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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 bil  dir  di ki, qa  nun  ve  ri  ci  li  yə 
edi  lən də  yi  şik  li  yə əsa  sən, İn  ti  zam 
ko  mis  si  ya  sı  nın üzv  lə  ri  nin sa  yı 
7dən 11ə qal  dı  rı  lıb. Ko  mis  si  ya 
nın tər  ki  bi  nə de  pu  tat  lar  dan Ma  lik 
Hə  sə  nov, Se  vinc Hü  sey  no  va, Hik 
mət Məm  mə  dov, Pər  vin Ka  zım  za
 də və Fə  zail İb  ra  him  li də da  xil 
edi  lib və Kam  ran Nə  bi  za  də ko 
mis  si  ya  nın tər  ki  bin  dən çı  xa  rı  lıb. 
He  sab  la  yı  cı ko  mis  si  ya   nın tər  ki  bi 
isə də  yiş  mə  yib, əv  vəl  ki sədr və 
üzv  lər 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 2019cu 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  lər pla  nı  na Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı  nın Döv  lət Ger  bi  nin və Döv  lət 
Him  ni  nin is  ti  fa  də  si qay  da  la  rı haq 
qın  da, “Pe  şə bir  lik  lə  ri haq  qın  da”, 
“So  sial si  fa  riş  lər haq  qın  da”, “Da  xi

 li qo  şun  lar haq  qın  da”, “Hər  bi qul 
luq  çu  la  rın sta  tu  su haq  qın  da”, 
“Tex  ni  ki tən  zim  lə  mə haq  qın  da”, 
“Stan  dart  laş  dır  ma haq  qın  da”, 
“Ka  bel şə  bə  kə  si ya  yı  mı haq  qın  da”, 
“Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da sı  ğor  ta  nın 
sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da”, “Tu 
rizm haq  qın  da”, “Ümu  mi təh  sil 
haq  qın  da”, “Ki  ne  ma  toq  ra  fi  ya haq 
qın  da”, “Azər  bay  can mu  ğam sə  nə
 ti  nin qo  run  ma  sı və in  ki  şaf et  di  ril 
mə  si haq  qın  da”, “Ya  zı  lı abi  də  lər 
haq  qın  da”, “Rep  ro  duk  tiv sağ  lam 
lıq haq  qın  da”, “İn  san or  qan  la  rı  nın 
do  nor  lu  ğu və transp  lan  ta  si  ya  sı 
haq  qın  da” ki  mi çox mü  hüm qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri, bə  zi qa  nun  lar  da də  yi 
şik  lik  lər edil  mə  si ba  rə  də sə  nəd  lər 
da  xil edi  lib.

Mil  lət və  kil  lə  ri Əf  la  tun Ama  şov, 
Fa  zil Mus  ta  fa, Va  hid Əh  mə  dov, 
Fə  rəc Qu  li  yev, Əli Mə  sim  li, Sa  hib 
Alı  yev, Za  hid Oruc, Si  ya  vuş Nov 
ru  zov, Flo  ra Qa  sı  mo  va, El  mi  ra 
Axun  do  va, Fə  zail Ağa  ma  lı, Ja  lə 

Əli  yeva, Qə  ni  rə Pa  şa  ye  va, Azay 
Qu  li  yev, İq  bal Məm  mə  dov, Əli 
Hü  seyn  li 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.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si ko  mi  tə  lə  ri  nin sədr müavin
 lə  ri  nin se  çil  mə  si haq  qın  da” qa  nun 
la  yi  hə  si  nə əsa  sən Mə  la  hət İb  ra 
him  qı  zı Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin, Şa  hin İs 
ma  yı  lov isə Gənc  lər və id  man ko 
mi  tə  si  nin sədr müavin  lə  ri se  çil  di 
lər. Sə  nəd  lər səs  ver  mə yo  lu ilə təs 
diq  lən  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin ple  nar ic  la 
sı  na təq  dim olu  nan qa  nun la  yi  hə 
lə  ri, qa  nun  la  ra və mə  cəl  lə  lə  rə əla 
və və də  yi  şik  lik  lər de  pu  tat  lar tə  rə 
fin  dən mü  za  ki  rə edi  lə  rək təs  diq 
lən  di.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  li  sin 2019
cu ilin yaz ses  si  ya  sı  nın ilk ic  la  sı öz 
işi  ni ba  şa çat  dır  dı.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Gün  də  li  yin təs  di  qin  dən son  ra 
spi  ker mil  lət və  kil  lə  ri  ni yaz ses  si 
ya  sı  nın baş  lan  ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik et  di. Oq  tay Əsə  dov 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 da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  tə 

uy  ğun ola  raq qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin 
hü  qu  qi ba  za  sı  nı tə  min et  mək üçün 
üzə  ri  nə dü  şən və  zi  fə  lə  ri la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  ti  rə  cək. Qeyd olun  du ki, 
yaz ses  si  ya  sın  da par  la  ment  də hö 
ku  mə  tin və İn  san hü  quq  la  rı üz  rə 
mü  vək  ki  lin, bə  lə  diy  yə  lə  rin fəaliy 

yə  ti  nə nə  za  rət edən or  qa  nın he  sa 
bat  la  rı din  lə  ni  lə  cək, di  gər va  cib sə 
nəd  lə  rin mü  za  ki  rə  si ke  çi  ri  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 

MİLLİ MƏCLİSİN 
YAZ SESSİYASI 

ÖZ İŞİNƏ BAŞLADI
Fev  ra  lın 1də Mil  li Məc  li  sin 2019cu il  də  ki 

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  di və Döv  lət Him  ni səs  lən  di  ril  di.
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Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Səd  rin müavin  lə  ri Ba  har Mu  ra  do 
va, Va  leh Ələs  gə  rov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
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, Azər  bay  ca
 nın Tür  ki  yə  də  ki sə  fi  ri Xə  zər İb  ra 
him, 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.

Mar  tın 5də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov ATƏTin fəaliy  yət 
də olan səd  ri, Slo  va  ki  ya Res  pub  li 
ka  sı  nın Xa  ri  ci İş  lər və Av  ro  pa na  zi
 ri Mi  ros  lav Lay  ça  kın baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Qə  bul  da spi  ker Mi  ros  lav Lay 
çak  la gö  rüş  lə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, qo 
na  ğın ATƏTin fəaliy  yət  də olan 
səd  ri ki  mi öl  kə  mi  zə sə  fə  ri  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, Azər 
bay  can uzun il  lər bu nü  fuz  lu bey 
nəl  xalq qu  ru  mun üz  vü ki  mi təş  ki 
la  ta üzv öl  kə  lər  lə əmək  daş  lı  ğın in 
ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir. Sədr 
qeyd et  di ki, ATƏTin sə  la  hiy  yət  lə  ri 
ge  niş  lən  di  ril  mə  li, onun ma  raq 
dairə  sin  də olan mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır və 
bu, ATƏT mə  ka  nın  da möv  cud mü 
na  qi  şə  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  ya bi  lər.

Bil  di  ril  di ki, bu gün di  na  mik in 
ki  şaf edən Azər  bay  ca  nın ən ağ  rı  lı 
prob  le  mi olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü  quq nor 
ma  la  rı çər  çi  və  sin  də, sər  həd  lə  rin to 
xu  nul  ma  maz  lı  ğı prin  si  pi əsa  sın  da 
həl  li böl  gə  nin gə  lə  cək tə  rəq  qi  si  nə 
bö  yük töh  fə ve  rər. La  kin prob  le  min 
həl  li ilə məş  ğul olan ATƏTin Minsk 
Qru  pu hə  lə  lik bu sa  hə  də cid  di nə  ti
 cə  lə  rə nail ola bil  mə  miş  dir.

Söh  bət  də Sədr müs  tə  qil Azər 
bay  ca  nın Slo  va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı 
ilə əla  qə  lə  rin  dən söz aça  raq, mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zin yük  sə  lən xət  lə in 

ki  şaf et  di  yi  ni de  di. Bil  di  ril  di ki, si 
ya  si sa  hə  də  ki dialoq iq  ti  sa  di mü 
na  si  bət  lə  rə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir. Par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin 
də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
ümu  mi məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən ATƏTin fəaliy  yət  də 
olan səd  ri, Slo  va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı
 nın Xa  ri  ci İş  lər və Av  ro  pa na  zi  ri 
Mi  ros  lav Lay  çak öl  kə  mi  zə sə  fə  rin 
dən və bu  ra  da apa  rı  lan da  nı  şıq  lar 
dan məm  nun qal  dı  ğı  nı söy  lə  di. O, 
sə  fər  dən əsas məq  sə  din böl  gə  də  ki 
və  ziy  yət  lə ya  xın  dan ta  nış ol  maq, 
ilk mən  bə  dən la  zı  mi mə  lu  mat  la  rı 
əl  də et  mək ol  du  ğu  nu de  di. Bil  di 
ril  di ki, ATƏTin fəaliy  yət  də olan 
səd  ri ki  mi qo  naq in  san ami  li  nə və 
sa  bit  li  yin qo  run  ma  sı  na bö  yük 
önəm ve  rir. Təş  ki  la  tın fəaliy  yət is 
ti  qa  mət  lə  ri  nin ATƏT mə  ka  nın  da 
mü  na  qi  şə  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı, təh  lü  kə  siz  li  yin möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si, nü  fuz  lu qu  rum  lar  la qar  şı 
lıq  lı əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə
 si ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di
 ril  di ki, Azər  bay  can ATƏT üçün 
önəm  li öl  kə  dir. Qo  naq de  di ki, 
onun təm  sil et  di  yi təş  ki  lat Qaf  qa 
zın bu böl  gə  si ilə gə  lə  cək  də də əla

 qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin  də 
dir.

Mi  ros  lav Lay  çak Dağ  lıq Qa  ra 
bağ prob  le  mi  nin tez  lik  lə ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün təş  ki  la  tın möv 
cud im  kan  la  rın  dan mak  si  mum is 
ti  fa  də edə  cək  lə  ri  ni di  lə gə  tir  di.

Qo  naq Slo  va  ki  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə 
rin  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si  nin xalq  la  rın ümu  mi mə  na  fe 
lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  di.

Qə  bul  da Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Slo  va  ki  ya 
ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
iş  çi qru  pu  nun rəhbəri Şəm  səd  din 
Ha  cı  yev, öl  kə  mi  zin ATƏT ya  nın  da 
daimi nü  ma  yən  də  si Qa  lib İs  ra  fi 
lov, Slo  va  ki  ya  nın Azər  bay  can  da  kı 
sə  fi  ri Pe  ter Pri  pu  ten, ATƏTin 
fəaliy  yət  də olan səd  ri  nin şəx  si nü 
ma  yən  də  si An  ji Kasp  şik, təş  ki  la  tın 
fəaliy  yət  də olan səd  ri  nin Cə  nu  bi 
Qaf  qaz üz  rə xü  su  si nü  ma  yən  də  si 
Ru  dolf Mi  çal  ka və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər iş  ti  rak edir  di  lər.

Fev  ra  lın 27də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 

RƏSMİ XRONİKA

Mar  tın 6da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Tür  ki  yə Bö  yük Mil
 lət Məc  li  si  nin Səd  ri Mus  ta  fa Şen 
top ilə gö  rüş  dü.

Oq  tay Əsə  dov Mus  ta  fa Şen  to  pu 
fev  ra  lın 24də TBMMin Səd  ri se 
çil  mə  si mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  di, 
bu çə  tin və şə  rəf  li iş  də ona mü  vəf 
fə  qiy  yət  lər di  lə  di.

Spi  ker bu gün  lər  də həm öl  kə 
miz  də, həm xa  ric  də növ  bə  ti il  dö 
nü  mü  nü qeyd et  di  yi  miz Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı Mus  ta  fa Şen  to 
pun ver  di  yi bə  ya  na  ta gö  rə öz adın
 dan, Mil  li Məc  li  sin üzv  lə  ri və bü 
töv  lük  də Azər  bay  can xal  qı adın 
dan də  rin tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di. Bu 

bə  ya  na  tın qar  daş Tür  ki  yə  nin Azər
 bay  can xal  qı  nın hər za  man ya  nın 
da ol  du  ğu  nu, kə  də  ri  ni öz kə  də  ri 
bil  di  yi  ni ba  riz şə  kil  də nü  ma  yiş et 
dir  di  yi  ni söy  lə  di. O, Azər  bay  ca  na 
olan bu mü  na  si  bə  tin Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin söy  lə  di  yi: “Bir 
mil  lət, iki döv  lət” ifa  də  si  ni bir da 
ha təs  diq  lə  di  yi  ni de  di.

Sədr vur  ğu  la  dı ki, öl  kə  lə  ri  mi  zin 
ali si  ya  si rəh  bər  li  yi ara  sın  da rəs  mi 
və  zi  fə  yə baş  la  dıq  dan son  ra ilk xa 
ri  ci sə  fər  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı ola  raq hə 
ya  ta ke  çir  mək ki  mi gö  zəl bir ənə  nə 
for  ma  la  şıb və bu  gün  kü sə  fər də bu 
ənə  nə  yə sa  diq  li  yin, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə  nin birbi  ri  nə dün  ya  da ta 

yıbə  ra  bə  ri ol  ma  yan qar  daş  lıq mü 
na  si  bət  lə  ri  nin tə  za  hü  rü  dür. 

Spi  ker bil  dir  di ki, iq  ti  sa  di sa  hə 
də əmək  daş  lı  ğı  mız yük  sək temp  lə 
in  ki  şaf edir. Əgər 2017ci il  də öl  kə
 lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si
 nin həc  mi 2,6 mil  yard ABŞ dol  la  rı 
təş  kil edir  di  sə, 2018ci il  də bu rə 
qəm 3,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı  na qə 
dər yük  səl  miş  di. Azər  bay  canTür 
ki  yə Hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı Bir  gə İq  ti  sa 
di Ko  mis  si  ya  nın fəaliy  yət gös  tər 
mə  si,  mü  tə  ma  di biz  nes fo  rum  la  rın 
ke  çi  ril  mə  si mü  hüm əhə  miy  yət da 
şı  yır. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da bu gü 
nə ki  mi 230 sə  nəd im  za  la  nıb, da  ha 
30a qə  dər sə  nəd üzə  rin  də iş da 
vam et  di  ri  lir.

Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
Səd  ri Mus  ta  fa Şen  top təb  ri  kə və 
sə  mi  mi mü  na  si  bə  tə gö  rə tə  şək  kü 
rü  nü ifa  də et  di, Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın sa  lam  la 
rı  nı çat  dır  dı.

Qo  naq bil  dir  di ki, Tür  ki  yə ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da dost  luq və 
qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa 
fın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
xü  su  si rol oy  na  yır. O, par  la  ment 
lər a  ra  sı dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy 
yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  dir  di, de 
pu  tat  lar ara  sın  da müx  tə  lif bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də əmək 
daş  lı  ğın önəm  li ol  du  ğu  nu de  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov təəs  süf  lə söy  lə  di ki, Tür  ki  yə  nin 
qon  şu  lu  ğun  da olan öl  kə  lər  də qey  ri
sa  bit və  ziy  yə  tin hökm sür  mə  si cid 
di təh  did  lər ya  ra  dır. O, qar  daş öl  kə
 yə bu ki  mi təh  did  lə  rə qar  şı inam  lı 
mü  ba  ri  zə  sin  də uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Spi  ker Tür  ki  yə xal  qı  na qar  şı  dan gə 
lən bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  rin  də mü  vəf  fə
 qiy  yət  lər di  lə  di. Əl  də edil  miş si  ya  si 
sa  bit  li  yin və iq  ti  sa  di yük  sə  li  şin növ
 bə  ti il  lər  də Tür  ki  yə  nin sıç  ra  yış  la 
irə  li  lə  mə  si  nə im  kan ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di.
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Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Səd  rin müavin  lə  ri Ba  har Mu  ra  do 
va, Va  leh Ələs  gə  rov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
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, Azər  bay  ca
 nın Tür  ki  yə  də  ki sə  fi  ri Xə  zər İb  ra 
him, 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.

Mar  tın 5də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov ATƏTin fəaliy  yət 
də olan səd  ri, Slo  va  ki  ya Res  pub  li 
ka  sı  nın Xa  ri  ci İş  lər və Av  ro  pa na  zi
 ri Mi  ros  lav Lay  ça  kın baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Qə  bul  da spi  ker Mi  ros  lav Lay 
çak  la gö  rüş  lə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, qo 
na  ğın ATƏTin fəaliy  yət  də olan 
səd  ri ki  mi öl  kə  mi  zə sə  fə  ri  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, Azər 
bay  can uzun il  lər bu nü  fuz  lu bey 
nəl  xalq qu  ru  mun üz  vü ki  mi təş  ki 
la  ta üzv öl  kə  lər  lə əmək  daş  lı  ğın in 
ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir. Sədr 
qeyd et  di ki, ATƏTin sə  la  hiy  yət  lə  ri 
ge  niş  lən  di  ril  mə  li, onun ma  raq 
dairə  sin  də olan mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır və 
bu, ATƏT mə  ka  nın  da möv  cud mü 
na  qi  şə  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  ya bi  lər.

Bil  di  ril  di ki, bu gün di  na  mik in 
ki  şaf edən Azər  bay  ca  nın ən ağ  rı  lı 
prob  le  mi olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü  quq nor 
ma  la  rı çər  çi  və  sin  də, sər  həd  lə  rin to 
xu  nul  ma  maz  lı  ğı prin  si  pi əsa  sın  da 
həl  li böl  gə  nin gə  lə  cək tə  rəq  qi  si  nə 
bö  yük töh  fə ve  rər. La  kin prob  le  min 
həl  li ilə məş  ğul olan ATƏTin Minsk 
Qru  pu hə  lə  lik bu sa  hə  də cid  di nə  ti
 cə  lə  rə nail ola bil  mə  miş  dir.

Söh  bət  də Sədr müs  tə  qil Azər 
bay  ca  nın Slo  va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı 
ilə əla  qə  lə  rin  dən söz aça  raq, mü 
na  si  bət  lə  ri  mi  zin yük  sə  lən xət  lə in 

ki  şaf et  di  yi  ni de  di. Bil  di  ril  di ki, si 
ya  si sa  hə  də  ki dialoq iq  ti  sa  di mü 
na  si  bət  lə  rə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir. Par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin 
də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
ümu  mi məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən ATƏTin fəaliy  yət  də 
olan səd  ri, Slo  va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı
 nın Xa  ri  ci İş  lər və Av  ro  pa na  zi  ri 
Mi  ros  lav Lay  çak öl  kə  mi  zə sə  fə  rin 
dən və bu  ra  da apa  rı  lan da  nı  şıq  lar 
dan məm  nun qal  dı  ğı  nı söy  lə  di. O, 
sə  fər  dən əsas məq  sə  din böl  gə  də  ki 
və  ziy  yət  lə ya  xın  dan ta  nış ol  maq, 
ilk mən  bə  dən la  zı  mi mə  lu  mat  la  rı 
əl  də et  mək ol  du  ğu  nu de  di. Bil  di 
ril  di ki, ATƏTin fəaliy  yət  də olan 
səd  ri ki  mi qo  naq in  san ami  li  nə və 
sa  bit  li  yin qo  run  ma  sı  na bö  yük 
önəm ve  rir. Təş  ki  la  tın fəaliy  yət is 
ti  qa  mət  lə  ri  nin ATƏT mə  ka  nın  da 
mü  na  qi  şə  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı, təh  lü  kə  siz  li  yin möh  kəm  lən  di 
ril  mə  si, nü  fuz  lu qu  rum  lar  la qar  şı 
lıq  lı əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə
 si ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di
 ril  di ki, Azər  bay  can ATƏT üçün 
önəm  li öl  kə  dir. Qo  naq de  di ki, 
onun təm  sil et  di  yi təş  ki  lat Qaf  qa 
zın bu böl  gə  si ilə gə  lə  cək  də də əla

 qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin  də 
dir.

Mi  ros  lav Lay  çak Dağ  lıq Qa  ra 
bağ prob  le  mi  nin tez  lik  lə ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün təş  ki  la  tın möv 
cud im  kan  la  rın  dan mak  si  mum is 
ti  fa  də edə  cək  lə  ri  ni di  lə gə  tir  di.

Qo  naq Slo  va  ki  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə 
rin  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si  nin xalq  la  rın ümu  mi mə  na  fe 
lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  di.

Qə  bul  da Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Slo  va  ki  ya 
ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
iş  çi qru  pu  nun rəhbəri Şəm  səd  din 
Ha  cı  yev, öl  kə  mi  zin ATƏT ya  nın  da 
daimi nü  ma  yən  də  si Qa  lib İs  ra  fi 
lov, Slo  va  ki  ya  nın Azər  bay  can  da  kı 
sə  fi  ri Pe  ter Pri  pu  ten, ATƏTin 
fəaliy  yət  də olan səd  ri  nin şəx  si nü 
ma  yən  də  si An  ji Kasp  şik, təş  ki  la  tın 
fəaliy  yət  də olan səd  ri  nin Cə  nu  bi 
Qaf  qaz üz  rə xü  su  si nü  ma  yən  də  si 
Ru  dolf Mi  çal  ka və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər iş  ti  rak edir  di  lər.

Fev  ra  lın 27də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 

RƏSMİ XRONİKA

Mar  tın 6da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Tür  ki  yə Bö  yük Mil
 lət Məc  li  si  nin Səd  ri Mus  ta  fa Şen 
top ilə gö  rüş  dü.

Oq  tay Əsə  dov Mus  ta  fa Şen  to  pu 
fev  ra  lın 24də TBMMin Səd  ri se 
çil  mə  si mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  di, 
bu çə  tin və şə  rəf  li iş  də ona mü  vəf 
fə  qiy  yət  lər di  lə  di.

Spi  ker bu gün  lər  də həm öl  kə 
miz  də, həm xa  ric  də növ  bə  ti il  dö 
nü  mü  nü qeyd et  di  yi  miz Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı Mus  ta  fa Şen  to 
pun ver  di  yi bə  ya  na  ta gö  rə öz adın
 dan, Mil  li Məc  li  sin üzv  lə  ri və bü 
töv  lük  də Azər  bay  can xal  qı adın 
dan də  rin tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di. Bu 

bə  ya  na  tın qar  daş Tür  ki  yə  nin Azər
 bay  can xal  qı  nın hər za  man ya  nın 
da ol  du  ğu  nu, kə  də  ri  ni öz kə  də  ri 
bil  di  yi  ni ba  riz şə  kil  də nü  ma  yiş et 
dir  di  yi  ni söy  lə  di. O, Azər  bay  ca  na 
olan bu mü  na  si  bə  tin Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin söy  lə  di  yi: “Bir 
mil  lət, iki döv  lət” ifa  də  si  ni bir da 
ha təs  diq  lə  di  yi  ni de  di.

Sədr vur  ğu  la  dı ki, öl  kə  lə  ri  mi  zin 
ali si  ya  si rəh  bər  li  yi ara  sın  da rəs  mi 
və  zi  fə  yə baş  la  dıq  dan son  ra ilk xa 
ri  ci sə  fər  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı ola  raq hə 
ya  ta ke  çir  mək ki  mi gö  zəl bir ənə  nə 
for  ma  la  şıb və bu  gün  kü sə  fər də bu 
ənə  nə  yə sa  diq  li  yin, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə  nin birbi  ri  nə dün  ya  da ta 

yıbə  ra  bə  ri ol  ma  yan qar  daş  lıq mü 
na  si  bət  lə  ri  nin tə  za  hü  rü  dür. 

Spi  ker bil  dir  di ki, iq  ti  sa  di sa  hə 
də əmək  daş  lı  ğı  mız yük  sək temp  lə 
in  ki  şaf edir. Əgər 2017ci il  də öl  kə
 lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si
 nin həc  mi 2,6 mil  yard ABŞ dol  la  rı 
təş  kil edir  di  sə, 2018ci il  də bu rə 
qəm 3,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı  na qə 
dər yük  səl  miş  di. Azər  bay  canTür 
ki  yə Hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı Bir  gə İq  ti  sa 
di Ko  mis  si  ya  nın fəaliy  yət gös  tər 
mə  si,  mü  tə  ma  di biz  nes fo  rum  la  rın 
ke  çi  ril  mə  si mü  hüm əhə  miy  yət da 
şı  yır. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da bu gü 
nə ki  mi 230 sə  nəd im  za  la  nıb, da  ha 
30a qə  dər sə  nəd üzə  rin  də iş da 
vam et  di  ri  lir.

Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
Səd  ri Mus  ta  fa Şen  top təb  ri  kə və 
sə  mi  mi mü  na  si  bə  tə gö  rə tə  şək  kü 
rü  nü ifa  də et  di, Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti 
Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın sa  lam  la 
rı  nı çat  dır  dı.

Qo  naq bil  dir  di ki, Tür  ki  yə ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da dost  luq və 
qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa 
fın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
xü  su  si rol oy  na  yır. O, par  la  ment 
lər a  ra  sı dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy 
yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  dir  di, de 
pu  tat  lar ara  sın  da müx  tə  lif bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də əmək 
daş  lı  ğın önəm  li ol  du  ğu  nu de  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov təəs  süf  lə söy  lə  di ki, Tür  ki  yə  nin 
qon  şu  lu  ğun  da olan öl  kə  lər  də qey  ri
sa  bit və  ziy  yə  tin hökm sür  mə  si cid 
di təh  did  lər ya  ra  dır. O, qar  daş öl  kə
 yə bu ki  mi təh  did  lə  rə qar  şı inam  lı 
mü  ba  ri  zə  sin  də uğur  lar ar  zu  la  dı. 
Spi  ker Tür  ki  yə xal  qı  na qar  şı  dan gə 
lən bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  rin  də mü  vəf  fə
 qiy  yət  lər di  lə  di. Əl  də edil  miş si  ya  si 
sa  bit  li  yin və iq  ti  sa  di yük  sə  li  şin növ
 bə  ti il  lər  də Tür  ki  yə  nin sıç  ra  yış  la 
irə  li  lə  mə  si  nə im  kan ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di.
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fər  də olan Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti 
xa  nım Sa  lo  me Zu  ra  biş  vi  li  nin baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü.

Sədr ali qo  na  ğı sa  lam  la  ya  raq, 
onun Gür  cüs  ta  nın Pre  zi  den  ti se  çil
 mə  si mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edib, 
gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də uğur  lar di  lə 
di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can tə  rə  fi 
Gür  cüs  tan  la dost  lu  ğu yük  sək də 
yər  lən  di  rir, qə  dim ta  ri  xə ma  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na bö 
yük önəm ve  rir. Spi  ker Oq  tay Əsə
 dov vur  ğu  la  dı ki, biz hər bir və  ziy
 yət  də birbi  ri  mi  zin ya  nın  da ol  mu 
şuq, hə  mi  şə birbi  ri  mi  zi dəs  tək  lə 
mi  şik. Qeyd edil  di ki, döv  lət baş  çı
 la  rı  nın müx  tə  lif vaxt  lar  da hə  ya  ta 
ke  çir  dik  lə  ri qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər, apa 
rı  lan da  nı  şıq  lar əmək  daş  lı  ğı  mı  zı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük
 səlt  miş  dir və iki qar  daş öl  kə  nin 
bir  gə hə  ya  ta ke  çir  di  yi Ba  kıTbi  li  si
Cey  han, Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum, 

TA  NAP ki  mi neft və qaz la  yi  hə  lə  ri 
Av  ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni ye  ni 
dən cız  maq  da  dır. Ba  kıTbi  li  siQars 
də  mir yo  lu xət  ti isə böl  gə  nin mü 
hüm nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev  ril 
mə  sin  də əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır. 
Bu ki  mi la  yi  hə  lər Azər  bay  canTür
 ki  yəGür  cüs  tan əmək  daş  lı  ğı  nın 
for  ma  laş  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  mış 
dır. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, bu 
üç öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin xa  ri  ci əla
 qə  lər ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  las  la  rı 
nın ke  çi  ril  mə  si ar  tıq adi hal al  mış 
dır. Bu gün Gür  cüs  tan  da Azər  bay 
can ka  pi  tal  lı 1000dən çox şir  kət, 
öl  kə  miz  də isə 300dən ar  tıq gür  cü 
şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir. Tək  cə 
ötən il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si  nin həc  mi 580 mil  yon 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də ol  muş  dur.

Sədr hər iki öl  kə  nin əra  zi bü  töv
 lü  yü  nün po  zul  ma  sı ki  mi ox  şar 
prob  le  mi  nin ol  du  ğu  nu qeyd edə 
rək vur  ğu  la  dı ki, biz bu mə  sə  lə  lə 

rin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də, sər  həd  lə  rin po  zul  ma
 ma  sı prin  si  pi  nə uy  ğun ola  raq əda 
lət  li həl  li  nə tə  rəf  da  rıq.

Spi  ker de  pu  tat  la  rı  mı  zın əmək 
daş  lı  ğı  mı  za mü  hüm töh  fə  lər ver  di
 yi  nə diq  qət çək  di və qeyd et  di ki, 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  miz ümu  mi 
məq  səd  lər na  mi  nə va  hid möv  qe 
dən çı  xış et  mək üçün prin  si  pial 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə
 si apa  rır  lar.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti 
xa  nım Sa  lo  me Zu  ra  biş  vi  li bil  dir  di 
ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də əla 
qə  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si döv 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rə də öz 
müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Azər  bay 
ca  nın tə  şəb  bü  sü və Gür  cüs  ta  nın 
fəal iş  ti  ra  kı ilə real  laş  mış ener  ji la 
yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 

vur  ğu  la  dı. Böl  gə  nin Av  ro  pa və 
Asi  ya üçün mü  hüm nəq  liy  yat dəh
 li  zi  nə çev  ril  mə  si ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni 
açıq  la  dı. Gür  cüs  ta  nın Azər  bay  can 
la dost  lu  ğu  nun qə  dim ta  ri  xi kök  lə
 ri ol  du  ğu  nu söy  lə  yən qo  naq gə  lə 
cək  də hə  ya  tın di  gər sa  hə  lə  rin  də, o 
cüm  lə  dən mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də 
də əla  qə  lə  ri də  rin  ləş  dir  mək niy  yə 
tin  də ol  duq  la  rı  nı bil  dir  di.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Səd  rin müavin  lə  ri Ba  har Mu  ra  do 
va, Va  leh Ələs  gə  rov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
Gür  cüs  tan  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Əf  la  tun Ama  şov, öl  kə  mi  zin Gür 
cüs  tan  da  kı sə  fi  ri Dur  sun Hə  sə  nov, 
Gür  cüs  ta  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fi  ri 
Zu  rab Pa  ta  rad  ze və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər iş  ti  rak edir  di  lər.

Fev  ra  lın 18də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun üzv  lə  rin  dən iba  rət nü 
ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul et  di.

Spi  ker qru  pun rəh  bə  ri Şa  mil 
Ay  rı  mı sa  lam  la  ya  raq, onun bu və 
zi  fə  də öl  kə  mi  zə ilk rəs  mi sə  fə  ri  ni 
yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Sədr bir ne  çə gün əv  vəl İs  tan 
bul  da ya  şa  yış bi  na  sı  nın çök  mə  si ilə 
mül  ki şəxs  lə  rin hə  ya  tı  nı itir  mə  sin 
dən və ver  tol  yot qə  za  sın  da hərb  çi 
lə  rin şə  hid ol  ma  sın  dan kə  dər  lən  di
 yi  ni, on  la  rın ya  xın  la  rı  na Mil  li Məc
 lis üzv  lə  ri adın  dan baş  sağ  lı  ğı ver 
di  yi  ni söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən TBMMin Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Şa  mil Ay  rım qeyd etdi ki, Tür  ki  yə
Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri bu gün 
çox yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Döv  lət 
baş  çı  la  rı ara  sın  da  kı sə  mi  mi mü  na 
si  bət hə  ya  tın di  gər sa  hə  lə  ri  nə də 
öz tə  si  ri  ni gös  tər  mək  də  dir.

Vur  ğu  lan  dı ki, Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu TBMMdə ən bö  yük 
qrup  lar  dan bi  ri  dir. Bu qru  pa üzv 
ol  maq üçün Tür  ki  yə mil  lət və  kil  lə
 rin  dən 360 mü  ra  ciət da  xil ol  muş 
dur. Tür  ki  yə  li de  pu  tat  lar Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın bu böl  gə  sin  də baş ve  rən 
pro  ses  lə  ri diq  qət  lə iz  lə  yir, Azər 
bay  ca  nın uğur  la  rı  nı öz uğur  la  rı, 
prob  lem  lə  ri  ni öz prob  lem  lə  ri ki  mi 
qə  bul edir  lər. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si hər bir azər  bay  can  lı ki  mi, 
Tür  ki  yə və  tən  daş  la  rı  nı da na  ra  hat 
edir.

Qə  bul  da Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 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 və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti
 rak edir  di  lər.

Yan  va  rın 21də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Səudiy  yə Ərə
 bis  ta  nı Şu  ra Məc  li  si  nin öl  kə  miz  lə 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq ko  mi  tə 
si  nin səd  ri Fa  yez bin Ab  dul  la 
ƏlŞəh  ri  nin rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma
 yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq 
qeyd et  di ki, Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı 
bü  tün dün  ya mü  səl  man  la  rı  nın gö 
rüş  dü  yü bir mə  kan  dır. Xal  qı  mı  zın 
qəl  bin  də bu mə  ka  nın xü  su  si ye  ri 
var  dır. Müs  tə  qil Azər  bay  can 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı ilə qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na hə  mi  şə bö  yük 
önəm ver  miş  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin bu öl  kə  yə sə  fər  lə  ri za  ma 
nı apa  rı  lan da  nı  şıq  lar əmək  daş  lı  ğı
 mı  zın in  ki  şa  fın  da ye  ni sə  hi  fə aç 
mış  dır. Bu  gü  nə  dək öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da 20 hü  qu  qi sə  nəd im  za  lan
 mış, 11i üzə  rin  də iş da  vam et  di  ri 
lir. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can  da 
Səudiy  yə sər  ma  yə  si ilə 16 müəs  si 
sə fəaliy  yət gös  tə  rir.

Qeyd edil  di ki, par  la  ment  lər sə 
viy  yə  sin  də mü  na  si  bət  lə  ri  miz də 
yük  sə  liş  də  dir. Spi  ker bu öl  kə  yə sə 
fə  ri  ni və ora  da ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  ri 

məm  nun  luq  la xa  tır  la  dı və Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin 100 il  li  yi  nə 
həsr olun  muş tən  tə  nə  li ic  las  da 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Şu  ra Məc  li  si 
nin Səd  ri Ab  dul  la bin Mə  həm  məd 
bin İb  ra  him ƏlŞey  xin iş  ti  ra  kı  nı 
yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Sədr Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  lin  də də  yiş  məz əda  lət  li möv  qe 
yi  nə, bu gü  nə  dək iş  ğal  çı Er  mə  nis 
tan  la dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lər qur
 ma  dı  ğı  na gö  rə qar  şı tə  rə  fə min  nət
 dar  lı  ğı  nı ifa  də et  di və Səudiy  yə 
Ərə  bis  ta  nı par  la  men  ti  nin gə  lə  cək 
də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı mə  sə 
lə  yə mü  na  si  bət bil  di  rə  cə  yi  nə ümid
 var ol  du  ğu  nu söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Fa  yez bin Ab  dul  la 
ƏlŞəh  ri öl  kə  mi  zə sə  fə  rin  dən və 
bu  ra  da ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  dən 
məm  nun qal  dı  ğı  nı de  di. Qo  naq 
Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin və onun baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı iş  ti  ra  kı 
nı yük  sək də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di 
ki, de  pu  tat  la  rın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri, 
par  la  ment spi  ker  lə  ri sə  viy  yə  sin  də 
gö  rüş  lə  rin ke  çi  ril  mə  si əla  qə  lə  ri  mi 
zin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  nə 
yax  şı zə  min ya  ra  dır.

Qo  naq öl  kə  si  nin müs  tə  qil Azər 
bay  can  la si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni 
sa  hə  lər  də mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu 
nu söy  lə  di. O, böl  gə  nin ən ağ  rı  lı 
prob  lem  lə  rin  dən olan Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq 
hü  quq nor  ma  la  rı çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
prin  si  pi əsa  sın  da həl  li  nə tə  rəf  dar 
ol  duq  la  rı  nı bir da  ha bə  yan et  di.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Səudiy  yə 
Ərə  bis  ta  nı ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə 
ri Fət  tah Hey  də  rov, Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Ha 
məd Ab  dul  lah Səud bin Xu  deyr və 
di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edir  di 
lər.
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RƏSMİ XRONİKA

fər  də olan Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti 
xa  nım Sa  lo  me Zu  ra  biş  vi  li  nin baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü.

Sədr ali qo  na  ğı sa  lam  la  ya  raq, 
onun Gür  cüs  ta  nın Pre  zi  den  ti se  çil
 mə  si mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edib, 
gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də uğur  lar di  lə 
di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can tə  rə  fi 
Gür  cüs  tan  la dost  lu  ğu yük  sək də 
yər  lən  di  rir, qə  dim ta  ri  xə ma  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na bö 
yük önəm ve  rir. Spi  ker Oq  tay Əsə
 dov vur  ğu  la  dı ki, biz hər bir və  ziy
 yət  də birbi  ri  mi  zin ya  nın  da ol  mu 
şuq, hə  mi  şə birbi  ri  mi  zi dəs  tək  lə 
mi  şik. Qeyd edil  di ki, döv  lət baş  çı
 la  rı  nın müx  tə  lif vaxt  lar  da hə  ya  ta 
ke  çir  dik  lə  ri qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər, apa 
rı  lan da  nı  şıq  lar əmək  daş  lı  ğı  mı  zı 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük
 səlt  miş  dir və iki qar  daş öl  kə  nin 
bir  gə hə  ya  ta ke  çir  di  yi Ba  kıTbi  li  si
Cey  han, Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum, 

TA  NAP ki  mi neft və qaz la  yi  hə  lə  ri 
Av  ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni ye  ni 
dən cız  maq  da  dır. Ba  kıTbi  li  siQars 
də  mir yo  lu xət  ti isə böl  gə  nin mü 
hüm nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev  ril 
mə  sin  də əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır. 
Bu ki  mi la  yi  hə  lər Azər  bay  canTür
 ki  yəGür  cüs  tan əmək  daş  lı  ğı  nın 
for  ma  laş  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  mış 
dır. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, bu 
üç öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin xa  ri  ci əla
 qə  lər ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  las  la  rı 
nın ke  çi  ril  mə  si ar  tıq adi hal al  mış 
dır. Bu gün Gür  cüs  tan  da Azər  bay 
can ka  pi  tal  lı 1000dən çox şir  kət, 
öl  kə  miz  də isə 300dən ar  tıq gür  cü 
şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir. Tək  cə 
ötən il öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si  nin həc  mi 580 mil  yon 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də ol  muş  dur.

Sədr hər iki öl  kə  nin əra  zi bü  töv
 lü  yü  nün po  zul  ma  sı ki  mi ox  şar 
prob  le  mi  nin ol  du  ğu  nu qeyd edə 
rək vur  ğu  la  dı ki, biz bu mə  sə  lə  lə 

rin bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
çər  çi  və  sin  də, sər  həd  lə  rin po  zul  ma
 ma  sı prin  si  pi  nə uy  ğun ola  raq əda 
lət  li həl  li  nə tə  rəf  da  rıq.

Spi  ker de  pu  tat  la  rı  mı  zın əmək 
daş  lı  ğı  mı  za mü  hüm töh  fə  lər ver  di
 yi  nə diq  qət çək  di və qeyd et  di ki, 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  miz ümu  mi 
məq  səd  lər na  mi  nə va  hid möv  qe 
dən çı  xış et  mək üçün prin  si  pial 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə
 si apa  rır  lar.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti 
xa  nım Sa  lo  me Zu  ra  biş  vi  li bil  dir  di 
ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də əla 
qə  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si döv 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rə də öz 
müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rir.

Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Azər  bay 
ca  nın tə  şəb  bü  sü və Gür  cüs  ta  nın 
fəal iş  ti  ra  kı ilə real  laş  mış ener  ji la 
yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 

vur  ğu  la  dı. Böl  gə  nin Av  ro  pa və 
Asi  ya üçün mü  hüm nəq  liy  yat dəh
 li  zi  nə çev  ril  mə  si ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni 
açıq  la  dı. Gür  cüs  ta  nın Azər  bay  can 
la dost  lu  ğu  nun qə  dim ta  ri  xi kök  lə
 ri ol  du  ğu  nu söy  lə  yən qo  naq gə  lə 
cək  də hə  ya  tın di  gər sa  hə  lə  rin  də, o 
cüm  lə  dən mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də 
də əla  qə  lə  ri də  rin  ləş  dir  mək niy  yə 
tin  də ol  duq  la  rı  nı bil  dir  di.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Səd  rin müavin  lə  ri Ba  har Mu  ra  do 
va, Va  leh Ələs  gə  rov, par  la  ment 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
Gür  cüs  tan  la par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Əf  la  tun Ama  şov, öl  kə  mi  zin Gür 
cüs  tan  da  kı sə  fi  ri Dur  sun Hə  sə  nov, 
Gür  cüs  ta  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fi  ri 
Zu  rab Pa  ta  rad  ze və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər iş  ti  rak edir  di  lər.

Fev  ra  lın 18də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun üzv  lə  rin  dən iba  rət nü 
ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul et  di.

Spi  ker qru  pun rəh  bə  ri Şa  mil 
Ay  rı  mı sa  lam  la  ya  raq, onun bu və 
zi  fə  də öl  kə  mi  zə ilk rəs  mi sə  fə  ri  ni 
yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Sədr bir ne  çə gün əv  vəl İs  tan 
bul  da ya  şa  yış bi  na  sı  nın çök  mə  si ilə 
mül  ki şəxs  lə  rin hə  ya  tı  nı itir  mə  sin 
dən və ver  tol  yot qə  za  sın  da hərb  çi 
lə  rin şə  hid ol  ma  sın  dan kə  dər  lən  di
 yi  ni, on  la  rın ya  xın  la  rı  na Mil  li Məc
 lis üzv  lə  ri adın  dan baş  sağ  lı  ğı ver 
di  yi  ni söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən TBMMin Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri 
Şa  mil Ay  rım qeyd etdi ki, Tür  ki  yə
Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri bu gün 
çox yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Döv  lət 
baş  çı  la  rı ara  sın  da  kı sə  mi  mi mü  na 
si  bət hə  ya  tın di  gər sa  hə  lə  ri  nə də 
öz tə  si  ri  ni gös  tər  mək  də  dir.

Vur  ğu  lan  dı ki, Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu TBMMdə ən bö  yük 
qrup  lar  dan bi  ri  dir. Bu qru  pa üzv 
ol  maq üçün Tür  ki  yə mil  lət və  kil  lə
 rin  dən 360 mü  ra  ciət da  xil ol  muş 
dur. Tür  ki  yə  li de  pu  tat  lar Cə  nu  bi 
Qaf  qa  zın bu böl  gə  sin  də baş ve  rən 
pro  ses  lə  ri diq  qət  lə iz  lə  yir, Azər 
bay  ca  nın uğur  la  rı  nı öz uğur  la  rı, 
prob  lem  lə  ri  ni öz prob  lem  lə  ri ki  mi 
qə  bul edir  lər. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si hər bir azər  bay  can  lı ki  mi, 
Tür  ki  yə və  tən  daş  la  rı  nı da na  ra  hat 
edir.

Qə  bul  da Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 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 və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti
 rak edir  di  lər.

Yan  va  rın 21də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Səudiy  yə Ərə
 bis  ta  nı Şu  ra Məc  li  si  nin öl  kə  miz  lə 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq ko  mi  tə 
si  nin səd  ri Fa  yez bin Ab  dul  la 
ƏlŞəh  ri  nin rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma
 yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq 
qeyd et  di ki, Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı 
bü  tün dün  ya mü  səl  man  la  rı  nın gö 
rüş  dü  yü bir mə  kan  dır. Xal  qı  mı  zın 
qəl  bin  də bu mə  ka  nın xü  su  si ye  ri 
var  dır. Müs  tə  qil Azər  bay  can 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı ilə qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na hə  mi  şə bö  yük 
önəm ver  miş  dir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin bu öl  kə  yə sə  fər  lə  ri za  ma 
nı apa  rı  lan da  nı  şıq  lar əmək  daş  lı  ğı
 mı  zın in  ki  şa  fın  da ye  ni sə  hi  fə aç 
mış  dır. Bu  gü  nə  dək öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da 20 hü  qu  qi sə  nəd im  za  lan
 mış, 11i üzə  rin  də iş da  vam et  di  ri 
lir. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can  da 
Səudiy  yə sər  ma  yə  si ilə 16 müəs  si 
sə fəaliy  yət gös  tə  rir.

Qeyd edil  di ki, par  la  ment  lər sə 
viy  yə  sin  də mü  na  si  bət  lə  ri  miz də 
yük  sə  liş  də  dir. Spi  ker bu öl  kə  yə sə 
fə  ri  ni və ora  da ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  ri 

məm  nun  luq  la xa  tır  la  dı və Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin 100 il  li  yi  nə 
həsr olun  muş tən  tə  nə  li ic  las  da 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Şu  ra Məc  li  si 
nin Səd  ri Ab  dul  la bin Mə  həm  məd 
bin İb  ra  him ƏlŞey  xin iş  ti  ra  kı  nı 
yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Sədr Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  lin  də də  yiş  məz əda  lət  li möv  qe 
yi  nə, bu gü  nə  dək iş  ğal  çı Er  mə  nis 
tan  la dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lər qur
 ma  dı  ğı  na gö  rə qar  şı tə  rə  fə min  nət
 dar  lı  ğı  nı ifa  də et  di və Səudiy  yə 
Ərə  bis  ta  nı par  la  men  ti  nin gə  lə  cək 
də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı mə  sə 
lə  yə mü  na  si  bət bil  di  rə  cə  yi  nə ümid
 var ol  du  ğu  nu söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Fa  yez bin Ab  dul  la 
ƏlŞəh  ri öl  kə  mi  zə sə  fə  rin  dən və 
bu  ra  da ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  dən 
məm  nun qal  dı  ğı  nı de  di. Qo  naq 
Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin və onun baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı iş  ti  ra  kı 
nı yük  sək də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di 
ki, de  pu  tat  la  rın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri, 
par  la  ment spi  ker  lə  ri sə  viy  yə  sin  də 
gö  rüş  lə  rin ke  çi  ril  mə  si əla  qə  lə  ri  mi 
zin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  nə 
yax  şı zə  min ya  ra  dır.

Qo  naq öl  kə  si  nin müs  tə  qil Azər 
bay  can  la si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni 
sa  hə  lər  də mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu 
nu söy  lə  di. O, böl  gə  nin ən ağ  rı  lı 
prob  lem  lə  rin  dən olan Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq 
hü  quq nor  ma  la  rı çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
prin  si  pi əsa  sın  da həl  li  nə tə  rəf  dar 
ol  duq  la  rı  nı bir da  ha bə  yan et  di.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Səudiy  yə 
Ərə  bis  ta  nı ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə 
ri Fət  tah Hey  də  rov, Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Ha 
məd Ab  dul  lah Səud bin Xu  deyr və 
di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edir  di 
lər.
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dud  laş  dı  rıl  ma  sı  nın tə  sir sa  hə  lə  ri” 
və di  gər möv  zu  lar  da fi  kir mü  ba  di
 lə  si apa  rı  lıb. Azər  bay  can nü  ma 
yən  də he  yə  tin  də təm  sil olu  nan de 
pu  tat  lar yük  sək fəal  lıq nü  ma  yiş 
et  di  rə  rək mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rı  lan mə 
sə  lə  lər  lə bağ  lı Azər  bay  ca  nın konk 
ret və qə  tiy  yət  li möv  qe  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb  lar. Mü  za  ki  rə  lər za  ma  nı 
ATƏT mə  ka  nın  da mü  na  qi  şə  lə  rin 
həl  li  nin yal  nız konst  ruk  tiv dialoq 
sa  yə  sin  də müm  kün ol  du  ğu, ATƏT
in De  mok  ra  tik Tə  si  sat  lar və İn  san 
Haq  la  rı Bü  ro  su  nun möv  cud me  to 
do  lo  gi  ya  sı  na ye  ni  dən ba  xıl  ma  sı  nın 
zə  ru  ri  li  yi, sər  həd zo  na  la  rın  da və 
tə  mas xət  ti bo  yu ya  şa  yan in  san  la 
rın hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  nın 
mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik ol  du  ğu, 
xa  ri  ci mü  da  xi  lə  lə  rin, qon  şu öl  kə  yə 
qar  şı iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nin in  san  la 
rın ya  şa  maq hü  qu  qu  nu məh  dud 
laş  dır  dı  ğı diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb, Er  mə 
nis  tan Azər  bay  ca  nın mə  də  ni və 
ta  ri  xi abi  də  lə  ri  nin da  ğı  dıl  ma  sı  nı 
da  yan  dır  ma  ğa ça  ğı  rı  lıb. Bil  di  ri  lib 
ki, ATƏT sə  nəd  lə  rin  də Dağ  lıq Qa 
ra  ba  ğın azər  bay  can  lı və er  mə  ni ic 
ma  la  rı mü  na  qi  şə tə  rəf  lə  ri de  yil, 
yal  nız ma  raq  lı tə  rəf  lər ki  mi müəy 
yən edi  lir. Ey  ni za  man  da, kor  rup 

si  ya ilə mü  ba  ri  zə  də “ASAN xid 
mət” mo  de  li  nin üs  tün  lük  lə  rin  dən 
bəhs olunub.

Bun  dan baş  qa, Azər  bay  can nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri, Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni Ba  har 
Mu  ra  do  va sə  fər çər  çi  və  sin  də bir 
sı  ra iki  tə  rəf  li gö  rüş  lər ke  çi  rib. 
Azər  bay  canATƏT PA mü  na  si  bət 
lə  ri, qış ses  si  ya  sı  nın gün  də  li  yin  də 
du  ran mə  sə  lə  lər, o cüm  lə  dən həl  li 
uza  dı  lan mü  na  qi  şə  lər, seç  ki  lə  rə 

mü  şa  hi  də mis  si  ya  la  rı  nın mü  şa  hi 
də  çi  lə  ri üçün tə  li  mat ATƏT PAnın 
pre  zi  den  ti Geor  gi Tse  re  te  li ilə gö 
rüş  də mü  za  ki  rə edilib. ATƏT 
PAnın Si  ya  si mə  sə  lə  lər və təh  lü 
kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin səd  ri, İs  veç  rə 
par  la  men  tin  də Azər  bay  can  la dost 
luq qru  pu  nun rəh  bə  ri Fi  lip  po Lom
 bar  di ilə gö  rüş  də isə par  la  ment  lə 
ra  ra  sı əla  qə  lə  rin pers  pek  tiv  lə  ri, as 
samb  le  ya çər  çi  və  sin  də əmək  daş  lıq 
mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rı  lıb.

ƏMƏKDAŞLIQ

Mil  li Məc  li  sin nü  ma  yən  də he  yə  ti  
ATƏT Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın  
18-ci qış ses  si  ya  sın  da iş  ti  rak edib

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin nü  ma  yən  də he  yə  ti 
2019cu il fev  ra  lın 2122də Avst  ri 
ya  nın Vya  na şə  hə  rin  də ke  çi  ril  miş 
ATƏT Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
(ATƏT PA) 18ci qış ses  si  ya  sın  da 
iş  ti  rak edib. Ses  si  ya  da öl  kə  miz Mil
 li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni Ba  har 
Mu  ra  do  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi nü 
ma  yən  də he  yə  ti ilə təm  sil olu  nub. 
Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin sı  ra  la  rın  da 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı Azay 
Qu  li  yev, Ta  hir Mir  ki  şi  li, El  şad Hə 
sə  nov, Kam  ran Nə  bi  za  də və Ül  viy
 yə Ağa  ye  va yer alıb  lar.

Ses  si  ya çər  çi  və  sin  də qu  ru  mun 

Si  ya  si mə  sə  lə  lər və təh  lü  kə  siz  lik, 
İq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər, elm, tex  no  lo  gi  ya 
və ət  raf mü  hit, həm  çi  nin De  mok  ra 
ti  ya, in  san haq  la  rı və hu  ma  ni  tar 
mə  sə  lə  lər ko  mi  tə  lə  ri  nin ic  las  la  rı ke 
çi  ri  lib. Ey  ni za  man  da, as  samb  le  ya 
nın üç ko  mi  tə  si  nin bir  gə ic  la  sı baş 
tu  tub. Daimi Ko  mi  tə  nin ic  la  sın  da 
ATƏT PAnın rəh  bər st  ruk  tur  la  rı 
nın baş  çı  la  rı he  sa  bat  la çı  xış edib  lər, 
par  la  men  ta  ri  lər ak  tual möv  zu  lar  la 
bağ  lı fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıb  lar.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də Vya  na şə  hə
 rin  də ATƏT PAnın İpək Yo  lu  na 
Dəs  tək Qru  pu  nun 5ci ic  la  sı ke  çi  ri
 lib. Təd  bir  də ATƏT Par  la  ment As 

samb  le  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma 
yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri Ba  har Mu 
ra  do  va və ATƏT PAnın vit  sepre 
zi  den  ti, İpək Yo  lu  na Dəs  tək Qru 
pu  nun səd  ri Azay Qu  li  yev çı  xış 
edib  lər.

ATƏT PAnın 18ci qış ses  si  ya  sı 
çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən ko  mi  tə ic  las
 la  rın  da “Uza  nan mü  na  qi  şə  lə  rin 
həl  li üçün ATƏTin im  kan və me 
xa  nizm  lə  ri”, “ATƏT re  gionun  da 
kor  rup  si  ya, pul  la  rın yu  yul  ma  sı və 
ter  ro  riz  min ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si ilə 
mü  ba  ri  zə sa  hə  sin  də sə  mə  rə  li ida 
rəet  mə”, “Föv  qə  la  də və  ziy  yət  lər  də 
in  san hü  quq  la  rı  nın qa  nu  ni məh 
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dud  laş  dı  rıl  ma  sı  nın tə  sir sa  hə  lə  ri” 
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sa  yə  sin  də müm  kün ol  du  ğu, ATƏT
in De  mok  ra  tik Tə  si  sat  lar və İn  san 
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Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni Ba  har 
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Döv  lət baş  çı  sı  nın gi  riş və ye  kun 
nitq  lə  rin  də gös  tə  ril  di ki, ic  ra olun 
muş üç döv  lət proq  ra  mı nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı ye  ni zir  və
 lər fəth et  miş, sə  na  ye və kənd tə  sər 
rü  fa  tı sa  hə  lə  rin  də yük  sək nə  ti  cə  lər 
əl  də olun  muş, qey  rineft sek  to  ru sü 
rət  lə in  ki  şaf et  miş  dir. Azər  bay  ca  nın 
ümu  mi da  xi  li məh  su  lu də  fə  lər  lə art
 mış, əha  li  nin ri  fah ha  lı yax  şı  laş  mış 
dır. Son 15 il  də Azər  bay  can  da 2 
mil  yon ye  ni iş yeri ya  ra  dıl  mış, 100
dən çox şə  hər  cik ti  ki  lib məc  bu  ri 
köç  kün ailə  lə  ri  nə ve  ril  miş  dir. Biz 
nes mü  hi  ti yax  şı  laş  dı  rıl  mış, sa  hib 
kar  la  ra gü  zəşt  li şərt  lər  lə 2 mil  yard 
ma  nat  dan çox və  sait ve  ril  miş  dir. Ən 
baş  lı  ca  sı, xal  qı  mız əminaman  lıq 
için  də, ra  hat şə  rait  də ya  şa  mış, res 
pub  li  ka  mız sa  bit və təh  lü  kə  siz mə 
ka  na çev  ril  miş  dir. Gö  rü  lən bu təd 
bir  lər nə  ti  cə  sin  də öl  kə  mi  zin bü  tün 
ra  yon və şə  hər  lə  ri  nin si  ma  sı kö  kün
 dən də  yiş  miş, abad  lıq və ti  kin  tiqu 
raş  dır  ma iş  lə  ri ge  niş vü  sət al  mış, 

müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən kom 
mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri  nin əha  tə dairə  si 
əsas  lı su  rət  də ge  niş  lən  miş  dir.

De  pu  tat se  çil  di  yim Neft  ça  la ra 
yo  nun  da da son il  lər bu is  ti  qa  mət 
də xey  li iş  lər gö  rül  müş  dür. Be  lə ki, 
ke  çən əs  rin 90cı il  lə  ri  nin əv  və  lin  də 
bər  bad ha  la düş  müş, uzun  lu  ğu 47 
ki  lo  metr olan Neft  ça  laXol yo  lu ye 
ni  dən ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, 
əha  li  si 20 min nə  fə  rə ya  xın olan bu 
bö  yük böl  gə ilə ra  yon mər  kə  zi ara 
sın  da bir  ba  şa av  to  mo  bil yolu ya 
ran  mış  dır. Sə  na  ye mə  həl  lə  si ti  ki  lib 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş  dir. Bu  ra  da ha 
zır  da mi  nik av  to  mo  bil  lə  ri is  teh  sal 
edi  lir. Aşa  ğı Qa  ra  man  lı, Aşa  ğı Sur 
ra kənd  lə  ri  nin və Xol əra  zi  si  nin 
ümu  mi  lik  də 18 min hek  tar kənd tə 
sər  rü  fa  tı  na ya  rar  lı tor  paq  la  rı  nın su 
va  rıl  ma  sı  nı tə  min edən 67 mil  yon 
ma  nat də  yə  rin  də Neft  ça  la Ma  gist 
ral Ka  na  lı is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, ra  yon 
mər  kə  zi xəs  tə  xa  na  sı əsas  lı tə  mir 
olu  na  raq ən müasir tib  bi ava  dan  lıq

 la təc  hiz edil  miş  dir. Neft  ça  la şə  hə 
rin  də ge  niş abad  lıq iş  lə  ri apa  rıl  mış, 
şə  hə  rin gör  kə  mi ye  ni  lən  miş, ye  ni 
mək  təb  lər ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril 
miş, köh  nə  lə  ri isə əsas  lı tə  mir olun 
muş  dur. Ra  yon  da ha  zır  da olim  pi  ya 
mər  kə  zi ti  kil  mək  də  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin konf  rans  da  kı 
ye  kun nit  qin  də qar  şı  ya qoy  du  ğu 
və  zi  fə  lər və döv  lət or  qan  la  rın  da 
ida  rəet  mə  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və 
sə  mə  rə  li  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  lər hər bi  ri  miz
 dən işə ye  ni tə  fək  kür  lə, fər  di mə  su 
liy  yət  lə ya  naş  ma  ğı tə  ləb edir.

Mil  li Məc  lis  də kənd ra  yo  nu  nu 
təm  sil edən nü  ma  yən  də ki  mi aq  rar 
sa  hə ilə əla  qə  dar dü  şün  cə  lə  ri  mi bö 
lüş  mək is  tər  dim. Son 15 il  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lın  da 1,7 də  fə ar 
tım ol  muş  dur. Öl  kə baş  çı  sı bu va  cib 
sa  hə  nin in  ki  şa  fı  na bun  dan son  ra da 
diq  qə  tin ar  tı  rıl  ma  sı və da  ha sü  rət  li 
in  ki  şa  fa nail olun  ma  sı ilə əla  qə  dar 
qar  şı  ya ye  ni və  zi  fə  lər qoy  muş  dur.

Regionların 2019-2023-cü illərdə inkişafı 
dövlət proqramı sosial-iqtisadi tərəqqidə 

daha yüksək mərhələ olacaq

Arif Rəhimzadə
Milli Məclisin Regional məsələlər 

komitəsinin sədri

Yanvarın29-da“AzərbaycanRespublikasıre-
gionlarının2014-2018-ciillərdəsosial-iqtisadi
inkişafıDövlətProqramı”nınicrasınınyekun-
larınahəsrolunankonfransdacənabPrezident
regionlarınsonbeşildəəldəetdiyiuğurlarba-
rədəətraflıməlumatverdi,növbətiillərüçün
IVdövlətproqramınınəsasgöstəricilərini,isti-
qamətlərinivəməqsədlərinimüəyyənləşdirdi.
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ke  çən əs  rin 90cı il  lə  ri  nin əv  və  lin  də 
bər  bad ha  la düş  müş, uzun  lu  ğu 47 
ki  lo  metr olan Neft  ça  laXol yo  lu ye 
ni  dən ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, 
əha  li  si 20 min nə  fə  rə ya  xın olan bu 
bö  yük böl  gə ilə ra  yon mər  kə  zi ara 
sın  da bir  ba  şa av  to  mo  bil yolu ya 
ran  mış  dır. Sə  na  ye mə  həl  lə  si ti  ki  lib 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş  dir. Bu  ra  da ha 
zır  da mi  nik av  to  mo  bil  lə  ri is  teh  sal 
edi  lir. Aşa  ğı Qa  ra  man  lı, Aşa  ğı Sur 
ra kənd  lə  ri  nin və Xol əra  zi  si  nin 
ümu  mi  lik  də 18 min hek  tar kənd tə 
sər  rü  fa  tı  na ya  rar  lı tor  paq  la  rı  nın su 
va  rıl  ma  sı  nı tə  min edən 67 mil  yon 
ma  nat də  yə  rin  də Neft  ça  la Ma  gist 
ral Ka  na  lı is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, ra  yon 
mər  kə  zi xəs  tə  xa  na  sı əsas  lı tə  mir 
olu  na  raq ən müasir tib  bi ava  dan  lıq

 la təc  hiz edil  miş  dir. Neft  ça  la şə  hə 
rin  də ge  niş abad  lıq iş  lə  ri apa  rıl  mış, 
şə  hə  rin gör  kə  mi ye  ni  lən  miş, ye  ni 
mək  təb  lər ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril 
miş, köh  nə  lə  ri isə əsas  lı tə  mir olun 
muş  dur. Ra  yon  da ha  zır  da olim  pi  ya 
mər  kə  zi ti  kil  mək  də  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin konf  rans  da  kı 
ye  kun nit  qin  də qar  şı  ya qoy  du  ğu 
və  zi  fə  lər və döv  lət or  qan  la  rın  da 
ida  rəet  mə  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və 
sə  mə  rə  li  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  lər hər bi  ri  miz
 dən işə ye  ni tə  fək  kür  lə, fər  di mə  su 
liy  yət  lə ya  naş  ma  ğı tə  ləb edir.

Mil  li Məc  lis  də kənd ra  yo  nu  nu 
təm  sil edən nü  ma  yən  də ki  mi aq  rar 
sa  hə ilə əla  qə  dar dü  şün  cə  lə  ri  mi bö 
lüş  mək is  tər  dim. Son 15 il  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lın  da 1,7 də  fə ar 
tım ol  muş  dur. Öl  kə baş  çı  sı bu va  cib 
sa  hə  nin in  ki  şa  fı  na bun  dan son  ra da 
diq  qə  tin ar  tı  rıl  ma  sı və da  ha sü  rət  li 
in  ki  şa  fa nail olun  ma  sı ilə əla  qə  dar 
qar  şı  ya ye  ni və  zi  fə  lər qoy  muş  dur.

Regionların 2019-2023-cü illərdə inkişafı 
dövlət proqramı sosial-iqtisadi tərəqqidə 

daha yüksək mərhələ olacaq

Arif Rəhimzadə
Milli Məclisin Regional məsələlər 

komitəsinin sədri

Yanvarın29-da“AzərbaycanRespublikasıre-
gionlarının2014-2018-ciillərdəsosial-iqtisadi
inkişafıDövlətProqramı”nınicrasınınyekun-
larınahəsrolunankonfransdacənabPrezident
regionlarınsonbeşildəəldəetdiyiuğurlarba-
rədəətraflıməlumatverdi,növbətiillərüçün
IVdövlətproqramınınəsasgöstəricilərini,isti-
qamətlərinivəməqsədlərinimüəyyənləşdirdi.
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fa  tı məh  sul  la  rı  nın sa  tı  şı yar  mar  ka 
la  rı təş  kil olu  nur. Bu gö  zəl tə  şəb 
büs ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir. Koope  ra 
tiv  lə  rə is  teh  sal et  dik  lə  ri məh  sul  la  rı 
sat  maq üçün daimi yer ay  rıl  ma  sı 
on  la  rın fəaliy  yə  ti  nin ge  niş  lən  mə  si 
nə  yax  şı sti  mul olar  dı. Bu  nun  la da 
ra  yon  lar  da və şə  hər  lər  də ye  ni iş 
yer  lə  ri ya  ra  dı  lar  dı. Bu sa  hə  də ça  lı 
şan in  san  lar ara  sın  da koope  ra  si  ya 
nın üs  tün  lük  lə  ri  nin, sa  hə  yə ve  ri  lən 
döv  lət dəs  tə  yi  nin ge  niş təb  li  ği  nə də 
cid  di eh  ti  yac var  dır.

Va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri is  teh  sal 
olu  nan ta  xı  lın key  fiy  yə  ti  nin yük  səl
 dil  mə  si  dir. Ke  çən il öl  kə  miz  də 3,2 
mil  yon ton ta  xıl is  teh  sal olun  muş, 
yük  sək məh  sul  dar  lıq əl  də edil  miş 
dir. Bu həcm Azər  bay  ca  nın çö  rək 
və çö  rək mə  mu  lat  la  rı  na olan tə  lə  ba
 tı  nı ar  tıq  la  ma  sı ilə ödə  yir. An  caq 
is  teh  sal olu  nan məh  su  lun bö  yük 
his  sə  si ər  zaq sə  na  ye  si  nin tə  lə  ba  tı  na 
uy  ğun de  yil. Bu sə  bəb  dən 2018ci 
il  də Azər  bay  ca  na ər  zaq üçün 992 
min ton buğ  da id  xal olun  muş  dur. 
Bu  nun əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri yük 
sək kon  di  si  ya  ya uy  ğun buğ  da to  xu
 mu  nun ol  ma  ma  sı  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin kənd tə 
sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya 
qoy  du  ğu və  zi  fə  lə  rin həl  li ilə əla  qə 
dar to  xum  çu  lu  ğun in  ki  şa  fı  na cid  di 

fi  kir ve  ril  mə  li  dir. Mi  sal üçün, ta  xıl 
to  xum  çu  lu  ğu ilə əla  qə  dar aq  ro 
park  la  rın nəz  din  də to  xum  çu  luq sa 
hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na eh  ti  yac var. 
Bu mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də də mad  di 
im  ti  yaz  la  ra yer ve  ril  mə  li  dir.

Res  pub  li  ka  da me  liora  tiv təd  bir 
lə  rin gö  rül  mə  si  nə diq  qət ar  tı  rıl  mış 
dır. Məhz bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, son 
iki il  də hər il 100 min hek  tar ye  ni 
tor  paq sa  hə  si  nə su  yun ve  ril  mə  si 
təş  kil edil  miş  dir. 2019cu il  də bu 
təd  bir  lər da  vam et  di  ril  mək  lə 80 
min hek  tar  da me  liora  si  ya iş  lə  ri apa
 rı  la  caq  dır. Son il  lər  də 4 bö  yük  
Tax  ta  kör  pü, Şəm  kir  çay, Göy  tə  pə, 
To  vuz  çay su an  ba  rı ti  ki  lib is  ti  fa  də
 yə ve  ril  miş  dir ki, on  la  rın tu  tu  mu 
470 mil  yon kub  metr  dir. Hər il döv
 lət və  saiti ilə mi  ni  mum 300 su  bar 
te  zian qu  yu  su qa  zı  lır. Bu  nun  la be 
lə, ye  ni is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş və bun 
dan əv  vəl  ki su an  bar  la  rı  nın eh  ti 
yat  la  rı kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın eh  ti  yac 
la  rı  nı tam ödə  mir. Su  var  ma su  yun
 dan in  di  ki qay  da  da is  ti  fa  də və  ziy 
yə  ti gə  lə  cək  də da  ha da gər  gin  ləş 
di  rə  cək  dir. Su  dan qə  naət  lə is  ti  fa  də 
olun  ma  sı  nın təş  ki  li kənd tə  sər  rü  fa
 tı  nın in  ki  şa  fın  da əsas mə  sə  lə  lər  dən 
bi  ri  dir.

Azər  bay  can  da bu sa  hə  də müs 
bət təc  rü  bə də var  dır. Ya  ra  dıl  mış 

aq  ro  park  lar  da və iri fer  mer tə  sər 
rü  fat  la  rın  da müasir su  var  ma tex 
no  lo  gi  ya  sın  dan  ya  ğış yağ  dır  ma 
üsu  lun  dan is  ti  fa  də olu  nur. Əl  bət 
tə, bu tex  no  lo  gi  ya  dan bö  yük əkin 
sa  hə  lə  rin  də is  ti  fa  də edi  lir, an  caq 
xır  da sa  hə  lə  rin su  va  rıl  ma  sı məq  sə
 di ilə müasir tex  no  lo  gi  ya  lar möv 
cud  dur. Azər  bay  can  da şo  se yol  la 
rın kə  nar  la  rın  da sa  lı  nan me  şə zo 
laq  la  rı  nın suvarılmasında dam  cı 
üsu  lun  dan is  ti  fa  də olun  ma  sı sa  hə 
sin  də müs  bət təc  rü  bə möv  cud  dur. 
Bu ki  mi üsul  lar  dan is  ti  fa  də  yə im 
kan və şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Əl  bət
 tə, bu mə  sə  lə  lər  də döv  lət dəs  tə  yi  nə 
eh  ti  yac var  dır. Su  dan qə  naət  lə is  ti 
fa  də edən  lə  rə də gü  zəşt  li tex  ni  ka 
və kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si bu işə ma 
ra  ğı ar  tır  mış olar  dı.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 2019
2023cü il  lər  də qar  şı  ya qo  yu  lan və 
zi  fə  lə  rin həl  li üçün la  zım olan və 
saitin məb  lə  ği  ni də gös  tər  di. Qeyd 
olun  du ki, re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa
 di in  ki  şa  fı  na dair IV döv  lət proq  ra
 mı  nın ic  ra  sı məq  sə  di ilə 17 mil  yard 
ma  nat  dan çox və  sait nə  zər  də tu  tu 
lur. Bü  tün bun  lar gös  tə  rir ki, qar  şı
 ya qo  yu  lan mə  sə  lə  lər real  dır, döv 
lə  tin bu is  ti  qa  mət  də gös  tər  di  yi 
qay  ğı  nın nə  ti  cə  sin  də ye  ni uğur  lar 
əl  də olu  na  caq  dır.

STRATEGİYA

Mə  lum  dur ki, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
hər bir öl  kə  də in  san  la  rın iş  lə tə  min 
olun  ma  sı üçün ən bö  yük po  ten 
siala ma  lik iq  ti  sa  di bir sa  hə  dir və 
onun sə  mə  rə  li, dol  ğun is  ti  fa  də  si 
ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sın  da 
çox bö  yük rol oy  na  yır. Ha  zır  da 
res  pub  li  ka  mız  da kənd tə  sər  rü  fa 
tın  da məh  sul  dar  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə 33 ra  yon  da 51 aq  ro 
park və iri tə  sər  rü  fat  lar ya  ra  dıl  mış
 dır. On  lar  dan 17si ar  tıq fəaliy  yət 
də  dir. Aq  ro  pak  la  rın ha  mı  sı işə dü 
şən  də böl  gə  lər  də ye  ni iş yer  lə  ri 
ya  ra  dı  la  caq, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı və ix  ra  cı art 
maq  la bu sa  hə  nin in  ki  şa  fın  da ye  ni 
mər  hə  lə baş  la  na  caq  dır.

Bu  nun  la be  lə, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
tor  paq  la  rı  nın əsas his  sə  si  1 mil  yon 
350 min hek  tar  dan ço  xu fər  di sa  hib
 kar  la  ra ve  ril  miş  dir; on  la  rın hər bi  ri 
nə or  ta he  sab  la 11,5 hek  tar tor  paq 
sa  hə  si dü  şür. Fer  mer  lər ara  sın  da 
2025 hek  tar tor  pa  ğı olan  lar ol  sa da, 
bu az  lıq ümu  mi mən  zə  rə  ni də  yiş 
mir. Əl  bət  tə, be  lə xır  da sa  hə  lər  də nə 
tex  ni  ka  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mək, 
nə də müasir tex  no  lo  gi  ya  dan bəh  rə
 lən  mək müm  kün de  yil. Bu da öl  kə 
əha  li  si  nin ər  za  ğa olan tə  lə  ba  tı  nın 
yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tam tə  min 
edil  mə  sin  də çə  tin  lik  lər ya  rat  maq  la, 
rə  qa  bə  tə da  vam  lı məh  sul is  teh  sa  lı 
na ma  ne ola bi  lər. Və  ziy  yət  dən çıx 
maq üçün aq  ro  park  la  rın ya  ra  dıl  ma
 sı ilə ya  na  şı, bu xır  da sa  hə  lə  rin 
koope  ra  si  ya yo  lu ilə bö  yü  dül  mə  si 
nə eh  ti  yac var  dır. Bu tə  sər  rü  fat  la  rın 
hər bi  ri  nin sa  hə  si onun is  teh  sal is  ti 
qa  mə  tin  dən ası  lı ola  raq ən azı 50300 
hek  ta  ra çat  dı  rıl  ma  lı  dır. Yal  nız be  lə 
olan hal  da kənd tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lı
 nı müasir, qa  baq  cıl sə  viy  yə  yə yük 
səlt  mək müm  kün ola  caq, əha  li  nin 
ər  zaq tə  lə  ba  tı  nı tam ödə  mək  lə sa  hə
 nin ix  rac im  kan  la  rı ar  ta  caq, ye  ni iş 
yer  lə  ri ya  ra  dı  la  caq  dır. 

Düz  dür, öl  kə  miz  də ar  tıq 60a ya 
xın kənd tə  sər  rü  fa  tı koope  ra  ti  vi 
möv  cud  dur və on  la  rın tor  paq sa  hə  si 
4000 hek  tar  dan çox  dur. Or  ta he  sab  la 
hər  koope  ra  ti  vin sa  hə  si 6070 hek  tar 
ci  va  rın  da  dır. Əf  sus ki, bu pro  ses 
ləng ge  dir və kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
iş  lə  yən əmək  çi  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti xır  da 
sa  hə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rir.

Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da koope  ra  si 
ya  nın in  ki  şa  fı ilə əla  qə  dar la  zı  mi 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ya  ra  dıl  mış 
dır. 2016cı il  də “Kənd tə  sər  rü  fa  tı 
koope  ra  si  ya  sı haq  qın  da” Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu qə  bul 
edil  miş və cə  nab Pre  zi  den  tin 14 
iyul 2017ci il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da kənd 

tə  sər  rü  fa  tı koope  ra  si  ya  sı  nın in  ki  şa 
fı  na dair 20172020ci il  lər üçün 
Döv  lət Proq  ra  mı” qə  bul olun  muş 
dur. Təəs  süf ki, qar  şı  ya qo  yu  lan 
və  zi  fə  lə  rin ic  ra edil  mə  si məq  sə  di ilə 
la  zı  mi təd  bir  lər ləng hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Koope  ra  si  ya  nın in  ki  şa  fı üçün 
konk  ret im  ti  yaz  lar sis  te  mi ya  ra  dıl 

ma  lı  dır ki, in  san  lar koope  ra  si  ya va 
si  tə  si ilə tor  paq  dan da  ha sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də  yə şə  rait ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, nə  ti 
cə  də çox gə  lir əl  də olun  du  ğu  nu 
hiss et  sin  lər. Mi  sal üçün, koope  ra 
tiv  lə  rə im  ti  yaz  lı kre  dit  lər, əkinbi 
çin və ya şum tex  ni  ka  sı, to  xum, cins 
malqa  ra ve  ril  sə, sa  hə  nin in  ki  şa  fın 
da yax  şı sti  mul olar  dı. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı məh  su  lu is  teh  sal  çı  la  rı bil  sə 
ki, 5060 hek  tar və da  ha bö  yük tor 
paq sa  hə  si olan koope  ra  ti  və döv  lət 
he  sa  bı  na trak  tor, ya  xud di  gər kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı ve  ri  lə  cək, o da 
bu im  kan  dan is  ti  fa  də et  mək üçün 
əlin  dən gə  lə  ni edə  cək  dir. Koope  ra 
tiv  lə  rə məh  sul is  teh  sa  lı ilə bə  ra  bər 
onun nəq  li, ema  lı, sa  tı  şı ilə də məş 

ğul ol  maq üçün əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra
 dıl  ma  lı  dır.

Koope  ra  si  ya  nın ge  niş  lən  mə  sin 
də şə  hər  lə  rin də bö  yük ro  lu var  dır. 
Kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  su  lu  nun bö 
yük həc  mi şə  hər  lər  də sa  tı  lır. Ba  kı 
da, di  gər şə  hər  lər  də bay  ram  qa  ba  ğı 
və ba  zar gün  lə  rin  də kənd tə  sər  rü 
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fa  tı məh  sul  la  rı  nın sa  tı  şı yar  mar  ka 
la  rı təş  kil olu  nur. Bu gö  zəl tə  şəb 
büs ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir. Koope  ra 
tiv  lə  rə is  teh  sal et  dik  lə  ri məh  sul  la  rı 
sat  maq üçün daimi yer ay  rıl  ma  sı 
on  la  rın fəaliy  yə  ti  nin ge  niş  lən  mə  si 
nə  yax  şı sti  mul olar  dı. Bu  nun  la da 
ra  yon  lar  da və şə  hər  lər  də ye  ni iş 
yer  lə  ri ya  ra  dı  lar  dı. Bu sa  hə  də ça  lı 
şan in  san  lar ara  sın  da koope  ra  si  ya 
nın üs  tün  lük  lə  ri  nin, sa  hə  yə ve  ri  lən 
döv  lət dəs  tə  yi  nin ge  niş təb  li  ği  nə də 
cid  di eh  ti  yac var  dır.

Va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri is  teh  sal 
olu  nan ta  xı  lın key  fiy  yə  ti  nin yük  səl
 dil  mə  si  dir. Ke  çən il öl  kə  miz  də 3,2 
mil  yon ton ta  xıl is  teh  sal olun  muş, 
yük  sək məh  sul  dar  lıq əl  də edil  miş 
dir. Bu həcm Azər  bay  ca  nın çö  rək 
və çö  rək mə  mu  lat  la  rı  na olan tə  lə  ba
 tı  nı ar  tıq  la  ma  sı ilə ödə  yir. An  caq 
is  teh  sal olu  nan məh  su  lun bö  yük 
his  sə  si ər  zaq sə  na  ye  si  nin tə  lə  ba  tı  na 
uy  ğun de  yil. Bu sə  bəb  dən 2018ci 
il  də Azər  bay  ca  na ər  zaq üçün 992 
min ton buğ  da id  xal olun  muş  dur. 
Bu  nun əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri yük 
sək kon  di  si  ya  ya uy  ğun buğ  da to  xu
 mu  nun ol  ma  ma  sı  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin kənd tə 
sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya 
qoy  du  ğu və  zi  fə  lə  rin həl  li ilə əla  qə 
dar to  xum  çu  lu  ğun in  ki  şa  fı  na cid  di 

fi  kir ve  ril  mə  li  dir. Mi  sal üçün, ta  xıl 
to  xum  çu  lu  ğu ilə əla  qə  dar aq  ro 
park  la  rın nəz  din  də to  xum  çu  luq sa 
hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na eh  ti  yac var. 
Bu mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də də mad  di 
im  ti  yaz  la  ra yer ve  ril  mə  li  dir.

Res  pub  li  ka  da me  liora  tiv təd  bir 
lə  rin gö  rül  mə  si  nə diq  qət ar  tı  rıl  mış 
dır. Məhz bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, son 
iki il  də hər il 100 min hek  tar ye  ni 
tor  paq sa  hə  si  nə su  yun ve  ril  mə  si 
təş  kil edil  miş  dir. 2019cu il  də bu 
təd  bir  lər da  vam et  di  ril  mək  lə 80 
min hek  tar  da me  liora  si  ya iş  lə  ri apa
 rı  la  caq  dır. Son il  lər  də 4 bö  yük  
Tax  ta  kör  pü, Şəm  kir  çay, Göy  tə  pə, 
To  vuz  çay su an  ba  rı ti  ki  lib is  ti  fa  də
 yə ve  ril  miş  dir ki, on  la  rın tu  tu  mu 
470 mil  yon kub  metr  dir. Hər il döv
 lət və  saiti ilə mi  ni  mum 300 su  bar 
te  zian qu  yu  su qa  zı  lır. Bu  nun  la be 
lə, ye  ni is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş və bun 
dan əv  vəl  ki su an  bar  la  rı  nın eh  ti 
yat  la  rı kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın eh  ti  yac 
la  rı  nı tam ödə  mir. Su  var  ma su  yun
 dan in  di  ki qay  da  da is  ti  fa  də və  ziy 
yə  ti gə  lə  cək  də da  ha da gər  gin  ləş 
di  rə  cək  dir. Su  dan qə  naət  lə is  ti  fa  də 
olun  ma  sı  nın təş  ki  li kənd tə  sər  rü  fa
 tı  nın in  ki  şa  fın  da əsas mə  sə  lə  lər  dən 
bi  ri  dir.

Azər  bay  can  da bu sa  hə  də müs 
bət təc  rü  bə də var  dır. Ya  ra  dıl  mış 

aq  ro  park  lar  da və iri fer  mer tə  sər 
rü  fat  la  rın  da müasir su  var  ma tex 
no  lo  gi  ya  sın  dan  ya  ğış yağ  dır  ma 
üsu  lun  dan is  ti  fa  də olu  nur. Əl  bət 
tə, bu tex  no  lo  gi  ya  dan bö  yük əkin 
sa  hə  lə  rin  də is  ti  fa  də edi  lir, an  caq 
xır  da sa  hə  lə  rin su  va  rıl  ma  sı məq  sə
 di ilə müasir tex  no  lo  gi  ya  lar möv 
cud  dur. Azər  bay  can  da şo  se yol  la 
rın kə  nar  la  rın  da sa  lı  nan me  şə zo 
laq  la  rı  nın suvarılmasında dam  cı 
üsu  lun  dan is  ti  fa  də olun  ma  sı sa  hə 
sin  də müs  bət təc  rü  bə möv  cud  dur. 
Bu ki  mi üsul  lar  dan is  ti  fa  də  yə im 
kan və şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Əl  bət
 tə, bu mə  sə  lə  lər  də döv  lət dəs  tə  yi  nə 
eh  ti  yac var  dır. Su  dan qə  naət  lə is  ti 
fa  də edən  lə  rə də gü  zəşt  li tex  ni  ka 
və kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si bu işə ma 
ra  ğı ar  tır  mış olar  dı.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 2019
2023cü il  lər  də qar  şı  ya qo  yu  lan və 
zi  fə  lə  rin həl  li üçün la  zım olan və 
saitin məb  lə  ği  ni də gös  tər  di. Qeyd 
olun  du ki, re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa
 di in  ki  şa  fı  na dair IV döv  lət proq  ra
 mı  nın ic  ra  sı məq  sə  di ilə 17 mil  yard 
ma  nat  dan çox və  sait nə  zər  də tu  tu 
lur. Bü  tün bun  lar gös  tə  rir ki, qar  şı
 ya qo  yu  lan mə  sə  lə  lər real  dır, döv 
lə  tin bu is  ti  qa  mət  də gös  tər  di  yi 
qay  ğı  nın nə  ti  cə  sin  də ye  ni uğur  lar 
əl  də olu  na  caq  dır.

STRATEGİYA

Mə  lum  dur ki, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
hər bir öl  kə  də in  san  la  rın iş  lə tə  min 
olun  ma  sı üçün ən bö  yük po  ten 
siala ma  lik iq  ti  sa  di bir sa  hə  dir və 
onun sə  mə  rə  li, dol  ğun is  ti  fa  də  si 
ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sın  da 
çox bö  yük rol oy  na  yır. Ha  zır  da 
res  pub  li  ka  mız  da kənd tə  sər  rü  fa 
tın  da məh  sul  dar  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə 33 ra  yon  da 51 aq  ro 
park və iri tə  sər  rü  fat  lar ya  ra  dıl  mış
 dır. On  lar  dan 17si ar  tıq fəaliy  yət 
də  dir. Aq  ro  pak  la  rın ha  mı  sı işə dü 
şən  də böl  gə  lər  də ye  ni iş yer  lə  ri 
ya  ra  dı  la  caq, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı və ix  ra  cı art 
maq  la bu sa  hə  nin in  ki  şa  fın  da ye  ni 
mər  hə  lə baş  la  na  caq  dır.

Bu  nun  la be  lə, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
tor  paq  la  rı  nın əsas his  sə  si  1 mil  yon 
350 min hek  tar  dan ço  xu fər  di sa  hib
 kar  la  ra ve  ril  miş  dir; on  la  rın hər bi  ri 
nə or  ta he  sab  la 11,5 hek  tar tor  paq 
sa  hə  si dü  şür. Fer  mer  lər ara  sın  da 
2025 hek  tar tor  pa  ğı olan  lar ol  sa da, 
bu az  lıq ümu  mi mən  zə  rə  ni də  yiş 
mir. Əl  bət  tə, be  lə xır  da sa  hə  lər  də nə 
tex  ni  ka  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mək, 
nə də müasir tex  no  lo  gi  ya  dan bəh  rə
 lən  mək müm  kün de  yil. Bu da öl  kə 
əha  li  si  nin ər  za  ğa olan tə  lə  ba  tı  nın 
yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tam tə  min 
edil  mə  sin  də çə  tin  lik  lər ya  rat  maq  la, 
rə  qa  bə  tə da  vam  lı məh  sul is  teh  sa  lı 
na ma  ne ola bi  lər. Və  ziy  yət  dən çıx 
maq üçün aq  ro  park  la  rın ya  ra  dıl  ma
 sı ilə ya  na  şı, bu xır  da sa  hə  lə  rin 
koope  ra  si  ya yo  lu ilə bö  yü  dül  mə  si 
nə eh  ti  yac var  dır. Bu tə  sər  rü  fat  la  rın 
hər bi  ri  nin sa  hə  si onun is  teh  sal is  ti 
qa  mə  tin  dən ası  lı ola  raq ən azı 50300 
hek  ta  ra çat  dı  rıl  ma  lı  dır. Yal  nız be  lə 
olan hal  da kənd tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lı
 nı müasir, qa  baq  cıl sə  viy  yə  yə yük 
səlt  mək müm  kün ola  caq, əha  li  nin 
ər  zaq tə  lə  ba  tı  nı tam ödə  mək  lə sa  hə
 nin ix  rac im  kan  la  rı ar  ta  caq, ye  ni iş 
yer  lə  ri ya  ra  dı  la  caq  dır. 

Düz  dür, öl  kə  miz  də ar  tıq 60a ya 
xın kənd tə  sər  rü  fa  tı koope  ra  ti  vi 
möv  cud  dur və on  la  rın tor  paq sa  hə  si 
4000 hek  tar  dan çox  dur. Or  ta he  sab  la 
hər  koope  ra  ti  vin sa  hə  si 6070 hek  tar 
ci  va  rın  da  dır. Əf  sus ki, bu pro  ses 
ləng ge  dir və kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
iş  lə  yən əmək  çi  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti xır  da 
sa  hə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rir.

Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da koope  ra  si 
ya  nın in  ki  şa  fı ilə əla  qə  dar la  zı  mi 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ya  ra  dıl  mış 
dır. 2016cı il  də “Kənd tə  sər  rü  fa  tı 
koope  ra  si  ya  sı haq  qın  da” Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu qə  bul 
edil  miş və cə  nab Pre  zi  den  tin 14 
iyul 2017ci il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da kənd 

tə  sər  rü  fa  tı koope  ra  si  ya  sı  nın in  ki  şa 
fı  na dair 20172020ci il  lər üçün 
Döv  lət Proq  ra  mı” qə  bul olun  muş 
dur. Təəs  süf ki, qar  şı  ya qo  yu  lan 
və  zi  fə  lə  rin ic  ra edil  mə  si məq  sə  di ilə 
la  zı  mi təd  bir  lər ləng hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Koope  ra  si  ya  nın in  ki  şa  fı üçün 
konk  ret im  ti  yaz  lar sis  te  mi ya  ra  dıl 

ma  lı  dır ki, in  san  lar koope  ra  si  ya va 
si  tə  si ilə tor  paq  dan da  ha sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də  yə şə  rait ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, nə  ti 
cə  də çox gə  lir əl  də olun  du  ğu  nu 
hiss et  sin  lər. Mi  sal üçün, koope  ra 
tiv  lə  rə im  ti  yaz  lı kre  dit  lər, əkinbi 
çin və ya şum tex  ni  ka  sı, to  xum, cins 
malqa  ra ve  ril  sə, sa  hə  nin in  ki  şa  fın 
da yax  şı sti  mul olar  dı. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı məh  su  lu is  teh  sal  çı  la  rı bil  sə 
ki, 5060 hek  tar və da  ha bö  yük tor 
paq sa  hə  si olan koope  ra  ti  və döv  lət 
he  sa  bı  na trak  tor, ya  xud di  gər kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı ve  ri  lə  cək, o da 
bu im  kan  dan is  ti  fa  də et  mək üçün 
əlin  dən gə  lə  ni edə  cək  dir. Koope  ra 
tiv  lə  rə məh  sul is  teh  sa  lı ilə bə  ra  bər 
onun nəq  li, ema  lı, sa  tı  şı ilə də məş 

ğul ol  maq üçün əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra
 dıl  ma  lı  dır.

Koope  ra  si  ya  nın ge  niş  lən  mə  sin 
də şə  hər  lə  rin də bö  yük ro  lu var  dır. 
Kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  su  lu  nun bö 
yük həc  mi şə  hər  lər  də sa  tı  lır. Ba  kı 
da, di  gər şə  hər  lər  də bay  ram  qa  ba  ğı 
və ba  zar gün  lə  rin  də kənd tə  sər  rü 
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bu təş  ki  la  ta üzv olan öl  kə  lər ara 
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
xid  mət edən ad  dım  lar atır, həm 
də təş  ki  la  tın bey  nəl  xalq nü  fu  zu 
nun yük  səl  mə  si  nə töhfə  lər ve  rir. 
Ey  ni za  man  da, Azər  bay  can Av  ro 
pa İt  ti  fa  qı ilə sıx əla  qə  lər qu  rub. 
Həm bu təş  ki  lat  la əla  qə  lər, həm 
də Av  ro  pa  nın di  gər nü  fuz  lu təş  ki
 lat  la  rı ilə qu  rul  muş müs  bət mü  na
 si  bət  lər Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
möv  qe  lə  ri  nin möh  kəm  lən  mə  si  nə 
xid  mət edir. Azər  bay  can dün  ya  da 
BMTdən son  ra ən bö  yük təş  ki  lat 
olan Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın üz 
vü  dür və bu təş  ki  la  ta sədr  lik edə 
cək. BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
qey  ridaimi üz  vü se  çil  mə  sin  dən 
son  ra bu gün be  lə bö  yük və nü 
fuz  lu bir təş  ki  la  ta sədr  lik et  mə  si 
bir da  ha öl  kə  mi  zə olan inam və 
rəğ  bə  ti gös  tə  rir, Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil si  ya  sə  ti  nin dün  ya bir  li  yi 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lən  di  yi  ni söy  lə 
mə  yə də  la  lət edir. Tə  bii ki, bü  tün 
bun  lar Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə real  laş  dı  rı  lan si  ya  si 
kur  sun nə qə  dər əhə  miy  yət  li və 

praq  ma  tik ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Azər  bay  can bu gün sa  bit, di  na  mik 
in  ki  şaf edən, dün  ya  da sülh və təh
 lü  kə  siz  li  yə, mə  də  niy  yət  lər, si  vi  li 
za  si  ya  lar ara  sın  da dialo  qa mü  hüm 
töhfə  lər ve  rən, bir çox bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə uğur  lu ev sa  hib  li  yi edən 
döv  lət ki  mi özü  nü təs  diq edib.

- Ötən ayın son  la  rın  da Av  ro  pa 
Par  la  men  tin  də Av  ro  nest Par -
la  ment As  samb  le  ya  sı  nın ko -
mi  tə ic  las  la  rı ke  çi  ril  di. Av  ro -
nest Par  la  ment As  samb  le  ya -
sın  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin rəh  bə  ri ki  mi “Av  ro -
pa İt  ti  fa  qı və Şərq Tə  rəf  daş  lı -
ğı öl  kə  lə  rin  də təh  sil  də in  no -
va  si  ya  lar və təh  sil is  la  hat  la  rı: 
ça  ğı  rış  lar və für  sət  lər” ad  lı 
mə  ru  zə ilə çı  xış et  di  niz. Bu 
mə  sə  lə ilə bağ  lı nə de  yə bi  lər-
 si  niz?

 Bu ko  mi  tə  lə  rin ic  las  la  rı may 
ayın  da ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan 
Av  ro  pa Par  la  men  ti seç  ki  lə  rin  dən 
əv  vəl Av  ro  nest Par  la  ment As  samb
 le  ya  sı  nın so  nun  cu ic  las  la  rı idi. Bu 

mə  na  da ic  las  lar təş  ki  la  tın gə  lə  cək 
fəaliy  yə  ti ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə
 miy  yət da  şı  yır  dı. Həm  çi  nin ic  las 
lar  da bir sı  ra mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə 
olun  du. Av  ro  nest Par  la  ment As 
samb  le  ya  sı  nın İq  ti  sa  di in  teq  ra  si  ya, 
hü  qu  qi ya  xın  laş  ma və Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı si  ya  sə  ti ilə uy  ğun  laş  ma və So 
sial mə  sə  lə  lər, iş  lə tə  mi  net  mə, təh 
sil, mə  də  niy  yət və və  tən  daş cə  miy
 yə  ti ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  la  sın  da 
mə  nim mə  ru  zəm din  lə  nil  di. Av  ro 
pa Par  la  men  ti  nin üz  vü Ma  ri  ya 
Qra  pi  ni  nin və mə  nim bir  gə ha  zır 
la  dı  ğı  mız “Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və Şərq 
Tə  rəf  daş  lı  ğı öl  kə  lə  rin  də təh  sil  də 
in  no  va  si  ya  lar və təh  sil is  la  hat  la  rı: 
ça  ğı  rış  lar və für  sət  lər” ad  lı mə  ru 
zə  nin bu ilin so  nun  da Av  ro  nest 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın növ 
bə  ti ple  nar ses  si  ya  sın  da qə  bul edil
 mə  si göz  lə  ni  lir. Bu  ra  da söh  bət 
müasir qlo  bal in  ki  şaf kon  teks  tin  də 
təh  sil sis  tem  lə  ri  nin mo  dern  ləş  di 
ril  mə  si, in  no  va  si  ya  la  rın təh  sil  də 
tət  bi  qi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, mo 
dern təh  sil is  la  hat  la  rı və di  gər mə 
sə  lə  lər  dən ge  dir. 

