Bizim qarşımızda bir çox vəzifələr dayanır. Ən önəmlisi
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparmalıdır.
Xalqımız ancaq müstəqillik şəraitində inkişaf edə bilər.
Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi
edə bilmirdik. Bu gün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi,
azad xalq kimi yaşayırıq, taleyimiz öz əlimizdədir.
Müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi
ən vacib məsələlərdən biridir.
İLHAM ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEVİN FƏALİYYƏTİNİN
QISA XRONİKASI
Aprel – may – iyun 2019-cu il
Aprel
1 aprel
iRusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikası başçısının müşaviri, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı
Adam Delimxanovu qəbul etmişdir.
2 aprel
iMüdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin
N saylı hərbi hissəsində olmuşdur.
iSonra burada hərbi qulluqçularla görüşmüş, görüşdə
çıxış etmişdir.
3 aprel
iBakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttində hərəkət edəcək
sərnişin qatarı ilə tanış olmuşdur.
iSlovakiya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yeni
seçilməsi münasibətilə Prezident xanım Zuzana Çaputovanı təbrik etmişdir.
4 aprel
iRusiya Federasiyasının sənaye və ticarət naziri Denis
Manturovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
5 aprel
iBakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi köçkün
ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksinin açılış
mərasimində iştirak etmişdir.
iSonra burada uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
iDaha sonra məcburi köçkünlərlə görüşmüş, görüşdə
çıxış etmişdir.
6 aprel
iÖlkəmizin 10 milyonuncu sakininin dünyaya gəlməsi
münasibətilə Azərbaycan xalqını və uşağın valideynlərini təbrik etmişdir.
8 aprel
iDünya Bankının prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə Devid Malpassı təbrik etmişdir.
9 aprel
iRespublika Perinatal Mərkəzində Azərbaycanın 10
milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın valideynləri Rauf Həsənov və Nigar Ocaqova ilə görüşüb
söhbət etmişdir.
10 aprel
iArgentina Respublikasının Azərbaycan Respublikasında yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Serxio Osvaldo Perez Qunellanın etimadnaməsini qəbul etmişdir.
12 aprel
iRusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya
Şurasının sədri xanım Valentina Matviyenkonun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
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16 aprel
iTürkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul etmişdir.
17 aprel
iÇinin Sinxua agentliyi onun müsahibəsini dərc etmişdir.
18 aprel
iİran İslam Respublikasının sənaye, mədən və ticarət
naziri Reza Rəhmaninin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Bakının
Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində əsaslı
şəkildə yenidən qurulan Neftçilər parkında yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə parkda
istirahət edən sakinlər Zenfira Həsənova və Sübhanə
Bayramova ilə görüşüb söhbət etmişdir.
iSonra Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə
Milli Qəhrəman Cavanşir Rəhimovun abidəsini
ziyarət etdilər.
iDaha sonra Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə parkda istirahət edən digər sakinlərlə görüşüb
söhbət etmişdir.
22 aprel
iUkraynanın Prezidenti vəzifəsinə yeni seçilməsi
münasibətilə Prezident Vladimir Zelenskini təbrik
etmişdir.
iÖlkəsində törədilmiş partlayışlar nəticəsində çox
sayda insanın həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar Şri-Lanka Demokratik Sosialist Respublikasının
Prezidenti Maytripala Sirisenaya başsağlığı vermişdir.
23 aprel
iBakının Xəzər rayonunda Mərdəkan-Qala avtomobil
yolunun açılışında iştirak etmişdir.
iSonra yerli sakinlərlə görüşüb söhbət etmişdir.
24 aprel
iÇin Xalq Respublikası Sədrinin dəvəti ilə 2-ci «Bir
kəmər, bir yol» beynəlxalq forumunda iştirak etmək
üçün Pekin şəhərinə işgüzar səfərə gəlmişdir.
iPekində «ZTE» Korporasiyasının sədri Li Cisue ilə
görüşmüşdür.
iPekində «CETC» Korporasiyasının baş direktoru Vu
Mançin ilə görüşmüşdür.
iPekində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin
ilə görüşü olmuşdur.
n7n
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iPekində Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi
Siyasi Bürosunun üzvü, Çin Xalq Siyasi Məşvərət
Şurasının sədri Van Yanla görüşmüşdür.
iCənubi Afrika Respublikasının milli bayramı –
Azadlıq Günü münasibətilə Prezident Matamela Siril
Ramafozanı təbrik etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı – Kral Günü münasibətilə
Niderlandın Kralı Əlahəzrət Villem-Aleksanderi
təbrik etmişdir.
iSyerra-Leone Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Prezident Culius Maada
Bionu təbrik etmişdir.