ƏMƏKDAŞLIQ

Sahibə Qafarova: 

“Azərbaycanın xarici 
siyasəti milli maraqlar 

üzərində qurulub”

- Sa  hi  bə xa  nım, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq bir  li  yin la  yiq  li üz -
vü ki  mi dün  ya si  ya  si pro  ses  lə-
 rin  də ro  lu ar  tır. Əv  vəl  cə öl  kə -
mi  zin xa  ri  ci si  ya  sət  də qa  zan -
dı  ğı uğur  lar ba  rə  də fi  kir  lə  ri -
ni  zi öy  rən  mək is  tər  dik.

 Azər  bay  can müasir bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər sis  te  mi  nin müs  tə  qil 
və su  ve  ren ak  to  ru ki  mi re  gion  da 
və ət  raf coğ  ra  fi  ya  da baş ve  rən pro
 ses  lər  də xü  su  si çə  ki  yə və mü  hüm 
ro  la ma  lik  dir.

Res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq 
aləm  də  ki nü  fu  zu və möv  qe  yi il  dən
ilə möh  kəm  lə  nir, öl  kə  mi  zin re 
gional li  der  li  yi dün  ya tə  rə  fin  dən 
açıq şə  kil  də eti  raf olu  nur. Xa  ri  ci si 
ya  sət  də Azər  bay  ca  nın mil  li ma  raq 
la  rı  nın qo  run  ma  sı, bey  nəl  xalq möv
 qe  lə  ri  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si 
və öl  kə hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də yük  sək uğur  lar qa  za  nı  lıb. 

Azər  bay  can özü  nün müs  tə  qil və 
mil  li ma  raq  la  ra əsas  la  nan xa  ri  ci si 
ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı ilə həm iki  tə  rəf  li, 
həm də çox  şa  xə  li əla  qə  lər fo  nun  da 
mü  hüm əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri 
qu  ra bi  lib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
bu gün  lər  də “Real” te  le  vi  zi  ya  sı  na 
mü  sa  hi  bə  si za  ma  nı öl  kə  mi  zin xa  ri 
ci si  ya  sət priori  tet  lə  ri ba  rə  də çox 
ay  dın me  saj  lar ver  di. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı bir da  ha vur  ğu  la  dı ki, biz 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz  lə öz mil  li ma  raq 
la  rı  mı  zı qo  ru  yu  ruq və müm  kün 
olan risk  lə  ri azal  dı  rıq. Cə  nab Pre  zi 
dent qeyd et  di ki, bi  zim xa  ri  ci si  ya 
sə  ti  miz məhz mil  li ma  raq  lar üzə  rin
 də qu  ru  lub. Mil  li ma  raq  lar nə  yi 
dik  tə edir  sə, biz xa  ri  ci si  ya  sət  də 
onu da et  mə  li  yik və edi  rik. Bu amil 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin özə
 yi  ni təş  kil edir. Eyni zamanda, re 
gion döv  lət  lə  ri, qon  şu ol  kə  lər  lə mü 
na  si  bət  lə  rin  də də Azər  bay  can məhz 
mil  li ma  raq  lar  dan çı  xış edir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, Er  mə  nis  tan is 
tis  na ol  maq  la, bü  tün qon  şu öl  kə  lər 
və re  gion döv  lət  lə  ri ilə əla  qə  lə  ri 
miz di  na  mik şə  kil  də in  ki  şaf edir. 
Bu, re  gionun təh  lü  kə  siz  li  yi və tə 
rəq  qi  si üçün ol  duq  ca əhə  miy  yət  li 
dir. Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
real  laş  dı  rı  lan mü  hüm nəq  liy  yat və 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri həm iş  ti  rak  çı döv 
lət  lə  rin, həm də bü  töv  lük  də re 
gionun hə  ya  tın  da ye  ni müs  bət 
real  lıq  lar ya  ra  dıb. 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq təş  ki 
lat  lar  la əmək  daş  lı  ğı da öl  kə  mi  zin 
və xal  qı  mı  zın mil  li mə  na  fe  yi  nə 
söy  kə  nir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can döv
 lə  ti is  tə  ni  lən tri  bu  na  dan çox cə  sa 
rət  lə is  ti  fa  də edə  rək öl  kə real  lıq  la
 rı  nı, Azər  bay  ca  nın ba  xış və möv 
qe  yi  ni bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rır. Azər  bay  can İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı çər  çi  və 
sin  də çox müs  bət rol oy  na  yır, həm 

Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq mə  sə  lə  lə  ri ko 
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni, Azər  bay  can par  la  men  ti 
nin Av  ro  nest  PAda nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh 
bə  ri, pro  fes  sor Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə mü  sa  hi  bə
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bu təş  ki  la  ta üzv olan öl  kə  lər ara 
sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
xid  mət edən ad  dım  lar atır, həm 
də təş  ki  la  tın bey  nəl  xalq nü  fu  zu 
nun yük  səl  mə  si  nə töhfə  lər ve  rir. 
Ey  ni za  man  da, Azər  bay  can Av  ro 
pa İt  ti  fa  qı ilə sıx əla  qə  lər qu  rub. 
Həm bu təş  ki  lat  la əla  qə  lər, həm 
də Av  ro  pa  nın di  gər nü  fuz  lu təş  ki
 lat  la  rı ilə qu  rul  muş müs  bət mü  na
 si  bət  lər Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
möv  qe  lə  ri  nin möh  kəm  lən  mə  si  nə 
xid  mət edir. Azər  bay  can dün  ya  da 
BMTdən son  ra ən bö  yük təş  ki  lat 
olan Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın üz 
vü  dür və bu təş  ki  la  ta sədr  lik edə 
cək. BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
qey  ridaimi üz  vü se  çil  mə  sin  dən 
son  ra bu gün be  lə bö  yük və nü 
fuz  lu bir təş  ki  la  ta sədr  lik et  mə  si 
bir da  ha öl  kə  mi  zə olan inam və 
rəğ  bə  ti gös  tə  rir, Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil si  ya  sə  ti  nin dün  ya bir  li  yi 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lən  di  yi  ni söy  lə 
mə  yə də  la  lət edir. Tə  bii ki, bü  tün 
bun  lar Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə real  laş  dı  rı  lan si  ya  si 
kur  sun nə qə  dər əhə  miy  yət  li və 

praq  ma  tik ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Azər  bay  can bu gün sa  bit, di  na  mik 
in  ki  şaf edən, dün  ya  da sülh və təh
 lü  kə  siz  li  yə, mə  də  niy  yət  lər, si  vi  li 
za  si  ya  lar ara  sın  da dialo  qa mü  hüm 
töhfə  lər ve  rən, bir çox bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə uğur  lu ev sa  hib  li  yi edən 
döv  lət ki  mi özü  nü təs  diq edib.

- Ötən ayın son  la  rın  da Av  ro  pa 
Par  la  men  tin  də Av  ro  nest Par -
la  ment As  samb  le  ya  sı  nın ko -
mi  tə ic  las  la  rı ke  çi  ril  di. Av  ro -
nest Par  la  ment As  samb  le  ya -
sın  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin rəh  bə  ri ki  mi “Av  ro -
pa İt  ti  fa  qı və Şərq Tə  rəf  daş  lı -
ğı öl  kə  lə  rin  də təh  sil  də in  no -
va  si  ya  lar və təh  sil is  la  hat  la  rı: 
ça  ğı  rış  lar və für  sət  lər” ad  lı 
mə  ru  zə ilə çı  xış et  di  niz. Bu 
mə  sə  lə ilə bağ  lı nə de  yə bi  lər-
 si  niz?

 Bu ko  mi  tə  lə  rin ic  las  la  rı may 
ayın  da ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan 
Av  ro  pa Par  la  men  ti seç  ki  lə  rin  dən 
əv  vəl Av  ro  nest Par  la  ment As  samb
 le  ya  sı  nın so  nun  cu ic  las  la  rı idi. Bu 

mə  na  da ic  las  lar təş  ki  la  tın gə  lə  cək 
fəaliy  yə  ti ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə
 miy  yət da  şı  yır  dı. Həm  çi  nin ic  las 
lar  da bir sı  ra mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə 
olun  du. Av  ro  nest Par  la  ment As 
samb  le  ya  sı  nın İq  ti  sa  di in  teq  ra  si  ya, 
hü  qu  qi ya  xın  laş  ma və Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı si  ya  sə  ti ilə uy  ğun  laş  ma və So 
sial mə  sə  lə  lər, iş  lə tə  mi  net  mə, təh 
sil, mə  də  niy  yət və və  tən  daş cə  miy
 yə  ti ko  mi  tə  lə  ri  nin bir  gə ic  la  sın  da 
mə  nim mə  ru  zəm din  lə  nil  di. Av  ro 
pa Par  la  men  ti  nin üz  vü Ma  ri  ya 
Qra  pi  ni  nin və mə  nim bir  gə ha  zır 
la  dı  ğı  mız “Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və Şərq 
Tə  rəf  daş  lı  ğı öl  kə  lə  rin  də təh  sil  də 
in  no  va  si  ya  lar və təh  sil is  la  hat  la  rı: 
ça  ğı  rış  lar və für  sət  lər” ad  lı mə  ru 
zə  nin bu ilin so  nun  da Av  ro  nest 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın növ 
bə  ti ple  nar ses  si  ya  sın  da qə  bul edil
 mə  si göz  lə  ni  lir. Bu  ra  da söh  bət 
müasir qlo  bal in  ki  şaf kon  teks  tin  də 
təh  sil sis  tem  lə  ri  nin mo  dern  ləş  di 
ril  mə  si, in  no  va  si  ya  la  rın təh  sil  də 
tət  bi  qi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, mo 
dern təh  sil is  la  hat  la  rı və di  gər mə 
sə  lə  lər  dən ge  dir. 

ƏMƏKDAŞLIQ

Sahibə Qafarova: 

“Azərbaycanın xarici 
siyasəti milli maraqlar 

üzərində qurulub”

- Sa  hi  bə xa  nım, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq bir  li  yin la  yiq  li üz -
vü ki  mi dün  ya si  ya  si pro  ses  lə-
 rin  də ro  lu ar  tır. Əv  vəl  cə öl  kə -
mi  zin xa  ri  ci si  ya  sət  də qa  zan -
dı  ğı uğur  lar ba  rə  də fi  kir  lə  ri -
ni  zi öy  rən  mək is  tər  dik.

 Azər  bay  can müasir bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər sis  te  mi  nin müs  tə  qil 
və su  ve  ren ak  to  ru ki  mi re  gion  da 
və ət  raf coğ  ra  fi  ya  da baş ve  rən pro
 ses  lər  də xü  su  si çə  ki  yə və mü  hüm 
ro  la ma  lik  dir.

Res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq 
aləm  də  ki nü  fu  zu və möv  qe  yi il  dən
ilə möh  kəm  lə  nir, öl  kə  mi  zin re 
gional li  der  li  yi dün  ya tə  rə  fin  dən 
açıq şə  kil  də eti  raf olu  nur. Xa  ri  ci si 
ya  sət  də Azər  bay  ca  nın mil  li ma  raq 
la  rı  nın qo  run  ma  sı, bey  nəl  xalq möv
 qe  lə  ri  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si 
və öl  kə hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də yük  sək uğur  lar qa  za  nı  lıb. 

Azər  bay  can özü  nün müs  tə  qil və 
mil  li ma  raq  la  ra əsas  la  nan xa  ri  ci si 
ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı ilə həm iki  tə  rəf  li, 
həm də çox  şa  xə  li əla  qə  lər fo  nun  da 
mü  hüm əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri 
qu  ra bi  lib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
bu gün  lər  də “Real” te  le  vi  zi  ya  sı  na 
mü  sa  hi  bə  si za  ma  nı öl  kə  mi  zin xa  ri 
ci si  ya  sət priori  tet  lə  ri ba  rə  də çox 
ay  dın me  saj  lar ver  di. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı bir da  ha vur  ğu  la  dı ki, biz 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz  lə öz mil  li ma  raq 
la  rı  mı  zı qo  ru  yu  ruq və müm  kün 
olan risk  lə  ri azal  dı  rıq. Cə  nab Pre  zi 
dent qeyd et  di ki, bi  zim xa  ri  ci si  ya 
sə  ti  miz məhz mil  li ma  raq  lar üzə  rin
 də qu  ru  lub. Mil  li ma  raq  lar nə  yi 
dik  tə edir  sə, biz xa  ri  ci si  ya  sət  də 
onu da et  mə  li  yik və edi  rik. Bu amil 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin özə
 yi  ni təş  kil edir. Eyni zamanda, re 
gion döv  lət  lə  ri, qon  şu ol  kə  lər  lə mü 
na  si  bət  lə  rin  də də Azər  bay  can məhz 
mil  li ma  raq  lar  dan çı  xış edir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, Er  mə  nis  tan is 
tis  na ol  maq  la, bü  tün qon  şu öl  kə  lər 
və re  gion döv  lət  lə  ri ilə əla  qə  lə  ri 
miz di  na  mik şə  kil  də in  ki  şaf edir. 
Bu, re  gionun təh  lü  kə  siz  li  yi və tə 
rəq  qi  si üçün ol  duq  ca əhə  miy  yət  li 
dir. Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
real  laş  dı  rı  lan mü  hüm nəq  liy  yat və 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri həm iş  ti  rak  çı döv 
lət  lə  rin, həm də bü  töv  lük  də re 
gionun hə  ya  tın  da ye  ni müs  bət 
real  lıq  lar ya  ra  dıb. 

Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq təş  ki 
lat  lar  la əmək  daş  lı  ğı da öl  kə  mi  zin 
və xal  qı  mı  zın mil  li mə  na  fe  yi  nə 
söy  kə  nir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can döv
 lə  ti is  tə  ni  lən tri  bu  na  dan çox cə  sa 
rət  lə is  ti  fa  də edə  rək öl  kə real  lıq  la
 rı  nı, Azər  bay  ca  nın ba  xış və möv 
qe  yi  ni bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rır. Azər  bay  can İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı çər  çi  və 
sin  də çox müs  bət rol oy  na  yır, həm 

Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq mə  sə  lə  lə  ri ko 
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni, Azər  bay  can par  la  men  ti 
nin Av  ro  nest  PAda nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh 
bə  ri, pro  fes  sor Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va ilə mü  sa  hi  bə
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vin tə  şəb  bü  sü ilə çox gö  zəl bir 
ənə  nə for  ma  la  şıb. Döv  lət baş  çı  sı 
müx  tə  lif mə  sə  lə  lə  rə diq  qət çək 
mək, on  la  rın əhə  miy  yə  ti  ni qeyd 
et  mək məq  sə  di ilə bu cür qə  rar  lar 
qə  bul edir. Mə  sə  lən, 2016cı il 
Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
İli” elan olun  muş  du. Hə  min il çər 
çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də həm 
öl  kə  mi  zin zən  gin mul  ti  kul  tu  ral 
mən  zə  rə  si, to  le  rant  lıq də  yər  lə  ri 
təq  dim olun  du, həm də bir da  ha 
dün  ya  ya me  saj ve  ril  di ki, mul  ti  kul
 tu  ra  liz  min, bir  gə  ya  şa  yı  şın al  ter  na 
ti  vi yox  dur. Həm  çi  nin 2017ci il 
“İs  lam Həm  rəy  li  yi İli”ndə İs  lam 
həm  rəy  li  yi  nin əhə  miy  yə  ti, din  lər 
ara  sın  da dialo  qun sülh və təh  lü  kə
 siz  li  yə töh  fə  lə  ri diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı. 
Bu il isə Azər  bay  can  da “Nə  si  mi 
İli” elan olu  nub. Bu, ol  duq  ca bö 
yük əhə  miy  yə  tə ma  lik bir ha  di  sə 
dir. İma  dəd  din Nə  si  mi tək  cə Azər
 bay  can xal  qı  nın yox, bü  tün dün  ya
 nın ən nə  həng söz adam  la  rın  dan 
bi  ri  dir. Onun əsər  lə  rin  də hu  ma 
nizm, ba  rış ki  mi ümum  bə  şə  ri ide 
ya  lar yük  sək poetik şə  kil  də tə  rən 
nüm olu  nub. Onun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
nəin  ki Azər  bay  can xal  qı  nın, o cüm
 lə  dən bü  tün bə  şə  riy  yə  tin fəl  sə  fi fi 
kir ta  ri  xin  də də  rin iz  lər qo  yub. 
Azər  bay  can  da 2019cu ilin məhz 
be  lə bir bö  yük sə  nət  ka  rın adı ilə 
ad  lan  dı  rıl  ma  sı bir da  ha bö  yük mü 
tə  fək  ki  rin təb  liğ et  di  yi ümum  bə  şə 
ri də  yər  lə  rin, hu  ma  nizm ide  ya  la  rı 
nın ya  şa  dıl  ma  sı  na bir ça  ğı  rış  dır. 
Mən müx  tə  lif mə  də  niy  yət  lə  rin və 
din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bu ça 
ğı  rı  şa ca  vab ve  rə  cə  yi  nə və dün  ya 
sə  viy  yə  sin  də hu  ma  nizm və to  le 
rant  lıq ideal  la  rı  nın qa  lib gə  lə  cə  yi 
nə ina  nı  ram.

- Sa  hi  bə xa  nım, siz uzun müd -
dət təh  sil sa  hə  sin  də ça  lı  şan 
bir şəxs ki  mi daim gənc  lər  lə 
tə  mas  da olur  su  nuz. Ona gö  rə 
də is  tə  dik ki, öl  kə  miz  də hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lən döv  lət gənc  lər si -
ya  sə  ti və gənc nəs  lin in  ki  şa  fı -

na ya  ra  dı  lan şə  rait, gö  rü  lən 
təd  bir  lər  lə bağ  lı möv  qe  yi  ni  zi 
öy  rə  nək. Siz  cə, bu gün hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən təd  bir  lər gənc nəs  lin 
in  ki  şa  fı  na, mil  li ruh  da tər  bi  yə 
olun  ma  sı  na ne  cə tə  sir gös  tə -
rir?

 Gənc nəs  lin sağ  lam və və  tən 
pər  vər ruh  da bö  yü  mə  si, in  tel  lek 
tual in  ki  şa  fı hər bir döv  lət və cə 
miy  yət üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li 
mə  sə  lə  dir. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev gənc  lə  rə 
çox mü  hüm əhə  miy  yət ve  rə  rək on 
lar  la işin düz  gün qu  rul  ma  sı  nı, bu 
is  ti  qa  mət  də sə  mə  rə  li döv  lət si  ya  sə 
ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni daim diq
 qət  də sax  la  yır  dı. Ha  zır  da Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin rəh 
bər  li  yi ilə öl  kə  mi  zin yük  sək sə  viy 
yə  li in  ki  şa  fı gənc  lə  ri  miz üçün də 
bö  yük pers  pek  tiv və im  kan  lar ya  ra
 dır. Qeyd et  mək is  tər  dim ki, öl  kə 
əha  li  si  nin təx  mi  nən 35%ni ya  şı 
30a qə  dər olan gənc  lər təş  kil edir. 
Bu  nun özü həm çox bö  yük bir gös 
tə  ri  ci, həm də öl  kə  nin güc  lü in  ki  şaf 
ener  ji  si ol  du  ğu  nu sü  but edən mə 
qam  lar  dan bi  ri  dir. Azər  bay  can döv

 lə  ti haq  lı ola  raq bu güc  lü po  ten  sialı 
sə  fər  bər et  mək, gənc  lə  rin im  kan  la 
rın  dan bəh  rə  lən  mək, həm də on  la 
rın  döv  lə  tin və cə  miy  yə  tin so  sial
iq  ti  sa  di, ic  ti  maisi  ya  si və mə  də  ni 
hə  ya  tın  da iş  ti  ra  kı  nın tə  min edil  mə 
si is  ti  qa  mə  tin  də bü  tün müm  kün 
ad  dım  la  rı at  maq  da  dır. Gənc  lə  rin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı öl  kə  nin so  sialiq 
ti  sa  di, el  mi və mə  də  ni in  ki  şa  fı ilə 
sıx əla  qə  də  dir, onun qlo  bal rə  qa  bə 
tə da  vam  lı  lı  ğı  nın, mil  li təh  lü  kə  siz  li
 yi  nin va  cib şərt  lə  rin  dən  dir.

 Azər  bay  can gənc  lər  lə bağ  lı ay  rı
 ca qa  nun qə  bul olun  muş və döv  lət 
proq  ra  mı ic  ra edi  lən az  say  lı döv  lət
 lər  dən bi  ri  dir. Həm qa  nun  da, həm 
də proq  ram  da gənc  lə  rin in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si ilə əla  qə  dar konk  ret təd 
bir  lər ək  si  ni tap  maq  da  dır. Döv  lət 
gənc  lə  rin po  ten  sialı  nı sə  fər  bər et 
mək və on  la  rı təş  viq et  mək üçün 
Gənc  lər Fon  du ya  ra  dıb. Bu fond 
həm gənc  lə  rin fəal ya  ra  dı  cı  lıq qa  bi 
liy  yət  lə  ri  ni in  ki  şaf et  di  rir, on  la  rın 
fəaliy  yə  ti  ni sti  mul  laş  dı  rır, həm də 
döv  lə  tin gənc  lə  ri ida  rə  çi  li  yə cəlb et 
mək niy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yur.

Gənc  lə  rin sağ  lam ruh  da bö  yü 

ƏMƏKDAŞLIQ

Av  ro  nest Par  la  ment As  samb  le 
ya  sı  nın Si  ya  si mə  sə  lə  lər, in  san hü 
quq  la  rı və de  mok  ra  ti  ya, elə  cə də 
Ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi ko  mi  tə  lə  ri  nin 
bir  gə ic  la  sın  da isə hər bir ko  mi  tə 
üçün ha  zır  lan  mış qət  na  mə la  yi  hə 
lə  ri Av  ro  pa Par  la  men  ti və Şərq Tə 
rəf  daş  lı  ğı öl  kə  lə  ri par  la  ment  lə  ri  nin 
üzv  lə  ri, elə  cə də Av  ro  pa Ko  mis  si 
ya  sı  nın mü  va  fiq böl  mə rəh  bər  lə  ri 
nin və eks  pert  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə mü 
za  ki  rə edil  di. İc  las  lar çər  çi  və  sin  də 
de  pu  tat  la  rı  mız Av  ro  pa Par  la  men 
tin  dən və Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı üz  rə 
di  gər öl  kə  lər  dən olan həm  kar  la  rı 
mız  la fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  dı  lar, 
mə  ru  zə  lə  rə edil  miş va  cib əla  və və 
də  yi  şik  lik  lər  lə bağ  lı möv  qe  lə  ri  ni 
bil  dir  di  lər. Xü  su  si  lə AP tə  rə  fin  dən 
öl  kə  miz  lə bağ  lı qə  rəz  li qət  na  mə 
nin qə  bul olun  ma  sı müx  tə  lif gö 
rüş  lər  də mə  nim tə  rə  fim  dən kəs  kin 
tən  qid edil  di. Öl  kə  mi  zə qar  şı iki  li 

stan  dart  lar si  ya  sə  ti  nin mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin ru  hu  na uy  ğun gəl  mə  di  yi 
və bu  nun hə  min bey  nəl  xalq təş  ki 
la  tın özü  nün bey  nəl  xalq nü  fu  zu  na 
xə  ləl gə  tir  di  yi qeyd olun  du.

- Bəs AŞ  PA-nın yan  var ses  si  ya -
sın  da Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə -
ti  ni ma  raq  lan  dı  ran han  sı mə -
sə  lə  lər mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  dı? 

 Bu ses si ya nın ge di şin də konk
ret ola raq Azər bay can la bağ lı hər 
han sı bir mə sə lə mü za ki rə olun ma
sa da, Azər bay can ic ti maiy yə ti ni 
ma raq lan dı ran bir çox mə sə lə lə rin 
mü za ki rə lə rin də nü ma yən də he yə
ti mi zin üzv lə ri fəal iş ti rak et di lər. 
De pu tat la rı mı zın çı xış la rın da Azər
bay can hə qi qət lə ri, öl kə mi zin in ki
şa fı, bey nəl xalq mü na si bət lər sis te
min də fəal ro lu və möv qe yi haq
qın da bir da ha mə lu mat ve ril di. 
Ey ni za man da, ses si ya da Azər bay

can nü ma yən də he yə ti nin sə la hiy
yət lə ri tam şə kil də təs diq lən di, 
həm çi nin nü ma yən də he yə ti mi zin 
rəh bə ri Sə məd Se yi dov AŞ PAnın 
vit sepre zi den ti se çil di, bə zi həm
kar la rı mız si ya si qrup la ra, alt ko mi
tə lə rə ye ni və zi fə lə rə se çil di lər. 
Bun la ra pa ra lel ola raq, Er mə nis ta
nın Azər bay ca na qar şı iş ğal çı lıq 
si ya sə ti, bu si ya sə tin re gion üçün 
ya rat dı ğı cid di təh lü kə lər, həm çi
nin bir sı ra bey nəl xalq təş ki lat la rın 
iki li stan dart lar si ya sə ti və di gər 
mü hüm mə sə lə lər nü ma yən də 
he yə ti mi zin üzv lə ri tə rə fin dən 
ət raf lı diq qə tə çat dı rıl dı.

 Mən ses  si  ya çər  çi  və  sin  də ya  yıl 
mış ya  zı  lı nit  qim  də 2019cu ilin öl 
kə  miz  də “Nə  si  mi İli” elan olun  ma
 sı haq  qın  da mə  lu  mat ver  dim və 
bu  nun əhə  miy  yə  ti  ni diq  qə  tə çat 
dır  dım. Qeyd et  dim ki, ar  tıq Azər 
bay  can  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
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vin tə  şəb  bü  sü ilə çox gö  zəl bir 
ənə  nə for  ma  la  şıb. Döv  lət baş  çı  sı 
müx  tə  lif mə  sə  lə  lə  rə diq  qət çək 
mək, on  la  rın əhə  miy  yə  ti  ni qeyd 
et  mək məq  sə  di ilə bu cür qə  rar  lar 
qə  bul edir. Mə  sə  lən, 2016cı il 
Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
İli” elan olun  muş  du. Hə  min il çər 
çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də həm 
öl  kə  mi  zin zən  gin mul  ti  kul  tu  ral 
mən  zə  rə  si, to  le  rant  lıq də  yər  lə  ri 
təq  dim olun  du, həm də bir da  ha 
dün  ya  ya me  saj ve  ril  di ki, mul  ti  kul
 tu  ra  liz  min, bir  gə  ya  şa  yı  şın al  ter  na 
ti  vi yox  dur. Həm  çi  nin 2017ci il 
“İs  lam Həm  rəy  li  yi İli”ndə İs  lam 
həm  rəy  li  yi  nin əhə  miy  yə  ti, din  lər 
ara  sın  da dialo  qun sülh və təh  lü  kə
 siz  li  yə töh  fə  lə  ri diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı. 
Bu il isə Azər  bay  can  da “Nə  si  mi 
İli” elan olu  nub. Bu, ol  duq  ca bö 
yük əhə  miy  yə  tə ma  lik bir ha  di  sə 
dir. İma  dəd  din Nə  si  mi tək  cə Azər
 bay  can xal  qı  nın yox, bü  tün dün  ya
 nın ən nə  həng söz adam  la  rın  dan 
bi  ri  dir. Onun əsər  lə  rin  də hu  ma 
nizm, ba  rış ki  mi ümum  bə  şə  ri ide 
ya  lar yük  sək poetik şə  kil  də tə  rən 
nüm olu  nub. Onun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
nəin  ki Azər  bay  can xal  qı  nın, o cüm
 lə  dən bü  tün bə  şə  riy  yə  tin fəl  sə  fi fi 
kir ta  ri  xin  də də  rin iz  lər qo  yub. 
Azər  bay  can  da 2019cu ilin məhz 
be  lə bir bö  yük sə  nət  ka  rın adı ilə 
ad  lan  dı  rıl  ma  sı bir da  ha bö  yük mü 
tə  fək  ki  rin təb  liğ et  di  yi ümum  bə  şə 
ri də  yər  lə  rin, hu  ma  nizm ide  ya  la  rı 
nın ya  şa  dıl  ma  sı  na bir ça  ğı  rış  dır. 
Mən müx  tə  lif mə  də  niy  yət  lə  rin və 
din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bu ça 
ğı  rı  şa ca  vab ve  rə  cə  yi  nə və dün  ya 
sə  viy  yə  sin  də hu  ma  nizm və to  le 
rant  lıq ideal  la  rı  nın qa  lib gə  lə  cə  yi 
nə ina  nı  ram.

- Sa  hi  bə xa  nım, siz uzun müd -
dət təh  sil sa  hə  sin  də ça  lı  şan 
bir şəxs ki  mi daim gənc  lər  lə 
tə  mas  da olur  su  nuz. Ona gö  rə 
də is  tə  dik ki, öl  kə  miz  də hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lən döv  lət gənc  lər si -
ya  sə  ti və gənc nəs  lin in  ki  şa  fı -

na ya  ra  dı  lan şə  rait, gö  rü  lən 
təd  bir  lər  lə bağ  lı möv  qe  yi  ni  zi 
öy  rə  nək. Siz  cə, bu gün hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən təd  bir  lər gənc nəs  lin 
in  ki  şa  fı  na, mil  li ruh  da tər  bi  yə 
olun  ma  sı  na ne  cə tə  sir gös  tə -
rir?

 Gənc nəs  lin sağ  lam və və  tən 
pər  vər ruh  da bö  yü  mə  si, in  tel  lek 
tual in  ki  şa  fı hər bir döv  lət və cə 
miy  yət üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li 
mə  sə  lə  dir. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev gənc  lə  rə 
çox mü  hüm əhə  miy  yət ve  rə  rək on 
lar  la işin düz  gün qu  rul  ma  sı  nı, bu 
is  ti  qa  mət  də sə  mə  rə  li döv  lət si  ya  sə 
ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni daim diq
 qət  də sax  la  yır  dı. Ha  zır  da Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin rəh 
bər  li  yi ilə öl  kə  mi  zin yük  sək sə  viy 
yə  li in  ki  şa  fı gənc  lə  ri  miz üçün də 
bö  yük pers  pek  tiv və im  kan  lar ya  ra
 dır. Qeyd et  mək is  tər  dim ki, öl  kə 
əha  li  si  nin təx  mi  nən 35%ni ya  şı 
30a qə  dər olan gənc  lər təş  kil edir. 
Bu  nun özü həm çox bö  yük bir gös 
tə  ri  ci, həm də öl  kə  nin güc  lü in  ki  şaf 
ener  ji  si ol  du  ğu  nu sü  but edən mə 
qam  lar  dan bi  ri  dir. Azər  bay  can döv

 lə  ti haq  lı ola  raq bu güc  lü po  ten  sialı 
sə  fər  bər et  mək, gənc  lə  rin im  kan  la 
rın  dan bəh  rə  lən  mək, həm də on  la 
rın  döv  lə  tin və cə  miy  yə  tin so  sial
iq  ti  sa  di, ic  ti  maisi  ya  si və mə  də  ni 
hə  ya  tın  da iş  ti  ra  kı  nın tə  min edil  mə 
si is  ti  qa  mə  tin  də bü  tün müm  kün 
ad  dım  la  rı at  maq  da  dır. Gənc  lə  rin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı öl  kə  nin so  sialiq 
ti  sa  di, el  mi və mə  də  ni in  ki  şa  fı ilə 
sıx əla  qə  də  dir, onun qlo  bal rə  qa  bə 
tə da  vam  lı  lı  ğı  nın, mil  li təh  lü  kə  siz  li
 yi  nin va  cib şərt  lə  rin  dən  dir.

 Azər  bay  can gənc  lər  lə bağ  lı ay  rı
 ca qa  nun qə  bul olun  muş və döv  lət 
proq  ra  mı ic  ra edi  lən az  say  lı döv  lət
 lər  dən bi  ri  dir. Həm qa  nun  da, həm 
də proq  ram  da gənc  lə  rin in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si ilə əla  qə  dar konk  ret təd 
bir  lər ək  si  ni tap  maq  da  dır. Döv  lət 
gənc  lə  rin po  ten  sialı  nı sə  fər  bər et 
mək və on  la  rı təş  viq et  mək üçün 
Gənc  lər Fon  du ya  ra  dıb. Bu fond 
həm gənc  lə  rin fəal ya  ra  dı  cı  lıq qa  bi 
liy  yət  lə  ri  ni in  ki  şaf et  di  rir, on  la  rın 
fəaliy  yə  ti  ni sti  mul  laş  dı  rır, həm də 
döv  lə  tin gənc  lə  ri ida  rə  çi  li  yə cəlb et 
mək niy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yur.

Gənc  lə  rin sağ  lam ruh  da bö  yü 

ƏMƏKDAŞLIQ

Av  ro  nest Par  la  ment As  samb  le 
ya  sı  nın Si  ya  si mə  sə  lə  lər, in  san hü 
quq  la  rı və de  mok  ra  ti  ya, elə  cə də 
Ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi ko  mi  tə  lə  ri  nin 
bir  gə ic  la  sın  da isə hər bir ko  mi  tə 
üçün ha  zır  lan  mış qət  na  mə la  yi  hə 
lə  ri Av  ro  pa Par  la  men  ti və Şərq Tə 
rəf  daş  lı  ğı öl  kə  lə  ri par  la  ment  lə  ri  nin 
üzv  lə  ri, elə  cə də Av  ro  pa Ko  mis  si 
ya  sı  nın mü  va  fiq böl  mə rəh  bər  lə  ri 
nin və eks  pert  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə mü 
za  ki  rə edil  di. İc  las  lar çər  çi  və  sin  də 
de  pu  tat  la  rı  mız Av  ro  pa Par  la  men 
tin  dən və Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı üz  rə 
di  gər öl  kə  lər  dən olan həm  kar  la  rı 
mız  la fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  dı  lar, 
mə  ru  zə  lə  rə edil  miş va  cib əla  və və 
də  yi  şik  lik  lər  lə bağ  lı möv  qe  lə  ri  ni 
bil  dir  di  lər. Xü  su  si  lə AP tə  rə  fin  dən 
öl  kə  miz  lə bağ  lı qə  rəz  li qət  na  mə 
nin qə  bul olun  ma  sı müx  tə  lif gö 
rüş  lər  də mə  nim tə  rə  fim  dən kəs  kin 
tən  qid edil  di. Öl  kə  mi  zə qar  şı iki  li 

stan  dart  lar si  ya  sə  ti  nin mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zin ru  hu  na uy  ğun gəl  mə  di  yi 
və bu  nun hə  min bey  nəl  xalq təş  ki 
la  tın özü  nün bey  nəl  xalq nü  fu  zu  na 
xə  ləl gə  tir  di  yi qeyd olun  du.

- Bəs AŞ  PA-nın yan  var ses  si  ya -
sın  da Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə -
ti  ni ma  raq  lan  dı  ran han  sı mə -
sə  lə  lər mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  dı? 

 Bu ses si ya nın ge di şin də konk
ret ola raq Azər bay can la bağ lı hər 
han sı bir mə sə lə mü za ki rə olun ma
sa da, Azər bay can ic ti maiy yə ti ni 
ma raq lan dı ran bir çox mə sə lə lə rin 
mü za ki rə lə rin də nü ma yən də he yə
ti mi zin üzv lə ri fəal iş ti rak et di lər. 
De pu tat la rı mı zın çı xış la rın da Azər
bay can hə qi qət lə ri, öl kə mi zin in ki
şa fı, bey nəl xalq mü na si bət lər sis te
min də fəal ro lu və möv qe yi haq
qın da bir da ha mə lu mat ve ril di. 
Ey ni za man da, ses si ya da Azər bay

can nü ma yən də he yə ti nin sə la hiy
yət lə ri tam şə kil də təs diq lən di, 
həm çi nin nü ma yən də he yə ti mi zin 
rəh bə ri Sə məd Se yi dov AŞ PAnın 
vit sepre zi den ti se çil di, bə zi həm
kar la rı mız si ya si qrup la ra, alt ko mi
tə lə rə ye ni və zi fə lə rə se çil di lər. 
Bun la ra pa ra lel ola raq, Er mə nis ta
nın Azər bay ca na qar şı iş ğal çı lıq 
si ya sə ti, bu si ya sə tin re gion üçün 
ya rat dı ğı cid di təh lü kə lər, həm çi
nin bir sı ra bey nəl xalq təş ki lat la rın 
iki li stan dart lar si ya sə ti və di gər 
mü hüm mə sə lə lər nü ma yən də 
he yə ti mi zin üzv lə ri tə rə fin dən 
ət raf lı diq qə tə çat dı rıl dı.

 Mən ses  si  ya çər  çi  və  sin  də ya  yıl 
mış ya  zı  lı nit  qim  də 2019cu ilin öl 
kə  miz  də “Nə  si  mi İli” elan olun  ma
 sı haq  qın  da mə  lu  mat ver  dim və 
bu  nun əhə  miy  yə  ti  ni diq  qə  tə çat 
dır  dım. Qeyd et  dim ki, ar  tıq Azər 
bay  can  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
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mir olu  nub. Bu, təh  sil  də inf  rast 
ruk  tur mə  sə  lə  lə  ri  nin yük  sək sə  viy
 yə  də həl  li  ni şərt  lən  di  rib. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  can təh  si  li  nin in 
teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  mək, öl  kə 
miz  də pe  şə  kar, sa  vad  lı kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə müx  tə  lif 
proq  ram  lar ic  ra olu  nub. Ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də çox cid  di is  la  hat 
lar apa  rı  lıb, təh  si  lin key  fiy  yə  ti xey
 li yax  şı  laş  dı  rı  lıb. Bu gün Azər  bay 
ca  nın ali mək  təb  lə  ri  nin bey  nəl  xalq 
rey  tin  qi xey  li yük  sə  lib. Tam mə  su 
liy  yə  ti  miz  lə de  yə bi  lə  rik ki, res 
pub  li  ka  da müasir döv  rün tə  ləb  lə 
ri  nə uy  ğun güc  lü təh  sil sis  te  mi 
for  ma  la  şıb. Tə  bii ki, müasir ça  ğı 
rış  lar, ey  ni za  man  da, dün  ya  da ya 
ra  nan ye  ni trend  lər və tə  ləb  lər, 
Azər  bay  can təh  si  li  nin keç  di  yi in  ki
 şaf yo  lu və qa  zan  dı  ğı əhə  miy  yət  li 
nailiy  yət  lər öl  kə  miz  də təh  sil sa  hə 
sin  də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di
 ril  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. Ona gö  rə də 
he  sab edi  rəm ki, “Ümu  mi təh  sil 
haq  qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Qa  nu  nu  nun qə  bu  lu ol  duq  ca 
əhə  miy  yət  li bir ad  dım ola  caq.

La  yi  hə  də döv  lə  tin təh  sil sis  te  mi
 mi  zin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi

 rə  cə  yi təd  bir  lə  rin is  ti  qa  mət  lə  ri gös
 tə  ril  mək  lə ya  na  şı, öz üzə  ri  nə gö 
tür  dü  yü konk  ret öh  də  lik  lər də var. 
Bu, bir da  ha Azər  bay  can döv  lə  ti 
nin so  sial ma  hiy  yə  ti  ni ifa  də edir. 
Azər  bay  can  da təh  sil si  ya  sə  ti  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı bu sis  tem  də apa
 rı  lan is  la  hat  la  rın so  sialiq  ti  sa  di 
əhə  miy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nı va  cib 
mə  sə  lə ki  mi qar  şı  ya qo  yu  b. Azər 
bay  can döv  lə  ti hə  mi  şə müəl  lim pe 
şə  si  nin nü  fu  zu  nu yük  səlt  mək üçün 
ar  dı  cıl təd  bir  lər gö  rür, bu sa  hə  də 
ba  ca  rıq  lı, sa  vad  lı kadr  la  rın ha  zır 
lan  ma  sı  na diq  qət gös  tə  rir. Atı  lan 
sti  mul  laş  dı  rı  cı ad  dım  lar gənc  lər  də 
bu mü  qəd  dəs pe  şə  yə ma  ra  ğı da  ha 
da ar  tı  rıb. Azər  bay  can  da müəl  lim 
iş  lə  mək is  tə  yən gənc  lə  rin sa  yı  nın 
son il  lər  də 3 də  fə  dən çox art  ma  sı 
öz  lü  yün  də bö  yük bir nailiy  yət  dir. 
Qa  nun la  yi  hə  sin  də təh  sil alan  la  rın 
və təh  sil iş  çi  lə  ri  nin so  sial mü  da 
fiəsi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  nin ay  rı  ca yer al  ma  sı təq  di 
rə  la  yiq  dir.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də qey  ridöv  lət 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin 
tə  min edil  mə  si ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər 
də öz ək  si  ni ta  pıb ki, bu da ki  fa  yət 

qə  dər ak  tual  dır. Çün  ki son dövr  lər 
öl  kə  miz  də qey  ridöv  lət təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti xey  li ge 
niş  lə  nib və bu fəaliy  yə  tin da  ha 
uğur  lu ol  ma  sı üçün hü  qu  qi müs  tə
 vi  də gö  rü  lə  cək konk  ret təd  bir  lər, 
on  la  rın çər  çi  və  lə  ri müt  ləq şə  kil  də 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  li  dir. Sə  nəd  də 
li  sen  zi  ya  laş  dır  ma və akk  re  di  ta  si 
ya, at  tes  ta  si  ya mə  sə  lə  lə  ri  nin çox 
ay  dın şə  kil  də təs  bit olun  ma  sı bu 
sa  hə  də şəf  faf fəaliy  yə  tin tə  min 
edil  mə  si  nə im  kan ve  rə  cək.

Bil  di  yi  miz ki  mi, son il  lər  də təh  sil 
sa  hə  sin  də bir çox in  qi  la  bi ye  ni  lik  lə 
rə im  za atı  lıb. Kur  ri  ku  lum, müəl 
lim  lə  rin at  tes  ta  si  ya  sı ki  mi mə  sə  lə  lər 
həm təh  sil stan  dart  la  rı  nın yük  səl 
dil  mə  si  nə, həm də kadr ba  za  sı  nın 
zən  gin  ləş  di  ril  mə  si  nə xid  mət edir. 
Qa  nun la  yi  hə  sin  də bu mə  sə  lə  lə  rin 
də ay  rı  ca yer al  ma  sı bir da  ha bu sə 
nə  din müasir ça  ğı  rış  la  ra və tə  ləb  lə 
rə ca  vab ver  di  yi  ni gös  tə  rir.

Be  lə  lik  lə, qa  nun la  yi  hə  sin  də bir 
çox mə  sə  lə  lər çox də  qiq və ar  dı  cıl 
lıq  la təs  bit olun  maq  la ya  na  şı, bu  ra
 da müasir ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve  rən 
ye  ni tə  ləb  lər də ək  si  ni tap  maq  da 
dır.

ƏMƏKDAŞLIQ

mə  si və on  la  rın id  man  la məş  ğul 
ol  ma  la  rı  na şə  rait ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
öl  kə  nin hər bir re  gionun  da ən 
müasir stan  dart  la  ra ca  vab ve  rən 
id  man və olim  pi  ya komp  leks  lə  ri 
ti  ki  lib. Gənc  lə  rin yük  sək təh  sil al 
maq im  ka  nı  nın tə  min olun  ma  sı 

məq  sə  di ilə müasir tip  li mək  təb  lər 
ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Həm  çi 
nin on  la  rın iş  lə tə  min olun  ma  sı 
məq  sə  di ilə son 15 il  də öl  kə  də 2 
mil  yon  dan ar  tıq ye  ni iş ye  ri ya  ra  dı
 lıb ki, bu  nun da 80%dən ço  xu 
gənc  lər tə  rə  fin  dən tu  tu  lub və 
daimi  dir. Döv  lət ida  rə  çi  li  yin  də 
gənc  lə  rin ro  lu  nu ar  tır  maq üçün 
son dövr  lər bu sa  hə  də bü  tün va 
kan  si  ya  lar məhz gənc  lər tə  rə  fin 
dən tu  tu  lur. Bü  tün bun  lar isə bir 
da  ha gös  tə  rir ki, Azər  bay  can  da çox 

uğur  lu gənc  lər si  ya  sə  ti hə  ya  ta ke  çi
 ri  lir və bu si  ya  sət bir çox is  ti  qa  mət
 lə  ri əha  tə edə  rək on  la  rın  sağ  lam 
ruh  da in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Gö  rü 
lən iş  lə  rin mən  ti  qi nə  ti  cə  si  dir ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin də qeyd 
et  di  yi ki  mi, bu gün Azər  bay  can 

gənc  lə  ri cə  miy  yə  ti  mi  zin fəal his  sə 
si  dir və biz haq  lı ola  raq gənc  lə  ri 
miz  lə fəxr edə bi  lə  rik.

- Sa  hi  bə xa  nım, ye  ri gəl  miş  kən, 
fev  ra  lın 19-da Mil  li Məc  li  sin 
ic  la  sın  da “Ümu  mi təh  sil haq -
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın qa  nun la  yi  hə  si  nin 
ikin  ci oxu  nuş  da mü  za  ki  rə  si 
ke  çi  ri  lib. Si  zin bu qa  nun la  yi-
 hə  si ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  niz nə -
dən iba  rət  dir?

 Azər  bay  can  da təh  sil sa  hə  sin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd  yön  lü si 
ya  sət və ar  dı  cıl təd  bir  lər nə  ti  cə  sin 
də təh  sil sis  te  min  də çox bö  yük 
nailiy  yət  lər, müs  bət di  na  mi  ka mü 
şa  hi  də olun  maq  da  dır. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev təh  sil sa  hə

 si  nin in  ki  şa  fı  nı, öl  kə  miz  də sa  vad  lı, 
müasir, dün  ya  gö  rüş  lü və və  tən 
pər  vər gənc nəs  lin ye  tiş  mə  si  ni hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
mü  hüm priori  tet  lə  rin  dən bi  ri elan 
edib. Bu  na gö  rə də bu sa  hə  nin di 
na  mik in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək məq
 sə  di ilə çox  şa  xə  li təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mək  də  dir. Öl  kə  miz  də təh  sil 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun müasir  ləş  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş  lər 
gö  rü  lüb, son 15 il  də 3200dən ar  tıq 
or  ta mək  təb ti  ki  lib və ya əsas  lı tə 
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mir olu  nub. Bu, təh  sil  də inf  rast 
ruk  tur mə  sə  lə  lə  ri  nin yük  sək sə  viy
 yə  də həl  li  ni şərt  lən  di  rib. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  can təh  si  li  nin in 
teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  mək, öl  kə 
miz  də pe  şə  kar, sa  vad  lı kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə müx  tə  lif 
proq  ram  lar ic  ra olu  nub. Ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də çox cid  di is  la  hat 
lar apa  rı  lıb, təh  si  lin key  fiy  yə  ti xey
 li yax  şı  laş  dı  rı  lıb. Bu gün Azər  bay 
ca  nın ali mək  təb  lə  ri  nin bey  nəl  xalq 
rey  tin  qi xey  li yük  sə  lib. Tam mə  su 
liy  yə  ti  miz  lə de  yə bi  lə  rik ki, res 
pub  li  ka  da müasir döv  rün tə  ləb  lə 
ri  nə uy  ğun güc  lü təh  sil sis  te  mi 
for  ma  la  şıb. Tə  bii ki, müasir ça  ğı 
rış  lar, ey  ni za  man  da, dün  ya  da ya 
ra  nan ye  ni trend  lər və tə  ləb  lər, 
Azər  bay  can təh  si  li  nin keç  di  yi in  ki
 şaf yo  lu və qa  zan  dı  ğı əhə  miy  yət  li 
nailiy  yət  lər öl  kə  miz  də təh  sil sa  hə 
sin  də qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di
 ril  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. Ona gö  rə də 
he  sab edi  rəm ki, “Ümu  mi təh  sil 
haq  qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Qa  nu  nu  nun qə  bu  lu ol  duq  ca 
əhə  miy  yət  li bir ad  dım ola  caq.

La  yi  hə  də döv  lə  tin təh  sil sis  te  mi
 mi  zin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi

 rə  cə  yi təd  bir  lə  rin is  ti  qa  mət  lə  ri gös
 tə  ril  mək  lə ya  na  şı, öz üzə  ri  nə gö 
tür  dü  yü konk  ret öh  də  lik  lər də var. 
Bu, bir da  ha Azər  bay  can döv  lə  ti 
nin so  sial ma  hiy  yə  ti  ni ifa  də edir. 
Azər  bay  can  da təh  sil si  ya  sə  ti  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı bu sis  tem  də apa
 rı  lan is  la  hat  la  rın so  sialiq  ti  sa  di 
əhə  miy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nı va  cib 
mə  sə  lə ki  mi qar  şı  ya qo  yu  b. Azər 
bay  can döv  lə  ti hə  mi  şə müəl  lim pe 
şə  si  nin nü  fu  zu  nu yük  səlt  mək üçün 
ar  dı  cıl təd  bir  lər gö  rür, bu sa  hə  də 
ba  ca  rıq  lı, sa  vad  lı kadr  la  rın ha  zır 
lan  ma  sı  na diq  qət gös  tə  rir. Atı  lan 
sti  mul  laş  dı  rı  cı ad  dım  lar gənc  lər  də 
bu mü  qəd  dəs pe  şə  yə ma  ra  ğı da  ha 
da ar  tı  rıb. Azər  bay  can  da müəl  lim 
iş  lə  mək is  tə  yən gənc  lə  rin sa  yı  nın 
son il  lər  də 3 də  fə  dən çox art  ma  sı 
öz  lü  yün  də bö  yük bir nailiy  yət  dir. 
Qa  nun la  yi  hə  sin  də təh  sil alan  la  rın 
və təh  sil iş  çi  lə  ri  nin so  sial mü  da 
fiəsi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  nin ay  rı  ca yer al  ma  sı təq  di 
rə  la  yiq  dir.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də qey  ridöv  lət 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin 
tə  min edil  mə  si ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər 
də öz ək  si  ni ta  pıb ki, bu da ki  fa  yət 

qə  dər ak  tual  dır. Çün  ki son dövr  lər 
öl  kə  miz  də qey  ridöv  lət təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti xey  li ge 
niş  lə  nib və bu fəaliy  yə  tin da  ha 
uğur  lu ol  ma  sı üçün hü  qu  qi müs  tə
 vi  də gö  rü  lə  cək konk  ret təd  bir  lər, 
on  la  rın çər  çi  və  lə  ri müt  ləq şə  kil  də 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  li  dir. Sə  nəd  də 
li  sen  zi  ya  laş  dır  ma və akk  re  di  ta  si 
ya, at  tes  ta  si  ya mə  sə  lə  lə  ri  nin çox 
ay  dın şə  kil  də təs  bit olun  ma  sı bu 
sa  hə  də şəf  faf fəaliy  yə  tin tə  min 
edil  mə  si  nə im  kan ve  rə  cək.

Bil  di  yi  miz ki  mi, son il  lər  də təh  sil 
sa  hə  sin  də bir çox in  qi  la  bi ye  ni  lik  lə 
rə im  za atı  lıb. Kur  ri  ku  lum, müəl 
lim  lə  rin at  tes  ta  si  ya  sı ki  mi mə  sə  lə  lər 
həm təh  sil stan  dart  la  rı  nın yük  səl 
dil  mə  si  nə, həm də kadr ba  za  sı  nın 
zən  gin  ləş  di  ril  mə  si  nə xid  mət edir. 
Qa  nun la  yi  hə  sin  də bu mə  sə  lə  lə  rin 
də ay  rı  ca yer al  ma  sı bir da  ha bu sə 
nə  din müasir ça  ğı  rış  la  ra və tə  ləb  lə 
rə ca  vab ver  di  yi  ni gös  tə  rir.

Be  lə  lik  lə, qa  nun la  yi  hə  sin  də bir 
çox mə  sə  lə  lər çox də  qiq və ar  dı  cıl 
lıq  la təs  bit olun  maq  la ya  na  şı, bu  ra
 da müasir ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve  rən 
ye  ni tə  ləb  lər də ək  si  ni tap  maq  da 
dır.

ƏMƏKDAŞLIQ

mə  si və on  la  rın id  man  la məş  ğul 
ol  ma  la  rı  na şə  rait ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
öl  kə  nin hər bir re  gionun  da ən 
müasir stan  dart  la  ra ca  vab ve  rən 
id  man və olim  pi  ya komp  leks  lə  ri 
ti  ki  lib. Gənc  lə  rin yük  sək təh  sil al 
maq im  ka  nı  nın tə  min olun  ma  sı 

məq  sə  di ilə müasir tip  li mək  təb  lər 
ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Həm  çi 
nin on  la  rın iş  lə tə  min olun  ma  sı 
məq  sə  di ilə son 15 il  də öl  kə  də 2 
mil  yon  dan ar  tıq ye  ni iş ye  ri ya  ra  dı
 lıb ki, bu  nun da 80%dən ço  xu 
gənc  lər tə  rə  fin  dən tu  tu  lub və 
daimi  dir. Döv  lət ida  rə  çi  li  yin  də 
gənc  lə  rin ro  lu  nu ar  tır  maq üçün 
son dövr  lər bu sa  hə  də bü  tün va 
kan  si  ya  lar məhz gənc  lər tə  rə  fin 
dən tu  tu  lur. Bü  tün bun  lar isə bir 
da  ha gös  tə  rir ki, Azər  bay  can  da çox 

uğur  lu gənc  lər si  ya  sə  ti hə  ya  ta ke  çi
 ri  lir və bu si  ya  sət bir çox is  ti  qa  mət
 lə  ri əha  tə edə  rək on  la  rın  sağ  lam 
ruh  da in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Gö  rü 
lən iş  lə  rin mən  ti  qi nə  ti  cə  si  dir ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin də qeyd 
et  di  yi ki  mi, bu gün Azər  bay  can 

gənc  lə  ri cə  miy  yə  ti  mi  zin fəal his  sə 
si  dir və biz haq  lı ola  raq gənc  lə  ri 
miz  lə fəxr edə bi  lə  rik.

- Sa  hi  bə xa  nım, ye  ri gəl  miş  kən, 
fev  ra  lın 19-da Mil  li Məc  li  sin 
ic  la  sın  da “Ümu  mi təh  sil haq -
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın qa  nun la  yi  hə  si  nin 
ikin  ci oxu  nuş  da mü  za  ki  rə  si 
ke  çi  ri  lib. Si  zin bu qa  nun la  yi-
 hə  si ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  niz nə -
dən iba  rət  dir?

 Azər  bay  can  da təh  sil sa  hə  sin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd  yön  lü si 
ya  sət və ar  dı  cıl təd  bir  lər nə  ti  cə  sin 
də təh  sil sis  te  min  də çox bö  yük 
nailiy  yət  lər, müs  bət di  na  mi  ka mü 
şa  hi  də olun  maq  da  dır. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev təh  sil sa  hə

 si  nin in  ki  şa  fı  nı, öl  kə  miz  də sa  vad  lı, 
müasir, dün  ya  gö  rüş  lü və və  tən 
pər  vər gənc nəs  lin ye  tiş  mə  si  ni hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
mü  hüm priori  tet  lə  rin  dən bi  ri elan 
edib. Bu  na gö  rə də bu sa  hə  nin di 
na  mik in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək məq
 sə  di ilə çox  şa  xə  li təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mək  də  dir. Öl  kə  miz  də təh  sil 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun müasir  ləş  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş  lər 
gö  rü  lüb, son 15 il  də 3200dən ar  tıq 
or  ta mək  təb ti  ki  lib və ya əsas  lı tə 



Er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin son yüz 
il  dən ar  tıq dövr  də azər  bay  can  lı  la 
ra qar  şı hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri soy  qı 
rım və et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti  nin 
ən qan  lı sə  hi  fə  lə  rin  dən olan Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mın  dan 27 il ke  çir.

Xo  ca  lı şə  hə  rin  də tö  rə  dil  miş ci 
na  yət  lə  rin xa  rak  te  ri və miq  ya  sı bu 
soy  qı  rım ak  tı  nın BMT Baş Məc  li  si 
nin 1948ci il 9 de  kabr ta  rix  li 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  sın  da ifa  də olun  muş tə  ri  fə 
tam uy  ğun  dur  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  rı məhz azər  bay  can  lı ol  duq  la

 rı  na gö  rə məhv et  mək niy  yə  ti ilə 
tö  rə  dil  miş  dir.

Be  lə  lik  lə, Xo  ca  lı  da tö  rə  di  lən qət 
liamın bey  nəl  xalq hü  quq  da soy  qı 
rım ki  mi təs  bit olun  ma  sı  nın əs  lin  də 
sü  bu  ta eh  ti  ya  cı ol  ma  sa da, prak  tik 
ba  xım  dan dün  ya  da şa  hi  di ol  du  ğu 
muz iki  li stan  dart  lar, er  mə  ni  lə  rin 
tim  sa  lın  da müəy  yən ma  raq  lı qüv  və
 lə  rin hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri sis  tem  li təb
 li  ğat kam  pa  ni  yaları bə  zi hal  lar  da 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na mü  na  si  bət  də qə 
rəz  li ya  naş  ma ilə mü  şa  yiət olun  sa 
da, Azər  bay  can döv  lə  ti  nin Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na diq  qə  ti və bu is  ti  qa  mət
 də da  vam  lı və sis  te  ma  tik fəaliy  yəti 
faciəyə bey  nəl  xalq aləm  də mü  na  si 
bə  tin də  yiş  mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  dı. 
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Si  ya  si as  pekt
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye 

vin Azər  bay  can  da ye  ni  dən ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra Xo  ca  lı 
da er  mə  ni  lə  rin tö  rət  di  yi vəh  şi  li  yə 
ma  hiy  yə  ti  nə gö  rə qiy  mət ve  ril  miş, 
1994cü ilin fev  ra  lın  da Hey  dər Əli 
ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si Xo  ca 
lı  da baş ver  miş ha  di  sə  lə  ri təh  lil edə
 rək, er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri əməl  lə
 rin azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı soy  qı  rım 
ol  du  ğu  nu bey  nəl  xalq hü  quq mə  su 
liy  yə  ti ba  xı  mın  dan təs  bit et  miş, 26 
fev  ral ta  ri  xi  nin “Xo  ca  lı Soy  qı  rı  mı 
Gü  nü” ki  mi qeyd olun  ma  sı haq  qın
 da qə  rar qə  bul et  miş  dir. Məhz Hey
 dər Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  ti il  lə  rin  də 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın dün  ya  ya bə  yan 
edil  mə  si sa  hə  sin  də ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li iş  lə  rin gö  rül  mə  si  nə baş 
lan  mış, bu is  ti  qa  mət  də mü  hüm sə 
nəd  lər qə  bul olun  muş  dur.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin ha  ki 
miy  yə  ti il  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  ma
 sı is  ti  qa  mə  tin  də ar  dı  cıl fəaliy  yət 
da  vam et  di  ril  miş  dir.

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nın dün  ya  da ta  nı  dıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə gör  dü  yü iş  lə  rin st  ra  te  ji 
əsa  sı  nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın ma  hiy  yə  ti və 
onu tö  rə  dən ci  na  yət  kar  la  rın müt  ləq 
mə  na  da cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı  nın la  büd 
lü  yü və bü  töv  lük  də Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na qar  şı iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə 
ti  nin məq  səd və hə  dəf  lə  ri ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri təş  kil edir: “Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nı tö  rət  mək  də düş  mə  nin məq  sə 
di Azər  bay  can xal  qı  nı sar  sıt  maq, 
su  ve  ren  lik və əra  zi bü  töv  lü  yü uğ 
run  da mü  ba  ri  zə  dən çə  kin  dir  mək 
və tor  paq  la  rı  mı  zı zor  la ələ ke  çir 
mək ol  sa da, bu ağır fa  ciə xal  qı  mı  zı 
da  ha da mə  tin  ləş  dir  miş, qəh  rə  man 
oğul və qız  la  rı  mı  zı mü  qəd  dəs və 

tən və mil  li döv  lət  çi  li  yi  miz na  mi  nə 
qə  tiy  yət  li və mü  tə  şək  kil mü  ba  ri  zə 
yə sə  fər  bər et  miş  dir. Biz bun  dan 
son  ra da ça  lı  şa  ca  ğıq ki, bü  tün dün 
ya Xo  ca  lı haq  qın  da bil  sin. Bi  zim in 
di im  kan  la  rı  mız da ar  tır, o cüm  lə 
dən təb  li  ğat im  kan  la  rı  mız ge  niş  lə 
nir. Biz is  tə  ni  lən öl  kə  də dias  por 
təş  ki  lat  la  rı  mı  zın xət  ti ilə, döv  lət xət
 ti ilə is  tə  ni  lən təd  bi  ri, konf  ran  sı ke 
çi  rə bi  lə  rik. Bu  nu edi  rik və bu hə  qi
 qət  lə  ri bü  tün dün  ya  ya çat  dı  rı  rıq. 
Mən əmi  nəm ki, gün gə  lə  cək Xo  ca  lı 
fa  ciəsi  ni tö  rə  dən, dinc əha  li  yə qar  şı 
qəd  dar  lıq gös  tə  rən, dinc əha  li  ni 
məhv edən er  mə  ni ci  na  yət  kar  la  rı 
məh  kə  mə qar  şı  sın  da ca  vab ve  rə 
cək  lər. O gün gə  lə  cək  dir”.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
par  la  men  ti də bu sa  hə  də mü  hüm 
ad  dım  lar at  mış  dır. Bü  töv  lük  də, 
Azər  bay  can par  la  men  ti Xo  ca  lı soy
 qı  rı  mı ilə bağ  lı bir sıra vacib sə  nəd
 lər qə  bul et  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 
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rım və et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti  nin 
ən qan  lı sə  hi  fə  lə  rin  dən olan Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mın  dan 27 il ke  çir.

Xo  ca  lı şə  hə  rin  də tö  rə  dil  miş ci 
na  yət  lə  rin xa  rak  te  ri və miq  ya  sı bu 
soy  qı  rım ak  tı  nın BMT Baş Məc  li  si 
nin 1948ci il 9 de  kabr ta  rix  li 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  sın  da ifa  də olun  muş tə  ri  fə 
tam uy  ğun  dur  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  rı məhz azər  bay  can  lı ol  duq  la

 rı  na gö  rə məhv et  mək niy  yə  ti ilə 
tö  rə  dil  miş  dir.

Be  lə  lik  lə, Xo  ca  lı  da tö  rə  di  lən qət 
liamın bey  nəl  xalq hü  quq  da soy  qı 
rım ki  mi təs  bit olun  ma  sı  nın əs  lin  də 
sü  bu  ta eh  ti  ya  cı ol  ma  sa da, prak  tik 
ba  xım  dan dün  ya  da şa  hi  di ol  du  ğu 
muz iki  li stan  dart  lar, er  mə  ni  lə  rin 
tim  sa  lın  da müəy  yən ma  raq  lı qüv  və
 lə  rin hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri sis  tem  li təb
 li  ğat kam  pa  ni  yaları bə  zi hal  lar  da 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na mü  na  si  bət  də qə 
rəz  li ya  naş  ma ilə mü  şa  yiət olun  sa 
da, Azər  bay  can döv  lə  ti  nin Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na diq  qə  ti və bu is  ti  qa  mət
 də da  vam  lı və sis  te  ma  tik fəaliy  yəti 
faciəyə bey  nəl  xalq aləm  də mü  na  si 
bə  tin də  yiş  mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  dı. 
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edil  mə  si sa  hə  sin  də ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li iş  lə  rin gö  rül  mə  si  nə baş 
lan  mış, bu is  ti  qa  mət  də mü  hüm sə 
nəd  lər qə  bul olun  muş  dur.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin ha  ki 
miy  yə  ti il  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  ma
 sı is  ti  qa  mə  tin  də ar  dı  cıl fəaliy  yət 
da  vam et  di  ril  miş  dir.

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nın dün  ya  da ta  nı  dıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə gör  dü  yü iş  lə  rin st  ra  te  ji 
əsa  sı  nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın ma  hiy  yə  ti və 
onu tö  rə  dən ci  na  yət  kar  la  rın müt  ləq 
mə  na  da cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı  nın la  büd 
lü  yü və bü  töv  lük  də Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na qar  şı iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə 
ti  nin məq  səd və hə  dəf  lə  ri ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri təş  kil edir: “Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nı tö  rət  mək  də düş  mə  nin məq  sə 
di Azər  bay  can xal  qı  nı sar  sıt  maq, 
su  ve  ren  lik və əra  zi bü  töv  lü  yü uğ 
run  da mü  ba  ri  zə  dən çə  kin  dir  mək 
və tor  paq  la  rı  mı  zı zor  la ələ ke  çir 
mək ol  sa da, bu ağır fa  ciə xal  qı  mı  zı 
da  ha da mə  tin  ləş  dir  miş, qəh  rə  man 
oğul və qız  la  rı  mı  zı mü  qəd  dəs və 

tən və mil  li döv  lət  çi  li  yi  miz na  mi  nə 
qə  tiy  yət  li və mü  tə  şək  kil mü  ba  ri  zə 
yə sə  fər  bər et  miş  dir. Biz bun  dan 
son  ra da ça  lı  şa  ca  ğıq ki, bü  tün dün 
ya Xo  ca  lı haq  qın  da bil  sin. Bi  zim in 
di im  kan  la  rı  mız da ar  tır, o cüm  lə 
dən təb  li  ğat im  kan  la  rı  mız ge  niş  lə 
nir. Biz is  tə  ni  lən öl  kə  də dias  por 
təş  ki  lat  la  rı  mı  zın xət  ti ilə, döv  lət xət
 ti ilə is  tə  ni  lən təd  bi  ri, konf  ran  sı ke 
çi  rə bi  lə  rik. Bu  nu edi  rik və bu hə  qi
 qət  lə  ri bü  tün dün  ya  ya çat  dı  rı  rıq. 
Mən əmi  nəm ki, gün gə  lə  cək Xo  ca  lı 
fa  ciəsi  ni tö  rə  dən, dinc əha  li  yə qar  şı 
qəd  dar  lıq gös  tə  rən, dinc əha  li  ni 
məhv edən er  mə  ni ci  na  yət  kar  la  rı 
məh  kə  mə qar  şı  sın  da ca  vab ve  rə 
cək  lər. O gün gə  lə  cək  dir”.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
par  la  men  ti də bu sa  hə  də mü  hüm 
ad  dım  lar at  mış  dır. Bü  töv  lük  də, 
Azər  bay  can par  la  men  ti Xo  ca  lı soy
 qı  rı  mı ilə bağ  lı bir sıra vacib sə  nəd
 lər qə  bul et  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 
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və di  gər sə  bəb  dən fərq qo  yul 
ma  dan bu bə  yan  na  mə  də təs  bit 
olun  muş bü  tün hü  quq və azad
 lıq  la  ra ma  lik ol  ma  lı  dır.

 Mad  də 3. Hər kə  sin ya  şa  maq, 
azad  lıq və şəx  si to  xu  nul  maz  lıq 
hü  qu  qu var.

 Mad  də 5. İn  san lə  ya  qə  ti  ni al 
çal  dan, in  sa  niy  yət  lik  dən kə  nar 
və qəd  dar hə  rə  kət  lər qa  da  ğan 
dır.

 Mad  də 9. Öz  ba  şı  na həbs  lər, 
sax  la  nıl  ma  lar və ya qo  vul  ma 
lar qa  da  ğan  dır.

 Mad  də 17: Hər bir in  sa  nın əm 
la  ka ma  lik ol  ma hü  qu  qu var  dır 
və in  sa  nın əm  lak  dan öz  ba  şı  na 
məh  rum edil  mə  si qa  da  ğan  dır.

Xo  ca  lı ha  di  sə  lə  ri  nin soy  qı  rım ci 
na  yə  ti ki  mi ta  nın  ma  sı  nın hü  qu  qi 
əsas  la  rı:

1. BMT Baş As  samb  le  ya  sı tə  rə  fin 
dən 260 A (III) say  lı qət  na  mə 
ilə qə  bul edil  miş 9 de  kabr 1948
ci il ta  rix  li “Soy  qı  rım ci  na  yə  ti 
nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və ona 
gö  rə cə  za  lar” Kon  ven  si  ya  sı. 

2. Nürn  berq Beynəlxalq Hər  bi 
Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(hər  çənd ni  zam  na  mə  də soy 
qı  rım ci  na  yə  ti  nə bir  ba  şa is 
nad edil  mə  sə də, soy  qı  rı  mı 
təş  kil edən hə  rə  kət  lər on  da 
bə  şə  riy  yə  tə qar  şı ci  na  yət  lər 
və hər  bi ci  na  yət  lər ki  mi töv  sif 
olu  nur).

3. Yu  qos  la  vi  ya üz  rə Bey  nəl  xalq 
Ci  na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam 
na  mə  si (mad  də 4).

4. Ruan  da üz  rə Bey  nəl  xalq Ci 
na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na 
mə  si (mad  də 1).

5. Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə 
mə  si  nin Roma Sta  tutu (mad 
də 6).

6. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si (mad  də 
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.

Xo  ca  lı ha  di  sə  lə  ri  nin soy  qı  rım ki 
mi ta  nın  ma  sı  nın hü  qu  qi nə  ti  cə  lə  ri:

Bey  nəl  xalq hü  quq soy  qı  rım ci 
na  yə  ti ilə bağ  lı bun  la  rı müəy  yən 
et  miş  dir: 

1. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin ci  na  yət tə  qi  bi və cə 
za  lan  dı  rıl  ma  sı qa  çıl  maz  dır. 

2. Ci  na  yət tər  ki  bi tək  cə soy  qı  rım 
ak  tı  nın tö  rə  dil  mə  si de  yil, həm 
də soy  qı  rım tö  rə  dil  mə  si məq 
sə  di ilə suiqəsd, soy  qı  rım tö 
rə  dil  mə  si  nə bir  ba  şa və açıq 
şə  kil  də təh  rik  çi  lik, soy  qı  rım 
tö  rə  dil  mə  si  nə qəsd və soy  qı 
rım  da iş  ti  rak  dır.

3. Soy  qı  rım tö  rət  miş şəxs  lə  rə 
uni  ver  sal yu  ris  dik  si  ya  nın 
prin  sip  lə  ri tət  biq edil  mə  li  dir. 

4. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rə  di  lər  kən 
əm  rin ic  ra  sı  na is  ti  nad et  mək 
mə  su  liy  yət  dən azad et  mir. 

5. Rəh  bər  lər soy  qı  rım ci  na  yə  ti 
nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üz  rə 
hə  rə  kət  lə  ri hə  ya  ta ke  çir  mə 
dik  lə  ri  nə gö  rə mə  su  liy  yət da 
şı  yır  lar. 

6. Ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nin tət  bi 
qi  nə cəl  bet  mə müd  də  ti soy  qı
 rım ci  na  yət  lə  ri  nə tət  biq edil 
mir. 

7. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nə mü  na  si 
bət  də qa  nu  nun ret  roak  tiv tət 
bi  qi  nə yol ve  ri  lir. 

8. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lər ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə 
cəlb edil  mə  lə  ri üçün tə  ləb 
edən öl  kə  yə ve  ril  mə  li  dir  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı tə  rə  fin 
dən bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
na uy  ğun soy  qı  rım, de  por  ta  si  ya, 
iş  gən  cə və di  gər epi  zod  lar üz  rə 
hər  tə  rəf  li is  tin  taq hə  rə  kət  lə  ri apa 
rıl  mış, nə  ti  cə  də 1 yan  var 2011ci il 
ta  ri  xə  dək sülh və in  san  lıq əley  hi  nə 
mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri tö  rət  miş 239 
nə  fər, ha  be  lə ümu  mi ci  na  yət  lər ka 
te  qo  ri  ya  sı  na aid ban  di  tizm, qəs  dən 
ada  möl  dür  mə və di  gər ci  na  yət  lər 
tö  rət  miş 48 nə  fər  cə  mi 287 nə  fər 
ba  rə  sin  də təq  sir  lən  di  ri  lən şəxs qis 
min  də cəl  bet  mə qə  rar  la  rı çı  xa  rıl 
mış  dır. Məh  kə  mə qə  rar  la  rı  na əsa 
sən, on  la  rın ba  rə  lə  rin  də həbs qə 
tim  kan təd  bi  ri se  çil  miş, ax  ta  rış  la  rı 
elan edil  miş, bu  nun  la bağ  lı mü  va 
fiq sə  nəd  lə  rin aidiy  yə  ti or  qan  la  ra 
gön  də  ril  mə  si tə  min olun  muş  dur.

Prak  ti  ki fəaliy  yət
Soy  qı  rı  mın ta  nın  ma  sı qı  sa müd

 dət ər  zin  də müm  kün de  yil  dir. Hər 
şey  dən əv  vəl soy  qı  rı  mın bey  nəl 
xalq ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  mə  si üçün öl  kə da  xi  lin  də və 
bey  nəl  xalq hü  quq  da möv  cud olan 
sə  nəd  lə  ri top  la  maq, sis  tem  ləş  dir 
mək, ilk mər  hə  lə  də mə  sə  lə  yə müt 
tə  fiq döv  lət  lə  rin par  la  ment  lə  rin  də 

SOYQIRIM

Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun tək  li  fi əsa 
sın  da Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı ma 
te  rial  la  rın top  la  nıl  ma  sı, öy  rə  nil  mə
 si, ümu  mi  ləş  di  ril  mə  si və ya  yıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 27 fev  ral 2007
ci il ta  rix  li “Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 15 
il  li  yi ilə əla  qə  dar” Qə  ra  rı ilə Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc 
li  si ya  nın  da İn  for  ma  si  ya Təd  qi  qat 
Mər  kə  zi ya  ra  dıl  mış  dır.

Bu pro  ses  də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın xa  ric  də  ki dip  lo  ma  tik 
nü  ma  yən  də  lik  lə  ri  nin və di  gər təş 
ki  lat  la  rın, öl  kə  nin qey  rirəs  mi or 
qan  la  rı  nın, ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı  n, cə 
miy  yət  lə  rin və küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin fəal iş  ti  ra  kı ol  muş  dur 
və bu pro  ses fa  si  lə  siz da  vam et 
mək  də  dir.

Təb  li  ğat
2008ci il  dən eti  ba  rən Er  mə  nis 

ta  nın Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı iş 
ğal et  mə  si fak  tı  nın və Xo  ca  lı hə  qi 
qət  lə  ri  nin dün  ya döv  lət  lə  rin  də ta 
nı  dıl  ma  sı, ci  na  yət  kar  la  rın bey  nəl 

xalq if  şa  sı  na nail olun  ma  sı məq  sə 
di ilə Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
vit  sepre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın 
tə  şəb  büs  ka  rı və rəh  bə  ri ol  du  ğu 
“Xo  ca  lı  ya əda  lət!” ad  lı bey  nəl  xalq 
kam  pa  ni  ya  nın fəaliy  yə  tə baş  la  ma 
sı bu təd  bir  lə  rin va  hid kon  sep  si  ya
 ya mü  va  fiq, sis  tem  li hə  ya  ta ke  çi  ril
 mə  si ba  xı  mın  dan da  ha məq  sə 
dəuy  ğun ad  dım ol  du. Bu  na sü  but 
ki  mi kam  pa  ni  ya  nın ar  tıq İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın (İƏT) 
35dən çox öl  kə  si  ni, o cüm  lə  dən 
Av  ro  pa və La  tın Ame  ri  ka  sı öl  kə  lə 
ri  ni də əha  tə et  di  yi  ni qeyd et  mək 
olar. Bu kam  pa  ni  ya çər  çi  və  sin  də 
gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi, Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nın adı dün  ya  da ta  nın 
mış di  gər soy  qı  rım ci  na  yət  lə  ri ilə 
bir  gə bey  nəl  xalq tri  bu  na  lar  dan 
mü  tə  ma  di səs  lə  nir.

İƏTin de  mək olar ki, Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na dair qə  bul et  di  yi bü 
tün sə  nəd  lər məhz “Xo  ca  lı  ya əda 
lət!” kam  pa  ni  ya  sı  nın adı ilə bağ  lı 
dır. Bu kam  pa  ni  ya başlan  dı  ğı gün
 dən yal  nız Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın il 

dö  nü  mü ərə  fə  sin  də de  yil, il  bo  yu 
təb  li  ğat xa  rak  ter  li mü  hüm təd  bir 
lə  rə im  za at  mış  dır.

Bu ki  mi təd  bir  lər ha  zır  da da da 
vam et  mək  də  dir və müs  bət nə  ti  cə  lər 
göz qa  ba  ğın  da  dır  ar  tıq dün  ya  nın 
10dan ar  tıq öl  kə  si, ABŞın 20dən 
çox şta  tı Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı ta  nı  yıb.

Hü  qu  qi as  pekt
Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nin si  ya  sitəb 

li  ği as  pekt  lə  rin  dən baş  qa onun hü 
qu  qi tə  rə  fi də çox önəm  li  dir. Bu 
ci  na  yə  ti tö  rə  dən  lə  rin bey  nəl  xalq 
hü  quq  la təs  bit olu  nan cə  za  nı al  ma
 sı bir tə  rəf  dən əda  lə  tin bər  pa  sı  na 
xid  mət edir  sə, di  gər tə  rəf  dən ana 
lo  ji ci  na  yət  lə  rin tək  rar  lan  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  miş ef  fekt  li 
pre  se  dent ro  lu  nu oy  na  ya bi  lər.

Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı nə  ti  cə  sin  də 
BMTnin Baş Məc  li  si  nin İn  san Hü 
quq  la  rı  nın Ümu  mi Bə  yan  na  mə  si 
nin aşa  ğı  da  kı mad  də  lə  ri po  zul 
muş  dur:

 Mad  də 2. Hər bir şəxs di  lin 
dən, di  nin  dən, mil  liy  yə  tin  dən 
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və di  gər sə  bəb  dən fərq qo  yul 
ma  dan bu bə  yan  na  mə  də təs  bit 
olun  muş bü  tün hü  quq və azad
 lıq  la  ra ma  lik ol  ma  lı  dır.

 Mad  də 3. Hər kə  sin ya  şa  maq, 
azad  lıq və şəx  si to  xu  nul  maz  lıq 
hü  qu  qu var.

 Mad  də 5. İn  san lə  ya  qə  ti  ni al 
çal  dan, in  sa  niy  yət  lik  dən kə  nar 
və qəd  dar hə  rə  kət  lər qa  da  ğan 
dır.

 Mad  də 9. Öz  ba  şı  na həbs  lər, 
sax  la  nıl  ma  lar və ya qo  vul  ma 
lar qa  da  ğan  dır.

 Mad  də 17: Hər bir in  sa  nın əm 
la  ka ma  lik ol  ma hü  qu  qu var  dır 
və in  sa  nın əm  lak  dan öz  ba  şı  na 
məh  rum edil  mə  si qa  da  ğan  dır.

Xo  ca  lı ha  di  sə  lə  ri  nin soy  qı  rım ci 
na  yə  ti ki  mi ta  nın  ma  sı  nın hü  qu  qi 
əsas  la  rı:

1. BMT Baş As  samb  le  ya  sı tə  rə  fin 
dən 260 A (III) say  lı qət  na  mə 
ilə qə  bul edil  miş 9 de  kabr 1948
ci il ta  rix  li “Soy  qı  rım ci  na  yə  ti 
nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və ona 
gö  rə cə  za  lar” Kon  ven  si  ya  sı. 

2. Nürn  berq Beynəlxalq Hər  bi 
Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(hər  çənd ni  zam  na  mə  də soy 
qı  rım ci  na  yə  ti  nə bir  ba  şa is 
nad edil  mə  sə də, soy  qı  rı  mı 
təş  kil edən hə  rə  kət  lər on  da 
bə  şə  riy  yə  tə qar  şı ci  na  yət  lər 
və hər  bi ci  na  yət  lər ki  mi töv  sif 
olu  nur).

3. Yu  qos  la  vi  ya üz  rə Bey  nəl  xalq 
Ci  na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam 
na  mə  si (mad  də 4).

4. Ruan  da üz  rə Bey  nəl  xalq Ci 
na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na 
mə  si (mad  də 1).

5. Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə 
mə  si  nin Roma Sta  tutu (mad 
də 6).

6. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si (mad  də 
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.

Xo  ca  lı ha  di  sə  lə  ri  nin soy  qı  rım ki 
mi ta  nın  ma  sı  nın hü  qu  qi nə  ti  cə  lə  ri:

Bey  nəl  xalq hü  quq soy  qı  rım ci 
na  yə  ti ilə bağ  lı bun  la  rı müəy  yən 
et  miş  dir: 

1. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin ci  na  yət tə  qi  bi və cə 
za  lan  dı  rıl  ma  sı qa  çıl  maz  dır. 

2. Ci  na  yət tər  ki  bi tək  cə soy  qı  rım 
ak  tı  nın tö  rə  dil  mə  si de  yil, həm 
də soy  qı  rım tö  rə  dil  mə  si məq 
sə  di ilə suiqəsd, soy  qı  rım tö 
rə  dil  mə  si  nə bir  ba  şa və açıq 
şə  kil  də təh  rik  çi  lik, soy  qı  rım 
tö  rə  dil  mə  si  nə qəsd və soy  qı 
rım  da iş  ti  rak  dır.

3. Soy  qı  rım tö  rət  miş şəxs  lə  rə 
uni  ver  sal yu  ris  dik  si  ya  nın 
prin  sip  lə  ri tət  biq edil  mə  li  dir. 

4. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rə  di  lər  kən 
əm  rin ic  ra  sı  na is  ti  nad et  mək 
mə  su  liy  yət  dən azad et  mir. 

5. Rəh  bər  lər soy  qı  rım ci  na  yə  ti 
nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üz  rə 
hə  rə  kət  lə  ri hə  ya  ta ke  çir  mə 
dik  lə  ri  nə gö  rə mə  su  liy  yət da 
şı  yır  lar. 

6. Ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nin tət  bi 
qi  nə cəl  bet  mə müd  də  ti soy  qı
 rım ci  na  yət  lə  ri  nə tət  biq edil 
mir. 

7. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nə mü  na  si 
bət  də qa  nu  nun ret  roak  tiv tət 
bi  qi  nə yol ve  ri  lir. 

8. Soy  qı  rım ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lər ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə 
cəlb edil  mə  lə  ri üçün tə  ləb 
edən öl  kə  yə ve  ril  mə  li  dir  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı tə  rə  fin 
dən bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
na uy  ğun soy  qı  rım, de  por  ta  si  ya, 
iş  gən  cə və di  gər epi  zod  lar üz  rə 
hər  tə  rəf  li is  tin  taq hə  rə  kət  lə  ri apa 
rıl  mış, nə  ti  cə  də 1 yan  var 2011ci il 
ta  ri  xə  dək sülh və in  san  lıq əley  hi  nə 
mü  ha  ri  bə ci  na  yət  lə  ri tö  rət  miş 239 
nə  fər, ha  be  lə ümu  mi ci  na  yət  lər ka 
te  qo  ri  ya  sı  na aid ban  di  tizm, qəs  dən 
ada  möl  dür  mə və di  gər ci  na  yət  lər 
tö  rət  miş 48 nə  fər  cə  mi 287 nə  fər 
ba  rə  sin  də təq  sir  lən  di  ri  lən şəxs qis 
min  də cəl  bet  mə qə  rar  la  rı çı  xa  rıl 
mış  dır. Məh  kə  mə qə  rar  la  rı  na əsa 
sən, on  la  rın ba  rə  lə  rin  də həbs qə 
tim  kan təd  bi  ri se  çil  miş, ax  ta  rış  la  rı 
elan edil  miş, bu  nun  la bağ  lı mü  va 
fiq sə  nəd  lə  rin aidiy  yə  ti or  qan  la  ra 
gön  də  ril  mə  si tə  min olun  muş  dur.

Prak  ti  ki fəaliy  yət
Soy  qı  rı  mın ta  nın  ma  sı qı  sa müd

 dət ər  zin  də müm  kün de  yil  dir. Hər 
şey  dən əv  vəl soy  qı  rı  mın bey  nəl 
xalq ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  mə  si üçün öl  kə da  xi  lin  də və 
bey  nəl  xalq hü  quq  da möv  cud olan 
sə  nəd  lə  ri top  la  maq, sis  tem  ləş  dir 
mək, ilk mər  hə  lə  də mə  sə  lə  yə müt 
tə  fiq döv  lət  lə  rin par  la  ment  lə  rin  də 

SOYQIRIM

Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun tək  li  fi əsa 
sın  da Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı ma 
te  rial  la  rın top  la  nıl  ma  sı, öy  rə  nil  mə
 si, ümu  mi  ləş  di  ril  mə  si və ya  yıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 27 fev  ral 2007
ci il ta  rix  li “Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 15 
il  li  yi ilə əla  qə  dar” Qə  ra  rı ilə Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc 
li  si ya  nın  da İn  for  ma  si  ya Təd  qi  qat 
Mər  kə  zi ya  ra  dıl  mış  dır.

Bu pro  ses  də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın xa  ric  də  ki dip  lo  ma  tik 
nü  ma  yən  də  lik  lə  ri  nin və di  gər təş 
ki  lat  la  rın, öl  kə  nin qey  rirəs  mi or 
qan  la  rı  nın, ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı  n, cə 
miy  yət  lə  rin və küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin fəal iş  ti  ra  kı ol  muş  dur 
və bu pro  ses fa  si  lə  siz da  vam et 
mək  də  dir.

Təb  li  ğat
2008ci il  dən eti  ba  rən Er  mə  nis 

ta  nın Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı iş 
ğal et  mə  si fak  tı  nın və Xo  ca  lı hə  qi 
qət  lə  ri  nin dün  ya döv  lət  lə  rin  də ta 
nı  dıl  ma  sı, ci  na  yət  kar  la  rın bey  nəl 

xalq if  şa  sı  na nail olun  ma  sı məq  sə 
di ilə Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
vit  sepre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın 
tə  şəb  büs  ka  rı və rəh  bə  ri ol  du  ğu 
“Xo  ca  lı  ya əda  lət!” ad  lı bey  nəl  xalq 
kam  pa  ni  ya  nın fəaliy  yə  tə baş  la  ma 
sı bu təd  bir  lə  rin va  hid kon  sep  si  ya
 ya mü  va  fiq, sis  tem  li hə  ya  ta ke  çi  ril
 mə  si ba  xı  mın  dan da  ha məq  sə 
dəuy  ğun ad  dım ol  du. Bu  na sü  but 
ki  mi kam  pa  ni  ya  nın ar  tıq İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın (İƏT) 
35dən çox öl  kə  si  ni, o cüm  lə  dən 
Av  ro  pa və La  tın Ame  ri  ka  sı öl  kə  lə 
ri  ni də əha  tə et  di  yi  ni qeyd et  mək 
olar. Bu kam  pa  ni  ya çər  çi  və  sin  də 
gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi, Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  nın adı dün  ya  da ta  nın 
mış di  gər soy  qı  rım ci  na  yət  lə  ri ilə 
bir  gə bey  nəl  xalq tri  bu  na  lar  dan 
mü  tə  ma  di səs  lə  nir.

İƏTin de  mək olar ki, Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı  na dair qə  bul et  di  yi bü 
tün sə  nəd  lər məhz “Xo  ca  lı  ya əda 
lət!” kam  pa  ni  ya  sı  nın adı ilə bağ  lı 
dır. Bu kam  pa  ni  ya başlan  dı  ğı gün
 dən yal  nız Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın il 

dö  nü  mü ərə  fə  sin  də de  yil, il  bo  yu 
təb  li  ğat xa  rak  ter  li mü  hüm təd  bir 
lə  rə im  za at  mış  dır.

Bu ki  mi təd  bir  lər ha  zır  da da da 
vam et  mək  də  dir və müs  bət nə  ti  cə  lər 
göz qa  ba  ğın  da  dır  ar  tıq dün  ya  nın 
10dan ar  tıq öl  kə  si, ABŞın 20dən 
çox şta  tı Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı ta  nı  yıb.

Hü  qu  qi as  pekt
Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nin si  ya  sitəb 

li  ği as  pekt  lə  rin  dən baş  qa onun hü 
qu  qi tə  rə  fi də çox önəm  li  dir. Bu 
ci  na  yə  ti tö  rə  dən  lə  rin bey  nəl  xalq 
hü  quq  la təs  bit olu  nan cə  za  nı al  ma
 sı bir tə  rəf  dən əda  lə  tin bər  pa  sı  na 
xid  mət edir  sə, di  gər tə  rəf  dən ana 
lo  ji ci  na  yət  lə  rin tək  rar  lan  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  miş ef  fekt  li 
pre  se  dent ro  lu  nu oy  na  ya bi  lər.

Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı nə  ti  cə  sin  də 
BMTnin Baş Məc  li  si  nin İn  san Hü 
quq  la  rı  nın Ümu  mi Bə  yan  na  mə  si 
nin aşa  ğı  da  kı mad  də  lə  ri po  zul 
muş  dur:

 Mad  də 2. Hər bir şəxs di  lin 
dən, di  nin  dən, mil  liy  yə  tin  dən 
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si aşa  ğı  da  kı şərt  lə  ri tə  yin edir: hə 
də  fə alı  nan qru  pun va  cib bir his  sə  si 
məhv edil  sin, yə  ni qru  pun məhv 
edi  lən his  sə  si o qə  dər va  cib ol  ma  lı 
dır ki, bu hal hə  min qru  pun var  lı  ğı
 na cid  di təh  lü  kə ya  rat  sın. Be  lə  lik  lə, 
Xo  ca  lı  da ya  şa  yan əha  li  nin va  cib bir 
his  sə  si  nin məhv edil  mə  si  ni nə  zə  rə 
ala  raq, bu bi  rin  ci şər  tin Xo  ca  lı  ya 
uy  ğun ol  ma  sı  nı id  dia et  mək müm
kündür. Baş  qa bir şərt küt  lə  vi qır  ğı
 nın müəy  yən bir coğ  ra  fi əra  zi  yə aid 
ol  ma  sı  dır, yə  ni hə  də  fə alı  nan qru  pa 
aid olan in  san  la  rın bü  tün dün  ya  da 
məhv edil  mə  si va  cib de  yil. Müəy 
yən bir əra  zi  də hə  min qru  p üzv  lə  ri
 nin küt  lə  vi öl  dü  rül  mə  si soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti  nə uy  ğun gə  lir. Bu şər  ti Xo 
ca  lı  da tö  rə  di  lən qır  ğın  la mü  qa  yi  sə 
edən  də mə  lum olur ki, Bey  nəl  xalq 
Əda  lət Məh  kə  mə  si  nin tə  ləb et  di  yi 
ki  mi, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı müəy  yən bir 
əra  zi  də baş ver  miş  dir, yə  ni gi  rişçı 
xı  şı məh  dud  laş  dı  rıl  mış Xo  ca  lı şə  hə
 rin  də. Bun  dan əla  və, soy  qı  rım tö  rə
 də  nin im  kan  la  rı  nı da nə  zə  rə al  maq 
la  zım  dır, çün  ki er  mə  ni si  lah  lı qüv 
və  lə  ri niy  yət  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün bü  tün im  kan  la  ra ma  lik idi  lər, 
yə  ni kö  mək  siz və xi  las ol  ma  ğa im 
ka  nı ol  ma  yan in  san  lar hərb  çi  lər tə 
rə  fin  dən od  lu si  lah  lar  la küt  lə  vi şə 
kil  də qət  lə ye  ti  ril  miş  di  lər.

Be  lə  lik  lə, bu nə  ti  cə  yə gəl  mək 
müm  kün  dür ki, Xo  ca  lı qət  liamı  na 
“soy  qı  rım” ifa  də  si  ni qeydşərt  siz 
aid et  mək olar. Be  lə ki, hə  min qət 
liam, bi  rin  ci  si, Er  mə  nis  tan döv  lə  ti 
nin əv  vəl  cə  dən dü  şü  nül  müş si  ya  sə
 ti nə  ti  cə  sin  də baş ver  miş  dir. Bu  ra  da 
hə  rə  kə  tin mən  fi nə  ti  cə  lə  ri ilə bağ  lı 
ci  na  yət  kar qə  rə  zin və ya konk  ret 
niy  yə  tin xü  su  si is  ti  qa  mə  ti  ni üzə çı 

xar  maq tə  ləb olu  nur. Xi  las ol  ma  ğa 
can atan azər  bay  can  lı mül  ki əha  li 
nin əv  vəl  cə  dən xü  su  si ola  raq ha  zır
 lan  mış pus  qu yer  lə  rin  dən av  to  mat 
lar  dan, pu  lem  yot  lar  dan və di  gər 
si  lah növ  lə  rin  dən atə  şə tu  tul  ma  sı 
soy  qı  rım niy  yə  ti  ni sü  but edir. Bu 
ci  na  yə  tin məhz azər  bay  can  lı mil  li 
qru  pu  na qar  şı yö  nəl  miş ol  du  ğu göz 
önün  də  dir. İkin  ci  si, ora  da  kı in  san 
lar azər  bay  can  lı ol  duq  la  rı üçün öl 
dü  rül  müş  dür. Bu so  nun  cu amil hə 
min qət  liamın baş ver  mə  sin  də ay  rı
seç  ki  li  yin ol  ma  sı  nı üzə çı  xa  rır və 
bey  nəl  xalq hü  quq  da qa  da  ğan edil 
miş apar  teid, irq  çi  lik, kse  no  fo  bi  ya 
və di  gər bu ki  mi ci  na  yət  lə  rə uy  ğun 
gə  lir. Hə  min ci  na  yət  lə  ri qa  da  ğan 
edən bey  nəl  xalq sə  nəd  lər Er  mə  nis 
tan Res  pub  li  ka  sı  nın mə  su  liy  yə  tə 
cəlb olun  ma  sı  na əsas ve  rir. Bun  dan 
əla  və, iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də ta  ri
 xi mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin 
də məhv edil  mə  si  ni və ter  ro  ra mə 
ruz qal  ma  sı  nı nə  zə  rə ala  raq Azər 
bay  can Er  mə  nis  ta  na qar  şı həm 
mad  di, həm də mə  nə  vi soy  qı  rım 
id  diala  rı irə  li sür  mə  li  dir. 

Soy  qı  rım tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin bey  nəl  xalq 
mə  su  liy  yə  ti
Soy  qı  rım ci  na  yə  ti baş ver  miş  sə, 

onun mə  su  liy  yə  ti ey  ni za  man  da 
həm döv  lə  tə, həm də hə  min ci  na  yə 
tin baş ver  mə  sin  də bi  la  va  si  tə iş  ti  rak 
et  miş şəxs  lə  rə aid edi  lir. Bu  nun üçün 
bey  nəl  xalq hü  quq tə  ləb edir ki, hər 
bir döv  lət öz da  xi  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi 
nə soy  qı  rım ci  na  yə  tin  də təq  sir  li bi  li 
nən şəxs  lə  rin mə  su  liy  yə  ti  ni tə  yin 
edən müd  dəalar da  xil et  sin. Bu va  si

 tə ilə soy  qı  rım ci  na  yə  ti  ni tö  rə  dən 
şəxs  lə  rin mə  su  liy  yət  dən ya  yın  ma  sı 
nın qar  şı  sı alın  ma  lı  dır, çün  ki Nürn 
berq Tri  bu  na  lı  nın məş  hur cüm  lə  sin
 də də de  yil  di  yi ki  mi: “Bir ci  na  yə  ti 
qey  rimüəy  yən or  qan  lar yox, müəy
 yən şəxs  lər tö  rə  dir  lər”. Bu cür ya 
naş  ma Bey  nəl  xalq Əda  lət Məh  kə 
mə  si tə  rə  fin  dən də qə  bul edil  miş  dir 
və o, bey  nəl  xalq hü  quq  da iki  li mə 
su  liy  yə  tin, yə  ni ey  ni za  man  da döv 
lə  tin və şəx  sin mə  su  liy  yə  ti  nin müm
 kün  lü  yü  nü qə  bul edir. Be  lə  lik  lə, Xo 
ca  lı  da  kı soy  qı  rım ci  na  yə  ti üçün yal 
nız Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı de  yil, 
həm də onun baş ver  mə  sin  də fəal 
iş  ti  rak et  miş er  mə  ni mə  mur  la  rı da 
mə  su  liy  yət da  şı  yır  lar. Am  ma təəs 
süf ki, hə  min şəxs  lər nəin  ki cə  za  sız 
qa  lıb  lar, hət  ta on  la  rın bir qis  mi bu 
gün Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın ha 
ki  miy  yət or  qan  la  rın  da mə  sul və  zi  fə
 lər da  şı  yır  lar. Bu  nun üçün Azər  bay 
ca  nın dias  por və ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı 
dün  ya döv  lət  lə  rin  dən Xo  ca  lı soy  qı 
rı  mın  da iş  ti  rak et  miş şəxs  lə  rin əra  zi
 lə  ri  nə sə  ya  hət et  dik  lə  ri za  man mə 
su  liy  yə  tə cəlb edil  mə  si  ni tə  ləb et  mə
 li  dir  lər. Bu prak  ti  ka ar  tıq bir ne  çə 
Av  ro  pa öl  kə  sin  də baş tut  muş  dur. 
Mi  sal üçün, Bel  çi  ka  da, İs  veç  rə  də və 
Ka  na  da  da Ruan  da soy  qı  rı  mın  da 
təq  sir  li bi  li  nən şəxs  lə  rə qar  şı ci  na  yət 
işi açıl  mış və on  lar məh  kə  mə qar  şı 
sın  da ca  vab ver  mə  li ol  muş  lar.

Be  lə  lik  lə, bü  tün sa  da  la  nan  lar Xo 
ca  lı soy  qı  rı  mı  nın bey  nəl  xalq ci  na  yət 
ol  ma  sı, bu ci  na  yə  ti tö  rə  dən  lə  rin bey
 nəl  xalq hü  qu  qi mə  su  liy  yə  tə cəlb 
edil  mə  si və bu ci  na  yə  tin sə  bəb ol  du
 ğu bü  tün mən  fi nə  ti  cə  lə  rin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı müt  ləq  li  yi qar  şı  sın  da 
heç bir ma  neə ya  rat  mır. Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin bu is  ti  qa  mət  də apar  dı  ğı 
uğur  lu, sis  tem  li və da  vam  lı si  ya  sə  t 
isə Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın təb  li  ğa  tı  nın 
da  ha ge  niş vü  sət al  ma  sı və bu ci  na 
yə  tin sə  bəb  kar  la  rı  nın la  yiq  li şə  kil  də 
cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı im  ka  nı  nı ya  ra  dır. 
Bu yol  da əl  də edi  lən uğur  lar hər 
ötən za  ma  nın qar  şı  da  kı ama  la da  ha 
da ya  xın  laş  dır  ma  sı  nın sü  bu  tu  dur.

SOYQIRIM

hü  qu  qisi  ya  si qiy  mə  tin ve  ril  mə  si 
nə nail ol  maq, mü  tə  ma  di ola  raq 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri gün  də
 mə gə  tir  mək, təb  li  ğat pro  se  sin  də 
ar  dı  cıl  lı  ğa və qə  rar  lı  lı  ğa riayət et 
mək zə  ru  ri  dir.

Soy  qı  rım ci  na  yə  ti üçün xa  rak  te  rik 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri onun ta  nın  ma  sı ilə 
bağ  lı bey  nəl  xalq prak  ti  ka  da möv 
cud olan prob  lem  lər  dir. Çün  ki heç 
bir döv  lət özü tə  rə  fin  dən və ya özün
 dən əv  vəl  ki nə  sil  lə  rin tö  rət  di  yi ci  na 
yə  ti asan  lıq  la eti  raf et  mək is  tə  mir. 
Soy  qı  rım əmə  li  nin ta  nın  ma  sı  nın 
döv  lə  tin bey  nəl  xalq aləm  də  ki nü  fu 
zun  dan, ta  nı  dıl  ma  nın hə  ya  ta ke  çi  ril
 mə sə  viy  yə  sin  dən, di  gər döv  lət  lər 
də  ki lob  bi  çi  lik si  ya  sə  ti  nin ef  fek  tiv  lik 
sə  viy  yə  sin  dən, həm  çi  nin əsa  sən ki 
çik döv  lət  lər üçün müəy  yən bö  yük 

döv  lə  tin hi  ma  yə  sin  də ol  ma  sın  dan 
ası  lı  lı  ğı in  ka  re  dil  məz  dir. Bu ba  xım 
dan bu cid  di bey  nəl  xalq ci  na  yə  tin 
ta  nın  ma  sı bir çox hal  lar  da ta  ri  xi mo 
tiv  lər  dən çox müasir si  ya  si am  bi  si 
ya  lar  dan ası  lı olur.

Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı baş ver  di  yi za 
man Er  mə  nis  tan soy  qı  rım kon  ven 
si  ya  sı  na üzv de  yil  di, yə  ni ilk ba  xış 
dan be  lə an  la  şı  la bi  lər ki, onun bey
 nəl  xalq hü  qu  qa əsa  sən soy  qı  rım 
tö  rət  mə  mək öh  də  li  yi yox  dur. Yu 
qos  la  vi  ya da məh  kə  mə qar  şı  sın  da 
məhz bu ami  lə əsas  la  na  raq, eti  raz 
edir  di. La  kin məh  kə  mə hə  min eti 
ra  zı rədd edə  rək bil  dir  di ki, soy  qı 
rım kon  ven  si  ya  sın  da nə  zər  də tu  tul
 muş müd  dəalar bü  tün müasir cə 
miy  yət  lər tə  rə  fin  dən ta  nın  mış  dır və 
bu müd  dəalar döv  lət  lər üçün “er  ga 
om  nes” də  yə  ri  nə ma  lik  dir, yə  ni 

döv  lət  lər heç bir hü  qu  qi öh  də  lik  lə  ri 
ol  ma  dı  ğı hal  da be  lə soy  qı  rım tö  rət 
mək  dən bo  yun qa  çır  ma  lı  dır  lar. 
Baş  qa bir tə  rəf  dən isə soy  qı  rı  mın 
rədd edil  mə  si prin  si  pi bə  şə  ri bir də 
yər  dir, o bey  nəl  xalq hü  qu  qun ən ali 
prin  sip  lə  rin  dən olub, “jus co  gens” 
(yə  ni bü  tün döv  lət  lər üçün məc  bu  ri 
olan) key  fiy  yə  ti  nə ma  lik  dir. 

Bun  dan əla  və, Bey  nəl  xalq Əda  lət 
Məh  kə  mə  si qeyd edir ki, soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti müəy  yən bir qru  pun məhv 
edil  mə  si  nə aid ol  du  ğu üçün “qrup” 
an  la  yı  şı  nın hü  qu  qi tə  ri  fi  ni də  qiq  ləş
 dir  mək va  cib  dir. Yə  ni soy  qı  rım 
kon  ven  si  ya  sı  nın 2ci mad  də  sin  də 
nə  zər  də tu  tu  lan qrup üzv  lə  ri  nin öl 
dü  rül  mə  si  nin han  sı for  ma  la  rı  nın 
soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nə uy  ğun ol  ma  sı 
nı müəy  yən et  mək la  zım  dır. Bu  nun 
üçün Bey  nəl  xalq Əda  lət Məh  kə  mə 
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si aşa  ğı  da  kı şərt  lə  ri tə  yin edir: hə 
də  fə alı  nan qru  pun va  cib bir his  sə  si 
məhv edil  sin, yə  ni qru  pun məhv 
edi  lən his  sə  si o qə  dər va  cib ol  ma  lı 
dır ki, bu hal hə  min qru  pun var  lı  ğı
 na cid  di təh  lü  kə ya  rat  sın. Be  lə  lik  lə, 
Xo  ca  lı  da ya  şa  yan əha  li  nin va  cib bir 
his  sə  si  nin məhv edil  mə  si  ni nə  zə  rə 
ala  raq, bu bi  rin  ci şər  tin Xo  ca  lı  ya 
uy  ğun ol  ma  sı  nı id  dia et  mək müm
kündür. Baş  qa bir şərt küt  lə  vi qır  ğı
 nın müəy  yən bir coğ  ra  fi əra  zi  yə aid 
ol  ma  sı  dır, yə  ni hə  də  fə alı  nan qru  pa 
aid olan in  san  la  rın bü  tün dün  ya  da 
məhv edil  mə  si va  cib de  yil. Müəy 
yən bir əra  zi  də hə  min qru  p üzv  lə  ri
 nin küt  lə  vi öl  dü  rül  mə  si soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti  nə uy  ğun gə  lir. Bu şər  ti Xo 
ca  lı  da tö  rə  di  lən qır  ğın  la mü  qa  yi  sə 
edən  də mə  lum olur ki, Bey  nəl  xalq 
Əda  lət Məh  kə  mə  si  nin tə  ləb et  di  yi 
ki  mi, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı müəy  yən bir 
əra  zi  də baş ver  miş  dir, yə  ni gi  rişçı 
xı  şı məh  dud  laş  dı  rıl  mış Xo  ca  lı şə  hə
 rin  də. Bun  dan əla  və, soy  qı  rım tö  rə
 də  nin im  kan  la  rı  nı da nə  zə  rə al  maq 
la  zım  dır, çün  ki er  mə  ni si  lah  lı qüv 
və  lə  ri niy  yət  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün bü  tün im  kan  la  ra ma  lik idi  lər, 
yə  ni kö  mək  siz və xi  las ol  ma  ğa im 
ka  nı ol  ma  yan in  san  lar hərb  çi  lər tə 
rə  fin  dən od  lu si  lah  lar  la küt  lə  vi şə 
kil  də qət  lə ye  ti  ril  miş  di  lər.

Be  lə  lik  lə, bu nə  ti  cə  yə gəl  mək 
müm  kün  dür ki, Xo  ca  lı qət  liamı  na 
“soy  qı  rım” ifa  də  si  ni qeydşərt  siz 
aid et  mək olar. Be  lə ki, hə  min qət 
liam, bi  rin  ci  si, Er  mə  nis  tan döv  lə  ti 
nin əv  vəl  cə  dən dü  şü  nül  müş si  ya  sə
 ti nə  ti  cə  sin  də baş ver  miş  dir. Bu  ra  da 
hə  rə  kə  tin mən  fi nə  ti  cə  lə  ri ilə bağ  lı 
ci  na  yət  kar qə  rə  zin və ya konk  ret 
niy  yə  tin xü  su  si is  ti  qa  mə  ti  ni üzə çı 

xar  maq tə  ləb olu  nur. Xi  las ol  ma  ğa 
can atan azər  bay  can  lı mül  ki əha  li 
nin əv  vəl  cə  dən xü  su  si ola  raq ha  zır
 lan  mış pus  qu yer  lə  rin  dən av  to  mat 
lar  dan, pu  lem  yot  lar  dan və di  gər 
si  lah növ  lə  rin  dən atə  şə tu  tul  ma  sı 
soy  qı  rım niy  yə  ti  ni sü  but edir. Bu 
ci  na  yə  tin məhz azər  bay  can  lı mil  li 
qru  pu  na qar  şı yö  nəl  miş ol  du  ğu göz 
önün  də  dir. İkin  ci  si, ora  da  kı in  san 
lar azər  bay  can  lı ol  duq  la  rı üçün öl 
dü  rül  müş  dür. Bu so  nun  cu amil hə 
min qət  liamın baş ver  mə  sin  də ay  rı
seç  ki  li  yin ol  ma  sı  nı üzə çı  xa  rır və 
bey  nəl  xalq hü  quq  da qa  da  ğan edil 
miş apar  teid, irq  çi  lik, kse  no  fo  bi  ya 
və di  gər bu ki  mi ci  na  yət  lə  rə uy  ğun 
gə  lir. Hə  min ci  na  yət  lə  ri qa  da  ğan 
edən bey  nəl  xalq sə  nəd  lər Er  mə  nis 
tan Res  pub  li  ka  sı  nın mə  su  liy  yə  tə 
cəlb olun  ma  sı  na əsas ve  rir. Bun  dan 
əla  və, iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də ta  ri
 xi mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin 
də məhv edil  mə  si  ni və ter  ro  ra mə 
ruz qal  ma  sı  nı nə  zə  rə ala  raq Azər 
bay  can Er  mə  nis  ta  na qar  şı həm 
mad  di, həm də mə  nə  vi soy  qı  rım 
id  diala  rı irə  li sür  mə  li  dir. 

Soy  qı  rım tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin bey  nəl  xalq 
mə  su  liy  yə  ti
Soy  qı  rım ci  na  yə  ti baş ver  miş  sə, 

onun mə  su  liy  yə  ti ey  ni za  man  da 
həm döv  lə  tə, həm də hə  min ci  na  yə 
tin baş ver  mə  sin  də bi  la  va  si  tə iş  ti  rak 
et  miş şəxs  lə  rə aid edi  lir. Bu  nun üçün 
bey  nəl  xalq hü  quq tə  ləb edir ki, hər 
bir döv  lət öz da  xi  li qa  nun  ve  ri  ci  li  yi 
nə soy  qı  rım ci  na  yə  tin  də təq  sir  li bi  li 
nən şəxs  lə  rin mə  su  liy  yə  ti  ni tə  yin 
edən müd  dəalar da  xil et  sin. Bu va  si

 tə ilə soy  qı  rım ci  na  yə  ti  ni tö  rə  dən 
şəxs  lə  rin mə  su  liy  yət  dən ya  yın  ma  sı 
nın qar  şı  sı alın  ma  lı  dır, çün  ki Nürn 
berq Tri  bu  na  lı  nın məş  hur cüm  lə  sin
 də də de  yil  di  yi ki  mi: “Bir ci  na  yə  ti 
qey  rimüəy  yən or  qan  lar yox, müəy
 yən şəxs  lər tö  rə  dir  lər”. Bu cür ya 
naş  ma Bey  nəl  xalq Əda  lət Məh  kə 
mə  si tə  rə  fin  dən də qə  bul edil  miş  dir 
və o, bey  nəl  xalq hü  quq  da iki  li mə 
su  liy  yə  tin, yə  ni ey  ni za  man  da döv 
lə  tin və şəx  sin mə  su  liy  yə  ti  nin müm
 kün  lü  yü  nü qə  bul edir. Be  lə  lik  lə, Xo 
ca  lı  da  kı soy  qı  rım ci  na  yə  ti üçün yal 
nız Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı de  yil, 
həm də onun baş ver  mə  sin  də fəal 
iş  ti  rak et  miş er  mə  ni mə  mur  la  rı da 
mə  su  liy  yət da  şı  yır  lar. Am  ma təəs 
süf ki, hə  min şəxs  lər nəin  ki cə  za  sız 
qa  lıb  lar, hət  ta on  la  rın bir qis  mi bu 
gün Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın ha 
ki  miy  yət or  qan  la  rın  da mə  sul və  zi  fə
 lər da  şı  yır  lar. Bu  nun üçün Azər  bay 
ca  nın dias  por və ic  ti  mai təş  ki  lat  la  rı 
dün  ya döv  lət  lə  rin  dən Xo  ca  lı soy  qı 
rı  mın  da iş  ti  rak et  miş şəxs  lə  rin əra  zi
 lə  ri  nə sə  ya  hət et  dik  lə  ri za  man mə 
su  liy  yə  tə cəlb edil  mə  si  ni tə  ləb et  mə
 li  dir  lər. Bu prak  ti  ka ar  tıq bir ne  çə 
Av  ro  pa öl  kə  sin  də baş tut  muş  dur. 
Mi  sal üçün, Bel  çi  ka  da, İs  veç  rə  də və 
Ka  na  da  da Ruan  da soy  qı  rı  mın  da 
təq  sir  li bi  li  nən şəxs  lə  rə qar  şı ci  na  yət 
işi açıl  mış və on  lar məh  kə  mə qar  şı 
sın  da ca  vab ver  mə  li ol  muş  lar.

Be  lə  lik  lə, bü  tün sa  da  la  nan  lar Xo 
ca  lı soy  qı  rı  mı  nın bey  nəl  xalq ci  na  yət 
ol  ma  sı, bu ci  na  yə  ti tö  rə  dən  lə  rin bey
 nəl  xalq hü  qu  qi mə  su  liy  yə  tə cəlb 
edil  mə  si və bu ci  na  yə  tin sə  bəb ol  du
 ğu bü  tün mən  fi nə  ti  cə  lə  rin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı müt  ləq  li  yi qar  şı  sın  da 
heç bir ma  neə ya  rat  mır. Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin bu is  ti  qa  mət  də apar  dı  ğı 
uğur  lu, sis  tem  li və da  vam  lı si  ya  sə  t 
isə Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın təb  li  ğa  tı  nın 
da  ha ge  niş vü  sət al  ma  sı və bu ci  na 
yə  tin sə  bəb  kar  la  rı  nın la  yiq  li şə  kil  də 
cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı im  ka  nı  nı ya  ra  dır. 
Bu yol  da əl  də edi  lən uğur  lar hər 
ötən za  ma  nın qar  şı  da  kı ama  la da  ha 
da ya  xın  laş  dır  ma  sı  nın sü  bu  tu  dur.

SOYQIRIM

hü  qu  qisi  ya  si qiy  mə  tin ve  ril  mə  si 
nə nail ol  maq, mü  tə  ma  di ola  raq 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti ilə bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri gün  də
 mə gə  tir  mək, təb  li  ğat pro  se  sin  də 
ar  dı  cıl  lı  ğa və qə  rar  lı  lı  ğa riayət et 
mək zə  ru  ri  dir.

Soy  qı  rım ci  na  yə  ti üçün xa  rak  te  rik 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri onun ta  nın  ma  sı ilə 
bağ  lı bey  nəl  xalq prak  ti  ka  da möv 
cud olan prob  lem  lər  dir. Çün  ki heç 
bir döv  lət özü tə  rə  fin  dən və ya özün
 dən əv  vəl  ki nə  sil  lə  rin tö  rət  di  yi ci  na 
yə  ti asan  lıq  la eti  raf et  mək is  tə  mir. 
Soy  qı  rım əmə  li  nin ta  nın  ma  sı  nın 
döv  lə  tin bey  nəl  xalq aləm  də  ki nü  fu 
zun  dan, ta  nı  dıl  ma  nın hə  ya  ta ke  çi  ril
 mə sə  viy  yə  sin  dən, di  gər döv  lət  lər 
də  ki lob  bi  çi  lik si  ya  sə  ti  nin ef  fek  tiv  lik 
sə  viy  yə  sin  dən, həm  çi  nin əsa  sən ki 
çik döv  lət  lər üçün müəy  yən bö  yük 

döv  lə  tin hi  ma  yə  sin  də ol  ma  sın  dan 
ası  lı  lı  ğı in  ka  re  dil  məz  dir. Bu ba  xım 
dan bu cid  di bey  nəl  xalq ci  na  yə  tin 
ta  nın  ma  sı bir çox hal  lar  da ta  ri  xi mo 
tiv  lər  dən çox müasir si  ya  si am  bi  si 
ya  lar  dan ası  lı olur.

Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı baş ver  di  yi za 
man Er  mə  nis  tan soy  qı  rım kon  ven 
si  ya  sı  na üzv de  yil  di, yə  ni ilk ba  xış 
dan be  lə an  la  şı  la bi  lər ki, onun bey
 nəl  xalq hü  qu  qa əsa  sən soy  qı  rım 
tö  rət  mə  mək öh  də  li  yi yox  dur. Yu 
qos  la  vi  ya da məh  kə  mə qar  şı  sın  da 
məhz bu ami  lə əsas  la  na  raq, eti  raz 
edir  di. La  kin məh  kə  mə hə  min eti 
ra  zı rədd edə  rək bil  dir  di ki, soy  qı 
rım kon  ven  si  ya  sın  da nə  zər  də tu  tul
 muş müd  dəalar bü  tün müasir cə 
miy  yət  lər tə  rə  fin  dən ta  nın  mış  dır və 
bu müd  dəalar döv  lət  lər üçün “er  ga 
om  nes” də  yə  ri  nə ma  lik  dir, yə  ni 

döv  lət  lər heç bir hü  qu  qi öh  də  lik  lə  ri 
ol  ma  dı  ğı hal  da be  lə soy  qı  rım tö  rət 
mək  dən bo  yun qa  çır  ma  lı  dır  lar. 
Baş  qa bir tə  rəf  dən isə soy  qı  rı  mın 
rədd edil  mə  si prin  si  pi bə  şə  ri bir də 
yər  dir, o bey  nəl  xalq hü  qu  qun ən ali 
prin  sip  lə  rin  dən olub, “jus co  gens” 
(yə  ni bü  tün döv  lət  lər üçün məc  bu  ri 
olan) key  fiy  yə  ti  nə ma  lik  dir. 

Bun  dan əla  və, Bey  nəl  xalq Əda  lət 
Məh  kə  mə  si qeyd edir ki, soy  qı  rım 
ci  na  yə  ti müəy  yən bir qru  pun məhv 
edil  mə  si  nə aid ol  du  ğu üçün “qrup” 
an  la  yı  şı  nın hü  qu  qi tə  ri  fi  ni də  qiq  ləş
 dir  mək va  cib  dir. Yə  ni soy  qı  rım 
kon  ven  si  ya  sı  nın 2ci mad  də  sin  də 
nə  zər  də tu  tu  lan qrup üzv  lə  ri  nin öl 
dü  rül  mə  si  nin han  sı for  ma  la  rı  nın 
soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nə uy  ğun ol  ma  sı 
nı müəy  yən et  mək la  zım  dır. Bu  nun 
üçün Bey  nəl  xalq Əda  lət Məh  kə  mə 
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Göyü durulmadı bu baharın da,
Yarı gülər gəldi, yarı zarınca.
Kafir atlarının dırnaqlarında, 
Ölən torpaqları kim qaldıracaq?

Dağları qorusaydıq  torpaq qalardı, 
Kökləri qorusaydıq  budaq qalardı. 
Başları qorusaydıq  papaq qalardı, 
Düşən papaqları kim qaldıracaq?

Günahsız ah çəkib, vay udanların 
Qan yumur, heç su da yumaz qanların. 
Qoltuq ağacında qayıdanların 
Şəhid ayaqların kim qaldıracaq?

Xocalı xəcalət, gözdağı, şəhid, 
Vətənin övladı, torpağı şəhid, 
Allahı xəbərdar, tarixi şahid, 
Enən bayraqları kim qaldıracaq?

Hamımız şəhid olaq, vətən şah olsun, 
Başı uca olsun, qəddi şax olsun. 
Çaylar quruyarsa, dağlar sağ olsun, 
Dağlar yıxılmasın, kim qaldıracaq?

BİLMƏDİM

Vətən bölükbölük, el parapara,
Qalsın belə ömrü, qalsın ağlara. 
Üzüm Allahadı, yonüm dağlara, 
Aşdığım təpədi, yaldı, bilmədim.

Dürat girə keçdi, Qırat əllərə,
Yurda talan düşdü, qarət ellərə.
Fələk əl uzatdı qara tellərə,
Daradı bilmədim, yoldu bilmədim.

Silindi cığır da, kəsildi yol da,
Yaş gözdə göynədi, bayatı dildə.
Kəkotu qayada, bənövşə kolda,
Saraldı bilmədim, soldu bilmədim.

Dağlar qəsrim idi, qayalar taxtım,
Qarışdım bulanıq sellərə, axdım.
Şeytan əl uzatdı, əlini sıxdım,
Mələk libasında gəldi, bilmədim.

Adımı üzümə rübənd eylədim, 
Ömrümü arzuma kəmənd eylədim. 
Haqq sözü cır işə peyvənd eylədim,
İçimdə bir şair öldü, bilmədim.

ÖLDÜR, SÜLH NƏĞMƏSİ 
YAZA BİLMƏRƏM

Torpağı tarmar olan şairin,
Yurdu əsirlikdə qalan şairin,
Haqqı yox danışsın yalan şairin,
Öldür, sülh nəğməsi yaza bilmərəm.

Şuşa əsirlikdə, Laçın tordadı,
Zəngəzur hardadı, Göyçə hardadı?!
Nə qədər torpağım torbatorbadı,
Öldür, sülh nəğməsi yaza bilmərəm.

Qarabağ olmasa, gün qara olar,
Beynimdə hər fikir min para olar.
Ürəyim sinəmdə qumbara olar, 
Öldür, sülh nəğməsi yaza bilmərəm.

Yarama bir məlhəm san bayrağımı,
Bağla, qoy qızartsın qan bayrağımı.
Xankəndi öpməsə xan bayrağımı,
Öldür, sülh nəğməsi yaza bilmərəm.

BİR PARÇA VƏTƏN TORPAĞI

Bir parça vətən torpağı,
Nə ölməyə qoymur bizi,
Ölsək, yağıya qalacaq.
Nə bizsiz yaşamır,
Nə bizi qoymur yaşamağa.
Bir parça vətən torpagı,
Dizimizə çırpılmaqdan yumruğumuzu,
Kilidlənməkdən qırıb dişimizi.
Bir parça vətən torpağı,
İt yuvasına, yağı qapısına apardı bizi.
Adəmi, Hatəmi gördük.
Adəmi tamah aldadıb,
Adəm bizə inanmaz.
Hatəmi hamı aldadıb,
Hatəm bizə inanmaz.
BMTni, ATƏTi gördük.
Adəmin xaç suyuna salınmış uşaqları,
Bizə inanmaz.
Ümidimiz bir özümüzə qalıb, bir də Tanrıya.
Özümüz özümüzə inanmasaq, 
Tanrı bizə inanmaz! Tanrı bizə inanmaz!

ALLAH UMUDUNA 
YURDMU QOYARLAR?!

Olub bir fitnənin qulu gəlmişik,
Yaralı gəlmişik, ölü gəlmişik.
Allaha tapşırıb eli gəlmişik,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Üstünü kim örtür boranda, qarda,
Üzündən kim öpür hər ilk baharda.
Biz düzdə qalmışıq, yurdumuz darda,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Fələk atlı oldu, qaldıq piyada,
Getdi qapılarda abırhəya da.
Şorsatan dünyada, şorgöz dünyada,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Allah xəmirini acıtsın sənin,
Allah səbrini qaçırsın sənin.
Allah çadırını uçurtsun sənin,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!
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Millət vəkili, tanınmış şair Musa Urudun şeirlər kitabı ingilis 
dilində çap olunub. “Sevgiyə aparan yol” (The Way To Love) 
adlanan kitaba şairin son illər qələmə aldığı 33 şeiri daxil edilib. 
Şeirləri ingilis dilinə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamran 
Nəzirli çevirib. Tərcüməçi kitaba ön söz də yazıb.  Ön sözdə 
Musa Urudun Azərbaycan poeziyasında yeri və rolu barədə 
əcnəbi oxuculara qısa məlumat verilir. Qeyd edilir ki, şairin 
şeirlərində əsas yeri həyat lövhələri və doğma yurdunun təbiət 
mənzərələri tutur. Ənənəvi şeirin forma və metodlarına sadiq 
qalan Musa Urudun poeziyası yeni cərəyan və dəblərdən uzaq
dır və o, sırf milli şairdir. 

Musa Urud
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Öldür, sülh nəğməsi yaza bilmərəm.

BİR PARÇA VƏTƏN TORPAĞI

Bir parça vətən torpağı,
Nə ölməyə qoymur bizi,
Ölsək, yağıya qalacaq.
Nə bizsiz yaşamır,
Nə bizi qoymur yaşamağa.
Bir parça vətən torpagı,
Dizimizə çırpılmaqdan yumruğumuzu,
Kilidlənməkdən qırıb dişimizi.
Bir parça vətən torpağı,
İt yuvasına, yağı qapısına apardı bizi.
Adəmi, Hatəmi gördük.
Adəmi tamah aldadıb,
Adəm bizə inanmaz.
Hatəmi hamı aldadıb,
Hatəm bizə inanmaz.
BMTni, ATƏTi gördük.
Adəmin xaç suyuna salınmış uşaqları,
Bizə inanmaz.
Ümidimiz bir özümüzə qalıb, bir də Tanrıya.
Özümüz özümüzə inanmasaq, 
Tanrı bizə inanmaz! Tanrı bizə inanmaz!

ALLAH UMUDUNA 
YURDMU QOYARLAR?!

Olub bir fitnənin qulu gəlmişik,
Yaralı gəlmişik, ölü gəlmişik.
Allaha tapşırıb eli gəlmişik,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Üstünü kim örtür boranda, qarda,
Üzündən kim öpür hər ilk baharda.
Biz düzdə qalmışıq, yurdumuz darda,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Fələk atlı oldu, qaldıq piyada,
Getdi qapılarda abırhəya da.
Şorsatan dünyada, şorgöz dünyada,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!

Allah xəmirini acıtsın sənin,
Allah səbrini qaçırsın sənin.
Allah çadırını uçurtsun sənin,
Allah umuduna yurdmu qoyarlar?!
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Millət vəkili, tanınmış şair Musa Urudun şeirlər kitabı ingilis 
dilində çap olunub. “Sevgiyə aparan yol” (The Way To Love) 
adlanan kitaba şairin son illər qələmə aldığı 33 şeiri daxil edilib. 
Şeirləri ingilis dilinə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamran 
Nəzirli çevirib. Tərcüməçi kitaba ön söz də yazıb.  Ön sözdə 
Musa Urudun Azərbaycan poeziyasında yeri və rolu barədə 
əcnəbi oxuculara qısa məlumat verilir. Qeyd edilir ki, şairin 
şeirlərində əsas yeri həyat lövhələri və doğma yurdunun təbiət 
mənzərələri tutur. Ənənəvi şeirin forma və metodlarına sadiq 
qalan Musa Urudun poeziyası yeni cərəyan və dəblərdən uzaq
dır və o, sırf milli şairdir. 

Musa Urud
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öl  kə  mi  zin sə  na  ye po  ten  sialı 2,6 də 
fə, val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 24 də  fə ar  tıb 
və bu gün 45 mil  yard dol  lar təş  kil 
edir. Res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şaf gös  tə
 ri  ci  lə  ri müx  tə  lif bey  nəl  xalq rey  tinq 
ins  ti  tut  la  rı tə  rə  fin  dən də yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. Dün  ya  da ma  liy  yə
iq  ti  sa  di böh  ra  nın ol  du  ğu şə  rait  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ya 
nıq  lı in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə  si, nə 
zər  də tu  tu  lan bü  tün proq  ram  la  rın, 
o cüm  lə  dən inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri
 nin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ic  ra olun  ma  sı 
təq  di  rə  la  yiq hal ki  mi də  yər  lən  di  ri 
lir. Ha  zır  da Azər  bay  can  da iq  ti  sa 
diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft 
sek  to  ru  nun da  vam  lı in  ki  şa  fı  nın tə 
min edil  mə  si, rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li 
yin ar  tı  rıl  ma  sı və bu sa  hə  yə in  ves  ti 
si  ya qo  yu  lu  şu  nun sü  rət  lən  di  ril  mə  si 
ki  mi so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf si  ya  sə  ti 
nin mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  də sə  mə 
rə  li təd  bir  lər real  laş  dı  rı  lır. Bü  tün 
bun  lar isə Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı  nı da  ha da sü  rət  lən  di  rir.

Res  pub  li  ka  mı  zın sü  rət  li in  ki  şa  fı, 
or  ta  ya qoy  du  ğu iq  ti  sa  di tə  rəq  qi 
mo  de  li  nin cəl  be  di  ci  li  yi bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də öl  kə  mi  zə olan diq  qət və 
ma  ra  ğın art  ma  sı  na sə  bəb olub. Bu 
gün Azər  bay  ca  nın müs  bət real  lıq 
la  rı dün  ya  nın ən mö  tə  bər tri  bu  na 
la  rın  dan bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rı  lır və yük  sək qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Bu ba  xım  dan, ca  ri 
ilin yan  var ayın  da Da  vos  da ke  çi  ril
 miş Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da öl 
kə  mi  zin uğur  la təm  sil olun  ma  sı  nı 
xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım  dır. Bil  di
 yi  miz ki  mi, hər il dün  ya  nın 70dən 
çox döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  sı  nın, 
150dən ar  tıq döv  lə  tin nü  ma  yən 
də  si  nin, 1000dən çox dün  ya əhə 
miy  yət  li şir  kə  tin, 3000dən ar  tıq 
in  sa  nın iş  ti  rak et  di  yi Da  vos Fo  ru 
mu qlo  bal miq  yas  da dün  ya  nın gə 
lə  cək in  ki  şa  fı  nı müəy  yən  ləş  di  rən 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə mü  za  ki  rə  lə  rin 
təş  kil edil  di  yi ən bö  yük plat  for  ma
 dır. Bu plat  for  ma  nın im  kan  la  rın 

dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mək öl  kə 
miz üçün mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma 
lik  dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Da 
vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun il  lik top 
lan  tı  sı çər  çi  və  sin  də ke  çir  di  yi məh 
sul  dar gö  rüş  lər  də, KİVə ver  di  yi 
mü  sa  hi  bə  lər  də Azər  bay  ca  nın müs
 bət real  lıq  la  rı  nı dol  ğun şə  kil  də təq
 dim et  di. Döv  lət baş  çı  sı Da  vos  da 
Çi  nin “CGTN” (Chi  na Glo  bal Te  le
 vi  sion Net  work – Çin Qlo  bal Te  le 
vi  zi  ya Şə  bə  kə  si) te  le  vi  zi  ya ka  na  lı 
na mü  sa  hi  bə  sin  də öl  kə  mi  zin so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf sa  hə  sin  də qa 
zan  dı  ğı bö  yük uğur  lar  dan, bu 
uğur  la  rı şərt  lən  di  rən amil  lər  dən, 
elə  cə də qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lər 
dən ət  raf  lı bəhs et  di. Bu  nun  la ya 
na  şı, “Qlo  bal  laş  ma 4.0: 4cü Sə  na  ye 
İn  qi  la  bı döv  rün  də ye  ni ar  xi  tek  tu 
ra  nın ya  ra  dıl  ma  sı” de  vi  zi al  tın  da 
ke  çi  ri  lən, qlo  bal  la  şan müasir dün 
ya  nın əsas prob  lem  lə  ri  nin mü  za  ki
 rə pred  me  ti  nə çev  ril  di  yi buil  ki fo 
rum çər  çi  və  sin  də Pre  zi  dent İl  ham 

İNKİŞAF

Ha  zır  da iq  ti  sa  di böh  ran və tə  nəz
 zül me  yil  lə  ri bir çox öl  kə  lə  rin real 
mən  zə  rə  si  ni təş  kil edir. Qlo  bal miq 
yas  da cid  di ma  liy  yə prob  lem  lə  ri  nin 
möv  cud ol  du  ğu şə  rait  də uğur  lu in 
ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  na ma  lik öl  kə  lə  rin 
tə  rəq  qi  si isə di  na  mik xa  rak  ter da  şı 
yır. Bu ba  xım  dan, Azər  bay  ca  nın 
müs  bət təc  rü  bə  si xü  su  si  lə diq  qə  ti 
cəlb edir. Real  lıq  dır ki, res  pub  li  ka 
mız nü  mu  nə  vi in  ki  şaf mo  de  li ya  ra 
dıb. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh 
bər  li  yi ilə gö  rü  lən iş  lər nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın li  der 
döv  lə  ti  nə çev  ri  lib, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa 
di, si  ya  si, hər  bi gü  cü ar  tıb. Son 15 
il  də bü  tün sa  hə  lər  də qa  za  nıl  mış 
möh  tə  şəm uğur  lar müs  tə  qil döv  lə  ti

 mi  zin in  ki  şaf yo  lun  da inam  la irə  li  lə
 di  yi  ni gös  tə  rir. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
uğur  lu iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si ki 
mi, ötən il  lər ər  zin  də öl  kə  mi  zin val 
yu  ta eh  ti  yat  la  rı ar  tıb, müx  tə  lif sa  hə 
lə  ri əha  tə edən la  yi  hə  lər uğur  la real
 laş  dı  rı  lıb, is  la  hat  lar da  vam et  di  ri  lib. 
İq  ti  sa  diy  ya  tın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı  na 
nail ol  maq üçün hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər və əl  də edi  lən nailiy  yət  lər 
ye  ni in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri  nin mey 
da  na çıx  ma  sı  nı şərt  lən  di  rib. 2004cü 
il  dən eti  ba  rən bü  tün dün  ya üz  rə 
ÜDM is  teh  sa  lı  nın ar  tı  mın  da re  kord 
gös  tə  ri  ci 3,3 də  fə ol  maq  la məhz 
Azər  bay  can  da qey  də alı  nıb. Bəhs 
edi  lən dövr  də res  pub  li  ka  mı  za 250 
mil  yard dol  lar sər  ma  yə yö  nəl  di  lib, 

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsi 
sədrinin müavini

AZƏRBAYCANIN 
iqtisadi qüdrəti artır
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öl  kə  mi  zin sə  na  ye po  ten  sialı 2,6 də 
fə, val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 24 də  fə ar  tıb 
və bu gün 45 mil  yard dol  lar təş  kil 
edir. Res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şaf gös  tə
 ri  ci  lə  ri müx  tə  lif bey  nəl  xalq rey  tinq 
ins  ti  tut  la  rı tə  rə  fin  dən də yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  lir. Dün  ya  da ma  liy  yə
iq  ti  sa  di böh  ra  nın ol  du  ğu şə  rait  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ya 
nıq  lı in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə  si, nə 
zər  də tu  tu  lan bü  tün proq  ram  la  rın, 
o cüm  lə  dən inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri
 nin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ic  ra olun  ma  sı 
təq  di  rə  la  yiq hal ki  mi də  yər  lən  di  ri 
lir. Ha  zır  da Azər  bay  can  da iq  ti  sa 
diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft 
sek  to  ru  nun da  vam  lı in  ki  şa  fı  nın tə 
min edil  mə  si, rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li 
yin ar  tı  rıl  ma  sı və bu sa  hə  yə in  ves  ti 
si  ya qo  yu  lu  şu  nun sü  rət  lən  di  ril  mə  si 
ki  mi so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf si  ya  sə  ti 
nin mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  də sə  mə 
rə  li təd  bir  lər real  laş  dı  rı  lır. Bü  tün 
bun  lar isə Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı  nı da  ha da sü  rət  lən  di  rir.

Res  pub  li  ka  mı  zın sü  rət  li in  ki  şa  fı, 
or  ta  ya qoy  du  ğu iq  ti  sa  di tə  rəq  qi 
mo  de  li  nin cəl  be  di  ci  li  yi bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də öl  kə  mi  zə olan diq  qət və 
ma  ra  ğın art  ma  sı  na sə  bəb olub. Bu 
gün Azər  bay  ca  nın müs  bət real  lıq 
la  rı dün  ya  nın ən mö  tə  bər tri  bu  na 
la  rın  dan bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  nə çat  dı  rı  lır və yük  sək qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Bu ba  xım  dan, ca  ri 
ilin yan  var ayın  da Da  vos  da ke  çi  ril
 miş Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da öl 
kə  mi  zin uğur  la təm  sil olun  ma  sı  nı 
xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım  dır. Bil  di
 yi  miz ki  mi, hər il dün  ya  nın 70dən 
çox döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  sı  nın, 
150dən ar  tıq döv  lə  tin nü  ma  yən 
də  si  nin, 1000dən çox dün  ya əhə 
miy  yət  li şir  kə  tin, 3000dən ar  tıq 
in  sa  nın iş  ti  rak et  di  yi Da  vos Fo  ru 
mu qlo  bal miq  yas  da dün  ya  nın gə 
lə  cək in  ki  şa  fı  nı müəy  yən  ləş  di  rən 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə mü  za  ki  rə  lə  rin 
təş  kil edil  di  yi ən bö  yük plat  for  ma
 dır. Bu plat  for  ma  nın im  kan  la  rın 

dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mək öl  kə 
miz üçün mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma 
lik  dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Da 
vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun il  lik top 
lan  tı  sı çər  çi  və  sin  də ke  çir  di  yi məh 
sul  dar gö  rüş  lər  də, KİVə ver  di  yi 
mü  sa  hi  bə  lər  də Azər  bay  ca  nın müs
 bət real  lıq  la  rı  nı dol  ğun şə  kil  də təq
 dim et  di. Döv  lət baş  çı  sı Da  vos  da 
Çi  nin “CGTN” (Chi  na Glo  bal Te  le
 vi  sion Net  work – Çin Qlo  bal Te  le 
vi  zi  ya Şə  bə  kə  si) te  le  vi  zi  ya ka  na  lı 
na mü  sa  hi  bə  sin  də öl  kə  mi  zin so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf sa  hə  sin  də qa 
zan  dı  ğı bö  yük uğur  lar  dan, bu 
uğur  la  rı şərt  lən  di  rən amil  lər  dən, 
elə  cə də qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lər 
dən ət  raf  lı bəhs et  di. Bu  nun  la ya 
na  şı, “Qlo  bal  laş  ma 4.0: 4cü Sə  na  ye 
İn  qi  la  bı döv  rün  də ye  ni ar  xi  tek  tu 
ra  nın ya  ra  dıl  ma  sı” de  vi  zi al  tın  da 
ke  çi  ri  lən, qlo  bal  la  şan müasir dün 
ya  nın əsas prob  lem  lə  ri  nin mü  za  ki
 rə pred  me  ti  nə çev  ril  di  yi buil  ki fo 
rum çər  çi  və  sin  də Pre  zi  dent İl  ham 

İNKİŞAF

Ha  zır  da iq  ti  sa  di böh  ran və tə  nəz
 zül me  yil  lə  ri bir çox öl  kə  lə  rin real 
mən  zə  rə  si  ni təş  kil edir. Qlo  bal miq 
yas  da cid  di ma  liy  yə prob  lem  lə  ri  nin 
möv  cud ol  du  ğu şə  rait  də uğur  lu in 
ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  na ma  lik öl  kə  lə  rin 
tə  rəq  qi  si isə di  na  mik xa  rak  ter da  şı 
yır. Bu ba  xım  dan, Azər  bay  ca  nın 
müs  bət təc  rü  bə  si xü  su  si  lə diq  qə  ti 
cəlb edir. Real  lıq  dır ki, res  pub  li  ka 
mız nü  mu  nə  vi in  ki  şaf mo  de  li ya  ra 
dıb. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh 
bər  li  yi ilə gö  rü  lən iş  lər nə  ti  cə  sin  də 
Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın li  der 
döv  lə  ti  nə çev  ri  lib, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa 
di, si  ya  si, hər  bi gü  cü ar  tıb. Son 15 
il  də bü  tün sa  hə  lər  də qa  za  nıl  mış 
möh  tə  şəm uğur  lar müs  tə  qil döv  lə  ti

 mi  zin in  ki  şaf yo  lun  da inam  la irə  li  lə
 di  yi  ni gös  tə  rir. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
uğur  lu iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si ki 
mi, ötən il  lər ər  zin  də öl  kə  mi  zin val 
yu  ta eh  ti  yat  la  rı ar  tıb, müx  tə  lif sa  hə 
lə  ri əha  tə edən la  yi  hə  lər uğur  la real
 laş  dı  rı  lıb, is  la  hat  lar da  vam et  di  ri  lib. 
İq  ti  sa  diy  ya  tın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı  na 
nail ol  maq üçün hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər və əl  də edi  lən nailiy  yət  lər 
ye  ni in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri  nin mey 
da  na çıx  ma  sı  nı şərt  lən  di  rib. 2004cü 
il  dən eti  ba  rən bü  tün dün  ya üz  rə 
ÜDM is  teh  sa  lı  nın ar  tı  mın  da re  kord 
gös  tə  ri  ci 3,3 də  fə ol  maq  la məhz 
Azər  bay  can  da qey  də alı  nıb. Bəhs 
edi  lən dövr  də res  pub  li  ka  mı  za 250 
mil  yard dol  lar sər  ma  yə yö  nəl  di  lib, 
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rıl  ma  sı, da  xi  li is  teh  sa  lın qo  run  ma  sı, 
sa  hib  kar  la  rın ver  gi yü  kü  nün azal 
dıl  ma  sı yo  lu ilə ver  gi ba  za  sı  nın ge 
niş  lən  di  ril  mə  si, göm  rük nə  za  rə  ti 
nin sa  də  ləş  di  ril  mə  si və şəf  faf  lı  ğın 
tə  min olun  ma  sı, is  teh  sal im  kan  la  rı 
nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si, in  ves  ti  si  ya 
qo  yu  lu  şu  nun, ix  ra  cın təş  viq edil 
mə  si, “Ma  de in Azer  baijan” bren  di
 nin ya  ra  dıl  ma  sı və so  sial sfe  ra da 
da  xil ol  maq  la di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə 
edən fər  man və sə  rən  cam  lar im  za 
la  ma  sı bu ba  xım  dan bö  yük əhə 
miy  yə  tə ma  lik  dir. Di  gər tə  rəf  dən, 
öl  kə baş  çı  sı  nın mü  va  fiq fər  ma  nı  na 
əsa  sən mil  li iq  ti  sa  diy  yat pers  pek  ti  vi 
və onun 11 əsas sek  to  ru üz  rə st  ra  te
 ji yol xə  ri  tə  lə  ri təs  diq  lə  nib. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, nü  fuz  lu bey  nəl  xalq rey  tinq 
agent  lik  lə  ri də öl  kə  mi  zin so  sialiq 
ti  sa  di in  ki  şaf is  ti  qa  mə  tin  də əl  də et 
di  yi uğur  la  rı yük  sək qiy  mət  lən  di 
rir  lər. Dün  ya Ban  kı  nın “Doing Bu 
si  ness 2019” he  sa  ba  tın  da Azər  bay 
can 32 pil  lə irə  li  lə  yə  rək 190 öl  kə 
ara  sın  da 25ci yer  də qə  rar  la  şıb, 10 
ən is  la  hat  çı döv  lət si  ya  hı  sı  na da  xil 
edi  lib. Bun  dan baş  qa, Dün  ya İq  ti  sa
 di Fo  ru  mu  nun Qlo  bal Rə  qa  bət  li  lik 
He  sa  ba  tı da Azər  bay  ca  nın so  sialiq
 ti  sa  di sa  hə  də qa  zan  dı  ğı nailiy  yət  lə 

ri əks et  di  rir. Ötən il ta  ma  mi  lə ye  ni 
me  to  do  lo  gi  ya əsa  sın  da ic  ti  maiy  yə 
tə təq  dim edil  miş he  sa  ba  tın 12 əsas 
sü  tun in  di  ka  to  run  dan 7si üz  rə öl 
kə  mi  zin möv  qe  lə  ri əhə  miy  yət  li də 
rə  cə  də yax  şı  la  şıb, ey  ni za  man  da, 
Azər  bay  can Qlo  bal Rə  qa  bət  li  lik 
He  sa  ba  tın  da dün  ya  da so  sial bə  ra 
bər  li  yin ən yük  sək sə  viy  yə  də tə  min 
olun  du  ğu öl  kə ki  mi vur  ğu  la  nıb. 
“Stan  dard & Poor’s” rey  tinq agent 
li  yi  nin he  sa  ba  tın  da isə Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 2018ci il  dən 2021
ci ilə qə  dər olan dövr ər  zin  də or  ta 
he  sab  la 3% ar  ta  ca  ğı  na dair proq  noz 
ifa  də olu  nub. “Moody’s” bey  nəl 
xalq rey  tinq agent  li  yi də 2019cu il 
də Azər  bay  can  da iq  ti  sa  di ar  tım 
temp  lə  ri  nin sü  rət  lə  nə  cə  yi  ni proq 
noz  laş  dı  rıb.

Heç şüb  hə  siz, Azər  bay  ca  nın di 
na  mik in  ki  şa  fı, iq  ti  sa  di və so  sial 
sfe  ra  da əsas  lı də  yi  şik  lik  lə  rin hə  ya 
ta ke  çi  ril  mə  si, cə  miy  yət hə  ya  tı  nın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də mü  şa  hi  də olu 
nan ye  ni  lən  mə döv  lət ida  rə  çi  lik 
sis  te  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  ni, sə 
mə  rə  li  li  yin yük  səl  dil  mə  si  ni, yığ 
cam, çe  vik və məq  səd  yön  lü fəaliy 
yət gös  tə  rən ye  ni ida  rəet  mə st  ruk 
tu  ru  nun for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nı zə  ru 

rə  tə çe  vi  rib. Bu mə  na  da, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  ye  vin is  tər 14 yan  var 2019
cu il ta  ri  xin  də, is  tər  sə də on  dan 
son  ra  kı gün  lər  də st  ruk  tur is  la  hat 
la  rı ilə bağ  lı im  za  la  dı  ğı mü  va  fiq 
fər  man  lar xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma 
lik  dir. St  ruk  tur is  la  hat  la  rı bir  mə 
na  lı ola  raq ida  rəet  mə  nin op  ti  mal 
laş  dı  rıl  ma  sı  na və sə  mə  rə  li  li  yi  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət edir. Bu  na pa 
ra  lel ola  raq Azər  bay  can  da 2019cu 
ilin əv  və  lin  dən isə is  la  hat  la  rın ye  ni 
mər  hə  lə  si baş  la  yıb. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən bu is  la  hat  lar iq  ti  sa  di və 
so  sial əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir, konk 
ret hə  dəf  lə  rə is  ti  qa  mət  lə  nib və 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin 
da  ha da art  ma  sı  na xid  mət edir. 
Döv  lət baş  çı  sı vur  ğu  la  yıb ki, 2019
cu il  dən baş  la  yan is  la  hat  la  rın əsas 
hə  də  fi Azər  bay  ca  nı müasir, in  ki  şaf 
edən və gə  lə  cək  də in  ki  şaf et  miş öl 
kə  yə çe  vir  mək  dir, öl  kə  də möv  cud 
olan nöq  san  la  rı ara  dan qal  dır  maq 
dır, və  tən  daş  la  rı na  ra  hat edən 
prob  lem  lə  ri ta  ma  mi  lə gün  də  lik  dən 
çı  xar  maq  dır, in  san  la  rın ri  fah ha  lı  nı 
yax  şı  laş  dır  maq  dır, da  ha güc  lü, 
qüd  rət  li döv  lət qur  maq  dır.

İNKİŞAF

Əli  ye  vin Da  vos  da trans  mil  li şir 
kət  lə  rin tə  sis  çi  lə  ri və sədr  lə  ri ilə bir 
sı  ra mü  hüm gö  rüş  lər ke  çir  mə  si də 
Azər  bay  ca  nın əmək  daş  lıq əla  qə  lə 
ri  nin in  ki  şa  fı ba  xı  mın  dan bö  yük 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Şüb  hə  siz ki, 
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. Bir söz  lə, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bir çox 
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.

Da  vos Fo  ru  mun  da diq  qət mər 
kə  zin  də olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və li  der  li 
yi ilə nə  həng ener  jinəq  liy  yat la  yi 
hə  lə  ri  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi 
zin Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat mər  kə  zi 
nə çev  ril  mə  si idi. Döv  lə  ti  mi  zin baş 
çı  sı yan  va  rın 22də Da  vos  da Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu çər  çi  və  sin  də “Bir 
kə  mər, bir yol” tə  şəb  bü  sü  nün in  ki 
şaf et  di  ril  mə  si: Çi  nin tril  yon dol  lar 
lıq ba  xı  şı” möv  zu  sun  da ke  çi  ri  lən 

ses  si  ya  da re  gional və qlo  bal xa  rak 
ter  li mə  sə  lə  lə  rə diq  qət ye  tir  di. Pre 
zi  dent İl   ham Əli   yev bil   dir   di ki, 
Azər   bay   can ŞərqQərb və Şi   mal
Cə   nub nəq   liy   yat dəh   liz   lə   ri   nin hər 
iki si nin üz  vü olan ye  ga  nə öl  kə  dir. 
Döv  lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, də  mir 
yo  lu sis  tem  lə  ri  mi  zin müasir  ləş  di  ril 
mə  si, Xə  zə  rin sa  hi  lin  də 25 mil  yon 
to  na qə  dər yük da  şı  maq gü  cün  də 
olan ən bö  yük də  niz li  ma  nı  nın ti  kin
 ti  si, Av  ro  pa və Asi  ya ara  sın  da ça  tış 
ma  yan bağ  lan  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə 
bi  zi Tür  ki  yə və Av  ro  pa ilə bir  ləş  di 
rən Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun 
in  şa  sı yol  la  rı  mız  dan is  ti  fa  də et  mək 
is  tə  yən  lə  rə yax  şı şə  rait ya  ra  dır.

Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın tran  zit 
im  kan  la  rı  nın dün  ya  nın diq  qət mər
 kə  zin  də ol  ma  sı tə  sa  dü  fi xa  rak  ter 
da  şı  mır. Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü 
və ma  liy  yə və  sait  lə  ri he  sa  bı  na Şərq
Qərb Nəq  liy  yat Dəh  li  zi üzə  rin  də 
yer  lə  şən Ələt qə  sə  bə  sin  də Xə  zər də 
ni  zi  nin ən bö  yük li  ma  nı  nın ti  kin  ti  si 
real  laş  dı  rı  lıb, Ba  kıTbi  li  siQars də 
mir yo  lu  nun in  şa  sı baş tu  tub, bun 
lar  la ya  na  şı, Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat 
Dəh  li  zi üzə  rin  də tək  mil inf  rast  ruk 

tur ya  ra  dı  lıb. Ən əsa  sı, bü  tün bun 
lar nəq  liy  yatlo  gis  ti  ka sa  hə  sin  də re 
gional və qlo  bal əmək  daş  lı  ğın də 
rin  ləş  mə  si  ni şərt  lən  dir  mək  lə ya  na 
şı, Azər  bay  ca  na mü  hüm si  ya  si və 
iq  ti  sa  di di  vi  dend  lər gə  ti  rir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev “Real” 
te  le  vi  zi  ya  sı  nın rəh  bə  ri Mir  şa  hin 
Ağa  yev  lə ge  niş mü  sa  hi  bə  sin  də 
vur  ğu  la  yıb ki, bu gün Azər  bay  can 
Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat mər  kə  zi  nə 
çev  ri  lib: “Yə  ni nəq  liy  yat mər  kəz  lə
 rin  dən bi  ri  nə yox, məhz nəq  liy  yat 
mər  kə  zi  nə çev  ri  lib. Çün  ki Şi  mal
Cə  nub və ŞərqQərb dəh  liz  lə  ri öl 
kə  mi  zin əra  zi  sin  dən ke  çir. Biz bu 
coğ  ra  fi və  ziy  yət  dən çox sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də et  dik, güc  lü inf  rast  ruk  tur 
ya  rat  dıq. Bu gün Şi  malCə  nub və 
ŞərqQərb nəq  liy  yat dəh  liz  lə  rin  də 
10dan çox öl  kə əmək  daş  lıq edir. 
Yal  nız bir öl  kə hər iki la  yi  hə  də iş  ti
 rak edir ki, o da Azər  bay  can  dır”.

Res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şaf mo  de  li 
nin mü  hüm xü  su  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri 
müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edən is  la 
hat  la  rın da  vam  lı ola  raq hə  ya  ta ke  çi
 ril  mə  si  dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin öl  kə  də biz  nes mü  hi  ti  nin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı, bankma  liy  yə sek 
to  run  da ink  lü  ziv  li  yin da  ha da ar  tı 
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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. Bir söz  lə, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bir çox 
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.

Da  vos Fo  ru  mun  da diq  qət mər 
kə  zin  də olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü və li  der  li 
yi ilə nə  həng ener  jinəq  liy  yat la  yi 
hə  lə  ri  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi 
zin Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat mər  kə  zi 
nə çev  ril  mə  si idi. Döv  lə  ti  mi  zin baş 
çı  sı yan  va  rın 22də Da  vos  da Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu çər  çi  və  sin  də “Bir 
kə  mər, bir yol” tə  şəb  bü  sü  nün in  ki 
şaf et  di  ril  mə  si: Çi  nin tril  yon dol  lar 
lıq ba  xı  şı” möv  zu  sun  da ke  çi  ri  lən 

ses  si  ya  da re  gional və qlo  bal xa  rak 
ter  li mə  sə  lə  lə  rə diq  qət ye  tir  di. Pre 
zi  dent İl   ham Əli   yev bil   dir   di ki, 
Azər   bay   can ŞərqQərb və Şi   mal
Cə   nub nəq   liy   yat dəh   liz   lə   ri   nin hər 
iki si nin üz  vü olan ye  ga  nə öl  kə  dir. 
Döv  lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, də  mir 
yo  lu sis  tem  lə  ri  mi  zin müasir  ləş  di  ril 
mə  si, Xə  zə  rin sa  hi  lin  də 25 mil  yon 
to  na qə  dər yük da  şı  maq gü  cün  də 
olan ən bö  yük də  niz li  ma  nı  nın ti  kin
 ti  si, Av  ro  pa və Asi  ya ara  sın  da ça  tış 
ma  yan bağ  lan  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə 
bi  zi Tür  ki  yə və Av  ro  pa ilə bir  ləş  di 
rən Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun 
in  şa  sı yol  la  rı  mız  dan is  ti  fa  də et  mək 
is  tə  yən  lə  rə yax  şı şə  rait ya  ra  dır.

Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın tran  zit 
im  kan  la  rı  nın dün  ya  nın diq  qət mər
 kə  zin  də ol  ma  sı tə  sa  dü  fi xa  rak  ter 
da  şı  mır. Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü 
və ma  liy  yə və  sait  lə  ri he  sa  bı  na Şərq
Qərb Nəq  liy  yat Dəh  li  zi üzə  rin  də 
yer  lə  şən Ələt qə  sə  bə  sin  də Xə  zər də 
ni  zi  nin ən bö  yük li  ma  nı  nın ti  kin  ti  si 
real  laş  dı  rı  lıb, Ba  kıTbi  li  siQars də 
mir yo  lu  nun in  şa  sı baş tu  tub, bun 
lar  la ya  na  şı, Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat 
Dəh  li  zi üzə  rin  də tək  mil inf  rast  ruk 

tur ya  ra  dı  lıb. Ən əsa  sı, bü  tün bun 
lar nəq  liy  yatlo  gis  ti  ka sa  hə  sin  də re 
gional və qlo  bal əmək  daş  lı  ğın də 
rin  ləş  mə  si  ni şərt  lən  dir  mək  lə ya  na 
şı, Azər  bay  ca  na mü  hüm si  ya  si və 
iq  ti  sa  di di  vi  dend  lər gə  ti  rir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev “Real” 
te  le  vi  zi  ya  sı  nın rəh  bə  ri Mir  şa  hin 
Ağa  yev  lə ge  niş mü  sa  hi  bə  sin  də 
vur  ğu  la  yıb ki, bu gün Azər  bay  can 
Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat mər  kə  zi  nə 
çev  ri  lib: “Yə  ni nəq  liy  yat mər  kəz  lə
 rin  dən bi  ri  nə yox, məhz nəq  liy  yat 
mər  kə  zi  nə çev  ri  lib. Çün  ki Şi  mal
Cə  nub və ŞərqQərb dəh  liz  lə  ri öl 
kə  mi  zin əra  zi  sin  dən ke  çir. Biz bu 
coğ  ra  fi və  ziy  yət  dən çox sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də et  dik, güc  lü inf  rast  ruk  tur 
ya  rat  dıq. Bu gün Şi  malCə  nub və 
ŞərqQərb nəq  liy  yat dəh  liz  lə  rin  də 
10dan çox öl  kə əmək  daş  lıq edir. 
Yal  nız bir öl  kə hər iki la  yi  hə  də iş  ti
 rak edir ki, o da Azər  bay  can  dır”.

Res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şaf mo  de  li 
nin mü  hüm xü  su  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri 
müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edən is  la 
hat  la  rın da  vam  lı ola  raq hə  ya  ta ke  çi
 ril  mə  si  dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin öl  kə  də biz  nes mü  hi  ti  nin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı, bankma  liy  yə sek 
to  run  da ink  lü  ziv  li  yin da  ha da ar  tı 
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 bay  ca  na gəl  di. Biz Qo  şul  ma  ma Hə  rə
 ka  tı  nın səd  ri se  çil  dik, Azər  bay  can 
döv  lə  ti ilə türk döv  lət  lə  ri ara  sın  da 
əmək  daş  lıq for  ma  tı möh  kəm  lən  di.

- Azər  bay  can bır sı  ra qlo  bal la  yi -
hə  lə  rin müəl  li  fi ki  mi də dün  ya -
nın diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  mi  zin di  gər priori 
tet is  ti  qa  mə  ti olan bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lər  də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev tə  rə  fin  dən da  vam  lı müs  tə  qil və 
sta  bil si  ya  sət yü  rü  dül  mə  si nə  ti  cə  sin 
də, xü  su  si  lə ener  ji re  surs  la  rı  nın dün 
ya ba  za  rı  na çı  xa  rıl  ma  sı  na, həm ener  ji 
re  surs  la  rı  nın nəq  li üz  rə geost  ra  te  ji 
əhə  miy  yə  tə ma  lik dəh  liz, həm də Av 
ro  pa öl  kə  lə  ri  nin ener  ji tə  mi  na  tın  da 
Azər  bay  ca  n bey  nəl  xalq aləm  də eti 
bar  lı tə  rəf  daş ki  mi qə  bul edil  ir. Bu 
gün bir çox Av  ro  pa rəs  mi  lə  ri Av  ro  pa 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun 
ma  sı və ener  ji re  surs  la  rı  nın şa  xə  lən 
di  ril  mə  sin  də Azər  bay  ca  nı va  cib öl  kə 
he  sab edir  lər.

Bil  di  yi  niz ki  mi, bey  nəl  xalq kör  pü 
ro  lu oy  na  yan öl  kə  miz üçün di  gər 
mü  hüm priori  tet nəq  liy  yat  dır. Av  ro 
pa ilə Asi  ya ara  sın  da yer  lə  şən Azər 
bay  can Av  ra  si  ya  da apa  rı  cı nəq  liy  yat 
qov  şaq  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  mək is  ti 
qa  mə  tin  də öz coğ  ra  fi möv  qe  yin  dən 
müd  rik  cə  si  nə is  ti  fa  də edir. Ba  kıTbi 
li  siQars də  mir yo  lu xət  ti Asi  ya  nı və 

Av  ro  pa  nı bir  ləş  di  rə  cək ye  ga  nə qı  sa, 
al  ter  na  tiv nəq  liy  yat marş  ru  tu ol  maq
 la ya  na  şı, Pre  zi  den  ti  mi  zin də de  di  yi 
ki  mi: “İq  ti  sa  di və si  ya  si əhə  miy  yə  ti 
nə gö  rə Af  ri  ka ilə Asi  ya  nı bir  ləş  di  rən 
Sü  veyş ka  na  lı ki  mi ti  ta  nik la  yi  hə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə olu  na bi  lər”. Av  ro  pa İt  ti  fa 
qı, ABŞ və Mər  kə  zi Asi  ya döv  lət  lə  ri 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən bu la  yi  hə  nin 
real  lı  ğa çev  ril  mə  si məhz Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si ira 
də  si və bö  yük əmə  yi sa  yə  sin  də müm
 kün ol  muş  dur. Bu əmə  yin nə  ti  cə  si  dir 
ki, Azər  bay  can bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li 
tran  zit və lo  gis  ti  ka mər  kə  zi  nə çev  ril 
miş  dir.

Xə  zər  ya  nı öl  kə  lə  rin As  ta  na  da ke 
çi  ril  miş sam  mi  ti za  ma  nı Xə  zə  rin hü 
qu  qi sta  tu  su ilə əla  qə  dar sə  nə  din 
im  za  lan  ma  sı öl  kə  mi  zin dün  ya  da re 
gional və bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ti  ca 
rət əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə 
zə  min ya  rat  mış, res  pub  li  ka  mı  zın qi 
tə  lər və si  vi  li  za  si  ya  lar ara  sın  da  kı əhə
 miy  yə  ti  ni da  ha da möh  kəm  lən  dir 
miş  dir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev sə  nə  din si  ya  si və iq  ti  sa
 di əhə  miy  yə  ti  nə to  xu  na  raq Xə  zər də 
ni  zi  ni əmək  daş  lıq, sülh və dost  luq 
də  ni  zi ad  lan  dır  mış  dır.

- Azər  bay  can həm  çi  nin mö  tə  bər 
bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa  hib -
li  yi edir. Bu amil öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun art  ma  sı -

na nə də  rə  cə  də tə  sir gös  tə  rir?
 Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, öl  kə  mi  zin 

re  gional və bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
mə  sə  lə  lə  rin  də bir çox hal  lar  da tə  şəb 
büs  kar ki  mi çı  xış et  mə  si Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin real  laş  dır  dı  ğı va  hid 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun tər  kib his  sə 
lə  ri  dir. Yə  ni hər bir tə  şəb  büs xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  mi  zin priori  tet və  zi  fə  si  nə xid
 mət et  mə  si məq  sə  di ilə irə  li sü  rü  lür. 
Dün  ya miq  ya  sın  da din  lə  ra  ra  sı, mil 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən 
mə  sin  də nü  mu  nə  vi öl  kə  yə çev  ril  miş 
Azər  bay  can mul  ti  kul  tu  ra  liz  min in  ki 
şaf et  di  ril  mə  si  nə, bu is  ti  qa  mət  də 
əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö 
nəl  miş çox say  da mü  hüm bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi et  miş  dir. Öl  kə
 miz  də mul  ti  kul  tu  ra  lizm və is  lam 
həm  rəy  li  yi il  lə  ri  nin elan edil  mə  si  ni, 
BMTnin Si  vi  li  za  si  ya  lar Al  yan  sı  nın 
7ci Qlo  bal Fo  ru  mu  nu, Dün  ya Di  ni 
Li  der  lər Fo  ru  mu  nu, dörd də  fə ke  çi 
ril  miş Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq və 
al  tı də  fə ke  çi  ril  miş Ba  kı Bey  nəl  xalq 
Hu  ma  ni  tar fo  rum  la  rı  nı və di  gər mü 
hüm təd  bir  lə  ri bun  la  ra mi  sal gös  tər 
mək olar. İki il ər  zin  də Ba  kı  da həm 
Av  ro  pa, həm də İs  lam oyun  la  rı  nın 
ke  çi  ril  mə  si Azər  bay  ca  nın mil  lət  lə  r
ara  sı, din  lə  ra  ra  sı mul  ti  kul  tu  ra  liz  mə 
ver  di  yi töh  fə  nin növ  bə  ti tə  za  hü  rü ol 
muş  dur. İd  man bir tə  rəf  dən öl  kə 
gənc  lə  ri  nin sağ  lam mə  nə  vipsi  xo  lo  ji 
və və  tən  pər  vər ruh  da ye  tiş  di  ril  mə  si 

Azərbaycan bu gün 
dünyada güclü 
dövlət və etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınır

- Se  vinc xa  nım, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu da  vam  lı ola-
 raq ar  tır, res  pub  li  ka  mız xa  ri  ci 
si  ya  sət  də mü  hüm uğur  lar qa  za -
nır. Yo  la sal  dı  ğı  mız 2018-ci il  də 
də öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq möv -
qe  yi da  ha da möh  kəm  lə  nib. Bü -
töv  lük  də, ötən ilin ye  kun  la  rı 
fo  nun  da xa  ri  ci si  ya  sət sa  hə  sin -
də qa  za  nı  lan nailiy  yət  lər və 
pers  pek  tiv  lər  lə bağ  lı nə de  yə 
bi  lər  si  niz?

 Ümu  miy  yət  lə, bir öl  kə  nin da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də  ki uğu  ru məhz 
hə  min öl  kə  nin ali döv  lət xa  di  mi  nin 
fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı  dır. Aris  to  tel ya  zır 
dı ki, si  ya  si li  der  li  yin il  kin şər  ti döv 
lə  tin gə  lə  cə  yi  ni ön  cə  dən gör  mək və 
gör  dü  yü  nü hə  ya  ta ke  çi  rə bil  mək  dir. 
Bu priz  ma  dan ba  xı  lar  kən, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev müs  tə  qil Azər  bay  can 
döv  lə  ti  ni qur  muş və onun bü  tün is  ti
 qa  mət  lər  də in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nı 
müəy  yən et  miş  dir. 

Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin me 
ma  rı Hey  dər Əli  ye  vin st  ra  te  gi  ya  sı 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam et  di  ri  lə  rək Azər  bay 
can döv  lət  çi  li  yi  nin məq  səd  yön  lü şə 
kil  də in  ki  şa  fı və inam  lı gə  lə  cə  yi tə 
min olun  muş  dur. Bu kurs fo  nun  da 
bir çox sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, xa  ri  ci 
si  ya  sə  tin priori  tet  lə  ri ta  ma  mi  lə nə  zə 
rə alın  mış, mey  da  na çı  xan geosi  ya  si 
ye  ni  lik  lər diq  qə  tə alı  na  raq tək  mil  ləş 
di  ril  miş  dir və be  lə  lik  lə, Azər  bay  can 
ke  çən müd  dət  də döv  lət və mil  li ma 
raq  la  rı  nı tə  min edə bil  miş  dir.

Re  gionun li  der döv  lə  ti olan Azər 
bay  can müx  tə  lif bey  nəl  xalq təş  ki  lat 
lar  la hər  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si  nə də xü  su  si önəm ve  rir. 
Qeyd edim ki, ötən 27 il ər  zin  də müs
 tə  qil Azər  bay  can özü  nün prin  sip  lə  ri
 nə əsas  la  na  raq, qon  şu döv  lət  lər  lə 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  ni qo  ru  yur və 
on  la  ra qar  şı bi  tə  rəf si  ya  sə  ti  ni sax  la 
yır. 20192022ci il  lər  də res  pub  li  ka 
mız 120 öl  kə  ni öz ət  ra  fın  da bir  ləş  di 
rən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na sədr  lik 
edə  cək  dir. Bu il Ba  kı şə  hə  rin  də Qo 
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın zir  və gö  rü  şü 

ke  çi  ri  lə  cək  dir. Tə  bii ki, baş tu  ta  caq 
bu ta  ri  xi ha  di  sə Azər  bay  ca  nın növ  bə
 ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi qiy  mət  lən 
di  ril  mə  li  dir.

Konk  ret ola  raq, 2018ci ilə gə  lin  cə, 
tə  mə  li Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş çox  vek  tor 
lu xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı ötən il də 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  miş və sə  mə  rə  li
 li  yi  ni bir da  ha nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. 
Bil  di  yi  niz ki  mi, ötən il Azər  bay  can 
bir ne  çə güc mər  kə  zi ilə sə  mə  rə  li dia
loq ya  rat  dı. Öl  kə  mi  zin Pre  zi  den  ti ru 
si  ya  lı həm  ka  rı ilə al  tı də  fə gö  rüş  müş, 
Ba  kı ilə Brüs  sel ara  sın  da dialo  qun 
əsas is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
sə  nəd im  za  lan  mış, ke  çən il İran, İta  li
 ya pre  zi  dent  lə  ri, Al  ma  ni  ya  nın fe  de 
ral kans  le  ri, İs  railin mü  da  fiə na  zi  ri 
Azər  bay  ca  nı zi  ya  rət et  miş  dir. Qar  daş 
Tür  ki  yə ilə dialoq və əmək  daş  lı  ğı  mız 
hər za  man ol  du  ğu ki  mi xü  su  si önəm 
da  şı  yır. 2018ci il  də İl  ham Əli  yev iki 
də  fə qar  daş öl  kə  yə sə  fər et  di, Pre  zi 
dent Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan da Azər

Mü  sa  hi  bi  miz 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 sədr müavi  ni, YAPın Bey  nəl  xalq əla  qə  lər 
şö  bə  si  nin mü  di  ri Se  vinc Fə  tə  li  ye  va  dır.
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 bay  ca  na gəl  di. Biz Qo  şul  ma  ma Hə  rə
 ka  tı  nın səd  ri se  çil  dik, Azər  bay  can 
döv  lə  ti ilə türk döv  lət  lə  ri ara  sın  da 
əmək  daş  lıq for  ma  tı möh  kəm  lən  di.

- Azər  bay  can bır sı  ra qlo  bal la  yi -
hə  lə  rin müəl  li  fi ki  mi də dün  ya -
nın diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  mi  zin di  gər priori 
tet is  ti  qa  mə  ti olan bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
mü  na  si  bət  lər  də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev tə  rə  fin  dən da  vam  lı müs  tə  qil və 
sta  bil si  ya  sət yü  rü  dül  mə  si nə  ti  cə  sin 
də, xü  su  si  lə ener  ji re  surs  la  rı  nın dün 
ya ba  za  rı  na çı  xa  rıl  ma  sı  na, həm ener  ji 
re  surs  la  rı  nın nəq  li üz  rə geost  ra  te  ji 
əhə  miy  yə  tə ma  lik dəh  liz, həm də Av 
ro  pa öl  kə  lə  ri  nin ener  ji tə  mi  na  tın  da 
Azər  bay  ca  n bey  nəl  xalq aləm  də eti 
bar  lı tə  rəf  daş ki  mi qə  bul edil  ir. Bu 
gün bir çox Av  ro  pa rəs  mi  lə  ri Av  ro  pa 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun 
ma  sı və ener  ji re  surs  la  rı  nın şa  xə  lən 
di  ril  mə  sin  də Azər  bay  ca  nı va  cib öl  kə 
he  sab edir  lər.

Bil  di  yi  niz ki  mi, bey  nəl  xalq kör  pü 
ro  lu oy  na  yan öl  kə  miz üçün di  gər 
mü  hüm priori  tet nəq  liy  yat  dır. Av  ro 
pa ilə Asi  ya ara  sın  da yer  lə  şən Azər 
bay  can Av  ra  si  ya  da apa  rı  cı nəq  liy  yat 
qov  şaq  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  mək is  ti 
qa  mə  tin  də öz coğ  ra  fi möv  qe  yin  dən 
müd  rik  cə  si  nə is  ti  fa  də edir. Ba  kıTbi 
li  siQars də  mir yo  lu xət  ti Asi  ya  nı və 

Av  ro  pa  nı bir  ləş  di  rə  cək ye  ga  nə qı  sa, 
al  ter  na  tiv nəq  liy  yat marş  ru  tu ol  maq
 la ya  na  şı, Pre  zi  den  ti  mi  zin də de  di  yi 
ki  mi: “İq  ti  sa  di və si  ya  si əhə  miy  yə  ti 
nə gö  rə Af  ri  ka ilə Asi  ya  nı bir  ləş  di  rən 
Sü  veyş ka  na  lı ki  mi ti  ta  nik la  yi  hə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə olu  na bi  lər”. Av  ro  pa İt  ti  fa 
qı, ABŞ və Mər  kə  zi Asi  ya döv  lət  lə  ri 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən bu la  yi  hə  nin 
real  lı  ğa çev  ril  mə  si məhz Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si ira 
də  si və bö  yük əmə  yi sa  yə  sin  də müm
 kün ol  muş  dur. Bu əmə  yin nə  ti  cə  si  dir 
ki, Azər  bay  can bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li 
tran  zit və lo  gis  ti  ka mər  kə  zi  nə çev  ril 
miş  dir.

Xə  zər  ya  nı öl  kə  lə  rin As  ta  na  da ke 
çi  ril  miş sam  mi  ti za  ma  nı Xə  zə  rin hü 
qu  qi sta  tu  su ilə əla  qə  dar sə  nə  din 
im  za  lan  ma  sı öl  kə  mi  zin dün  ya  da re 
gional və bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ti  ca 
rət əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə 
zə  min ya  rat  mış, res  pub  li  ka  mı  zın qi 
tə  lər və si  vi  li  za  si  ya  lar ara  sın  da  kı əhə
 miy  yə  ti  ni da  ha da möh  kəm  lən  dir 
miş  dir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev sə  nə  din si  ya  si və iq  ti  sa
 di əhə  miy  yə  ti  nə to  xu  na  raq Xə  zər də 
ni  zi  ni əmək  daş  lıq, sülh və dost  luq 
də  ni  zi ad  lan  dır  mış  dır.

- Azər  bay  can həm  çi  nin mö  tə  bər 
bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa  hib -
li  yi edir. Bu amil öl  kə  mi  zin 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun art  ma  sı -

na nə də  rə  cə  də tə  sir gös  tə  rir?
 Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, öl  kə  mi  zin 

re  gional və bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
mə  sə  lə  lə  rin  də bir çox hal  lar  da tə  şəb 
büs  kar ki  mi çı  xış et  mə  si Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin real  laş  dır  dı  ğı va  hid 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun tər  kib his  sə 
lə  ri  dir. Yə  ni hər bir tə  şəb  büs xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  mi  zin priori  tet və  zi  fə  si  nə xid
 mət et  mə  si məq  sə  di ilə irə  li sü  rü  lür. 
Dün  ya miq  ya  sın  da din  lə  ra  ra  sı, mil 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən 
mə  sin  də nü  mu  nə  vi öl  kə  yə çev  ril  miş 
Azər  bay  can mul  ti  kul  tu  ra  liz  min in  ki 
şaf et  di  ril  mə  si  nə, bu is  ti  qa  mət  də 
əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö 
nəl  miş çox say  da mü  hüm bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi et  miş  dir. Öl  kə
 miz  də mul  ti  kul  tu  ra  lizm və is  lam 
həm  rəy  li  yi il  lə  ri  nin elan edil  mə  si  ni, 
BMTnin Si  vi  li  za  si  ya  lar Al  yan  sı  nın 
7ci Qlo  bal Fo  ru  mu  nu, Dün  ya Di  ni 
Li  der  lər Fo  ru  mu  nu, dörd də  fə ke  çi 
ril  miş Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq və 
al  tı də  fə ke  çi  ril  miş Ba  kı Bey  nəl  xalq 
Hu  ma  ni  tar fo  rum  la  rı  nı və di  gər mü 
hüm təd  bir  lə  ri bun  la  ra mi  sal gös  tər 
mək olar. İki il ər  zin  də Ba  kı  da həm 
Av  ro  pa, həm də İs  lam oyun  la  rı  nın 
ke  çi  ril  mə  si Azər  bay  ca  nın mil  lət  lə  r
ara  sı, din  lə  ra  ra  sı mul  ti  kul  tu  ra  liz  mə 
ver  di  yi töh  fə  nin növ  bə  ti tə  za  hü  rü ol 
muş  dur. İd  man bir tə  rəf  dən öl  kə 
gənc  lə  ri  nin sağ  lam mə  nə  vipsi  xo  lo  ji 
və və  tən  pər  vər ruh  da ye  tiş  di  ril  mə  si 

Azərbaycan bu gün 
dünyada güclü 
dövlət və etibarlı 
tərəfdaş kimi tanınır

- Se  vinc xa  nım, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq nü  fu  zu da  vam  lı ola-
 raq ar  tır, res  pub  li  ka  mız xa  ri  ci 
si  ya  sət  də mü  hüm uğur  lar qa  za -
nır. Yo  la sal  dı  ğı  mız 2018-ci il  də 
də öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq möv -
qe  yi da  ha da möh  kəm  lə  nib. Bü -
töv  lük  də, ötən ilin ye  kun  la  rı 
fo  nun  da xa  ri  ci si  ya  sət sa  hə  sin -
də qa  za  nı  lan nailiy  yət  lər və 
pers  pek  tiv  lər  lə bağ  lı nə de  yə 
bi  lər  si  niz?

 Ümu  miy  yət  lə, bir öl  kə  nin da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də  ki uğu  ru məhz 
hə  min öl  kə  nin ali döv  lət xa  di  mi  nin 
fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı  dır. Aris  to  tel ya  zır 
dı ki, si  ya  si li  der  li  yin il  kin şər  ti döv 
lə  tin gə  lə  cə  yi  ni ön  cə  dən gör  mək və 
gör  dü  yü  nü hə  ya  ta ke  çi  rə bil  mək  dir. 
Bu priz  ma  dan ba  xı  lar  kən, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev müs  tə  qil Azər  bay  can 
döv  lə  ti  ni qur  muş və onun bü  tün is  ti
 qa  mət  lər  də in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nı 
müəy  yən et  miş  dir. 

Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin me 
ma  rı Hey  dər Əli  ye  vin st  ra  te  gi  ya  sı 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam et  di  ri  lə  rək Azər  bay 
can döv  lət  çi  li  yi  nin məq  səd  yön  lü şə 
kil  də in  ki  şa  fı və inam  lı gə  lə  cə  yi tə 
min olun  muş  dur. Bu kurs fo  nun  da 
bir çox sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, xa  ri  ci 
si  ya  sə  tin priori  tet  lə  ri ta  ma  mi  lə nə  zə 
rə alın  mış, mey  da  na çı  xan geosi  ya  si 
ye  ni  lik  lər diq  qə  tə alı  na  raq tək  mil  ləş 
di  ril  miş  dir və be  lə  lik  lə, Azər  bay  can 
ke  çən müd  dət  də döv  lət və mil  li ma 
raq  la  rı  nı tə  min edə bil  miş  dir.

Re  gionun li  der döv  lə  ti olan Azər 
bay  can müx  tə  lif bey  nəl  xalq təş  ki  lat 
lar  la hər  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si  nə də xü  su  si önəm ve  rir. 
Qeyd edim ki, ötən 27 il ər  zin  də müs
 tə  qil Azər  bay  can özü  nün prin  sip  lə  ri
 nə əsas  la  na  raq, qon  şu döv  lət  lər  lə 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  ni qo  ru  yur və 
on  la  ra qar  şı bi  tə  rəf si  ya  sə  ti  ni sax  la 
yır. 20192022ci il  lər  də res  pub  li  ka 
mız 120 öl  kə  ni öz ət  ra  fın  da bir  ləş  di 
rən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na sədr  lik 
edə  cək  dir. Bu il Ba  kı şə  hə  rin  də Qo 
şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın zir  və gö  rü  şü 

ke  çi  ri  lə  cək  dir. Tə  bii ki, baş tu  ta  caq 
bu ta  ri  xi ha  di  sə Azər  bay  ca  nın növ  bə
 ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi qiy  mət  lən 
di  ril  mə  li  dir.

Konk  ret ola  raq, 2018ci ilə gə  lin  cə, 
tə  mə  li Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş çox  vek  tor 
lu xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı ötən il də 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  miş və sə  mə  rə  li
 li  yi  ni bir da  ha nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. 
Bil  di  yi  niz ki  mi, ötən il Azər  bay  can 
bir ne  çə güc mər  kə  zi ilə sə  mə  rə  li dia
loq ya  rat  dı. Öl  kə  mi  zin Pre  zi  den  ti ru 
si  ya  lı həm  ka  rı ilə al  tı də  fə gö  rüş  müş, 
Ba  kı ilə Brüs  sel ara  sın  da dialo  qun 
əsas is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
sə  nəd im  za  lan  mış, ke  çən il İran, İta  li
 ya pre  zi  dent  lə  ri, Al  ma  ni  ya  nın fe  de 
ral kans  le  ri, İs  railin mü  da  fiə na  zi  ri 
Azər  bay  ca  nı zi  ya  rət et  miş  dir. Qar  daş 
Tür  ki  yə ilə dialoq və əmək  daş  lı  ğı  mız 
hər za  man ol  du  ğu ki  mi xü  su  si önəm 
da  şı  yır. 2018ci il  də İl  ham Əli  yev iki 
də  fə qar  daş öl  kə  yə sə  fər et  di, Pre  zi 
dent Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan da Azər

Mü  sa  hi  bi  miz 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 sədr müavi  ni, YAPın Bey  nəl  xalq əla  qə  lər 
şö  bə  si  nin mü  di  ri Se  vinc Fə  tə  li  ye  va  dır.
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La  kin bu o de  mək de  yil ki, ye  ni rəh 
bər  lik ilə mə  sə  lə  nin həl  li asan  la  şa  caq. 
Am  ma ye  ni ha  ki  miy  yə  tin əv  vəl  ki 
hö  ku  mə  tin səhv  lə  rin  dən nə  ti  cə çı  xa 
ra  ca  ğı  nı və iş  ğal si  ya  sə  ti  nə son qo  ya 
ca  ğı  nı göz  lə  mək olar. Azər  bay  can 
də  fə  lər  lə konst  ruk  tiv və məh  sul  dar 
dialo  qa ha  zır ol  du  ğu  nu bə  yan edib. 
La  kin Er  mə  nis  tan hər za  man möv 
cud sta  tuskvo və  ziy  yə  ti  ni sax  la  maq 
ki  mi məq  səd  lər gü  dür və mü  na  qi  şə 
nin həl  li  ni bu ge  diş  lə uza  dır.

- Azər  bay  ca  nın apa  rı  cı si  ya  si 
qüv  və  si və Cə  nu  bi Qaf  qa  zın ən 
bö  yük par  ti  ya  sı olan Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın da bey  nəl -
xalq əla  qə  lə  ri yük  sə  lən xətt üz  rə 
in  ki  şaf edir. Par  ti  ya  nın bey  nəl -
xalq müs  tə  vi  də sə  mə  rə  li fəaliy -
yə  ti  nin əhə  miy  yə  ti ilə əla  qə  dar 
nə söy  lə  mək olar?

 Əl  bət  tə ki, Ye  ni Azər  bay  can 
Par  ti  ya  sı res  pub  li  ka  mız  da apa  rı  cı 
si  ya  si par  ti  ya  dır və xa  ri  ci si  ya  sə  ti 
mi  zin st  ra  te  ji məq  səd  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si pro  se  sin  də cid  di təş  ki 
la  ti po  ten  siala ma  lik  dir. Öl  kə  mi  zin 
ən güc  lü si  ya  si qüv  və  si olan Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  ri yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
Par  ti  ya  nın bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğı 
nın coğ  ra  fi  ya  sı ge  niş  lə  nə  rək key  fiy
 yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm qo  yub. 
YAP müasir qlo  bal  la  şan dün  ya  nın 
ça  ğı  rış  la  rı  na çe  vik reak  si  ya ve  rə  rək, 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rın  dan mak  si 
mum fay  da  la  nır və Azər  bay  can hə 
qi  qət  lə  ri  ni bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə 
çat  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də ge  niş 
fəaliy  yət gös  tə  rir.

Ümu  miy  yət  lə, YAPın müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin si  ya  si par  ti  ya  la  rı və de 
mok  ra  tik tə  si  sat  la  rı ilə qur  du  ğu iş 
gü  zar və sə  mi  mi mü  na  si  bət  lər ar  dı 
cıl ola  raq in  ki  şaf edir. Par  ti  ya  nın 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin  də dost və qar
 daş Tür  ki  yə  nin, MDB üz  vü olan öl 
kə  lə  rin, Av  ro  pa və Asi  ya  nın bir sı  ra 
apa  rı  cı si  ya  si par  ti  ya  la  rı və qu  rum 
la  rı ilə mü  na  si  bət  lə  ri priori  tet is  ti  qa 
mət ki  mi əsas gö  tü  rü  lüb. Ye  ni Azər 

bay  can Par  ti  ya  sı Tür  ki  yə, Ru  si  ya, 
Ru  mı  ni  ya, Ma  ca  rıs  tan, Uk  ray  na, 
Gür  cüs  tan, Qa  za  xıs  tan, Ser  bi  ya, Çin, 
Ya  po  ni  ya, Vyet  nam və di  gər öl  kə  lə 
rin apa  rı  cı si  ya  si par  ti  ya  la  rı ilə uzun 
müd  dət  dir sıx və qar  şı  lıq  lı mü  na  si 
bət  lə  rə ma  lik  dir, par  ti  ya  lar ara  sın  da 
in  ten  siv gö  rüş  lər ke  çi  ri  lir, fi  kir və 
təc  rü  bə mü  ba  di  lə  lə  ri apa  rı  lır.

Bu  nun  la ya  na  şı, YAP Av  roat  lan 
tik mə  kan  da si  ya  si təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lı  ğı  nı ge  niş  lən  di  rib. Bu 
mə  na  da, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
çox  lu  ğa sa  hib olan Av  ro  pa Xalq  la  rı 
Par  ti  ya  sı  nın (EPP) bir qo  lu  nu təş  kil 
edən Mər  kəz  çi De  mok  rat İn  ter  na 
siona  lı ilə mü  na  si  bət  lər də in  ki  şaf 
et  mək  də  dir. YAP Asi  ya Si  ya  si Par  ti
 ya  la  rı  nın Bey  nəl  xalq Konf  ran  sı 
(İCAPP) çər  çi  və  sin  də də ak  tiv 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ey  ni za  man  da, 
La  tın Ame  ri  ka  sı Si  ya  si Par  ti  ya  la  rı 
nın Təş  ki  la  tı (COP  PAL) ilə də əmək
 daş  lı  ğı  mız möv  cud  dur. Bir söz  lə, 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı sa  hib ol 

du  ğu re  surs  la  ra, ic  ti  maisi  ya  si nü 
fu  zu  na, özü  nün fəaliy  yət me  xa  niz 
mi  nin sə  mə  rə  li  lik sə  viy  yə  si  nə və 
si  ya  si sis  tem  də  ki avan  qard ye  ri  nə 
gö  rə nəin  ki öl  kə da  xi  lin  də apa  rı  cı, 
li  der ins  ti  tut  dur, ey  ni za  man  da, ge 
niş bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rə ma  lik olan, 
bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də güc  lü və nü 
fuz  lu si  ya  si qüv  və ki  mi ta  nı  nır.

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı 2018ci 
il  də də xa  ri  ci öl  kə  lə  rin si  ya  si par  ti  ya 
la  rı, elə  cə də bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əla  qə  lə  ri  ni ge  niş  lən  dir  miş, bu çər  çi 
və  də par  ti  ya  nın nü  ma  yən  də  lə  ri müx
 tə  lif bey  nəl  xalq konf  rans və fo  rum 
lar  da iş  ti  rak et  miş, qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər 
və gö  rüş  lər ke  çi  ril  miş, əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə dair qə  rar  lar və 
sə  nəd  lər qə  bul olun  muş  dur. Be  lə  lik 
lə, ötən il ər  zin  də Ye  ni Azər  bay  can 
Par  ti  ya  sı  nın bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də fəal 
iş apa  rıl  mış, ye  ni əmək  daş  lıq əla  qə  lə
 ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na zə  min ha  zır  lan 
mış  dır.

SİYASƏT

is  ti  qa  mə  tin  də va  cib rol oy  na  maq  la 
ya  na  şı, həm də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, in  san  la  rı və 
xalq  la  rı bir  ləş  di  rən mü  hüm amil  dir. 
Bu sə  bəb  dən  dir ki, Azər  bay  ca  nı re 
gion  da sa  bit  ləş  di  ri  ci qüv  və ki  mi qə 
bul edir  lər.

Əgər Da  vos  da da  ha çox iq  ti  sa  di, 
Mün  hen  də təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri 
mü  za  ki  rə olu  nur  sa, Qlo  bal Ba  kı Fo 
ru  mun  da və di  gər mü  hüm təd  bir  lər
 də da  ha çox si  ya  si və ey  ni za  man  da, 
bü  tün di  gər mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə edi 
lir. Ey  ni  lə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti, YU  NES 
KO və İSES  KOnun xoş  mə  ram  lı sə  fi 
ri Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Azər 
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, mad  di və 
qey  rimad  di ir  si  nin qo  run  ma  sı, dün 
ya  da ta  nı  dıl  ma  sı və qə  bul edil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çir  di  yi ar  dı 
kə  sil  mə  yən nü  mu  nə  vi fəaliy  yə  ti bi  li 
nən bir hə  qi  qət  dir, öl  kə mə  də  niy  yə  ti
 nin in  ki  şa  fı  na ve  ri  lən əvə  ze  dil  məz 
töh  fə  dir. Məhz Hey  dər Əli  yev Fon 
du tə  rə  fin  dən ke  çi  ri  lən sə  mə  rə  li iş  lər 
nə  ti  cə  sin  də dün  ya  nın bir çox öl  kə  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın da  hi şair  lə  ri, mü  tə  fək 
kir  lə  ri, elə  cə də res  pub  li  ka  mı  zın  in 
cə  sə  nət nü  mu  nə  lə  ri və or  na  ment  lə  ri 
ilə ya  xın  dan ta  nış ol  muş  lar. Bu gün 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va tə  rə  fin  dən 
hə  min fe  no  me  nal fəaliy  yət da  ha  ef 
fek  tiv şə  kil  də da  vam et  di  ri  lir. 