25 aprel
iPekində «Huawei» şirkətinin sədri Lian Xua ilə
görüşmüşdür.
iPekində «China National Electric Engineering» şirkətinin prezidenti Cao Huy ilə görüşmüşdür.
iPekində «China Poly Group» Korporasiyasının sədri
Su Nianşa ilə görüşmüşdür.
iAtası – görkəmli dövlət xadimi, Böyük Hersoq Janın
vəfatı ilə əlaqədar Lüksemburqun Böyük Hersoqu
Əlahəzrət Anriyə başsağlığı vermişdir.
26 aprel
iPekində keçirilən 2-ci «Bir kəmər, bir yol» Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunda iştirak etmişdir.
iSonra «Daha parlaq birgə gələcəyin qurulması» mövzusuna həsr olunmuş Forumun dövlət başçıları
səviyyəsində keçirilən ikinci hissəsiində iştirak və
çıxış etmişdir.
iDaha sonra Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon
ilə Forum çərçivəsində söhbət etmişdir.
iPekində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putin ilə görüşü olmuşdur.
iÇin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin və birinci
xanımın adından ikinci «Bir kəmər-bir yol» Beynəlxalq Forumunda iştirak edən dövlət və hökumət
başçılarının şərəfinə verilmiş ziyafətdə iştirak etmişdir.
iMüqəddəs Pasxa bayramı münasibətilə Azərbaycanın
pravoslav xristian icmasını təbrik etmişdir.
27 aprel
iPekində öz işini davam etdirən ikinci «Bir kəmər, bir
yol» Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumunun «İnkişaf
üçün yeni mənbələrin araşdırılması məqsədilə əməkdaşlığın təşviqi»nə həsr olunmuş birinci sessiyasında
iştirak etmişdir.
iSonra Forumun «Qarşılıqlı siyasətin gücləndirilməsi
və daha yaxın tərəfdaşlığın qurulması» mövzusuna
həsr olunan ikinci sessiyasında iştirak etmişdir.
iDaha sonra «BMT-nin 2030-cu il Gündəliyini həyata
keçirmək üçün yaşıl və dayanıqlı inkişafın təşviqi»
mövzusuna həsr olunan üçüncü sessiyasında iştirak
və çıxış etmişdir.
iÇin Xalq Respublikasına işgüzar səfəri başa çatmışdır.
n8n

28 aprel
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Formula
1 üzrə dünya çempionatının dördüncü mərhələsinin
– SOCAR Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına
baxmışdır.
iSonra qaliblərin mükafatlandırılması mərasimində
Qran-Prinin qalibi Valtteri Bottasa kuboku təqdim
etmişdir.
iDaha sonra Konstruktorlar kubokunu «Mercedes»
komandasının nümayəndəsinə təqdim etmişdir.
29 aprel
iXorvatiya Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici
işlər və Avropa məsələləri naziri xanım Mariya
Buriçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
iArgentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının
sədri Emilio Monzonu qəbul etmişdir.
30 aprel
iABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri
üzrə köməkçisinin müavini Corc Kenti qəbul etmişdir.
iNazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclasına sədrlik etmişdir.
İclasda giriş və yekun nitqi söyləmişdir.
iPolşa Respublikasının milli bayramı – Konstitusiya
günü münasibətilə Prezident Andjey Dudanı təbrik
etmişdir.

May
1 may
iUruqvay Şərq Respublikasının Xarici İşlər naziri
Rodolfo Nin Novoanı qəbul etmişdir.
iÜmumdünya Yəhudi Konqresinin, Avrasiya Yəhudi
Konqresinin və Avropa Yəhudilərinin Bakı dini icmasının rəhbərlərinin daxil olduğu nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
2 may
iİslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif bin
Əhməd Əl-Osaymini qəbul etmişdir.
iBMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Migel Angel Moratinosu qəbul etmişdir.
iAvropa Şurasının Baş katibinin müavini Qabriella
Battaini-Draqonini qəbul etmişdir.
iBakıda «Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı
münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq»
şüarı altında V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun açılış mərasimində iştirak etmiş
və nitq söyləmişdir.
iYaponiyanın 126-cı İmperatoru olaraq Taxta çıxması
münasibətilə Yaponiyanın İmperatoru Əlahəzrət Naruhitonu təbrik etmişdir.
3 may
iBraziliya Federativ Respublikası Milli Konqresinin
Deputatlar Palatasının sədri Rodriqo Mayanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
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6 may
i«Rusiya Dəmir Yolları» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Baş direktoru və idarə heyətinin sədri Oleq Belozyorovu
qəbul etmişdir.