Azər  bay  can YU  NES  KO ilə sıx 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri qur  muş və bu 
təş  ki  lat çər  çi  və  sin  də ak  tiv fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Mə  sə  lən, bu  nun ba  riz  nü 
mu  nə  si 2019cu ilin 30 iyun10 iyul 
ta  rix  lə  rin  də YU  NES  KOnun Ümum 
dün  ya İrs Ko  mi  tə  si  nin 43cü Ses  si  ya 
sı  nın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si  nə dair qə  bul 
edil  miş qə  rar  dır.

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra -
bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mə  sə -
lə  si Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sət 

kur  su  nun baş  lı  ca priori  te  ti  dir. 
Öl  kə  mi  zin hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də 
mü  na  qi  şə  nin həl  li üçün ye  ni 
pers  pek  tiv  lər açı  lıb. Bu ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri  niz nə  dən iba  rət  dir?

 Doğ  ru  dur, bi  zim xa  ri  ci si  ya  sə  ti 
miz il  lər ər  zin  də for  ma  laş  mış priori 
tet  lə  rə əsas  la  nır. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si isə Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya
 sə  ti  nin əsas priori  tet  lə  rin  dən  dir. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye 

vin dip  lo  ma  tik səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də iş 
ğal  çı Er  mə  nis  tan döv  lə  ti kün  cə sı  xış 
dı  rıl  mış hal  da qal  maq  da da  vam edir. 
İn  di bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
sə  nəd  lə  rin  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər 
bay  ca  nın əra  zi  si ki  mi gös  tə  ri  lir. Dün
 ya  nın nü  fuz  lu eks  pert  lə  ri  nin he  sab 
et  di  yi ki  mi, Er  mə  nis  ta  nın möv  qe  yi 
xey  li zəif  lə  miş  dir. Hət  ta iş  ğal  çı döv 
lə  tə bir vaxt  lar ha  va  dar  lıq et  miş öl  kə
 lə  rin re  gional mə  sə  lə  lər  də məhz 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ilə məs  lə  hət 
ləş  mə  yə üs  tün  lük ver  mə  lə  ri və pa  ra 
lel ola  raq Er  mə  nis  ta  nı pers  pek  tiv  siz 
öl  kə he  sab et  mə  lə  ri İrə  va  nın oyun 
dan kə  nar  da qal  ma  sı  na və əsl təş  vi  şə 

düş  mə  si  nə sə  bəb ol  muş  dur. 2016cı 
ilin ap  rel ayın  da ge  dən dö  yüş  lər  də 
ver  dik  lə  ri ağır it  ki Er  mə  nis  ta  na bö 
yük dərs  dir. İn  di iş  ğal  çı döv  lət çox 
yax  şı dərk edir ki, Azər  bay  ca  na qar  şı 
növ  bə  ti be  lə təx  ri  bat uğur  suz nə  ti  cə 
lə  nə  cək  dir və bu, on  la  rın so  nu ola 
bi  lər.

İrə  va  nın be  lə qor  xu için  də ol  ma  sı 
əs  lin  də ba  şa  dü  şü  lən  dir. Çün  ki Azər 
bay  can Or  du  su ar  tıq pe  şə  kar, ni  zam
 lı or  du  dur. O, dö  yüş mey  da  nın  da 

sö  zü  nü de  yə bi  lən və Ali Baş Ko  man
 da  nın bü  tün tap  şı  rıq  la  rı  nı la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  ti  rməyə qadir or  du  dur.

Bi  lir  si  niz ki, 2018ci il  də Er  mə  nis 
tan  da ha  ki  miy  yət də  yi  şik  li  yi baş ver
 di. Bu öl  kə  ni iyir  mi il  dən çox müd  də
 tə ida  rə edən ci  na  yət  kar Qa  ra  bağ 
kla  nı öz xal  qı tə  rə  fin  dən ha  ki  miy  yət
 dən qo  vul  du. Məhz hə  min ha  ki  miy 
yə  tin qey  rikonst  ruk  tiv möv  qe  yi 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də müs  bət irə  li  lə  yi  şin ol 
ma  sı  na im  kan ver  mir  di. İn  di və  ziy 
yət bir qə  dər fərq  li  dir. Bu gün biz 
ye  ni rəh  bər  lik  lə bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də ad  dım  lar at  ma  lı  yıq. 
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La  kin bu o de  mək de  yil ki, ye  ni rəh 
bər  lik ilə mə  sə  lə  nin həl  li asan  la  şa  caq. 
Am  ma ye  ni ha  ki  miy  yə  tin əv  vəl  ki 
hö  ku  mə  tin səhv  lə  rin  dən nə  ti  cə çı  xa 
ra  ca  ğı  nı və iş  ğal si  ya  sə  ti  nə son qo  ya 
ca  ğı  nı göz  lə  mək olar. Azər  bay  can 
də  fə  lər  lə konst  ruk  tiv və məh  sul  dar 
dialo  qa ha  zır ol  du  ğu  nu bə  yan edib. 
La  kin Er  mə  nis  tan hər za  man möv 
cud sta  tuskvo və  ziy  yə  ti  ni sax  la  maq 
ki  mi məq  səd  lər gü  dür və mü  na  qi  şə 
nin həl  li  ni bu ge  diş  lə uza  dır.

- Azər  bay  ca  nın apa  rı  cı si  ya  si 
qüv  və  si və Cə  nu  bi Qaf  qa  zın ən 
bö  yük par  ti  ya  sı olan Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın da bey  nəl -
xalq əla  qə  lə  ri yük  sə  lən xətt üz  rə 
in  ki  şaf edir. Par  ti  ya  nın bey  nəl -
xalq müs  tə  vi  də sə  mə  rə  li fəaliy -
yə  ti  nin əhə  miy  yə  ti ilə əla  qə  dar 
nə söy  lə  mək olar?

 Əl  bət  tə ki, Ye  ni Azər  bay  can 
Par  ti  ya  sı res  pub  li  ka  mız  da apa  rı  cı 
si  ya  si par  ti  ya  dır və xa  ri  ci si  ya  sə  ti 
mi  zin st  ra  te  ji məq  səd  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si pro  se  sin  də cid  di təş  ki 
la  ti po  ten  siala ma  lik  dir. Öl  kə  mi  zin 
ən güc  lü si  ya  si qüv  və  si olan Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  ri yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
Par  ti  ya  nın bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğı 
nın coğ  ra  fi  ya  sı ge  niş  lə  nə  rək key  fiy
 yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm qo  yub. 
YAP müasir qlo  bal  la  şan dün  ya  nın 
ça  ğı  rış  la  rı  na çe  vik reak  si  ya ve  rə  rək, 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rın  dan mak  si 
mum fay  da  la  nır və Azər  bay  can hə 
qi  qət  lə  ri  ni bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə 
çat  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də ge  niş 
fəaliy  yət gös  tə  rir.

Ümu  miy  yət  lə, YAPın müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin si  ya  si par  ti  ya  la  rı və de 
mok  ra  tik tə  si  sat  la  rı ilə qur  du  ğu iş 
gü  zar və sə  mi  mi mü  na  si  bət  lər ar  dı 
cıl ola  raq in  ki  şaf edir. Par  ti  ya  nın 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin  də dost və qar
 daş Tür  ki  yə  nin, MDB üz  vü olan öl 
kə  lə  rin, Av  ro  pa və Asi  ya  nın bir sı  ra 
apa  rı  cı si  ya  si par  ti  ya  la  rı və qu  rum 
la  rı ilə mü  na  si  bət  lə  ri priori  tet is  ti  qa 
mət ki  mi əsas gö  tü  rü  lüb. Ye  ni Azər 

bay  can Par  ti  ya  sı Tür  ki  yə, Ru  si  ya, 
Ru  mı  ni  ya, Ma  ca  rıs  tan, Uk  ray  na, 
Gür  cüs  tan, Qa  za  xıs  tan, Ser  bi  ya, Çin, 
Ya  po  ni  ya, Vyet  nam və di  gər öl  kə  lə 
rin apa  rı  cı si  ya  si par  ti  ya  la  rı ilə uzun 
müd  dət  dir sıx və qar  şı  lıq  lı mü  na  si 
bət  lə  rə ma  lik  dir, par  ti  ya  lar ara  sın  da 
in  ten  siv gö  rüş  lər ke  çi  ri  lir, fi  kir və 
təc  rü  bə mü  ba  di  lə  lə  ri apa  rı  lır.

Bu  nun  la ya  na  şı, YAP Av  roat  lan 
tik mə  kan  da si  ya  si təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lı  ğı  nı ge  niş  lən  di  rib. Bu 
mə  na  da, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
çox  lu  ğa sa  hib olan Av  ro  pa Xalq  la  rı 
Par  ti  ya  sı  nın (EPP) bir qo  lu  nu təş  kil 
edən Mər  kəz  çi De  mok  rat İn  ter  na 
siona  lı ilə mü  na  si  bət  lər də in  ki  şaf 
et  mək  də  dir. YAP Asi  ya Si  ya  si Par  ti
 ya  la  rı  nın Bey  nəl  xalq Konf  ran  sı 
(İCAPP) çər  çi  və  sin  də də ak  tiv 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ey  ni za  man  da, 
La  tın Ame  ri  ka  sı Si  ya  si Par  ti  ya  la  rı 
nın Təş  ki  la  tı (COP  PAL) ilə də əmək
 daş  lı  ğı  mız möv  cud  dur. Bir söz  lə, 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı sa  hib ol 

du  ğu re  surs  la  ra, ic  ti  maisi  ya  si nü 
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li  der ins  ti  tut  dur, ey  ni za  man  da, ge 
niş bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rə ma  lik olan, 
bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də güc  lü və nü 
fuz  lu si  ya  si qüv  və ki  mi ta  nı  nır.
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pers  pek  tiv  lər açı  lıb. Bu ba  rə  də 
fi  kir  lə  ri  niz nə  dən iba  rət  dir?

 Doğ  ru  dur, bi  zim xa  ri  ci si  ya  sə  ti 
miz il  lər ər  zin  də for  ma  laş  mış priori 
tet  lə  rə əsas  la  nır. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si isə Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya
 sə  ti  nin əsas priori  tet  lə  rin  dən  dir. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye 

vin dip  lo  ma  tik səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də iş 
ğal  çı Er  mə  nis  tan döv  lə  ti kün  cə sı  xış 
dı  rıl  mış hal  da qal  maq  da da  vam edir. 
İn  di bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
sə  nəd  lə  rin  də Dağ  lıq Qa  ra  bağ Azər 
bay  ca  nın əra  zi  si ki  mi gös  tə  ri  lir. Dün
 ya  nın nü  fuz  lu eks  pert  lə  ri  nin he  sab 
et  di  yi ki  mi, Er  mə  nis  ta  nın möv  qe  yi 
xey  li zəif  lə  miş  dir. Hət  ta iş  ğal  çı döv 
lə  tə bir vaxt  lar ha  va  dar  lıq et  miş öl  kə
 lə  rin re  gional mə  sə  lə  lər  də məhz 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ilə məs  lə  hət 
ləş  mə  yə üs  tün  lük ver  mə  lə  ri və pa  ra 
lel ola  raq Er  mə  nis  ta  nı pers  pek  tiv  siz 
öl  kə he  sab et  mə  lə  ri İrə  va  nın oyun 
dan kə  nar  da qal  ma  sı  na və əsl təş  vi  şə 

düş  mə  si  nə sə  bəb ol  muş  dur. 2016cı 
ilin ap  rel ayın  da ge  dən dö  yüş  lər  də 
ver  dik  lə  ri ağır it  ki Er  mə  nis  ta  na bö 
yük dərs  dir. İn  di iş  ğal  çı döv  lət çox 
yax  şı dərk edir ki, Azər  bay  ca  na qar  şı 
növ  bə  ti be  lə təx  ri  bat uğur  suz nə  ti  cə 
lə  nə  cək  dir və bu, on  la  rın so  nu ola 
bi  lər.

İrə  va  nın be  lə qor  xu için  də ol  ma  sı 
əs  lin  də ba  şa  dü  şü  lən  dir. Çün  ki Azər 
bay  can Or  du  su ar  tıq pe  şə  kar, ni  zam
 lı or  du  dur. O, dö  yüş mey  da  nın  da 

sö  zü  nü de  yə bi  lən və Ali Baş Ko  man
 da  nın bü  tün tap  şı  rıq  la  rı  nı la  yi  qin  cə 
ye  ri  nə ye  ti  rməyə qadir or  du  dur.

Bi  lir  si  niz ki, 2018ci il  də Er  mə  nis 
tan  da ha  ki  miy  yət də  yi  şik  li  yi baş ver
 di. Bu öl  kə  ni iyir  mi il  dən çox müd  də
 tə ida  rə edən ci  na  yət  kar Qa  ra  bağ 
kla  nı öz xal  qı tə  rə  fin  dən ha  ki  miy  yət
 dən qo  vul  du. Məhz hə  min ha  ki  miy 
yə  tin qey  rikonst  ruk  tiv möv  qe  yi 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də müs  bət irə  li  lə  yi  şin ol 
ma  sı  na im  kan ver  mir  di. İn  di və  ziy 
yət bir qə  dər fərq  li  dir. Bu gün biz 
ye  ni rəh  bər  lik  lə bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də ad  dım  lar at  ma  lı  yıq. 
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Hörmətli Yaqub müəllim!
Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi-

qi üz vü nü, Əmək dar elm xa di mi ni, Döv lət mü ka fa tı laureatı nı, Azər bay can da ta rix 
el mi nin təd qi qi və təd ri sin də bö yük xid mət lə ri nə gö rə “Şöh rət” və “Şə rəf” or den lə-
ri nə la yiq gö rül müş ali mi ana dan ol ma ğı nı zın 80 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb-
dən təb rik edi rəm. 

Ya qub müəl lim, Siz xalq ara sın da öm rü nün ya rım əsr dən ço xu nu ta rix el mi nin 
in ki şa fı na həsr et miş fə da kar alim ki mi ta nı nır sı nız. 15 il dən bə ri di rek to ru ol du ğu-
nuz AMEA-nın Ta rix İns ti tu tun da Si zin rəh bər li yi niz al tın da apa rı lan araş dır ma-
lar və bu ra xı lan yüz lər lə də yər li ki tab, İrə van xan lı ğı nın, Qa ra ba ğın, Nax çı va nın 
ta ri xi nə dair sil si lə əsər lər azər bay can çı lıq ideolo gi ya sı na sa diq li yin ba riz sü bu tu-
dur. Hə min əsər lər əc nə bi dil lə rə tər cü mə edi lə rək Azər bay can hə qi qət lə ri ni dün ya ya 
yay maq da ən eti bar lı el mi-ta ri xi mən bə lə rə çev ril miş, bey nəl xalq aləm də xal qı mız və 
öl kə miz ba rə də doğ ru-dü rüst rəy for ma laş ma sın da mü hüm rol oy na mış dır. 

İlk gənc lik il lə rin də qə dəm qoy du ğu nuz elm və təh sil yo lun da at dı ğı nız qə tiy yət li 
ad dım lar Si zi bu gün kü zir və lə rə ucal dıb. Ta rix el mi sa hə sin də ki xid mət lə ri niz əvəz siz-
dir. Vətənpərvər alim ki mi hər za man öl kə mi zin təəs sü bü nü çək miş, Azər bay ca nın 

mə ruz qal dı ğı  haq sız lıq və əda lət siz lik lə rin ta ri xi fakt la ra is ti na dən dün ya ic ti maiy yə-
ti nə çat dı rıl ma sı na ça lış mış, ic ti mai-si ya si pro ses lə rin önün də get miş si niz.

Azər bay ca nın or ta əsr lər və dip lo ma ti ya ta ri xi nə dair san bal lı təd qi qat lar, 
mo noq ra fi ya lar, müasir dövr döv lət çi lik ta ri xi mi zin güz gü sü nə çev ri lən, Ulu ön də-
rin hə yat və fəaliy yə ti nə həsr olun muş “Azər bay can döv lə ti nin xi las ka rı”, “Azər bay-
can ta ri xin də Hey dər Əli yev şəx siy yə ti”, “İl ham Əli yev və Azər bay can ta rix el mi” 
ad lı ki tab lar, 1000-dən çox el mi əsər Si zi yal nız öl kə miz də de yil, və tə ni mi zin hü dud-
la rın dan kə nar da da yax şı ta nı dıb. Dün ya nın nü fuz lu elm mər kəz lə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans və fo rum lar da Azər bay ca nı lə ya qət lə təm sil edib si niz. “Best 
En terp ri ses” dip lo mu, “The Na me in Scien ce” fəx ri ti tu lu, “Kra li ça Vik to ri ya” dip-
lo mu və me da lı el mi  nailiy yət lə ri ni zin eti ra fı dır. 

Ya qub müəl lim, mil li en sik lo pe di ya la rın ya ran ma sın da kı xid mət lə ri niz, Ali 
At tes ta si ya Ko mis si ya sı və Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də ki el mi-pe da qo ji fəaliy yə ti niz 
də əmək sal na mə ni zə yad da qa lan sə hi fə lər ya zıb. 

Xalq ara sın da qa zan dı ğı nız eti mad dörd ça ğı rış dal ba dal Mil li Məc li sə de pu tat 
se çil mə yi ni zə və si lə olub. Ha zır da par la men tin Əmək və so sial si ya sət ko mi tə si nin 
üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı na la yiq li töh fə ve rir, Xor va ti ya ilə par la ment lə ra ra sı 
əla qə lər üz rə iş çi qru pun rəh bə ri, İs pa ni ya, Ma ca rıs tan və Öz bə kis tan la ana lo ji 
qrup la rın üz vü ki mi bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin ge niş lən mə sin də ya xın dan iş ti rak 
edir si niz. 

YAP Si ya si Şu ra sı nın üz vü ola raq öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da kı iş ti ra kı nız 
da təq di rə la yiq dir. Əmi nəm ki, Azər bay can el mi nin in ki şa fı, müs tə qil li yi mi zin da ha 
da möh kəm lən di ril mə si yo lun da bun dan son ra da aka de mik zə ka nı zın işı ğı nı əsir gə-
mə yə cək si niz.

Hör mət li Ya qub müəl lim!
Si zi 80 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın bu 

müd rik ça ğın da Si zə möh kəm can sağ lı ğı, ailə niz də xoş bəxt lik, el mi ax ta rış la rı nız da 
ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram. 

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  10 fevral 2019cu il

YAQUB 
MAHMUDOV
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Hörmətli Yaqub müəllim!
Si zi – Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi-

qi üz vü nü, Əmək dar elm xa di mi ni, Döv lət mü ka fa tı laureatı nı, Azər bay can da ta rix 
el mi nin təd qi qi və təd ri sin də bö yük xid mət lə ri nə gö rə “Şöh rət” və “Şə rəf” or den lə-
ri nə la yiq gö rül müş ali mi ana dan ol ma ğı nı zın 80 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb-
dən təb rik edi rəm. 

Ya qub müəl lim, Siz xalq ara sın da öm rü nün ya rım əsr dən ço xu nu ta rix el mi nin 
in ki şa fı na həsr et miş fə da kar alim ki mi ta nı nır sı nız. 15 il dən bə ri di rek to ru ol du ğu-
nuz AMEA-nın Ta rix İns ti tu tun da Si zin rəh bər li yi niz al tın da apa rı lan araş dır ma-
lar və bu ra xı lan yüz lər lə də yər li ki tab, İrə van xan lı ğı nın, Qa ra ba ğın, Nax çı va nın 
ta ri xi nə dair sil si lə əsər lər azər bay can çı lıq ideolo gi ya sı na sa diq li yin ba riz sü bu tu-
dur. Hə min əsər lər əc nə bi dil lə rə tər cü mə edi lə rək Azər bay can hə qi qət lə ri ni dün ya ya 
yay maq da ən eti bar lı el mi-ta ri xi mən bə lə rə çev ril miş, bey nəl xalq aləm də xal qı mız və 
öl kə miz ba rə də doğ ru-dü rüst rəy for ma laş ma sın da mü hüm rol oy na mış dır. 

İlk gənc lik il lə rin də qə dəm qoy du ğu nuz elm və təh sil yo lun da at dı ğı nız qə tiy yət li 
ad dım lar Si zi bu gün kü zir və lə rə ucal dıb. Ta rix el mi sa hə sin də ki xid mət lə ri niz əvəz siz-
dir. Vətənpərvər alim ki mi hər za man öl kə mi zin təəs sü bü nü çək miş, Azər bay ca nın 

mə ruz qal dı ğı  haq sız lıq və əda lət siz lik lə rin ta ri xi fakt la ra is ti na dən dün ya ic ti maiy yə-
ti nə çat dı rıl ma sı na ça lış mış, ic ti mai-si ya si pro ses lə rin önün də get miş si niz.

Azər bay ca nın or ta əsr lər və dip lo ma ti ya ta ri xi nə dair san bal lı təd qi qat lar, 
mo noq ra fi ya lar, müasir dövr döv lət çi lik ta ri xi mi zin güz gü sü nə çev ri lən, Ulu ön də-
rin hə yat və fəaliy yə ti nə həsr olun muş “Azər bay can döv lə ti nin xi las ka rı”, “Azər bay-
can ta ri xin də Hey dər Əli yev şəx siy yə ti”, “İl ham Əli yev və Azər bay can ta rix el mi” 
ad lı ki tab lar, 1000-dən çox el mi əsər Si zi yal nız öl kə miz də de yil, və tə ni mi zin hü dud-
la rın dan kə nar da da yax şı ta nı dıb. Dün ya nın nü fuz lu elm mər kəz lə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans və fo rum lar da Azər bay ca nı lə ya qət lə təm sil edib si niz. “Best 
En terp ri ses” dip lo mu, “The Na me in Scien ce” fəx ri ti tu lu, “Kra li ça Vik to ri ya” dip-
lo mu və me da lı el mi  nailiy yət lə ri ni zin eti ra fı dır. 

Ya qub müəl lim, mil li en sik lo pe di ya la rın ya ran ma sın da kı xid mət lə ri niz, Ali 
At tes ta si ya Ko mis si ya sı və Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də ki el mi-pe da qo ji fəaliy yə ti niz 
də əmək sal na mə ni zə yad da qa lan sə hi fə lər ya zıb. 

Xalq ara sın da qa zan dı ğı nız eti mad dörd ça ğı rış dal ba dal Mil li Məc li sə de pu tat 
se çil mə yi ni zə və si lə olub. Ha zır da par la men tin Əmək və so sial si ya sət ko mi tə si nin 
üz vü ki mi qa nun ya ra dı cı lı ğı na la yiq li töh fə ve rir, Xor va ti ya ilə par la ment lə ra ra sı 
əla qə lər üz rə iş çi qru pun rəh bə ri, İs pa ni ya, Ma ca rıs tan və Öz bə kis tan la ana lo ji 
qrup la rın üz vü ki mi bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin ge niş lən mə sin də ya xın dan iş ti rak 
edir si niz. 

YAP Si ya si Şu ra sı nın üz vü ola raq öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da kı iş ti ra kı nız 
da təq di rə la yiq dir. Əmi nəm ki, Azər bay can el mi nin in ki şa fı, müs tə qil li yi mi zin da ha 
da möh kəm lən di ril mə si yo lun da bun dan son ra da aka de mik zə ka nı zın işı ğı nı əsir gə-
mə yə cək si niz.

Hör mət li Ya qub müəl lim!
Si zi 80 il lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, ya şı nı zın bu 

müd rik ça ğın da Si zə möh kəm can sağ lı ğı, ailə niz də xoş bəxt lik, el mi ax ta rış la rı nız da 
ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram. 

Hör    mət    lə, 
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  10 fevral 2019cu il

YAQUB 
MAHMUDOV
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Hör mət li Si ya vuş müəl lim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai-si ya si xa di mi ana dan ol ma ğı-

nı zın 50 il li yi mü na si bə ti ilə sə mi mi qəlb dən təb rik edir, Si zə də yər li fəaliy yə ti niz də 
ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı ram.

Siz Azər bay ca nı mı zın dil bər gu şə si - Nax çı va nın Cəh ri kən din də dün ya ya göz  
aç mış, bu ra da or ta  təh si li ni zi  ba şa vur mu su nuz.  Doğ ma el-oba nız da zəh mət ada mı 
ki mi ilk əmək  fəaliy yə ti nə baş la mış, Nax çı van Tə mir-Ti kin ti İda rə sin də fəh lə,  sov-
xoz da id man tə li mat çı sı, “Əlin cə” Xey riy yə Cə miy yə tin də şö bə rəisi, mə sul ka tib 
ki mi ça lış mı sı nız. Gənc yaş la rı nız dan xə ya lı nı za ha kim kə sil miş hü quq şü nas ol maq  
ar zu su ilə Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin hü quq  fa kül tə si nə qə bul olu na raq, bu qo ca-
man təh sil oca ğı nı uğur la  bi tir mi si niz. 

Son ra lar döv lət ida rə çi li yi sa hə sin də bi lik lə ri ni zi da ha da  tək mil ləş dir mək məq-
sə di ilə Azər bay can Res pub li ka sı nın  Pre zi den ti ya nın da Döv lət İda rə çi lik Aka de mi-
ya sı nın Döv lət və bə lə diy yə ida rəet mə si  fa kül tə si ni mü vəf fə qiy yət lə  bi tir mi si niz.

Siz elm sa hə si nə də daim bö yük ma raq gös tə rir si niz. Hü quq elm lə ri üz rə  fəl sə fə 
dok to ru ki mi si ya si pro ses lər lə bağ lı mo noq ra fi ya la rı nız və di gər əsər lə ri niz el mi ic ti-
maiy yət tə rə fin dən yük sək qiy mət lən di ri lir. 

Siz öl kə mi zin ağır gün lə rin də, mən fur qon şu la rı mı zın tor paq la rı mı za göz  dik-
di yi  za man da si lah la na raq mü səl ləh bir əs gər ki mi cəb hə yə yol lan mış, düş mən qüv-
və lə rə qar şı rə şa dət lə vu ruş muş, Qa ra bağ mü ha ri bə si ve te ra nı ki mi or du sı ra la rın-
dan tər xis olun mu su nuz.

İc ti maiy yət Si zi də rin ideolo ji bi lik lə rə, güc lü döv lət çi lik məf ku rə si nə ma lik bir 
si ya sət çi ki mi ta nı yır. Ulu ön dər  Hey dər  Əli ye vin şə rəf li  adı ilə bağ lı olan  Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın ya ran dı ğı ilk gün lər dən onun sı ra la rın da ol mu su nuz. 
Fəaliy yə ti ni zin bö yük bir  his sə si bu  si ya si ocaq la  bağ lı dır. 1994-cü il dən eti ba rən 
par ti ya nın Mər kə zi Apa ra tı nın İş lər mü di ri, Təş ki lat şö bə si nin mü di ri və zi fə lə rin də 
ça lış mış, Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Gənc lər Bir li yi nin səd ri ol muş, ha zır da par ti ya-
nın  Si ya si Şu ra sı nın və İda rə He yə ti nin üz vü, par ti ya nın ic ra ka ti bi nin müavi ni si-
niz. Par ti ya nın ideolo ji təş ki lat lan ma sın da və in ki şa fın da bö yük zəh mə ti niz var dır.  
Öl kə nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da fəal iş ti ra kı nı za gö rə 1-ci də rə cə li “Və tə nə xid mə tə 
gö rə” or de ni ilə təl tif olun mu su nuz.

Heç də tə sa dü fi de yil dir ki, bu ki mi key fiy yət lə ri niz sa yə sin də Siz se çi ci lə rin 
bö yük dəs tə yi ni qa za na raq II, III, IV, V ça ğı rış müs tə qil Azər bay can par la men ti nə 
de pu tat se çi lir si niz. Uzun müd dət  Mil li Məc li sin İn ti zam ko mis si ya sı nın səd ri 
ol muş, bu gün Mil li Məc li sin İc ti mai bir lik lər  və di ni qu rum lar ko mi tə si nin səd ri 
ki mi  öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən is la hat la rın hü qu qi ba za sı nın tək mil ləş di ril mə sin də 
təq di rə la yiq fəaliy yət gös tə rir si niz. Se çi ci lə ri niz lə mü tə ma di ola raq gö rü şür, on la rın 
qay ğı və prob lem lə ri nin həl lin də səy lə ri ni zi əsir gə mir si niz. 

Mil li Məc lis də Çin Xalq Res pub li ka sı ilə par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz rə iş çi qru-
pun rəhbəri, Ame ri ka, Bol qa rıs tan,  İta li ya,  Lat vi ya,  Mə ra keş ilə par la ment lə ra ra sı 
iş çi qrup la rın üz vü, NA TO Par la ment As samb le ya sın da par la ment  nü ma yən də  
he yə ti nin üz vü ki mi  par la men tin bey nəl xalq  əla qə lə ri nin in ki şa fın da  səy lə ri ni zi  
əsir gə mir si niz. 

Hör mət li Si ya vuş müəl lim!
Si zi ya rım əsr lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə ya şı-

nı zın bu ka mil lik ça ğın da uzun ömür, can sağ lı ğı və ye ni-ye ni uğur lar di lə yi rəm.
Hör    mət    lə, 

OQ  TAY ƏSƏ  DOV
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı şəhəri,  17 fevral   2019cu il

SİYAVUŞ 
NOVRUZOV 
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Hör mət li Si ya vuş müəl lim!
Si zi - Mil li Məc li sin de pu ta tı nı, ta nın mış ic ti mai-si ya si xa di mi ana dan ol ma ğı-
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Siz elm sa hə si nə də daim bö yük ma raq gös tə rir si niz. Hü quq elm lə ri üz rə  fəl sə fə 
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he yə ti nin üz vü ki mi  par la men tin bey nəl xalq  əla qə lə ri nin in ki şa fın da  səy lə ri ni zi  
əsir gə mir si niz. 

Hör mət li Si ya vuş müəl lim!
Si zi ya rım əsr lik yu bi le yi niz mü na si bə ti ilə bir da ha ürək dən təb rik edir, Si zə ya şı-
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-  Azər  bay  can bren  di olan “ASAN 
xid  mət”in təc  rü  bə  si dün  ya  da bö -
yük ma  raq  la iz  lə  ni  lir. Ar  tıq ay  rı-
ay  rı öl  kə  lər  də “ASAN xid  mət” 
mo  de  li  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na baş  la  nı -
lıb. Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin Azər  bay  ca -
nın bu sa  hə  də qa  baq  cıl təc  rü  bə  si -
ni öy  rən  mə  si  ni şərt  lən  di  rən amil -
lər han  sı  lar  dır?

 Döv  lət agent  li  yi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı 
vaxt  dan sə  mə  rə  li və fay  da  lı  bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı  na xü  su  si diq  qət 
ayır  mış  dır. Bu is  ti  qa  mət  də əsas və  zi  fə  lə
 ri  miz  dən bi  ri “ASAN xid  mət” kon  sep  si
 ya  sı  nın bey  nəl  xalq aləm  də təş  vi  qi və 
ta  nın  ma  sın  dan iba  rət  dir.

Döv  lət agent  li  yi  nin xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
partn  yor qu  rum  la  rı ilə əla  qə  lə  ri əmək 
daş  lı  ğın hü  qu  qi ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
qar  şı  lıq  lı təc  rü  bə sə  fər  lə  ri  nin, məs  lə  hət 
ləş  mə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də da  vam et  di  ri  lir. Be  lə ki, əmək  daş 
lıq et  di  yi  miz bir sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə  sin  də ça  lı  şan 

əmək  daş  la  rı  na “ASAN xid  mət” mo  de  li 
əsa  sın  da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin təş  ki  li və 
gös  tə  ril  mə  si üz  rə tə  lim  lər və eks  pert 
dəs  tə  yi va  si  tə  si ilə döv  lət xid  mət  lə  ri  nin 
təq  dim edil  mə  si  nin ye  ni kon  sep  si  ya  la  rı 
və me  nec  ment me  xa  nizm  lə  ri  nə yi  yə  lən
 mə  sin  də dəs  tək ve  ril  miş  dir.

Döv  lət agent  li  yi öz fəaliy  yə  ti çər  çi  və
 sin  də İta  li  ya, Fran  sa, Əf  qa  nıs  tan, Ko  re 
ya, İn  do  ne  zi  ya, Mon  te  neq  ro, Mə  ra  keş, 
Uqan  da ki  mi öl  kə  lə  rin mü  va  fiq qu  rum 
la  rı ilə an  laş  ma me  mo  ran  dum  la  rı im  za 
la  mış  dır.

2016cı  il  iyu  lun 12də Ka  bil şə  hə 
rin  də “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid 
mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv 
lət Agent  li  yi ilə Əf  qa  nıs  tan İs  lam Res 
pub  li  ka  sı  nın Ma  liy  yə Na  zir  li  yi ara  sın 
da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si 
nin mü  tə  rəq  qi me  xa  niz  mi  nin ya  ra  dıl 
ma  sı  na dair əmək  daş  lıq haq  qın  da” 
An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu im  za  lan  mış 
dır. 2019cu il yan  va  rın 2də  Əf  qa  nıs 

tan  da ilk “ASAN xid  mət” mər  kə  zi  nin 
açı  lı  şı baş tut  muş  dur.

Döv  lət agent  li  yi ilə Mon  te  neq  ro  nun 
Döv  lət İda  rə  çi  li  yi Na  zir  li  yi ara  sın  da 
im  za  lan  mış an  laş  ma me  mo  ran  du  mu 
nun imp  le  men  ta  si  ya  sı və Mon  te  neq  ro
 da “ASAN xid  mət” mo  de  li əsa  sın  da 
döv  lət və özəl xid  mət  lər gös  tə  rən “one 
stop shop” (müx  tə  lif xid  mət  lə  rin bir 
mər  kəz  də cəm  lən  mə  si – red.) mər  kəz 
lə  ri  nin tə  şək  kül tap  ma  sı pro  se  si çər  çi 
və  sin  də Mon  te  neq  ro  da döv  lət xid  mət 
lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si sa  hə  sin  də ca  ri və 
ziy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və nə  ti  cə 
də xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl 
dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət pla  nı 
ha  zır  lan  mış  dır.

Ötən il 46 iyul ta  rixin  də İn  do  ne  zi  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın müx  tə  lif re  gion  la  rı  nı 
təm  sil edən nü  ma  yən  də he  yə  ti öl  kə  mi 
zə sə  fər edib.  Məq  səd “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri ilə ta  nış ol  maq və döv  lət 
agent  li  yi tə  rə  fin  dən on  lar üçün təş  kil 
edi  lən tə  lim  lər  də iş  ti  rak et  mək olub.

İSLAHAT

- Ül  vi müəl  lim, Azər  bay  ca  nın mü  tə-
 rəq  qi və nü  mu  nə  vi in  ki  şaf mo  de -
li  nin for  ma  laş  ma  sın  da mü  hüm rol 
oy  na  yan amil  lər  dən bi  ri ins  ti  tu -
sional is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si  dir. “ASAN xid  mət” mo  de  li -
nin Azər  bay  can  da ida  rəet  mə  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yə  ti nə  dən iba  rət  dir?

 Bu gün döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ida  rəet  mə  də şəf 
faf  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si,  ope  ra  tiv  li  yin 
tə  min edil  mə  si, elekt  ron xid  mət  lə  rin in 
ki  şa  fı  dır.

2012ci il iyu  lun 13də cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da 
Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va
 si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi və onun 
ta  be  li  yin  də  “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə
 ri ya  ra  dıl  dı.

 “ASAN xid  mət” və  tən  daş  la  ra döv 
lət və özəl xid  mət  lə  rin va  hid mə  kan 
dan gös  tə  ril  mə  si  ni tə  min edən uni  kal, 
in  no  va  tiv mo  del  dir və ehö  ku  mə  tin 
əhə  miy  yət  li tər  kib his  sə  lə  rin  dən bi  ri 
dir. Qu  ru  mun bu for  ma  da təş  kil edil 
mə  si döv  lət xid  mət  lə  ri  nin ope  ra  tiv  li  yi 
ni və çe  vik  li  yi  ni tə  min edir. “ASAN 
xid  mət” mər  kəz  lə  rin  də bu gün ar  tıq 12 
döv  lət or  qa  nı tə  rə  fin  dən gös  tə  ri  lən 
xid  mət  lər  lə ya  na  şı, özəl şir  kət və müəs
 si  sə  lər tə  rə  fin  dən ümu  mi  lik  də 320dən 
çox müx  tə  lif xid  mət gös  tə  ri  lir. Bu mo 
del döv  lətözəl tə  rəf  daş  lı  ğı  nın (Pub  lic
Pri  va  te Part  ners  hips  PPP) uğur  lu nü 
mu  nə  si  dir.

Bu  ra  da yal  nız bir qa  pı  dan da  xil ol 
maq  la bir mər  kəz  də müx  tə  lif xid  mət  lər
 dən ey  ni mə  kan  da və ey  ni vaxt  da is  ti  fa
 də et  mək müm  kün  dür. Bu isə məs  rəf  lə 
rin azal  ma  sı  na, vaxt it  ki  si  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na, şəf  faf  lı  ğa və ra  hat  lı  ğa 
şə  rait ya  ra  dır.

Ha  zır  da Azər  bay  can  da  15 “ASAN 
xid  mət” mər  kə  zi fəaliy  yət gös  tə  rir. On 
lar  dan 5i pay  taxt Ba  kı şə  hə  rin  də ol  maq
 la, di  gər  lə  ri Sum  qa  yıt, Gən  cə, Sa  bi  ra  bad, 
Bər  də, Qə  bə  lə, Ma  sal  lı, Qu  ba, Min  gə  çe 
vir, İmiş  li və Şə  ki  də  dir. Bu il To  vuz, Ağ 
ca  bə  di, Şa  ma  xı, Kür  də  mir və Ba  la  kən  də 
“ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri  nin is  ti  fa  də 
yə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.  

Fəaliy  yət gös  tər  di  yi ilk 1 il ər  zin  də 1 
mil  yon  və  tən  daş mü  ra  ciəti  ni qey  də alan 
“ASAN xid  mət”ə mü  ra  ciət edən  lə  rin sa 
yı bu gün 27 mil  yon  dan çox  dur. “ASAN 
xid  mət”ə gün ər  zin  də ümu  mi  lik  də 
20 000ə ya  xın mü  ra  ciət qey  də alı  nır.

“ASAN xid  mət”in əha  tə dairə  si tək  cə 
sta  tik mər  kəz  lər  lə məh  dud  laş  mır. Həm
 çi  nin səy  yar av  to  bus  lar və “ASAN qa 
tar” va  si  tə  si ilə də və  tən  daş  la  ra xid  mət 
gös  tə  ri  lir.

Və  tən  daş  la  rın döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə 
sin  də maarif  lən  di  ril  mə  si “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri  nin əsas və  zi  fə  lə  rin  dən bi  ri  dir. 
Və  tən  daş  la  rı döv  lət xid  mət  lə  ri, tə  ləb olu
 nan sə  nəd  lər, ödə  ni  lə  cək rü  sum  lar haq 
qın  da mə  lu  mat  lan  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən “Çağ  rı mər  kə  zi” bu 
gü  nə  dək 3 mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciəti ca 
vab  lan  dı  rıb və bu mü  ra  ciət  lər mü  tə  ma  di 
ola  raq təh  lil edil  mək  də  dir.

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentiyanında
Vətəndaşlara
XidmətvəSosial
İnnovasiyalarüzrə
DövlətAgentliyinin
sədriÜlviMehdiyevlə
müsahibə

“ASAN xid  mət” 
dövlət xidmətlərinin 

vahid məkanına çevrilir 
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-  Azər  bay  can bren  di olan “ASAN 
xid  mət”in təc  rü  bə  si dün  ya  da bö -
yük ma  raq  la iz  lə  ni  lir. Ar  tıq ay  rı-
ay  rı öl  kə  lər  də “ASAN xid  mət” 
mo  de  li  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na baş  la  nı -
lıb. Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin Azər  bay  ca -
nın bu sa  hə  də qa  baq  cıl təc  rü  bə  si -
ni öy  rən  mə  si  ni şərt  lən  di  rən amil -
lər han  sı  lar  dır?

 Döv  lət agent  li  yi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı 
vaxt  dan sə  mə  rə  li və fay  da  lı  bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı  na xü  su  si diq  qət 
ayır  mış  dır. Bu is  ti  qa  mət  də əsas və  zi  fə  lə
 ri  miz  dən bi  ri “ASAN xid  mət” kon  sep  si
 ya  sı  nın bey  nəl  xalq aləm  də təş  vi  qi və 
ta  nın  ma  sın  dan iba  rət  dir.

Döv  lət agent  li  yi  nin xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
partn  yor qu  rum  la  rı ilə əla  qə  lə  ri əmək 
daş  lı  ğın hü  qu  qi ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
qar  şı  lıq  lı təc  rü  bə sə  fər  lə  ri  nin, məs  lə  hət 
ləş  mə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də da  vam et  di  ri  lir. Be  lə ki, əmək  daş 
lıq et  di  yi  miz bir sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə  sin  də ça  lı  şan 

əmək  daş  la  rı  na “ASAN xid  mət” mo  de  li 
əsa  sın  da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin təş  ki  li və 
gös  tə  ril  mə  si üz  rə tə  lim  lər və eks  pert 
dəs  tə  yi va  si  tə  si ilə döv  lət xid  mət  lə  ri  nin 
təq  dim edil  mə  si  nin ye  ni kon  sep  si  ya  la  rı 
və me  nec  ment me  xa  nizm  lə  ri  nə yi  yə  lən
 mə  sin  də dəs  tək ve  ril  miş  dir.

Döv  lət agent  li  yi öz fəaliy  yə  ti çər  çi  və
 sin  də İta  li  ya, Fran  sa, Əf  qa  nıs  tan, Ko  re 
ya, İn  do  ne  zi  ya, Mon  te  neq  ro, Mə  ra  keş, 
Uqan  da ki  mi öl  kə  lə  rin mü  va  fiq qu  rum 
la  rı ilə an  laş  ma me  mo  ran  dum  la  rı im  za 
la  mış  dır.

2016cı  il  iyu  lun 12də Ka  bil şə  hə 
rin  də “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid 
mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv 
lət Agent  li  yi ilə Əf  qa  nıs  tan İs  lam Res 
pub  li  ka  sı  nın Ma  liy  yə Na  zir  li  yi ara  sın 
da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si 
nin mü  tə  rəq  qi me  xa  niz  mi  nin ya  ra  dıl 
ma  sı  na dair əmək  daş  lıq haq  qın  da” 
An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu im  za  lan  mış 
dır. 2019cu il yan  va  rın 2də  Əf  qa  nıs 

tan  da ilk “ASAN xid  mət” mər  kə  zi  nin 
açı  lı  şı baş tut  muş  dur.

Döv  lət agent  li  yi ilə Mon  te  neq  ro  nun 
Döv  lət İda  rə  çi  li  yi Na  zir  li  yi ara  sın  da 
im  za  lan  mış an  laş  ma me  mo  ran  du  mu 
nun imp  le  men  ta  si  ya  sı və Mon  te  neq  ro
 da “ASAN xid  mət” mo  de  li əsa  sın  da 
döv  lət və özəl xid  mət  lər gös  tə  rən “one 
stop shop” (müx  tə  lif xid  mət  lə  rin bir 
mər  kəz  də cəm  lən  mə  si – red.) mər  kəz 
lə  ri  nin tə  şək  kül tap  ma  sı pro  se  si çər  çi 
və  sin  də Mon  te  neq  ro  da döv  lət xid  mət 
lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si sa  hə  sin  də ca  ri və 
ziy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və nə  ti  cə 
də xid  mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl 
dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət pla  nı 
ha  zır  lan  mış  dır.

Ötən il 46 iyul ta  rixin  də İn  do  ne  zi  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın müx  tə  lif re  gion  la  rı  nı 
təm  sil edən nü  ma  yən  də he  yə  ti öl  kə  mi 
zə sə  fər edib.  Məq  səd “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri ilə ta  nış ol  maq və döv  lət 
agent  li  yi tə  rə  fin  dən on  lar üçün təş  kil 
edi  lən tə  lim  lər  də iş  ti  rak et  mək olub.

İSLAHAT

- Ül  vi müəl  lim, Azər  bay  ca  nın mü  tə-
 rəq  qi və nü  mu  nə  vi in  ki  şaf mo  de -
li  nin for  ma  laş  ma  sın  da mü  hüm rol 
oy  na  yan amil  lər  dən bi  ri ins  ti  tu -
sional is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si  dir. “ASAN xid  mət” mo  de  li -
nin Azər  bay  can  da ida  rəet  mə  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
əhə  miy  yə  ti nə  dən iba  rət  dir?

 Bu gün döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ida  rəet  mə  də şəf 
faf  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si,  ope  ra  tiv  li  yin 
tə  min edil  mə  si, elekt  ron xid  mət  lə  rin in 
ki  şa  fı  dır.

2012ci il iyu  lun 13də cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da 
Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va
 si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi və onun 
ta  be  li  yin  də  “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə
 ri ya  ra  dıl  dı.

 “ASAN xid  mət” və  tən  daş  la  ra döv 
lət və özəl xid  mət  lə  rin va  hid mə  kan 
dan gös  tə  ril  mə  si  ni tə  min edən uni  kal, 
in  no  va  tiv mo  del  dir və ehö  ku  mə  tin 
əhə  miy  yət  li tər  kib his  sə  lə  rin  dən bi  ri 
dir. Qu  ru  mun bu for  ma  da təş  kil edil 
mə  si döv  lət xid  mət  lə  ri  nin ope  ra  tiv  li  yi 
ni və çe  vik  li  yi  ni tə  min edir. “ASAN 
xid  mət” mər  kəz  lə  rin  də bu gün ar  tıq 12 
döv  lət or  qa  nı tə  rə  fin  dən gös  tə  ri  lən 
xid  mət  lər  lə ya  na  şı, özəl şir  kət və müəs
 si  sə  lər tə  rə  fin  dən ümu  mi  lik  də 320dən 
çox müx  tə  lif xid  mət gös  tə  ri  lir. Bu mo 
del döv  lətözəl tə  rəf  daş  lı  ğı  nın (Pub  lic
Pri  va  te Part  ners  hips  PPP) uğur  lu nü 
mu  nə  si  dir.

Bu  ra  da yal  nız bir qa  pı  dan da  xil ol 
maq  la bir mər  kəz  də müx  tə  lif xid  mət  lər
 dən ey  ni mə  kan  da və ey  ni vaxt  da is  ti  fa
 də et  mək müm  kün  dür. Bu isə məs  rəf  lə 
rin azal  ma  sı  na, vaxt it  ki  si  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na, şəf  faf  lı  ğa və ra  hat  lı  ğa 
şə  rait ya  ra  dır.

Ha  zır  da Azər  bay  can  da  15 “ASAN 
xid  mət” mər  kə  zi fəaliy  yət gös  tə  rir. On 
lar  dan 5i pay  taxt Ba  kı şə  hə  rin  də ol  maq
 la, di  gər  lə  ri Sum  qa  yıt, Gən  cə, Sa  bi  ra  bad, 
Bər  də, Qə  bə  lə, Ma  sal  lı, Qu  ba, Min  gə  çe 
vir, İmiş  li və Şə  ki  də  dir. Bu il To  vuz, Ağ 
ca  bə  di, Şa  ma  xı, Kür  də  mir və Ba  la  kən  də 
“ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri  nin is  ti  fa  də 
yə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.  

Fəaliy  yət gös  tər  di  yi ilk 1 il ər  zin  də 1 
mil  yon  və  tən  daş mü  ra  ciəti  ni qey  də alan 
“ASAN xid  mət”ə mü  ra  ciət edən  lə  rin sa 
yı bu gün 27 mil  yon  dan çox  dur. “ASAN 
xid  mət”ə gün ər  zin  də ümu  mi  lik  də 
20 000ə ya  xın mü  ra  ciət qey  də alı  nır.

“ASAN xid  mət”in əha  tə dairə  si tək  cə 
sta  tik mər  kəz  lər  lə məh  dud  laş  mır. Həm
 çi  nin səy  yar av  to  bus  lar və “ASAN qa 
tar” va  si  tə  si ilə də və  tən  daş  la  ra xid  mət 
gös  tə  ri  lir.

Və  tən  daş  la  rın döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə 
sin  də maarif  lən  di  ril  mə  si “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri  nin əsas və  zi  fə  lə  rin  dən bi  ri  dir. 
Və  tən  daş  la  rı döv  lət xid  mət  lə  ri, tə  ləb olu
 nan sə  nəd  lər, ödə  ni  lə  cək rü  sum  lar haq 
qın  da mə  lu  mat  lan  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən “Çağ  rı mər  kə  zi” bu 
gü  nə  dək 3 mil  yo  na ya  xın mü  ra  ciəti ca 
vab  lan  dı  rıb və bu mü  ra  ciət  lər mü  tə  ma  di 
ola  raq təh  lil edil  mək  də  dir.

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidentiyanında
Vətəndaşlara
XidmətvəSosial
İnnovasiyalarüzrə
DövlətAgentliyinin
sədriÜlviMehdiyevlə
müsahibə

“ASAN xid  mət” 
dövlət xidmətlərinin 

vahid məkanına çevrilir 



mər  kəz  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti ilə ta  nış ol 
muş  lar.

“ASAN xid  mət” əl  də et  di  yi yük  sək 
nailiy  yət  lə  ri  nə gö  rə Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 
Təş  ki  la  tı  nın 2015ci il Döv  lət Xid  mət  lə  ri 
Mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rül  müş  dür. “ASAN 
xid  mət” se  çim pro  se  si  nin bü  tün mər  hə 
lə  lə  rin  dən 800 na  mi  zəd ara  sın  dan uğur
 la keç  miş və 2015ci il 2024 ap  rel ta 
rixin  də BMTnin Döv  lət İda  rə  çi  li  yi üz  rə 
Eks  pert  lər Ko  mi  tə  si  nin il  lik ses  si  ya  sın 
da qa  lib se  çil  miş  dir. “ASAN xid  mət” 
“Döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si” ka  te  qo  ri  ya  sın  da 1ci 
ye  rə la  yiq gö  rül  müş  dür.

2018ci il mar  tın 22də BMTnin İn 
san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı  nın Ce  nev  rə  də ke 
çi  ri  lən 37ci ses  si  ya  sı çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə “Döv  lət xid  mət 
lə  ri  nin şəf  faf, mə  su  liy  yət  li və sə  mə  rə  li 
çat  dı  rıl  ma  sı va  si  tə  si  lə in  san hü  quq  la  rı 
nın və Da  vam  lı İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri  nin 
təş  vi  qi” ad  lı qət  na  mə yek  dil  lik  lə qə  bul 
edi  lib. Bu qət  na  mə dün  ya  nın qlo  bal in 
ki  şaf proq  ra  mı  nı müəy  yən edən BMT
nin Da  vam  lı İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri  nin 
2015ci il  də qə  bul olun  ma  sın  dan ke  çən 
vaxt ər  zin  də İn  san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı 
çər  çi  və  sin  də Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü 
ilə qə  bul edil  miş ilk sə  nəd  dir. Qət  na  mə
 nin irə  li sü  rül  mə  sin  də məq  səd öl  kə  mi 
zin kor  rup  si  ya  ya qar  şı mü  ba  ri  zə sa  hə 
sin  də mü  hüm nailiy  yət  lə  rin  dən bi  ri he 
sab edi  lən “ASAN xid  mət” kon  sep  si  ya 
sı  na əsas  la  nan “döv  lət xid  mət  lə  ri  nin 

şəf  faf, mə  su  liy  yət  li və sə  mə  rə  li çat  dı  rıl 
ma  sı” üz  rə qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin BMT 
sis  te  mi da  xi  lin  də təş  viq edil  mə  si  dir.

- Mə  lum  dur ki, öl  kə  miz  də kö  nül  lü-
 lük hə  rə  ka  tı  nın küt  lə  vi xa  rak  ter 
al  ma  sın  da gənc  lə  rin “ASAN xid -
mət” mər  kəz  lə  rin  də və  tən  daş  la  ra 
kö  nül  lü xid  mət et  mə  si  nin ro  lu bö -
yük  dür. Bu  nun  la bağ  lı fi  kir  lə  ri  niz 
nə  dən iba  rət  dir?

 Nə  zə  rə al  saq ki, “ASAN kö  nül  lü 
lük” hə  rə  ka  tı  na cə  mi 15 nə  fər ilə baş  la 
mış  dıq və bu gün bu sa  yın 17 min nə  fə  ri 
aş  ma  sı de  di  yi  ni  zə ba  riz nü  mu  nə  dir. 
Hər bir kö  nül  lü və  tən  pər  vər, in  tel  lek 
tual, yar  dım  se  vər, özü  nü in  ki  şaf et  dir 
mə  yi se  vən və öz mil  limə  nə  vi də  yər  lə 
ri  nə sa  diq olan müasir gənc  dir. Cə  nab 
Pre  zi  dent də gənc  lər  lə gö  rüş  lə  rin  də kö 
nül  lü  lə  rə bu də  yər  lə  ri rəh  bər tut  ma  ğı 
töv  si  yə edir. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, Azər 
bay  can gənc  li  yi bu də  yər  lə  rin ma  hiy  yə 
ti  ni an  la  yır və cə  nab Pre  zi  den  tin apar  dı
 ğı is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də bi 
la  va  si  tə iş  ti  rak edir.

- Ül  vi müəl  lim, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı -
nın st  ruk  tu  ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl -
ma  sı və ida  rə edil  mə  si  nin tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir -
lər haq  qın  da fər  ma  nı əsa  sın  da 
“ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri mü  va -
fiq döv  lət xid  mət  lə  ri  nin al  ter  na -

tiv  siz for  ma  da hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 
va  hid mə  ka  na çev  ri  lir, rəh  bər  lik 
et  di  yi  niz qu  ru  mun fəaliy  yət və sə -
la  hiy  yət dairə  si ge  niş  lə  nir. Bu mə -
sə  lə ilə bağ  lı tə  fər  rüat  la  rı diq  qə  tə 
çat  dır  ma  ğı  nı  zı is  tər  dik.

 2019cu il yan  va  rın 17də cə  nab 
Pre  zi  dent “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın 
da bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı  nın st  ruk  tu 
ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı və ida  rə 
edil  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” Fər  man im 
za  la  yıb. Fər  ma  na əsa  sən Ba  kı şə  hə  rin 
də, ha  be  lə “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri 
nin yer  ləş  di  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın di  gər in  zi  ba  ti əra  zi va  hid  lə  rin  də 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den
 ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So 
sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li 
yi  nin fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si haq 
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 2012ci il 5 sent  yabr ta  rix  li 706 
nöm  rə  li Fər  ma  nı  nın 5ci his  sə  sin  də nə 
zər  də tu  tu  lan döv  lət xid  mət  lə  ri  nin yal 
nız “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  rin  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si tap  şı  rı  lıb. Bu  nun  la da, 
mü  va  fiq döv  lət xid  mət  lə  ri  nin al  ter  na  tiv 
for  ma  da de  yil, va  hid mə  kan  dan  yal 
nız “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  rin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si tə  min edi  lə  cək.

Ha  zır  da mü  va  fiq pro  ses  lə  ri  n da  ha 
sə  mə  rə  li for  ma  da tən  zim  lən  mə  si məq 
sə  di ilə iş  çi qrup for  ma  laş  dı  rı  lıb. Həm  çi
 nin aidiy  yə  ti qu  rum  lar  la bir  gə təd  bir  lə 
rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si da  vam et  di  ri  lir.
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2017ci il no  yab  rın 10da döv  lət 
agent  li  yi ilə İs  lam Təh  sil, Elm və Mə  də 
niy  yət Təş  ki  la  tı (İSES  KO) ara  sın  da an 
laş  ma me  mo  ran  du  mu im  za  lan  mış  dır. 
Sö  zü  ge  dən an  laş  ma me  mo  ran  du  mu 
nun imp  le  men  ta  si  ya  sı çər  çi  və  sin  də 
2018ci il okt  yab  rın 25də agent  li  k ilə 
İSES  KO ara  sın  da bir  gə əmək  daş  lıq 
proq  ra  mı im  za  la  nıb. Əmək  daş  lıq proq 
ra  mı  na əsa  sən qa  baq  cıl ida  rəet  mə üz  rə 
“İSES  KOnun ASAN mü  ka  fa  tı” tə  sis 
olu  nur. Mü  ka  fat döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə
 sin  də in  no  va  si  ya  la  rı və qa  baq  cıl təc  rü 
bə  lə  ri əks et  di  rən İSES  KO təş  ki  la  tı  na 
üzv olan öl  kə  lər  də təq  dim olu  na  caq  dır.

Bun  dan baş  qa, Öz  bə  kis  tan, Ta  ci  kis 
tan və bir sı  ra di  gər öl  kə  lər tə  rə  fin  dən 
“ASAN xid  mət” təc  rü  bə  si  nin öy  rə  nil  mə
 si ilə bağ  lı mü  ra  ciət  lər da  xil ol  muş  dur.

Ümu  mi  lik  də bu gü  nə qə  dər 60a ya 
xın öl  kə  də “ASAN xid  mət”in təq  di  ma  tı 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, 700dən çox nü  ma 
yən  də he  yə  ti mər  kəz  lə  rə sə  fər et  miş və 
100dən ar  tıq xa  ri  ci küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  sin  də “ASAN xid  mət”lə bağ  lı mə 
lu  mat  lar dərc olun  muş və proq  ram  lar 
ha  zır  lan  mış  dır.

- Bu gün “ASAN xid  mət”in fəaliy -
yə  ti Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, Av  ro  pa Par  la -
men  ti ki  mi qu  rum  lar  da, həm  çi  nin 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya, Fran  sa, Al  ma  ni -
ya və di  gər Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Və  tən -
daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si-
 ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi  nin 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin di  na  mi -
ka  sı ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 Bu gü  nə qə  dər bir ne  çə bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri, xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
yük  sək və  zi  fə  li rəs  mi  lə  ri, par  la  ment nü 
ma  yən  də  lə  ri “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə
 rin  də ol  muş, ey  ni za  man  da, müx  tə  lif 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da və xa  ri  ci öl  kə  lə
 rin par  la  ment  lə  rin  də “ASAN xid  mət” 
ba  rə  də təq  di  mat  lar edil  miş  dir.

2014cü il fev  ra  lın 19da Bel  çi  ka Kral
 lı  ğı  nın Brüs  sel şə  hə  rin  də Av  ro  pa Par  la 

men  ti  nin mən  zil qə  rar  ga  hın  da Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin üzv  lə  ri  nin və di  gər qo 
naq  la  rın iş  ti  ra  kı ilə “İn  no  va  si  ya və mo 
bil im  za  Av  ro  pa ilə ye  ni rə  qəm  sal in 
teq  ra  si  ya va  si  tə  si ki  mi” möv  zu  sun  da 
ge  niş konf  rans ke  çi  ril  miş  dir. Bu  ra  da 
“ASAN xid  mət”in ya  ra  dıl  ma  sı ta  ri  xi, in 
ki  şa  fı, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən xid  mət növ  lə  ri və 
və  tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun əl  də olun 
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də qa  za  nıl  mış nailiy 
yət  lər  ba  rə  də qo  naq  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat 
ve  ril  miş  dir.

2014cü ilin iyul ayın  da Bö  yük Bri  ta 
ni  ya par  la  men  tin  də “ASAN xid  mət” 
haq  qın  da xü  su  si təq  di  mat ke  çi  ril  miş  dir.

2017ci il  yan  va  rın 26da Fran  sa Mil
 li As  samb  le  ya  sın  da “Döv  lət xid  mət  lə  ri 
nə çı  xış və və  tən  daş  lıq” möv  zu  sun  da 
konf  rans  da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə 
ril  mə  sin  də öl  kə  mi  zin qa  baq  cıl təc  rü  bə  si 
he  sab olu  nan “ASAN xid  mət” ba  rə  də 
ge  niş təq  di  mat hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. 
Təd  bi  rə Fran  sa Se  na  tı  nın üzv  lə  ri ilə ya 
na  şı, yer  li və re  gional or  qan  la  rın yük  sək 

və  zi  fə  li şəxs  lə  ri, dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, 
aka  de  mik dairə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri də 
qa  tı  lıb  lar.

Bun  dan əla  və, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın baş 
ka  ti  bi, Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın 
İn  ki  şaf Proq  ra  mı  nın  rəh  bə  ri, BMT baş 
ka  ti  bi  nin müavi  ni, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı Mo  ni  to  rinq Ko 
mi  tə  si  nin həm  mə  ru  zə  çi  lə  ri, Bö  yük Bri
 ta  ni  yaAzər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri, Slo  va  ki  ya 
Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər  bay  can  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə 
ri, İn  do  ne  zi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Nü  ma 
yən  də  lər Pa  la  ta  sı  nın Sədr müavi  ni, 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin nü  ma  yən  də 
he  yə  ti, Türk  mə  nis  tan Məc  li  si Səd  ri  nin 
müavi  ni, ey  ni za  man  da, Fran  sa  dan, 
İta  li  ya  dan, Al  ma  ni  ya  dan olan de  pu  tat
 lar və di  gər  lə  ri ötən il  lər ər  zin  də Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya 
nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So  sial 
İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi və 
onun ta  be  li  yin  də olan “ASAN xid  mət” 



mər  kəz  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti ilə ta  nış ol 
muş  lar.

“ASAN xid  mət” əl  də et  di  yi yük  sək 
nailiy  yət  lə  ri  nə gö  rə Bir  ləş  miş Mil  lət  lər 
Təş  ki  la  tı  nın 2015ci il Döv  lət Xid  mət  lə  ri 
Mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rül  müş  dür. “ASAN 
xid  mət” se  çim pro  se  si  nin bü  tün mər  hə 
lə  lə  rin  dən 800 na  mi  zəd ara  sın  dan uğur
 la keç  miş və 2015ci il 2024 ap  rel ta 
rixin  də BMTnin Döv  lət İda  rə  çi  li  yi üz  rə 
Eks  pert  lər Ko  mi  tə  si  nin il  lik ses  si  ya  sın 
da qa  lib se  çil  miş  dir. “ASAN xid  mət” 
“Döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə  ril  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si” ka  te  qo  ri  ya  sın  da 1ci 
ye  rə la  yiq gö  rül  müş  dür.

2018ci il mar  tın 22də BMTnin İn 
san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı  nın Ce  nev  rə  də ke 
çi  ri  lən 37ci ses  si  ya  sı çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə “Döv  lət xid  mət 
lə  ri  nin şəf  faf, mə  su  liy  yət  li və sə  mə  rə  li 
çat  dı  rıl  ma  sı va  si  tə  si  lə in  san hü  quq  la  rı 
nın və Da  vam  lı İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri  nin 
təş  vi  qi” ad  lı qət  na  mə yek  dil  lik  lə qə  bul 
edi  lib. Bu qət  na  mə dün  ya  nın qlo  bal in 
ki  şaf proq  ra  mı  nı müəy  yən edən BMT
nin Da  vam  lı İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri  nin 
2015ci il  də qə  bul olun  ma  sın  dan ke  çən 
vaxt ər  zin  də İn  san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı 
çər  çi  və  sin  də Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü 
ilə qə  bul edil  miş ilk sə  nəd  dir. Qət  na  mə
 nin irə  li sü  rül  mə  sin  də məq  səd öl  kə  mi 
zin kor  rup  si  ya  ya qar  şı mü  ba  ri  zə sa  hə 
sin  də mü  hüm nailiy  yət  lə  rin  dən bi  ri he 
sab edi  lən “ASAN xid  mət” kon  sep  si  ya 
sı  na əsas  la  nan “döv  lət xid  mət  lə  ri  nin 

şəf  faf, mə  su  liy  yət  li və sə  mə  rə  li çat  dı  rıl 
ma  sı” üz  rə qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin BMT 
sis  te  mi da  xi  lin  də təş  viq edil  mə  si  dir.

- Mə  lum  dur ki, öl  kə  miz  də kö  nül  lü-
 lük hə  rə  ka  tı  nın küt  lə  vi xa  rak  ter 
al  ma  sın  da gənc  lə  rin “ASAN xid -
mət” mər  kəz  lə  rin  də və  tən  daş  la  ra 
kö  nül  lü xid  mət et  mə  si  nin ro  lu bö -
yük  dür. Bu  nun  la bağ  lı fi  kir  lə  ri  niz 
nə  dən iba  rət  dir?

 Nə  zə  rə al  saq ki, “ASAN kö  nül  lü 
lük” hə  rə  ka  tı  na cə  mi 15 nə  fər ilə baş  la 
mış  dıq və bu gün bu sa  yın 17 min nə  fə  ri 
aş  ma  sı de  di  yi  ni  zə ba  riz nü  mu  nə  dir. 
Hər bir kö  nül  lü və  tən  pər  vər, in  tel  lek 
tual, yar  dım  se  vər, özü  nü in  ki  şaf et  dir 
mə  yi se  vən və öz mil  limə  nə  vi də  yər  lə 
ri  nə sa  diq olan müasir gənc  dir. Cə  nab 
Pre  zi  dent də gənc  lər  lə gö  rüş  lə  rin  də kö 
nül  lü  lə  rə bu də  yər  lə  ri rəh  bər tut  ma  ğı 
töv  si  yə edir. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, Azər 
bay  can gənc  li  yi bu də  yər  lə  rin ma  hiy  yə 
ti  ni an  la  yır və cə  nab Pre  zi  den  tin apar  dı
 ğı is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də bi 
la  va  si  tə iş  ti  rak edir.

- Ül  vi müəl  lim, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı -
nın st  ruk  tu  ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl -
ma  sı və ida  rə edil  mə  si  nin tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir -
lər haq  qın  da fər  ma  nı əsa  sın  da 
“ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri mü  va -
fiq döv  lət xid  mət  lə  ri  nin al  ter  na -

tiv  siz for  ma  da hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 
va  hid mə  ka  na çev  ri  lir, rəh  bər  lik 
et  di  yi  niz qu  ru  mun fəaliy  yət və sə -
la  hiy  yət dairə  si ge  niş  lə  nir. Bu mə -
sə  lə ilə bağ  lı tə  fər  rüat  la  rı diq  qə  tə 
çat  dır  ma  ğı  nı  zı is  tər  dik.

 2019cu il yan  va  rın 17də cə  nab 
Pre  zi  dent “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın 
da bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı  nın st  ruk  tu 
ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı və ida  rə 
edil  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” Fər  man im 
za  la  yıb. Fər  ma  na əsa  sən Ba  kı şə  hə  rin 
də, ha  be  lə “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  ri 
nin yer  ləş  di  yi Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın di  gər in  zi  ba  ti əra  zi va  hid  lə  rin  də 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den
 ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So 
sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li 
yi  nin fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si haq 
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 2012ci il 5 sent  yabr ta  rix  li 706 
nöm  rə  li Fər  ma  nı  nın 5ci his  sə  sin  də nə 
zər  də tu  tu  lan döv  lət xid  mət  lə  ri  nin yal 
nız “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  rin  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si tap  şı  rı  lıb. Bu  nun  la da, 
mü  va  fiq döv  lət xid  mət  lə  ri  nin al  ter  na  tiv 
for  ma  da de  yil, va  hid mə  kan  dan  yal 
nız “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə  rin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si tə  min edi  lə  cək.

Ha  zır  da mü  va  fiq pro  ses  lə  ri  n da  ha 
sə  mə  rə  li for  ma  da tən  zim  lən  mə  si məq 
sə  di ilə iş  çi qrup for  ma  laş  dı  rı  lıb. Həm  çi
 nin aidiy  yə  ti qu  rum  lar  la bir  gə təd  bir  lə 
rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si da  vam et  di  ri  lir.
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İSLAHAT

2017ci il no  yab  rın 10da döv  lət 
agent  li  yi ilə İs  lam Təh  sil, Elm və Mə  də 
niy  yət Təş  ki  la  tı (İSES  KO) ara  sın  da an 
laş  ma me  mo  ran  du  mu im  za  lan  mış  dır. 
Sö  zü  ge  dən an  laş  ma me  mo  ran  du  mu 
nun imp  le  men  ta  si  ya  sı çər  çi  və  sin  də 
2018ci il okt  yab  rın 25də agent  li  k ilə 
İSES  KO ara  sın  da bir  gə əmək  daş  lıq 
proq  ra  mı im  za  la  nıb. Əmək  daş  lıq proq 
ra  mı  na əsa  sən qa  baq  cıl ida  rəet  mə üz  rə 
“İSES  KOnun ASAN mü  ka  fa  tı” tə  sis 
olu  nur. Mü  ka  fat döv  lət xid  mət  lə  ri sa  hə
 sin  də in  no  va  si  ya  la  rı və qa  baq  cıl təc  rü 
bə  lə  ri əks et  di  rən İSES  KO təş  ki  la  tı  na 
üzv olan öl  kə  lər  də təq  dim olu  na  caq  dır.

Bun  dan baş  qa, Öz  bə  kis  tan, Ta  ci  kis 
tan və bir sı  ra di  gər öl  kə  lər tə  rə  fin  dən 
“ASAN xid  mət” təc  rü  bə  si  nin öy  rə  nil  mə
 si ilə bağ  lı mü  ra  ciət  lər da  xil ol  muş  dur.

Ümu  mi  lik  də bu gü  nə qə  dər 60a ya 
xın öl  kə  də “ASAN xid  mət”in təq  di  ma  tı 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, 700dən çox nü  ma 
yən  də he  yə  ti mər  kəz  lə  rə sə  fər et  miş və 
100dən ar  tıq xa  ri  ci küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  sin  də “ASAN xid  mət”lə bağ  lı mə 
lu  mat  lar dərc olun  muş və proq  ram  lar 
ha  zır  lan  mış  dır.

- Bu gün “ASAN xid  mət”in fəaliy -
yə  ti Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, Av  ro  pa Par  la -
men  ti ki  mi qu  rum  lar  da, həm  çi  nin 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya, Fran  sa, Al  ma  ni -
ya və di  gər Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Və  tən -
daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si-
 ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi  nin 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin di  na  mi -
ka  sı ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 Bu gü  nə qə  dər bir ne  çə bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri, xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
yük  sək və  zi  fə  li rəs  mi  lə  ri, par  la  ment nü 
ma  yən  də  lə  ri “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə
 rin  də ol  muş, ey  ni za  man  da, müx  tə  lif 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da və xa  ri  ci öl  kə  lə
 rin par  la  ment  lə  rin  də “ASAN xid  mət” 
ba  rə  də təq  di  mat  lar edil  miş  dir.

2014cü il fev  ra  lın 19da Bel  çi  ka Kral
 lı  ğı  nın Brüs  sel şə  hə  rin  də Av  ro  pa Par  la 

men  ti  nin mən  zil qə  rar  ga  hın  da Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin üzv  lə  ri  nin və di  gər qo 
naq  la  rın iş  ti  ra  kı ilə “İn  no  va  si  ya və mo 
bil im  za  Av  ro  pa ilə ye  ni rə  qəm  sal in 
teq  ra  si  ya va  si  tə  si ki  mi” möv  zu  sun  da 
ge  niş konf  rans ke  çi  ril  miş  dir. Bu  ra  da 
“ASAN xid  mət”in ya  ra  dıl  ma  sı ta  ri  xi, in 
ki  şa  fı, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən xid  mət növ  lə  ri və 
və  tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun əl  də olun 
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də qa  za  nıl  mış nailiy 
yət  lər  ba  rə  də qo  naq  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat 
ve  ril  miş  dir.

2014cü ilin iyul ayın  da Bö  yük Bri  ta 
ni  ya par  la  men  tin  də “ASAN xid  mət” 
haq  qın  da xü  su  si təq  di  mat ke  çi  ril  miş  dir.

2017ci il  yan  va  rın 26da Fran  sa Mil
 li As  samb  le  ya  sın  da “Döv  lət xid  mət  lə  ri 
nə çı  xış və və  tən  daş  lıq” möv  zu  sun  da 
konf  rans  da döv  lət xid  mət  lə  ri  nin gös  tə 
ril  mə  sin  də öl  kə  mi  zin qa  baq  cıl təc  rü  bə  si 
he  sab olu  nan “ASAN xid  mət” ba  rə  də 
ge  niş təq  di  mat hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. 
Təd  bi  rə Fran  sa Se  na  tı  nın üzv  lə  ri ilə ya 
na  şı, yer  li və re  gional or  qan  la  rın yük  sək 

və  zi  fə  li şəxs  lə  ri, dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, 
aka  de  mik dairə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri də 
qa  tı  lıb  lar.

Bun  dan əla  və, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın baş 
ka  ti  bi, Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı  nın 
İn  ki  şaf Proq  ra  mı  nın  rəh  bə  ri, BMT baş 
ka  ti  bi  nin müavi  ni, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı Mo  ni  to  rinq Ko 
mi  tə  si  nin həm  mə  ru  zə  çi  lə  ri, Bö  yük Bri
 ta  ni  yaAzər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri, Slo  va  ki  ya 
Mil  li Şu  ra  sı  nın Azər  bay  can  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə 
ri, İn  do  ne  zi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Nü  ma 
yən  də  lər Pa  la  ta  sı  nın Sədr müavi  ni, 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin nü  ma  yən  də 
he  yə  ti, Türk  mə  nis  tan Məc  li  si Səd  ri  nin 
müavi  ni, ey  ni za  man  da, Fran  sa  dan, 
İta  li  ya  dan, Al  ma  ni  ya  dan olan de  pu  tat
 lar və di  gər  lə  ri ötən il  lər ər  zin  də Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya 
nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid  mət və So  sial 
İn  no  va  si  ya  lar üz  rə Döv  lət Agent  li  yi və 
onun ta  be  li  yin  də olan “ASAN xid  mət” 
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ğa əsas  la  na  raq hər iki xal  qın ri  fa  hı 
və təh  lü  kə  siz  li  yi üçün iki öl  kə  nin 
bir  gə ça  lış  ma  ğa da  vam edə  cə  yi  nə 
ümid  var ol  du  ğu  nu  bil  dir  miş  dir.

Bə  li, bu, da  nıl  maz fakt  dır ki, 
Azər  bay  can  la Bö  yük Bri  ta  ni  ya ara
 sın  da əla  qə  lə  rin özə  yi  ni ener  ji üz  rə 
əmək  daş  lıq təş  kil edir. 1994cü il  də 
“Əs  rin mü  qa  vi  lə  si” im  za  lan  dıq  dan 
bu  gü  nə  dək bu sa  hə  də əmək  daş  lıq 
hər iki öl  kə  yə qar  şı  lıq  lı fay  da gə  tir
 mək  lə ya  na  şı, mü  na  si  bət  lə  rin mün
 tə  zəm in  ki  şa  fı üçün eti  bar  lı zə  min 
ya  rat  mış  dır. Bil  di  yi  niz ki  mi, 2017
ci il sent  yab  rın 14də Azə  riÇı  raq
Gü  nəş  li ya  ta  ğı  nın iş  lən  mə  si  nin 
2050ci ilə  dək uza  dıl  ma  sı üz  rə Bö 
yük Bri  ta  ni  ya  ya məx  sus Bri  tiş Pet 
ro  lium (BP) və ARDNŞ (SO  CAR) 
ara  sın  da növ  bə  ti sa  ziş im  za  lan  dı. 
Hə  min mə  ra  sim  də  ki çı  xı  şı za  ma  nı 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev bil  dir 
miş  dir ki, “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 
müd  də  ti bit  dik  dən son  ra Azər  bay

 can baş  qa tə  rəf  daş  la ye  ni mü  qa  vi  lə 
im  za  la  ya bi  lər  di və bu im  kan  lar 
biz  də var idi.

BP tə  rə  fi də öz növ  bə  sin  də Azər
 bay  can  la tə  rəf  daş  lı  ğa sa  diq qa  lır 
və Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək ri  fa  hın 
da, xü  su  sən ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
ki uğur  la  rı  n ardıcıllığının tə   mi nin
də, elə  cə də Azər  bay  can  da fəaliy 
yə  ti  nin gə  lə  cək perspektivlərində 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nu hər za  man nü 
ma  yiş et  di  rir. Mi  sal üçün, bo  ru 
kə  mər  lə  ri  nin ti  kil  mə  si za  ma  nı BP 
həm də yer  li ic  ma  la  ra dəs  tək ver 
miş və bu is  ti  qa  mət  də bir sı  ra so 
sial la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. 
Həm  çi  nin şir  kət Azər  bay  can  la bağ
 lı fəaliy  yə  tin  də yer  li he  yət mə  sə  lə 
si  ni daim nə  zər  də sax  la  mış və öz 
st  ruk  tur  la  rın  da da  ha çox azər  bay 
can  lı kadr  la  rın işə gö  tü  rül  mə  si 
prin  si  pi  nə sa  diq qal  mış  dır. Son 
ola  raq, 2018ci il  də ADRin 100 il  li
 yi mü  na  si  bə  ti ilə BP şir  kə  ti Ba  kı 
Me  dia Mər  kə  zi  nin Hey  dər Əli  yev 

Mər  kə  zi ilə bir  lik  də is  teh  sal et  di  yi 
“So  nun  cu ic  las” fil  mi  nin çə  ki  li  şi  nə 
spon  sor  luq et  miş  dir. Fil  min Lon 
don  da 2018ci il  okt  yab  rın 30da 
baş tu  tan prem  ye  ra  sı za  ma  nı BP 
şir  kə  ti  nin re  gional vit  sepre  zi  den  ti 
Bəx  ti  yar As  lan  bəy  li BPnin məhz 
25 il  dən ar  tıq qarş  ı  lıq  lıfay  da  lı 
əmək  daş  lıq  dan irə  li gə  lə  rək, Azər 
bay  ca  nın ta  ri  xin  də önəm  li ye  ri 
olan ADRin ta  ri  xi  nə həsr olun  muş 
fil  min çə  ki  liş  i  nə dəs  tək ver  mək  dən 
şə  rəf duy  duğ  u  nu nə  zə  rə çat  dır 
mış  dır.

Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, bil 
dir  mək is  tər  dim ki, iki öl  kə ara  sın 
da qey  riener  ji sa  hə  sin  də də əmək
 daş  lıq üçün bö  yük po  ten  sial möv 
cud  dur. Bu is  ti  qa  mət  də təh  sil, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, tu  rizm, mə  də  niy 
yət və bir sı  ra di  gər  sa  hə  lə  ri mi  sal 
gös  tər  mək olar.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 2015ci il  də 
Azər  bay  can  la Bri  ta  ni  ya ara  sın  da 
məhz qey  rineft sek  to  run  da əmək 

SƏFİR

Tahir Tağızadə:

“Breksit”dən  
sonra bu xüsusda  

bəzi əngəllər  
aradan qalxacaq

- Azər  bay  can ilə Bir  ləş  miş Kral-
 lıq uzun il  lər  dir ki, ener  ji la -
yi  hə  lə  rin  də uğur  lu əmək  daş -
lıq edir. Bir sə  fir ki  mi Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya və Azər  bay  can ara -
sın  da da  ha han  sı əmək  daş  lıq 
im  kan  la  rı  nı qeyd et  mək is  tər -
di  niz?

 Bö  yük Bri  ta  ni  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  ri nü  mu  nə  vi 
mü  na  si  bət  lər he  sab et  mək olar. 
2017ci il  də Azər  bay  can və Bri  ta  ni  ya 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 25ci il  dö  nü  mü qeyd 
edil  miş  dir. Ənə  nə  vi hal  dır ki, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
an  diç  mə mə  ra  si  min  dən son  ra ilk 
xa  ri  ci sə  fə  ri  ni Tür  ki  yə  yə edir. An  caq 
cə  nab İl  ham Əli  yev bu də  fə Tür  ki  yə 
sə  fə  rin  dən Azər  bay  ca  na qa  yıt  ma  ya

 raq, növ  bə  ti gün Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
nın Baş na  zi  ri Te  re  za Me  yin də  və  ti 
ilə Lon  do  na sə  fər et  di. Bu, əla  qə  lə 
rin sə  viy  yə  si  nin və di  na  mi  ka  sı  nın 
çox gö  zəl gös  tə  ri  ci  si  dir. Bu sə  fər çər
 çi  və  sin  də öl  kə baş  çı  sı  Bri  ta  ni  ya  nın 
Baş na  zi  ri, Bri  ta  ni  ya XİNin Av  ro  pa 
və Ame  ri  ka üz  rə döv  lət na  zi  ri, Bey 
nəl  xalq Ti  ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  nın 
Təş  vi  qi üz  rə döv  lət na  zi  ri, Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  ti  nin Lord  lar və İc  ma  lar 
Pa  la  ta  sı  nın çox  say  lı nü  ma  yən  də  lə  ri, 
BP (Bri  tiş Pet  ro  lium) şir  kə  ti  nin rəh
 bər  li  yi, elə  cə də Bu  kin  gem Sa  ra 
yın  da York her  so  qu ilə gö  rüş  lər 
ke  çir  di. Bu gö  rüş  lə  rin is  tər ma  hiy 
yə  ti, is  tər  sə də ru  hu, mən  cə, st  ra  te
 ji tə  rəf  daş  lı  ğın düz  gün is  ti  qa  mət  də 
və la  zı  mi sü  rət  lə in  ki  şaf et  di  ril  di  yi
 nin sü  bu  tu idi.

Söz  süz ki, Bri  ta  ni  ya tə  rə  fi də 
Azər  bay  can  la mü  na  si  bət  lə  ri  nə çox 
yük  sək də  yər ve  rir və biz bu  nu 
qar  şı tə  rəf  lə bü  tün sə  viy  yə  lər  də  ki 
tə  mas  la  rı  mız za  ma  nı hiss edi  rik. 
Tək  cə son onil  lik ər  zin  də Bri  ta  ni  ya 
Azər  bay  ca  na 23 mil  yard funtster 
linq sər  ma  yə ya  tır  mış  dır və ümu 
mi  lik  də bu sa  hə  də Bri  ta  ni  ya bi  rin 
ci  li  yi qo  ru  yub sax  la  yır. 2018ci il  
ma  yın 24də Azər  bay  ca  nın Bri  ta  ni
 ya  da  kı sə  fir  li  yi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
Lon  don  da Azər  bay  can De  mok  ra 
tik Res  pub  li  ka  sı  nın 100 il  li  yi mü 
na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən zi  ya  fət  də  ki çı 
xı  şı za  ma  nı Bri  ta  ni  ya XİNin Av  ro
 pa və Ame  ri  ka üz  rə döv  lət na  zi  ri 
Alan Dan  kan Bri  ta  ni  ya  nın Azər 
bay  ca  na dost öl  kə ol  maq  dan qü  rur 
duy  du  ğu  nu və 25 il  lik əmək  daş  lı 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Bö  yük Bri  ta  ni  ya və  
Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş Kral  lı  ğı üçün əhə  miy 
yət  li tə  rəf  daş  dır. İki öl  kə ara  sın  da yax  şı əla  qə  lər 
möv  cud  dur. Bir  ləş  miş Kral  lıq ar  tıq uzun il  lər  dir ki, 
Azər  bay  can  da ən bö  yük xa  ri  ci in  ves  tor  dur. Ona 
gö  rə də “Sə  fir” rub  ri  ka  mı  zın bu  də  fə  ki qo  na  ğı 
Azər  bay  ca  nın Bir  ləş  miş Kral  lıq  da  kı föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Ta  hir Ta  ğı  za  də  dir. 
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ğa əsas  la  na  raq hər iki xal  qın ri  fa  hı 
və təh  lü  kə  siz  li  yi üçün iki öl  kə  nin 
bir  gə ça  lış  ma  ğa da  vam edə  cə  yi  nə 
ümid  var ol  du  ğu  nu  bil  dir  miş  dir.

Bə  li, bu, da  nıl  maz fakt  dır ki, 
Azər  bay  can  la Bö  yük Bri  ta  ni  ya ara
 sın  da əla  qə  lə  rin özə  yi  ni ener  ji üz  rə 
əmək  daş  lıq təş  kil edir. 1994cü il  də 
“Əs  rin mü  qa  vi  lə  si” im  za  lan  dıq  dan 
bu  gü  nə  dək bu sa  hə  də əmək  daş  lıq 
hər iki öl  kə  yə qar  şı  lıq  lı fay  da gə  tir
 mək  lə ya  na  şı, mü  na  si  bət  lə  rin mün
 tə  zəm in  ki  şa  fı üçün eti  bar  lı zə  min 
ya  rat  mış  dır. Bil  di  yi  niz ki  mi, 2017
ci il sent  yab  rın 14də Azə  riÇı  raq
Gü  nəş  li ya  ta  ğı  nın iş  lən  mə  si  nin 
2050ci ilə  dək uza  dıl  ma  sı üz  rə Bö 
yük Bri  ta  ni  ya  ya məx  sus Bri  tiş Pet 
ro  lium (BP) və ARDNŞ (SO  CAR) 
ara  sın  da növ  bə  ti sa  ziş im  za  lan  dı. 
Hə  min mə  ra  sim  də  ki çı  xı  şı za  ma  nı 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev bil  dir 
miş  dir ki, “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 
müd  də  ti bit  dik  dən son  ra Azər  bay

 can baş  qa tə  rəf  daş  la ye  ni mü  qa  vi  lə 
im  za  la  ya bi  lər  di və bu im  kan  lar 
biz  də var idi.

BP tə  rə  fi də öz növ  bə  sin  də Azər
 bay  can  la tə  rəf  daş  lı  ğa sa  diq qa  lır 
və Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək ri  fa  hın 
da, xü  su  sən ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
ki uğur  la  rı  n ardıcıllığının tə   mi nin
də, elə  cə də Azər  bay  can  da fəaliy 
yə  ti  nin gə  lə  cək perspektivlərində 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nu hər za  man nü 
ma  yiş et  di  rir. Mi  sal üçün, bo  ru 
kə  mər  lə  ri  nin ti  kil  mə  si za  ma  nı BP 
həm də yer  li ic  ma  la  ra dəs  tək ver 
miş və bu is  ti  qa  mət  də bir sı  ra so 
sial la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. 
Həm  çi  nin şir  kət Azər  bay  can  la bağ
 lı fəaliy  yə  tin  də yer  li he  yət mə  sə  lə 
si  ni daim nə  zər  də sax  la  mış və öz 
st  ruk  tur  la  rın  da da  ha çox azər  bay 
can  lı kadr  la  rın işə gö  tü  rül  mə  si 
prin  si  pi  nə sa  diq qal  mış  dır. Son 
ola  raq, 2018ci il  də ADRin 100 il  li
 yi mü  na  si  bə  ti ilə BP şir  kə  ti Ba  kı 
Me  dia Mər  kə  zi  nin Hey  dər Əli  yev 

Mər  kə  zi ilə bir  lik  də is  teh  sal et  di  yi 
“So  nun  cu ic  las” fil  mi  nin çə  ki  li  şi  nə 
spon  sor  luq et  miş  dir. Fil  min Lon 
don  da 2018ci il  okt  yab  rın 30da 
baş tu  tan prem  ye  ra  sı za  ma  nı BP 
şir  kə  ti  nin re  gional vit  sepre  zi  den  ti 
Bəx  ti  yar As  lan  bəy  li BPnin məhz 
25 il  dən ar  tıq qarş  ı  lıq  lıfay  da  lı 
əmək  daş  lıq  dan irə  li gə  lə  rək, Azər 
bay  ca  nın ta  ri  xin  də önəm  li ye  ri 
olan ADRin ta  ri  xi  nə həsr olun  muş 
fil  min çə  ki  liş  i  nə dəs  tək ver  mək  dən 
şə  rəf duy  duğ  u  nu nə  zə  rə çat  dır 
mış  dır.

Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, bil 
dir  mək is  tər  dim ki, iki öl  kə ara  sın 
da qey  riener  ji sa  hə  sin  də də əmək
 daş  lıq üçün bö  yük po  ten  sial möv 
cud  dur. Bu is  ti  qa  mət  də təh  sil, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, tu  rizm, mə  də  niy 
yət və bir sı  ra di  gər  sa  hə  lə  ri mi  sal 
gös  tər  mək olar.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 2015ci il  də 
Azər  bay  can  la Bri  ta  ni  ya ara  sın  da 
məhz qey  rineft sek  to  run  da əmək 

SƏFİR

Tahir Tağızadə:

“Breksit”dən  
sonra bu xüsusda  

bəzi əngəllər  
aradan qalxacaq

- Azər  bay  can ilə Bir  ləş  miş Kral-
 lıq uzun il  lər  dir ki, ener  ji la -
yi  hə  lə  rin  də uğur  lu əmək  daş -
lıq edir. Bir sə  fir ki  mi Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya və Azər  bay  can ara -
sın  da da  ha han  sı əmək  daş  lıq 
im  kan  la  rı  nı qeyd et  mək is  tər -
di  niz?

 Bö  yük Bri  ta  ni  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  ri nü  mu  nə  vi 
mü  na  si  bət  lər he  sab et  mək olar. 
2017ci il  də Azər  bay  can və Bri  ta  ni  ya 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 25ci il  dö  nü  mü qeyd 
edil  miş  dir. Ənə  nə  vi hal  dır ki, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
an  diç  mə mə  ra  si  min  dən son  ra ilk 
xa  ri  ci sə  fə  ri  ni Tür  ki  yə  yə edir. An  caq 
cə  nab İl  ham Əli  yev bu də  fə Tür  ki  yə 
sə  fə  rin  dən Azər  bay  ca  na qa  yıt  ma  ya

 raq, növ  bə  ti gün Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
nın Baş na  zi  ri Te  re  za Me  yin də  və  ti 
ilə Lon  do  na sə  fər et  di. Bu, əla  qə  lə 
rin sə  viy  yə  si  nin və di  na  mi  ka  sı  nın 
çox gö  zəl gös  tə  ri  ci  si  dir. Bu sə  fər çər
 çi  və  sin  də öl  kə baş  çı  sı  Bri  ta  ni  ya  nın 
Baş na  zi  ri, Bri  ta  ni  ya XİNin Av  ro  pa 
və Ame  ri  ka üz  rə döv  lət na  zi  ri, Bey 
nəl  xalq Ti  ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  nın 
Təş  vi  qi üz  rə döv  lət na  zi  ri, Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  ti  nin Lord  lar və İc  ma  lar 
Pa  la  ta  sı  nın çox  say  lı nü  ma  yən  də  lə  ri, 
BP (Bri  tiş Pet  ro  lium) şir  kə  ti  nin rəh
 bər  li  yi, elə  cə də Bu  kin  gem Sa  ra 
yın  da York her  so  qu ilə gö  rüş  lər 
ke  çir  di. Bu gö  rüş  lə  rin is  tər ma  hiy 
yə  ti, is  tər  sə də ru  hu, mən  cə, st  ra  te
 ji tə  rəf  daş  lı  ğın düz  gün is  ti  qa  mət  də 
və la  zı  mi sü  rət  lə in  ki  şaf et  di  ril  di  yi
 nin sü  bu  tu idi.

Söz  süz ki, Bri  ta  ni  ya tə  rə  fi də 
Azər  bay  can  la mü  na  si  bət  lə  ri  nə çox 
yük  sək də  yər ve  rir və biz bu  nu 
qar  şı tə  rəf  lə bü  tün sə  viy  yə  lər  də  ki 
tə  mas  la  rı  mız za  ma  nı hiss edi  rik. 
Tək  cə son onil  lik ər  zin  də Bri  ta  ni  ya 
Azər  bay  ca  na 23 mil  yard funtster 
linq sər  ma  yə ya  tır  mış  dır və ümu 
mi  lik  də bu sa  hə  də Bri  ta  ni  ya bi  rin 
ci  li  yi qo  ru  yub sax  la  yır. 2018ci il  
ma  yın 24də Azər  bay  ca  nın Bri  ta  ni
 ya  da  kı sə  fir  li  yi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
Lon  don  da Azər  bay  can De  mok  ra 
tik Res  pub  li  ka  sı  nın 100 il  li  yi mü 
na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən zi  ya  fət  də  ki çı 
xı  şı za  ma  nı Bri  ta  ni  ya XİNin Av  ro
 pa və Ame  ri  ka üz  rə döv  lət na  zi  ri 
Alan Dan  kan Bri  ta  ni  ya  nın Azər 
bay  ca  na dost öl  kə ol  maq  dan qü  rur 
duy  du  ğu  nu və 25 il  lik əmək  daş  lı 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Bö  yük Bri  ta  ni  ya və  
Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş Kral  lı  ğı üçün əhə  miy 
yət  li tə  rəf  daş  dır. İki öl  kə ara  sın  da yax  şı əla  qə  lər 
möv  cud  dur. Bir  ləş  miş Kral  lıq ar  tıq uzun il  lər  dir ki, 
Azər  bay  can  da ən bö  yük xa  ri  ci in  ves  tor  dur. Ona 
gö  rə də “Sə  fir” rub  ri  ka  mı  zın bu  də  fə  ki qo  na  ğı 
Azər  bay  ca  nın Bir  ləş  miş Kral  lıq  da  kı föv  qə  la  də və 
sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri Ta  hir Ta  ğı  za  də  dir. 
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daş  lı  ğı in  ki  şaf et  dir  mək məq  sə  di 
ilə hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı bir  gə ko  mis  si 
ya ya  ra  dıl  mış  dır. Ko  mis  si  ya  nın 
üçün  cü ic  la  sı  nın ca  ri ilin may ayın
 da ke  çi  ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır.

Bri  ta  ni  ya tə  rə  fi də bü  tün tə  mas 
lar za  ma  nı təs  diq edir ki, iki öl  kə 
ara  sın  da təh  sil sa  hə  sin  də əmək 
daş  lı  ğı in  ki  şaf et  dir  mək üçün ki  fa 
yət qə  dər im  kan  lar var. Azər  bay 
can  da in  gi  lis di  li  nin təd  ri  si  nə ma 
raq, elə  cə də azər  bay  can  lı tə  lə  bə  lə 
rin məhz Bri  ta  ni  ya uni  ver  si  tet  lə 
rin  də təh  sil al  ma  ğa üs  tün  lük ver 
mə  si, Bri  ta  ni  ya hö  ku  mə  ti  nin azər 
bay  can  lı tə  lə  bə  lər üçün ayır  dı  ğı 
tə  qaüd  lər və sairə təh  sil əla  qə  lə  ri 
nə tə  kan ve  rən gös  tə  ri  ci  lər  dən sa 
də  cə bir ne  çə  si  dir. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın təh  sil na  zi  ri Cey 
hun Bay  ra  mov 2019cu il 2023 
yan  var ta  rixin  də Lon  don  da ke  çi  ri 
lən Dün  ya Təh  sil Fo  ru  mun  da iş  ti 
rak üçün Lon  do  na sə  fə  ri çər  çi  və 
sin  də bir sı  ra qu  rum  lar  da gö  rüş  lər 
ke  çir  miş və əmək  daş  lıq im  kan  la  rı 
nı mü  za  ki  rə et  miş  dir.

Ox  şar im  kan  lar mə  də  niy  yət sa 
hə  sin  də də möv  cud  dur. 2019cu 
ilin 1314 fev  ral ta  rixin  də Lon  don 
da iş  gü  zar sə  fər  də olan Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın  mə  də  niy  yət 
na  zi  ri Əbül  fəs Qa  ra  yev bir sı  ra gö 
rüş  lər ke  çi  rə  rək  mə  də  niy  yət sfe  ra
 sın  da əmək  daş  lıq im  kan  la  rı  nı qeyd 
et  miş  dir. “Bri  tiş Kon  sul”la gö  rüş 
za  ma  nı Azər  bay  can Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi ilə qu  rum ara  sın  da be  şil 
lik əmək  daş  lı  ğın mü  va  fiq as  pekt  lə
 ri  ni müəy  yən edən sə  nəd im  za  lan 
mış  dır. Qeyd et  mək is  tər  dim ki, 
be  lə sə  fər  lər çox fay  da  lı  dır və qı  sa 
müd  dət  də nə  ti  cə  lə  ri gör  mə  yə im 
kan ve  rir.

Bri  ta  ni  ya  lı  lar ara  sın  da Azər  bay 
ca  nın tu  rizm po  ten  sialı  na da ma 
raq il  bəil art  maq  da  dır. Çox teztez 
Azər  bay  ca  nın Bri  ta  ni  ya  da  kı sə  fir  li

 yi  nə öl  kə  miz  də çə  ki  liş apar  maq 
üçün is  tər nü  fuz  lu, is  tər  sə də di  gər 
Bri  ta  ni  ya te  le  ka  nal  la  rı  nın nü  ma 
yən  də  lə  ri mü  ra  ciət edir  lər. 2017ci 
il  də BBC 2 te  le  vi  zi  ya ka  na  lı  nın ge 
niş audi  to  ri  ya  ya ma  lik “Bö  yük Qi 
tə Də  mir  yo  lu Sə  ya  hət  lə  ri” (“Great 
Con  ti  nen  tal Rail  way Jour  neys”) 
ad  lı sə  nəd  li film  lər se  ri  ya  sı  nın, 
2018ci il  də isə bri  ta  ni  ya  lı məş  hur 
akt  ri  sa Coan  na Lum  le  yin apa  rı  cı 
lığ  ı ilə “Coan  na Lum  le  yin İ  pək 
Yo  lu” ad  lı sə  nəd  li fil  min Azər  bay 
ca  na aid çə  ki  liş  lə  ri  nin öl  kə  miz  də 
apa  rıl  ma  sı üçün sə  fir  li  yə mü  ra  ciət
 lər et  mə  si bun  lar  dan sa  də  cə bir 
ne  çə  si  dir. Bu ya  xın  lar  da biz Lon 
don  da ənə  nə  vi ola  raq hər il ke  çi  ri 
lən “Dün  ya Sə  ya  hət Ba  za  rı” sər  gi 
si  nin rəh  bər  li  yi ilə gö  rüş ke  çir  dik 
və hə  min gö  rüş  də qar  şı tə  rəf Azər
 bay  can  da möv  cud olan tu  rizm po 
ten  sialı  nın is  teh  lak  çı  lar və tu  rizm 
şir  kət  lə  ri üçün çox ma  raq  lı is  ti  qa 
mət ol  du  ğu  nu söy  lə  di. Kənd tə  sər
 rü  fa  tı sa  hə  sin  də əmək  daş  lıq üçün 
də im  kan  lar möv  cud  dur və ümid 
edi  rik ki, xü  su  sən “Brek  sit”dən 

son  ra bu xü  sus  da bə  zi ən  gəl  lər 
ara  dan qal  xa  caq.

- Cə  nab sə  fir, Azər  bay  ca  nın 
müx  tə  lif böl  gə  lə  ri  nə sə  fər 
edir, öl  kə   ilə ya  xın  dan ta  nış 
olur  su  nuz. Ma  raq  lı mü  şa  hi -
də  lə  ri  niz və Azər  bay  ca  nın 
Londondan necə görünməsi 
ilə bağlı fikirlərinizi bi  zim  lə 
bö  lü  şər  di  niz.

 Bö  yük qü  rur his  si ilə bil  dir  mək 
is  tər  dim ki, Azər  bay  can gün  dən
gü  nə sü  rət  lə in  ki  şaf edir və bu  nu 
bi  zim öl  kə  mi  zə sə  ya  hət edən xa  ri 
ci  lər də təs  diq  lə  yir  lər. Ən se  vin  di 
ri  ci hal isə on  dan iba  rət  dir ki, ar  tıq 
biz öl  kə  mi  zi xa  ric  də ta  nıt  maq üçün 
90cı il  lər  də ol  du  ğu ki  mi bö  yük 
səy  lər gös  tər  mi  rik. Ək  si  nə, yu  xa  rı 
da da bil  dir  di  yim ki  mi kə  nar  dan 
bi  zim öl  kə  mi  zə ma  raq çox güc  lü 
dür. Yax  şı xa  tır  la  yı  ram ki, 1997
2005ci il  lər  də res  pub  li  ka  mı  zın  
ABŞda  kı sə  fir  li  yin  də iş  lə  di  yim 
müd  dət  də Azər  bay  ca  nın adı  nın 
teztez Abi  can və ya Abu  ca şə  hər 
lə  ri ilə səhv sa  lın  ma  sı ilə qar  şı  la  şır

Birinci vitseprezident Mehriban Əliyevanın Böyük Britaniya Baş  
nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolsonla görüşü
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 dım. Çox se  vi  ni  rəm ki, ar  tıq  bu 
cür hal  la  ra rast gə  lin  mir və öl  kə 
miz dün  ya döv  lət  lə  ri ara  sın  da öz 
sö  zü  nü de  yə bi  lən, güc  lü bir döv 
lət ki  mi ta  nı  nır.

Tə  mas  da ol  du  ğum xa  ri  ci  lə  rə öl 
kə  mi  zin spe  si  fik xü  su  siy  yət  lə  ri  ni 
sa  da  la  yar  kən hə  mi  şə iki əsas mə 
sə  lə  yə diq  qət çə  ki  rəm: Azər  bay  can 
çox na  dir öl  kə  lər  dən bi  ri  dir ki, ey 
ni fə  sil  də həm çi  mər  lik is  ti  ra  hə  ti, 
həm də xi  zək sür  mək üçün im  kan
 lar tək  lif edə bi  lir. Həm  çi  nin bi  zim 
xal  qı  mız çox qo  naq  pər  vər  dir və 
Azər  bay  ca  nın zən  gin və rən  ga 
rəng mət  bə  xi var. La  kin bir xır  da 
sir  ri də si  zin  lə bö  lüş  mək is  tər  dim 
ki, ilk ön  cə təh  si  lim, son  ra isə 
məhz dip  lo  ma  tik fəaliy  yə  tim  lə 
əla  qə  dar ola  raq, təəs  süf  lər ol  sun 
ki, öl  kə  mi  zin bü  tün böl  gə  lə  ri  nə sə 
fər et  mə  yə və Azər  bay  ca  nın coğ  ra
 fi  ya  sı ilə ya  xın  dan ta  nış ol  ma  ğa 
im  ka  nım ol  ma  yıb. Bu sə  bəb  dən də 
ça  lı  şı  ram ki, əmək mə  zu  niy  yət  lə 
rim za  ma  nı, elə  cə də xa  ri  ci qo  naq 
la  rı Azər  bay  ca  na sə  fər  lə  ri za  ma  nı 
mü  şa  yiət edər  kən müm  kün qə  dər 

böl  gə  lə  ri  mi  zi zi  ya  rət edim. Hə  lə 
də si  ya  hım  da Azər  bay  ca  nın zi  ya 
rət edə bil  mə  di  yim bir ne  çə böl  gə
 si qa  lıb və növ  bə  ti gə  li  şim  də Qax 
ra  yo  nu  na sə  fər et  mə  yi plan  laş  dı  rı
 ram. He  sab edi  rəm ki, dip  lo  ma  tın 
öl  kə  si  nin coğ  ra  fi  ya  sı və ma  raq  lı 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə ilk növ  bə  də özü 
nün ya  xın  dan bə  ləd ol  ma  sı çox 
önəm  li  dir.

- Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ da  nı  şıq  la  rı  nın 
uzan  ma  sı, Er  mə  nis  ta  nın ha -
zır  kı sta  tus-kvo  nu da  vam et -
dir  mə  yə ça  lış  ma  sı, siz də ra  zı-
 la  şar  sı  nız ki, re  gion  da sül  hün 
və təh  lü  kə  siz  li  yin möh  kəm -
lən  mə  si  nə, iq  ti  sa  di tə  rəq  qi və 
əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na bö -
yük ma  neə ya  ra  dır. Siz be  lə 
bir fik  ri mü  da  fiə edir  si  niz ki, 
dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti bu mü  na -
qi  şə  nin həl  li  nə kö  mək et  mə  li-
 dir. Bu kö  mə  yi konk  ret ola  raq 
ne  cə for  mu  lə edər  di  niz?

 İs  tər coğ  ra  fi möv  qe  yi, is  tər tə 
bii re  surs  la  rı, is  tər  sə də inf  rast  ruk 

tur ba  xım  dan Cə  nu  bi Qaf  qaz re 
gionu bö  yük iq  ti  sa  di po  ten  siala 
ma  lik  dir. Təəs  süf  lər ol  sun ki, Er 
mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı da 
vam edən iş  ğal si  ya  sə  ti öl  kə  mi  zin 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü poz  maq  la ya 
na  şı, re  gionun iq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı 
tam şə  kil  də real  laş  dır  ma  ğa im  kan 
ver  mir. Bu, həm  çi  nin re  gion  da 
sülh və təh  lü  kə  siz  li  yə qar  şı da hə 
də təş  kil edir. Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, 
ar  tıq 25 il  dən çox  dur ki ATƏTin 
Minsk Qru  pu mü  na  qi  şə  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də ça  lı  şır. Söz  süz ki, va 
si  tə  çi  lik mü  na  qi  şə  lə  rin həl  li üsul  la
 rın  dan bi  ri  dir. La  kin mən elə he  sab 
edi  rəm ki, mü  na  qi  şə  nin həll edil 
mə  si üçün ilk növ  bə  də mü  na  qi  şə  ni 
tö  rə  dən sə  bəb ara  dan qalx  ma  lı  dır: 
Er  mə  nis  tan iş  ğal et  di  yi Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  nı azad et  mə  li, qaç 
qın və məc  bu  ri köç  kün  lər öz tor 
paq  la  rı  na ge  ri dön  mə  li  dir. Bu  nun 
la ya  na  şı, Er  mə  nis  ta  nın sta  tuskvo
 nu ra  hat  lıq  la da  vam et  dir  mə  sin  də, 
tə  bii ki, bey  nəl  xalq cə  miy  yə  tin eti 
na  sız  lı  ğı və bə  zi hal  lar  da iş  ğal si 
ya  sə  ti  nə bu və ya di  gər yol  lar  la 

Səfirliyin ADRin 100 illiyi ilə bağlı keçirdiyi ziyafət. Azərbaycanın Britaniyadakı səfiri  
və Britaniya XİNin Avropa və Amerika üzrə dövlət naziri
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sialı  nın daim güc  lən  di  ril  mə  si də 
mü  na  qi  şə  nin Azər  bay  ca  nın xey  ri 
nə həl  li  nin tap  ma  sı üçün çox va  cib 
amil  dir. Be  lə ki, Azər  bay  ca  nın si  ya
 si və iq  ti  sa  di çə  ki  si  nin art  ma  sı mü 
na  qi  şə  ni is  tər dip  lo  ma  tik, is  tər  sə də 
di  gər yol  lar  la həl  li üçün ge  niş im 
kan  lar ya  ra  dır. Bu gün öl  kə baş  çı  sı
 nın yü  rüt  dü  yü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya
 sət də məhz bu is  ti  qa  mət  də  dir.

- Azər  bay  can və Bir  ləş  miş Kral-
 lı  ğın qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rın -
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  rə dair iş  çi 
qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu 
iş  çi qrup  la  rı  nın öl  kə  lə  ri  miz 
və xalq  la  rı  mız ara  sın  da mü  na-
 si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da  kı əhə -
miy  yə  ti və ro  lu ba  rə  də si  zin 
fi  kir  lə  ri  niz ne  cə  dir?

 Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq hö  ku  mət
 lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  də müs  bət nə  ti  cə 
lə  rin əl  də olun  ma  sı və dəs  tək  lən 
mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır. Bri  ta 
ni  ya par  la  men  tin  də fəaliy  yət gös 

tə  rən Azər  bay  can üz  rə dost  luq 
qru  pu Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti  nin diq
 qə  ti  nin öl  kə  miz üçün xü  su  si önəm 
kəsb edən mə  sə  lə  lə  rə və par  la 
ment  də ke  çi  ri  lən mü  za  ki  rə və de 
bat  lar  da Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi 
nin mü  da  fiəsi  nə yö  nəl  dil  mə  si  nə 
dəs  tək ve  rir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
2018ci il ap  re  lin 26da Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Lon  do  na iş  gü  zar sə  fə  ri za  ma  nı Bri
 ta  ni  ya par  la  men  tin  də  ki Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun səd  ri və 
bir sı  ra di  gər üzv  lə  ri ilə gö  rüş ke 
çir  miş  dir.

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  sin  də də 
Bri  ta  ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu fəaliy  yət gös
 tə  rir. Xü  su  si vur  ğu  la  maq is  tər  dim 
ki, qru  pun fəaliy  yə  ti Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Bri  ta  ni  ya  da  kı sə 
fir  li  yi  nin Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti ilə 
apar  dı  ğı işə ya  xın  dan dəs  tək ve  rir. 
Qru  pun səd  ri Ca  van  şir Fey  zi  yev 
teztez Lon  do  na  sə  fər  lər edir, bri 
ta  ni  ya  lı həm  kar  la  rı ilə gö  rüş  lər ke 

çi  rir və Bri  ta  ni  ya par  la  men  tin  də 
Azər  bay  can üz  rə ke  çi  ri  lən müx  tə 
lif din  lə  mə  lər  də möv  qe  yin öl  kə  mi
 zin xey  ri  nə əks olun  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də bri  ta  ni  ya  lı həm  kar  la  rı ilə 
mü  za  ki  rə  lər apa  rır. Məhz dost  luq 
qru  pu  nun ya  xın  dan dəs  tə  yi və 
Azər  bay  ca  nın Bri  ta  ni  ya  da  kı sə  fir  li
 yi  nin səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  tin  də  ki Azər  bay  can qru 
pu  nun üzv  lə  ri ənə  nə  vi ola  raq hər 
il Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ərə  fə  sin  də Azər
 bay  can Pre  zi  den  ti  nə baş  sağ  lı  ğı 
mək  tub  la  rı gön  də  rir və Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  tin  də vax  ta  şı  rı möv  zu 
üz  rə sə  nəd irə  li sü  rü  lür. Hə  min 
təc  rü  bə bu il də da  vam et  di  ril  di.

 Bir mə  qa  mı da qeyd et  mək is 
tər  dim ki, Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti ilə 
tə  mas  lar  da əsas va  cib mə  qam  lar 
dan bi  ri qar  şı tə  rə  fin si  zi tə  rəf  daş 
ki  mi qə  bul et  mə  si  nə nail ol  maq  dır. 
Əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rəm ki, bri  ta  ni 
ya  lı həm  kar  la  rı ilə mü  na  si  bət  də 
Ca  van  şir Fey  zi  yev məhz bu  na mü 
vəf  fəq olub.

Bu cür qrup  lar qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə
 rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də də bö 
yük rol oy  na  yır və hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  ta  ri  lə  ri ara  sın  da mü  va 
fiq ola  raq Azər  bay  ca  na və Bri  ta  ni
 ya  ya sə  fər mü  ba  di  lə  lə  ri hə  ya  ta ke 
çi  ri  lir.

Mü  şa  hi  də  lə  ri  miz onu gös  tə  rir 
ki, Bri  ta  ni  ya par  la  men  tin  də müx  tə
 lif öl  kə və möv  zu  lar üz  rə qrup  la  rın 
fəaliy  yə  ti hə  min öl  kə və möv  zu  lar 
üz  rə ümu  mi fik  rin for  ma  laş  ma  sı 
ba  xı  mın  dan yük  sək əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir və par  la  men  ta  ri  lər bir çox 
hal  lar  da məhz mü  va  fiq qrup  la  ra 
üzv  lük  lə  rin  dən irə  li gə  lə  rək Bri  ta 
ni  ya  da və di  gər döv  lət  lər  də ke  çi  ri 
lən müx  tə  lif təd  bir və gö  rüş  lə  rə 
də  vət alır  lar. Bu mə  na  da, həm sə 
fir  lik, həm də Mil  li Məc  li  sin Bri  ta 
ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
üz  rə iş  çi qru  pu tə  rə  fin  dən Bri  ta  ni 
ya par  la  men  tin  də Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun sı  ra  la  rı  nın art 
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət da 
vam et  di  ri  lir.

SƏFİR

dəs  tək ver  mə  si  nin də ro  lu bö  yük 
dür. Hə  lə də döv  lət  lər öz və  tən 
daş  la  rı  nı iş  ğal olun  muş Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  na sə  fər et  mək  dən, 
öz şir  kət  lə  ri  ni iş  ğal olun  muş əra  zi
 lər  də qey  riqa  nu  ni iq  ti  sa  di fəaliy 
yət apar  maq  dan bə  zi hal  lar  da çə 
kin  di  rə bil  mir  lər. Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu ki  mi hal  la  rın qar  şı  sı  nı al  maq  la, 
elə  cə də klas  sik “faş et və utan  dır” 
(“na  me and sha  me”) me  to  dun  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə, yə  ni müm  kün 
olan bü  tün plat  for  ma  lar  da Er  mə 
nis  ta  nın iş  ğal və tə  ca  vüz si  ya  sə  ti  ni 
pis  lə  mək  lə dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti mü 
na  qi  şə  nin həl  li  nə töh  fə ve  rə bi  lər.

Bu  gün  lər  də biz Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nın 27ci il  dö  nü  mü  nü qeyd et 
dik. Elə he  sab edi  rəm ki, müm  kün 
qə  dər çox dün  ya döv  lət  lə  ri  nin Xo 
ca  lı fa  ciəsi  ni soy  qı  rım ki  mi ta  nı  ma
 sı Azər  bay  ca  nın əda  lət  li möv  qe  yi  ni 
dəs  tək  lə  mək  lə ya  na  şı, mü  na  qi  şə 
nin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də la  zı  mi ad 

dım  la  rı at  ma  sı üçün Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fi üzə  rin  də tə  ləb olu  nan təz  yi  qi 
ya  ra  da bi  lər. Biz daim ça  lı  şı  rıq ki, 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si, o cüm  lə  dən 
Xo  ca  lı fa  ciəsi dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin 
diq  qət mər  kə  zin  də qal  sın. Çe  xi  ya 
da sə  fir ki  mi ça  lış  dı  ğım za  man  
2013cü il  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
21ci il  dö  nü  mü ilə əla  qə  dar Çe  xi  ya 
par  la  men  ti  nin De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sı 
nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin yek
 dil  lik  lə mü  va  fiq qə  rar qə  bul et  mə 
si, 2017ci il  də soy  qı  rı  mın 25ci il 
dö  nü  mü ərə  fə  sin  də Şot  lan  di  ya par
 la  men  tin  də mü  va  fiq sə  nə  din yek 
dil  lik  lə qə  bul olun  ma  sı  bu xü  sus  da 
səy  lə  ri  mi  zin nə  ti  cə  lə  ri ki  mi qeyd 
edi  lə bi  lər. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
27ci il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti ilə 2019
cu il fev  ra  lın 26da Bri  ta  ni  ya par  la 
men  ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sın  da də 
yir  mi ma  sa ke  çi  ril  di. Di  gər tə  rəf 
dən, bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin möv
 qe  yi ilə ya  na  şı, öl  kə  mi  zin po  ten 

Xocalı soyqırımının 27ci ildönümü ilə əlaqədar Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasında keçirilmiş dəyirmi masa 
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sialı  nın daim güc  lən  di  ril  mə  si də 
mü  na  qi  şə  nin Azər  bay  ca  nın xey  ri 
nə həl  li  nin tap  ma  sı üçün çox va  cib 
amil  dir. Be  lə ki, Azər  bay  ca  nın si  ya
 si və iq  ti  sa  di çə  ki  si  nin art  ma  sı mü 
na  qi  şə  ni is  tər dip  lo  ma  tik, is  tər  sə də 
di  gər yol  lar  la həl  li üçün ge  niş im 
kan  lar ya  ra  dır. Bu gün öl  kə baş  çı  sı
 nın yü  rüt  dü  yü da  xi  li və xa  ri  ci si  ya
 sət də məhz bu is  ti  qa  mət  də  dir.

- Azər  bay  can və Bir  ləş  miş Kral-
 lı  ğın qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rın -
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  rə dair iş  çi 
qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu 
iş  çi qrup  la  rı  nın öl  kə  lə  ri  miz 
və xalq  la  rı  mız ara  sın  da mü  na-
 si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da  kı əhə -
miy  yə  ti və ro  lu ba  rə  də si  zin 
fi  kir  lə  ri  niz ne  cə  dir?

 Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq hö  ku  mət
 lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  də müs  bət nə  ti  cə 
lə  rin əl  də olun  ma  sı və dəs  tək  lən 
mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır. Bri  ta 
ni  ya par  la  men  tin  də fəaliy  yət gös 

tə  rən Azər  bay  can üz  rə dost  luq 
qru  pu Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti  nin diq
 qə  ti  nin öl  kə  miz üçün xü  su  si önəm 
kəsb edən mə  sə  lə  lə  rə və par  la 
ment  də ke  çi  ri  lən mü  za  ki  rə və de 
bat  lar  da Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi 
nin mü  da  fiəsi  nə yö  nəl  dil  mə  si  nə 
dəs  tək ve  rir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
2018ci il ap  re  lin 26da Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Lon  do  na iş  gü  zar sə  fə  ri za  ma  nı Bri
 ta  ni  ya par  la  men  tin  də  ki Azər  bay 
can  la dost  luq qru  pu  nun səd  ri və 
bir sı  ra di  gər üzv  lə  ri ilə gö  rüş ke 
çir  miş  dir.

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  sin  də də 
Bri  ta  ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu fəaliy  yət gös
 tə  rir. Xü  su  si vur  ğu  la  maq is  tər  dim 
ki, qru  pun fəaliy  yə  ti Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Bri  ta  ni  ya  da  kı sə 
fir  li  yi  nin Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti ilə 
apar  dı  ğı işə ya  xın  dan dəs  tək ve  rir. 
Qru  pun səd  ri Ca  van  şir Fey  zi  yev 
teztez Lon  do  na  sə  fər  lər edir, bri 
ta  ni  ya  lı həm  kar  la  rı ilə gö  rüş  lər ke 

çi  rir və Bri  ta  ni  ya par  la  men  tin  də 
Azər  bay  can üz  rə ke  çi  ri  lən müx  tə 
lif din  lə  mə  lər  də möv  qe  yin öl  kə  mi
 zin xey  ri  nə əks olun  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də bri  ta  ni  ya  lı həm  kar  la  rı ilə 
mü  za  ki  rə  lər apa  rır. Məhz dost  luq 
qru  pu  nun ya  xın  dan dəs  tə  yi və 
Azər  bay  ca  nın Bri  ta  ni  ya  da  kı sə  fir  li
 yi  nin səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  tin  də  ki Azər  bay  can qru 
pu  nun üzv  lə  ri ənə  nə  vi ola  raq hər 
il Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ərə  fə  sin  də Azər
 bay  can Pre  zi  den  ti  nə baş  sağ  lı  ğı 
mək  tub  la  rı gön  də  rir və Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  tin  də vax  ta  şı  rı möv  zu 
üz  rə sə  nəd irə  li sü  rü  lür. Hə  min 
təc  rü  bə bu il də da  vam et  di  ril  di.

 Bir mə  qa  mı da qeyd et  mək is 
tər  dim ki, Bri  ta  ni  ya par  la  men  ti ilə 
tə  mas  lar  da əsas va  cib mə  qam  lar 
dan bi  ri qar  şı tə  rə  fin si  zi tə  rəf  daş 
ki  mi qə  bul et  mə  si  nə nail ol  maq  dır. 
Əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rəm ki, bri  ta  ni 
ya  lı həm  kar  la  rı ilə mü  na  si  bət  də 
Ca  van  şir Fey  zi  yev məhz bu  na mü 
vəf  fəq olub.

Bu cür qrup  lar qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə
 rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də də bö 
yük rol oy  na  yır və hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  ta  ri  lə  ri ara  sın  da mü  va 
fiq ola  raq Azər  bay  ca  na və Bri  ta  ni
 ya  ya sə  fər mü  ba  di  lə  lə  ri hə  ya  ta ke 
çi  ri  lir.

Mü  şa  hi  də  lə  ri  miz onu gös  tə  rir 
ki, Bri  ta  ni  ya par  la  men  tin  də müx  tə
 lif öl  kə və möv  zu  lar üz  rə qrup  la  rın 
fəaliy  yə  ti hə  min öl  kə və möv  zu  lar 
üz  rə ümu  mi fik  rin for  ma  laş  ma  sı 
ba  xı  mın  dan yük  sək əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir və par  la  men  ta  ri  lər bir çox 
hal  lar  da məhz mü  va  fiq qrup  la  ra 
üzv  lük  lə  rin  dən irə  li gə  lə  rək Bri  ta 
ni  ya  da və di  gər döv  lət  lər  də ke  çi  ri 
lən müx  tə  lif təd  bir və gö  rüş  lə  rə 
də  vət alır  lar. Bu mə  na  da, həm sə 
fir  lik, həm də Mil  li Məc  li  sin Bri  ta 
ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
üz  rə iş  çi qru  pu tə  rə  fin  dən Bri  ta  ni 
ya par  la  men  tin  də Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun sı  ra  la  rı  nın art 
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yət da 
vam et  di  ri  lir.

SƏFİR

dəs  tək ver  mə  si  nin də ro  lu bö  yük 
dür. Hə  lə də döv  lət  lər öz və  tən 
daş  la  rı  nı iş  ğal olun  muş Azər  bay 
can tor  paq  la  rı  na sə  fər et  mək  dən, 
öz şir  kət  lə  ri  ni iş  ğal olun  muş əra  zi
 lər  də qey  riqa  nu  ni iq  ti  sa  di fəaliy 
yət apar  maq  dan bə  zi hal  lar  da çə 
kin  di  rə bil  mir  lər. Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu ki  mi hal  la  rın qar  şı  sı  nı al  maq  la, 
elə  cə də klas  sik “faş et və utan  dır” 
(“na  me and sha  me”) me  to  dun  dan 
is  ti  fa  də et  mək  lə, yə  ni müm  kün 
olan bü  tün plat  for  ma  lar  da Er  mə 
nis  ta  nın iş  ğal və tə  ca  vüz si  ya  sə  ti  ni 
pis  lə  mək  lə dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti mü 
na  qi  şə  nin həl  li  nə töh  fə ve  rə bi  lər.

Bu  gün  lər  də biz Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nın 27ci il  dö  nü  mü  nü qeyd et 
dik. Elə he  sab edi  rəm ki, müm  kün 
qə  dər çox dün  ya döv  lət  lə  ri  nin Xo 
ca  lı fa  ciəsi  ni soy  qı  rım ki  mi ta  nı  ma
 sı Azər  bay  ca  nın əda  lət  li möv  qe  yi  ni 
dəs  tək  lə  mək  lə ya  na  şı, mü  na  qi  şə 
nin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də la  zı  mi ad 

dım  la  rı at  ma  sı üçün Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fi üzə  rin  də tə  ləb olu  nan təz  yi  qi 
ya  ra  da bi  lər. Biz daim ça  lı  şı  rıq ki, 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si, o cüm  lə  dən 
Xo  ca  lı fa  ciəsi dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin 
diq  qət mər  kə  zin  də qal  sın. Çe  xi  ya 
da sə  fir ki  mi ça  lış  dı  ğım za  man  
2013cü il  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
21ci il  dö  nü  mü ilə əla  qə  dar Çe  xi  ya 
par  la  men  ti  nin De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sı 
nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin yek
 dil  lik  lə mü  va  fiq qə  rar qə  bul et  mə 
si, 2017ci il  də soy  qı  rı  mın 25ci il 
dö  nü  mü ərə  fə  sin  də Şot  lan  di  ya par
 la  men  tin  də mü  va  fiq sə  nə  din yek 
dil  lik  lə qə  bul olun  ma  sı  bu xü  sus  da 
səy  lə  ri  mi  zin nə  ti  cə  lə  ri ki  mi qeyd 
edi  lə bi  lər. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 
27ci il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti ilə 2019
cu il fev  ra  lın 26da Bri  ta  ni  ya par  la 
men  ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sın  da də 
yir  mi ma  sa ke  çi  ril  di. Di  gər tə  rəf 
dən, bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin möv
 qe  yi ilə ya  na  şı, öl  kə  mi  zin po  ten 

Xocalı soyqırımının 27ci ildönümü ilə əlaqədar Britaniya parlamentinin İcmalar Palatasında keçirilmiş dəyirmi masa 
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5%ə düş  müş  dür. Öl  kə  də min  lər  lə 
ye  ni müəs  si  sə ya  ra  dıl  maq  la 2 mil 
yo  na ya  xın ye  ni iş ye  ri açıl  mış  dır. 3 
min  dən çox mək  təb, 600dən artıq 
tibb oca  ğı ti  kil  miş və ya əsas  lı şə 
kil  də tə  mir edil  miş  dir. Böl  gə  lər  də 
40dan çox olim  pi  ya id  man komp 
lek  si, so  sial və mə  də  niy  yət ob  yekt
 lə  ri in  şa edil  miş, gənc  lər evi, ta  rix
di  yar  şü  nas  lıq mu  zey  lə  ri, di  gər 
çox  say  lı so  sial və mə  də  ni ob  yekt  lər 
ti  ki  lə  rək əha  li  nin is  ti  fa  də  si  nə ve  ril
 miş, ye  ni park  lar, is  ti  ra  hət mər  kəz
 lə  ri ya  ra  dıl  mış və s. təd  bir  lər hə  ya
 ta ke  çi  ril  miş  dir.

Bu il  lər ər  zin  də maaş  lar, pen  si 
ya  lar və di  gər so  sial ödə  niş  lər də 
fə  lər  lə ar  tı  rıl  mış, öl  kə  də so  sial 
mən  zil  lə  rin in  şa  sı, ipo  te  ka kre  dit 
lə  ri  nin ve  ril  mə  si ilə bağ  lı bö  yük 
la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na baş  lan  mış  dır. 
Ey  ni za  man  da, so  sial si  ya  sə  tin ən 
önəm  li is  ti  qa  mə  ti olan mü  ha  ri  bə 
iş  ti  rak  çı  la  rı  nın, şə  hid ailə  lə  ri  nin, 
əlil  lə  rin, hərb  çi  lə  rin, alim  lə  rin, KİV 
iş  çi  lə  ri  nin so  sial tə  mi  na  tı  nın yük 

səl  dil  mə  si, mən  zilməişət prob  lem
 lə  ri  nin həl  li ilə bağ  lı çox  say  lı təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Ümu 
miy  yət  lə, bu gün qar  şı  ya qo  yu  lan 
əsas hə  dəf  lər  dən bi  ri də 2025ci ilə
 dək ev  siz  lə  rin sa  yı  nı mi  ni  mu  ma 
en  dir  mək  dir.

Öl  kə  miz  də ça  lı  şan əha  li  nin 60%ə 
ya  xı  nı özü  nü  məş  ğul  luq  la məş  ğul 
dur. Döv  lə  tin bu sa  hə  də də dəs  tək 
proq  ra  mı daim ge  niş  lə  nir. Be  lə ki,  
tək  cə 2018ci il  də özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı  nın əha  tə dairə  si 6,5 də  fə 
ge  niş  lən  di  ri  lə  rək 7,3 mi  nə ya  xın 
şəx  si əha  tə edib. On  lar  dan ar  tıq 
5800ü ak  tiv  lər  lə (mal və ma  te  rial 
lar  la) tə  min olu  na  raq ki  çik ailə tə 
sər  rü  fat  la  rı  nı ya  ra  dıb. 2019cu il  də 
da  ha 78 min şəx  sin bu proq  ra  ma 
cəlb olun  ma  sı plan  laş  dı  rı  lır. Ey  ni 
za  man  da, “İş  si  zin DOST”u proq  ra 
mı ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lə  rin sis  tem  li 
və şəf  faf təş  ki  li  nə im  kan ver  mək  lə, 
bu il 30 min iş  siz və işax  ta  ran şəx  sin 
əmək mü  qa  vi  lə  si əsa  sın  da be  lə iş 
lər  lə tə  min edil  mə  si  nə şə  rait ya  ra 

dıb ki, on  lar  dan da ar  tıq 25 min  dən 
ço  xu ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lər  lə tə  min 
olu  nub  lar.

So  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li ilə bağ  lı 
öl  kə  də çox  say  lı döv  lət proq  ram  la 
rı, bö  yük la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril 
miş  dir. Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı  na dair üç döv  lət proq  ra  mı, 
hə  min sə  nəd  lə  rə çox  say  lı əla  və  lər 
qə  bul olun  muş və ic  ra edil  miş  dir. 
Çox önəm  li fakt  dır ki, hər il öl  kə 
mi  zin baş  çı  sı  nın im  za  la  dı  ğı fər  man 
və sə  rən  cam  la  rın 65%i məhz so 
sial yö  nüm  lü  dür.

Əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də 
məc  bu  ri köç  kün düş  müş in  san  la  ra 
döv  lət qay  ğı  sı hər za  man diq  qət 
mər  kə  zin  də ol  muş  dur. Məc  bu  ri 
köç  kün  lər üçün son il  lər  də 100ə 
ya  xın qə  sə  bə sa  lı  nıb. 300 mi  nə ya 
xın məc  bu  ri köç  kün ev  lər  lə, mən 
zil  lər  lə tə  min edil  miş  dir. On  la  rın 
ya  şa  yış şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə döv  lət tə  rə  fin  dən gö 
rü  lən bu təd  bir  lər dün  ya  da di  gər 
öl  kə  lə  rə nü  mu  nə ki  mi gös  tə  ri  lir.

MÜSAHİBƏ

Tahir Mirkişili:

 “Əsas hədəflərdən  
biri də 2025-ci ilədək 

evsizlərin sayını  
minimuma endirməkdir”

- Ta  hir müəl  lim, Azər  bay  can  da 
so  sial tə  mi  nat sis  te  mi  nin güc -
lən  di  ril  mə  si və əha  tə dairə  si -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa -
mə  tin  də gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti -
cə  lə  ri nə  dən iba  rət  dir?

 Müasir dövr  də hər bir cə  miy 
yə  tin in  ki  şa  fı bi  la  va  si  tə in  sa  nın 
fəaliy  yə  ti, onun fi  zi  ki və in  tel  lek 
tual əmə  yi  nin məh  sul  dar  lı  ğı ilə 
bağ  lı ol  du  ğun  dan in  sa  na ya  tı  rı  lan 
in  ves  ti  si  ya  in  san ka  pi  ta  lı xü  su  si 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. İn  san ka  pi  ta  lı 
təh  sil, elm, sə  hiy  yə, mə  də  niy  yət, in 
cə  sə  nət, in  for  ma  si  ya xid  mə  ti  nə 
əsas  lan  maq  la for  ma  la  şır və  komp 
leks sa  hə  lə  ri əha  tə et  mək  lə is  tər iq 
ti  sa  di, is  tər so  sial, is  tər  sə də si  ya  si
hü  qu  qi sa  hə  yə ge  niş tə  sir im  kan  la 
rı  na ma  lik  dir. Sa  da  la  nan amil  lər 
in  sa  nın cə  miy  yət  də  ki möv  qe  yi  ni 
müəy  yən  ləş  dir  mək  lə, onun hə  yat 
sə  viy  yə  si  ni xa  rak  te  ri  zə edir. Bu ba 
xım  dan son za  man  lar bey  nəl  xalq 
qu  rum  lar bir çox öl  kə  lər  də in  san 
ka  pi  ta  lı  nı hə  min pa  ra  metr  lə  rə gö  rə 

öl  çə  rək mil  li sər  və  tin tər  ki  bin  də is 
teh  sal və tə  bii re  surs  lar  la ya  na  şı, 
in  san ka  pi  ta  lı  nı da he  sab  la  yır  lar.

İn  san ka  pi  ta  lı  nın in  ki  şa  fı he  sa  bı
 na da  vam  lı iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  nin tə 
min edil  mə  si müasir dövr  də Azər 
bay  can döv  lə  ti  nin so  sialiq  ti  sa  di 
si  ya  sə  ti  nin əsa  sı  nı təş  kil edir. Ötən 
il  lər ər  zin  də bu sa  hə  də komp  leks 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, yük  sək 
nailiy  yət  lər əl  də olun  muş  dur.

Öl  kə  də əmək eh  ti  yat  la  rın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də, əha  li  nin məş  ğul  luq 
və sa  hib  kar  lıq im  kan  la  rı  nın ge  niş 
lən  di  ril  mə  si, la  yiq  li əmə  yin dəs 
tək  lən  mə  si, iş  çi qüv  və  si  nin rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
əmək məh  sul  dar  lı  ğı  nın yük  səl  dil 
mə  si he  sa  bı  na iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın tə 
min edil  mə  si Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin fər  ma  nı ilə təs  diq edil  miş 
mil  li iq  ti  sa  diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın 
əsas sek  tor  la  rı üz  rə st  ra  te  ji yol xə 
ri  tə  lə  rin  də baş  lı  ca məq  səd  lər ola 
raq müəy  yən edil  miş  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin so  sial 
si  ya  sə  ti  nin əsas xət  ti  ni in  san ka  pi 
ta  lı  nın in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də öl  kə  də 
əha  li  nin key  fiy  yət  li so  sial xid  mət 
lər ilə tə  min edil  mə  si və bu xid 
mət  lə  rin müx  tə  lif so  sial qrup  lar, o 
cüm  lə  dən az  tə  mi  nat  lı ailə  lər və so 
sial qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı olan və  tən 
daş  lar üçün əl  ça  tan  lı  ğı təş  kil edir. 
Bu  nun  la bə  ra  bər əha  li  nin eti  bar  lı 
so  sial mü  da  fiəsi  nin tə  min edil  mə  si 
məq  sə  di ilə ar  dı  cıl ola  raq müx  tə  lif 
təd  bir  lər gö  rü  lür və bu məq  səd  lə 
döv  lət büd  cə  sin  dən xey  li və  sait ay 
rı  lır. 2019cu ilin döv  lət büd  cə  si 
xərc  lə  rin  də hər 100 ma  nat  dan 34 
ma  na  tı məhz so  sial xərc  lə  rə ay  rıl 
mış  dır.  Məc  bu  ri köç  kün  lər, şə  hid 
ailə  lə  ri, fi  zi  ki im  kan  la  rı məh  dud 
olan in  san  lar üçün döv  lət dəs  tə  yi 
nin bü  tün for  ma  la  rın  dan is  ti  fa  də 
edil  mə  si bu ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan 
şəxs  lə  rin ri  fah ha  lı  nın il  dənilə yax
 şı  laş  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  yır.

Öl  kə  miz  də son 15 il ər  zin  də 
yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 49%dən 

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı Ta  hir Mir  ki  şi  li jur  na  lı  mı  zın sual  la  rı  nı ca  vab  lan  dı  rır.
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5%ə düş  müş  dür. Öl  kə  də min  lər  lə 
ye  ni müəs  si  sə ya  ra  dıl  maq  la 2 mil 
yo  na ya  xın ye  ni iş ye  ri açıl  mış  dır. 3 
min  dən çox mək  təb, 600dən artıq 
tibb oca  ğı ti  kil  miş və ya əsas  lı şə 
kil  də tə  mir edil  miş  dir. Böl  gə  lər  də 
40dan çox olim  pi  ya id  man komp 
lek  si, so  sial və mə  də  niy  yət ob  yekt
 lə  ri in  şa edil  miş, gənc  lər evi, ta  rix
di  yar  şü  nas  lıq mu  zey  lə  ri, di  gər 
çox  say  lı so  sial və mə  də  ni ob  yekt  lər 
ti  ki  lə  rək əha  li  nin is  ti  fa  də  si  nə ve  ril
 miş, ye  ni park  lar, is  ti  ra  hət mər  kəz
 lə  ri ya  ra  dıl  mış və s. təd  bir  lər hə  ya
 ta ke  çi  ril  miş  dir.

Bu il  lər ər  zin  də maaş  lar, pen  si 
ya  lar və di  gər so  sial ödə  niş  lər də 
fə  lər  lə ar  tı  rıl  mış, öl  kə  də so  sial 
mən  zil  lə  rin in  şa  sı, ipo  te  ka kre  dit 
lə  ri  nin ve  ril  mə  si ilə bağ  lı bö  yük 
la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na baş  lan  mış  dır. 
Ey  ni za  man  da, so  sial si  ya  sə  tin ən 
önəm  li is  ti  qa  mə  ti olan mü  ha  ri  bə 
iş  ti  rak  çı  la  rı  nın, şə  hid ailə  lə  ri  nin, 
əlil  lə  rin, hərb  çi  lə  rin, alim  lə  rin, KİV 
iş  çi  lə  ri  nin so  sial tə  mi  na  tı  nın yük 

səl  dil  mə  si, mən  zilməişət prob  lem
 lə  ri  nin həl  li ilə bağ  lı çox  say  lı təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Ümu 
miy  yət  lə, bu gün qar  şı  ya qo  yu  lan 
əsas hə  dəf  lər  dən bi  ri də 2025ci ilə
 dək ev  siz  lə  rin sa  yı  nı mi  ni  mu  ma 
en  dir  mək  dir.

Öl  kə  miz  də ça  lı  şan əha  li  nin 60%ə 
ya  xı  nı özü  nü  məş  ğul  luq  la məş  ğul 
dur. Döv  lə  tin bu sa  hə  də də dəs  tək 
proq  ra  mı daim ge  niş  lə  nir. Be  lə ki,  
tək  cə 2018ci il  də özü  nü  məş  ğul  luq 
proq  ra  mı  nın əha  tə dairə  si 6,5 də  fə 
ge  niş  lən  di  ri  lə  rək 7,3 mi  nə ya  xın 
şəx  si əha  tə edib. On  lar  dan ar  tıq 
5800ü ak  tiv  lər  lə (mal və ma  te  rial 
lar  la) tə  min olu  na  raq ki  çik ailə tə 
sər  rü  fat  la  rı  nı ya  ra  dıb. 2019cu il  də 
da  ha 78 min şəx  sin bu proq  ra  ma 
cəlb olun  ma  sı plan  laş  dı  rı  lır. Ey  ni 
za  man  da, “İş  si  zin DOST”u proq  ra 
mı ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lə  rin sis  tem  li 
və şəf  faf təş  ki  li  nə im  kan ver  mək  lə, 
bu il 30 min iş  siz və işax  ta  ran şəx  sin 
əmək mü  qa  vi  lə  si əsa  sın  da be  lə iş 
lər  lə tə  min edil  mə  si  nə şə  rait ya  ra 

dıb ki, on  lar  dan da ar  tıq 25 min  dən 
ço  xu ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lər  lə tə  min 
olu  nub  lar.

So  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li ilə bağ  lı 
öl  kə  də çox  say  lı döv  lət proq  ram  la 
rı, bö  yük la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril 
miş  dir. Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı  na dair üç döv  lət proq  ra  mı, 
hə  min sə  nəd  lə  rə çox  say  lı əla  və  lər 
qə  bul olun  muş və ic  ra edil  miş  dir. 
Çox önəm  li fakt  dır ki, hər il öl  kə 
mi  zin baş  çı  sı  nın im  za  la  dı  ğı fər  man 
və sə  rən  cam  la  rın 65%i məhz so 
sial yö  nüm  lü  dür.

Əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də 
məc  bu  ri köç  kün düş  müş in  san  la  ra 
döv  lət qay  ğı  sı hər za  man diq  qət 
mər  kə  zin  də ol  muş  dur. Məc  bu  ri 
köç  kün  lər üçün son il  lər  də 100ə 
ya  xın qə  sə  bə sa  lı  nıb. 300 mi  nə ya 
xın məc  bu  ri köç  kün ev  lər  lə, mən 
zil  lər  lə tə  min edil  miş  dir. On  la  rın 
ya  şa  yış şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə döv  lət tə  rə  fin  dən gö 
rü  lən bu təd  bir  lər dün  ya  da di  gər 
öl  kə  lə  rə nü  mu  nə ki  mi gös  tə  ri  lir.

MÜSAHİBƏ

Tahir Mirkişili:

 “Əsas hədəflərdən  
biri də 2025-ci ilədək 

evsizlərin sayını  
minimuma endirməkdir”

- Ta  hir müəl  lim, Azər  bay  can  da 
so  sial tə  mi  nat sis  te  mi  nin güc -
lən  di  ril  mə  si və əha  tə dairə  si -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa -
mə  tin  də gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti -
cə  lə  ri nə  dən iba  rət  dir?

 Müasir dövr  də hər bir cə  miy 
yə  tin in  ki  şa  fı bi  la  va  si  tə in  sa  nın 
fəaliy  yə  ti, onun fi  zi  ki və in  tel  lek 
tual əmə  yi  nin məh  sul  dar  lı  ğı ilə 
bağ  lı ol  du  ğun  dan in  sa  na ya  tı  rı  lan 
in  ves  ti  si  ya  in  san ka  pi  ta  lı xü  su  si 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. İn  san ka  pi  ta  lı 
təh  sil, elm, sə  hiy  yə, mə  də  niy  yət, in 
cə  sə  nət, in  for  ma  si  ya xid  mə  ti  nə 
əsas  lan  maq  la for  ma  la  şır və  komp 
leks sa  hə  lə  ri əha  tə et  mək  lə is  tər iq 
ti  sa  di, is  tər so  sial, is  tər  sə də si  ya  si
hü  qu  qi sa  hə  yə ge  niş tə  sir im  kan  la 
rı  na ma  lik  dir. Sa  da  la  nan amil  lər 
in  sa  nın cə  miy  yət  də  ki möv  qe  yi  ni 
müəy  yən  ləş  dir  mək  lə, onun hə  yat 
sə  viy  yə  si  ni xa  rak  te  ri  zə edir. Bu ba 
xım  dan son za  man  lar bey  nəl  xalq 
qu  rum  lar bir çox öl  kə  lər  də in  san 
ka  pi  ta  lı  nı hə  min pa  ra  metr  lə  rə gö  rə 

öl  çə  rək mil  li sər  və  tin tər  ki  bin  də is 
teh  sal və tə  bii re  surs  lar  la ya  na  şı, 
in  san ka  pi  ta  lı  nı da he  sab  la  yır  lar.

İn  san ka  pi  ta  lı  nın in  ki  şa  fı he  sa  bı
 na da  vam  lı iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  nin tə 
min edil  mə  si müasir dövr  də Azər 
bay  can döv  lə  ti  nin so  sialiq  ti  sa  di 
si  ya  sə  ti  nin əsa  sı  nı təş  kil edir. Ötən 
il  lər ər  zin  də bu sa  hə  də komp  leks 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, yük  sək 
nailiy  yət  lər əl  də olun  muş  dur.

Öl  kə  də əmək eh  ti  yat  la  rın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də, əha  li  nin məş  ğul  luq 
və sa  hib  kar  lıq im  kan  la  rı  nın ge  niş 
lən  di  ril  mə  si, la  yiq  li əmə  yin dəs 
tək  lən  mə  si, iş  çi qüv  və  si  nin rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
əmək məh  sul  dar  lı  ğı  nın yük  səl  dil 
mə  si he  sa  bı  na iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın tə 
min edil  mə  si Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin fər  ma  nı ilə təs  diq edil  miş 
mil  li iq  ti  sa  diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın 
əsas sek  tor  la  rı üz  rə st  ra  te  ji yol xə 
ri  tə  lə  rin  də baş  lı  ca məq  səd  lər ola 
raq müəy  yən edil  miş  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin so  sial 
si  ya  sə  ti  nin əsas xət  ti  ni in  san ka  pi 
ta  lı  nın in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də öl  kə  də 
əha  li  nin key  fiy  yət  li so  sial xid  mət 
lər ilə tə  min edil  mə  si və bu xid 
mət  lə  rin müx  tə  lif so  sial qrup  lar, o 
cüm  lə  dən az  tə  mi  nat  lı ailə  lər və so 
sial qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı olan və  tən 
daş  lar üçün əl  ça  tan  lı  ğı təş  kil edir. 
Bu  nun  la bə  ra  bər əha  li  nin eti  bar  lı 
so  sial mü  da  fiəsi  nin tə  min edil  mə  si 
məq  sə  di ilə ar  dı  cıl ola  raq müx  tə  lif 
təd  bir  lər gö  rü  lür və bu məq  səd  lə 
döv  lət büd  cə  sin  dən xey  li və  sait ay 
rı  lır. 2019cu ilin döv  lət büd  cə  si 
xərc  lə  rin  də hər 100 ma  nat  dan 34 
ma  na  tı məhz so  sial xərc  lə  rə ay  rıl 
mış  dır.  Məc  bu  ri köç  kün  lər, şə  hid 
ailə  lə  ri, fi  zi  ki im  kan  la  rı məh  dud 
olan in  san  lar üçün döv  lət dəs  tə  yi 
nin bü  tün for  ma  la  rın  dan is  ti  fa  də 
edil  mə  si bu ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan 
şəxs  lə  rin ri  fah ha  lı  nın il  dənilə yax
 şı  laş  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  yır.

Öl  kə  miz  də son 15 il ər  zin  də 
yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 49%dən 

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı Ta  hir Mir  ki  şi  li jur  na  lı  mı  zın sual  la  rı  nı ca  vab  lan  dı  rır.
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və  tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun ar  tı  rıl 
ma  sı  nın hə  dəf  lə  ri  nə çat  ma  ğı da 
qar  şı  ya məq  səd qoy  muş  dur. Mər 
kəz  lər  də xid  mət  lər “bir pən  cə  rə”, 
həm  çi  nin ope  ra  tiv  lik, və  tən  daş 
məm  nun  lu  ğu, şəf  faf  lıq, nə  za  kət  li 
lik, mə  su  liy  yət və ra  hat  lıq prin  sip 
lə  ri əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. 
Eso  sial, epen  si  ya, eməş  ğul  luq və 
di  gər sis  tem  lər üz  rə təq  dim olu  na 
caq xid  mət  lər əya  ni mü  ra  ciət edən 
və  tən  daş  lar  la ya  na  şı, səy  yar for 
ma  da da əha  li  yə xid  mət edə  cək ki, 
bu da in  san  la  ra da  ha çe  vik so  sial 
xid  mət  lər gös  tər  mə  yə im  kan ve  rə 
cək. So  sial xid  mət  lə  rin çe  vik  li  yi və 
əl  ça  tan  lı  ğı isə so  sial tə  mi  na  tın sə 
viy  yə  si  nin yük  səl  mə  si  nə bir  ba  şa 
tə  sir edən əsas amil  lər  dən  dir.

- Ta  hir müəl  lim, şə  hid ailə  lə  ri -
nə döv  lət qay  ğı  sı  nı ar  tır  maq 
məq  sə  di ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də nə de  yə bi  lər-
 si  niz?

 Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü, 
müs  tə  qil  li  yi və kons  ti  tu  si  ya qu  ru 
lu  şu  nun mü  da  fiəsi uğ  run  da dö 
yüş  lər  də iş  ti  rak et  miş in  san  la  rın, 
mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin və bu dö  yüş 
lər  də şə  hid olan  la  rın ailə  lə  ri  nin so 
sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur
 lu so  sial si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri  ni təş  kil edir. 

Tək  cə son bir il  də nə  zər  də tu  tul 
du  ğun  dan 3 də  fə çox ol  maq  la 626 
mən  zil, ümu  mi  lik  də isə 6654 mən 
zil şə  hid ailə  lə  ri və mü  ha  ri  bə əlil  lə 
ri  nə təq  dim edil  miş və ca  ri il  də azı 
800 mən  zi  lin ve  ril  mə  si nə  zər  də tu 
tul  muş  dur. Ey  ni za  man  da, mü  ha  ri
 bə əlil  lə  ri  nə 265 ədəd, ümu  mi  lik  də 
isə 6144 av  to  mo  bil təq  dim edil  miş 
dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və Bi  rin
 ci xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın şə 
hid ailə  lə  ri ilə gö  rüş  lə  rin  də döv  lət 
baş  çı  sı on  la  ra qay  ğı gös  tə  ril  mə  si  ni 
onun fəaliy  yə  tin  də daim priori  tet 
təş  kil et  di  yi  ni bil  dir  miş  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın mü  va  fiq fər 
man  la  rı ilə 12268 şə  hi  din və  rə  sə  lə 
ri  nə 11 min ma  nat məb  lə  ğin  də bir
 də  fə  lik ödə  mə  nin ve  ril  mə  si nə  zər 
də tu  tul  muş və on  lar  dan ar  tıq 3758 
şə  hid üz  rə 5144 və  rə  sə  yə hə  min 
ödə  niş  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Bu 
məq  səd üçün ümu  mi  lik  də 135 mil
 yon ma  nat və  sait ay  rı  lıb.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, əmək 
pen  si  ya  sı al  maq hü  qu  qu ol  ma  yan 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü uğ  run  da apa  rı  lan dö 
yüş əmə  liy  yat  la  rın  da iş  ti  rak et  di  yi
 nə gö  rə mü  ha  ri  bə ve  te  ra  nı adı al 
mış şəxs  lə  rə kom  mu  nal və di  gər 
xid  mət  lə  rin ödə  nil  mə  si üçün 
müavi  nət verilir. Ha  zır  da müavi 
nə  tin məb  lə  ği 55 ma  nat təş  kil edir. 
Bu gün 52 000 nə  fər şəx  sə ay  lıq 
əsas  lar  la be  lə müavi  nət ödə  nil 
mək  də  dir.

Əla  və ola  raq qeyd edi  rik ki, mü 
ha  ri  bə əlil  lə  ri və şə  hid ailə  lə  ri pen  si
 ya və ya so  sial müavi  nət  lə bə  ra  bər 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri ilə də 
tə  min olun  maq  da  dır  lar. Ötən dövr 
də bu so  sial ödə  niş  lə  rin məb  lə  ği 
mü  tə  ma  di ola  raq ar  tı  rı  lıb və döv  lət 
baş  çı  sı  nın son fər  ma  nı ilə şə  hid ailə 
si üçün Pre  zi  dent tə  qaüdü  nün ay  lıq 
məb  lə  ği 58 ma  nat ar  tı  rı  la  raq 300 ma 
nat məb  lə  ği  nə çat  dı  rıl  mış  dır. Ha  zır 
da 12 min  dən çox şə  hid ailə  si  ni əha
 tə edən bu tə  qaüd  lər cə  nab Pre  zi 
den  tin mü  va  fiq tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın  da 
ötən dövr  də 3 də  fə ar  tı  rıl  mış  dır.

Bü  tün bun  lar bir da  ha təs  diq edir 
ki, Azər  bay  can döv  lə  ti daim öz və 
tən  da  şı  na qay  ğı ilə ya  na  şır, onun 
ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si  ni, so  sial 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  ni priori  tet və  zi
 fə ki  mi gö  rür və bu is  ti  qa  mət  də 
məq  səd  yön  lü si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  rir.

MÜSAHİBƏ

- Heç şüb  hə  siz, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin mü  va  fiq sə  rən -
ca  mı  na əsa  sən mi  ni  mum ay  lıq 
əmək haq  qı  nın və mi  ni  mum 
əmək pen  si  ya  la  rı  nın məb  lə  ği -
nın ar  tı  rıl  ma  sı və  tən  daş  la  rın 
ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si üçün 
da  ha bir mü  hüm ad  dım  dır...

 Ümu  miy  yət  lə, son 15 il  də Azər
 bay  can  da əmək haq  la  rı 7 də  fə, elə 
cə də mi  ni  mum əmək haq  la  rı 6,5 
də  fə ar  tı  rı  lıb. Bu ilin mar  tın 1dən 
mi  ni  mum əmək haq  qı  nın 38,5% 
(50 ma  nat) ar  tı  rı  la  raq 180 ma  na  ta 
çat  dı  rıl  ma  sı  nın mü  hüm so  sial və 
iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti var. Qeyd et 
mək la  zım  dır ki, ilk də  fə ola  raq 
mi  ni  mum əmək haq  qı  nın məb  lə  ği 
ilə mi  ni  mum ya  şa  yış həd  di  nin 
məb  lə  ği ey  ni  ləş  di  ri  lib.

Döv  lət büd  cə  sin  dən ma  liy  yə  lə 
şən təş  ki  lat  lar  da və özəl sek  tor  da 
iş  lə  yən azı 600 min iş  çi  nin əmək 
haq  qı  nın art  ma  sı  na bu qə  ra  rın mü 
hüm tə  si  ri ola  caq. Döv  lət büd  cə 
sin  dən ma  liy  yə  lə  şən təş  ki  lat  lar  da 
ça  lı  şan və əmək haq  la  rı 19 pil  lə  dən 
iba  rət Va  hid Ta  rif Cəd  və  li ilə tən 
zim  lə  nən iş  çi  lə  rin əmək haq  la  rın 
da ar  tım ola  caq və bu ar  tım or  ta 
he  sab  la 30% təş  kil edə  cək.

Əmək haq  la  rı  nın ar  tı  mı  nın həm 
də mü  hüm iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti 
var  dır. Be  lə ki, əmək haq  la  rı  nın ar 
tı  mı öl  kə  də is  teh  sa  lın və is  teh  la  kın 
həc  mi  ni yük  səlt  mək  lə iq  ti  sa  di ak 
tiv  li  yə dəs  tək ve  rə  rək sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  ni da  ha da can  lan  dı  ra  caq 
və ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı ilə 
əha  li  yə do  la  yı  sı ilə də so  sial dəs  tək 
ola  caq  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xü  su  si 
qay  ğı  sı ha  zır  da sa  yı 1,3 mil  yon nə 
fər  dən və ya əha  li  nin 13%dən iba
 rət olan pen  si  ya  çı  la  rı da əha  tə edir. 
Be  lə ki, ca  ri ilin əv  və  lin  dən pen  si 
ya  la  rın növ  bə  ti də  fə in  deks  ləş  di  ri 
lə  rək ar  tı  rıl  ma  sı tə  min olu  nub. İn 

deks  ləş  mə ilk də  fə  dir ki, tam pen 
si  ya məb  lə  ği  nə tət  biq edi  lir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə əmək pen 
si  ya  sı  nın mi  ni  mum məb  lə  ği  nin 
əhə  miy  yət  li şə  kil  də ar  tı  rıl  ma  sı  na 
dair qa  nun  ve  ri  ci  lik la  yi  hə  si ha  zır 
da Mil  li Məc  lis  də mü  za  ki  rə olu 
nur. Bu tə  şəb  büs nə  ti  cə  sin  də əmək 
pen  si  ya  sı  nın mi  ni  mum məb  lə  ği 
116 ma  nat  dan 160 ma  na  ta çat  dı  rı 
la  caq.

Mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı ümu  mi  lik  də 233 min 
pen  si  ya  çı  nı (o cüm  lə  dən 140 min 
nə  fər əlil  li  yə gö  rə pen  si  ya alan şəx
 si) əha  tə edə  cək. On  lar  dan 9 min 
nə  fə  rin pen  si  ya  sın  da 93% (75 ma 
nat), 26 min nə  fə  rin pen  si  ya  sın  da 
30% (37 ma  nat), 74 min nə  fə  rin 
pen  si  ya  sın  da 16% (27 ma  nat) və s. 
ar  tım özü  nü gös  tə  rə  cək. Bu qə  rar 
əha  li  nin pen  si  ya tə  mi  na  tı  nın da  ha 
da yax  şı  laş  ma  sı  na əhə  miy  yət  li tə 
sir gös  tə  rə  cək  dir.

- “Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv So  sial 
Tə  mi  nat Agent  li  yi” pub  lik 
hü  qu  qi şəx  sin (DOST Agent -

li  yi) ya  ra  dıl  ma  sı  nın əha  li  nin 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di -
ril  mə  si ba  xı  mın  dan əhə  miy -
yə  ti nə  dir?

 Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü olan 
DOST la  yi  hə  si döv  lət so  sial xid 
mət  lə  ri  nin in  no  va  tiv ya  naş  ma  lar 
əsa  sın  da mo  dern və çe  vik, tam şəf
 faf me  xa  nizm  lər üzə  rin  də qu  rul 
ma  sı ilə öl  kə  mi  zin bu sa  hə  də ye  ni 
bren  di  ni for  ma  laş  dır  maq  da  dır. Bu 
ilin bi  rin  ci rü  bün  də ilk DOST mər 
kə  zi, il ər  zin  də Ba  kı  da ümu  mən 4, 
20192025ci il  lər  də isə Ba  kı və res
 pub  li  ka  mı  zın re  gion  la  rı üz  rə 31 
be  lə mər  kəz ya  ra  dı  la  caq.

La  yi  hə  nin əsas məq  sə  di əha  li  nin 
məş  ğul  lu  ğu, əmək, so  sial mü  da  fiə 
və tə  mi  nat sa  hə  lə  rin  də və  tən  daş  la
 ra gös  tə  ri  lən xid  mət  lə  rin key  fiy  yə 
ti  nin yük  səl  dil  mə  si, şəf  faf  lı  ğın ar  tı
 rıl  ma  sı  dır. Bun  dan baş  qa agent  lik 
in  no  va  tiv həl  lə  rin tət  bi  qi və elekt 
ron xid  mət  lə  rə ke  çi  din sü  rət  lən  di 
ril  mə  si, ha  be  lə sü  rün  dür  mə  çi  lik 
hal  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və 
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və  tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun ar  tı  rıl 
ma  sı  nın hə  dəf  lə  ri  nə çat  ma  ğı da 
qar  şı  ya məq  səd qoy  muş  dur. Mər 
kəz  lər  də xid  mət  lər “bir pən  cə  rə”, 
həm  çi  nin ope  ra  tiv  lik, və  tən  daş 
məm  nun  lu  ğu, şəf  faf  lıq, nə  za  kət  li 
lik, mə  su  liy  yət və ra  hat  lıq prin  sip 
lə  ri əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. 
Eso  sial, epen  si  ya, eməş  ğul  luq və 
di  gər sis  tem  lər üz  rə təq  dim olu  na 
caq xid  mət  lər əya  ni mü  ra  ciət edən 
və  tən  daş  lar  la ya  na  şı, səy  yar for 
ma  da da əha  li  yə xid  mət edə  cək ki, 
bu da in  san  la  ra da  ha çe  vik so  sial 
xid  mət  lər gös  tər  mə  yə im  kan ve  rə 
cək. So  sial xid  mət  lə  rin çe  vik  li  yi və 
əl  ça  tan  lı  ğı isə so  sial tə  mi  na  tın sə 
viy  yə  si  nin yük  səl  mə  si  nə bir  ba  şa 
tə  sir edən əsas amil  lər  dən  dir.

- Ta  hir müəl  lim, şə  hid ailə  lə  ri -
nə döv  lət qay  ğı  sı  nı ar  tır  maq 
məq  sə  di ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də nə de  yə bi  lər-
 si  niz?

 Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü, 
müs  tə  qil  li  yi və kons  ti  tu  si  ya qu  ru 
lu  şu  nun mü  da  fiəsi uğ  run  da dö 
yüş  lər  də iş  ti  rak et  miş in  san  la  rın, 
mü  ha  ri  bə əlil  lə  ri  nin və bu dö  yüş 
lər  də şə  hid olan  la  rın ailə  lə  ri  nin so 
sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur
 lu so  sial si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri  ni təş  kil edir. 

Tək  cə son bir il  də nə  zər  də tu  tul 
du  ğun  dan 3 də  fə çox ol  maq  la 626 
mən  zil, ümu  mi  lik  də isə 6654 mən 
zil şə  hid ailə  lə  ri və mü  ha  ri  bə əlil  lə 
ri  nə təq  dim edil  miş və ca  ri il  də azı 
800 mən  zi  lin ve  ril  mə  si nə  zər  də tu 
tul  muş  dur. Ey  ni za  man  da, mü  ha  ri
 bə əlil  lə  ri  nə 265 ədəd, ümu  mi  lik  də 
isə 6144 av  to  mo  bil təq  dim edil  miş 
dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və Bi  rin
 ci xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın şə 
hid ailə  lə  ri ilə gö  rüş  lə  rin  də döv  lət 
baş  çı  sı on  la  ra qay  ğı gös  tə  ril  mə  si  ni 
onun fəaliy  yə  tin  də daim priori  tet 
təş  kil et  di  yi  ni bil  dir  miş  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın mü  va  fiq fər 
man  la  rı ilə 12268 şə  hi  din və  rə  sə  lə 
ri  nə 11 min ma  nat məb  lə  ğin  də bir
 də  fə  lik ödə  mə  nin ve  ril  mə  si nə  zər 
də tu  tul  muş və on  lar  dan ar  tıq 3758 
şə  hid üz  rə 5144 və  rə  sə  yə hə  min 
ödə  niş  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Bu 
məq  səd üçün ümu  mi  lik  də 135 mil
 yon ma  nat və  sait ay  rı  lıb.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, əmək 
pen  si  ya  sı al  maq hü  qu  qu ol  ma  yan 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi 
bü  töv  lü  yü uğ  run  da apa  rı  lan dö 
yüş əmə  liy  yat  la  rın  da iş  ti  rak et  di  yi
 nə gö  rə mü  ha  ri  bə ve  te  ra  nı adı al 
mış şəxs  lə  rə kom  mu  nal və di  gər 
xid  mət  lə  rin ödə  nil  mə  si üçün 
müavi  nət verilir. Ha  zır  da müavi 
nə  tin məb  lə  ği 55 ma  nat təş  kil edir. 
Bu gün 52 000 nə  fər şəx  sə ay  lıq 
əsas  lar  la be  lə müavi  nət ödə  nil 
mək  də  dir.

Əla  və ola  raq qeyd edi  rik ki, mü 
ha  ri  bə əlil  lə  ri və şə  hid ailə  lə  ri pen  si
 ya və ya so  sial müavi  nət  lə bə  ra  bər 
Pre  zi  den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri ilə də 
tə  min olun  maq  da  dır  lar. Ötən dövr 
də bu so  sial ödə  niş  lə  rin məb  lə  ği 
mü  tə  ma  di ola  raq ar  tı  rı  lıb və döv  lət 
baş  çı  sı  nın son fər  ma  nı ilə şə  hid ailə 
si üçün Pre  zi  dent tə  qaüdü  nün ay  lıq 
məb  lə  ği 58 ma  nat ar  tı  rı  la  raq 300 ma 
nat məb  lə  ği  nə çat  dı  rıl  mış  dır. Ha  zır 
da 12 min  dən çox şə  hid ailə  si  ni əha
 tə edən bu tə  qaüd  lər cə  nab Pre  zi 
den  tin mü  va  fiq tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın  da 
ötən dövr  də 3 də  fə ar  tı  rıl  mış  dır.

Bü  tün bun  lar bir da  ha təs  diq edir 
ki, Azər  bay  can döv  lə  ti daim öz və 
tən  da  şı  na qay  ğı ilə ya  na  şır, onun 
ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si  ni, so  sial 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  ni priori  tet və  zi
 fə ki  mi gö  rür və bu is  ti  qa  mət  də 
məq  səd  yön  lü si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  rir.

MÜSAHİBƏ

- Heç şüb  hə  siz, Pre  zi  dent İl -
ham Əli  ye  vin mü  va  fiq sə  rən -
ca  mı  na əsa  sən mi  ni  mum ay  lıq 
əmək haq  qı  nın və mi  ni  mum 
əmək pen  si  ya  la  rı  nın məb  lə  ği -
nın ar  tı  rıl  ma  sı və  tən  daş  la  rın 
ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si üçün 
da  ha bir mü  hüm ad  dım  dır...

 Ümu  miy  yət  lə, son 15 il  də Azər
 bay  can  da əmək haq  la  rı 7 də  fə, elə 
cə də mi  ni  mum əmək haq  la  rı 6,5 
də  fə ar  tı  rı  lıb. Bu ilin mar  tın 1dən 
mi  ni  mum əmək haq  qı  nın 38,5% 
(50 ma  nat) ar  tı  rı  la  raq 180 ma  na  ta 
çat  dı  rıl  ma  sı  nın mü  hüm so  sial və 
iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti var. Qeyd et 
mək la  zım  dır ki, ilk də  fə ola  raq 
mi  ni  mum əmək haq  qı  nın məb  lə  ği 
ilə mi  ni  mum ya  şa  yış həd  di  nin 
məb  lə  ği ey  ni  ləş  di  ri  lib.

Döv  lət büd  cə  sin  dən ma  liy  yə  lə 
şən təş  ki  lat  lar  da və özəl sek  tor  da 
iş  lə  yən azı 600 min iş  çi  nin əmək 
haq  qı  nın art  ma  sı  na bu qə  ra  rın mü 
hüm tə  si  ri ola  caq. Döv  lət büd  cə 
sin  dən ma  liy  yə  lə  şən təş  ki  lat  lar  da 
ça  lı  şan və əmək haq  la  rı 19 pil  lə  dən 
iba  rət Va  hid Ta  rif Cəd  və  li ilə tən 
zim  lə  nən iş  çi  lə  rin əmək haq  la  rın 
da ar  tım ola  caq və bu ar  tım or  ta 
he  sab  la 30% təş  kil edə  cək.

Əmək haq  la  rı  nın ar  tı  mı  nın həm 
də mü  hüm iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti 
var  dır. Be  lə ki, əmək haq  la  rı  nın ar 
tı  mı öl  kə  də is  teh  sa  lın və is  teh  la  kın 
həc  mi  ni yük  səlt  mək  lə iq  ti  sa  di ak 
tiv  li  yə dəs  tək ve  rə  rək sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  ni da  ha da can  lan  dı  ra  caq 
və ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı ilə 
əha  li  yə do  la  yı  sı ilə də so  sial dəs  tək 
ola  caq  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xü  su  si 
qay  ğı  sı ha  zır  da sa  yı 1,3 mil  yon nə 
fər  dən və ya əha  li  nin 13%dən iba
 rət olan pen  si  ya  çı  la  rı da əha  tə edir. 
Be  lə ki, ca  ri ilin əv  və  lin  dən pen  si 
ya  la  rın növ  bə  ti də  fə in  deks  ləş  di  ri 
lə  rək ar  tı  rıl  ma  sı tə  min olu  nub. İn 

deks  ləş  mə ilk də  fə  dir ki, tam pen 
si  ya məb  lə  ği  nə tət  biq edi  lir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə əmək pen 
si  ya  sı  nın mi  ni  mum məb  lə  ği  nin 
əhə  miy  yət  li şə  kil  də ar  tı  rıl  ma  sı  na 
dair qa  nun  ve  ri  ci  lik la  yi  hə  si ha  zır 
da Mil  li Məc  lis  də mü  za  ki  rə olu 
nur. Bu tə  şəb  büs nə  ti  cə  sin  də əmək 
pen  si  ya  sı  nın mi  ni  mum məb  lə  ği 
116 ma  nat  dan 160 ma  na  ta çat  dı  rı 
la  caq.

Mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı ümu  mi  lik  də 233 min 
pen  si  ya  çı  nı (o cüm  lə  dən 140 min 
nə  fər əlil  li  yə gö  rə pen  si  ya alan şəx
 si) əha  tə edə  cək. On  lar  dan 9 min 
nə  fə  rin pen  si  ya  sın  da 93% (75 ma 
nat), 26 min nə  fə  rin pen  si  ya  sın  da 
30% (37 ma  nat), 74 min nə  fə  rin 
pen  si  ya  sın  da 16% (27 ma  nat) və s. 
ar  tım özü  nü gös  tə  rə  cək. Bu qə  rar 
əha  li  nin pen  si  ya tə  mi  na  tı  nın da  ha 
da yax  şı  laş  ma  sı  na əhə  miy  yət  li tə 
sir gös  tə  rə  cək  dir.

- “Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv So  sial 
Tə  mi  nat Agent  li  yi” pub  lik 
hü  qu  qi şəx  sin (DOST Agent -

li  yi) ya  ra  dıl  ma  sı  nın əha  li  nin 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di -
ril  mə  si ba  xı  mın  dan əhə  miy -
yə  ti nə  dir?

 Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü olan 
DOST la  yi  hə  si döv  lət so  sial xid 
mət  lə  ri  nin in  no  va  tiv ya  naş  ma  lar 
əsa  sın  da mo  dern və çe  vik, tam şəf
 faf me  xa  nizm  lər üzə  rin  də qu  rul 
ma  sı ilə öl  kə  mi  zin bu sa  hə  də ye  ni 
bren  di  ni for  ma  laş  dır  maq  da  dır. Bu 
ilin bi  rin  ci rü  bün  də ilk DOST mər 
kə  zi, il ər  zin  də Ba  kı  da ümu  mən 4, 
20192025ci il  lər  də isə Ba  kı və res
 pub  li  ka  mı  zın re  gion  la  rı üz  rə 31 
be  lə mər  kəz ya  ra  dı  la  caq.

La  yi  hə  nin əsas məq  sə  di əha  li  nin 
məş  ğul  lu  ğu, əmək, so  sial mü  da  fiə 
və tə  mi  nat sa  hə  lə  rin  də və  tən  daş  la
 ra gös  tə  ri  lən xid  mət  lə  rin key  fiy  yə 
ti  nin yük  səl  dil  mə  si, şəf  faf  lı  ğın ar  tı
 rıl  ma  sı  dır. Bun  dan baş  qa agent  lik 
in  no  va  tiv həl  lə  rin tət  bi  qi və elekt 
ron xid  mət  lə  rə ke  çi  din sü  rət  lən  di 
ril  mə  si, ha  be  lə sü  rün  dür  mə  çi  lik 
hal  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və 
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Bu bir hə  qi  qət  dir ki,  Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si  nin həl  li Hey  dər Əli  ye  vin me  ma  rı 
ol  du  ğu xa  ri  ci si  ya  sət kur  sun  da baş  lı  ca 
yer tu  tur  du. Bu məq  səd  lə Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev 1993cü il  də ha  ki  miy 
yə  tə ta  ri  xi qa  yı  dı  şın  dan son  ra mü  na 
qi  şə  nin həl  li  nə nail ol  maq üçün iki  tə 
rəf  li for  mat  da ke  çir  di  yi çox  say  lı gö 
rüş  lər  də, bey  nəl  xalq fo  rum  lar  da, 
ATƏTin zir  və təd  bir  lə  rin  də, Minsk 
Qru  pu  nun həm  sədr  lə  ri ilə apa  rı  lan 
mü  za  ki  rə  lər  də, həm  çi  nin Er  mə  nis  tan 
pre  zi  den  ti ilə tək  bə  tək da  nı  şıq  lar  da 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra
 bağ mü  na  qi  şə  si  nin ta  ri  xi və ma  hiy  yə 
ti, onun tö  rət  di  yi nə  ti  cə  lər haq  qın  da 
tək  zi  be  dil  məz fakt  la  rı və ar  qu  ment  lə  ri 
or  ta  ya qoy  muş, mü  na  qi  şə  nin əzə  li və 

ta  ri  xi Azər  bay  can tor  pa  ğı olan Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğı il  haq edib özü  nə bir  ləş  dir 
mə  yə ça  lı  şan Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay 
ca  na əra  zi id  diala  rı nə  ti  cə  sin  də ya  ran 
dı  ğı  nı bə  yan et  miş  di. Hə  min dövr  də 
keç  miş So  vet İt  ti  fa  qı rəh  bər  li  yi  nin 
Azər  bay  ca  na qar  şı əda  lət  siz və qə  rəz  li 
möv  qe  yi nə  ti  cə  sin  də mü  na  qi  şə də  rin 
lə  şə  rək mü  ha  ri  bə  yə çev  ril  di. Aq  res  siv 
si  ya  sə  ti  nə mü  na  si  bət  də cə  za  sız  lıq mü 
hi  tin  dən şir  nik  lə  nən və bey  nəl  xalq ic 
ti  maiy  yə  tin seyr  çi möv  qe  yin  dən ruh 
la  nan er  mə  ni si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri ən 
müasir si  lah  lar  dan is  ti  fa  də edə  rək 
1992ci ilin fev  ral ayın  da Xo  ca  lı soy  qı 
rı  mı  nı hə  ya  ta ke  çir  di. 1992ci ilin ma 
yın  da isə bu hü  cum  lar Şu  şa  nın, son  ra 
da La  çı  nın iş  ğa  lı ilə nə  ti  cə  lən  di. Nə  ti  cə 
eti  ba  ri  lə er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə  ri tək  cə 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı de  yil, ət  ra  fın  da  kı ra 
yon  la  rı da iş  ğal et  mə  yə baş  la  dı. BMT
nin Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 822, 853, 
874, 884 say  lı qət  na  mə  lə  rin  də er  mə  ni 
si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri  nin Azər  bay  can tor
 paq  la  rın  dan dər  hal və qeydşərt  siz çı 
xa  rıl  ma  sı və qaç  qın  la  rın öz doğ  ma 
yer  lə  ri  nə qay  ta  rıl  ma  sı tə  ləb olun  sa da, 
bu sa  hə  də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
səy  lə  ri  nə və ça  ğı  rış  la  rı  na mə  həl qoy 
ma  yan er  mə  ni si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri 
Azər  bay  can əra zi lə ri nin iş  ğalını da 
vam et  dirirdi. 1993cü ilin ap  re  lin  dən 
baş  la  ya  raq bir ne  çə ay ər  zin  də Kəl  bə 
cər, Ağ  dam, Cəb  ra  yıl, Qu  bad  lı, Fü  zu  li, 
Zən  gi  lan iş  ğal olun  du. Onu da xü  su  si 
qeyd edək ki, iş  ğal pro  se  si döv  rün  də 
Er  mə  nis  tan fak  ti  ki ola  raq heç bir döv 
lət tə  rə  fin  dən tə  ca  vüz  kar ki  mi ta  nın 
ma  dı. Yal  nız 1993cü ilin ap  rel ayın  da 
Pa  kis  ta  nın Kə  ra  çi şə  hə  rin  də İs  lam 
Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı  nın 21ci Konf  ran 
sın  da Er  mə  nis  ta  nın tə  ca  vüz  kar döv  lət 
ol  du  ğu bə  yan edil  di. O za  man  kı Azər
 bay  can rəh  bər  li  yi  nin an  ti  mil  li si  ya  sə 
tin  dən, öl  kə  də baş ve  rən hərcmərc  lik 
və xaos  dan is  ti  fa  də edən Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın əzə  li tor  paq  la  rı olan 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da qey  riqa  nu  ni ha  ki 

miy  yət st  ruk  tur  la  rı  nı ya  rat  ma  ğa baş  la
 dı. Nə  ti  cə  də, Dağ  lıq Qa  ra  bağ se  pa  rat 
çı  la  rın və Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri
 nin tam hər  bi nə  za  rə  ti al  tı  na düş  dü. 
Bu acı real  lıq  lar fo  nun  da, yu  xa  rı  da 
qeyd et  di  yi  miz ki  mi, xal  qın tə  kid  li xa 
hi  şi və tə  lə  bi ilə ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Hey  dər Əli  yev öl  kə  də baş qal  dır  mış 
se  pa  rat  çı qüv  və  lə  ri, Azər  bay  can döv 
lət  çi  li  yi  nə, müs  tə  qil  li  yi  nə, əra  zi bü  töv
 lü  yü  nə qəsd  lər tö  rə  dən ci  na  yət  kar 
qrup  la  rı zə  rər  siz  ləş  dir  di və öl  kə  da  xi  li 
ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yi, döv  lət ilə xal  qın 
bir  li  yi  ni, yek  dil  li  yi  ni tə  min et  di. Ni  za 
mi or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si dön  məz 
xa  rak  ter al  dı. Nə  ti  cə  lər çox da özü  nü 
göz  lət  mə  di. Ni  za  mi Azər  bay  can Or 
du  su  nun cəb  hə bo  yu hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
uğur  lu hər  bi əmə  liy  yat  lar mü  na  qi  şə 
nin tən  zim  lən  mə  si pro  se  sin  də Er  mə 
nis  ta  nın tut  du  ğu ənə  nə  vi gü  zəşt  siz 
möv  qe  ni sar  sıt  dı. Er  mə  nis  tan cəb  hə  də 
atəş  kə  sin elan edil  mə  si  nə ra  zı  lıq ver 
mə  yə məc  bur ol  du. Məhz Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 1994cü 
ilin may ayı  nın 12də atəş  kəs haq  qın 
da ta  ri  xi ra  zı  laş  ma əl  də olun  du, mü 
na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə tən  zim  lən  mə  si 

TƏHLİL

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ötən il 
müs  tə  qil  li  yi  nin 27 il  li  yi  ni qeyd et  di. Bu 
27 il ər  zin  də öl  kə  miz bö  yük, şə  rəf  li və 
ey  ni za  man  da, mü  rək  kəb bir in  ki  şaf 
yo  lu keç  miş  dir. Bu ya  zı  da hə  min yo 
lun bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş  lıq 
kon  teks  tin  də təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri 
ilə bağ  lı his  sə  si haq  qın  da təh  lil  lər apar
 maq, el  mi nə  ti  cə və qə  naət  lə  ri  mi  zi 
pay  laş  maq niy  yə  tin  də  yik.

90 il çar Ru  si  ya  sı (18281918) və 71 il 
(19201991) so  vet im  pe  ri  ya  sı tər  ki  bin 
də möv  cud ol  muş Azər  bay  can müs  tə 
qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 161 il  lik iş  ğal 
re  ji  min  dən mi  ras qal  mış çox  say  lı prob
 lem  lər  lə üz  ləş  mə  li ol  du. Si  ya  si, iq  ti  sa  di 
və so  sial yö  nüm  lü mü  rək  kəb prob  lem
 lə  rin həl  li ax  ta  rı  şın  da olan Azər  bay  can 
döv  lə  ti da  ha bir im  ta  han  la da sı  na  ğa 

çə  kil  di. Bu, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
ge  niş  lən  mək  də olan tə  ca  vü  zü və et  nik 
tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti ilə bağ  lı idi.

Bun  dan sa  va  yı, ha  ki  miy  yət  də olan 
Mü  sa  vatAXC cüt  lü  yü  nün möv  cud 
şə  raitə adek  vat ol  ma  yan mə  qam  da 
“Cə  nu  bi Azər  bay  can” prob  le  mi  ni qal 
dır  ma  sı nə  ti  cə  sin  də İran  la da mü  na  si 
bət  lər son də  rə  cə kəs  kin  ləş  di. Fak  ti  ki 
ola  raq Azər  bay  can həm şi  mal  dan, həm 
də cə  nub  dan ağır təz  yiq al  tı  na düş  dü. 
ABŞ Konq  re  si isə Azər  bay  ca  nı döv  lət 
sə  viy  yə  sin  də hər cür yar  dım  dan məh 
rum edən “907ci düzəliş”i qə  bul et  di.

Bu şə  rait  də döv  lət  çi  li  yi  miz üçün ən 
təh  lü  kə  li pro  ses se  pa  ra  tizm və onun 
nə  ti  cə  sin  də əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zün 
növ  bə  ti də  fə po  zul  ma  sı təh  lü  kə  si ilə 
bağ  lı idi. Er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın aram  sız 

hü  cum  la  rı, cə  nub  da “Ta  lış Mu  ğan Res
 pub  li  ka  sı”nın elan edil  mə  si, şi  mal  da 
“Sad  val” təş  ki  la  tı  nın əra  zi id  diala  rı və 
Gən  cə  də Su  rət Hü  sey  no  va tabe olan 
hər  bi his  sə  nin üs  yan et  mə  si hə  min 
dövr  də öl  kə  mi  zin dəh  şət  li si  ya  si ka 
tak  lizm  lər mər  hə  lə  sin  də ol  du  ğu  nu bir 
da  ha təs  diq  lə  yir. Yal  nız Ümum  mil  li li 
der Hey  dər Əli  ye  vin 1993cü il  də xal 
qın tə  kid  li xa  hi  şi və tə  lə  bi ilə ha  ki  miy 
yə  tə ta  ri  xi qa  yı  dı  şın  dan son  ra hə  də  fi  nə 
çev  ril  di  yi  miz bu ağır prob  lem  lər öz 
həl  li  ni tap  ma  ğa baş  la  dı. 

Mü  rək  kəb prob  lem  lə  rin həl  li məq 
sə  di ilə Hey  dər Əli  yev tək  cə düz  gün 
da  xi  li si  ya  sət kur  su  nu de  yil, həm də 
onun da  va  mı və ta  mam  lan  ma  sı olan 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı  nı 
müəy  yən  ləş  dir  di. 

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı, 

siyasi elmlər doktoru, professorErmənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi:
  r e a l l ı q l a r ,  i m k a n l a r ,  p e r s p e k t i v l ə r
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Bu bir hə  qi  qət  dir ki,  Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si  nin həl  li Hey  dər Əli  ye  vin me  ma  rı 
ol  du  ğu xa  ri  ci si  ya  sət kur  sun  da baş  lı  ca 
yer tu  tur  du. Bu məq  səd  lə Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev 1993cü il  də ha  ki  miy 
yə  tə ta  ri  xi qa  yı  dı  şın  dan son  ra mü  na 
qi  şə  nin həl  li  nə nail ol  maq üçün iki  tə 
rəf  li for  mat  da ke  çir  di  yi çox  say  lı gö 
rüş  lər  də, bey  nəl  xalq fo  rum  lar  da, 
ATƏTin zir  və təd  bir  lə  rin  də, Minsk 
Qru  pu  nun həm  sədr  lə  ri ilə apa  rı  lan 
mü  za  ki  rə  lər  də, həm  çi  nin Er  mə  nis  tan 
pre  zi  den  ti ilə tək  bə  tək da  nı  şıq  lar  da 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra
 bağ mü  na  qi  şə  si  nin ta  ri  xi və ma  hiy  yə 
ti, onun tö  rət  di  yi nə  ti  cə  lər haq  qın  da 
tək  zi  be  dil  məz fakt  la  rı və ar  qu  ment  lə  ri 
or  ta  ya qoy  muş, mü  na  qi  şə  nin əzə  li və 

ta  ri  xi Azər  bay  can tor  pa  ğı olan Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğı il  haq edib özü  nə bir  ləş  dir 
mə  yə ça  lı  şan Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay 
ca  na əra  zi id  diala  rı nə  ti  cə  sin  də ya  ran 
dı  ğı  nı bə  yan et  miş  di. Hə  min dövr  də 
keç  miş So  vet İt  ti  fa  qı rəh  bər  li  yi  nin 
Azər  bay  ca  na qar  şı əda  lət  siz və qə  rəz  li 
möv  qe  yi nə  ti  cə  sin  də mü  na  qi  şə də  rin 
lə  şə  rək mü  ha  ri  bə  yə çev  ril  di. Aq  res  siv 
si  ya  sə  ti  nə mü  na  si  bət  də cə  za  sız  lıq mü 
hi  tin  dən şir  nik  lə  nən və bey  nəl  xalq ic 
ti  maiy  yə  tin seyr  çi möv  qe  yin  dən ruh 
la  nan er  mə  ni si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri ən 
müasir si  lah  lar  dan is  ti  fa  də edə  rək 
1992ci ilin fev  ral ayın  da Xo  ca  lı soy  qı 
rı  mı  nı hə  ya  ta ke  çir  di. 1992ci ilin ma 
yın  da isə bu hü  cum  lar Şu  şa  nın, son  ra 
da La  çı  nın iş  ğa  lı ilə nə  ti  cə  lən  di. Nə  ti  cə 
eti  ba  ri  lə er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə  ri tək  cə 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı de  yil, ət  ra  fın  da  kı ra 
yon  la  rı da iş  ğal et  mə  yə baş  la  dı. BMT
nin Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 822, 853, 
874, 884 say  lı qət  na  mə  lə  rin  də er  mə  ni 
si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri  nin Azər  bay  can tor
 paq  la  rın  dan dər  hal və qeydşərt  siz çı 
xa  rıl  ma  sı və qaç  qın  la  rın öz doğ  ma 
yer  lə  ri  nə qay  ta  rıl  ma  sı tə  ləb olun  sa da, 
bu sa  hə  də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
səy  lə  ri  nə və ça  ğı  rış  la  rı  na mə  həl qoy 
ma  yan er  mə  ni si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri 
Azər  bay  can əra zi lə ri nin iş  ğalını da 
vam et  dirirdi. 1993cü ilin ap  re  lin  dən 
baş  la  ya  raq bir ne  çə ay ər  zin  də Kəl  bə 
cər, Ağ  dam, Cəb  ra  yıl, Qu  bad  lı, Fü  zu  li, 
Zən  gi  lan iş  ğal olun  du. Onu da xü  su  si 
qeyd edək ki, iş  ğal pro  se  si döv  rün  də 
Er  mə  nis  tan fak  ti  ki ola  raq heç bir döv 
lət tə  rə  fin  dən tə  ca  vüz  kar ki  mi ta  nın 
ma  dı. Yal  nız 1993cü ilin ap  rel ayın  da 
Pa  kis  ta  nın Kə  ra  çi şə  hə  rin  də İs  lam 
Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı  nın 21ci Konf  ran 
sın  da Er  mə  nis  ta  nın tə  ca  vüz  kar döv  lət 
ol  du  ğu bə  yan edil  di. O za  man  kı Azər
 bay  can rəh  bər  li  yi  nin an  ti  mil  li si  ya  sə 
tin  dən, öl  kə  də baş ve  rən hərcmərc  lik 
və xaos  dan is  ti  fa  də edən Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın əzə  li tor  paq  la  rı olan 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da qey  riqa  nu  ni ha  ki 

miy  yət st  ruk  tur  la  rı  nı ya  rat  ma  ğa baş  la
 dı. Nə  ti  cə  də, Dağ  lıq Qa  ra  bağ se  pa  rat 
çı  la  rın və Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri
 nin tam hər  bi nə  za  rə  ti al  tı  na düş  dü. 
Bu acı real  lıq  lar fo  nun  da, yu  xa  rı  da 
qeyd et  di  yi  miz ki  mi, xal  qın tə  kid  li xa 
hi  şi və tə  lə  bi ilə ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Hey  dər Əli  yev öl  kə  də baş qal  dır  mış 
se  pa  rat  çı qüv  və  lə  ri, Azər  bay  can döv 
lət  çi  li  yi  nə, müs  tə  qil  li  yi  nə, əra  zi bü  töv
 lü  yü  nə qəsd  lər tö  rə  dən ci  na  yət  kar 
qrup  la  rı zə  rər  siz  ləş  dir  di və öl  kə  da  xi  li 
ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yi, döv  lət ilə xal  qın 
bir  li  yi  ni, yek  dil  li  yi  ni tə  min et  di. Ni  za 
mi or  du qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si dön  məz 
xa  rak  ter al  dı. Nə  ti  cə  lər çox da özü  nü 
göz  lət  mə  di. Ni  za  mi Azər  bay  can Or 
du  su  nun cəb  hə bo  yu hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
uğur  lu hər  bi əmə  liy  yat  lar mü  na  qi  şə 
nin tən  zim  lən  mə  si pro  se  sin  də Er  mə 
nis  ta  nın tut  du  ğu ənə  nə  vi gü  zəşt  siz 
möv  qe  ni sar  sıt  dı. Er  mə  nis  tan cəb  hə  də 
atəş  kə  sin elan edil  mə  si  nə ra  zı  lıq ver 
mə  yə məc  bur ol  du. Məhz Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 1994cü 
ilin may ayı  nın 12də atəş  kəs haq  qın 
da ta  ri  xi ra  zı  laş  ma əl  də olun  du, mü 
na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə tən  zim  lən  mə  si 

TƏHLİL

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ötən il 
müs  tə  qil  li  yi  nin 27 il  li  yi  ni qeyd et  di. Bu 
27 il ər  zin  də öl  kə  miz bö  yük, şə  rəf  li və 
ey  ni za  man  da, mü  rək  kəb bir in  ki  şaf 
yo  lu keç  miş  dir. Bu ya  zı  da hə  min yo 
lun bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş  lıq 
kon  teks  tin  də təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri 
ilə bağ  lı his  sə  si haq  qın  da təh  lil  lər apar
 maq, el  mi nə  ti  cə və qə  naət  lə  ri  mi  zi 
pay  laş  maq niy  yə  tin  də  yik.

90 il çar Ru  si  ya  sı (18281918) və 71 il 
(19201991) so  vet im  pe  ri  ya  sı tər  ki  bin 
də möv  cud ol  muş Azər  bay  can müs  tə 
qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 161 il  lik iş  ğal 
re  ji  min  dən mi  ras qal  mış çox  say  lı prob
 lem  lər  lə üz  ləş  mə  li ol  du. Si  ya  si, iq  ti  sa  di 
və so  sial yö  nüm  lü mü  rək  kəb prob  lem
 lə  rin həl  li ax  ta  rı  şın  da olan Azər  bay  can 
döv  lə  ti da  ha bir im  ta  han  la da sı  na  ğa 

çə  kil  di. Bu, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
ge  niş  lən  mək  də olan tə  ca  vü  zü və et  nik 
tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti ilə bağ  lı idi.

Bun  dan sa  va  yı, ha  ki  miy  yət  də olan 
Mü  sa  vatAXC cüt  lü  yü  nün möv  cud 
şə  raitə adek  vat ol  ma  yan mə  qam  da 
“Cə  nu  bi Azər  bay  can” prob  le  mi  ni qal 
dır  ma  sı nə  ti  cə  sin  də İran  la da mü  na  si 
bət  lər son də  rə  cə kəs  kin  ləş  di. Fak  ti  ki 
ola  raq Azər  bay  can həm şi  mal  dan, həm 
də cə  nub  dan ağır təz  yiq al  tı  na düş  dü. 
ABŞ Konq  re  si isə Azər  bay  ca  nı döv  lət 
sə  viy  yə  sin  də hər cür yar  dım  dan məh 
rum edən “907ci düzəliş”i qə  bul et  di.

Bu şə  rait  də döv  lət  çi  li  yi  miz üçün ən 
təh  lü  kə  li pro  ses se  pa  ra  tizm və onun 
nə  ti  cə  sin  də əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zün 
növ  bə  ti də  fə po  zul  ma  sı təh  lü  kə  si ilə 
bağ  lı idi. Er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın aram  sız 

hü  cum  la  rı, cə  nub  da “Ta  lış Mu  ğan Res
 pub  li  ka  sı”nın elan edil  mə  si, şi  mal  da 
“Sad  val” təş  ki  la  tı  nın əra  zi id  diala  rı və 
Gən  cə  də Su  rət Hü  sey  no  va tabe olan 
hər  bi his  sə  nin üs  yan et  mə  si hə  min 
dövr  də öl  kə  mi  zin dəh  şət  li si  ya  si ka 
tak  lizm  lər mər  hə  lə  sin  də ol  du  ğu  nu bir 
da  ha təs  diq  lə  yir. Yal  nız Ümum  mil  li li 
der Hey  dər Əli  ye  vin 1993cü il  də xal 
qın tə  kid  li xa  hi  şi və tə  lə  bi ilə ha  ki  miy 
yə  tə ta  ri  xi qa  yı  dı  şın  dan son  ra hə  də  fi  nə 
çev  ril  di  yi  miz bu ağır prob  lem  lər öz 
həl  li  ni tap  ma  ğa baş  la  dı. 

Mü  rək  kəb prob  lem  lə  rin həl  li məq 
sə  di ilə Hey  dər Əli  yev tək  cə düz  gün 
da  xi  li si  ya  sət kur  su  nu de  yil, həm də 
onun da  va  mı və ta  mam  lan  ma  sı olan 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı  nı 
müəy  yən  ləş  dir  di. 

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı, 

siyasi elmlər doktoru, professorErmənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi:
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real  lı  ğı ilə bağ  lı  dır. Bu gün dün  ya  da 
“güc  lü haq  lı  dır” mən  ti  qi  nin iş  lə  di  yi  ni 
nə  zə  rə ala  raq, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
da  vam  lı şə  kil  də güc  lən  mək xət  ti  ni da 
ha da möh  kəm  lən  dir  miş  dir. Yal  nız bu 
hal  da Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mis  si  ya 
sı  nı üzə  ri  nə gö  tü  rən ATƏTin Minsk 
Qru  pu  nun əda  lə  tin bər  pa  sı  na yö  nə  lik 
si  ya  sə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı  na ümid bəs 
lə  mək olar. Ha  zır  da isə bu qu  ru  mun 
fəaliy  yə  ti san  ki mü  na  qi  şə  ni həll et  mə 
yə de  yil, onun mü  ha  ri  bə  yə çev  ril  mə  si
 nin qar  şı  sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  miş  dir. Elə 
Minsk Qru  pu bu fəaliy  yə  ti ilə də mə 
lum Ap  rel dö  yüş  lə  ri  nə  dək öyü  nür  dü. 
Ap  rel dö  yüş  lə  ri bu il  lü  zi  ya  nı altüst 
et  di. Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay  can 
Or  du  su Ap  rel döyüşlərində Er  mə  nis 
tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin növ  bə  ti hər  bi 
avan  tü  ra  sı  nın qar  şı  sı  nı əkshəm  lə ilə 
al  dı və düş  mə  nə sar  sı  dı  cı zər  bə  lər en 
dir  di. Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
cəb  hə böl  gə  sin  də atəş  kə  si mü  tə  ma  di 
ola  raq poz  ma  sı, ap  rel ayı  nın əv  və  lin 
də ge  niş hər  bi in  si  dent tö  rət  mə  si mü 
ha  ri  bə  nin is  tə  ni  lən an  da baş  lan  ma  sı 
nın müm  kün  lü  yü  nün gös  tə  ri  ci  si  dir. 
1992ci ilin mart ayın  da ya  ra  dıl  mış və 
mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  sin  də va  si 
tə  çi mis  si  ya  sı  nı ye  ri  nə ye  ti  rən ATƏT
in Minsk Qru  pu isə per  ma  nent atəş 
kəs  də is  rar  lı  dır. Er  mə  nis  tan da ey  ni 
mü  vəf  fə  qiy  yət  lə  hə  min is  rar  la  rı  da 
vam  lı ola  raq qu  la  qar  dı  na vu  rur. 

Mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nun gö  rün  tü  sü  nü ya 
rat  maq və növ  bə  ti də  fə bey  nəl  xalq ic 
ti  mai fik  ri al  dat  maq məq  sə  di ilə Er 
mə  nis  ta  nın ekspre  zi  den  ti Serj Sar  kis 
yan Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli
 yev  lə 2008ci ilin iyun ayın  da Sankt
Pe  ter  burq  da, no  yabr ayın  da Mosk  va 
da, 2009cu ilin yan  var ayın  da Sü  rix 
də, may ayın  da Pra  qa  da, iyun ayın  da  
SanktPe  ter  burq  da, iyul ayın  da Mosk
 va  da, okt  yabr ayın  da Ki  şin  yov  da, no 
yabr ayın  da Mün  hen  də, 2010cu ilin 
yan  var ayın  da So  çi  də, iyun ayın  da 
SanktPe  ter  burq  da, okt  yabr ayın  da 
Həş  tər  xan  da, 2011ci ilin mart və 
2012ci ilin yan  var ay  la  rın  da ye  ni  dən 

So  çi  də, 2013cü ilin no  yabr ayın  da 
Vya  na  da, 2014cü ilin av  qust ayın  da  
So  çi  də və sent  yabr ayın  da Nyu  port 
da, okt  yabr ayın  da Pa  ris  də, 2015ci 
ilin de  kabr ayın  da Bern  də, 2016cı ilin 
may ayın  da Vya  na  da, iyun ayın  da isə 
SanktPe  ter  burq  da gö  rüş  sə də, tut  du 
ğu ənə  nə  vi qey  rikonst  ruk  tiv möv  qe 
uc  ba  tın  dan prob  le  min həl  lin  də real 
nə  ti  cə ha  sil ol  ma  mış  dır. La  kin bu dav
 ra  nış onun si  ya  si ta  le  yi üçün ol  duq  ca 
acı  na  caq  lı nə  ti  cə  lər do  ğur  muş  dur.

Serj Sar  kis  ya  nın məhz iş  ğal si  ya  sə  ti
 ni da  vam et  dir  mə  si nə  ti  cə eti  ba  ri  lə 
onun “taxtta  cı”nı lax  lat  mış, öl  kə  də si 
ya  si ka  tak  lizm  lə  ri la  büd et  miş, Er  mə 
nis  tan  da in  qi  lab baş ver  miş və onun 
nə  ti  cə  sin  də Serj Sar  kis  yan ta  ri  xin qa 
ran  lıq ar  xi  vi  nə atıl  mış  dır.

Er  mə  nis  ta  nın si  ya  si ta  ri  xin  də Ni  kol 
Pa  şin  yan dövrü baş  la  mış  dır. Onun nə 
qə  dər da  vam  lı ol  ma  sı Er  mə  nis  ta  nın 
ye  ni rəh  bə  ri  nin öz sə  ləf  lə  ri  nin səhv  lə 
rin  dən nə də  rə  cə  də ib  rət dər  si al  ma 
sın  dan ası  lı ola  caq. Əgər Ni  kol Pa  şin 
yan dərk et  sə ki, iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti Er 
mə  nis  ta  nın üz  ləş  di  yi bü  tün böh  ran və 
ka  tak  lizm  lə  rin əsas fun  da  men  tal sə  bə 
bi  dir və o, ara  dan qal  dı  rıl  ma  lı  dır; bu 
hal  da Ni  kol Pa  şin  yan rəh  bər  lik et  di  yi 
döv  lət və xal  qın qa  ran  lıq tu  nel  den çı 
xı  şı  nı tə  min edə bi  lə  cək. 

Ən azı bu eniş və onun mə  lum ün 
va  nı qor  xu  su Ni  kol Pa  şin  ya  nı konst 
ruk  tiv möv  qe ax  ta  rı  şı  na sövq et  mə  li 
dir. Zən  ni  miz  cə, ha  zır  da bu is  ti  qa 
mət  də müəy  yən me  yil  lər diq  qət  dən 
ya  yın  mır. On  lar han  sı  lar  dır? Bi  rin  ci  si, 
ha  ki  miy  yə  ti  nin ilk ay  la  rın  da qon  dar 
ma “Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  ji  mi”nin mü 
na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  si pro  se  sin  də 
bir tə  rəf ki  mi iş  ti  ra  kın  da is  rar  lı olan 
Ni  kol Pa  şin  yan Azər  bay  can Pre  zi  den
 ti İl  ham Əli  ye  vin prin  si  pial və qə  tiy 
yət  li möv  qe  yi qar  şı  sın  da ge  ri çə  kil  mə
 li ol  du. Hə  min möv  qe  yə gö  rə, mü  na 
qi  şə  nin yal  nız iki tə  rə  fi var  dır. Bun  lar 
Er  mə  nis  tan və Azər  bay  can  dır. Bun 
dan fərq  lı ya  naş  ma qə  bu  le  dil  məz  dir. 
Ha  di  sə  lə  rin son  ra  kı ge  di  şi gös  tər  di ki, 
Er  mə  nis  ta  nın ye  ni rəh  bər  li  yi Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti  nin po  lad ira  də  si 

qar  şı  sın  da ge  ri çə  ki  lə  rək 2018ci ilin 
sent  yabr ayın  da Dü  şən  bə  də, de  kabr 
ayın  da SanktPe  ter  burq  da və ca  ri ilin 
yan  var ayın  da Da  vos  da qon  dar  ma 
“Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  ji  mi”nin iş  ti  ra  kı 
ol  ma  dan da  nı  şıq  lar apar  maq məc  bu 
riy  yə  tin  də qal  mış  dır. Ey  ni mən  tiq  lə 
də ar  tıq dörd də  fə Azər  bay  can və Er 
mə  nis  tan xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri gö  rüş 
müş  dür. Xü  su  si  lə ca  ri ilin 16 yan  var 
ta  ri  xin  də hər iki öl  kə  nin xa  ri  ci iş  lər 
na  zir  lə  ri sə  viy  yə  sin  də Pa  ris  də apa  rı 
lan da  nı  şıq  lar  da konk  ret ola  raq hər 
iki tə  rə  fin əha  li  si  nin sül  hə, təh  lü  kə  siz
 li  yə və da  ya  nıq  lı re  gional in  ki  şa  fa ha 
zır  lan  ma  sı yol  la  rı mü  za  ki  rə edil  miş 
dir.  Tə  rəf  lər bu is  ti  qa  mət  də əmə  li 
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nın zə  ru  ri  li  yi ilə 
bağ  lı or  taq möv  qe  yə ma  lik ol  duq  la  rı 
nı bil  dir  miş  lər.

 İkin  ci  si, Ni  kol Pa  şin  ya  nın tim  sa  lın 
da Er  mə  nis  tan  da ha  ki  miy  yə  tə gəl  miş 
və onu da  ha da möh  kəm  lən  dir  mək  də 
olan qüv  və  lər  lə ona qar  şı da  ya  nan 
mü  xa  lif  tə  rəf  lər ara  sın  da zid  diy  yət  lər 
ye  ni məz  mun kəsb et  mə  yə baş  la  yır. 
Onu da nə  zər  dən qa  çır  ma  yaq ki, Ni  kol 
Pa  şin  ya  na mü  xa  lif ra  di  kal qüv  və  lə  rin 
ba  şın  da Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın er  mə  ni kla 
nı da  ya  nır. Əs  lin  də on  lar ara  sın  da 
“kimki  mi” prin  si  pi üz  rə açıq mü  ba  ri 
zə  yə start ve  ri  lib. Bu mü  ba  ri  zə  nin 
komp  ro  mis  siz ola  ca  ğı  nı proq  noz  laş 
dır  maq elə də çə  tin de  yil. Bu mü  ba  ri 
zə  də Ni  kol Pa  şin  yan Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
kla  nı  nı si  ya  si səh  nə  dən tam uzaq  laş  dı
 ra bil  sə, bu, onun ikin  ci in  qi  la  bı ola  caq. 
Bu ha  di  sə  nin re  gionun təh  lü  kə  siz  li  yi 
üçün fay  da  lı ola bi  lə  cə  yi  nı eh  ti  mal et 
mək müm  kün  dür.

Azər  bay  can tə  rə  fi  nin mü  na  qi  şə  nin 
həl  li yol  la  rı ilə bağ  lı möv  qe  yi də  yiş 
məz  dir. Azər  bay  can döv  lə  ti mü  na  qi  şə
 nin bey  nəl  xalq hü  quq prin  sip  lə  ri əsa 
sın  da, öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər  çi
 və  sin  də və Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın er  mə  ni 
lə  ri  nə res  pub  li  ka  mı  zın hü  dud  la  rı da 
xi  lin  də ən yük  sək mux  ta  riy  yət sta  tu  su 
ve  ril  mə  si yo  lu ilə həl  li  ni dəs  tək  lə  yir. 
Azər  bay  can üçün bu çər  çi  və  dən kə 
nar  da hər han  sı bir həll yo  lu qə  bu  le  dil
 məz  dir.

TƏHLİL

üçün il  kin şə  rait ya  ran  dı. Nə  ti  cə  də, 
1992ci ilin mart ayın  da 11 döv  lə  tin iş 
ti  ra  kı ilə ya  ra  dıl  mış və mis  si  ya  sı Er  mə
 nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin tən  zim  lən  mə  sin  də va 
si  tə  çi  lik olan ATƏTin Minsk Qru  pu 
çər  çi  və  sin  də sülh da  nı  şıq  la  rı in  ten  siv 
xa  rak  ter al  dı. Konk  ret qə  rar  lar qə  bul 
edil  di. 1994cü ilin de  kab  rın  da ATƏM
in Bu  da  peşt  də ke  çi  ri  lən zir  və gö  rü 
şün  də Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ 
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə əla  qə  dar 
ATƏMin fəaliy  yə  ti  nin in  ten  siv  ləş  di 
ril  mə  si ba  rə  də qə  rar qə  bul olun  du. 
ATƏM döv  lət  lə  ri  nin baş  çı  la  rı ni  zam  la
 ma  nın mər  hə  lə  li xa  rak  te  ri  ni müəy  yən 
edə  rək  ATƏMin Minsk Konf  ran  sı  nın 
həm  sədr  lə  ri  nə si  lah  lı mü  na  qi  şə  nin da 
yan  dı  rıl  ma  sı ba  rə  də sa  ziş ha  zır  la  ma  ğı 
tap  şır  dı  lar. Sa  ziş bü  tün tə  rəf  lər üçün 
mü  na  qi  şə  nin əsas nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  nı özün  də əks et  dir  mə  li və 
Minsk Konf  ran  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  nın sə 

bə  bi ol  ma  lı idi. Mü  na  qi  şə zo  na  sın  da 
sül  hün tə  min edil  mə  si üçün ATƏMin 
çox  mil  lət  li qüv  və  lə  ri  nin yer  ləş  di  ril  mə
 si ba  rə  sin  də də ay  rı  ca qə  rar qə  bul 
olun  du. ATƏTin 1994cü il Bu  da  peşt, 
1996cı il Lis  sa  bon və 1999cu il İs  tan 
bul sam  mit  lə  rin  də mü  na  qi  şə  nin dinc 
və si  ya  si yol  lar  la həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
bir sı  ra mü  hüm tək  lif  lər irə  li sü  rül  dü. 
Xü  su  si  lə 1996cı il  də ATƏTin Lis  sa 
bon Zir  və Gö  rü  şü za  ma  nı Hey  dər Əli
 ye  vin si  ya  si uzaq  gö  rən  li  yi və qə  tiy  yə  ti 
sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi Er 
mə  nis  tan is  tis  na ol  maq  la, dün  ya  nın 53 
döv  lə  ti tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di, ta  nın  dı 
və mü  da  fiə olun  du. Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin mü  na  qi  şə  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı sa  yə  sin  də  ki ti  ta  nik fəaliy 
yə  tinin gös  tə  ri  cisi ola  raq bə  zi fakt  la  ra 
is  ti  nad et  mək ye  ri  nə dü  şər  di. Be  lə ki, 
19932000ci il  lər ər  zin  də Ulu ön  dər 
ATƏT rəh  bər  li  yi və Minsk Qru  pu  nun 
təm  sil  çi  lə  ri ilə 130dan çox gö  rüş ke 

çir  miş  dir. Hey  dər Əli  yev 1993cü il 
dən 2001ci ilə  dək 68 öl  kə  nin döv  lət 
baş  çı  sı ilə 485 də  fə gö  rüş  müş  dür. Bu 
gö  rüş  lə  rin ha  mı  sın  da Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si mü  za  ki  rə olun  muş  dur. 

Bu bir hə  qi  qət  dir ki, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
yev Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
müəl  li  fi ol  du  ğu cox  vek  tor  lu və ba 
lans  lı xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nu sü  rət  lə 
də  yi  şən dün  ya  nın geosi  ya  si real  lıq  la 
rı  na adek  vat ola  raq çe  vik, in  no  va  tiv və 
hü  cum tak  ti  ka  sı  na əsas  lan  maq  la da 
vam et  di  rir. Mil  li döv  lət  çi  lik ma  raq  la 
rı  nın mü  da  fiəsi həm iki  tə  rəf  li, həm də 
çox  tə  rəf  li for  mat  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu 
si  ya  sə  tin baş  lı  ca məz  mu  nu  nu təş  kil 
edir. Hə  min si  ya  sə  tin uğu  ru  nu tə  min 
edən çox  say  lı pa  ra  metr  lər sı  ra  sın  da 
bi  rin  ci möv  qe  də da  ya  nan amil Pre  zi 
dent  İl  ham Əli  ye  vin bey  nəl  xalq si  ya 
sə  tin ak  to  ru sta  tu  su  na yük  səl  mə  si 
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real  lı  ğı ilə bağ  lı  dır. Bu gün dün  ya  da 
“güc  lü haq  lı  dır” mən  ti  qi  nin iş  lə  di  yi  ni 
nə  zə  rə ala  raq, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
da  vam  lı şə  kil  də güc  lən  mək xət  ti  ni da 
ha da möh  kəm  lən  dir  miş  dir. Yal  nız bu 
hal  da Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mis  si  ya 
sı  nı üzə  ri  nə gö  tü  rən ATƏTin Minsk 
Qru  pu  nun əda  lə  tin bər  pa  sı  na yö  nə  lik 
si  ya  sə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı  na ümid bəs 
lə  mək olar. Ha  zır  da isə bu qu  ru  mun 
fəaliy  yə  ti san  ki mü  na  qi  şə  ni həll et  mə 
yə de  yil, onun mü  ha  ri  bə  yə çev  ril  mə  si
 nin qar  şı  sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  miş  dir. Elə 
Minsk Qru  pu bu fəaliy  yə  ti ilə də mə 
lum Ap  rel dö  yüş  lə  ri  nə  dək öyü  nür  dü. 
Ap  rel dö  yüş  lə  ri bu il  lü  zi  ya  nı altüst 
et  di. Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay  can 
Or  du  su Ap  rel döyüşlərində Er  mə  nis 
tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin növ  bə  ti hər  bi 
avan  tü  ra  sı  nın qar  şı  sı  nı əkshəm  lə ilə 
al  dı və düş  mə  nə sar  sı  dı  cı zər  bə  lər en 
dir  di. Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin 
cəb  hə böl  gə  sin  də atəş  kə  si mü  tə  ma  di 
ola  raq poz  ma  sı, ap  rel ayı  nın əv  və  lin 
də ge  niş hər  bi in  si  dent tö  rət  mə  si mü 
ha  ri  bə  nin is  tə  ni  lən an  da baş  lan  ma  sı 
nın müm  kün  lü  yü  nün gös  tə  ri  ci  si  dir. 
1992ci ilin mart ayın  da ya  ra  dıl  mış və 
mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  sin  də va  si 
tə  çi mis  si  ya  sı  nı ye  ri  nə ye  ti  rən ATƏT
in Minsk Qru  pu isə per  ma  nent atəş 
kəs  də is  rar  lı  dır. Er  mə  nis  tan da ey  ni 
mü  vəf  fə  qiy  yət  lə  hə  min is  rar  la  rı  da 
vam  lı ola  raq qu  la  qar  dı  na vu  rur. 

Mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nun gö  rün  tü  sü  nü ya 
rat  maq və növ  bə  ti də  fə bey  nəl  xalq ic 
ti  mai fik  ri al  dat  maq məq  sə  di ilə Er 
mə  nis  ta  nın ekspre  zi  den  ti Serj Sar  kis 
yan Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli
 yev  lə 2008ci ilin iyun ayın  da Sankt
Pe  ter  burq  da, no  yabr ayın  da Mosk  va 
da, 2009cu ilin yan  var ayın  da Sü  rix 
də, may ayın  da Pra  qa  da, iyun ayın  da  
SanktPe  ter  burq  da, iyul ayın  da Mosk
 va  da, okt  yabr ayın  da Ki  şin  yov  da, no 
yabr ayın  da Mün  hen  də, 2010cu ilin 
yan  var ayın  da So  çi  də, iyun ayın  da 
SanktPe  ter  burq  da, okt  yabr ayın  da 
Həş  tər  xan  da, 2011ci ilin mart və 
2012ci ilin yan  var ay  la  rın  da ye  ni  dən 

So  çi  də, 2013cü ilin no  yabr ayın  da 
Vya  na  da, 2014cü ilin av  qust ayın  da  
So  çi  də və sent  yabr ayın  da Nyu  port 
da, okt  yabr ayın  da Pa  ris  də, 2015ci 
ilin de  kabr ayın  da Bern  də, 2016cı ilin 
may ayın  da Vya  na  da, iyun ayın  da isə 
SanktPe  ter  burq  da gö  rüş  sə də, tut  du 
ğu ənə  nə  vi qey  rikonst  ruk  tiv möv  qe 
uc  ba  tın  dan prob  le  min həl  lin  də real 
nə  ti  cə ha  sil ol  ma  mış  dır. La  kin bu dav
 ra  nış onun si  ya  si ta  le  yi üçün ol  duq  ca 
acı  na  caq  lı nə  ti  cə  lər do  ğur  muş  dur.

Serj Sar  kis  ya  nın məhz iş  ğal si  ya  sə  ti
 ni da  vam et  dir  mə  si nə  ti  cə eti  ba  ri  lə 
onun “taxtta  cı”nı lax  lat  mış, öl  kə  də si 
ya  si ka  tak  lizm  lə  ri la  büd et  miş, Er  mə 
nis  tan  da in  qi  lab baş ver  miş və onun 
nə  ti  cə  sin  də Serj Sar  kis  yan ta  ri  xin qa 
ran  lıq ar  xi  vi  nə atıl  mış  dır.

Er  mə  nis  ta  nın si  ya  si ta  ri  xin  də Ni  kol 
Pa  şin  yan dövrü baş  la  mış  dır. Onun nə 
qə  dər da  vam  lı ol  ma  sı Er  mə  nis  ta  nın 
ye  ni rəh  bə  ri  nin öz sə  ləf  lə  ri  nin səhv  lə 
rin  dən nə də  rə  cə  də ib  rət dər  si al  ma 
sın  dan ası  lı ola  caq. Əgər Ni  kol Pa  şin 
yan dərk et  sə ki, iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti Er 
mə  nis  ta  nın üz  ləş  di  yi bü  tün böh  ran və 
ka  tak  lizm  lə  rin əsas fun  da  men  tal sə  bə 
bi  dir və o, ara  dan qal  dı  rıl  ma  lı  dır; bu 
hal  da Ni  kol Pa  şin  yan rəh  bər  lik et  di  yi 
döv  lət və xal  qın qa  ran  lıq tu  nel  den çı 
xı  şı  nı tə  min edə bi  lə  cək. 

Ən azı bu eniş və onun mə  lum ün 
va  nı qor  xu  su Ni  kol Pa  şin  ya  nı konst 
ruk  tiv möv  qe ax  ta  rı  şı  na sövq et  mə  li 
dir. Zən  ni  miz  cə, ha  zır  da bu is  ti  qa 
mət  də müəy  yən me  yil  lər diq  qət  dən 
ya  yın  mır. On  lar han  sı  lar  dır? Bi  rin  ci  si, 
ha  ki  miy  yə  ti  nin ilk ay  la  rın  da qon  dar 
ma “Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  ji  mi”nin mü 
na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  si pro  se  sin  də 
bir tə  rəf ki  mi iş  ti  ra  kın  da is  rar  lı olan 
Ni  kol Pa  şin  yan Azər  bay  can Pre  zi  den
 ti İl  ham Əli  ye  vin prin  si  pial və qə  tiy 
yət  li möv  qe  yi qar  şı  sın  da ge  ri çə  kil  mə
 li ol  du. Hə  min möv  qe  yə gö  rə, mü  na 
qi  şə  nin yal  nız iki tə  rə  fi var  dır. Bun  lar 
Er  mə  nis  tan və Azər  bay  can  dır. Bun 
dan fərq  lı ya  naş  ma qə  bu  le  dil  məz  dir. 
Ha  di  sə  lə  rin son  ra  kı ge  di  şi gös  tər  di ki, 
Er  mə  nis  ta  nın ye  ni rəh  bər  li  yi Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti  nin po  lad ira  də  si 

qar  şı  sın  da ge  ri çə  ki  lə  rək 2018ci ilin 
sent  yabr ayın  da Dü  şən  bə  də, de  kabr 
ayın  da SanktPe  ter  burq  da və ca  ri ilin 
yan  var ayın  da Da  vos  da qon  dar  ma 
“Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  ji  mi”nin iş  ti  ra  kı 
ol  ma  dan da  nı  şıq  lar apar  maq məc  bu 
riy  yə  tin  də qal  mış  dır. Ey  ni mən  tiq  lə 
də ar  tıq dörd də  fə Azər  bay  can və Er 
mə  nis  tan xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri gö  rüş 
müş  dür. Xü  su  si  lə ca  ri ilin 16 yan  var 
ta  ri  xin  də hər iki öl  kə  nin xa  ri  ci iş  lər 
na  zir  lə  ri sə  viy  yə  sin  də Pa  ris  də apa  rı 
lan da  nı  şıq  lar  da konk  ret ola  raq hər 
iki tə  rə  fin əha  li  si  nin sül  hə, təh  lü  kə  siz
 li  yə və da  ya  nıq  lı re  gional in  ki  şa  fa ha 
zır  lan  ma  sı yol  la  rı mü  za  ki  rə edil  miş 
dir.  Tə  rəf  lər bu is  ti  qa  mət  də əmə  li 
ad  dım  la  rın atıl  ma  sı  nın zə  ru  ri  li  yi ilə 
bağ  lı or  taq möv  qe  yə ma  lik ol  duq  la  rı 
nı bil  dir  miş  lər.

 İkin  ci  si, Ni  kol Pa  şin  ya  nın tim  sa  lın 
da Er  mə  nis  tan  da ha  ki  miy  yə  tə gəl  miş 
və onu da  ha da möh  kəm  lən  dir  mək  də 
olan qüv  və  lər  lə ona qar  şı da  ya  nan 
mü  xa  lif  tə  rəf  lər ara  sın  da zid  diy  yət  lər 
ye  ni məz  mun kəsb et  mə  yə baş  la  yır. 
Onu da nə  zər  dən qa  çır  ma  yaq ki, Ni  kol 
Pa  şin  ya  na mü  xa  lif ra  di  kal qüv  və  lə  rin 
ba  şın  da Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın er  mə  ni kla 
nı da  ya  nır. Əs  lin  də on  lar ara  sın  da 
“kimki  mi” prin  si  pi üz  rə açıq mü  ba  ri 
zə  yə start ve  ri  lib. Bu mü  ba  ri  zə  nin 
komp  ro  mis  siz ola  ca  ğı  nı proq  noz  laş 
dır  maq elə də çə  tin de  yil. Bu mü  ba  ri 
zə  də Ni  kol Pa  şin  yan Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
kla  nı  nı si  ya  si səh  nə  dən tam uzaq  laş  dı
 ra bil  sə, bu, onun ikin  ci in  qi  la  bı ola  caq. 
Bu ha  di  sə  nin re  gionun təh  lü  kə  siz  li  yi 
üçün fay  da  lı ola bi  lə  cə  yi  nı eh  ti  mal et 
mək müm  kün  dür.

Azər  bay  can tə  rə  fi  nin mü  na  qi  şə  nin 
həl  li yol  la  rı ilə bağ  lı möv  qe  yi də  yiş 
məz  dir. Azər  bay  can döv  lə  ti mü  na  qi  şə
 nin bey  nəl  xalq hü  quq prin  sip  lə  ri əsa 
sın  da, öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü çər  çi
 və  sin  də və Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın er  mə  ni 
lə  ri  nə res  pub  li  ka  mı  zın hü  dud  la  rı da 
xi  lin  də ən yük  sək mux  ta  riy  yət sta  tu  su 
ve  ril  mə  si yo  lu ilə həl  li  ni dəs  tək  lə  yir. 
Azər  bay  can üçün bu çər  çi  və  dən kə 
nar  da hər han  sı bir həll yo  lu qə  bu  le  dil
 məz  dir.

TƏHLİL

üçün il  kin şə  rait ya  ran  dı. Nə  ti  cə  də, 
1992ci ilin mart ayın  da 11 döv  lə  tin iş 
ti  ra  kı ilə ya  ra  dıl  mış və mis  si  ya  sı Er  mə
 nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin tən  zim  lən  mə  sin  də va 
si  tə  çi  lik olan ATƏTin Minsk Qru  pu 
çər  çi  və  sin  də sülh da  nı  şıq  la  rı in  ten  siv 
xa  rak  ter al  dı. Konk  ret qə  rar  lar qə  bul 
edil  di. 1994cü ilin de  kab  rın  da ATƏM
in Bu  da  peşt  də ke  çi  ri  lən zir  və gö  rü 
şün  də Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ 
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə əla  qə  dar 
ATƏMin fəaliy  yə  ti  nin in  ten  siv  ləş  di 
ril  mə  si ba  rə  də qə  rar qə  bul olun  du. 
ATƏM döv  lət  lə  ri  nin baş  çı  la  rı ni  zam  la
 ma  nın mər  hə  lə  li xa  rak  te  ri  ni müəy  yən 
edə  rək  ATƏMin Minsk Konf  ran  sı  nın 
həm  sədr  lə  ri  nə si  lah  lı mü  na  qi  şə  nin da 
yan  dı  rıl  ma  sı ba  rə  də sa  ziş ha  zır  la  ma  ğı 
tap  şır  dı  lar. Sa  ziş bü  tün tə  rəf  lər üçün 
mü  na  qi  şə  nin əsas nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  nı özün  də əks et  dir  mə  li və 
Minsk Konf  ran  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  nın sə 

bə  bi ol  ma  lı idi. Mü  na  qi  şə zo  na  sın  da 
sül  hün tə  min edil  mə  si üçün ATƏMin 
çox  mil  lət  li qüv  və  lə  ri  nin yer  ləş  di  ril  mə
 si ba  rə  sin  də də ay  rı  ca qə  rar qə  bul 
olun  du. ATƏTin 1994cü il Bu  da  peşt, 
1996cı il Lis  sa  bon və 1999cu il İs  tan 
bul sam  mit  lə  rin  də mü  na  qi  şə  nin dinc 
və si  ya  si yol  lar  la həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
bir sı  ra mü  hüm tək  lif  lər irə  li sü  rül  dü. 
Xü  su  si  lə 1996cı il  də ATƏTin Lis  sa 
bon Zir  və Gö  rü  şü za  ma  nı Hey  dər Əli
 ye  vin si  ya  si uzaq  gö  rən  li  yi və qə  tiy  yə  ti 
sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi Er 
mə  nis  tan is  tis  na ol  maq  la, dün  ya  nın 53 
döv  lə  ti tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di, ta  nın  dı 
və mü  da  fiə olun  du. Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin mü  na  qi  şə  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı sa  yə  sin  də  ki ti  ta  nik fəaliy 
yə  tinin gös  tə  ri  cisi ola  raq bə  zi fakt  la  ra 
is  ti  nad et  mək ye  ri  nə dü  şər  di. Be  lə ki, 
19932000ci il  lər ər  zin  də Ulu ön  dər 
ATƏT rəh  bər  li  yi və Minsk Qru  pu  nun 
təm  sil  çi  lə  ri ilə 130dan çox gö  rüş ke 

çir  miş  dir. Hey  dər Əli  yev 1993cü il 
dən 2001ci ilə  dək 68 öl  kə  nin döv  lət 
baş  çı  sı ilə 485 də  fə gö  rüş  müş  dür. Bu 
gö  rüş  lə  rin ha  mı  sın  da Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si mü  za  ki  rə olun  muş  dur. 

Bu bir hə  qi  qət  dir ki, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 
yev Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
müəl  li  fi ol  du  ğu cox  vek  tor  lu və ba 
lans  lı xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nu sü  rət  lə 
də  yi  şən dün  ya  nın geosi  ya  si real  lıq  la 
rı  na adek  vat ola  raq çe  vik, in  no  va  tiv və 
hü  cum tak  ti  ka  sı  na əsas  lan  maq  la da 
vam et  di  rir. Mil  li döv  lət  çi  lik ma  raq  la 
rı  nın mü  da  fiəsi həm iki  tə  rəf  li, həm də 
çox  tə  rəf  li for  mat  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu 
si  ya  sə  tin baş  lı  ca məz  mu  nu  nu təş  kil 
edir. Hə  min si  ya  sə  tin uğu  ru  nu tə  min 
edən çox  say  lı pa  ra  metr  lər sı  ra  sın  da 
bi  rin  ci möv  qe  də da  ya  nan amil Pre  zi 
dent  İl  ham Əli  ye  vin bey  nəl  xalq si  ya 
sə  tin ak  to  ru sta  tu  su  na yük  səl  mə  si 
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in    ki    şaf et    di    ril    mə    si üçün Azər    bay    can 
şə    hər, qə    sə    bə və kənd bə    lə    diy    yə    lə    ri   
nin mil    li as    so    siasi    ya    la    rı ya    ra    dıl    mış    dır. 
Bə    lə    diy    yə    lə    rin sə    la    hiy    yət    lə    ri    nə aid 
mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də on    la    ra kö    mək et 
  mək məq    sə    di ilə və    tən    daş    la    rın ya    şa   
yış yer    lə    ri üz    rə ək    sər şə    hər və qə    sə    bə 
bə    lə    diy    yə    lə    rin    də mə    həl    lə ko    mi    tə    lə    ri 
tə    sis edil    miş    dir.

1999cu il    də ilk bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    ri 
ke    çi    ril    miş, öl    kə    miz    də bə    lə    diy    yə ins    ti
   tu    tu    nun in    ki    şaf et    di    ril    mə    si məq    sə    di 
ilə mü    hüm qa    nun    ve    ri    ci    lik ba    za    sı for   
ma    laş    dı    rıl    mış, bə    lə    diy    yə    lə    rin sta    tu    su, 
qul    lu    ğu    nun təş    ki    li, ma    liy    yə    si    nin əsas
   la    rı və di    gər sa    hə    lə    ri əha    tə edən çox   
say    lı qa    nun    lar qə    bul olu    na    raq on    la    rın 
sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti üçün döv    lət tə    rə   
fin    dən hər cür şə    rait ya    ra    dıl    mış    dır. 
Be    lə ki, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    ni 
tən    zim    lə    yən “Bə    lə    diy    yə    lə    rin sta    tu    su 
haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə üz    vü    nün sta   
tu    su haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə    lə    rin nü   
mu    nə    vi Ni    zam    na    mə    si    nin təs    diq edil   
mə    si haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə qul    lu    ğu 
haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə    lə    rin əra    zi    lə    ri 
və tor    paq    la    rı haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə   
lə    rin ma    liy    yə    si    nin əsas    la    rı haq    qın   
da”, “Yer    li (bə    lə    diy    yə) ver    gi və ödə   
niş    lər haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə mül    kiy

   yə    ti    nə əm    la    kın ve    ril    mə    si haq    qın    da” 
və di    gər əhə    miy    yət    li qa    nun    lar qə    bul 
olun    muş, Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı   
nın Tor    paq, Su, Mül    ki, Seç    ki, Ver    gi    lər, 
İn    zi    ba    ti Xə    ta    lar mə    cəl    lə    lə    ri    nə bə    lə   
diy    yə    lər    lə bağ    lı mü    va    fiq müd    dəalar 
da    xil edil    miş    dir.

Qə    bul olun    muş qa    nun    lar    da yer    li 
özü    nüida    rəet    mə    nin çox mü    hüm mə 
  sə    lə    lə    ri  yer    li büd    cə    nin for    ma    laş    dı   
rıl    ma    sı, təs    di    qi və ic    ra    sı, yer    li ver    gi 
və ödə    niş    lə    rin müəy    yən edil    mə    si, 
yer    li so    sial mü    da    fiə, yer    li iq    ti    sa    di, 
eko    lo    ji proq    ram    la    rın iş    lə    nib ha    zır   
lan    ma    sı və real    laş    dı    rıl    ma    sı, mül    kiy   
yət mü    na    si    bət    lə    ri    nin for    ma    laş    dı    rıl   
ma    sı, əra    zi və di    gər mə    sə    lə    lər öz ək   
si    ni tap    mış    dır.

Ey    ni za    man    da, öl    kə    miz yer    li özü   
nüida    rəet    mə ilə bağ    lı hü    qu    qi mü    na    si
   bət    lə    ri tən    zim    lə    yən bir sı    ra bey    nəl    xalq 
sə    nəd    lə    rə qo    şul    muş, o cüm    lə    dən bə    lə
   diy    yə    lər üçün baş    lı    ca bey    nəl    xalq nor   
ma    tiv hü    qu    qi akt he    sab edi    lən “Yer    li 
özü    nüida    rə haq    qın    da” Av    ro    pa Xar    ti   
ya    sı Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın 25 
de    kabr 2001ci il ta    rix    li qa    nu    nu ilə təs
   diq edil    mişdir. Ümu    mi    lik    də, bə    lə    diy   
yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    ni tən    zim    lə    yən 
30dan çox qa    nun, 500dən çox nor   

ma    tiv hü    qu    qi akt qə    bul edil    miş, bir 
çox qa    nun    la    ra əla    və və də    yi    şik    lik    lər 
olun    muş    dur.

Son il    lər    də bə    lə    diy    yə qa    nun    ve    ri    ci   
li    yi da    ha da tək    mil    ləş    di    ri    miş, Azər   
bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın Ver    gi Mə    cəl   
lə    si    nə, “Yer    li (bə    lə    diy    yə) ver    gi və ödə
   niş    lər haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə qul    lu    ğu 
haq    qın    da” və “Da    şın    maz əm    la    kın 
döv    lət re    yest    ri haq    qın    da” Azər    bay    can 
Res    pub    li    ka    sı qa    nun    la    rın    da də    yi    şik    lik
   lər edil    miş, “Bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin etik 
dav    ra    nış qay    da    la    rı haq    qın    da” və “Bə 
  lə    diy    yə qul    luq    çu    la    rı    nın etik dav    ra    nış 
qay    da    la    rı haq    qın    da” qa    nun    lar qə    bul 
olun    muş    dur ki, bu da bə    lə    diy    yə    lə    rin 
cə    miy    yət    də nü    fu    zu    nun ar    tı    rıl    ma    sı    na, 
fəaliy    yə    ti    nin tək    mil    ləş    di    ril    mə    si    nə, 
ma    liy    yə, iq    ti    sa    di və kadr po    ten    sialı   
nın güc    lən    di    ril    mə    si    nə, bə    lə    diy    yə    lə    rin 
döv    lət və və    tən    daş    lar qar    şı    sın    da mə   
su    liy    yə    ti    nin ar    tı    rıl    ma    sı    na xid    mət et   
miş    dir.

Bu    nun    la ya    na    şı, Azər    bay    can Res   
pub    li    ka    sı    nın Pre    zi    den    ti cə    nab İl    ham 
Əli    ye    vin tə    şəb    bü    sü ilə yer    li özü    nüida
   rəet    mə or    qan    la    rı    na döv    lət dəs    tə    yi 
güc    lən    di    ril    miş, bə    lə    diyyə    lə    rin gə    lir və 
xərc    lə    ri    nin tən    zim    lən    mə    si, yer    li büd   
cə kə    si    ri    nin ör    tül    mə    si məq    sə    di ilə hər 

İNKİŞAF

Bələdiyyə fəaliyyətinin 20 ili: 
Azərbaycanda səmərəli yerli 

özünüidarəetmə sisteminin formalaşması

Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın Pre    zi
   den    ti cə    nab İl    ham Əli    ye    vin rəh    bər    li    yi 
ilə son on beş il    də gə    lə    cə    yə he    sab    lan   
mış əha    tə    li döv    lət proq    ram    la    rı    nın, ge 
  niş    miq    yas    lı so    sial və inf    rast    ruk    tur la   
yi    hə    lə    ri    nin hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si öl    kə    mi   
zin so    sialiq    ti    sa    di in    ki    şa    fın    da key    fiy   
yət    cə ye    ni mər    hə    lə    nin əsa    sı    nı qoy    muş, 
de    mok    ra    tik pro    ses    lə    rə güc    lü tə    kan 
ver    miş, onun bey    nəl    xalq aləm    də nü   
fu    zu    nu güc    lən    dir    miş    dir.

Bə    lə    diy    yə    lər  ar    tıq 20 il    dir ki, fəaliy
   yət gös    tə    rir,  Azər    bay    can    da apa    rı    lan 
kök    lü is    la    hat    lar və ya    şa    nan di    na    mik 

tə    rəq    qi döv    rün    də özü    nün in    ki    şaf yo   
lu    nu ke    çir, və    tən    daş    la    rın ma    raq və 
mə    na    fe    lə    ri na    mi    nə yer    li əhə    miy    yət    li 
mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də iş    ti    rak edir, on    la
   rın eti    ba    rı    nı qa    zan    ma    ğa, cə    miy    yə    ti   
miz    də özü    nə    məx    sus yer tut    ma    ğa səy 
gös    tə    rir, fəal    lıq    la    rı    nı ar    tı    rır, öz sə    la   
hiy    yət    lə    ri çər    çi    və    sin    də konk    ret iş    lər 
gö    rür.

Bə    lə    diy    yə    lə    rin hü    qu    qi sta    tu    su    nun 
qa    nun çər    çi    və    sin    də müəy    yən    ləş    di    ril   
mə    si ilk də    fə ola    raq məhz Ümum    mil    li 
li    der Hey    dər Əli    ye    vin bi    la    va    si    tə rəh   
bər    li    yi ilə ha    zır    lan    mış və 12 no    yabr 
1995ci il    də ümum    xalq səs    ver    mə    si yo 
  lu ilə qə    bul edil    miş Azər    bay    can Res   
pub    li    ka    sı    nın Kons    ti    tu    si    ya    sın    da öz ək   
si    ni tap    dı. Döv    lət    çi    lik ta    ri    xi    nə mü    hüm 
ha    di    sə ki    mi da    xil olan bu ta    ri    xi gün   
dən son    ra 1999cu ilin de    kab    rın    da ilk 
bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    ri    nin ke    çi    ril    mə    si ilə 
bə    lə    diy    yə    lər for    ma    laş    ma    ğa və on    la    rın 
hü    qu    qi ba    za    sı    nı təş    kil edən nor    ma    tiv 
akt    lar qə    bul edil    mə    yə baş    lan    dı. Bu 
akt    lar    da bə    lə    diy    yə    lə    rin bir qu    rum ola
   raq hü    qu    qi sta    tus    la    rı    nın müəy    yən 
edil    mə    si, on    la    rın fəaliy    yə    ti    nin əsas 
prin    sip    lə    ri, ma    liy    yəiq    ti    sa    di tə    mi    nat    la
   rı və di    gər mə    qam    lar öz ək    si    ni tap    dı.

Ümum    mil    li li    de    ri    miz Hey    dər Əli   
ye    vin müəy    yən et    di    yi si    ya    si kur    sun 
Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı Pre    zi    den    ti 
cə    nab İl    ham Əli    yev tə    rə    fin    dən uğur    la 
hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si nə    ti    cə    sin    də döv    lə   
tin ida    rəet    mə sis    te    mi da    ha da  tək    mil

   ləş    di    ril    miş, bu    nun    la ya    na    şı yer    li özü   
nüida    rəet    mə    nin sə    mə    rə    li    li    yi    nin ar    tı   
rıl    ma    sı, bə    lə    diy    yə    lə    rin sə    la    hiy    yət və 
fəaliy    yə    ti    nin güc    lən    di    ril    mə    si is    ti    qa   
mə    tin    də zə    ru    ri təd    bir    lər da    vam et    di   
ril    miş    dir.

Nə    ti    cə    də, res    pub    li    ka    mız    da bə    lə   
diy    yə ins    ti    tu    tu tam ola    raq for    ma    laş   
mış, öl    kə    nin şə    hər, qə    sə    bə və kənd    lə   
rin    də və    tən    daş    la    rı    mı    zın ri    fa    hı na    mi    nə 
so    sialiq    ti    sa    di in    ki    şa    fın tə    min olun   
ma    sın    da fəal iş    ti    rak edən yer    li özü   
nüida    rəet    mə sis    te    mi bər    qə    rar edil    miş
   dir.

Öl    kə    də yer    li özü    nüida    rəet    mə si    ya   
sə    ti    ni hə    ya    ta ke    çir    mək məq    sə    di ilə 
Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı Pre    zi    den    ti 
Ad    minst    ra    si    ya    sı    nın Əra    zitəş    ki    lat mə 
  sə    lə    lə    ri şö    bə    sin    də Bə    lə    diy    yə    lər    lə iş 
sek    to    ru, qa    nun    ve    ri    ci    lik ba    za    sı    nın yar   
dıl    ma    sı və tək    mil    ləş    di    ril    mə    si üçün 
Mil    li Məc    lis    də Re    gional mə    sə    lə    lər ko   
mi    tə    si, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nə in   
zi    ba    ti nə    za    rə    ti hə    ya    ta ke    çir    mək, on    la   
ra me    to    do    lo    ji yar    dım gös    tər    mək və 
maarif    lən    di    ril    mə    si    ni tə    min et    mək 
məq    sə    di ilə Əd    liy    yə Na    zir    li    yin    də Bə   
lə    diy    yə    lər    lə İş Mər    kə    zi, on    la    rın fəaliy
   yə    ti    nin əla    qə    lən    di    ril    mə    si    nə, hə    min 
fəaliy    yə    tin bey    nəl    xalq hü    quq nor    ma   
la    rı    na və möv    cud qa    nun    ve    ri    ci    li    yə uy   
ğun qu    rul    ma    sı    na və or    ta    ya çı    xan 
prob    lem    lə    rin bir    gə həll edil    mə    si    nə 
kö    mək    lik gös    tər    mək yo    lu ilə yer    li 
özü    nüida    rə    nin möh    kəm    lən    mə    si və 
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Milli Məclisin deputatı
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in    ki    şaf et    di    ril    mə    si üçün Azər    bay    can 
şə    hər, qə    sə    bə və kənd bə    lə    diy    yə    lə    ri   
nin mil    li as    so    siasi    ya    la    rı ya    ra    dıl    mış    dır. 
Bə    lə    diy    yə    lə    rin sə    la    hiy    yət    lə    ri    nə aid 
mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də on    la    ra kö    mək et 
  mək məq    sə    di ilə və    tən    daş    la    rın ya    şa   
yış yer    lə    ri üz    rə ək    sər şə    hər və qə    sə    bə 
bə    lə    diy    yə    lə    rin    də mə    həl    lə ko    mi    tə    lə    ri 
tə    sis edil    miş    dir.

1999cu il    də ilk bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    ri 
ke    çi    ril    miş, öl    kə    miz    də bə    lə    diy    yə ins    ti
   tu    tu    nun in    ki    şaf et    di    ril    mə    si məq    sə    di 
ilə mü    hüm qa    nun    ve    ri    ci    lik ba    za    sı for   
ma    laş    dı    rıl    mış, bə    lə    diy    yə    lə    rin sta    tu    su, 
qul    lu    ğu    nun təş    ki    li, ma    liy    yə    si    nin əsas
   la    rı və di    gər sa    hə    lə    ri əha    tə edən çox   
say    lı qa    nun    lar qə    bul olu    na    raq on    la    rın 
sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti üçün döv    lət tə    rə   
fin    dən hər cür şə    rait ya    ra    dıl    mış    dır. 
Be    lə ki, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    ni 
tən    zim    lə    yən “Bə    lə    diy    yə    lə    rin sta    tu    su 
haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə üz    vü    nün sta   
tu    su haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə    lə    rin nü   
mu    nə    vi Ni    zam    na    mə    si    nin təs    diq edil   
mə    si haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə qul    lu    ğu 
haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə    lə    rin əra    zi    lə    ri 
və tor    paq    la    rı haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə   
lə    rin ma    liy    yə    si    nin əsas    la    rı haq    qın   
da”, “Yer    li (bə    lə    diy    yə) ver    gi və ödə   
niş    lər haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə mül    kiy

   yə    ti    nə əm    la    kın ve    ril    mə    si haq    qın    da” 
və di    gər əhə    miy    yət    li qa    nun    lar qə    bul 
olun    muş, Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı   
nın Tor    paq, Su, Mül    ki, Seç    ki, Ver    gi    lər, 
İn    zi    ba    ti Xə    ta    lar mə    cəl    lə    lə    ri    nə bə    lə   
diy    yə    lər    lə bağ    lı mü    va    fiq müd    dəalar 
da    xil edil    miş    dir.

Qə    bul olun    muş qa    nun    lar    da yer    li 
özü    nüida    rəet    mə    nin çox mü    hüm mə 
  sə    lə    lə    ri  yer    li büd    cə    nin for    ma    laş    dı   
rıl    ma    sı, təs    di    qi və ic    ra    sı, yer    li ver    gi 
və ödə    niş    lə    rin müəy    yən edil    mə    si, 
yer    li so    sial mü    da    fiə, yer    li iq    ti    sa    di, 
eko    lo    ji proq    ram    la    rın iş    lə    nib ha    zır   
lan    ma    sı və real    laş    dı    rıl    ma    sı, mül    kiy   
yət mü    na    si    bət    lə    ri    nin for    ma    laş    dı    rıl   
ma    sı, əra    zi və di    gər mə    sə    lə    lər öz ək   
si    ni tap    mış    dır.

Ey    ni za    man    da, öl    kə    miz yer    li özü   
nüida    rəet    mə ilə bağ    lı hü    qu    qi mü    na    si
   bət    lə    ri tən    zim    lə    yən bir sı    ra bey    nəl    xalq 
sə    nəd    lə    rə qo    şul    muş, o cüm    lə    dən bə    lə
   diy    yə    lər üçün baş    lı    ca bey    nəl    xalq nor   
ma    tiv hü    qu    qi akt he    sab edi    lən “Yer    li 
özü    nüida    rə haq    qın    da” Av    ro    pa Xar    ti   
ya    sı Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın 25 
de    kabr 2001ci il ta    rix    li qa    nu    nu ilə təs
   diq edil    mişdir. Ümu    mi    lik    də, bə    lə    diy   
yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    ni tən    zim    lə    yən 
30dan çox qa    nun, 500dən çox nor   

ma    tiv hü    qu    qi akt qə    bul edil    miş, bir 
çox qa    nun    la    ra əla    və və də    yi    şik    lik    lər 
olun    muş    dur.

Son il    lər    də bə    lə    diy    yə qa    nun    ve    ri    ci   
li    yi da    ha da tək    mil    ləş    di    ri    miş, Azər   
bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın Ver    gi Mə    cəl   
lə    si    nə, “Yer    li (bə    lə    diy    yə) ver    gi və ödə
   niş    lər haq    qın    da”, “Bə    lə    diy    yə qul    lu    ğu 
haq    qın    da” və “Da    şın    maz əm    la    kın 
döv    lət re    yest    ri haq    qın    da” Azər    bay    can 
Res    pub    li    ka    sı qa    nun    la    rın    da də    yi    şik    lik
   lər edil    miş, “Bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin etik 
dav    ra    nış qay    da    la    rı haq    qın    da” və “Bə 
  lə    diy    yə qul    luq    çu    la    rı    nın etik dav    ra    nış 
qay    da    la    rı haq    qın    da” qa    nun    lar qə    bul 
olun    muş    dur ki, bu da bə    lə    diy    yə    lə    rin 
cə    miy    yət    də nü    fu    zu    nun ar    tı    rıl    ma    sı    na, 
fəaliy    yə    ti    nin tək    mil    ləş    di    ril    mə    si    nə, 
ma    liy    yə, iq    ti    sa    di və kadr po    ten    sialı   
nın güc    lən    di    ril    mə    si    nə, bə    lə    diy    yə    lə    rin 
döv    lət və və    tən    daş    lar qar    şı    sın    da mə   
su    liy    yə    ti    nin ar    tı    rıl    ma    sı    na xid    mət et   
miş    dir.

Bu    nun    la ya    na    şı, Azər    bay    can Res   
pub    li    ka    sı    nın Pre    zi    den    ti cə    nab İl    ham 
Əli    ye    vin tə    şəb    bü    sü ilə yer    li özü    nüida
   rəet    mə or    qan    la    rı    na döv    lət dəs    tə    yi 
güc    lən    di    ril    miş, bə    lə    diyyə    lə    rin gə    lir və 
xərc    lə    ri    nin tən    zim    lən    mə    si, yer    li büd   
cə kə    si    ri    nin ör    tül    mə    si məq    sə    di ilə hər 
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Bələdiyyə fəaliyyətinin 20 ili: 
Azərbaycanda səmərəli yerli  

özünüidarəetmə sisteminin formalaşması

Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın Pre    zi
   den    ti cə    nab İl    ham Əli    ye    vin rəh    bər    li    yi 
ilə son on beş il    də gə    lə    cə    yə he    sab    lan   
mış əha    tə    li döv    lət proq    ram    la    rı    nın, ge 
  niş    miq    yas    lı so    sial və inf    rast    ruk    tur la   
yi    hə    lə    ri    nin hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si öl    kə    mi   
zin so    sialiq    ti    sa    di in    ki    şa    fın    da key    fiy   
yət    cə ye    ni mər    hə    lə    nin əsa    sı    nı qoy    muş, 
de    mok    ra    tik pro    ses    lə    rə güc    lü tə    kan 
ver    miş, onun bey    nəl    xalq aləm    də nü   
fu    zu    nu güc    lən    dir    miş    dir.

Bə    lə    diy    yə    lər  ar    tıq 20 il    dir ki, fəaliy
   yət gös    tə    rir,  Azər    bay    can    da apa    rı    lan 
kök    lü is    la    hat    lar və ya    şa    nan di    na    mik 

tə    rəq    qi döv    rün    də özü    nün in    ki    şaf yo   
lu    nu ke    çir, və    tən    daş    la    rın ma    raq və 
mə    na    fe    lə    ri na    mi    nə yer    li əhə    miy    yət    li 
mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də iş    ti    rak edir, on    la
   rın eti    ba    rı    nı qa    zan    ma    ğa, cə    miy    yə    ti   
miz    də özü    nə    məx    sus yer tut    ma    ğa səy 
gös    tə    rir, fəal    lıq    la    rı    nı ar    tı    rır, öz sə    la   
hiy    yət    lə    ri çər    çi    və    sin    də konk    ret iş    lər 
gö    rür.

Bə    lə    diy    yə    lə    rin hü    qu    qi sta    tu    su    nun 
qa    nun çər    çi    və    sin    də müəy    yən    ləş    di    ril   
mə    si ilk də    fə ola    raq məhz Ümum    mil    li 
li    der Hey    dər Əli    ye    vin bi    la    va    si    tə rəh   
bər    li    yi ilə ha    zır    lan    mış və 12 no    yabr 
1995ci il    də ümum    xalq səs    ver    mə    si yo 
  lu ilə qə    bul edil    miş Azər    bay    can Res   
pub    li    ka    sı    nın Kons    ti    tu    si    ya    sın    da öz ək   
si    ni tap    dı. Döv    lət    çi    lik ta    ri    xi    nə mü    hüm 
ha    di    sə ki    mi da    xil olan bu ta    ri    xi gün   
dən son    ra 1999cu ilin de    kab    rın    da ilk 
bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    ri    nin ke    çi    ril    mə    si ilə 
bə    lə    diy    yə    lər for    ma    laş    ma    ğa və on    la    rın 
hü    qu    qi ba    za    sı    nı təş    kil edən nor    ma    tiv 
akt    lar qə    bul edil    mə    yə baş    lan    dı. Bu 
akt    lar    da bə    lə    diy    yə    lə    rin bir qu    rum ola
   raq hü    qu    qi sta    tus    la    rı    nın müəy    yən 
edil    mə    si, on    la    rın fəaliy    yə    ti    nin əsas 
prin    sip    lə    ri, ma    liy    yəiq    ti    sa    di tə    mi    nat    la
   rı və di    gər mə    qam    lar öz ək    si    ni tap    dı.

Ümum    mil    li li    de    ri    miz Hey    dər Əli   
ye    vin müəy    yən et    di    yi si    ya    si kur    sun 
Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı Pre    zi    den    ti 
cə    nab İl    ham Əli    yev tə    rə    fin    dən uğur    la 
hə    ya    ta ke    çi    ril    mə    si nə    ti    cə    sin    də döv    lə   
tin ida    rəet    mə sis    te    mi da    ha da  tək    mil

   ləş    di    ril    miş, bu    nun    la ya    na    şı yer    li özü   
nüida    rəet    mə    nin sə    mə    rə    li    li    yi    nin ar    tı   
rıl    ma    sı, bə    lə    diy    yə    lə    rin sə    la    hiy    yət və 
fəaliy    yə    ti    nin güc    lən    di    ril    mə    si is    ti    qa   
mə    tin    də zə    ru    ri təd    bir    lər da    vam et    di   
ril    miş    dir.

Nə    ti    cə    də, res    pub    li    ka    mız    da bə    lə   
diy    yə ins    ti    tu    tu tam ola    raq for    ma    laş   
mış, öl    kə    nin şə    hər, qə    sə    bə və kənd    lə   
rin    də və    tən    daş    la    rı    mı    zın ri    fa    hı na    mi    nə 
so    sialiq    ti    sa    di in    ki    şa    fın tə    min olun   
ma    sın    da fəal iş    ti    rak edən yer    li özü   
nüida    rəet    mə sis    te    mi bər    qə    rar edil    miş
   dir.

Öl    kə    də yer    li özü    nüida    rəet    mə si    ya   
sə    ti    ni hə    ya    ta ke    çir    mək məq    sə    di ilə 
Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı Pre    zi    den    ti 
Ad    minst    ra    si    ya    sı    nın Əra    zitəş    ki    lat mə 
  sə    lə    lə    ri şö    bə    sin    də Bə    lə    diy    yə    lər    lə iş 
sek    to    ru, qa    nun    ve    ri    ci    lik ba    za    sı    nın yar   
dıl    ma    sı və tək    mil    ləş    di    ril    mə    si üçün 
Mil    li Məc    lis    də Re    gional mə    sə    lə    lər ko   
mi    tə    si, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nə in   
zi    ba    ti nə    za    rə    ti hə    ya    ta ke    çir    mək, on    la   
ra me    to    do    lo    ji yar    dım gös    tər    mək və 
maarif    lən    di    ril    mə    si    ni tə    min et    mək 
məq    sə    di ilə Əd    liy    yə Na    zir    li    yin    də Bə   
lə    diy    yə    lər    lə İş Mər    kə    zi, on    la    rın fəaliy
   yə    ti    nin əla    qə    lən    di    ril    mə    si    nə, hə    min 
fəaliy    yə    tin bey    nəl    xalq hü    quq nor    ma   
la    rı    na və möv    cud qa    nun    ve    ri    ci    li    yə uy   
ğun qu    rul    ma    sı    na və or    ta    ya çı    xan 
prob    lem    lə    rin bir    gə həll edil    mə    si    nə 
kö    mək    lik gös    tər    mək yo    lu ilə yer    li 
özü    nüida    rə    nin möh    kəm    lən    mə    si və 
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2009cu il bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    rin    də 
se    çi    ci fəal    lı    ğı 31,86% ol    du    ğu hal    da, 
2014cü ilin de    kabr ayı    nın 23də ke   
çi    ril    miş seç    ki    lər    də se    çi    ci fəal    lı    ğı yük
   səl    miş, on    la    rın 38,93%i (+7,07%) seç
   ki    lər    də iş    ti    rak et    miş, bu da əha    li    nin 
yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rı    na 
olan ma    ra    ğı    nın art    dı    ğı    nı bir da    ha 
gös    tər    miş    dir. 

2014cü il    də ke    çi    ril    miş bə    lə    diy    yə 
seç    ki    lə    ri nə    ti    cə    sin    də 2009cu il    lə mü   
qa    yi    sə    də ali təh    sil    li    lə    rin sa    yı 25,8%, 
qa    dın    la    rın sa    yı 8,9%, gənc    lə    rin sa    yı 
isə 9,2% yük    səl    miş    dir.

2015ci ilin yan    var ayın    da bə    lə    diy   
yə    lər    də ye    ni se    çil    miş tər    kib    lə    rin bi    rin
   ci ic    las    la    rı ke    çi    ri    lə    rək bə    lə    diy    yə sədr   
lə    ri se    çil    miş, on    lar ara    sın    da ali təh    sil    li
   lə    rin sa    yı 2009cu il    də 88,2% ol    du    ğu 
hal    da, 99,9%, qa    dın    la    rın sa    yı 2009cu 
il    də 19,1% ol    du    ğu hal    da, 32,6%, gənc
   lə    rin sa    yı isə 2009cu il    də 19,6% ol    du   
ğu hal    da,  30% təş    kil et    miş    dir.

Gös    tə    ri    lən rə    qəm    lə    ri nə    zə    rə ala    raq 
be    lə qə    naətə gəl    mək olar ki, 2019cu il 
bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    rin    də se    çi    ci fəal    lı    ğı 
və bə    lə    diy    yə    lə    rin key    fiy    yət tər    ki    bi üz 
  rə seç    ki hü    qu    qu    na ma    lik olan və    tən   
daş    la    rın fəal    lı    ğı ar    ta    caq ki, bu da bə    lə
   diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin növ    bə    ti il    lər   
də da    ha sə    mə    rə    li ola    ca    ğı    na, on    la    rın 

və    tən    daş    la    ra gös    tər    dik    lə    ri xid    mət sə   
viy    yə    si    nin da    ha yük    sək və key    fiy    yət    li 
ol    ma    sı    na xid    mət edə    cək    dir.

Yer    li əhə    miy    yət    li mə    sə    lə    lə    rin həl    li 
üçün gö    rül    müş iş    lə    rin ge    niş    lən    di    ril   
mə    sin    də bə    lə    diy    yə    lər xa    ri    ci həm    kar   
la    rın təc    rü    bə və im    kan    la    rın    dan da 
sə    mə    rə    li is    ti    fa    də edir    lər. Son il    lər ər   
zin    də bey    nəl    xalq təş    ki    lat    lar    la əla    qə   
lə    rin qu    rul    ma    sı və möh    kəm    lən    di    ril   
mə    si işi də gün    dəm    də sax    la    nıl    mış   
dır. Əmək    daş    lıq çər    çi    və    sin    də Av    ro   
pa Şu    ra    sı    nın Yer    li və Re    gional Ha    ki   
miy    yət    lər Konq    re    si, Av    ro    pa İt    ti    fa    qı   

nın Şərq Tə    rəf    daş    lı    ğı Öl    kə    lə    ri    nin 
Re    gional və Yer    li Ha    ki    miy    yət    lər Nü 
  ma    yən    də    lə    ri    nin Konf    ran    sı və di    gər 
nü    fuz    lu bey    nəl    xalq təş    ki    lat    lar    la iş   
gü    zar mü    na    si    bət    lər qu    rul    muş    dur. 
Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı    nın 
Ali Məc    li    si    nin üzv    lə    ri, mil    li as    so   
siasi    ya    la    rın sədr    lə    ri, bə    lə    diy    yə sədr 
və üzv    lə    rin    dən iba    rət nü    ma    yən    də 
he    yət    lə    ri hə    min təş    ki    lat    la    rın müx    tə   
lif xa    rak    ter    li təd    bir    lə    rin    də, o cüm    lə   
dən ple    nar ses    si    ya    lar    da və mü    va    fiq 
ko    mi    tə    lə    rin ic    las    la    rın    da iş    ti    rak edir, 
xa    ri    ci döv    lət    lə    rin yer    li özü    nüida    rəet
   mə or    qan    la    rı ilə tə    mas    lar ya    ra    da    raq 
təc    rü    bə mü    ba    di    lə    si apa    rır, öl    kə    mi    zi 
la    yi    qin    cə təm    sil edir    lər.

2008ci il    dən baş    la    ya    raq ar    tıq 10 il   
dir ki, Av    ro    pa Şu    ra    sı Yer    li və Re    gional 
Ha    ki    miy    yət    lər Konq    re    si    nin töv    si    yə    lə   
ri    nə uy    ğun ola    raq öl    kə    nin bü    tün bə    lə
   diy    yə    lə    rin    də “Azər    bay    can    da Yer    li De 
  mok    ra    ti    ya Həf    tə    si” tə    bir    lə    ri ke    çi    ri    lir. 
Həf    tə    lə    rin ke    çi    ril    mə    sin    də əsas məd   
səd bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin tək   
mil    ləş    di    ril    mə    si, yer    li özü    nüida    rəet    mə 
pro    ses    lə    rin    də əha    li    nin ro    lu    nun, im   
kan    la    rı    nın, elə    cə də həm    rəy    li    yi    nin ar   
tı    rıl    ma    sı    dır. Ar    tıq ənə    nə    yə çev    ril    miş 
bu həf    tə    lər ər    zin    də bə    lə    diy    yə    lər tə    rə   
fin    dən sa    kin    lər    lə he    sa    bat xa    rak    ter    li 
gö    rüş    lər ke    çi    ri    lir, “açıq qa    pı gün    lə    ri” 
və “qay    nar te    le    fon xət    lə    ri” təş    kil edi   
lir, əra    zi    lər    də “bə    lə    diy    yə poçt qu    tu    la   
rı” qu    raş    dı    rı    lır. Və    tən    daş    la    rın bö    yük 
ak    tiv    li    yi ilə mü    şa    hi    də olu    nan bu həf   
tə    lər bə    lə    diy    yə    lə    rin və    tən    daş    lar    la əla   
qə    lə    ri    nin möh    kəm    lən    mə    si    nə də bir   
ba    şa xid    mət edir.

Azər    bay    can bə    lə    diy    yə    lə    ri    nin Tür   
ki    yə, Gür    cüs    tan, Al    ma    ni    ya, Avst    ri    ya, 
Lat    vi    ya, Lit    va, Es    to    ni    ya, Ru    si    ya ki    mi 
öl    kə    lə    rin bə    lə    diy    yə or    qan    la    rı və on    la   
rın ya    rat    dıq    la    rı mil    li it    ti    faq və bir    lik    lə
   ri ilə də sıx əmək    daş    lıq əla    qə    lə    ri qu    ru
   lub, qar    daş    laş    ma haq    qın    da 30a ya    xın 
pro    to    kol və sa    ziş im    za    la    nıb, qar    şı    lıq    lı 
sə    fər    lər təş    kil edi    lib, qar    daş    laş    mış bə   
lə    diy    yə    lər ara    sın    da təc    rü    bə mü    ba    di    lə
   si hə    ya    ta ke    çi    ri    lir.

Ye    kun ola    raq be    lə bir nə    ti    cə    yə gəl
   mək olar ki, Azər    bay    can Res    pub    li    ka
   sın    da yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la   
rı    nın sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti üçün döv    lət 
tə    rə    fin    dən sis    tem    li təd    bir    lər hə    ya    ta 
ke    çi    ril    miş, mü    kəm    məl qa    nun    ve    ri    ci   
lik ba    za    sı və ins    ti    tu    sional tə    si    sat    lar 
ya    ra    dıl    mış, bə    lə    diy    yə ins    ti    tu    tu tam 
for    ma    laş    mış    dır. Əmin    lik    lə de    mək 
olar ki, öl    kə    mi    zin sü    rət    li so    sialiq    ti   
sa    di in    ki    şa    fı fo    nun    da gə    lə    cək    də də 
bə    lə    diy    yə sis    te    mi    nin tək    mil    ləş    di    ril   
mə    si, bə    lə    diy    yə or    qan    la    rı    nın fəaliy   
yə    ti    nin sə    mə    rə    li    li    yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, 
ma    liy    yə və iq    ti    sa    di po    ten    sialı    nın 
güc    lən    di    ril    mə    si, hə    min qu    rum    lar    da 
ça    lı    şan kadr    la    rın key    fiy    yət tər    ki    bi   
nin da    ha da yax    şı    laş    dı    rıl    ma    sı pro    se    si 
da    vam et    di    ri    lə    cək    dir.
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il döv    lət büd    cə    sin    dən bə    lə    diy    yə    lə    rə 
do    ta    si    ya    lar ay    rıl    mış, ya    ran    dı    ğı vaxt   
dan bu gü    nə qə    dər on    la    ra 70 mil    yon 
ma    nat    dan çox do    ta    si    ya ve    ril    miş    dir. 
Qa    nun    ve    ri    ci    lik    də edil    miş də    yi    şik    lik   
lə    rə əsa    sən do    ta    si    ya    lar    la ya    na    şı, bə    lə   
diy    yə    lə    rə sub    ven    si    ya    la    rın, yə    ni məq   
səd    li ma    liy    yə    ləş    dir    mə    nin hə    ya    ta ke    çi
   ril    mə    si üçün döv    lət büd    cə    sin    dən ma   
liy    yə və    saiti    nin ay    rıl    ma    sı nə    zər    də tu   
tul    muş, bu    nun    la əla    qə    dar bə    lə    diy    yə   
lər tə    rə    fin    dən gə    lir gə    ti    rə    cək la    yi    hə    lə   
rin real    laş    dı    rıl    ma    sı məq    sə    di ilə Azər   
bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın 2019cu il 
üçün döv    lət büd    cə    sin    dən 1 mil    yon 
ma    nat məb    lə    ğin    də sub    ven    si    ya    lar ay   
rıl    mış    dır.

Özü    nüida    rəet    mə    nin ins    ti    tu    sional 
in    ki    şa    fı    na, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yət    lə   
ri    nin tək    mil    ləş    di    ril    mə    si    nə, yer    li əhə   
miy    yət    li so    sial mə    sə    lə    lə    rin həl    li    nin sü 
  rət    lən    di    ril    mə    si    nə xü    su    si önəm ve    ri    lə   
rək bə    lə    diy    yə    lə    rin işi və    tən    daş cə    miy   
yə    ti    nin qu    rul    ma    sın    da və de    mok    ra    tik 
prin    sip    lə    rin tət    bi    qin    də ro    lu    nun ar    tı    rıl   
ma    sı is    ti    qa    mət    lə    ri üz    rə qu    rul    muş, bu 
sa    hə    də ge    niş və əha    tə    li proq    ram    lar 
ha    zır    lan    mış, bə    lə    diy    yə    lə    rin qa    baq    cıl 
təc    rü    bə    si öy    rə    ni    lə    rək ya    yıl    mış, yer    li 
özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rı ilə döv    lət, 
qey    rihö    ku    mət və do    nor təş    ki    lat    la    rı 
ara    sın    da əla    qə    lər qu    rul    muş, maarif   
lən    dir    mə iş    lə    ri apa    rıl    mış    dır.

Bu fəaliy    yət    də bə    lə    diy    yə    lə    rin mil    li 
as    so    siasi    ya    la    rı bö    yük rol oy    na    mış, bə 
  lə    diy    yə    lər    lə bir sı    ra gö    rüş    lər təş    kil 
edə    rək on    la    rın prob    lem    lə    ri ilə yer    lər   
də ta    nış olun    muş, mü    ra    ciət və tək    lif   
lə    ri din    lə    nil    miş, mü    va    fiq təh    lil    lər 
aparıl    mışdır. Ba    kı şə    hə    rin    də və res   
pub    li    ka    nın bü    tün ra    yon    la    rın    da ke    çi   
ril    miş bu gö    rüş    lər    də bə    lə    diy    yə    lər    lə 
əla    qə    lə    rin sə    mə    rə    lili    yi    ni və çe    vik    li    yi    ni 
tə    min et    mək məq    sə    di ilə bə    lə    diy    yə 
sədr    lə    ri    nin şə    hər və ra    yon şu    ra    la    rı 
for    ma    laş    dı    rıl    mış    dır.

Mil    li as    so    siasi    ya    la    rın tə    şəb    bü    sü ilə 
2007ci il    də re    gion    la    rın so    sialiq    ti    sa    di 

in    ki    şa    fın    da, 2008ci il    də və    tən    daş cə   
miy    yə    ti    nin qu    rul    ma    sın    da və de    mok   
ra    tik prin    sip    lə    rin tət    bi    qin    də bə    lə    diy   
yə    lə    rin ro    lu    na, 2014cü il    də isə yer    li 
əhə    miy    yət    li so    sial mə    sə    lə    lə    rin həl    lin   
də fəaliy    yə    tin təş    ki    li və qar    şı    da du    ran 
və    zi    fə    lə    rə həsr olun    muş bə    lə    diy    yə 
sədr    lə    ri    nin I, II və III ümum    res    pub    li   
ka top    lan    tı    la    rı ke    çi    ril    miş    dir.

Dün    ya təc    rü    bə    si onu gös    tə    rir ki, 
bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin sə    mə    rə    li   
li    yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, iq    ti    sa    di və ma    liy    yə 
po    ten    sialı    nın güc    lən    di    ril    mə    si yol    la   
rın    dan bi    ri də on    la    rın bir    ləş    mə    si    dir. 
Qeyd edil    mə    li    dir ki, ya    ran    dı    ğı dövr    də 
öl    kə    miz    də 2700dən çox bə    lə    diy    yə 
fəaliy    yət gös    tə    rir    di. Bu    nun    la əla    qə    dar 
bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin müasir tə 
  ləb    lər sə    viy    yə    sin    də qu    rul    ma    sı    na, on   
la    rın iq    ti    sa    di re    surs    la    rın    dan is    ti    fa    də   
nin sə    mə    rə    si    nin yük    səl    dil    mə    si    nə, yer
   li əhə    miy    yət    li mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də 
ro    lu    nun ar    tı    rıl    ma    sı    na və kadr po    ten   
sialı    nın güc    lən    di    ril    mə    si    nə xü    su    si diq   
qət ye    ti    ri    lə    rək “Bə    lə    diy    yə    lə    rin bir    ləş   
mə    si, ay    rıl    ma    sı və bir    gə fəaliy    yə    ti 
haq    qın    da” Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı   
nın Qa    nu    nu    na uy    ğun ola    raq 2009cu 
il    də bə    lə    diy    yə    lər bir    lə    şə    rək sa    yı 1718ə 
endirilmiş, 2014cü il    də isə növ    bə    ti 
bir    ləş    mə pro    se    si nə    ti    cə    sin    də on    la    rın 
sa    yı 1607yə qə    dər azal    mış    dır.

Yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rın    da 
xid    mət, bə    lə    diy    yə    yə rəh    bər    lik, onun 
fəaliy    yə    ti    nin təş    ki    li ida    rə    çi    lik ba    ca    rı    ğı, 
bi    lik, yük    sək in    tel    lekt və ix    ti    sas tə    ləb 
edir. Bu sə    bəb    dən də bə    lə    diy    yə üzv    lə
   ri    nin və sədr    lə    rin key    fiy    yət tər    ki    bi 
daim ak    tual olan mə    sə    lə    dir. Bə    lə    diy   
yə    lə    rin qar    şı    sın    da du    ran və    zi    fə    lə    rin 
ic    ra    sı, on    la    rın fəaliy    yə    ti    nin sə    mə    rə    li    li   
yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, möv    cud re    surs    la    rın 
yer    li sə    viy    yə    də müəy    yən edil    miş hə   
dəf    lə    rə, so    sial yö    nüm    lü mə    sə    lə    lə    rin 
həl    li    nə yö    nəl    dil    mə    si bə    lə    diy    yə kadr   
la    rın    dan bir    ba    şa ası    lı    dır. İlk iki bə    lə   
diy    yə seç    ki    lə    ri    nə nə    zər sal    saq gö    rə    rik 
ki, bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin ək    sə    riy    yə    ti 
yer    li özü    nüida    rəet    mə haq    qın    da ki    fa   
yət qə    dər tə    səv    vü    rə ma    lik ol    ma    mış   
lar.

Bə    lə    diy    yə    lə    rin hə    min dövr    də olan 
du    ru    mu, bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin zəif 
fəaliy    yət    lə    ri ilə ra    zı    laş    ma    yan se    çi    ci    lər 
2009cu il    də mü    va    fiq nü    fu    za və təc    rü
   bə    yə ma    lik olan şəxs    lə    rə eti    mad gös   
tər    miş    lər. Nə    ti    cə ola    raq, se    çil    miş üzv   
lər ara    sın    da ali təh    sil    li    lə    rin sa    yı 29,7%, 
qa    dın    la    rın sa    yı 22%, gənc    lə    rin sa    yı isə 
25% art    mış    dır. Key    fiy    yət tər    ki    bi    nin 
güc    lən    di    ril    mə    si bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy   
yə    ti    nin məz    mun    ca ye    ni mər    hə    lə    si    nin 
əsa    sı    nı qoy    muş    dur.

Cə    miy    yət    də bə    lə    diy    yə ins    ti    tu    tu    na 
ma    ra    ğın art    ma    sı mü    şa    hi    də olun    muş   
dur. Be    lə ki, bə    lə    diy    yə    lə    rin və bə    lə   
diy    yə üzv    lə    ri    nin sa    yı    nın azal    ma    sı    na 
bax    ma    ya    raq, 2014cü il bə    lə    diy    yə seç   
ki    lə    rin    də iş    ti    rak et    mək üçün öl    kə üz    rə 
38064 nə    fər mü    ra    ciət et    miş (2009cu 
il    lə mü    qa    yi    sə    də +2674 nə    fər, +7,5%), 
37077 nə    fər qey    də alın    mış    dır (+6123, 
+19,8%). Or    ta he    sab    la 2009cu il    də bir 
bə    lə    diy    yə üz    vü ye    ri    nə 1,9 nə    fər düş   
dü    yü hal    da, 2014cü il    də bu gös    tə    ri    ci 
2,5 nə    fər ol    muş    dur. Na    mi    zəd    lər ara   
sın    da mən    su    biy    yə    tə gö    rə təm    sil olu   
nan par    ti    ya    la    rın sa    yı 2009cu il    də 29 
ol    du    ğu hal    da, bu seç    ki    lər    də 30a çat   
mış    dır.
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2009cu il bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    rin    də 
se    çi    ci fəal    lı    ğı 31,86% ol    du    ğu hal    da, 
2014cü ilin de    kabr ayı    nın 23də ke   
çi    ril    miş seç    ki    lər    də se    çi    ci fəal    lı    ğı yük
   səl    miş, on    la    rın 38,93%i (+7,07%) seç
   ki    lər    də iş    ti    rak et    miş, bu da əha    li    nin 
yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rı    na 
olan ma    ra    ğı    nın art    dı    ğı    nı bir da    ha 
gös    tər    miş    dir. 

2014cü il    də ke    çi    ril    miş bə    lə    diy    yə 
seç    ki    lə    ri nə    ti    cə    sin    də 2009cu il    lə mü   
qa    yi    sə    də ali təh    sil    li    lə    rin sa    yı 25,8%, 
qa    dın    la    rın sa    yı 8,9%, gənc    lə    rin sa    yı 
isə 9,2% yük    səl    miş    dir.

2015ci ilin yan    var ayın    da bə    lə    diy   
yə    lər    də ye    ni se    çil    miş tər    kib    lə    rin bi    rin
   ci ic    las    la    rı ke    çi    ri    lə    rək bə    lə    diy    yə sədr   
lə    ri se    çil    miş, on    lar ara    sın    da ali təh    sil    li
   lə    rin sa    yı 2009cu il    də 88,2% ol    du    ğu 
hal    da, 99,9%, qa    dın    la    rın sa    yı 2009cu 
il    də 19,1% ol    du    ğu hal    da, 32,6%, gənc
   lə    rin sa    yı isə 2009cu il    də 19,6% ol    du   
ğu hal    da,  30% təş    kil et    miş    dir.

Gös    tə    ri    lən rə    qəm    lə    ri nə    zə    rə ala    raq 
be    lə qə    naətə gəl    mək olar ki, 2019cu il 
bə    lə    diy    yə seç    ki    lə    rin    də se    çi    ci fəal    lı    ğı 
və bə    lə    diy    yə    lə    rin key    fiy    yət tər    ki    bi üz 
  rə seç    ki hü    qu    qu    na ma    lik olan və    tən   
daş    la    rın fəal    lı    ğı ar    ta    caq ki, bu da bə    lə
   diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin növ    bə    ti il    lər   
də da    ha sə    mə    rə    li ola    ca    ğı    na, on    la    rın 

və    tən    daş    la    ra gös    tər    dik    lə    ri xid    mət sə   
viy    yə    si    nin da    ha yük    sək və key    fiy    yət    li 
ol    ma    sı    na xid    mət edə    cək    dir.

Yer    li əhə    miy    yət    li mə    sə    lə    lə    rin həl    li 
üçün gö    rül    müş iş    lə    rin ge    niş    lən    di    ril   
mə    sin    də bə    lə    diy    yə    lər xa    ri    ci həm    kar   
la    rın təc    rü    bə və im    kan    la    rın    dan da 
sə    mə    rə    li is    ti    fa    də edir    lər. Son il    lər ər   
zin    də bey    nəl    xalq təş    ki    lat    lar    la əla    qə   
lə    rin qu    rul    ma    sı və möh    kəm    lən    di    ril   
mə    si işi də gün    dəm    də sax    la    nıl    mış   
dır. Əmək    daş    lıq çər    çi    və    sin    də Av    ro   
pa Şu    ra    sı    nın Yer    li və Re    gional Ha    ki   
miy    yət    lər Konq    re    si, Av    ro    pa İt    ti    fa    qı   

nın Şərq Tə    rəf    daş    lı    ğı Öl    kə    lə    ri    nin 
Re    gional və Yer    li Ha    ki    miy    yət    lər Nü 
  ma    yən    də    lə    ri    nin Konf    ran    sı və di    gər 
nü    fuz    lu bey    nəl    xalq təş    ki    lat    lar    la iş   
gü    zar mü    na    si    bət    lər qu    rul    muş    dur. 
Nax    çı    van Mux    tar Res    pub    li    ka    sı    nın 
Ali Məc    li    si    nin üzv    lə    ri, mil    li as    so   
siasi    ya    la    rın sədr    lə    ri, bə    lə    diy    yə sədr 
və üzv    lə    rin    dən iba    rət nü    ma    yən    də 
he    yət    lə    ri hə    min təş    ki    lat    la    rın müx    tə   
lif xa    rak    ter    li təd    bir    lə    rin    də, o cüm    lə   
dən ple    nar ses    si    ya    lar    da və mü    va    fiq 
ko    mi    tə    lə    rin ic    las    la    rın    da iş    ti    rak edir, 
xa    ri    ci döv    lət    lə    rin yer    li özü    nüida    rəet
   mə or    qan    la    rı ilə tə    mas    lar ya    ra    da    raq 
təc    rü    bə mü    ba    di    lə    si apa    rır, öl    kə    mi    zi 
la    yi    qin    cə təm    sil edir    lər.

2008ci il    dən baş    la    ya    raq ar    tıq 10 il   
dir ki, Av    ro    pa Şu    ra    sı Yer    li və Re    gional 
Ha    ki    miy    yət    lər Konq    re    si    nin töv    si    yə    lə   
ri    nə uy    ğun ola    raq öl    kə    nin bü    tün bə    lə
   diy    yə    lə    rin    də “Azər    bay    can    da Yer    li De 
  mok    ra    ti    ya Həf    tə    si” tə    bir    lə    ri ke    çi    ri    lir. 
Həf    tə    lə    rin ke    çi    ril    mə    sin    də əsas məd   
səd bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin tək   
mil    ləş    di    ril    mə    si, yer    li özü    nüida    rəet    mə 
pro    ses    lə    rin    də əha    li    nin ro    lu    nun, im   
kan    la    rı    nın, elə    cə də həm    rəy    li    yi    nin ar   
tı    rıl    ma    sı    dır. Ar    tıq ənə    nə    yə çev    ril    miş 
bu həf    tə    lər ər    zin    də bə    lə    diy    yə    lər tə    rə   
fin    dən sa    kin    lər    lə he    sa    bat xa    rak    ter    li 
gö    rüş    lər ke    çi    ri    lir, “açıq qa    pı gün    lə    ri” 
və “qay    nar te    le    fon xət    lə    ri” təş    kil edi   
lir, əra    zi    lər    də “bə    lə    diy    yə poçt qu    tu    la   
rı” qu    raş    dı    rı    lır. Və    tən    daş    la    rın bö    yük 
ak    tiv    li    yi ilə mü    şa    hi    də olu    nan bu həf   
tə    lər bə    lə    diy    yə    lə    rin və    tən    daş    lar    la əla   
qə    lə    ri    nin möh    kəm    lən    mə    si    nə də bir   
ba    şa xid    mət edir.

Azər    bay    can bə    lə    diy    yə    lə    ri    nin Tür   
ki    yə, Gür    cüs    tan, Al    ma    ni    ya, Avst    ri    ya, 
Lat    vi    ya, Lit    va, Es    to    ni    ya, Ru    si    ya ki    mi 
öl    kə    lə    rin bə    lə    diy    yə or    qan    la    rı və on    la   
rın ya    rat    dıq    la    rı mil    li it    ti    faq və bir    lik    lə
   ri ilə də sıx əmək    daş    lıq əla    qə    lə    ri qu    ru
   lub, qar    daş    laş    ma haq    qın    da 30a ya    xın 
pro    to    kol və sa    ziş im    za    la    nıb, qar    şı    lıq    lı 
sə    fər    lər təş    kil edi    lib, qar    daş    laş    mış bə   
lə    diy    yə    lər ara    sın    da təc    rü    bə mü    ba    di    lə
   si hə    ya    ta ke    çi    ri    lir.

Ye    kun ola    raq be    lə bir nə    ti    cə    yə gəl
   mək olar ki, Azər    bay    can Res    pub    li    ka
   sın    da yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la   
rı    nın sə    mə    rə    li fəaliy    yə    ti üçün döv    lət 
tə    rə    fin    dən sis    tem    li təd    bir    lər hə    ya    ta 
ke    çi    ril    miş, mü    kəm    məl qa    nun    ve    ri    ci   
lik ba    za    sı və ins    ti    tu    sional tə    si    sat    lar 
ya    ra    dıl    mış, bə    lə    diy    yə ins    ti    tu    tu tam 
for    ma    laş    mış    dır. Əmin    lik    lə de    mək 
olar ki, öl    kə    mi    zin sü    rət    li so    sialiq    ti   
sa    di in    ki    şa    fı fo    nun    da gə    lə    cək    də də 
bə    lə    diy    yə sis    te    mi    nin tək    mil    ləş    di    ril   
mə    si, bə    lə    diy    yə or    qan    la    rı    nın fəaliy   
yə    ti    nin sə    mə    rə    li    li    yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, 
ma    liy    yə və iq    ti    sa    di po    ten    sialı    nın 
güc    lən    di    ril    mə    si, hə    min qu    rum    lar    da 
ça    lı    şan kadr    la    rın key    fiy    yət tər    ki    bi   
nin da    ha da yax    şı    laş    dı    rıl    ma    sı pro    se    si 
da    vam et    di    ri    lə    cək    dir.

İNKİŞAF

il döv    lət büd    cə    sin    dən bə    lə    diy    yə    lə    rə 
do    ta    si    ya    lar ay    rıl    mış, ya    ran    dı    ğı vaxt   
dan bu gü    nə qə    dər on    la    ra 70 mil    yon 
ma    nat    dan çox do    ta    si    ya ve    ril    miş    dir. 
Qa    nun    ve    ri    ci    lik    də edil    miş də    yi    şik    lik   
lə    rə əsa    sən do    ta    si    ya    lar    la ya    na    şı, bə    lə   
diy    yə    lə    rə sub    ven    si    ya    la    rın, yə    ni məq   
səd    li ma    liy    yə    ləş    dir    mə    nin hə    ya    ta ke    çi
   ril    mə    si üçün döv    lət büd    cə    sin    dən ma   
liy    yə və    saiti    nin ay    rıl    ma    sı nə    zər    də tu   
tul    muş, bu    nun    la əla    qə    dar bə    lə    diy    yə   
lər tə    rə    fin    dən gə    lir gə    ti    rə    cək la    yi    hə    lə   
rin real    laş    dı    rıl    ma    sı məq    sə    di ilə Azər   
bay    can Res    pub    li    ka    sı    nın 2019cu il 
üçün döv    lət büd    cə    sin    dən 1 mil    yon 
ma    nat məb    lə    ğin    də sub    ven    si    ya    lar ay   
rıl    mış    dır.

Özü    nüida    rəet    mə    nin ins    ti    tu    sional 
in    ki    şa    fı    na, bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yət    lə   
ri    nin tək    mil    ləş    di    ril    mə    si    nə, yer    li əhə   
miy    yət    li so    sial mə    sə    lə    lə    rin həl    li    nin sü 
  rət    lən    di    ril    mə    si    nə xü    su    si önəm ve    ri    lə   
rək bə    lə    diy    yə    lə    rin işi və    tən    daş cə    miy   
yə    ti    nin qu    rul    ma    sın    da və de    mok    ra    tik 
prin    sip    lə    rin tət    bi    qin    də ro    lu    nun ar    tı    rıl   
ma    sı is    ti    qa    mət    lə    ri üz    rə qu    rul    muş, bu 
sa    hə    də ge    niş və əha    tə    li proq    ram    lar 
ha    zır    lan    mış, bə    lə    diy    yə    lə    rin qa    baq    cıl 
təc    rü    bə    si öy    rə    ni    lə    rək ya    yıl    mış, yer    li 
özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rı ilə döv    lət, 
qey    rihö    ku    mət və do    nor təş    ki    lat    la    rı 
ara    sın    da əla    qə    lər qu    rul    muş, maarif   
lən    dir    mə iş    lə    ri apa    rıl    mış    dır.

Bu fəaliy    yət    də bə    lə    diy    yə    lə    rin mil    li 
as    so    siasi    ya    la    rı bö    yük rol oy    na    mış, bə 
  lə    diy    yə    lər    lə bir sı    ra gö    rüş    lər təş    kil 
edə    rək on    la    rın prob    lem    lə    ri ilə yer    lər   
də ta    nış olun    muş, mü    ra    ciət və tək    lif   
lə    ri din    lə    nil    miş, mü    va    fiq təh    lil    lər 
aparıl    mışdır. Ba    kı şə    hə    rin    də və res   
pub    li    ka    nın bü    tün ra    yon    la    rın    da ke    çi   
ril    miş bu gö    rüş    lər    də bə    lə    diy    yə    lər    lə 
əla    qə    lə    rin sə    mə    rə    lili    yi    ni və çe    vik    li    yi    ni 
tə    min et    mək məq    sə    di ilə bə    lə    diy    yə 
sədr    lə    ri    nin şə    hər və ra    yon şu    ra    la    rı 
for    ma    laş    dı    rıl    mış    dır.

Mil    li as    so    siasi    ya    la    rın tə    şəb    bü    sü ilə 
2007ci il    də re    gion    la    rın so    sialiq    ti    sa    di 

in    ki    şa    fın    da, 2008ci il    də və    tən    daş cə   
miy    yə    ti    nin qu    rul    ma    sın    da və de    mok   
ra    tik prin    sip    lə    rin tət    bi    qin    də bə    lə    diy   
yə    lə    rin ro    lu    na, 2014cü il    də isə yer    li 
əhə    miy    yət    li so    sial mə    sə    lə    lə    rin həl    lin   
də fəaliy    yə    tin təş    ki    li və qar    şı    da du    ran 
və    zi    fə    lə    rə həsr olun    muş bə    lə    diy    yə 
sədr    lə    ri    nin I, II və III ümum    res    pub    li   
ka top    lan    tı    la    rı ke    çi    ril    miş    dir.

Dün    ya təc    rü    bə    si onu gös    tə    rir ki, 
bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin sə    mə    rə    li   
li    yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, iq    ti    sa    di və ma    liy    yə 
po    ten    sialı    nın güc    lən    di    ril    mə    si yol    la   
rın    dan bi    ri də on    la    rın bir    ləş    mə    si    dir. 
Qeyd edil    mə    li    dir ki, ya    ran    dı    ğı dövr    də 
öl    kə    miz    də 2700dən çox bə    lə    diy    yə 
fəaliy    yət gös    tə    rir    di. Bu    nun    la əla    qə    dar 
bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy    yə    ti    nin müasir tə 
  ləb    lər sə    viy    yə    sin    də qu    rul    ma    sı    na, on   
la    rın iq    ti    sa    di re    surs    la    rın    dan is    ti    fa    də   
nin sə    mə    rə    si    nin yük    səl    dil    mə    si    nə, yer
   li əhə    miy    yət    li mə    sə    lə    lə    rin həl    lin    də 
ro    lu    nun ar    tı    rıl    ma    sı    na və kadr po    ten   
sialı    nın güc    lən    di    ril    mə    si    nə xü    su    si diq   
qət ye    ti    ri    lə    rək “Bə    lə    diy    yə    lə    rin bir    ləş   
mə    si, ay    rıl    ma    sı və bir    gə fəaliy    yə    ti 
haq    qın    da” Azər    bay    can Res    pub    li    ka    sı   
nın Qa    nu    nu    na uy    ğun ola    raq 2009cu 
il    də bə    lə    diy    yə    lər bir    lə    şə    rək sa    yı 1718ə 
endirilmiş, 2014cü il    də isə növ    bə    ti 
bir    ləş    mə pro    se    si nə    ti    cə    sin    də on    la    rın 
sa    yı 1607yə qə    dər azal    mış    dır.

Yer    li özü    nüida    rəet    mə or    qan    la    rın    da 
xid    mət, bə    lə    diy    yə    yə rəh    bər    lik, onun 
fəaliy    yə    ti    nin təş    ki    li ida    rə    çi    lik ba    ca    rı    ğı, 
bi    lik, yük    sək in    tel    lekt və ix    ti    sas tə    ləb 
edir. Bu sə    bəb    dən də bə    lə    diy    yə üzv    lə
   ri    nin və sədr    lə    rin key    fiy    yət tər    ki    bi 
daim ak    tual olan mə    sə    lə    dir. Bə    lə    diy   
yə    lə    rin qar    şı    sın    da du    ran və    zi    fə    lə    rin 
ic    ra    sı, on    la    rın fəaliy    yə    ti    nin sə    mə    rə    li    li   
yi    nin ar    tı    rıl    ma    sı, möv    cud re    surs    la    rın 
yer    li sə    viy    yə    də müəy    yən edil    miş hə   
dəf    lə    rə, so    sial yö    nüm    lü mə    sə    lə    lə    rin 
həl    li    nə yö    nəl    dil    mə    si bə    lə    diy    yə kadr   
la    rın    dan bir    ba    şa ası    lı    dır. İlk iki bə    lə   
diy    yə seç    ki    lə    ri    nə nə    zər sal    saq gö    rə    rik 
ki, bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin ək    sə    riy    yə    ti 
yer    li özü    nüida    rəet    mə haq    qın    da ki    fa   
yət qə    dər tə    səv    vü    rə ma    lik ol    ma    mış   
lar.

Bə    lə    diy    yə    lə    rin hə    min dövr    də olan 
du    ru    mu, bə    lə    diy    yə üzv    lə    ri    nin zəif 
fəaliy    yət    lə    ri ilə ra    zı    laş    ma    yan se    çi    ci    lər 
2009cu il    də mü    va    fiq nü    fu    za və təc    rü
   bə    yə ma    lik olan şəxs    lə    rə eti    mad gös   
tər    miş    lər. Nə    ti    cə ola    raq, se    çil    miş üzv   
lər ara    sın    da ali təh    sil    li    lə    rin sa    yı 29,7%, 
qa    dın    la    rın sa    yı 22%, gənc    lə    rin sa    yı isə 
25% art    mış    dır. Key    fiy    yət tər    ki    bi    nin 
güc    lən    di    ril    mə    si bə    lə    diy    yə    lə    rin fəaliy   
yə    ti    nin məz    mun    ca ye    ni mər    hə    lə    si    nin 
əsa    sı    nı qoy    muş    dur.

Cə    miy    yət    də bə    lə    diy    yə ins    ti    tu    tu    na 
ma    ra    ğın art    ma    sı mü    şa    hi    də olun    muş   
dur. Be    lə ki, bə    lə    diy    yə    lə    rin və bə    lə   
diy    yə üzv    lə    ri    nin sa    yı    nın azal    ma    sı    na 
bax    ma    ya    raq, 2014cü il bə    lə    diy    yə seç   
ki    lə    rin    də iş    ti    rak et    mək üçün öl    kə üz    rə 
38064 nə    fər mü    ra    ciət et    miş (2009cu 
il    lə mü    qa    yi    sə    də +2674 nə    fər, +7,5%), 
37077 nə    fər qey    də alın    mış    dır (+6123, 
+19,8%). Or    ta he    sab    la 2009cu il    də bir 
bə    lə    diy    yə üz    vü ye    ri    nə 1,9 nə    fər düş   
dü    yü hal    da, 2014cü il    də bu gös    tə    ri    ci 
2,5 nə    fər ol    muş    dur. Na    mi    zəd    lər ara   
sın    da mən    su    biy    yə    tə gö    rə təm    sil olu   
nan par    ti    ya    la    rın sa    yı 2009cu il    də 29 
ol    du    ğu hal    da, bu seç    ki    lər    də 30a çat   
mış    dır.
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2ci cəd  və  lin mə  lu  mat  la  rın  dan gö  rü 
nür ki, res  pub  li  ka  mız  da 20032017ci il 
lər  də əmək qa  bi  liy  yət  li yaş  da olan iq  ti  sa 
di fəal əha  li  nin məş  ğul  luq sə  viy  yə  si 5,8 
faiz bənd yük  sə  lə  rək 89,1%dən 94,9%ə, 
o cüm  lə  dən şə  hər yer  lə  rin  də 8,2 faiz bənd 
ar  ta  raq 85,7%dən 93,9%ə, kənd yer  lə  rin
 də isə 3 faiz bənd ar  ta  raq 92,9%dən 
95,9%ə qalx  mış  dır. Ey  ni və  ziy  yə  ti əmək 
qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin iş  siz  lik 
sə  viy  yə  si  nin azal  ma  sın  da da gör  mək 
olar. Be  lə ki, qeyd edi  lən dövr  də öl  kə üz 
rə əmək qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 
iş  siz  lik sə  viy  yə  si 5,4 faiz bənd aza  la  raq 
10,5%dən 5,1%ə; o cüm  lə  dən şə  hər yer 
lə  rin  də 8,4 faiz bənd aza  la  raq 14,3%dən 
6,1%ə, kənd yer  lə  rin  də isə 3 faiz bənd 
aza  la  raq 7,1%dən 4,1%ə düş  müş  dür. Bu 
də  yi  şik  lik  lər müəyyən də  rə  cə  də birbi  rin
 dən fərq  lən  mək  lə əmək qa  bi  liy  yət  li ya 
şın  da iq  ti  sa  di fəal ki  şi və qa  dın  lar ara  sın 
da da özü  nü tə  za  hür et  di  rir. An  caq öl  kə 
də, onun şə  hər və kənd yer  lə  rin  də qa  dın
 la  rın iş  siz  lik sə  viy  yə  si ki  şi  lər  lə mü  qa  yi  sə
 də yük  sək  dir. 2017ci ilin mə  lu  mat  la  rı  na 
əsa  sən res  pub  li  ka  mız  da iş  siz  lə  rin 57,8%i 
qa  dın  la  rın pa  yı  na düş  müş  dür. Onu da 
qeyd edək ki, 2017ci il  də öl  kə  miz  də 
möv  cud ol  muş əmək qa  bi  liy  yət  li yaş  da 
olan iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 1362,3 min nə 
fə  ri və ya 26,8%i 1529 yaş  da olan iq  ti  sa 
di fəal gənc  lər  dir. Apar  dı  ğı  mız araş  dır 
ma  lar gös  tə  rir ki, res  pub  li  ka  mız  da, onun 
ay  rıay  rı əra  zi  lə  rin  də və müx  tə  lif so  sial
de  moq  ra  fik qrup  la  rın  dan olan əha  li ara 
sın  da məş  ğul  luq və iş  siz  lik sə  viy  yə  sin  də 
ya  ran  mış və  ziy  yət və fərq  li cə  hət  lər bir 
sı  ra so  sialiq  ti  sa  di, de  moq  ra  fik, mil  li, mə 
nə  vipsi  xo  lo  ji və di  gər amil  lər  lə, ilk növ 
bə  də isə məh  sul  dar qüv  və  lə  rin in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si və öl  kə əra  zi  sin  də düz  gün yer 
ləş  di  ril  mə  si; iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şaf sə  viy 
yə  si, sa  hə və əra  zi qu  ru  lu  şu, so  sialinf 
rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf sə  viy  yə  si 
və qu  ru  lu  şu; əha  li  nin təh  sil sə  viy  yə  si, pe 
şəix  ti  sas qu  ru  lu  şu; məş  ğul  luq sa  hə  sin 
də  ki mil  li adətənə  nə  lər və sair  lə izah 
edi  lir. Tək  cə bu  nu de  mək ki  fa  yət  dir ki, 
rəs  mi sta  tis  tik mə  lu  mat  la  ra əsa  sən 2017
ci il  də res  pub  li  ka  mız  da real iş  siz əha  li  nin 
(251,7 min nə  fər) cə  mi 33,4%nin, o cüm 
lə  dən qa  dın  la  rın 31,7%nin ali, or  ta ix  ti  sas 

və il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol  du  ğu hal  da, 
mü  va  fiq su  rət  də 66,6 və 68,3%nin xü  su  si 
pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol  ma  mış  dır. Ali, or  ta 
ix  ti  sas və il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li olan iş  siz 
əha  li  nin 54,2%ni, xü  su  si pe  şəix  ti  sas təh
 si  li ol  ma  yan iş  siz əha  li  nin isə 59,7%ni 
qa  dın  lar təş  kil et  miş  lər. 

Son il  lər  də məş  ğul  luq xid  mə  ti or  qan 
la  rı tə  rə  fin  dən işə dü  zəl  di  lən şəxs  lə  rin 
cins və yaş tər  ki  bi  ni xa  rak  te  ri  zə edən mə 
lu  mat  la  rın təh  li  li və apar  dı  ğı  mız araş  dır 
ma  lar nə  ti  cə  sin  də müəy  yən edil  miş  dir ki, 
ən çox işə dü  zəlt  mə hal  la  rı il  k pe  şəix  ti  sas 
təh  si  li olan, tam or  ta və or  ta ix  ti  sas mək 

təb  lə  ri  ni bi  ti  rən şəxs  lər ara  sın  da, ən az işə 
dü  zəlt  mə hal  la  rı isə ali mək  təb  lə  rin mə 
zun  la  rı ara  sın  da qey  də alın  mış  dır. Nə  zə 
rə al  saq ki, 2017ci il  də məş  ğul  luq xid  mə  ti 
or  qan  la  rın  da rəs  mi iş  siz  lik sta  tu  su al  mış 
24,5 min nə  fər ki  şi  nin 60,9%ni; 14 min 
nə  fər qa  dı  nın isə 50,2%ni ali təh  si  li olan 
şəxs  lər; mü  va  fiq su  rət  də 28,4% və 8,4%ni 
or  ta ix  ti  sas təh  si  li olan  lar; 38,7% və 7,4%
ni il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li olan  lar və cə  mi 
1,9% və 3,6%ni isə tam or  ta təh  si  li olan 
şəxs  lər təş  kil et  miş  lər, on  da bü  tün bu 
şəxs  lə  rin işə dü  zəl  dil  mə  si  nin nə qə  dər 
mü  rək  kəb bir mə  sə  lə ol  du  ğu  nu tə  səv  vür 
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Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin la  yiq  li da 
vam  çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 2003cü 
ilin okt  yabr ayın  da öl  kə  mi  zə Pre  zi  dent 
se  çil  dik  dən son  ra no  yabr ayı  nın 17də 
ke  çir  di  yi Na  zir  lər Ka  bi  ne  tin  in ilk ic  lasın
 da de  miş  dir: “Azər  bay  can üçün ən bö 
yük prob  lem iş  siz  lik prob  le  mi  dir. Bu is  ti
 qa  mət  də gö  rü  lə  cək təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
əmi  nəm ki, hə  min prob  lem də ara  dan 
qal  dı  rı  la  caq  dır. Məq  sə  di  miz odur ki, 
növ  bə  ti beş il  də Azər  bay  can  da 600 min iş 
ye  ri açıl  sın...”. Bu məq  sə  də nail ol  maq 
üçün cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ira  də  si və 
rəh  bər  li  yi ilə 20042018ci il  lər  də re  gion 
la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, de  moq  ra  fi  ya 
və əha  li sa  kin  li  yi  nin in  ki  şa  fı, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Məş  ğul  luq St  ra  te  gi  ya  sı 
nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si və di  gər sa  hə  lər 

üz  rə real  laş  dı  rı  lan döv  lət proq  ram  la  rı və 
bu ki  mi döv  lət təd  bir  lə  ri Azər  bay  can  da 
ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı  na, məş  ğul  lu 
ğun art  ma  sı  na və əmək ba  za  rı  nın in  ki  şa
 fı  na gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Bu döv  lət proq 
ram  la  rın  da öl  kə  də və onun re  gion  la  rın  da 
əha  li  nin sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si  nə kö  mək  lik gös  tə  rən ye  ni iş 
yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nı məh  dud  laş  dı 
ran amil  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və məş
 ğul  lu  ğun ar  tı  rıl  ma  sı  nı sti  mul  laş  dı  ran şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı; əmək ba  za  rın  da tə  ləb 
və tək  lif ara  sın  da di  na  mik uy  ğun  lu  ğun 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö  nəl  dil  miş inf  rast 
ruk  tu  run tək  mil  ləş  di  ril  mə  si; kadr ha  zır 
lı  ğı sis  te  mi  nin, o cüm  lə  dən pe  şə ha  zır  lı 
ğı  nın di  na  mik in  ki  şaf edən əmək ba  za  rı 
nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı və rə 

qa  bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di sis  te  min tə  min 
edil  mə  si ba  xı  mın  dan müasir tə  ləb  lə  rə 
ca  vab ve  rən ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı ilə bağ  lı bir sı  ra təd  bir  lər öz ək  si  ni 
tap  mış  dır. Hə  min təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də son 14 il ər  zin  də 
(20032017ci il  lər) öl  kə  miz  də 2 mil  yo  na 
dək ye  ni iş ye  ri açıl  mış, han  sı ki, on  la  rın 
da 73,3%i daimi iş yer  lə  ri  nin pa  yı  na 
düş  müş  dür (1ci cəd  və  lə bax). 

Mü  qa  yi  sə edi  lən dövr  də öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da məş  ğul olan  lar ara  sın  da döv 
lət sek  to  run  da məş  ğul olan  la  rın xü  su  si 
çə  ki  si 7,5 faiz bənd aza  la  raq 31,5%dən 
24%ə düş  müş, qey  ridöv  lət sek  to  run  da 
məş  ğul olan  la  rın xü  su  si çə  ki  si isə mü  va 
fiq su  rət  də 68,5%dən 76%ə qalx  mış  dır 
(2ci cəd  və  lə bax). 

Rövşən Muradov
Milli Məclis Aparatı İqtisadi qanun
vericilik şöbəsi müdirinin müavini, 

3cü dərəcə dövlət müşaviri, 
iqtisad elmləri doktoru 

Prezident İlham Əliyev cənablarının siyasi
kursununanaxətlərindənbiriniəhalininsə
mərəliməşğulluğununtəminatı,kadrhazırlı
ğı,ocümlədənpeşəhazırlığınındinamikinki
şaf edən əmək bazarının tələblərinə uyğun
laşdırılması ilə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi
sistemin bərqərar edilməsi təşkil edir. Çünki
məşğulluqvəişsizlikproblemininhəllinintək
cəölkəninsosialiqtisadiinkişafı,onunəhali
sininyaşayışsəviyyəsininvəgəlirmənbələri
ninartırılmasıüçündeyil,həmdəmillima
raqlarının və təhlükəsizliyinin qorunub sax
lanmasıüçünböyükəhəmiyyətivar.

1ci cəd  vəl 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ye  ni ya  ra  dıl  mış iş yer  lə  ri  nin 
iq  ti  sa  di ra  yon  lar üz  rə bö  lün  mə  si və qu  ru  lu  şu  nun və  ziy  yə  ti

(“01” oktyabr 2003-cü il – “31” dekabr 2017-ci illərdə - min vahid)

Regionların 
adları

İş yerlərinin sayı 
(min vahid)

Onlardan daimi 
iş yerləri

Bütün iş 
yerlərindən 

daimi iş 
yerləri 
%-lə

Cəmi
Yekuna 

nisbətən 
%-lə

Cəmi
Yekuna 
nisbətən 

%lə

Azərbaycan 
Respublikası 1958,4 100 1436,2 100 73,3

O cümlədən:
Bakı şəhəri 483,9 24,7 476,9 33,2 98,6

Abşeron 126,2 6,4 101,4 7,1 80,3

GəncəQazax 251,8 12,8 153,9 10,7 61,1

ŞəkiZaqatala 96,9 5 75,3 5,2 77,7

Lənkəran 162,3 8,3 103,8 7,2 64

QubaXaçmaz 98,6 5 62,4 4,4 63,8

Aran 458,7 23,4 273,7 19,1 59,7

Yuxarı Qarabağ 63,4 3,2 32,3 2,2 51

KəlbəcərLaçın 13,9 0,7 12,2 0,9 87,8

Dağlıq Şirvan 66,5 3,4 39,4 2,7 59,2

Naxçıvan MR 71,5 3,8 54,8 3,8 76,6

Nazirlik, komitə, 
şirkət, səhmdar 
cəmiyyət və 
digər mərkəzi 
təşkilatlar (iqti
sadi rayonlar və 
regionlar üzrə)

64,7 3,3 49,6 3,5 76,7
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2ci cəd  və  lin mə  lu  mat  la  rın  dan gö  rü 
nür ki, res  pub  li  ka  mız  da 20032017ci il 
lər  də əmək qa  bi  liy  yət  li yaş  da olan iq  ti  sa 
di fəal əha  li  nin məş  ğul  luq sə  viy  yə  si 5,8 
faiz bənd yük  sə  lə  rək 89,1%dən 94,9%ə, 
o cüm  lə  dən şə  hər yer  lə  rin  də 8,2 faiz bənd 
ar  ta  raq 85,7%dən 93,9%ə, kənd yer  lə  rin
 də isə 3 faiz bənd ar  ta  raq 92,9%dən 
95,9%ə qalx  mış  dır. Ey  ni və  ziy  yə  ti əmək 
qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin iş  siz  lik 
sə  viy  yə  si  nin azal  ma  sın  da da gör  mək 
olar. Be  lə ki, qeyd edi  lən dövr  də öl  kə üz 
rə əmək qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 
iş  siz  lik sə  viy  yə  si 5,4 faiz bənd aza  la  raq 
10,5%dən 5,1%ə; o cüm  lə  dən şə  hər yer 
lə  rin  də 8,4 faiz bənd aza  la  raq 14,3%dən 
6,1%ə, kənd yer  lə  rin  də isə 3 faiz bənd 
aza  la  raq 7,1%dən 4,1%ə düş  müş  dür. Bu 
də  yi  şik  lik  lər müəyyən də  rə  cə  də birbi  rin
 dən fərq  lən  mək  lə əmək qa  bi  liy  yət  li ya 
şın  da iq  ti  sa  di fəal ki  şi və qa  dın  lar ara  sın 
da da özü  nü tə  za  hür et  di  rir. An  caq öl  kə 
də, onun şə  hər və kənd yer  lə  rin  də qa  dın
 la  rın iş  siz  lik sə  viy  yə  si ki  şi  lər  lə mü  qa  yi  sə
 də yük  sək  dir. 2017ci ilin mə  lu  mat  la  rı  na 
əsa  sən res  pub  li  ka  mız  da iş  siz  lə  rin 57,8%i 
qa  dın  la  rın pa  yı  na düş  müş  dür. Onu da 
qeyd edək ki, 2017ci il  də öl  kə  miz  də 
möv  cud ol  muş əmək qa  bi  liy  yət  li yaş  da 
olan iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 1362,3 min nə 
fə  ri və ya 26,8%i 1529 yaş  da olan iq  ti  sa 
di fəal gənc  lər  dir. Apar  dı  ğı  mız araş  dır 
ma  lar gös  tə  rir ki, res  pub  li  ka  mız  da, onun 
ay  rıay  rı əra  zi  lə  rin  də və müx  tə  lif so  sial
de  moq  ra  fik qrup  la  rın  dan olan əha  li ara 
sın  da məş  ğul  luq və iş  siz  lik sə  viy  yə  sin  də 
ya  ran  mış və  ziy  yət və fərq  li cə  hət  lər bir 
sı  ra so  sialiq  ti  sa  di, de  moq  ra  fik, mil  li, mə 
nə  vipsi  xo  lo  ji və di  gər amil  lər  lə, ilk növ 
bə  də isə məh  sul  dar qüv  və  lə  rin in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si və öl  kə əra  zi  sin  də düz  gün yer 
ləş  di  ril  mə  si; iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şaf sə  viy 
yə  si, sa  hə və əra  zi qu  ru  lu  şu, so  sialinf 
rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf sə  viy  yə  si 
və qu  ru  lu  şu; əha  li  nin təh  sil sə  viy  yə  si, pe 
şəix  ti  sas qu  ru  lu  şu; məş  ğul  luq sa  hə  sin 
də  ki mil  li adətənə  nə  lər və sair  lə izah 
edi  lir. Tək  cə bu  nu de  mək ki  fa  yət  dir ki, 
rəs  mi sta  tis  tik mə  lu  mat  la  ra əsa  sən 2017
ci il  də res  pub  li  ka  mız  da real iş  siz əha  li  nin 
(251,7 min nə  fər) cə  mi 33,4%nin, o cüm 
lə  dən qa  dın  la  rın 31,7%nin ali, or  ta ix  ti  sas 

və il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol  du  ğu hal  da, 
mü  va  fiq su  rət  də 66,6 və 68,3%nin xü  su  si 
pe  şəix  ti  sas təh  si  li ol  ma  mış  dır. Ali, or  ta 
ix  ti  sas və il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li olan iş  siz 
əha  li  nin 54,2%ni, xü  su  si pe  şəix  ti  sas təh
 si  li ol  ma  yan iş  siz əha  li  nin isə 59,7%ni 
qa  dın  lar təş  kil et  miş  lər. 

Son il  lər  də məş  ğul  luq xid  mə  ti or  qan 
la  rı tə  rə  fin  dən işə dü  zəl  di  lən şəxs  lə  rin 
cins və yaş tər  ki  bi  ni xa  rak  te  ri  zə edən mə 
lu  mat  la  rın təh  li  li və apar  dı  ğı  mız araş  dır 
ma  lar nə  ti  cə  sin  də müəy  yən edil  miş  dir ki, 
ən çox işə dü  zəlt  mə hal  la  rı il  k pe  şəix  ti  sas 
təh  si  li olan, tam or  ta və or  ta ix  ti  sas mək 

təb  lə  ri  ni bi  ti  rən şəxs  lər ara  sın  da, ən az işə 
dü  zəlt  mə hal  la  rı isə ali mək  təb  lə  rin mə 
zun  la  rı ara  sın  da qey  də alın  mış  dır. Nə  zə 
rə al  saq ki, 2017ci il  də məş  ğul  luq xid  mə  ti 
or  qan  la  rın  da rəs  mi iş  siz  lik sta  tu  su al  mış 
24,5 min nə  fər ki  şi  nin 60,9%ni; 14 min 
nə  fər qa  dı  nın isə 50,2%ni ali təh  si  li olan 
şəxs  lər; mü  va  fiq su  rət  də 28,4% və 8,4%ni 
or  ta ix  ti  sas təh  si  li olan  lar; 38,7% və 7,4%
ni il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li olan  lar və cə  mi 
1,9% və 3,6%ni isə tam or  ta təh  si  li olan 
şəxs  lər təş  kil et  miş  lər, on  da bü  tün bu 
şəxs  lə  rin işə dü  zəl  dil  mə  si  nin nə qə  dər 
mü  rək  kəb bir mə  sə  lə ol  du  ğu  nu tə  səv  vür 

TENDENSİYA

Əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinin 
ümumi strateji və sosial-demoqrafik istiqamətləri

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin la  yiq  li da 
vam  çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 2003cü 
ilin okt  yabr ayın  da öl  kə  mi  zə Pre  zi  dent 
se  çil  dik  dən son  ra no  yabr ayı  nın 17də 
ke  çir  di  yi Na  zir  lər Ka  bi  ne  tin  in ilk ic  lasın
 da de  miş  dir: “Azər  bay  can üçün ən bö 
yük prob  lem iş  siz  lik prob  le  mi  dir. Bu is  ti
 qa  mət  də gö  rü  lə  cək təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
əmi  nəm ki, hə  min prob  lem də ara  dan 
qal  dı  rı  la  caq  dır. Məq  sə  di  miz odur ki, 
növ  bə  ti beş il  də Azər  bay  can  da 600 min iş 
ye  ri açıl  sın...”. Bu məq  sə  də nail ol  maq 
üçün cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ira  də  si və 
rəh  bər  li  yi ilə 20042018ci il  lər  də re  gion 
la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, de  moq  ra  fi  ya 
və əha  li sa  kin  li  yi  nin in  ki  şa  fı, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Məş  ğul  luq St  ra  te  gi  ya  sı 
nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si və di  gər sa  hə  lər 

üz  rə real  laş  dı  rı  lan döv  lət proq  ram  la  rı və 
bu ki  mi döv  lət təd  bir  lə  ri Azər  bay  can  da 
ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı  na, məş  ğul  lu 
ğun art  ma  sı  na və əmək ba  za  rı  nın in  ki  şa
 fı  na gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Bu döv  lət proq 
ram  la  rın  da öl  kə  də və onun re  gion  la  rın  da 
əha  li  nin sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si  nə kö  mək  lik gös  tə  rən ye  ni iş 
yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nı məh  dud  laş  dı 
ran amil  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və məş
 ğul  lu  ğun ar  tı  rıl  ma  sı  nı sti  mul  laş  dı  ran şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı; əmək ba  za  rın  da tə  ləb 
və tək  lif ara  sın  da di  na  mik uy  ğun  lu  ğun 
güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö  nəl  dil  miş inf  rast 
ruk  tu  run tək  mil  ləş  di  ril  mə  si; kadr ha  zır 
lı  ğı sis  te  mi  nin, o cüm  lə  dən pe  şə ha  zır  lı 
ğı  nın di  na  mik in  ki  şaf edən əmək ba  za  rı 
nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı və rə 

qa  bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di sis  te  min tə  min 
edil  mə  si ba  xı  mın  dan müasir tə  ləb  lə  rə 
ca  vab ve  rən ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı ilə bağ  lı bir sı  ra təd  bir  lər öz ək  si  ni 
tap  mış  dır. Hə  min təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də son 14 il ər  zin  də 
(20032017ci il  lər) öl  kə  miz  də 2 mil  yo  na 
dək ye  ni iş ye  ri açıl  mış, han  sı ki, on  la  rın 
da 73,3%i daimi iş yer  lə  ri  nin pa  yı  na 
düş  müş  dür (1ci cəd  və  lə bax). 

Mü  qa  yi  sə edi  lən dövr  də öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da məş  ğul olan  lar ara  sın  da döv 
lət sek  to  run  da məş  ğul olan  la  rın xü  su  si 
çə  ki  si 7,5 faiz bənd aza  la  raq 31,5%dən 
24%ə düş  müş, qey  ridöv  lət sek  to  run  da 
məş  ğul olan  la  rın xü  su  si çə  ki  si isə mü  va 
fiq su  rət  də 68,5%dən 76%ə qalx  mış  dır 
(2ci cəd  və  lə bax). 

Rövşən Muradov
Milli Məclis Aparatı İqtisadi qanun
vericilik şöbəsi müdirinin müavini, 

3cü dərəcə dövlət müşaviri,  
iqtisad elmləri doktoru 

Prezident İlham Əliyev cənablarının siyasi
kursununanaxətlərindənbiriniəhalininsə
mərəliməşğulluğununtəminatı,kadrhazırlı
ğı,ocümlədənpeşəhazırlığınındinamikinki
şaf edən əmək bazarının tələblərinə uyğun
laşdırılması ilə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi
sistemin bərqərar edilməsi təşkil edir. Çünki
məşğulluqvəişsizlikproblemininhəllinintək
cəölkəninsosialiqtisadiinkişafı,onunəhali
sininyaşayışsəviyyəsininvəgəlirmənbələri
ninartırılmasıüçündeyil,həmdəmillima
raqlarının və təhlükəsizliyinin qorunub sax
lanmasıüçünböyükəhəmiyyətivar.

1ci cəd  vəl 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ye  ni ya  ra  dıl  mış iş yer  lə  ri  nin  
iq  ti  sa  di ra  yon  lar üz  rə bö  lün  mə  si və qu  ru  lu  şu  nun və  ziy  yə  ti

(“01” oktyabr 2003-cü il – “31” dekabr 2017-ci illərdə - min vahid)

Regionların 
adları

İş yerlərinin sayı 
(min vahid)

Onlardan daimi 
iş yerləri

Bütün iş 
yerlərindən 

daimi iş 
yerləri 
%-lə

Cəmi
Yekuna 

nisbətən 
%-lə

Cəmi
Yekuna 
nisbətən 

%lə

Azərbaycan 
Respublikası 1958,4 100 1436,2 100 73,3

O cümlədən:
Bakı şəhəri 483,9 24,7 476,9 33,2 98,6

Abşeron 126,2 6,4 101,4 7,1 80,3

GəncəQazax 251,8 12,8 153,9 10,7 61,1

ŞəkiZaqatala 96,9 5 75,3 5,2 77,7

Lənkəran 162,3 8,3 103,8 7,2 64

QubaXaçmaz 98,6 5 62,4 4,4 63,8

Aran 458,7 23,4 273,7 19,1 59,7

Yuxarı Qarabağ 63,4 3,2 32,3 2,2 51

KəlbəcərLaçın 13,9 0,7 12,2 0,9 87,8

Dağlıq Şirvan 66,5 3,4 39,4 2,7 59,2

Naxçıvan MR 71,5 3,8 54,8 3,8 76,6

Nazirlik, komitə, 
şirkət, səhmdar 
cəmiyyət və 
digər mərkəzi 
təşkilatlar (iqti
sadi rayonlar və 
regionlar üzrə)

64,7 3,3 49,6 3,5 76,7
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iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  lı və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
li  dir ki, iq  ti  sa  diy  ya  tın ay  rıay  rı sa  hə  lə  rin 
də qa  dın və ki  şi əmə  yi  nin tət  bi  qi ara  sın  da 
müəy  yən op  ti  mal nis  bət ya  rat  maq müm 
kün ol  sun. An  caq məş  ğul  luq sa  hə  sin  də 
gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  nə 
bü  tün iq  ti  sa  di fəaliy  yət növ  lə  rin  də qa  dın 
və ki  şi əmə  yi  nin tətbiqinin sü  ni şəkildə 
bə  ra  bərləşdirilməsi ki  mi de  yil, on  la  rın 
or  qa  nizm  lə  ri  nin fi  ziolo  ji və psi  xo  lo  ji xü 
su  siy  yət  lə  ri, təh  sil, pe  şəix  ti  sas sə  viy  yə  lə
 ri, məş  ğul  luq ənə  nə  lə  ri və baş  qa key  fiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri nə  zə  rə alın  maq  la hər bir 
konk  ret hal  da elə se  çim et  mək  lə ya  naş 
ma  ğı tə  ləb edir ki, bu, gə  lə  cək  də qa  dın 
əmə  yi  nin tət  bi  qi üçün da  ha mü  na  sib və 
əl  ve  riş  li olan və nis  bə  tən yün  gül və ey  ni 
za  man  da, yük  sək əmək haq  qı ve  ri  lən iş 
yer  lə  rin  də ça  lış  ma  la  rı  na im  kan ver  sin.

Ha  zır  da öl  kə  miz  də əha  li  nin sə  mə  rə  li 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si  nin mü 
hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də 1529 yaş  da 
olan gənc  lə  rin respublikanın so  sialiq  ti  sa
 di, si  ya  si, el  mimə  də  ni və di  gər sa  hə  lə  rin
 də  ki iş  ti  rak  la  rı  nın da  ha da ar  tı  rıl  ma  sın 
dan və on  la  rın in  no  va  tiv po  ten  sialın  dan 
ge  niş is  ti  fa  də edil  mə  sin  dən iba  rət  dir. 
Qeyd edi  lən yaş qru  pu  na da  xil olan gənc
 lər ma  lik ol  duq  la  rı özü  nə  məx  sus xü  su  siy
 yət  lə  ri  nə gö  rə bü  tün  lük  də əmək eh  ti  yat 
la  rın  dan fərq  lə  nir  lər. Bu, özü  nü hər şey 
dən əv  vəl on  la  rın da  ha uzun  müd  dət  li 
əmək fəaliy  yə  ti döv  rü  nə və nis  bə  tən yük
 sək təh  sil sə  viy  yə  si  nə ma  lik ol  duq  la  rı 
üçün da  ha mü  rək  kəb pe  şə və ix  ti  sas  lar  da 
iş  lə  mək im  kan  la  rı  nın ol  ma  sın  da; ikin  ci  si, 
əra  zi, sa  hə və so  sial cə  hət  dən da  ha çe  vik 
və mo  bil ol  duq  la  rı üçün iş qüv  və  si  nin 
əra  zi  lər və sa  hə  lər üz  rə ye  ni  dən bö  lüş  dü 
rül  mə  sin  də da  ha fəal iş  ti  rak et  mə  lə  rin  də; 
üçün  cü  sü, de  moq  ra  fik cə  hət  dən əha  li  nin 
ən fəal və çe  vik qru  pu  na da  xil ol  duq  la  rı 
üçün öz  lə  ri  ni əha  li  nin tə  bii tək  rar is  teh  sa
 lı pro  se  si  nin ahəng  dar su  rət  də hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  sin  də və miq  ra  si  ya  sın  da əks et  di 
rir  lər. Dör  dün  cü  sü, gənc  lər həm də yaş  lı 
in  san  la  ra nis  bə  tən öz  lə  ri  nə ailəməişət şə 
raiti ya  rat  maq döv  rün  də ol  duq  la  rı üçün 
on  la  rın işə dü  zəl  mə  yə da  ha çox eh  ti  yac  la
 rı və iq  ti  sa  di tə  lə  bat  la  rı var  dır. Həm də 
baş  qa yaş qrup  la  rın  dan olan əha  li  yə nis 
bə  tən  gənc  lər əmək ba  za  rı iş qüv  və  si  nin 

rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi ba  xı  mın  dan nis  bə
 tən aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma  sı ilə də fərq  lə 
nir  lər. Be  lə ki, on  lar hər an da  ha çox iş  lə 
ri  ni itir  mək və ya  xud da işə dü  zə  lə bil  mə
 mək təh  lü  kə  si ilə üz  lə  şə bi  lir  lər. Əmək 
ba  za  rın  da tək  li  fin məh  dud ol  ma  sı təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin işə dü  zəl  mə  si 
im  kan  la  rı  nın xey  li azal  ma  sı  na gə  ti  rib çı 
xa  rır. Ali, or  ta ix  ti  sas və tex  ni  ki pe  şə mək
 təb  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin mər  kəz  ləş  di  ril  miş 
şə  kil  də bö  lüş  dü  rül  mə  si qay  da  sı  nın ləğv 
edil  mə  si isə ona gə  ti  rib çı  xar  mış  dır ki, 
ümum  təh  sil müəs  si  sə  si  ni, ali, or  ta ix  ti  sas 
və pe  şə mək  təb  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin ço  xu yi 
yə  lən  dik  lə  ri pe  şə və ix  ti  sas  la  ra uy  ğun işə 
dü  zə  lə bil  mir  lər. Nə  ha  yət, be  şin  ci  si, gənc
 lə  rin əmək ba  za  rı çox va  riant  lı  ğı ilə sə  ciy 
yə  lə  nir və bu da onun  la izah edi  lir ki, hə 
min ba  za  ra im  ka  nı olan bü  tün pe  şə  lər 
üz  rə mü  tə  xəs  sis  lər ha  zır  la  yan təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən  lər da  xil olur  lar. Ay 
rıay  rı re  gional əmək ba  zar  la  rın  da iş qüv
 və  si  nə tək  li  fin aşa  ğı ol  ma  sı, bə  zi hal  lar  da 
isə be  lə tək  li  fin heç ol  ma  ma  sı iş ax  ta  ran  la
 rı, o cüm  lə  dən də ye  ni  cə təh  sil müəs  si  sə 
lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti  ni ba  za təh 
sil  lə  ri  nə uy  ğun ol  ma  yan iş  lə  rə dü  zəl  mək 
məc  bu  riy  yə  tin  də qo  yur və hər il öl  kə  nin 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən gənc  lə  rin xey
 li bir qis  mi isə işə dü  zəl  mək üçün ye  ni  dən 
ha  zır  laş  maq və ikin  ci pe  şə al  maq üçün 
po  ten  sial na  mi  zə  də çev  ri  lir  lər.

Öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən ilk pe  şəix  ti
 sas təh  si  li mək  təb  lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
kadr ha  zır  lı  ğı isə işə gö  tü  rən  lə  rin tə  ləb  lə 
ri  nə tam ca  vab ver  mir. Bu  na gö  rə də həm 
il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də, 
həm də ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li müəs  si  sə
 lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən kadr ha  zır  lı  ğı  nın 
əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə və öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nın ümu  mi in  ki  şa  fı  na uz  laş  dı  rıl 
ma  sı  na eh  ti  yac var  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir 
ki, bu mə  sə  lə  dən bəhs edər  kən öl  kə baş 
çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı de  miş  dir: 
“Növ  bə  ti il  lər  də pe  şə ha  zır  lı  ğı Azər  bay 
can  da ge  niş vü  sət al  ma  lı  dır və bu  na bö 
yük eh  ti  yac var. Pe  şə mək  təb  lə  ri  nin ya  ra
 dıl  ma  sı pro  se  si ge  dir, da  ha da sü  rət  lə 
get  mə  li  dir. Bu pro  ses iq  ti  sa  diy  ya  tın ümu
 mi in  ki  şa  fı ilə uz  laş  ma  lı  dır”. 

Bu da bir hə  qi  qət  dir ki, ha  zır  da öl  kə 
miz  də min  lər  lə gənc mü  tə  xəs  sis əmək 

ba  za  rın  da öz  lə  ri  nə ilk pe  şəix  ti  sas, or  ta 
ix  ti  sas və ali mək  təb  lər  də yi  yə  lən  dik  lə  ri 
pe  şə ix  ti  sas  la  rı  na uy  ğun iş ta  pa bil  mir və 
on  la  rın xey  li qis  mi baş  qa pe  şə və ix  ti  sas 
lar  da iş  lə  mə  li olur  lar. Bu və  ziy  yət xü  su  si 
pe  şə və ix  ti  sas təh  si  li ol  ma  yan gənc  lər 
ara  sın  da özü  nü da  ha qa  ba  rıq şə  kil  də bü 
ru  zə ve  rir. Məhz bu so  nun  cu  lar öl  kə  miz 
də  ki iş  siz  lə  rin əhə  miy  yət  li his  sə  si  ni təş  kil 
edir  lər. Bir çox hal  lar  da gənc mü  tə  xəs  sis 
lə  rin əmək ba  za  rın  da öz pe  şə və ix  ti  sas  la
 rı  na uy  ğun iş ta  pa bil  mə  mə  lə  ri  nin əsas 
sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də on  la  rın yi  yə  lən  dik 
lə  ri ix  ti  sas  la  rın  key  fiy  yət sə  viy  yə  si və rə 
qa  bət qa  bi  liy  yət  li olubol  ma  ma  sı ilə bağ 
lı  dır. Bir çox hal  lar  da isə bə  zi ilk pe  şəix  ti
 sas, or  ta ix  ti  sas və ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri 
əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ve  rən 
bi  lik və qa  bi  liy  yə  tə ma  lik ix  ti  sas  lı işçi 
qüv  və  si ha  zır  la  maq iq  ti  da  rın  da ol  mur  lar.

Ha  zır  da gənc  lə  rin xey  li bir qis  mi  nin 
so  sial təc  rü  bə  lə  ri az ol  du  ğun  dan on  lar 
yi  yə  lən  dik  lə  ri bi  lik  lə  ri hə  ya  ta tət  biq et 
mək  də, cə  miy  yət  də öz yer  lə  ri  ni tut  maq 
da çə  tin  lik çə  kir  lər. Gənc mü  tə  xəs  sis  lər 
isə pe  şə vər  diş  lə  ri  nə ma  lik ol  ma  dıq  la  rın 
dan çox hal  lar  da əmək ba  za  rın  da qə  bul 
edil  mir  lər və bu sə  bəb  dən də  iş  siz  lər ara
 sın  da on  lar üs  tün  lük təş  kil edir  lər. Bu  na 
gö  rə də  gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də gənc  lə  rin 
məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si və 
on  la  rın əmə  yin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil 
mə  si məq  sə  di ilə pe  şə ha  zır  lı  ğı keç  miş 
gənc  lə  rin daimi iş yer  lə  ri ilə; iş  siz  lik təh 
lü  kə  si ilə üz  lə  şə bi  lə  cək gənc  lə  rin isə iş 
dən azad edil  mə  sin  dən əv  vəl əmək ba  za
 rın  da tə  lə  bat olan pe  şə və ya ix  ti  sas üz  rə 
ye  ni  dən ha  zır  lıq keç  mə  lə  ri üçün mü  va  fiq 
şə  raitin ol  ma  sı; gənc  lə  rin şə  hər yer  lə  ri  nə 
və baş  qa öl  kə  lə  rə axı  nı  nın qar  şı  sı  nı al  maq 
məq  sə  di ilə sər  həd  ya  nı və dağ ra  yon  la 
rın  da ye  ni iş yer  lə  ri  nin və ailə qur  ma  sı 
üçün la  zı  mi şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı; or  du 
dan tər  xis olu  nan gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu 
nun tə  min edil  mə  si, on  la  rın pe  şə ha  zır  lı  ğı 
və ye  ni  dən ha  zır  lıq işi  nin güc  lən  di  ril  mə 
si; gənc sa  hib  kar  la  ra, fer  mer  lə  rə və iş  siz 
gənc  lə  rə dəs  tək üçün ra  yon və şə  hər  lər  də 
biz  nes mər  kəz  lə  ri şə  bə  kə  si  nin ya  ra  dıl  ma
 sı zə  ru  rət təş  kil edir və bü  tün bun  lar mü 
va  fiq döv  lət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ni  za  ma 
sa  lın  ma  lı  dır.

TENDENSİYA

et  mək o qə  dər çə  tin ol  maz. Onu da nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, hə  lə  lik res  pub  li  ka  mız 
da de  moq  ra  fik və  ziy  yət müs  bət xa  rak  ter 
da  şı  yır və son il  lər  də əha  li  nin il  lik ümu  mi 
ar  tı  mı or  ta he  sab  la 112,5 min nə  fə  ri ötüb 
keç  miş və ya 1,21% yük  səl  miş  dir. Bu isə 
heç şüb  hə  siz ki, ya  xın gə  lə  cək  də öl  kə  nin 
əmək po  ten  sialı  nın həc  mi  nin xey  li art  ma
 sı  na sə  bəb ola  caq  dır. Ya  xın 5 il ər  zin  də 
öl  kə  nin əmək ba  za  rı  na təq  ri  bən 444,6 min 
nə  fər şəx  sin da  xil ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Bu  na 
gö  rə də ha  zır  da öl  kə  miz  də əmək po  ten 
sialı  nın sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si  nin mü  hüm st  ra  te  ji is  ti  qa  mət  lə 
rin  dən bi  ri ix  ti  sas  lı iş qüv  və  si  nin ha  zır  lan
 ma  sın  dan iba  rət ol  ma  lı  dır. An  caq apar  dı 
ğı  mız araş  dır  ma  la  rın əsa  sın  da müəy  yən 
edil  miş  dir ki, ha  zır  da öl  kə  nin or  ta ix  ti  sas 
və ali təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də ha  zır  la  nan 
kadr  la  rın təq  ri  bən 30%i hu  ma  ni  tar və so 
sial; 16,4%i iq  ti  sa  diy  yat və ida  rəet  mə; 
14%i maarif ix  ti  sa  sı qrup  la  rın  da təh  sil 
alan  la  rın pa  yı  na düş  dü  yü hal  da, cə  mi 
1213%i tex  ni  ki ix  ti  sas qrup  la  rın  da təh  sil 
alan  lar  dır. Bu  na gö  rə də kadr ha  zır  lı  ğı 
sis  te  mi, o cüm  lə  dən pe  şə ha  zır  lı  ğı və ix  ti 
sa  sar  tır  ma şə  bə  kə  lə  ri di  na  mik in  ki  şaf 
edən əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun 
laş  dı  rıl  ma  lı; rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di 
sis  te  min tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan müa
sir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən ix  ti  sas  lı kadr  lar 
ha  zır  lan  ma  lı; o cüm  lə  dən sə  na  ye, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı, ra  bi  tə və in  for  ma  si  ya tex  no  lo 
gi  ya  la  rı, tu  rizm və di  gər sa  hə  lər üçün 
kadr ha  zır  lı  ğı  na diq  qət ar  tı  rıl  ma  lı  dır. 

Öl  kə  də əha  li  nin sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu
 nun təş  kil edil  mə  si  nin mü  hüm so  sialde 
moq  ra  fik is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də qa  dın 
əmək po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
edil  mə  si və məş  ğul  luq sa  hə  sin  də gen  der 
bə  ra  bər  li  yi  nin tə  mi  nin  dən iba  rət  dir. 

Ha  zır  da bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi 
öl  kə  miz  də də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də gen 
der bə  ra  bər  siz  li  yi möv  cud  dur və onun 
təd  ri  cən və dön  mə  dən ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı sa  hə  sin  də təd  bir  lər gö  rü  lüb hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mək  də  dir. Bun  dan son  ra da öl  kə 
miz  də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də elə təd  bir  lə  r 

2ci cəd  vəl 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da, onun şə  hər və kənd yer  lə  rin  də əmək  
qa  bi  liy  yət  li yaş  da iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin cins tər  ki  bi üz  rə məş  ğul  luq  

və iş  siz  lik sə  viy  yə  si  nin di  na  mi  ka  sı (min nə  fər və faiz  lə)
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Şəhər və kənd yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 3690,1 2133,4 1566,7 4552,3 2287,7 2164,6 4953,1 2563,1 2390

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

3286,4 1923,7 1362,7 4195,1 2185,2 2009,9 4701,4 2456,9 2244,6

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

89,1 90,2 87 94,2 92,5 92,9 94,9 95,9 93,9

İşsizlər 403,7 209,7 204 257,2 102,5 154,7 251,7 106,2 145,3
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

10,9 9,8 13 5,8 4,5 7,1 5,1 4,1 6,1

Şəhər yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 1998,5 1137,5 811 2389,8 1226,7 1163,1 2523,4 1302,8 1220,6

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

1669,2 998,8 670,4 2247,2 1167,4 1079,8 2370,6 1236,9 1133,2

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

85,7 87,8 82,7 94 95,2 92,8 93,9 94,9 92,9

İşsizlər 279,3 138,7 140,6 142,6 59,3 83,3 152,8 65,9 86,9
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

14,3 12,7 17,3 6 4,8 7,2 6,1 5,1 7,1

Kənd yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 1741,6 996 745,6 2062,5 1061 1001,5 2429,7 1260,3 1169,4

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

1617,2 925 692,2 1947,9 1017,8 930,1 2330,8 1220 1110,8

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

92,9 92,9 92,8 94,4 95,9 92,9 95,9 96,8 95

İşsizlər 124,4 71 53,4 114,6 43,1 71,5 98,9 40,3 58,6
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

7,1 7,1 7,2 5,6 4,1 7,1 4,1 3,2 5



yanvar-fevral 2019    6766     Milli Məclis

iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  lı və hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
li  dir ki, iq  ti  sa  diy  ya  tın ay  rıay  rı sa  hə  lə  rin 
də qa  dın və ki  şi əmə  yi  nin tət  bi  qi ara  sın  da 
müəy  yən op  ti  mal nis  bət ya  rat  maq müm 
kün ol  sun. An  caq məş  ğul  luq sa  hə  sin  də 
gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  nə 
bü  tün iq  ti  sa  di fəaliy  yət növ  lə  rin  də qa  dın 
və ki  şi əmə  yi  nin tətbiqinin sü  ni şəkildə 
bə  ra  bərləşdirilməsi ki  mi de  yil, on  la  rın 
or  qa  nizm  lə  ri  nin fi  ziolo  ji və psi  xo  lo  ji xü 
su  siy  yət  lə  ri, təh  sil, pe  şəix  ti  sas sə  viy  yə  lə
 ri, məş  ğul  luq ənə  nə  lə  ri və baş  qa key  fiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri nə  zə  rə alın  maq  la hər bir 
konk  ret hal  da elə se  çim et  mək  lə ya  naş 
ma  ğı tə  ləb edir ki, bu, gə  lə  cək  də qa  dın 
əmə  yi  nin tət  bi  qi üçün da  ha mü  na  sib və 
əl  ve  riş  li olan və nis  bə  tən yün  gül və ey  ni 
za  man  da, yük  sək əmək haq  qı ve  ri  lən iş 
yer  lə  rin  də ça  lış  ma  la  rı  na im  kan ver  sin.

Ha  zır  da öl  kə  miz  də əha  li  nin sə  mə  rə  li 
məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si  nin mü 
hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də 1529 yaş  da 
olan gənc  lə  rin respublikanın so  sialiq  ti  sa
 di, si  ya  si, el  mimə  də  ni və di  gər sa  hə  lə  rin
 də  ki iş  ti  rak  la  rı  nın da  ha da ar  tı  rıl  ma  sın 
dan və on  la  rın in  no  va  tiv po  ten  sialın  dan 
ge  niş is  ti  fa  də edil  mə  sin  dən iba  rət  dir. 
Qeyd edi  lən yaş qru  pu  na da  xil olan gənc
 lər ma  lik ol  duq  la  rı özü  nə  məx  sus xü  su  siy
 yət  lə  ri  nə gö  rə bü  tün  lük  də əmək eh  ti  yat 
la  rın  dan fərq  lə  nir  lər. Bu, özü  nü hər şey 
dən əv  vəl on  la  rın da  ha uzun  müd  dət  li 
əmək fəaliy  yə  ti döv  rü  nə və nis  bə  tən yük
 sək təh  sil sə  viy  yə  si  nə ma  lik ol  duq  la  rı 
üçün da  ha mü  rək  kəb pe  şə və ix  ti  sas  lar  da 
iş  lə  mək im  kan  la  rı  nın ol  ma  sın  da; ikin  ci  si, 
əra  zi, sa  hə və so  sial cə  hət  dən da  ha çe  vik 
və mo  bil ol  duq  la  rı üçün iş qüv  və  si  nin 
əra  zi  lər və sa  hə  lər üz  rə ye  ni  dən bö  lüş  dü 
rül  mə  sin  də da  ha fəal iş  ti  rak et  mə  lə  rin  də; 
üçün  cü  sü, de  moq  ra  fik cə  hət  dən əha  li  nin 
ən fəal və çe  vik qru  pu  na da  xil ol  duq  la  rı 
üçün öz  lə  ri  ni əha  li  nin tə  bii tək  rar is  teh  sa
 lı pro  se  si  nin ahəng  dar su  rət  də hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  sin  də və miq  ra  si  ya  sın  da əks et  di 
rir  lər. Dör  dün  cü  sü, gənc  lər həm də yaş  lı 
in  san  la  ra nis  bə  tən öz  lə  ri  nə ailəməişət şə 
raiti ya  rat  maq döv  rün  də ol  duq  la  rı üçün 
on  la  rın işə dü  zəl  mə  yə da  ha çox eh  ti  yac  la
 rı və iq  ti  sa  di tə  lə  bat  la  rı var  dır. Həm də 
baş  qa yaş qrup  la  rın  dan olan əha  li  yə nis 
bə  tən  gənc  lər əmək ba  za  rı iş qüv  və  si  nin 

rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi ba  xı  mın  dan nis  bə
 tən aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma  sı ilə də fərq  lə 
nir  lər. Be  lə ki, on  lar hər an da  ha çox iş  lə 
ri  ni itir  mək və ya  xud da işə dü  zə  lə bil  mə
 mək təh  lü  kə  si ilə üz  lə  şə bi  lir  lər. Əmək 
ba  za  rın  da tək  li  fin məh  dud ol  ma  sı təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin işə dü  zəl  mə  si 
im  kan  la  rı  nın xey  li azal  ma  sı  na gə  ti  rib çı 
xa  rır. Ali, or  ta ix  ti  sas və tex  ni  ki pe  şə mək
 təb  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin mər  kəz  ləş  di  ril  miş 
şə  kil  də bö  lüş  dü  rül  mə  si qay  da  sı  nın ləğv 
edil  mə  si isə ona gə  ti  rib çı  xar  mış  dır ki, 
ümum  təh  sil müəs  si  sə  si  ni, ali, or  ta ix  ti  sas 
və pe  şə mək  təb  lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin ço  xu yi 
yə  lən  dik  lə  ri pe  şə və ix  ti  sas  la  ra uy  ğun işə 
dü  zə  lə bil  mir  lər. Nə  ha  yət, be  şin  ci  si, gənc
 lə  rin əmək ba  za  rı çox va  riant  lı  ğı ilə sə  ciy 
yə  lə  nir və bu da onun  la izah edi  lir ki, hə 
min ba  za  ra im  ka  nı olan bü  tün pe  şə  lər 
üz  rə mü  tə  xəs  sis  lər ha  zır  la  yan təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən  lər da  xil olur  lar. Ay 
rıay  rı re  gional əmək ba  zar  la  rın  da iş qüv
 və  si  nə tək  li  fin aşa  ğı ol  ma  sı, bə  zi hal  lar  da 
isə be  lə tək  li  fin heç ol  ma  ma  sı iş ax  ta  ran  la
 rı, o cüm  lə  dən də ye  ni  cə təh  sil müəs  si  sə 
lə  ri  ni bi  ti  rən  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti  ni ba  za təh 
sil  lə  ri  nə uy  ğun ol  ma  yan iş  lə  rə dü  zəl  mək 
məc  bu  riy  yə  tin  də qo  yur və hər il öl  kə  nin 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  ni bi  ti  rən gənc  lə  rin xey
 li bir qis  mi isə işə dü  zəl  mək üçün ye  ni  dən 
ha  zır  laş  maq və ikin  ci pe  şə al  maq üçün 
po  ten  sial na  mi  zə  də çev  ri  lir  lər.

Öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən ilk pe  şəix  ti
 sas təh  si  li mək  təb  lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
kadr ha  zır  lı  ğı isə işə gö  tü  rən  lə  rin tə  ləb  lə 
ri  nə tam ca  vab ver  mir. Bu  na gö  rə də həm 
il  k pe  şəix  ti  sas təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də, 
həm də ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li müəs  si  sə
 lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən kadr ha  zır  lı  ğı  nın 
əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə və öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nın ümu  mi in  ki  şa  fı  na uz  laş  dı  rıl 
ma  sı  na eh  ti  yac var  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir 
ki, bu mə  sə  lə  dən bəhs edər  kən öl  kə baş 
çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı de  miş  dir: 
“Növ  bə  ti il  lər  də pe  şə ha  zır  lı  ğı Azər  bay 
can  da ge  niş vü  sət al  ma  lı  dır və bu  na bö 
yük eh  ti  yac var. Pe  şə mək  təb  lə  ri  nin ya  ra
 dıl  ma  sı pro  se  si ge  dir, da  ha da sü  rət  lə 
get  mə  li  dir. Bu pro  ses iq  ti  sa  diy  ya  tın ümu
 mi in  ki  şa  fı ilə uz  laş  ma  lı  dır”. 

Bu da bir hə  qi  qət  dir ki, ha  zır  da öl  kə 
miz  də min  lər  lə gənc mü  tə  xəs  sis əmək 

ba  za  rın  da öz  lə  ri  nə ilk pe  şəix  ti  sas, or  ta 
ix  ti  sas və ali mək  təb  lər  də yi  yə  lən  dik  lə  ri 
pe  şə ix  ti  sas  la  rı  na uy  ğun iş ta  pa bil  mir və 
on  la  rın xey  li qis  mi baş  qa pe  şə və ix  ti  sas 
lar  da iş  lə  mə  li olur  lar. Bu və  ziy  yət xü  su  si 
pe  şə və ix  ti  sas təh  si  li ol  ma  yan gənc  lər 
ara  sın  da özü  nü da  ha qa  ba  rıq şə  kil  də bü 
ru  zə ve  rir. Məhz bu so  nun  cu  lar öl  kə  miz 
də  ki iş  siz  lə  rin əhə  miy  yət  li his  sə  si  ni təş  kil 
edir  lər. Bir çox hal  lar  da gənc mü  tə  xəs  sis 
lə  rin əmək ba  za  rın  da öz pe  şə və ix  ti  sas  la
 rı  na uy  ğun iş ta  pa bil  mə  mə  lə  ri  nin əsas 
sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də on  la  rın yi  yə  lən  dik 
lə  ri ix  ti  sas  la  rın  key  fiy  yət sə  viy  yə  si və rə 
qa  bət qa  bi  liy  yət  li olubol  ma  ma  sı ilə bağ 
lı  dır. Bir çox hal  lar  da isə bə  zi ilk pe  şəix  ti
 sas, or  ta ix  ti  sas və ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri 
əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ve  rən 
bi  lik və qa  bi  liy  yə  tə ma  lik ix  ti  sas  lı işçi 
qüv  və  si ha  zır  la  maq iq  ti  da  rın  da ol  mur  lar.

Ha  zır  da gənc  lə  rin xey  li bir qis  mi  nin 
so  sial təc  rü  bə  lə  ri az ol  du  ğun  dan on  lar 
yi  yə  lən  dik  lə  ri bi  lik  lə  ri hə  ya  ta tət  biq et 
mək  də, cə  miy  yət  də öz yer  lə  ri  ni tut  maq 
da çə  tin  lik çə  kir  lər. Gənc mü  tə  xəs  sis  lər 
isə pe  şə vər  diş  lə  ri  nə ma  lik ol  ma  dıq  la  rın 
dan çox hal  lar  da əmək ba  za  rın  da qə  bul 
edil  mir  lər və bu sə  bəb  dən də  iş  siz  lər ara
 sın  da on  lar üs  tün  lük təş  kil edir  lər. Bu  na 
gö  rə də  gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də gənc  lə  rin 
məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si və 
on  la  rın əmə  yin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil 
mə  si məq  sə  di ilə pe  şə ha  zır  lı  ğı keç  miş 
gənc  lə  rin daimi iş yer  lə  ri ilə; iş  siz  lik təh 
lü  kə  si ilə üz  lə  şə bi  lə  cək gənc  lə  rin isə iş 
dən azad edil  mə  sin  dən əv  vəl əmək ba  za
 rın  da tə  lə  bat olan pe  şə və ya ix  ti  sas üz  rə 
ye  ni  dən ha  zır  lıq keç  mə  lə  ri üçün mü  va  fiq 
şə  raitin ol  ma  sı; gənc  lə  rin şə  hər yer  lə  ri  nə 
və baş  qa öl  kə  lə  rə axı  nı  nın qar  şı  sı  nı al  maq 
məq  sə  di ilə sər  həd  ya  nı və dağ ra  yon  la 
rın  da ye  ni iş yer  lə  ri  nin və ailə qur  ma  sı 
üçün la  zı  mi şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı; or  du 
dan tər  xis olu  nan gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu 
nun tə  min edil  mə  si, on  la  rın pe  şə ha  zır  lı  ğı 
və ye  ni  dən ha  zır  lıq işi  nin güc  lən  di  ril  mə 
si; gənc sa  hib  kar  la  ra, fer  mer  lə  rə və iş  siz 
gənc  lə  rə dəs  tək üçün ra  yon və şə  hər  lər  də 
biz  nes mər  kəz  lə  ri şə  bə  kə  si  nin ya  ra  dıl  ma
 sı zə  ru  rət təş  kil edir və bü  tün bun  lar mü 
va  fiq döv  lət or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ni  za  ma 
sa  lın  ma  lı  dır.

TENDENSİYA

et  mək o qə  dər çə  tin ol  maz. Onu da nə  zə  rə 
al  maq la  zım  dır ki, hə  lə  lik res  pub  li  ka  mız 
da de  moq  ra  fik və  ziy  yət müs  bət xa  rak  ter 
da  şı  yır və son il  lər  də əha  li  nin il  lik ümu  mi 
ar  tı  mı or  ta he  sab  la 112,5 min nə  fə  ri ötüb 
keç  miş və ya 1,21% yük  səl  miş  dir. Bu isə 
heç şüb  hə  siz ki, ya  xın gə  lə  cək  də öl  kə  nin 
əmək po  ten  sialı  nın həc  mi  nin xey  li art  ma
 sı  na sə  bəb ola  caq  dır. Ya  xın 5 il ər  zin  də 
öl  kə  nin əmək ba  za  rı  na təq  ri  bən 444,6 min 
nə  fər şəx  sin da  xil ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Bu  na 
gö  rə də ha  zır  da öl  kə  miz  də əmək po  ten 
sialı  nın sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si  nin mü  hüm st  ra  te  ji is  ti  qa  mət  lə 
rin  dən bi  ri ix  ti  sas  lı iş qüv  və  si  nin ha  zır  lan
 ma  sın  dan iba  rət ol  ma  lı  dır. An  caq apar  dı 
ğı  mız araş  dır  ma  la  rın əsa  sın  da müəy  yən 
edil  miş  dir ki, ha  zır  da öl  kə  nin or  ta ix  ti  sas 
və ali təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də ha  zır  la  nan 
kadr  la  rın təq  ri  bən 30%i hu  ma  ni  tar və so 
sial; 16,4%i iq  ti  sa  diy  yat və ida  rəet  mə; 
14%i maarif ix  ti  sa  sı qrup  la  rın  da təh  sil 
alan  la  rın pa  yı  na düş  dü  yü hal  da, cə  mi 
1213%i tex  ni  ki ix  ti  sas qrup  la  rın  da təh  sil 
alan  lar  dır. Bu  na gö  rə də kadr ha  zır  lı  ğı 
sis  te  mi, o cüm  lə  dən pe  şə ha  zır  lı  ğı və ix  ti 
sa  sar  tır  ma şə  bə  kə  lə  ri di  na  mik in  ki  şaf 
edən əmək ba  za  rı  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun 
laş  dı  rıl  ma  lı; rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di 
sis  te  min tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan müa
sir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən ix  ti  sas  lı kadr  lar 
ha  zır  lan  ma  lı; o cüm  lə  dən sə  na  ye, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı, ra  bi  tə və in  for  ma  si  ya tex  no  lo 
gi  ya  la  rı, tu  rizm və di  gər sa  hə  lər üçün 
kadr ha  zır  lı  ğı  na diq  qət ar  tı  rıl  ma  lı  dır. 

Öl  kə  də əha  li  nin sə  mə  rə  li məş  ğul  lu  ğu
 nun təş  kil edil  mə  si  nin mü  hüm so  sialde 
moq  ra  fik is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri də qa  dın 
əmək po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
edil  mə  si və məş  ğul  luq sa  hə  sin  də gen  der 
bə  ra  bər  li  yi  nin tə  mi  nin  dən iba  rət  dir. 

Ha  zır  da bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi 
öl  kə  miz  də də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də gen 
der bə  ra  bər  siz  li  yi möv  cud  dur və onun 
təd  ri  cən və dön  mə  dən ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı sa  hə  sin  də təd  bir  lər gö  rü  lüb hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mək  də  dir. Bun  dan son  ra da öl  kə 
miz  də məş  ğul  luq sa  hə  sin  də elə təd  bir  lə  r 

2ci cəd  vəl 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da, onun şə  hər və kənd yer  lə  rin  də əmək  
qa  bi  liy  yət  li yaş  da iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin cins tər  ki  bi üz  rə məş  ğul  luq  

və iş  siz  lik sə  viy  yə  si  nin di  na  mi  ka  sı (min nə  fər və faiz  lə)
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Şəhər və kənd yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 3690,1 2133,4 1566,7 4552,3 2287,7 2164,6 4953,1 2563,1 2390

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

3286,4 1923,7 1362,7 4195,1 2185,2 2009,9 4701,4 2456,9 2244,6

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

89,1 90,2 87 94,2 92,5 92,9 94,9 95,9 93,9

İşsizlər 403,7 209,7 204 257,2 102,5 154,7 251,7 106,2 145,3
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

10,9 9,8 13 5,8 4,5 7,1 5,1 4,1 6,1

Şəhər yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 1998,5 1137,5 811 2389,8 1226,7 1163,1 2523,4 1302,8 1220,6

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

1669,2 998,8 670,4 2247,2 1167,4 1079,8 2370,6 1236,9 1133,2

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

85,7 87,8 82,7 94 95,2 92,8 93,9 94,9 92,9

İşsizlər 279,3 138,7 140,6 142,6 59,3 83,3 152,8 65,9 86,9
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

14,3 12,7 17,3 6 4,8 7,2 6,1 5,1 7,1

Kənd yerlərində

İqtisadi fəal 
əhali 1741,6 996 745,6 2062,5 1061 1001,5 2429,7 1260,3 1169,4

İq ti sa diy
yat da məş
ğul olan lar

1617,2 925 692,2 1947,9 1017,8 930,1 2330,8 1220 1110,8

Məş ğul luq 
sə viy yə si 
%lə

92,9 92,9 92,8 94,4 95,9 92,9 95,9 96,8 95

İşsizlər 124,4 71 53,4 114,6 43,1 71,5 98,9 40,3 58,6
İş siz lik 
sə viy yə si 
%lə

7,1 7,1 7,2 5,6 4,1 7,1 4,1 3,2 5
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te  ti ara  sın  da qar  şı  lıq  lı an  laş  ma me 
mo  ran  du  mu im  za  lan  dı. Uzun 
müd  dət idi ki, bu mə  ra  si  min baş 
tut  ma  sı üçün səy  lə ça  lı  şır  dıq. Şü 
kür  lər ol  sun ki, la  yi  hə  ni uğur  la 
hə  ya  ta ke  çir  dik. Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  ti  nin sə  la  hiy  yət  li nü  ma 
yən  də  si Nər  giz Cə  fə  ro  va və Neapol 
Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to
 ru, pro  fes  sor El  da Mor  li  kio ara  sın 
da me  mo  ran  dum  im  za  lan  dı. Bu 
an  laş  ma me  mo  ran  du  mun  dan irə  li 
gə  lən bənd  lə  ri sa  da  la  maq is  tər  dim. 
Be  lə ki, ya  xın za  man  lar  da Şərq  şü 
nas  lıq Uni  ver  si  te  tin  də Azər  bay 
can Mər  kə  zi ya  ra  dıl  maq  la ya 
na  şı, Azər  bay  can di  li  nin təd  ri
 si  nə də baş  la  nı  la  caq. İta  li  ya 
da Azər  bay  can di  li  nin təd  ri  si 
bi  zim bö  yük ar  zu  muz idi. 
Bi  lir  si  niz ki, hər bir dil mən
 sub ol  du  ğu xal  qın xa  rak  te  ri
 nin, ta  ri  xi  nin, mə  də  niy  yə  ti 
nin da  şı  yı  cı  sı  dır. Di  li  miz nə 
qə  dər təb  liğ olun  sa, bir o qə 
dər  mə  də  niy  yə  ti  miz, ta  ri  xi  miz 
təb  liğ olun  muş sa  yı  lır. Ey  ni za 
man  da, di  li  mi  zi öy  rə  nən əc  nə  bi 
və  tən  da  şın öl  kə  mi  zə sev  gi  si ar  ta 
caq və in  for  ma  si  ya mü  ba  ri  zə  sin  də 
də, tə  bii ki, bi  zi dəs  tək  lə  mək  də is 
rar  lı ola  caq. Bu da bi  zim gə  lə  cə  yə 
he  sab  lan  mış st  ra  te  ji ba  xı  şı  mız, in 
for  ma  si  ya mü  ba  ri  zə  sin  də, təb  li  ğat
təş  vi  qat iş  lə  rin  də üs  tün möv  qe  yi 
mi  zi qo  ru  maq  dan iba  rət  dir. 

İm  za  lan  ma mə  ra  si  min  dən son  ra 
Azər  bay  can di  li  nin öy  rə  nil  mə  si 
üçün təd  bi  rə apar  dı  ğım ilk əya  ni 
və  saiti lo  te  re  ya udu  şu ki  mi uni  ver
 si  te  tin tə  lə  bə  si  nə təq  dim et  dim. 
Hə  min tə  lə  bə  yə bu dərs və  saiti  ni 
öy  rə  nib ba  şa çat  dır  dıq  dan son  ra 
as  so  siasi  ya  mız tə  rə  fin  dən bü  tün 
xərc  lə  ri qar  şı  lan  maq  la öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  nin təş  kil olu  na  ca  ğı  nı bil  dir 
dik. Azər  bay  ca  na sə  fər çər  çi  və  sin 
də o, re  gion  lar da  xil ol  maq  la  öl  kə

 mi  zin bir çox sə  fa  lı gu  şə  lə  ri  ni sə  ya
 hət edə  cək. Biz mü  tə  ma  di iz  lə  yi  rik, 
la  kin hə  lə ki, ora müəl  lim tə  yin 
olun  ma  yıb. Bu, Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  ti  nin sə  la  hiy  yə  tin  də  dir. 
Dü  şü  nü  rəm ki, ya  xın za  man  lar  da 
bu mə  sə  lə öz müs  bət həl  li  ni ta  pa 
caq və biz ilk tə  lə  bə  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  ni təş  kil edə  cə  yik. 

Be  lə bir mo  de  li baş  qa öl  kə  lər  də 
də tət  biq et  mək la  zım  dır ki, xa  ric 

də Azər  bay  can di  li  ni öy  rə  nən  lər 
çox ol  sun. Bu, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti 
miz  də bi  zim üçün xü  su  si önəm 
da  şı  ya  caq.

- Si  zin as  so  siasi  ya mü  tə  ma  di 
ola  raq həm Azər  bay  can  da, 
həm də İta  li  ya  da təd  bir  lər ke -
çi  rir. Bu  ra  da hər iki öl  kə  nin 
ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim  lə  ri iş  ti -
rak edir  lər. Tə  bii ki, si  zin gə -
lə  cə  yə ün  van  lan  mış plan  la  rı -
nız möv  cud  dur. Bu ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş 
edər  dik.

  Biz 2017ci il sent  yab  rın 25də 
Azər  bay  can ilə İta  li  ya ara  sın  da 
dip  lo  ma  tık əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı 

nın 25, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 20, 
NeapolBa  kı qar  daş  laş  ma  sı  nın 45 
il  li  yi  nə həsr olun  muş təd  bir ke  çir 
dik. Təd  bir  də İta  li  ya  nın öl  kə  miz 
də  ki föv  qə  la  də sə  fi  ri  nin müavi  ni 
cə  nab Um  ber  to Boeri, ita  li  ya  lı iş 
adam  la  rı, BMTnin Qaç  qın  lar üz  rə 
ali ko  mis  sar  lı  ğı  nın rəh  bə  ri Fu  rio 
An  ce  les iş  ti  rak edir  di. 

Bi  zim as  so  siasi  ya həm də bir sı 
ra film  lə  rin ital  yan di  li  nə tər  cü  mə 
sin  də ma  raq  lı  dır. Bu ma  ra  ğın kö 
kün  də isə ita  li  ya  lı ta  ma  şa  çı  ya ta  ri 
xi  miz və mə  də  niy  yə  ti  miz haq  qın 
da mə  lu  mat  la  rı elə öz di  lin  də çat 

dır  maq da  ya  nır. Re  jis  sor Ta  hir 
Əli  ye  vin “Qaf  qaz  dan Apen  ni 
nə” fil  mi hə  min vaxt nü  ma  yiş 
olun  du və bu film  lə Azər  bay
 can par  ti  zan  la  rı  nın  Meh  di 
Hü  seyn  za  də  nin, Xan  ço  ban 
Cə  fə  ro  vun və di  gər  lə  ri  nin Bö 
yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də İta
 li  ya  nın mü  qa  vi  mət hə  rə  ka  tı  na 

qo  şu  la  raq al  man fa  şist  lə  ri  nə 
qar  şı ne  cə mü  ba  ri  zə apar  dıq  la  rı

 nı və bi  zim dost  luq əla  qə  lə  ri  mi  zin 
heç də tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  nı, mə  şəq
 qət  li yol  lar  dan ke  çən ta  ri  xə söy 
kən  di  yi  ni önə çək  dik.

İta  li  ya Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li 
yi  ni ta  nı  yan ilk Av  ro  pa öl  kə  lə  rin 
dən bi  ri  dir. Bu gün İta  li  ya həm st 
ra  te  ji və ən bö  yük iq  ti  sa  di tə  rəf  da 
şı  mız  dır. 1992ci  il yan  va  rın 1də 
bi  zim müs  tə  qil  li  yi  mi  zi ta  nı  yıb və 
dost möv  qe  də ol  du  ğu  nu hər za 
man nü  ma  yiş et  di  rib. Bu mü  na  si 
bət  lər bu gün də da  vam edir. Təd 
bi  rin sent  yab  rın 25də ke  çi  ril  mə  si 
nin xü  su  si bir sə  bə  bi var idi. Bil  di 
yi  niz ki  mi, 1997ci il sent  yab  rın 
25də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
İta  li  ya  ya ilk rəs  mi sə  fə  ri baş tu  tub. 
Məhz bun  dan son  ra iq  ti  sa  di əla  qə 
lə  rin tə  mə  li qo  yu  lub. Bu gün də bu 
əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
2018ci il sent  yab  rın 25də Azər 

DOSTLUQ

Neapol Şərqşünaslıq 
Universitetində 
Azərbaycan dili 
tədris olunacaq 

- De kabr ayın da İta li ya nın 
Neapol şə hə rin də Ulu ön də-
rin anım gü nü ilə bağ lı bö yük 
bir təd bir ke çir mi si niz. Bu 
təd bir ba rə də mə lu mat ver mə-
yi ni zi xa hiş edi rik. Bil di yi miz 
qə dər bu la yi hə nin tə şəb büs-
ka rı və təş ki lat çı sı həm səd ri 
ol du ğu nuz Neapol-Ba kı As so-
siasi ya sı dır.  

 Bə  li, ötən il ən  yad  da  qa  lan iş 
lə  ri  miz  dən bi  ri de  kabr ayın  da 
Neapol  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vin anım gü  nü ilə bağ  lı ke  çir  di 
yi  miz təd  bir ol  du. Qeyd edim ki,  
2018ci il  də Ümum  mil  li li  de  rin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 95 il  li  yi ilə bağ  lı 
öl  kə  miz  də və xa  ric  də bir sı  ra təd 

bir  lər təş  kil olun  du. Biz də bu  nu 
bir te  zis ki  mi gö  tü  rə  rək üzə  ri  mi  zə 
dü  şən və  zi  fə  ni ba  car  dı  ğı  mız qə  dər 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə ça  lış  dıq. Re  jis  sor 
Ay  dan Əh  mə  do  va  nın ek  ran  laş  dır 
dı  ğı və Ulu ön  də  rin hə  yat və ya  ra 
dı  cı  lı  ğın  dan bəhs edən “Xi  las  kar 
öm  rü” sə  nəd  li fil  mi  nin ital  yan di 
lin  də nü  ma  yi  şi  nə mü  vəf  fəq ol  duq. 
Film Neapo  l Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver 
si  te  tin  də gös  tə  ril  di. Təd  bir  də uni 
ver  si  te  tin rek  to  ru, pro  fes  sor El  da 
Mor  li  kio, elm xa  dim  lə  ri, dip  lo  ma 
tik kor  pu  sun nü  ma  yən  də  lə  ri, tə  lə 
bə  lər  də iş  ti  rak et  di  lər. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  ca  nın İta  li  ya  da  kı 
föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
Məm  məd Əh  məd  za  də də öz iş  ti  ra

 kı ilə bi  zə dəs  tək ol  du. Təd  bir  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Dias  por 
la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  ni qu  ru 
mun nü  ma  yən  də  si  El  vin Əs  gə  rov 
təm  sil edir  di. Da  hi şəx  siy  yət haq 
qın  da mə  lu  mat  la  rı ital  yan  la  ra on 
la  rın öz doğ  ma dil  lə  rin  də çat  dır  dıq 
və film audi  to  ri  ya tə  rə  fin  dən bö 
yük ma  raq  la qar  şı  lan  dı.

Elə hə  min gün Ulu ön  də  rin xa  ti
 rə  si  nə həsr olun  muş da  ha bir mö 
tə  bər la  yi  hə  nin bü  növ  rə  si  ni qoy 
duq. Çox  dan ar  zu  sun  da ol  du  ğu 
muz bir ide  ya  nın for  ma  laş  ma  sı 
üçün ilk ad  dım  lar at  dıq. As  so  siasi
 ya  mı  zın tə  şəb  bü  sü və təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver  si  te  ti 
və Neapol Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si 

NeapolBakı Assosiasiyası zamanla itirilmiş  əlaqələrin çağdaş dövrün tələblərinə uyğun qurul-
ması, həmçinin iki ölkə arasında mədəni və dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədi ilə 2014cü ildə İtaliyada təsis olunub. Qeyd edək ki, Neapol və Bakı şəhərləri hələ 
sovet dönəmindən  1972ci ildən qardaşlaşmış şəhərlərdir. Lakin sovet imperiyası süqut 
etdikdən sonra bu dostluq əlaqələri səngimişdi. Müsahibimiz NeapolBakı Assosiasiyasının 
vitseprezidenti Elnur Camalxanov “Milli Məclis” jurnalının suallarına cavab verir.
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te  ti ara  sın  da qar  şı  lıq  lı an  laş  ma me 
mo  ran  du  mu im  za  lan  dı. Uzun 
müd  dət idi ki, bu mə  ra  si  min baş 
tut  ma  sı üçün səy  lə ça  lı  şır  dıq. Şü 
kür  lər ol  sun ki, la  yi  hə  ni uğur  la 
hə  ya  ta ke  çir  dik. Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  ti  nin sə  la  hiy  yət  li nü  ma 
yən  də  si Nər  giz Cə  fə  ro  va və Neapol 
Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to
 ru, pro  fes  sor El  da Mor  li  kio ara  sın 
da me  mo  ran  dum  im  za  lan  dı. Bu 
an  laş  ma me  mo  ran  du  mun  dan irə  li 
gə  lən bənd  lə  ri sa  da  la  maq is  tər  dim. 
Be  lə ki, ya  xın za  man  lar  da Şərq  şü 
nas  lıq Uni  ver  si  te  tin  də Azər  bay 
can Mər  kə  zi ya  ra  dıl  maq  la ya 
na  şı, Azər  bay  can di  li  nin təd  ri
 si  nə də baş  la  nı  la  caq. İta  li  ya 
da Azər  bay  can di  li  nin təd  ri  si 
bi  zim bö  yük ar  zu  muz idi. 
Bi  lir  si  niz ki, hər bir dil mən
 sub ol  du  ğu xal  qın xa  rak  te  ri
 nin, ta  ri  xi  nin, mə  də  niy  yə  ti 
nin da  şı  yı  cı  sı  dır. Di  li  miz nə 
qə  dər təb  liğ olun  sa, bir o qə 
dər  mə  də  niy  yə  ti  miz, ta  ri  xi  miz 
təb  liğ olun  muş sa  yı  lır. Ey  ni za 
man  da, di  li  mi  zi öy  rə  nən əc  nə  bi 
və  tən  da  şın öl  kə  mi  zə sev  gi  si ar  ta 
caq və in  for  ma  si  ya mü  ba  ri  zə  sin  də 
də, tə  bii ki, bi  zi dəs  tək  lə  mək  də is 
rar  lı ola  caq. Bu da bi  zim gə  lə  cə  yə 
he  sab  lan  mış st  ra  te  ji ba  xı  şı  mız, in 
for  ma  si  ya mü  ba  ri  zə  sin  də, təb  li  ğat
təş  vi  qat iş  lə  rin  də üs  tün möv  qe  yi 
mi  zi qo  ru  maq  dan iba  rət  dir. 

İm  za  lan  ma mə  ra  si  min  dən son  ra 
Azər  bay  can di  li  nin öy  rə  nil  mə  si 
üçün təd  bi  rə apar  dı  ğım ilk əya  ni 
və  saiti lo  te  re  ya udu  şu ki  mi uni  ver
 si  te  tin tə  lə  bə  si  nə təq  dim et  dim. 
Hə  min tə  lə  bə  yə bu dərs və  saiti  ni 
öy  rə  nib ba  şa çat  dır  dıq  dan son  ra 
as  so  siasi  ya  mız tə  rə  fin  dən bü  tün 
xərc  lə  ri qar  şı  lan  maq  la öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  nin təş  kil olu  na  ca  ğı  nı bil  dir 
dik. Azər  bay  ca  na sə  fər çər  çi  və  sin 
də o, re  gion  lar da  xil ol  maq  la  öl  kə

 mi  zin bir çox sə  fa  lı gu  şə  lə  ri  ni sə  ya
 hət edə  cək. Biz mü  tə  ma  di iz  lə  yi  rik, 
la  kin hə  lə ki, ora müəl  lim tə  yin 
olun  ma  yıb. Bu, Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  ti  nin sə  la  hiy  yə  tin  də  dir. 
Dü  şü  nü  rəm ki, ya  xın za  man  lar  da 
bu mə  sə  lə öz müs  bət həl  li  ni ta  pa 
caq və biz ilk tə  lə  bə  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  ni təş  kil edə  cə  yik. 

Be  lə bir mo  de  li baş  qa öl  kə  lər  də 
də tət  biq et  mək la  zım  dır ki, xa  ric 

də Azər  bay  can di  li  ni öy  rə  nən  lər 
çox ol  sun. Bu, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti 
miz  də bi  zim üçün xü  su  si önəm 
da  şı  ya  caq.

- Si  zin as  so  siasi  ya mü  tə  ma  di 
ola  raq həm Azər  bay  can  da, 
həm də İta  li  ya  da təd  bir  lər ke -
çi  rir. Bu  ra  da hər iki öl  kə  nin 
ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim  lə  ri iş  ti -
rak edir  lər. Tə  bii ki, si  zin gə -
lə  cə  yə ün  van  lan  mış plan  la  rı -
nız möv  cud  dur. Bu ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş 
edər  dik.

  Biz 2017ci il sent  yab  rın 25də 
Azər  bay  can ilə İta  li  ya ara  sın  da 
dip  lo  ma  tık əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı 

nın 25, iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 20, 
NeapolBa  kı qar  daş  laş  ma  sı  nın 45 
il  li  yi  nə həsr olun  muş təd  bir ke  çir 
dik. Təd  bir  də İta  li  ya  nın öl  kə  miz 
də  ki föv  qə  la  də sə  fi  ri  nin müavi  ni 
cə  nab Um  ber  to Boeri, ita  li  ya  lı iş 
adam  la  rı, BMTnin Qaç  qın  lar üz  rə 
ali ko  mis  sar  lı  ğı  nın rəh  bə  ri Fu  rio 
An  ce  les iş  ti  rak edir  di. 

Bi  zim as  so  siasi  ya həm də bir sı 
ra film  lə  rin ital  yan di  li  nə tər  cü  mə 
sin  də ma  raq  lı  dır. Bu ma  ra  ğın kö 
kün  də isə ita  li  ya  lı ta  ma  şa  çı  ya ta  ri 
xi  miz və mə  də  niy  yə  ti  miz haq  qın 
da mə  lu  mat  la  rı elə öz di  lin  də çat 

dır  maq da  ya  nır. Re  jis  sor Ta  hir 
Əli  ye  vin “Qaf  qaz  dan Apen  ni 
nə” fil  mi hə  min vaxt nü  ma  yiş 
olun  du və bu film  lə Azər  bay
 can par  ti  zan  la  rı  nın  Meh  di 
Hü  seyn  za  də  nin, Xan  ço  ban 
Cə  fə  ro  vun və di  gər  lə  ri  nin Bö 
yük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də İta
 li  ya  nın mü  qa  vi  mət hə  rə  ka  tı  na 

qo  şu  la  raq al  man fa  şist  lə  ri  nə 
qar  şı ne  cə mü  ba  ri  zə apar  dıq  la  rı

 nı və bi  zim dost  luq əla  qə  lə  ri  mi  zin 
heç də tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  nı, mə  şəq
 qət  li yol  lar  dan ke  çən ta  ri  xə söy 
kən  di  yi  ni önə çək  dik.

İta  li  ya Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li 
yi  ni ta  nı  yan ilk Av  ro  pa öl  kə  lə  rin 
dən bi  ri  dir. Bu gün İta  li  ya həm st 
ra  te  ji və ən bö  yük iq  ti  sa  di tə  rəf  da 
şı  mız  dır. 1992ci  il yan  va  rın 1də 
bi  zim müs  tə  qil  li  yi  mi  zi ta  nı  yıb və 
dost möv  qe  də ol  du  ğu  nu hər za 
man nü  ma  yiş et  di  rib. Bu mü  na  si 
bət  lər bu gün də da  vam edir. Təd 
bi  rin sent  yab  rın 25də ke  çi  ril  mə  si 
nin xü  su  si bir sə  bə  bi var idi. Bil  di 
yi  niz ki  mi, 1997ci il sent  yab  rın 
25də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
İta  li  ya  ya ilk rəs  mi sə  fə  ri baş tu  tub. 
Məhz bun  dan son  ra iq  ti  sa  di əla  qə 
lə  rin tə  mə  li qo  yu  lub. Bu gün də bu 
əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
2018ci il sent  yab  rın 25də Azər 

DOSTLUQ

Neapol Şərqşünaslıq 
Universitetində 
Azərbaycan dili 
tədris olunacaq 

- De kabr ayın da İta li ya nın 
Neapol şə hə rin də Ulu ön də-
rin anım gü nü ilə bağ lı bö yük 
bir təd bir ke çir mi si niz. Bu 
təd bir ba rə də mə lu mat ver mə-
yi ni zi xa hiş edi rik. Bil di yi miz 
qə dər bu la yi hə nin tə şəb büs-
ka rı və təş ki lat çı sı həm səd ri 
ol du ğu nuz Neapol-Ba kı As so-
siasi ya sı dır.  

 Bə  li, ötən il ən  yad  da  qa  lan iş 
lə  ri  miz  dən bi  ri de  kabr ayın  da 
Neapol  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vin anım gü  nü ilə bağ  lı ke  çir  di 
yi  miz təd  bir ol  du. Qeyd edim ki,  
2018ci il  də Ümum  mil  li li  de  rin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 95 il  li  yi ilə bağ  lı 
öl  kə  miz  də və xa  ric  də bir sı  ra təd 

bir  lər təş  kil olun  du. Biz də bu  nu 
bir te  zis ki  mi gö  tü  rə  rək üzə  ri  mi  zə 
dü  şən və  zi  fə  ni ba  car  dı  ğı  mız qə  dər 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə ça  lış  dıq. Re  jis  sor 
Ay  dan Əh  mə  do  va  nın ek  ran  laş  dır 
dı  ğı və Ulu ön  də  rin hə  yat və ya  ra 
dı  cı  lı  ğın  dan bəhs edən “Xi  las  kar 
öm  rü” sə  nəd  li fil  mi  nin ital  yan di 
lin  də nü  ma  yi  şi  nə mü  vəf  fəq ol  duq. 
Film Neapo  l Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver 
si  te  tin  də gös  tə  ril  di. Təd  bir  də uni 
ver  si  te  tin rek  to  ru, pro  fes  sor El  da 
Mor  li  kio, elm xa  dim  lə  ri, dip  lo  ma 
tik kor  pu  sun nü  ma  yən  də  lə  ri, tə  lə 
bə  lər  də iş  ti  rak et  di  lər. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  ca  nın İta  li  ya  da  kı 
föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri 
Məm  məd Əh  məd  za  də də öz iş  ti  ra

 kı ilə bi  zə dəs  tək ol  du. Təd  bir  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Dias  por 
la İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  ni qu  ru 
mun nü  ma  yən  də  si  El  vin Əs  gə  rov 
təm  sil edir  di. Da  hi şəx  siy  yət haq 
qın  da mə  lu  mat  la  rı ital  yan  la  ra on 
la  rın öz doğ  ma dil  lə  rin  də çat  dır  dıq 
və film audi  to  ri  ya tə  rə  fin  dən bö 
yük ma  raq  la qar  şı  lan  dı.

Elə hə  min gün Ulu ön  də  rin xa  ti
 rə  si  nə həsr olun  muş da  ha bir mö 
tə  bər la  yi  hə  nin bü  növ  rə  si  ni qoy 
duq. Çox  dan ar  zu  sun  da ol  du  ğu 
muz bir ide  ya  nın for  ma  laş  ma  sı 
üçün ilk ad  dım  lar at  dıq. As  so  siasi
 ya  mı  zın tə  şəb  bü  sü və təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver  si  te  ti 
və Neapol Şərq  şü  nas  lıq Uni  ver  si 

NeapolBakı Assosiasiyası zamanla itirilmiş  əlaqələrin çağdaş dövrün tələblərinə uyğun qurul
ması, həmçinin iki ölkə arasında mədəni və dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi 
məqsədi ilə 2014cü ildə İtaliyada təsis olunub. Qeyd edək ki, Neapol və Bakı şəhərləri hələ 
sovet dönəmindən  1972ci ildən qardaşlaşmış şəhərlərdir. Lakin sovet imperiyası süqut 
etdikdən sonra bu dostluq əlaqələri səngimişdi. Müsahibimiz NeapolBakı Assosiasiyasının 
vitseprezidenti Elnur Camalxanov “Milli Məclis” jurnalının suallarına cavab verir.

an  laş  ma me  mo  ran  du  mun  dan irə  li 
gə  lən bənd  lə  ri sa  da  la  maq is  tər  dim. 
Be  lə ki, ya  xın za  man  lar  da Şərq  şü 
nas  lıq Uni  ver  si  te  tin  də Azər  bay 
can Mər  kə  zi ya  ra  dıl  maq  la ya 
na  şı, Azər  bay  can di  li  nin təd  ri

qə  dər təb  liğ olun  sa, bir o qə 
dər  mə  də  niy  yə  ti  miz, ta  ri  xi  miz 
təb  liğ olun  muş sa  yı  lır. Ey  ni za 
man  da, di  li  mi  zi öy  rə  nən əc  nə  bi 
və  tən  da  şın öl  kə  mi  zə sev  gi  si ar  ta 

sin  də ma  raq  lı  dır. Bu ma  ra  ğın kö 
kün  də isə ita  li  ya  lı ta  ma  şa  çı  ya ta  ri 
xi  miz və mə  də  niy  yə  ti  miz haq  qın 
da mə  lu  mat  la  rı elə öz di  lin  də çat 

dır  maq da  ya  nır. Re  jis  sor Ta  hir 

qar  şı ne  cə mü  ba  ri  zə apar  dıq  la  rı
 nı və bi  zim dost  luq əla  qə  lə  ri  mi  zin 

heç də tə  sa  dü  fi ol  ma  dı  ğı  nı, mə  şəq
 qət  li yol  lar  dan ke  çən ta  ri  xə söy 
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kim  sə bi  zə tap  şı  rıq ver  sin. Biz özü
 mü  zü döv  lət si  ya  sə  ti  nin tər  kib his
 sə  si ki  mi gö  rü  rük. Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu  nu im  ka  nı olan hər bir azər  bay 
can  lı et  mə  li  dir. Mə  sə  lən, Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin  100 il  li
 yi ilə bağ  lı cə  nab Pre  zi  den  tin sə 
rən  ca  mın  dan son  ra biz də öz təd 
bir  lə  ri  miz  də bu  nu önə çək  dik. 
Cüm  hu  riy  yət il  lə  rin  də 100 nə  fər 
dən iba  rət azər  bay  can  lı tə  lə  bə xa 
ric  də təh  sil al  maq üçün Av  ro  pa  ya 
yo  la sa  lın  mış  dı. O za  man  lar da 
dost möv  qe  yin  də da  ya  nan İta  li  ya 
ilk ola  raq on  la  ra pə  nah gə  ti  rən tə 
lə  bə  lə  rə la  zı  mi dəs  tə  yi ver  miş və 
müx  tə  lif Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə get  mə 
lə  ri üçün vi  za tə  mi  na  tın  da kö  mək 
lik gös  tər  miş  di. Heç uza  ğa get  mə 
yək, bi  zim se  lek  si  ya  çı alim Əh  məd 
Rə  cəb  li  İta  li  ya  da Pe  ru  ca Ali Kral 
Eks  pe  ri  men  tal Aq  rar İns  ti  tu  tu  nun 
tə  lə  bə  si ol  muş  du. Bu əla  qə  lə  ri önə 
çək  mək  lə biz   bü  tün bun  la  rın tə  sa
 dü  fi de  yil, də  rin ta  ri  xi kök  lə  rə bağ
 lı ol  du  ğu  nu gös  tə  ri  rik. 

- Bil  di  yim qə  dər as  so  siasi  ya öz 
işi  ni həm Dias  por  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin, həm də 
İta  li  ya  da  kı sə  fir  li  yi  mi  zin 
fəaliy  yə  ti ilə uz  laş  dı  ra  raq hə -
ya  ta ke  çi  rir.

 Bə  li, bi  zim Dias  por  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  sin  də gö  rüş  lə  ri  miz 
də olub. Ko  mi  tə  nin səd  ri Fuad Mu 
ra  do  va və sə  fir Məm  məd Əh  məd 
za  də  yə bi  zə gös  tər  dik  lə  ri dəs  tə  yə 
gö  rə də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di
 ri  rik. Gör  dü  yü  müz iş  lə  ri dias  por 

fəaliy  yə  ti  nin bir is  ti  qa  mə  ti ki  mi də 
də  yər  lən  dir  mək olar. Həm  və  tən  lə 
ri  mi  zin bir ara  ya gə  ti  ril  mə  si,  öl  kə
 mi  zin təb  li  ği və lob  bi  çi  lik fəaliy  yə 
tin  də konk  ret bir is  ti  qa  mə  tə kök 
lən  mək üçün əli  miz  dən gə  lə  ni edi
 rik. İta  li  ya  da ya  şa  yan, təh  sil alan 
soy  daş  la  rı  mız  la mü  tə  ma  di gö  rü 
şü  rük. Bi  zim bu gü  nə qə  dər gör  dü
 yü  müz iş  lər də dias  por fəaliy  yə  ti 
ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lib və yük  sək 
də  yər  lən  di  ri  lib.   

DOSTLUQ

bay  can Dil  lər  Uni  ver  si  te  tin  də ey 
niad  lı təd  bir ke  çir  dik. Bu ta  rı  xi 
əbə  di  ləş  dir  mək və ma  hiy  yə  ti  ni önə 
çək  mək üçün biz məhz sent  yab  rın 
25ni seç  miş  dik. Azər  bay  can  Dil 
lər Uni  ver  si  te  tin  də  ki İtal  yan Mər 
kə  zin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  də ital  yan 
di  lin  də təh  sil alan tə  lə  bə  lə  rə “Xi 
las  kar öm  rü” fil  mi  ni təq  dim et  dik. 
Ora  da bi  zim as  so  siasi  ya  nın pre  zi 
den  ti Cü  zep  pe Ka  nil  ya da  çı  xış 
edə  rək öz ürək söz  lə  ri  ni de  di.

Qar  şı  da bö  yük plan  la  rı  mız var, 
as  so  siasi  ya  nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün sı  ra  la  rı  mı  zı 
ge  niş  lən  dir  dik və qu  ru  ma ic  ti 
maiy  yət  lə əl  qə  lər, me  dia sa  hə  sin  də 
ye  ni vit  sepre  zi  dent tə  yin et  dik. 
Bu, Azər  bay  can Kon  fu Fe  de  ra  si  ya 
sı  nın vit  sepre  zi  den  ti, iş ada  mı və 
ya  xın dos  tu  muz Tu  ral Ali  şan  lı  dır. 
Çox və  tən  pər  vər və öl  kə  mi  zin təb 

li  ği na  mi  nə öz töh  fə  lə  ri  ni ver  mək 
dən  qu  rur his  si ke  çi  rən bir in  san 
dır. Ümid edi  rəm ki, sı  ra  la  rı  mı  zı 
ge  niş  lən  di  rib da  ha bö  yük təd  bir  lə 
rə nail ola  ca  ğıq.

Mə  lu  mat üçün bil  di  rim ki, bu il 
biz Azər  bay  can xal  ça  sı  nı da İta  li  ya 
ba  za  rı  na çı  xar  ma  ğı plan  laş  dı  rı  rıq. 
Bi  lir  si  niz ki, bu, döv  lət baş  çı  sı İl 
ham Əli  ye  vin bir  ba  şa nə  za  rə  tin  də 
olan priori  tet bir mə  sə  lə  dir. Həm 
Azər  bay  can bren  di, həm də Azər 
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, ta  ri  xi  nin 
da  şı  yı  cı  sı ola  raq biz bu  nu İta  li  ya ic 
ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır  maq is  tə  yi  rik. 
Bu  nun  la bağ  lı  Neapol  da Azər  bay 
can xal  ça  sı  nın təq  di  matını ke  çir  mə
 yi plan  laş  dı  rı  rıq. Həm  çi  nin Pom  pey 
şə  hə  rin  də mil  li də  yər  lə  ri  mi  zi özün 
də bir  ləş  di  rən Nov  ruz bay  ra  mı  nın 
təş  ki  lin  də də çox ma  raq  lı  yıq. Bu 
mə  sə  lə  də da  nı  şıq  la  rı  mız da  vam 

edir. Ümid  va  ram ki, bu  na da nail 
ola  ca  ğıq. Tə  bii ki, bu özü də mil  li 
adətənə  nə  lə  ri  mi  zin təb  li  ği  nə xid 
mət edə  cək.    

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, İta  li  ya-
Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri si -
ya  si, iq  ti  sa  di, həm də mə  də  ni 
sa  hə  lər  də yük  sə  lən xət  lə in  ki -
şaf edir.  Bu  nun ba  riz nü  mu  nə-
 lə  rin  dən bi  ri ki  mi Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın iş  ti  ra  kı ilə İta  li  ya 
Se  na  tın  da Azər  bay  ca  nın müs -
tə  qil  li  yi  nin 100 il  li  yi  nin yük -
sək sə  viy  yə  də ke  çi  ril  mə  si  ni 
gös  tər  mək olar. Si  zin qu  rum 
bu əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə -
si  nə nə ki  mi töh  fə  lər ve  rir?

  Biz bü  tün təd  bir  lə  rə dair te  zis
 lə  ri  mi  zi Pre  zi  den  ti  mi  zin sə  rən  cam
 la  rın  dan gö  tü  rü  rük. Göz  lə  mi  rik ki, 
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kim  sə bi  zə tap  şı  rıq ver  sin. Biz özü
 mü  zü döv  lət si  ya  sə  ti  nin tər  kib his
 sə  si ki  mi gö  rü  rük. Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu  nu im  ka  nı olan hər bir azər  bay 
can  lı et  mə  li  dir. Mə  sə  lən, Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin  100 il  li
 yi ilə bağ  lı cə  nab Pre  zi  den  tin sə 
rən  ca  mın  dan son  ra biz də öz təd 
bir  lə  ri  miz  də bu  nu önə çək  dik. 
Cüm  hu  riy  yət il  lə  rin  də 100 nə  fər 
dən iba  rət azər  bay  can  lı tə  lə  bə xa 
ric  də təh  sil al  maq üçün Av  ro  pa  ya 
yo  la sa  lın  mış  dı. O za  man  lar da 
dost möv  qe  yin  də da  ya  nan İta  li  ya 
ilk ola  raq on  la  ra pə  nah gə  ti  rən tə 
lə  bə  lə  rə la  zı  mi dəs  tə  yi ver  miş və 
müx  tə  lif Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə get  mə 
lə  ri üçün vi  za tə  mi  na  tın  da kö  mək 
lik gös  tər  miş  di. Heç uza  ğa get  mə 
yək, bi  zim se  lek  si  ya  çı alim Əh  məd 
Rə  cəb  li  İta  li  ya  da Pe  ru  ca Ali Kral 
Eks  pe  ri  men  tal Aq  rar İns  ti  tu  tu  nun 
tə  lə  bə  si ol  muş  du. Bu əla  qə  lə  ri önə 
çək  mək  lə biz   bü  tün bun  la  rın tə  sa
 dü  fi de  yil, də  rin ta  ri  xi kök  lə  rə bağ
 lı ol  du  ğu  nu gös  tə  ri  rik. 

- Bil  di  yim qə  dər as  so  siasi  ya öz 
işi  ni həm Dias  por  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin, həm də 
İta  li  ya  da  kı sə  fir  li  yi  mi  zin 
fəaliy  yə  ti ilə uz  laş  dı  ra  raq hə -
ya  ta ke  çi  rir.

 Bə  li, bi  zim Dias  por  la İş üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  sin  də gö  rüş  lə  ri  miz 
də olub. Ko  mi  tə  nin səd  ri Fuad Mu 
ra  do  va və sə  fir Məm  məd Əh  məd 
za  də  yə bi  zə gös  tər  dik  lə  ri dəs  tə  yə 
gö  rə də  rin min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di
 ri  rik. Gör  dü  yü  müz iş  lə  ri dias  por 

fəaliy  yə  ti  nin bir is  ti  qa  mə  ti ki  mi də 
də  yər  lən  dir  mək olar. Həm  və  tən  lə 
ri  mi  zin bir ara  ya gə  ti  ril  mə  si,  öl  kə
 mi  zin təb  li  ği və lob  bi  çi  lik fəaliy  yə 
tin  də konk  ret bir is  ti  qa  mə  tə kök 
lən  mək üçün əli  miz  dən gə  lə  ni edi
 rik. İta  li  ya  da ya  şa  yan, təh  sil alan 
soy  daş  la  rı  mız  la mü  tə  ma  di gö  rü 
şü  rük. Bi  zim bu gü  nə qə  dər gör  dü
 yü  müz iş  lər də dias  por fəaliy  yə  ti 
ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lib və yük  sək 
də  yər  lən  di  ri  lib.   

DOSTLUQ

bay  can Dil  lər  Uni  ver  si  te  tin  də ey 
niad  lı təd  bir ke  çir  dik. Bu ta  rı  xi 
əbə  di  ləş  dir  mək və ma  hiy  yə  ti  ni önə 
çək  mək üçün biz məhz sent  yab  rın 
25ni seç  miş  dik. Azər  bay  can  Dil 
lər Uni  ver  si  te  tin  də  ki İtal  yan Mər 
kə  zin  də ke  çi  ri  lən təd  bir  də ital  yan 
di  lin  də təh  sil alan tə  lə  bə  lə  rə “Xi 
las  kar öm  rü” fil  mi  ni təq  dim et  dik. 
Ora  da bi  zim as  so  siasi  ya  nın pre  zi 
den  ti Cü  zep  pe Ka  nil  ya da  çı  xış 
edə  rək öz ürək söz  lə  ri  ni de  di.

Qar  şı  da bö  yük plan  la  rı  mız var, 
as  so  siasi  ya  nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün sı  ra  la  rı  mı  zı 
ge  niş  lən  dir  dik və qu  ru  ma ic  ti 
maiy  yət  lə əl  qə  lər, me  dia sa  hə  sin  də 
ye  ni vit  sepre  zi  dent tə  yin et  dik. 
Bu, Azər  bay  can Kon  fu Fe  de  ra  si  ya 
sı  nın vit  sepre  zi  den  ti, iş ada  mı və 
ya  xın dos  tu  muz Tu  ral Ali  şan  lı  dır. 
Çox və  tən  pər  vər və öl  kə  mi  zin təb 

li  ği na  mi  nə öz töh  fə  lə  ri  ni ver  mək 
dən  qu  rur his  si ke  çi  rən bir in  san 
dır. Ümid edi  rəm ki, sı  ra  la  rı  mı  zı 
ge  niş  lən  di  rib da  ha bö  yük təd  bir  lə 
rə nail ola  ca  ğıq.

Mə  lu  mat üçün bil  di  rim ki, bu il 
biz Azər  bay  can xal  ça  sı  nı da İta  li  ya 
ba  za  rı  na çı  xar  ma  ğı plan  laş  dı  rı  rıq. 
Bi  lir  si  niz ki, bu, döv  lət baş  çı  sı İl 
ham Əli  ye  vin bir  ba  şa nə  za  rə  tin  də 
olan priori  tet bir mə  sə  lə  dir. Həm 
Azər  bay  can bren  di, həm də Azər 
bay  can mə  də  niy  yə  ti  nin, ta  ri  xi  nin 
da  şı  yı  cı  sı ola  raq biz bu  nu İta  li  ya ic 
ti  maiy  yə  ti  nə çat  dır  maq is  tə  yi  rik. 
Bu  nun  la bağ  lı  Neapol  da Azər  bay 
can xal  ça  sı  nın təq  di  matını ke  çir  mə
 yi plan  laş  dı  rı  rıq. Həm  çi  nin Pom  pey 
şə  hə  rin  də mil  li də  yər  lə  ri  mi  zi özün 
də bir  ləş  di  rən Nov  ruz bay  ra  mı  nın 
təş  ki  lin  də də çox ma  raq  lı  yıq. Bu 
mə  sə  lə  də da  nı  şıq  la  rı  mız da  vam 

edir. Ümid  va  ram ki, bu  na da nail 
ola  ca  ğıq. Tə  bii ki, bu özü də mil  li 
adətənə  nə  lə  ri  mi  zin təb  li  ği  nə xid 
mət edə  cək.    

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, İta  li  ya-
Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri si -
ya  si, iq  ti  sa  di, həm də mə  də  ni 
sa  hə  lər  də yük  sə  lən xət  lə in  ki -
şaf edir.  Bu  nun ba  riz nü  mu  nə-
 lə  rin  dən bi  ri ki  mi Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın iş  ti  ra  kı ilə İta  li  ya 
Se  na  tın  da Azər  bay  ca  nın müs -
tə  qil  li  yi  nin 100 il  li  yi  nin yük -
sək sə  viy  yə  də ke  çi  ril  mə  si  ni 
gös  tər  mək olar. Si  zin qu  rum 
bu əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə -
si  nə nə ki  mi töh  fə  lər ve  rir?

  Biz bü  tün təd  bir  lə  rə dair te  zis
 lə  ri  mi  zi Pre  zi  den  ti  mi  zin sə  rən  cam
 la  rın  dan gö  tü  rü  rük. Göz  lə  mi  rik ki, 
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isə İmam Hü  seyn dər  ga  hın  da Tan  rı 
nın tor  paq mü  qəd  dəs  li  yi  nə qo  vu  şan 
Ni  za  mi Gən  cə  vi bu  la  ğın  dan içib 
“Bən  güba  də”si ilə Sə  fə  vi  lər döv  lə  ti 
nin qu  ru  cu  su Şah İs  ma  yıl Xə  tainin 
Tu  ran sev  gi  si  ni di  lə gə  ti  rən Möv  la  na 
Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin mil  li kim  li  yi  nə 
ucal  dı  lan abi  də idi. O za  ma  na qə  dər 
onu iraq  lı bi  lən  lər o gün  dən Də  də 
Qor  qu  dun “Ba  yat bo  yun  dan bir ər 
qop  du” hik  mə  ti  nə ta  pın  dı.

Hə  min 70ci il  lər  də tək  cə uni  ver  si 
tet  lər qu  ru  lub, el  mitəd  ris mər  kəz  lə  ri 
ya  ra  dıl  ma  dı. Azər  bay  ca  nın Fi  ri  dun 
bəy Kö  çər  li, Mir  zə Cə  lil, Hə  sən bəy 
Zər  ba  bi, Ab  dul  la Şaiq, Mir  zə Ələk  bər 
Sa  bir, Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də, Ab  bas
 qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov, Mol  la Pə  nah Va 
qif, Xur  şid  ba  nu Na  tə  van, Sə  məd Vur 
ğun, Hü  seyn Ca  vid, Cə  fər Cab  bar  lı 
ki  mi ad  la  rı  nı sa  da  la  dı  ğı  mız on  lar  la 
şair və ya  zı  çı  sı  nın abi  də  lə  ri ucal  dı, xa 
ti  rə mu  zey  lə  ri  nin tə  mə  li qo  yul  du. 

Tu  ra  na qı  lınc  dan da  ha kəs  kin, 
ulu qüv  vət

Yal  nız mə  də  niy  yət, 
mə  də  niy  yət, mə  də  niy  yət!

 de  yən Ca  vid Əfən  di  nin  o Ca  vid 
Əfən  di  nin ki, ailə  si, doğ  ma  la  rı TU 
RAN və QU  RAN mü  qəd  dəs  li  yi  nə 
qur  ban get  miş, 37ci ilin dəh  şət  li rep 
res  si  ya  la  rın  da mil  li mən  lik və mil  li 

kim  lik uğ  run  da mü  ca  di  lə  də ba  şların
 dan keç  miş  dilər.

Hü  seyn Ca  vi  din nə  şi  nin uzaq Si  bir 
çöl  lə  rin  dən, Al  tay türk  lə  ri  nin şa  man 
duala  rı  nın za  manza  man, elə in  di də 
ha  kim ol  du  ğu səh  ra  lar  dan və  tə  nə gə 
ti  ril  mə  si, Ca  vid məq  bə  rə komp  lek  si 
nin ucal  dıl  ma  sı Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin mə  nə  vi də  yər  lər ta  ri  xi qar  şı
 sın  da ən bö  yük xid  mət  lə  rin  dən idi.

Bu, 650 il ön  cə Se  yid İma  dəd  din 
Nə  si  mi  nin üzün  də Tan  rı  nın tə  cəl  la et 
di  yi in  sa  na sev  gi  sin  dən ör  nək  dir. Ulu 
ön  dər bü  tün ad  dım  la  rı ilə mən  sub ol 
du  ğu mil  lə  tin, məm  lə  kə  tin haqq sə  si 
idi. Nə  si  mi Al  la  hı in  san  da gö  rüb, onu 
ila  hi  ləş  di  rən  də haq  qı de  yir, ka  mil in 
sa  nı haq  dan bi  lir  di. Onun 600 il  lik yu 
bi  le  yi də ötən əs  rin 70ci il  lə  ri  nə tə  sa 
düf et  miş  di. O dövr bi  zə kim  lə  ri, nə  lə  ri 
bəxş et  mə  di? Da  ha doğ  ru  su, kim  lə  ri 
bi  zə qay  tar  ma  dı? Mir  zə İb  ra  hi  mov, 
Üze  yir Ha  cı  bə  yov, Sə  məd Vur  ğun, İl 
yas Əfən  di  yev, Rə  sul Rza, Qa  ra Qa  ra 
yev, Fik  rət Əmi  rov, Ca  han  gir Ca  han 
gi  rov, Sol  tan Ha  cı  bə  yov, Cöv  dət Ha  cı 
yev, Arif Mə  li  kov, Fik  rət Əmi  rov, To  fiq 
Qu  li  yev, Rə  şid Beh  bu  dov, Zey  nəb 
Xan  la  ro  va, Bəx  ti  yar Va  hab  za  də, İsa 
Hü  sey  nov, Məm  məd Araz, Xə  lil Rza 
Ulu  türk, Ədil İs  gən  də  rov, El  dar Qu  li 
yev, Xəy  yam Mir  zə  za  də, Anar, Ra  sim 
Ba  la  yev və ad  la  rı  nı sa  da  la  ma  dı  ğı  mız 
fit  ri is  te  dad sa  hib  lə  ri  nin, on  la  rın mən 
sub ol  du  ğu mil  lə  tin, məm  lə  kə  tin haq 
qı  nı Azər  bay  ca  nın o za  man  kı I ka  ti  bi 
bu da  hi  lə  rin elə onun haq  qı  na gi  rən, 
yur  du  nu bö  lən ya  ğı  lar  dan al  dı. Ke  çi  ci 
bay  raq  la  rı, or  den və me  dal  la  rı sa  ra  yın 
baş kö  şə  si  nə gə  tir  di. Tan  rı  nın ən ali 
var  lı  ğın  da, ya  ra  dı  lı  şın  da elə onun özü
 nü, üzü  nü gö  rən, bu ina  mı  na, eti  qa  dı 
na gö  rə us  tad  la  rı Həl  lac Mən  sur, Fəz 
lul  lah Nəimi ki  mi dar ağa  cı  na qal  dı  rı 
lan, də  ri  si so  yu  lan, dün  ya  nın dörd 
mü  qəd  dəs baş  lan  ğı  cı ki  mi dörd ye  rə 
bö  lü  nən:

Pən  be  yi-da  ği-cü  nun iç  rə 
ni  han  dır bə  də  nim,

Di  ri ol  duq  ca li  ba  sım bu  dur, 
öl  səm, kə  fə  nim.

 ni  da  sı ilə gözgöz olan bə  də  ni  ni, 
cis  mi  ni ru  hu ilə bir  lik  də haq  qa ve  rən, 
haq  qı da  nan  la  rın, özüözü  nü in  kar 
edən  lə  rin üzü  nə du  rub alqan içə  ri  sin 
də üs  yan edən Nə  si  mi de  yir:

Za  hi  din bir bar  ma  ğın kəs  sən, 
dö  nüb həq  dən qa  çar,

Gör bu mis  kin aşi  qi sər  pa 
so  yar  lar, ağ  rı  maz.

Or  ta çağ  la  rın is  tiq  lal fə  daisi, azad 
lıq car  çı  sı ki  mi yad  da  şı  na həkk edib 
mə  həb  bət və gö  zəl  lik nəğ  mə  ka  rı, in 
sa  nın mə  nə  vi zən  gin  li  yi, ka  mil  li  yi və 
əzə  mə  ti haq  qın  da ən qüd  rət  li əsər  lə 
rin bəs  tə  ka  rı, ana  dil  li fəl  sə  fi poezi  ya 
nın bay  raq  da  rı ki  mi qə  bul edi  lən Se 
yid İma  dəd  din Nə  si  mi tək  cə xu  ra  fa  ta, 
di  ni eh  kam  la  ra qar  şı çıx  ma  mış  dı. İn 
sa  na, in  san  lı  ğa, din  lə  rə, mil  lət  lə  rə to 
le  rant mü  na  si  bət, mül  ti  kul  tu  ral də 
yər  lə  rə hör  mət onun ər  ziha  lın  da, 
pür ka  ma  lın  da, hü  ru  fi  lə  rin bu  yur  du 
ğu, özü  nün də söy  lə  di  yi ki  mi, mah 
ca  ma  lın  da idi. Onun di  li  nə, di  ni  nə əl 
qo  yan xi  la  fət or  du  su  na qar  şı düz 20 il 
mü  ca  di  lə edən Ba  bək Xür  rə  mi əsir 
apa  rı  lıb Sa  mi  rə  də dar ağa  cı  na qal  dı  rı
 lıb, qol  la  rı bu  da  nan  da: “40 il qul ki  mi 
ya  şa  maq  dan  sa, bir gün azad ya  şa  maq 
yax  şı  dır”,  de  yib “Azər  bay  can, Azər 
bay  can, Azər  bay  can!” ni  da  sı ilə mil 
lə  ti  nin, məm  lə  kə  ti  nin azad  lıq car  çı  sı 
na çev  ril  di  yi ki  mi, də  ri  si so  yu  lub rən
 gi sa  ra  lan Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi 
də qü  rur mən  bə  yi  nə, mə  nə  viy  yat 
sim  vo  lu  na dö  nür. Də  ri  si  nin so  yul  ma
 sı  na hökm ve  rən  lər, də  ri  si so  yu  lan 
za  man xey  li qan itir  di  yin  dən rən  gi 
sa  ra  lan şairə üz tu  tub:  “Rən  gin ni  yə 
sa  ra  lır?” sualı  nı ve  rən  də Nə  si  mi: 
“Mən əbə  diy  yət üfüq  lə  rin  də do  ğan 
eşq gü  nə  şi  yəm, gü  nəş ba  tan  da rən  gi 
sa  ra  lar”,  de  yə ca  vab ve  rir...

NƏSİMİ İLİ

Bü  tün var  lı  ğı, ru  hu, duy  ğu  la  rı ilə azər  bay  can  lı olan, 
azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si ilə mil  li döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zin 
mü  hüm bir mər  hə  lə  si  nə im  za atan Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vi hər kəs həm də iki mü  qəd  dəs his  si  nə gö  rə bö  yük eh 
ti  ram  la xa  tır  la  yır. Onun bi  ri və bi  rin  ci  si ana di  li  ni döv  lət 
di  li elan et  mə  si, onun mən  sub ol  du  ğu, özü ki  mi qə  dimqa
 yım xal  qın adı ilə ça  ğı  rıl  ma  sı  na nail ol  ma  sı, Kons  ti  tu  si  ya 
hü  qu  qu ver  mə  si, ikin  ci  si isə mil  limə  nə  vi də  yər  lər ta  ri  xi 
mi  zi ya  ra  dan qüd  rət  li sözsə  nət adam  la  rı  nı hi  ma  yə et  mə  si, 
on  la  rın ad  la  rı  nın əbə  di  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də cə  sa  rət  li 
ad  dım  lar at  ma  sı idi. Ulu ön  dər ha  ki  miy  yə  ti  nin bi  rin  ci mər
 hə  lə  sin  də 7080ci il  lər  də bun  la  ra nail ol  du. Şeyx Ni  za  mi 
Gən  cə  vi   döv  rü  nün poezi  ya di  li olan fars di  lin  də qə  ləm çal
 dı  ğı  na gö  rə onu özü  nün  kü  ləş  dir  mək is  tə  yən  lə  rə görk ol 
sun de  yə, şairi ye  rüs  tü və ye  ral  tı dün  ya  nın sul  ta  nı  na çe  vir
 di. Ba  kı  nın qa  la di  var  la  rı  nın önün  də, Qız Qa  la  sı  nın ətə  yin
 də iki əzə  mət  li mü  qəd  dəs  lik ucal  dı. Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
möh  tə  şəm abi  də  si və Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Azər  bay  can 
Əbə  diy  ya  tı Mu  ze  yi sö  zə, ey  ni za  man  da, dün  ya  nı  ye  ri, gö 

yü və in  sa  nı söz  dən xəlq edən ulu Tan  rı  ya eh  ti  ra  mın əla 
mə  ti idi.

Eşq  dir meh  ra  bı uca göy  lə  rin,
Eşq  siz ey dün  ya, nə  dir də  yə  rin.
 ni  da  sı ilə or  ta çağ  la  rın Şərq ədə  biy  ya  tı  na azər  bay  can  lı 

sev  da  sı gə  ti  rən öl  məz Ni  za  mi  nin “Xəm  sə”si  nin mi  niatür  lə  ri 
əsa  sın  da na  xış  la  nan, yad  daş xa  lı  mı  za çə  ki  lən il  lüst  ra  si  ya  lar, 
“Ni  za  mi” met  rostan  si  ya  sı ye  rüs  tü və ye  ral  tı dün  ya  nın, mif 
lər səl  tə  nə  ti  nin sər  da  rı Oğuz oğ  lu  nun yol mü  qəd  dəs  li  yi idi. 
Ulu Tan  rı  dan baş  la  yıb, Ni  za  mi dü  ha  sın  dan ke  çən yol elə 
Tan  rı  nın özün  də də bi  tir  di. Bu, Hey  dər Əli  yev əzə  mə  ti, onun 
mil  lət sev  gi  si, Ni  za  mi ir  si  ni mə  nim  sə  mək is  tə  yən  lə  rə isə ta 
rix dər  si idi. Elə hə  min 70ci il  lər  də:

Ya Rəbb, bə  la  yi-eşq ilə qıl aşi  na mə  ni!
Bir dəm bə  la  yi-eşq  dən et  mə cü  da mə  ni!
 ni  da  sı ilə ərəb səh  ra  la  rı  na türk sev  da  sı gə  ti  rən, ila  hi 

eşq təş  nə  si, Ba  yat boy  lu, Oğuz soy  lu Möv  la  na Mə  həm  məd 
Fü  zu  li  nin abi  də  si ucal  dı. Əs  lin  də bu, Kər  bə  la mü  si  bə  ti  ni 
kə  dər poezi  ya  sın  dan, “Hə  qi  qə  ti şü  da”dan gö  yər  dən, özü 

Şərəf Cəlilli

Яbяdiyyяt gцnяшi

Seyid İmadəddin Nəsimi: 

“Həqq idi, 
həqqi dedi, 

həqq söylədi”
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isə İmam Hü  seyn dər  ga  hın  da Tan  rı 
nın tor  paq mü  qəd  dəs  li  yi  nə qo  vu  şan 
Ni  za  mi Gən  cə  vi bu  la  ğın  dan içib 
“Bən  güba  də”si ilə Sə  fə  vi  lər döv  lə  ti 
nin qu  ru  cu  su Şah İs  ma  yıl Xə  tainin 
Tu  ran sev  gi  si  ni di  lə gə  ti  rən Möv  la  na 
Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin mil  li kim  li  yi  nə 
ucal  dı  lan abi  də idi. O za  ma  na qə  dər 
onu iraq  lı bi  lən  lər o gün  dən Də  də 
Qor  qu  dun “Ba  yat bo  yun  dan bir ər 
qop  du” hik  mə  ti  nə ta  pın  dı.

Hə  min 70ci il  lər  də tək  cə uni  ver  si 
tet  lər qu  ru  lub, el  mitəd  ris mər  kəz  lə  ri 
ya  ra  dıl  ma  dı. Azər  bay  ca  nın Fi  ri  dun 
bəy Kö  çər  li, Mir  zə Cə  lil, Hə  sən bəy 
Zər  ba  bi, Ab  dul  la Şaiq, Mir  zə Ələk  bər 
Sa  bir, Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də, Ab  bas
 qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov, Mol  la Pə  nah Va 
qif, Xur  şid  ba  nu Na  tə  van, Sə  məd Vur 
ğun, Hü  seyn Ca  vid, Cə  fər Cab  bar  lı 
ki  mi ad  la  rı  nı sa  da  la  dı  ğı  mız on  lar  la 
şair və ya  zı  çı  sı  nın abi  də  lə  ri ucal  dı, xa 
ti  rə mu  zey  lə  ri  nin tə  mə  li qo  yul  du. 

Tu  ra  na qı  lınc  dan da  ha kəs  kin, 
ulu qüv  vət

Yal  nız mə  də  niy  yət, 
mə  də  niy  yət, mə  də  niy  yət!

 de  yən Ca  vid Əfən  di  nin  o Ca  vid 
Əfən  di  nin ki, ailə  si, doğ  ma  la  rı TU 
RAN və QU  RAN mü  qəd  dəs  li  yi  nə 
qur  ban get  miş, 37ci ilin dəh  şət  li rep 
res  si  ya  la  rın  da mil  li mən  lik və mil  li 

kim  lik uğ  run  da mü  ca  di  lə  də ba  şların
 dan keç  miş  dilər.

Hü  seyn Ca  vi  din nə  şi  nin uzaq Si  bir 
çöl  lə  rin  dən, Al  tay türk  lə  ri  nin şa  man 
duala  rı  nın za  manza  man, elə in  di də 
ha  kim ol  du  ğu səh  ra  lar  dan və  tə  nə gə 
ti  ril  mə  si, Ca  vid məq  bə  rə komp  lek  si 
nin ucal  dıl  ma  sı Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin mə  nə  vi də  yər  lər ta  ri  xi qar  şı
 sın  da ən bö  yük xid  mət  lə  rin  dən idi.

Bu, 650 il ön  cə Se  yid İma  dəd  din 
Nə  si  mi  nin üzün  də Tan  rı  nın tə  cəl  la et 
di  yi in  sa  na sev  gi  sin  dən ör  nək  dir. Ulu 
ön  dər bü  tün ad  dım  la  rı ilə mən  sub ol 
du  ğu mil  lə  tin, məm  lə  kə  tin haqq sə  si 
idi. Nə  si  mi Al  la  hı in  san  da gö  rüb, onu 
ila  hi  ləş  di  rən  də haq  qı de  yir, ka  mil in 
sa  nı haq  dan bi  lir  di. Onun 600 il  lik yu 
bi  le  yi də ötən əs  rin 70ci il  lə  ri  nə tə  sa 
düf et  miş  di. O dövr bi  zə kim  lə  ri, nə  lə  ri 
bəxş et  mə  di? Da  ha doğ  ru  su, kim  lə  ri 
bi  zə qay  tar  ma  dı? Mir  zə İb  ra  hi  mov, 
Üze  yir Ha  cı  bə  yov, Sə  məd Vur  ğun, İl 
yas Əfən  di  yev, Rə  sul Rza, Qa  ra Qa  ra 
yev, Fik  rət Əmi  rov, Ca  han  gir Ca  han 
gi  rov, Sol  tan Ha  cı  bə  yov, Cöv  dət Ha  cı 
yev, Arif Mə  li  kov, Fik  rət Əmi  rov, To  fiq 
Qu  li  yev, Rə  şid Beh  bu  dov, Zey  nəb 
Xan  la  ro  va, Bəx  ti  yar Va  hab  za  də, İsa 
Hü  sey  nov, Məm  məd Araz, Xə  lil Rza 
Ulu  türk, Ədil İs  gən  də  rov, El  dar Qu  li 
yev, Xəy  yam Mir  zə  za  də, Anar, Ra  sim 
Ba  la  yev və ad  la  rı  nı sa  da  la  ma  dı  ğı  mız 
fit  ri is  te  dad sa  hib  lə  ri  nin, on  la  rın mən 
sub ol  du  ğu mil  lə  tin, məm  lə  kə  tin haq 
qı  nı Azər  bay  ca  nın o za  man  kı I ka  ti  bi 
bu da  hi  lə  rin elə onun haq  qı  na gi  rən, 
yur  du  nu bö  lən ya  ğı  lar  dan al  dı. Ke  çi  ci 
bay  raq  la  rı, or  den və me  dal  la  rı sa  ra  yın 
baş kö  şə  si  nə gə  tir  di. Tan  rı  nın ən ali 
var  lı  ğın  da, ya  ra  dı  lı  şın  da elə onun özü
 nü, üzü  nü gö  rən, bu ina  mı  na, eti  qa  dı 
na gö  rə us  tad  la  rı Həl  lac Mən  sur, Fəz 
lul  lah Nəimi ki  mi dar ağa  cı  na qal  dı  rı 
lan, də  ri  si so  yu  lan, dün  ya  nın dörd 
mü  qəd  dəs baş  lan  ğı  cı ki  mi dörd ye  rə 
bö  lü  nən:

Pən  be  yi-da  ği-cü  nun iç  rə 
ni  han  dır bə  də  nim,

Di  ri ol  duq  ca li  ba  sım bu  dur, 
öl  səm, kə  fə  nim.

 ni  da  sı ilə gözgöz olan bə  də  ni  ni, 
cis  mi  ni ru  hu ilə bir  lik  də haq  qa ve  rən, 
haq  qı da  nan  la  rın, özüözü  nü in  kar 
edən  lə  rin üzü  nə du  rub alqan içə  ri  sin 
də üs  yan edən Nə  si  mi de  yir:

Za  hi  din bir bar  ma  ğın kəs  sən, 
dö  nüb həq  dən qa  çar,

Gör bu mis  kin aşi  qi sər  pa 
so  yar  lar, ağ  rı  maz.

Or  ta çağ  la  rın is  tiq  lal fə  daisi, azad 
lıq car  çı  sı ki  mi yad  da  şı  na həkk edib 
mə  həb  bət və gö  zəl  lik nəğ  mə  ka  rı, in 
sa  nın mə  nə  vi zən  gin  li  yi, ka  mil  li  yi və 
əzə  mə  ti haq  qın  da ən qüd  rət  li əsər  lə 
rin bəs  tə  ka  rı, ana  dil  li fəl  sə  fi poezi  ya 
nın bay  raq  da  rı ki  mi qə  bul edi  lən Se 
yid İma  dəd  din Nə  si  mi tək  cə xu  ra  fa  ta, 
di  ni eh  kam  la  ra qar  şı çıx  ma  mış  dı. İn 
sa  na, in  san  lı  ğa, din  lə  rə, mil  lət  lə  rə to 
le  rant mü  na  si  bət, mül  ti  kul  tu  ral də 
yər  lə  rə hör  mət onun ər  ziha  lın  da, 
pür ka  ma  lın  da, hü  ru  fi  lə  rin bu  yur  du 
ğu, özü  nün də söy  lə  di  yi ki  mi, mah 
ca  ma  lın  da idi. Onun di  li  nə, di  ni  nə əl 
qo  yan xi  la  fət or  du  su  na qar  şı düz 20 il 
mü  ca  di  lə edən Ba  bək Xür  rə  mi əsir 
apa  rı  lıb Sa  mi  rə  də dar ağa  cı  na qal  dı  rı
 lıb, qol  la  rı bu  da  nan  da: “40 il qul ki  mi 
ya  şa  maq  dan  sa, bir gün azad ya  şa  maq 
yax  şı  dır”,  de  yib “Azər  bay  can, Azər 
bay  can, Azər  bay  can!” ni  da  sı ilə mil 
lə  ti  nin, məm  lə  kə  ti  nin azad  lıq car  çı  sı 
na çev  ril  di  yi ki  mi, də  ri  si so  yu  lub rən
 gi sa  ra  lan Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi 
də qü  rur mən  bə  yi  nə, mə  nə  viy  yat 
sim  vo  lu  na dö  nür. Də  ri  si  nin so  yul  ma
 sı  na hökm ve  rən  lər, də  ri  si so  yu  lan 
za  man xey  li qan itir  di  yin  dən rən  gi 
sa  ra  lan şairə üz tu  tub:  “Rən  gin ni  yə 
sa  ra  lır?” sualı  nı ve  rən  də Nə  si  mi: 
“Mən əbə  diy  yət üfüq  lə  rin  də do  ğan 
eşq gü  nə  şi  yəm, gü  nəş ba  tan  da rən  gi 
sa  ra  lar”,  de  yə ca  vab ve  rir...

NƏSİMİ İLİ

Bü  tün var  lı  ğı, ru  hu, duy  ğu  la  rı ilə azər  bay  can  lı olan, 
azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si ilə mil  li döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zin 
mü  hüm bir mər  hə  lə  si  nə im  za atan Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vi hər kəs həm də iki mü  qəd  dəs his  si  nə gö  rə bö  yük eh 
ti  ram  la xa  tır  la  yır. Onun bi  ri və bi  rin  ci  si ana di  li  ni döv  lət 
di  li elan et  mə  si, onun mən  sub ol  du  ğu, özü ki  mi qə  dimqa
 yım xal  qın adı ilə ça  ğı  rıl  ma  sı  na nail ol  ma  sı, Kons  ti  tu  si  ya 
hü  qu  qu ver  mə  si, ikin  ci  si isə mil  limə  nə  vi də  yər  lər ta  ri  xi 
mi  zi ya  ra  dan qüd  rət  li sözsə  nət adam  la  rı  nı hi  ma  yə et  mə  si, 
on  la  rın ad  la  rı  nın əbə  di  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də cə  sa  rət  li 
ad  dım  lar at  ma  sı idi. Ulu ön  dər ha  ki  miy  yə  ti  nin bi  rin  ci mər
 hə  lə  sin  də 7080ci il  lər  də bun  la  ra nail ol  du. Şeyx Ni  za  mi 
Gən  cə  vi   döv  rü  nün poezi  ya di  li olan fars di  lin  də qə  ləm çal
 dı  ğı  na gö  rə onu özü  nün  kü  ləş  dir  mək is  tə  yən  lə  rə görk ol 
sun de  yə, şairi ye  rüs  tü və ye  ral  tı dün  ya  nın sul  ta  nı  na çe  vir
 di. Ba  kı  nın qa  la di  var  la  rı  nın önün  də, Qız Qa  la  sı  nın ətə  yin
 də iki əzə  mət  li mü  qəd  dəs  lik ucal  dı. Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
möh  tə  şəm abi  də  si və Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Azər  bay  can 
Əbə  diy  ya  tı Mu  ze  yi sö  zə, ey  ni za  man  da, dün  ya  nı  ye  ri, gö 

yü və in  sa  nı söz  dən xəlq edən ulu Tan  rı  ya eh  ti  ra  mın əla 
mə  ti idi.

Eşq  dir meh  ra  bı uca göy  lə  rin,
Eşq  siz ey dün  ya, nə  dir də  yə  rin.
 ni  da  sı ilə or  ta çağ  la  rın Şərq ədə  biy  ya  tı  na azər  bay  can  lı 

sev  da  sı gə  ti  rən öl  məz Ni  za  mi  nin “Xəm  sə”si  nin mi  niatür  lə  ri 
əsa  sın  da na  xış  la  nan, yad  daş xa  lı  mı  za çə  ki  lən il  lüst  ra  si  ya  lar, 
“Ni  za  mi” met  rostan  si  ya  sı ye  rüs  tü və ye  ral  tı dün  ya  nın, mif 
lər səl  tə  nə  ti  nin sər  da  rı Oğuz oğ  lu  nun yol mü  qəd  dəs  li  yi idi. 
Ulu Tan  rı  dan baş  la  yıb, Ni  za  mi dü  ha  sın  dan ke  çən yol elə 
Tan  rı  nın özün  də də bi  tir  di. Bu, Hey  dər Əli  yev əzə  mə  ti, onun 
mil  lət sev  gi  si, Ni  za  mi ir  si  ni mə  nim  sə  mək is  tə  yən  lə  rə isə ta 
rix dər  si idi. Elə hə  min 70ci il  lər  də:

Ya Rəbb, bə  la  yi-eşq ilə qıl aşi  na mə  ni!
Bir dəm bə  la  yi-eşq  dən et  mə cü  da mə  ni!
 ni  da  sı ilə ərəb səh  ra  la  rı  na türk sev  da  sı gə  ti  rən, ila  hi 

eşq təş  nə  si, Ba  yat boy  lu, Oğuz soy  lu Möv  la  na Mə  həm  məd 
Fü  zu  li  nin abi  də  si ucal  dı. Əs  lin  də bu, Kər  bə  la mü  si  bə  ti  ni 
kə  dər poezi  ya  sın  dan, “Hə  qi  qə  ti şü  da”dan gö  yər  dən, özü 

Şərəf Cəlilli

Яbяdiyyяt gцnяшi
isə İmam Hü  seyn dər  ga  hın  da Tan  rı 
nın tor  paq mü  qəd  dəs  li  yi  nə qo  vu  şan 
Ni  za  mi Gən  cə  vi bu  la  ğın  dan içib 
“Bən  güba  də”si ilə Sə  fə  vi  lər döv  lə  ti 

Seyid İmadəddin Nəsimi: 

“Həqq idi, 
həqqi dedi, 

həqq söylədi”
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ya  ra  nan ifa  də va  si  tə  lə  ri ilə zən  gin  ləş 
dir  di. Əl  van  lı  ğı, rən  ga  rəng  li  yi, ey  ni 
za  man  da, fəl  sə  fi mə  na tu  tu  mu ilə se 
çi  lən əsər  lə  ri ilə fəl  sə  fə  nin be  şi  yi olan 
Şər  qi bir baş  qa bi  çim  də dün  ya  ya təq 
dim et  di:

Üzü  nü mən  dən ni  han et  mək 
di  lər  sən, et  mə  gil!

Göz  lə  rim ya  şın rə  van 
et  mək di  lər  sən, et  mə  gil!

Bər  gi-nəs  rin üz  rə miş  kin 
zül  fü  nü sən da  ğı  dıb,

Aşi  qi bi  xa  ni  man et  mək 
di  lər  sən, et  mə  gil!

Bu qə  zə  li ilə gö  zə  lə, gö  zəl  li  yə, ey  ni 
za  man  da, gö  zəl  də tə  cəl  la edən Tan  rı  ya 
söz  dən çə  ləng to  xu  yan Se  yid İma  dəd 
din Nə  si  mi  nin Şir  van  dan, Şa  ma  xı  dan 
ge  di  şi kə  də  rin bir tə  rəf  dən Fəz  lul  lah 
Nəimi üzü idi  sə, o bi  ri yan  dan qü  ru  ru, 
eti  ra  zı idi:

İs  tə  mi  rəm adı  mı ça  ğı  ra  lar Xa  qa  ni,
Mən yox  sul  lar şairi 

Xal  qa  ni  yəm, Xal  qa  ni!
Ulu Şir  van tor  pa  ğı bi  ne  yiqə  dim 

dən üs  yan  la  rın və üs  yan  kar  la  rın şə  hə  ri 
idi. Şir  va  nın gər  də  yi, gün  lü  yü olan çal
 ma  lı dağ  lar Ca  van  şir  lər, Xa  qa  ni  lər gör
 müş  dü. Sər  kər  də xa  qan  la  rın sa  ra  yı  na, 

bir də sö  zün xi  ri  dar  la  rı  nın xa  ni  ma  nı  na 
dön  müş  dü. Ge  dən  lə  ri dön  mə  sə də, 
döz  müş  dü. Xa  qa  ni  nin qə  si  də  lə  rin  də, 
Nə  si  mi  nin qə  zəl  lə  rin  də qə  rib kön  lü 
və  tə  nə sa  rı çır  pın  mış  dı. Nə  si  mi  nin so 
yu  lan də  ri  sin  dən gö  zü  nə qan dam  mış
 dı, ürə  yi ya  ra  la  nıb, qəl  bi yan  mış  dı.

Üs  tün  dən 650 il ke  çib. Üzün biz  dən 
ni  han, gö  zü  mü  zün ya  şı  nı rə  van, özü 
nü bi  xa  ni  man edən Se  yid İma  dəd  din 
Nə  si  mi  nin nəs  rin çi  çə  yi  ni, qı  zıl  gü  lü 
xa  tır  la  dan mə  za  rı qəl  bi  mi  zin xar, kön 
lü  mü  zün qu  bar ye  ri  dir.

Bu gün dün  ya bir on  dan, bir də üs 
tü  nə od ələ  nən Su  ri  ya  dan, Hə  ləb  dən, 
İraqtürk  mən el  lə  rin  dən, Mi  sir eh  ram 
la  rın  dan, Kər  bə  la mu  si  bət  lə  rin  dən da 
ha dəh  şət  li gö  rü  nən Şərq  dən da  nı  şır. 
Nə  si  mi  nin ila  hi  ləş  dir  di  yi in  san şər  lə 
da  va  da  dır, ca  hil in  sa  nın əlin  dən haq  qı 
xi  las et  mək is  tə  yir. Gü  nə  şin doğ  du  ğu 
Şər  qin – əlQə  za  li  nin, əlKin  di  nin, 
əlFə  ra  bi  nin, İbn Si  na  nın, İbn Rüş  dün, 
Möv  la  na Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin nur 
alıb nur ver  di  yi, xe  yir  xah  lı  ğın, yax  şı  lı 
ğın, mə  həb  bə  tin və mər  hə  mə  tin ün  va 
nı, “Min bir ge  cə na  ğıl  la  rı”nın növ  ra  ğı 
olan Şərq şə  rin, dəh  şə  tin, zül  mə  tin ün 
va  nı  na çe  vi  ri  lib dar  da  dı. Dün  ya yüz 

il  lər ön  cə ol  du  ğu ki  mi, bu gün də Me 
te  nin, Atil  la  nın, Çin  giz xa  nın, Os  man 
Qa  zi  nin, Fa  teh Meh  me  tin, Sul  tan Bə  ya
 zi  din, Sul  tan Sə  li  min, Qa  nu  ni Sü  ley 
ma  nın, Əmir Tey  mu  run, Şah İs  ma  yıl 
Xə  tainin üs  tü  nə ye  ri  yib. Ye  nə bir xaç 
qov  ğa  sı, sə  lib yü  rü  şü var. Sər  vət da  va 
sı, ta  rix sa  va  şı, ilk tö  rə  yiş da  va  sı var. 
Nə dörd sə  ma ki  ta  bı  nı mə  lək  lə  rin qa 
na  dın  da yer üzü  nə en  di  rən, düz 124 
də  fə ni  qa  bı  nı qal  dı  rıb pey  ğəm  bər  lə  ri 
xəlq edən Ulu Tan  rı  ya, nə də ka  mil in 
sa  nı Ulu Tan  rı  ya tay tu  tan Həl  lac Mən
 su  ra, Fəz  lul  lah Nəimi  yə, Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi  yə mə  həl qo  yan var. İn 
san sev  gi  si  nə, həqq eş  qi  nə də  ri  si so  yu 
lan, si  nə  si  nə dağ ba  sı  lan, dörd ye  rə 
bö  lü  nüb ti  kəpar  ça edi  lən, mə  za  rı  na 
da, yə  ni ki, bir par  ça  sı ve  ri  lən Se  yid 
İma  dəd  din Nə  si  mi  nin ru  hu gi  ley  lə qo 
ca qa  rı  ya bən  zət  di  yi dün  ya  dan, biz də 
bir türk, mü  səl  man, azər  bay  can  lı ola 
raq onun qə  rib mə  za  rın  dan ni  ga  ra  nıq. 
Tür  bə  si zə  də  lə  nən, mə  za  rı hə  lə də Tan
 rı tə  rə  fin  dən qo  ru  nan, doğ  ma  la  rı ba  rıt 
qo  xu  su  na oya  nan Nə  si  mi  nin mə  za  rı  nı 
zi  ya  rə  tə ge  dən  lə  rə Nə  si  mi ti  tu  lu ve  ri 
lir. Mək  kə  yə ge  dən  lə  rə, Pey  ğəm  bər 
əley  his  sə  la  mı, Kə  bə  ni zi  ya  rət edən  lə  rə 
Ha  cı, Məş  hə  də İmam Rza əley  his  sə  la 
mı zi  ya  rə  ti  nə ge  dən  lə  rə Mə  şə  di, İmam 
Hü  seyn zi  ya  rət  lə  rin  dən dö  nən  lə  rə Kər
 ba  la  yi de  yə mü  qəd  dəs ba  xıl  dı  ğı ki  mi, 
Nə  si  mi də yad  da  şı  mı  zın mü  qəd  dəs  lik 
mən  bə  yi, qü  rur ye  ri  dir. O, bir haqq aşi
 qi, hə  qi  qət el  çi  si, di  li  mi  zin tər  cü  ma  nı, 
ana  dil  li poezi  ya  mı  zın bay  raq  da  rı, əbə 
diy  yət gü  nə  şi  dir. Od  lar Yur  du  nun əbə
 diy  yət gü  nə  şi, in  san  lıq, mə  həb  bət, 
mər  hə  mət, xe  yir  xah  lıq və yax  şı  lıq 
üfüq  lə  ri  nin sön  mə  yən, heç za  man qü 
rub et  mə  yən ila  hi nu  ru  dur Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi. Onun 650 il ön  cə söy  lə
 dik  lə  ri gü  nü  mü  zün ger  çə  yi ola  raq qa 
lır. Ye  nə dün  ya  nın ca  hil  lə  ri ka  mil in 
san  la  ra göz ve  rir, işıq ver  mir. Mü  ha  ri 
bə  lər, sər  vət da  va  la  rı üzün  dən qan su 
ye  ri  nə axı  dı  lır. Ölən də, öl  dü  rən də, ağ 
la  dan, gül  dü  rən, se  vin  di  rən də, ib  li  sə 
qo  şu  lub qəhqə  hə çə  kən də in  san  dır.

Nə  si  mi  nin sev  di  yi, ila  hi  ləş  dir  di  yi 
in  san isə hə  lə qal  maq  da, ar  tıb tö  rə 
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Ta uşaq  lıq  dan, ağ  lım tə  zətə  zə kə 
sən  dən bu söz  lə  ri əz  bər bi  lir  dim. Tək 
cə mən yox, kən  di  miz  də ha  mı bi  lir  di  
sa  va  dı ol  ma  sa da, ki  tab oxu  ma  sa da: 
su  çu, ço  ban, fəh  lə, kol  xoz  çu, qo  ca, ca 
van da. Axı ha  mı  nın bir  cə te  le  vi  zi  ya 
ka  na  lı var idi  Azər  bay  can Te  le  vi  zi  ya
 sı. Bu  ra  da “Də  də Qor  qud”, “Axı  rın  cı 
aşı  rım”, “Ba  bək”, “Də  li Kür”, “Nə  si 
mi” ki  mi mil  li ko  lo  ri  ti, üs  yan  kar ru  hu, 
təəsüb  keş  lik his  si ilə bir dün  ya; sər 
həd  lə  ri bağ  lı, qol  la  rı bu  xov  lu Azər 
bay  ca  nın əbə  di is  tiq  la  lı  na inam  la, 
ümid  lə do  lu bir üm  man var idi. Biz 
bu  nu 1989cu il  də Top  xa  na  da qı  rı  lan 
bir ar  mud ağa  cı  da  ha doğ  ru  su, Yad 
daş ağa  cı üçün aya  ğa qal  xan  da, Le  nin 
mey  da  nı  nı Azad  lıq mey  da  nı  na çe  vi 
rən  də, Le  ni  nin, Ki  ro  vun abi  də  si  ni aşı 
ran  da, 20 Yan  var şə  hid  lə  ri  ni Tə  zə Pir 
Məs  ci  din  də gözya  şı ilə yu  yub al qa  nı 
mız  la kə  fən  lə  yib Xə  zə  rin sa  hi  lin  dən 
çi  yin  lə  ri  miz  də de  yil, ürə  yi  mi  zin ba 
şın  da Şə  hid  lər Xi  ya  ba  nı  na qal  dı  ran  da 
ya  şa  dıq.

Azər  bay  can əbə  di is  tiq  la  la qo  vu  şan 
da bil  dik ki, yu  xa  rı  da qeyd et  di  yim qa 
lınqa  lın, qa  laqqa  laq ki  tab  la  ra, təz  ki  rə 
lə  rə, cünk  lə  rə, bə  yaz  la  ra bə  ra  bər film  lər 
məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin diq 
tə  si, hi  ma  yə  si ilə çə  ki  lir, in  san  la  rı yad 
da  şa qay  ta  rır, qur  tu  lu  şa səs  lə  yir  miş. 
Bu, bir azad  lıq aşi  qi  nin das  ta  nı idi.

O, ta  rix  lə müasir  lik ara  sın  da kör 
pü  yə çev  ril  di  yi ki  mi, “gə  mi  də otu  rub 
gə  mi  çi ilə da  va edir  di”. Bu da  va  nı Ba 
bək Xür  rə  mi, Həl  lac Mən  sur, Şi  ha 
bəd  din Yəh  ya Süh  rə  vər  di, Xo  ca Nə  si
 rəd  din Tu  si, Fəz  lul  lah Nəimi, İma 
dəd  din Nə  si  mi, Şeyx Cə  ma  ləd  din 
Əf  qa  ni, Şeyx Mə  həm  məd Xi  ya  ba  ni, 
Sət  tər  xan, Se  yid Cə  fər Pi  şə  və  ri, Mə 
həm  məd Əmin Rə  sul  za  də ki  mi qüd 
rət  li fi  kir və dü  şün  cə sa  hib  lə  ri yüz il 
lər bo  yu apar  mış  dı. Ca  nın  dan can 
ver  miş, “Azər  bay  can, Azər  bay  can, 
Azər  bay  can!” de  miş  di. “Hər bir mil 
lə  tin mən  su  biy  yə  ti onun qü  rur mən 

bə  yi  dir” ni  da  sı ilə ərəb, fars dil  lə  ri  nin 
ha  ki  mimüt  ləq ol  du  ğu za  man  lar  da 
ana di  lin  də ilk qə  zəl  lə  ri ya  ra  dıb di 
van bağ  la  yan, ey  ni mis  si  ya  nı türk 
ədə  biy  ya  tı ta  ri  xin  də də lə  ya  qət  lə ye  ri
 nə ye  ti  rən, Qa  zi Bür  ha  nəd  din, Ca 
han  şah Hə  qi  qi, Şah İs  ma  yıl Xə  tai ki 
mi bir əlin  də qı  lınc, bi  rin  də qə  ləm 
döv  lət  lər qu  ran türk sər  kər  də  lə  ri  nin 
us  ta  dı ol  maq, ana di  lin  də ya  rat  dıq  la  rı 
əsər  lə  rin il  ham mən  bə  yi  nə, Möv  la  na 
Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin, Xo  ca Yu  nus 
İm  rə  nin, Xo  ca Əh  məd Yə  sə  vi  nin pi  ri
 nə çev  ri  lən Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi
 yə abi  də ucalt  maq ki  mi şə  rəf  li mis  si 
ya  nı ye  ri  nə ye  tir  mək də Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin adı  na ya  zıl  mış  dı.

Ha  ki  miy  yə  ti  nin ikin  ci mər  hə  lə  sin 
də Ba  kı  nın ən möh  tə  şəm ra  yon  la  rın 
dan bi  ri  nin onun adı  na ve  ril  mə  si isə 
Ulu ön  də  rin Nə  si  mi dü  ha  sı  na, Nə  si  mi 
sev  da  sı  na, ey  ni za  man  da, Nə  si  mi  nin 
in  san, in  san  lıq da  va  sı  na son  suz hör 
mət və eh  ti  ra  mı  nın əla  mə  ti idi. Bi  ne 
yiqə  dim  dən tür  kün sər  kər  də xa  qan 
la  rı qı  lınc  la fəth et  dik  lə  ri sa  ray  la  rı qə 
lə  min və kə  la  mın qüd  rə  ti ilə ida  rə et 
dik  lə  ri ki  mi, sa  ray  la  rı  nı sə  nə  tin, mə 
də  niy  yə  tin hi  ma  yə  da  rı  na çe  vir  di  lər. 
Oğuz  na  mə  lər, “Ki  ta  biDə  də Qor  qud” 
das  ta  nı ki  mi möh  tə  şəm abi  də  lə  ri  miz 
bu kö  nülaçan fakt  lar  la zən  gin  dir. Sə 
cuq  lu  la  rın, Hü  la  kü  lə  rin, Əmir Tey 
mu  run, Şir  van  şah İb  ra  hi  min, Os  man  lı 
sul  tan  la  rı  nın, Qa  ra  qo  yun  lu, Ağ  qo 
yun  lu hökm  dar  la  rı  nın sa  ray  la  rı  nın ta 
ri  xən sə  nə  tin, mə  də  niy  yə  tin gül  za  rı  na 
çev  ril  mə  si ilə Do  ğu  dan Ba  tı  ya at ça 
pıb, al  tun  dan sa  ray  lar ya  pıb mu  ra  da 
ça  tan, “Ey Oğuz türk bəy  lə  ri! Kən  di  nə 
dön! Sən kən  di  nə dö  nən  də bö  yük 
olur  san!” ni  da  sı ilə Bö  yük Çö  lün, Bö 
yük Kö  çün das  ta  nı  nı ya  ra  dan tür  kün 
ta  ri  xi ol  maq  la ya  na  şı, Al  tay  lar  dan 
Ana  do  lu  ya, Tür  küs  tan  dan Çin səd  di 
nə, Od  lar Yur  dun  dan İpək Yo  lu  na 
mə  də  niy  yət da  şı  yan, kö  çə kar  van, 
haq  qa sar  van dün  ya  nın nur bəl  gə  lə 

rin  dən idi Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi. 
Şir  van  şah  lar Sa  ra  yı  nın baş kö  şə  sin  də 
ye  ri ol  sa da, baş  da olan in  sa  nın mə 
həb  bət və mər  hə  mət do  lu duy  ğu  la  rı 
nın tər  cü  ma  nı olub söy  lə  di:

Mən  də sı  ğar iki ca  han, 
mən bu ca  ha  na sığ  ma  zam.

Göv  hə  ri la mə  kan mə  nəm, 
köv  nü mə  ka  na sığ  ma  zam.

Bu iki ca  han sər  və  ri  nin, dür da  nə 
si  nin, dün  ya  lar, duy  ğu  lar, si  vi  li  za  si 
ya  lar, mə  də  niy  yət  lər, din  lər dü  şün  cə
 sin  də dialo  qa gə  lən azad  lıq aşi  qi  nin, 
hə  qi  qət el  çi  si  nin, hüc  rə  lə  rə, çər  çi  və  lə
 rə sığ  ma  yan, mə  kan  sı  za mə  kan olan 
la  mə  ka  nın  bə  şə  ri də  yər  lər üçün xəlq 
olun  muş ka  mil in  sa  nın, da  ha doğ  ru 
su, haq  qın bəl  gə  si  nin dün  ya  la  ra  ye 
rəgö  yə mü  na  si  bə  ti idi. Bu sə  bəb  dən 
də o, həqq idi, həq  qi de  di, həqq söy  lə
 di. Həqq onun üzün  də, dü  zü de  yən 
di  lin  də, qı  lınc  dan kə  sər  li sö  zün  də, 
də  niz  də pə  ri  lə  ri, dər  gah  da mə  lək  lə  ri 
xa  tır  la  dan sə  sin  də idi. Ona biət edən
 lər, ka  ma  lı  nın hik  mə  ti  nə, qə  lə  mi  nin 
qüd  rə  ti  nə, sə  si  nin mö  cü  zə  si  nə ta  pı 
nıb ar  xa  sın  ca ge  dən  də: “Qorx  du  lar 
haqq de  mə  yə, dön  dü  lər in  san de  di 
lər”,  de  yib ölü  mü gö  zə alır  dı  lar. 
Şir  van  şah İb  ra  hi  min göz  də  si, Fəz  lul 
lah Nəimi  nin göz  də nu  ru, min  lər  lə, 
on min  lər  lə hü  ru  fi  nin ru  hirə  va  nı Şa 
ma  xı  dan  ata yur  dun  dan qo  pub Ba 
kı  ya, Təb  ri  zə, Di  yar  bə  ki  rə, Ana  do  lu 
ya, İraqtürk  mən el  lə  ri  nə, Ərəb səh  ra
 la  rı  na cis  ma  ni öm  rü  nün son da  ya  na 
ca  ğı Hə  lə  bə get  di. Ru  hu  nun get  di  yi 
yer isə aləm  lə  rin sul  ta  nı  nın dər  ga  hı 
idi.

Ümum  bə  şə  ri də  yər  lər sis  te  mi  nə, 
or  ta çağ  lar ədə  biy  ya  tı  na, söz sə  nə  ti  nə 
in  ci  lər bəxş edən, Azər  bay  can poezi 
ya  sı  na öz döv  rü üçün ye  ni, müasir bir 
üs  lub, de  yim tər  zi gə  ti  rən Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi onu ob  raz  lar qa  le  re 
ya  sı, rəng  lər dün  ya  sı, tə  biət və mə 
həb  bət löv  hə  lə  ri, fi  kir və dü  şün  cə  si 
nin vəh  də  tin  dən, har  mo  ni  ya  sın  dan 
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ya  ra  nan ifa  də va  si  tə  lə  ri ilə zən  gin  ləş 
dir  di. Əl  van  lı  ğı, rən  ga  rəng  li  yi, ey  ni 
za  man  da, fəl  sə  fi mə  na tu  tu  mu ilə se 
çi  lən əsər  lə  ri ilə fəl  sə  fə  nin be  şi  yi olan 
Şər  qi bir baş  qa bi  çim  də dün  ya  ya təq 
dim et  di:

Üzü  nü mən  dən ni  han et  mək 
di  lər  sən, et  mə  gil!

Göz  lə  rim ya  şın rə  van 
et  mək di  lər  sən, et  mə  gil!

Bər  gi-nəs  rin üz  rə miş  kin 
zül  fü  nü sən da  ğı  dıb,

Aşi  qi bi  xa  ni  man et  mək 
di  lər  sən, et  mə  gil!

Bu qə  zə  li ilə gö  zə  lə, gö  zəl  li  yə, ey  ni 
za  man  da, gö  zəl  də tə  cəl  la edən Tan  rı  ya 
söz  dən çə  ləng to  xu  yan Se  yid İma  dəd 
din Nə  si  mi  nin Şir  van  dan, Şa  ma  xı  dan 
ge  di  şi kə  də  rin bir tə  rəf  dən Fəz  lul  lah 
Nəimi üzü idi  sə, o bi  ri yan  dan qü  ru  ru, 
eti  ra  zı idi:

İs  tə  mi  rəm adı  mı ça  ğı  ra  lar Xa  qa  ni,
Mən yox  sul  lar şairi 

Xal  qa  ni  yəm, Xal  qa  ni!
Ulu Şir  van tor  pa  ğı bi  ne  yiqə  dim 

dən üs  yan  la  rın və üs  yan  kar  la  rın şə  hə  ri 
idi. Şir  va  nın gər  də  yi, gün  lü  yü olan çal
 ma  lı dağ  lar Ca  van  şir  lər, Xa  qa  ni  lər gör
 müş  dü. Sər  kər  də xa  qan  la  rın sa  ra  yı  na, 

bir də sö  zün xi  ri  dar  la  rı  nın xa  ni  ma  nı  na 
dön  müş  dü. Ge  dən  lə  ri dön  mə  sə də, 
döz  müş  dü. Xa  qa  ni  nin qə  si  də  lə  rin  də, 
Nə  si  mi  nin qə  zəl  lə  rin  də qə  rib kön  lü 
və  tə  nə sa  rı çır  pın  mış  dı. Nə  si  mi  nin so 
yu  lan də  ri  sin  dən gö  zü  nə qan dam  mış
 dı, ürə  yi ya  ra  la  nıb, qəl  bi yan  mış  dı.

Üs  tün  dən 650 il ke  çib. Üzün biz  dən 
ni  han, gö  zü  mü  zün ya  şı  nı rə  van, özü 
nü bi  xa  ni  man edən Se  yid İma  dəd  din 
Nə  si  mi  nin nəs  rin çi  çə  yi  ni, qı  zıl  gü  lü 
xa  tır  la  dan mə  za  rı qəl  bi  mi  zin xar, kön 
lü  mü  zün qu  bar ye  ri  dir.

Bu gün dün  ya bir on  dan, bir də üs 
tü  nə od ələ  nən Su  ri  ya  dan, Hə  ləb  dən, 
İraqtürk  mən el  lə  rin  dən, Mi  sir eh  ram 
la  rın  dan, Kər  bə  la mu  si  bət  lə  rin  dən da 
ha dəh  şət  li gö  rü  nən Şərq  dən da  nı  şır. 
Nə  si  mi  nin ila  hi  ləş  dir  di  yi in  san şər  lə 
da  va  da  dır, ca  hil in  sa  nın əlin  dən haq  qı 
xi  las et  mək is  tə  yir. Gü  nə  şin doğ  du  ğu 
Şər  qin – əlQə  za  li  nin, əlKin  di  nin, 
əlFə  ra  bi  nin, İbn Si  na  nın, İbn Rüş  dün, 
Möv  la  na Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin nur 
alıb nur ver  di  yi, xe  yir  xah  lı  ğın, yax  şı  lı 
ğın, mə  həb  bə  tin və mər  hə  mə  tin ün  va 
nı, “Min bir ge  cə na  ğıl  la  rı”nın növ  ra  ğı 
olan Şərq şə  rin, dəh  şə  tin, zül  mə  tin ün 
va  nı  na çe  vi  ri  lib dar  da  dı. Dün  ya yüz 

il  lər ön  cə ol  du  ğu ki  mi, bu gün də Me 
te  nin, Atil  la  nın, Çin  giz xa  nın, Os  man 
Qa  zi  nin, Fa  teh Meh  me  tin, Sul  tan Bə  ya
 zi  din, Sul  tan Sə  li  min, Qa  nu  ni Sü  ley 
ma  nın, Əmir Tey  mu  run, Şah İs  ma  yıl 
Xə  tainin üs  tü  nə ye  ri  yib. Ye  nə bir xaç 
qov  ğa  sı, sə  lib yü  rü  şü var. Sər  vət da  va 
sı, ta  rix sa  va  şı, ilk tö  rə  yiş da  va  sı var. 
Nə dörd sə  ma ki  ta  bı  nı mə  lək  lə  rin qa 
na  dın  da yer üzü  nə en  di  rən, düz 124 
də  fə ni  qa  bı  nı qal  dı  rıb pey  ğəm  bər  lə  ri 
xəlq edən Ulu Tan  rı  ya, nə də ka  mil in 
sa  nı Ulu Tan  rı  ya tay tu  tan Həl  lac Mən
 su  ra, Fəz  lul  lah Nəimi  yə, Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi  yə mə  həl qo  yan var. İn 
san sev  gi  si  nə, həqq eş  qi  nə də  ri  si so  yu 
lan, si  nə  si  nə dağ ba  sı  lan, dörd ye  rə 
bö  lü  nüb ti  kəpar  ça edi  lən, mə  za  rı  na 
da, yə  ni ki, bir par  ça  sı ve  ri  lən Se  yid 
İma  dəd  din Nə  si  mi  nin ru  hu gi  ley  lə qo 
ca qa  rı  ya bən  zət  di  yi dün  ya  dan, biz də 
bir türk, mü  səl  man, azər  bay  can  lı ola 
raq onun qə  rib mə  za  rın  dan ni  ga  ra  nıq. 
Tür  bə  si zə  də  lə  nən, mə  za  rı hə  lə də Tan
 rı tə  rə  fin  dən qo  ru  nan, doğ  ma  la  rı ba  rıt 
qo  xu  su  na oya  nan Nə  si  mi  nin mə  za  rı  nı 
zi  ya  rə  tə ge  dən  lə  rə Nə  si  mi ti  tu  lu ve  ri 
lir. Mək  kə  yə ge  dən  lə  rə, Pey  ğəm  bər 
əley  his  sə  la  mı, Kə  bə  ni zi  ya  rət edən  lə  rə 
Ha  cı, Məş  hə  də İmam Rza əley  his  sə  la 
mı zi  ya  rə  ti  nə ge  dən  lə  rə Mə  şə  di, İmam 
Hü  seyn zi  ya  rət  lə  rin  dən dö  nən  lə  rə Kər
 ba  la  yi de  yə mü  qəd  dəs ba  xıl  dı  ğı ki  mi, 
Nə  si  mi də yad  da  şı  mı  zın mü  qəd  dəs  lik 
mən  bə  yi, qü  rur ye  ri  dir. O, bir haqq aşi
 qi, hə  qi  qət el  çi  si, di  li  mi  zin tər  cü  ma  nı, 
ana  dil  li poezi  ya  mı  zın bay  raq  da  rı, əbə 
diy  yət gü  nə  şi  dir. Od  lar Yur  du  nun əbə
 diy  yət gü  nə  şi, in  san  lıq, mə  həb  bət, 
mər  hə  mət, xe  yir  xah  lıq və yax  şı  lıq 
üfüq  lə  ri  nin sön  mə  yən, heç za  man qü 
rub et  mə  yən ila  hi nu  ru  dur Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi. Onun 650 il ön  cə söy  lə
 dik  lə  ri gü  nü  mü  zün ger  çə  yi ola  raq qa 
lır. Ye  nə dün  ya  nın ca  hil  lə  ri ka  mil in 
san  la  ra göz ve  rir, işıq ver  mir. Mü  ha  ri 
bə  lər, sər  vət da  va  la  rı üzün  dən qan su 
ye  ri  nə axı  dı  lır. Ölən də, öl  dü  rən də, ağ 
la  dan, gül  dü  rən, se  vin  di  rən də, ib  li  sə 
qo  şu  lub qəhqə  hə çə  kən də in  san  dır.

Nə  si  mi  nin sev  di  yi, ila  hi  ləş  dir  di  yi 
in  san isə hə  lə qal  maq  da, ar  tıb tö  rə 

NƏSİMİ İLİ

Ta uşaq  lıq  dan, ağ  lım tə  zətə  zə kə 
sən  dən bu söz  lə  ri əz  bər bi  lir  dim. Tək 
cə mən yox, kən  di  miz  də ha  mı bi  lir  di  
sa  va  dı ol  ma  sa da, ki  tab oxu  ma  sa da: 
su  çu, ço  ban, fəh  lə, kol  xoz  çu, qo  ca, ca 
van da. Axı ha  mı  nın bir  cə te  le  vi  zi  ya 
ka  na  lı var idi  Azər  bay  can Te  le  vi  zi  ya
 sı. Bu  ra  da “Də  də Qor  qud”, “Axı  rın  cı 
aşı  rım”, “Ba  bək”, “Də  li Kür”, “Nə  si 
mi” ki  mi mil  li ko  lo  ri  ti, üs  yan  kar ru  hu, 
təəsüb  keş  lik his  si ilə bir dün  ya; sər 
həd  lə  ri bağ  lı, qol  la  rı bu  xov  lu Azər 
bay  ca  nın əbə  di is  tiq  la  lı  na inam  la, 
ümid  lə do  lu bir üm  man var idi. Biz 
bu  nu 1989cu il  də Top  xa  na  da qı  rı  lan 
bir ar  mud ağa  cı  da  ha doğ  ru  su, Yad 
daş ağa  cı üçün aya  ğa qal  xan  da, Le  nin 
mey  da  nı  nı Azad  lıq mey  da  nı  na çe  vi 
rən  də, Le  ni  nin, Ki  ro  vun abi  də  si  ni aşı 
ran  da, 20 Yan  var şə  hid  lə  ri  ni Tə  zə Pir 
Məs  ci  din  də gözya  şı ilə yu  yub al qa  nı 
mız  la kə  fən  lə  yib Xə  zə  rin sa  hi  lin  dən 
çi  yin  lə  ri  miz  də de  yil, ürə  yi  mi  zin ba 
şın  da Şə  hid  lər Xi  ya  ba  nı  na qal  dı  ran  da 
ya  şa  dıq.

Azər  bay  can əbə  di is  tiq  la  la qo  vu  şan 
da bil  dik ki, yu  xa  rı  da qeyd et  di  yim qa 
lınqa  lın, qa  laqqa  laq ki  tab  la  ra, təz  ki  rə 
lə  rə, cünk  lə  rə, bə  yaz  la  ra bə  ra  bər film  lər 
məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin diq 
tə  si, hi  ma  yə  si ilə çə  ki  lir, in  san  la  rı yad 
da  şa qay  ta  rır, qur  tu  lu  şa səs  lə  yir  miş. 
Bu, bir azad  lıq aşi  qi  nin das  ta  nı idi.

O, ta  rix  lə müasir  lik ara  sın  da kör 
pü  yə çev  ril  di  yi ki  mi, “gə  mi  də otu  rub 
gə  mi  çi ilə da  va edir  di”. Bu da  va  nı Ba 
bək Xür  rə  mi, Həl  lac Mən  sur, Şi  ha 
bəd  din Yəh  ya Süh  rə  vər  di, Xo  ca Nə  si
 rəd  din Tu  si, Fəz  lul  lah Nəimi, İma 
dəd  din Nə  si  mi, Şeyx Cə  ma  ləd  din 
Əf  qa  ni, Şeyx Mə  həm  məd Xi  ya  ba  ni, 
Sət  tər  xan, Se  yid Cə  fər Pi  şə  və  ri, Mə 
həm  məd Əmin Rə  sul  za  də ki  mi qüd 
rət  li fi  kir və dü  şün  cə sa  hib  lə  ri yüz il 
lər bo  yu apar  mış  dı. Ca  nın  dan can 
ver  miş, “Azər  bay  can, Azər  bay  can, 
Azər  bay  can!” de  miş  di. “Hər bir mil 
lə  tin mən  su  biy  yə  ti onun qü  rur mən 

bə  yi  dir” ni  da  sı ilə ərəb, fars dil  lə  ri  nin 
ha  ki  mimüt  ləq ol  du  ğu za  man  lar  da 
ana di  lin  də ilk qə  zəl  lə  ri ya  ra  dıb di 
van bağ  la  yan, ey  ni mis  si  ya  nı türk 
ədə  biy  ya  tı ta  ri  xin  də də lə  ya  qət  lə ye  ri
 nə ye  ti  rən, Qa  zi Bür  ha  nəd  din, Ca 
han  şah Hə  qi  qi, Şah İs  ma  yıl Xə  tai ki 
mi bir əlin  də qı  lınc, bi  rin  də qə  ləm 
döv  lət  lər qu  ran türk sər  kər  də  lə  ri  nin 
us  ta  dı ol  maq, ana di  lin  də ya  rat  dıq  la  rı 
əsər  lə  rin il  ham mən  bə  yi  nə, Möv  la  na 
Mə  həm  məd Fü  zu  li  nin, Xo  ca Yu  nus 
İm  rə  nin, Xo  ca Əh  məd Yə  sə  vi  nin pi  ri
 nə çev  ri  lən Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi
 yə abi  də ucalt  maq ki  mi şə  rəf  li mis  si 
ya  nı ye  ri  nə ye  tir  mək də Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin adı  na ya  zıl  mış  dı.

Ha  ki  miy  yə  ti  nin ikin  ci mər  hə  lə  sin 
də Ba  kı  nın ən möh  tə  şəm ra  yon  la  rın 
dan bi  ri  nin onun adı  na ve  ril  mə  si isə 
Ulu ön  də  rin Nə  si  mi dü  ha  sı  na, Nə  si  mi 
sev  da  sı  na, ey  ni za  man  da, Nə  si  mi  nin 
in  san, in  san  lıq da  va  sı  na son  suz hör 
mət və eh  ti  ra  mı  nın əla  mə  ti idi. Bi  ne 
yiqə  dim  dən tür  kün sər  kər  də xa  qan 
la  rı qı  lınc  la fəth et  dik  lə  ri sa  ray  la  rı qə 
lə  min və kə  la  mın qüd  rə  ti ilə ida  rə et 
dik  lə  ri ki  mi, sa  ray  la  rı  nı sə  nə  tin, mə 
də  niy  yə  tin hi  ma  yə  da  rı  na çe  vir  di  lər. 
Oğuz  na  mə  lər, “Ki  ta  biDə  də Qor  qud” 
das  ta  nı ki  mi möh  tə  şəm abi  də  lə  ri  miz 
bu kö  nülaçan fakt  lar  la zən  gin  dir. Sə 
cuq  lu  la  rın, Hü  la  kü  lə  rin, Əmir Tey 
mu  run, Şir  van  şah İb  ra  hi  min, Os  man  lı 
sul  tan  la  rı  nın, Qa  ra  qo  yun  lu, Ağ  qo 
yun  lu hökm  dar  la  rı  nın sa  ray  la  rı  nın ta 
ri  xən sə  nə  tin, mə  də  niy  yə  tin gül  za  rı  na 
çev  ril  mə  si ilə Do  ğu  dan Ba  tı  ya at ça 
pıb, al  tun  dan sa  ray  lar ya  pıb mu  ra  da 
ça  tan, “Ey Oğuz türk bəy  lə  ri! Kən  di  nə 
dön! Sən kən  di  nə dö  nən  də bö  yük 
olur  san!” ni  da  sı ilə Bö  yük Çö  lün, Bö 
yük Kö  çün das  ta  nı  nı ya  ra  dan tür  kün 
ta  ri  xi ol  maq  la ya  na  şı, Al  tay  lar  dan 
Ana  do  lu  ya, Tür  küs  tan  dan Çin səd  di 
nə, Od  lar Yur  dun  dan İpək Yo  lu  na 
mə  də  niy  yət da  şı  yan, kö  çə kar  van, 
haq  qa sar  van dün  ya  nın nur bəl  gə  lə 

rin  dən idi Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi. 
Şir  van  şah  lar Sa  ra  yı  nın baş kö  şə  sin  də 
ye  ri ol  sa da, baş  da olan in  sa  nın mə 
həb  bət və mər  hə  mət do  lu duy  ğu  la  rı 
nın tər  cü  ma  nı olub söy  lə  di:

Mən  də sı  ğar iki ca  han, 
mən bu ca  ha  na sığ  ma  zam.

Göv  hə  ri la mə  kan mə  nəm, 
köv  nü mə  ka  na sığ  ma  zam.

Bu iki ca  han sər  və  ri  nin, dür da  nə 
si  nin, dün  ya  lar, duy  ğu  lar, si  vi  li  za  si 
ya  lar, mə  də  niy  yət  lər, din  lər dü  şün  cə
 sin  də dialo  qa gə  lən azad  lıq aşi  qi  nin, 
hə  qi  qət el  çi  si  nin, hüc  rə  lə  rə, çər  çi  və  lə
 rə sığ  ma  yan, mə  kan  sı  za mə  kan olan 
la  mə  ka  nın  bə  şə  ri də  yər  lər üçün xəlq 
olun  muş ka  mil in  sa  nın, da  ha doğ  ru 
su, haq  qın bəl  gə  si  nin dün  ya  la  ra  ye 
rəgö  yə mü  na  si  bə  ti idi. Bu sə  bəb  dən 
də o, həqq idi, həq  qi de  di, həqq söy  lə
 di. Həqq onun üzün  də, dü  zü de  yən 
di  lin  də, qı  lınc  dan kə  sər  li sö  zün  də, 
də  niz  də pə  ri  lə  ri, dər  gah  da mə  lək  lə  ri 
xa  tır  la  dan sə  sin  də idi. Ona biət edən
 lər, ka  ma  lı  nın hik  mə  ti  nə, qə  lə  mi  nin 
qüd  rə  ti  nə, sə  si  nin mö  cü  zə  si  nə ta  pı 
nıb ar  xa  sın  ca ge  dən  də: “Qorx  du  lar 
haqq de  mə  yə, dön  dü  lər in  san de  di 
lər”,  de  yib ölü  mü gö  zə alır  dı  lar. 
Şir  van  şah İb  ra  hi  min göz  də  si, Fəz  lul 
lah Nəimi  nin göz  də nu  ru, min  lər  lə, 
on min  lər  lə hü  ru  fi  nin ru  hirə  va  nı Şa 
ma  xı  dan  ata yur  dun  dan qo  pub Ba 
kı  ya, Təb  ri  zə, Di  yar  bə  ki  rə, Ana  do  lu 
ya, İraqtürk  mən el  lə  ri  nə, Ərəb səh  ra
 la  rı  na cis  ma  ni öm  rü  nün son da  ya  na 
ca  ğı Hə  lə  bə get  di. Ru  hu  nun get  di  yi 
yer isə aləm  lə  rin sul  ta  nı  nın dər  ga  hı 
idi.

Ümum  bə  şə  ri də  yər  lər sis  te  mi  nə, 
or  ta çağ  lar ədə  biy  ya  tı  na, söz sə  nə  ti  nə 
in  ci  lər bəxş edən, Azər  bay  can poezi 
ya  sı  na öz döv  rü üçün ye  ni, müasir bir 
üs  lub, de  yim tər  zi gə  ti  rən Se  yid İma 
dəd  din Nə  si  mi onu ob  raz  lar qa  le  re 
ya  sı, rəng  lər dün  ya  sı, tə  biət və mə 
həb  bət löv  hə  lə  ri, fi  kir və dü  şün  cə  si 
nin vəh  də  tin  dən, har  mo  ni  ya  sın  dan 
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mək  də  dir. Av  ro  pa, Ame  ri  ka Şər  qin 
üs  tü  nə gə  lir. İq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı in  tel
 lekt ka  pi  ta  lı  na, Mə  həm  məd Ha  di  nin 
“Yox mil  lə  ti  min im  za  sı bu im  za  lar 
için  də” kə  də  ri  ni “Var mil  lə  ti  min im  za
 sı bu im  za  lar için  də” ger  çə  yi  nə çe  vi 
rən Azər  bay  ca  nın üç  rəng  li, hi  lal  lı, ul 
duz  lu bay  ra  ğı dün  ya döv  lət  lə  ri  nin 
öz  gür  lü  yü  nü ta  nı  yan qu  rum  la  rın iqa 
mət  ga  hı önün  də dal  ğa  la  nır. Müasir 
Azər  bay  ca  nın me  ma  rı Ulu ön  dər Hey
 dər Əli  ye  vin adı  nı da  şı  yan fon  dun, 
şəx  sən onun pre  zi  den  ti, öl  kə  nin Bi  rin 
ci xa  nı  mı Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın rəh 
bər  li  yi ilə res  pub  li  ka  mız  da və dün  ya 
da möh  tə  şəm la  yi  hə  lər ger  çək  lə  şir, 
mək  təb  lər açı  lır, xris  tian mə  bəd  lə  ri, 
Ro  ma ka  ta  kom  ba  la  rı, kil  sə zəng  lə  ri, 
kil  sə  lər, si  na  qoq  lar, məs  cid  lər  lə bir  lik 
də ti  ki  lir, bər  pa edi  lir, in  san  la  rın iba 
də  ti  nə ve  ri  lir. Şər  qə hü  cum çə  kən ca 
hil  lər şərq  li mə  həb  bə  ti, mər  hə  mə  ti ilə 
üzüzə qa  lır. Av  ro  pa  nın iki  li stan  dart 
la  rı isə Nə  si  mi  nin ata yur  du  na qar  şı 
da da  vam edir. Xo  ca  lı fa  ciəsi  nə, Qa  ra 
bağ hə  qi  qət  lə  ri  nə, er  mə  nidaş  naq hü 
cum  la  rı  na göz yu  mu  lur. Həl  lac Mən 
su  run ila  hi eş  qin  dən, Nəimi  nin, Nə  si 
mi  nin in  san sev  gi  sin  dən, Ni  za  mi  nin 
əxi  lik fəl  sə  fə  sin  dən, Ru  mi  nin, Ca  mi 
nin, Ha  fi  zin, Şi  ha  bəd  din Yəh  ya Süh  rə
 vər  di  nin, Mah  mud Şə  büs  tə  ri  nin, Fü 
zu  li  nin, Xə  qa  ni  nin, Xo  ca Əh  məd Yə  sə
 vi  nin, Yu  nus İm  rə  nin:

Kö  nül Çə  lə  bin tax  tı,
Çə  ləb kö  nü  lə bax  dı,
Kim kö  nül qı  rar isə, 
İki ca  han bəd  bax  dı. 
 hik  mə  tin  dən pa  yı  mız çox ol  du 

ğun  dan, oda, işı  ğa, atə  şə bağ  lı  lı  ğı  mız 
dan:

Göv  hə  rin keç  mə  yən yer  də,
Sat  ma, qar  daş, kə  rəm ey  lə. 
Ləl da  şı  nı çay da  şı  na
Qat  ma, qar  daş, kə  rəm ey  lə.
 de  yir; Od  lar Yur  du haqq aşiq  lə  ri 

nin yo  lu ilə ge  dir, va  ris  lik, sa  hib  lik his  si 
ilə ya  şa  yı  rıq. Ötən il ba  şı bə  la  lar çə  kən, 

cən  gici  da  la  ra, sə  lib yü  rüş  lə  ri  nə mey 
dan olan, rep  res  si  ya  lar, mü  ha  ri  bə  lər 
gö  rən, po  lad ki  mi əyil  sə də, sın  ma  yan, 
ayaq  da olan Azər  bay  can  da mil  li döv 
lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zin ən şan  lı sə  hi  fə  lə  ri  nə 
şa  hid  lik edən Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi tən  tə  nə ilə qeyd olun  du. Ba  kı
 nın iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin 100 il  li  yi 
şə  rə  fi  nə hər  bi pa  rad ke  çiril  di. Ta  ri  xin 
müx  tə  lif dö  nəm  lə  rin  də Şər  qin, türk 
dün  ya  sı  nın, Azər  bay  ca  nın haqq sə  si  nə 
dö  nən, mü  səl  man mə  də  niy  yə  ti  nin, İs 
la  mın hi  ma  yə  da  rı ki  mi mis  si  ya  sı  nı bu 
gün də lə  ya  qət  lə ye  ri  nə ye  ti  rən Tür  ki  yə 
Res  pub  li  ka  sı  nın Cüm  hur baş  qa  nı cə 
nab Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğan Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev  lə bir  lik  də Ali Baş Ko  man
 dan  sər  kər  də xa  qan ola  raq əs  gər  lə  ri 
mi  zə xe  yirdua ver  di. Ta  rix tək  rar  lan  dı. 
Nu  ru Pa  şa  nın əs  gər  lə  ri Cüm  hu  riy  yət 
or  du  su ilə bir  lik  də Xə  zə  rin sa  hi  lin  də 
qə  lə  bə mar  şı ilə ad  dım  la  dı. Bu, 1918ci 
il  də Ba  kı  nın iş  ğal  dan azad olun  du  ğu 
gü  nün sə  hə  ri Tə  zə Pir Məs  ci  di  nin min
 bə  ri  nə qal  xan Tə  zə Pi  rin axun  du Şey 
xü  lis  lam Ağa Əli  za  də ilə Qaf  qaz İs  lam 
Or  du  su  nun sər  da  rı Nu  ru Pa  şa  nın göz 
ay  dın  lı  ğı  na, se  vinc müj  də  si  nə tay idi.

Ötən il Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
100 il  li  yi də bö  yük coş  qu ilə qeyd olun

 du. Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şo  vun Ver
 sal sa  ra  yın  da və  tən üçün çək  di  yi çi  lə 
dən, öz  gür  lük da  va  sın  dan ürək  do  lu  su 
da  nı  şıl  dı. O sı  ra  da Hey  dər Əli  yev Fon
 du  nun vit  sepre  zi  den  ti Ley  la xa  nım 
Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə Nə  si  mi fes  ti 
va  lı  nın ke  çi  ril  mə  si, fes  ti  va  lın Nə  si  mi 
nin ata yur  du Şa  ma  xı  dan baş  la  yıb Ba 
kı  da Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də da 
vam et  mə  si, Mosk  va Bey  nəl  xalq Mü 
na  si  bət  lər İns  ti  tu  tun  da təş  kil olu  nan 
el  mi sim  po  zium  la bit  mə  si, təd  bi  rə 
dün  ya  nın Nə  si  mi  şü  nas alim  lə  ri  nin və 
Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi nəs  lin  dən 
olan doğ  ma  la  rı  nın gə  li  şi qeyd et  di  yi 
miz va  ris  lik  lə sa  hib  lik his  si  nə nü  mu  nə
 lər  dir. Öl  kə baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  ye 
vin Nə  si  mi  nin 650 il  lik yu  bi  le  yi  nin ke 
çi  ril  mə  si, 2019cu ilin “Nə  si  mi İli” elan 
olun  ma  sı ilə bağ  lı sə  rən  ca  mı isə həqq 
de  yən, həqq söy  lə  yən şairə, onun mən
 sub ol  du  ğu məm  lə  kə  tə, ona ru  hun  dan 
qi  da ve  rən mil  lə  tə eh  ti  ra  mın əla  mə  ti 
dir. Bu, həm də bi  zi biz edən, biz  dən 
edən, gər  də  yi qəl  bi dağ  lar, ör  pə  yi ağ 
bu  lud  lar, sün  gü  sü qey  rə  ti, si  pə  ri cə  sa 
rə  ti, li  ba  sı lə  ya  qə  ti, qü  ru  ru kə  fə  ni olan, 
Xa  qa  ni  nin əqi  də  si, Nə  si  mi  nin in  san, 
Ha  di  nin və  tən sev  gi  si ki  mi di  ri, dip  di  ri 
qa  lan, qı  lınc  la qə  lə  min vəh  də  ti, kə  la 
mın qüd  rə  ti ilə min il  lər  dir ayaq  da 
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olan, Tan  rı  nın Xı  zır, ru  hu  nun hü  zur 
ye  ri, odun, atə  şin məs  kə  ni Od  lar Yur 
du Azər  bay  ca  na, mil  li döv  lət  çi  lik ta  ri 
xi  mi  zin al  tun sə  hi  fə  lə  ri  ni ya  ra  dan, 
müd  rik  li  yi, məğ  rur  lu  ğu ilə adı xa  qan 
lıq ta  ri  xi  mi  zə ya  zı  lan Şir  van  şah  lar döv
 lə  ti  ni qu  ran  la  ra, yo  lun  da can qo  yan  la 
ra, gən  cə  li Ca  vad xa  nın qi  sa  sı  nı Ba  kı 
nın qa  la di  var  la  rı önün  də alan Hü 
seyn  qu  lu xa  nın ru  hu  na eh  ti  ram  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sə  rən  ca 
mı  na uy  ğun ola  raq “Nə  si  mi İli”, yu  bi 
ley çər  çi  və  sin  də xey  li iş  lər gö  rü  lə  cək, 
la  yi  hə  lər ger  çək  lə  şə  cək. Se  yid İma  dəd
 din Nə  si  mi qa  nun  la  rın şah yox, şah  la 
rın qa  nun ol  du  ğu za  man  lar  da baş əy 
mə  di. Sa  ray  la  ra əyil 
mə  yən qü  ru  ru  nu gö 
tü  rüb ru  hu  nun da 
lın  ca get  di. Xə  li  fə  lə 
rin, sul  tan  la  rın qa 
nun ol  du  ğu Hə  ləb 
də ti  kəpar  ça edil  di. 
Həqq de  di, həqq 
söy  lə  di. Ka  mil in 
san  da Tan  rı  nı gör 
dü. Ona qı  yan ca 
hil  lər də, an  la  ma 
yan  lar da gü  na 
hı  na gir  di: məş 
hur təd  qi  qat  çı  la 
rı be  lə. Ki  mi 
onu Su  ri  ya  dan, 
ki  mi Di  yar  bə  kir 
dən, ki  mi Bağ  dad  dan, ki  mi də Ana  do 
lu  dan bil  di; Şa  ma  xı  nın ata yur  du, də 
dəba  ba oca  ğı ol  du  ğu  nu bi  ləbi  lə. Nə 
yax  şı ki, lal daş  la  rın sü  ku  tu poz  ma  ğı 
var. Şa  hı, Xən  da  nı olan Şa  ma  xı  da Nə 
si  mi  nin Şıx Xən  dan ad  lı qar  da  şı  nın 
tür  bə  si bu gün də zi  ya  rət ye  ri sa  yı  lır.

Bir za  man  lar Ulu ön  də  rin Ni  za  mi 
Gən  cə  vi, Möv  la  na Mə  həm  məd Fü  zu  li, 
Xo  ca Nə  si  rəd  din Tu  si ir  si  nə və şəx  siy 
yə  ti  nə bəs  lə  di  yi Xa  qan mü  na  si  bə  ti, on 
la  rın kim  li  yi  nə, mil  li mən  su  biy  yə  ti  nə 
əl qo  yan  la  ra ən tu  tar  lı ca  vab ol  du. Pre
 zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Xa  qan ata  sı  nın 
azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si  nə sə  da  qət 
his  si ilə Nə  si  mi adı  na im  za  la  dı  ğı sə 
rən  ca  mın da ma  hiy  yə  tin  də bu du  rur. 
Bu, həm də Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi  ni 

öz  gə yer  lər  də və el  lər  də ax  ta  ran  la  ra bir 
görk  dür, Xa  qan dər  si  dir! Pre  zi  dent bu 
nun  la bir da  ha sü  but et  di ki, in  sa  nın 
ha  ra gəl  di  yi, ne  cə və nə  dən gəl  di  yi şərt 
de  yil, onun ha  ra  dan, han  sı yad  daş  dan 
gəl  di  yi əsas  dır. Se  yid İma  məd  din Nə 
si  mi özü  nün in  san sev  gi  si, ila  hi eş  qi ilə 
si  vi  li  za  si  ya  la  rın, mə  də  niy  yət  lə  rin, din 
lə  rin dialoq məs  kə  ni, mul  ti  kul  tu  ral də 
yər  lə  rin, to  le  rant  lıq do  lu duy  ğu  la  rın 
ün  va  nı olan Od  lar Yur  du Azər  bay  can, 
ümum  bə  şə  ri də  yər, müasir dil  lə de  sək 
bir Azər  bay  can bren  di  dir!

Dəh  şət  li  si, kə  dər  li  si isə odur ki, 
Şərq qan, Su  ri  ya, Hə  ləb od için  də  dir. 
Da  şı daş üs  tün  də qoy  mur  lar. Nə  si  mi 

məq  bə  rə  sin  dən, mə  za  rın  dan 
son gö  rün  tü  lə  rə 
bax  dıq  ca ya  ra  mın 
qay  sa  ğı qo  pur. 
La  mə  ka  nı  ma, gül 
ca  ma  lı  ma, pür ka 
ma  lı  ma, in  san sev 

da  lı  ma üz tu  tub elə öz di  li ilə pı  çıl  da
 yı  ram: “Həs  rə  tin dər  di ürə  yim  dən 
daş  lar çı  xar  dı”. 

Oğuz oğ  lu, Də  də Qor  qud tö  rə  si bir 
də  fə se  vir. Elə bir  cə də  fə də Bu  ta ca 
mın  dan içir, yar yo  lun  da ca  nın  dan ke 
çir. Kö  nül ver  di  yin  dən dön  mür, sev  di
 yi  ni unut  mur, odu  na alı  şıb ya  nır, Si 
murq qu  şu  na dö  nüb atə  şin  dən boy  la 
nır. Ba  bək Xür  rə  mi, Həl  lac Mən  sur, 
Şi  ha  bəd  din Yəh  ya Süh  rə  vər  di, Fəz  lul 
lah Nəimi, Se  yid İma  dəd  din Nə  si  mi, 
Mə  həm  məd Əmin Rə  sul  za  də, Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev ki  mi!

Yax  şı ki, var idin, var  san, var ola  caq
 san, Azər  bay  can! Sən ol  ma  san la  mə 
kan  la  rı  mın, iki ca  ha  na sığ  ma  yan  la  rı 
mın, gö  zü yol  da, kön  lü xəs  tə olan  la  rı 
mın, ni  ga  ran ruh  la  rı  mın sa  hi  bi kim 
olar? Kim on  la  rın adı  nı tu  tub şö  lən qu 
rar?! Dün  ya  nın ger  çə  yi elə buy  muş:

Döv  lət qa  lan, 
qa  lan hər şey ya  lan  dır!