7 may
iQobustan rayonuna səfərə gəlmişdir.
iUlu öndər Heydər Əliyevin Qobustan rayonunda
ucaldılan abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri
qoymuşdur.
iQobustan-Poladlı avtomobil yolunun açılışında iştirak etmişdir.
iQobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında
iştirak etmişdir.
iSonra bu tibb ocağının kollektivi ilə görüşüb söhbət
etmişdir.
i«Azərxalça» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan
filialının açılışında iştirak etmişdir.
iMüəssisə ilə tanışlıqdan sonra xalçaçılarla görüşüb
söhbət etmişdir.
iDaha sonra «Azərxalça» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Qobustan regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü
məntəqəsinin açılışında iştirak etmişdir.
iAçılışdan sonra müəssisənin işçiləri ilə görüşüb
söhbət etmişdir.
iİsrail Dövlətinin milli bayramı – Müstəqillik günü
münasibətilə Prezident Reuven Rivlini təbrik etmişdir.
9 may
iİkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində Qələbənin 74-cü ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən
təntənəli mərasimdə iştirak etmişdir.
iİki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun abidəsi önünə əklil
qoymuş, İkinci Dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərən cəsur sərkərdənin xatirəsini ehtiramla yad etmişdir.
iİkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı, partizan, Hollandiya Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən biri, Niderlandın azərbaycanlı Milli
Qəhrəmanı Məmməd Məmmədovun ailə üzvləri və
Oistervijk şəhərinin meri Hans Janssen ilə görüşmüşdür.
iİki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun
ailə üzvləri, yaxın qohumları ilə görüşmüş, Qələbə
günü münasibətilə onları təbrik etmişdir.
iBakının Yasamal rayonunda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dayanıqlı və
Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinin və ilk
DOST mərkəzinin inzibati binasının açılış mərasimində iştirak etmişdir.
iDOST Agentliyinin bir qrup işçisi və «Gənc DOST»
könüllüləri ilə görüşüb söhbət etmişdir.
iÜzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında
keçirilən görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, SSRİ və Azərbaycan
Respublikasının Xalq artisti, Dövlət və Heydər Əliyev mükafatları laureatı Arif Məlikovla vida mərasin 2 (66) 2019 n

mində iştirak etmiş, mərhumun ailə üzvlərinə dərin
hüznlə başsağlığı vermişdir.
10 may
iMüasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu,
xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə Birinci
xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ilə birlikdə
Ümummilli Liderin məzarını ziyarət etmək üçün
Fəxri xiyabana gəlmişdir.
iFəxri xiyabanda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
məzarı önünə əklil qoymuş, Ulu Öndərin xatirəsini
ehtiramla anmışdır.
iSonra ailə üzvləri ilə birlikdə Ulu Öndərin ömür-gün
yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın xatirəsini ehtiramla anaraq məzarı
üzərinə gül dəstələri qoymuşdur.
iDaha sonra ailə üzvləri ilə birlikdə görkəmli dövlət
xadimi Əziz Əliyevin və tanınmış həkim-alim Tamerlan Əliyevin məzarları üzərinə də gül dəstələri
düzmüşdür.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ilə
birlikdə Zığ dairəsi-Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunun 28-ci kilometrliyində
salınan yaşıllıq sahəsində Ulu Öndər Heydər
Əliyevin doğum gününə həsr olunan ağacəkmə
kampaniyasında iştirak etmiş və ərazidə ağac əkmişdir.
iSonra Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə
aksiyada iştirak edən gənclərlə görüşüb söhbət
etmişdir.
iAzərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və
Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak etmiş və
nitq söyləmişdir.
iSonra Heydər Əliyev Mükafatını akademik Xoşbəxt
Yusifzadəyə təqdim etmişdir.
13 may
iBelçika Krallığına işgüzar səfərə gəlmişdir.
iBelçikalıların Kralı Əlahəzrət Filip ilə görüşü
olmuşdur.
iBrüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald
Tusk ilə görüşmüşdür.
iAvropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun
adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və
hökumət başçılarının şərəfinə verilən şam yeməyində
iştirak və çıxış etmişdir.
14 may
iBrüsseldə ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak etmişdir.
iBelçika Krallığına işgüzar səfəri başa çatmışdır.
iNorveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü
münasibətilə Kral əlahəzrət V Haraldı təbrik etmişdir.
15 may
iBelarus Respublikası Baş nazirinin müavini İqor
Lyaşenkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
n9n
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iBakı Ekspo Mərkəzində XXV Azərbaycan Beynəlxalq
Qida Sənayesi – «World Food Azerbaijan» və XIII
Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı - «Caspian
Agro» sərgiləri ilə tanış olmuşdur.
iTürkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan telefonla zəng edərək onu və Azərbaycan
xalqını Ramazan ayı münasibətilə təbrik etmiş, dövlətimizin başçısına və xalqımıza firavanlıq arzularını
çatdırmışdır.
iŞimali Makedoniya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə Prezident Stevo Pendarovskini təbrik etmişdir.
16 may
iÇex Respublikası Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədri Radek Vondraçekin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
iPirallahı Sənaye Parkında «Diamed» şpris istehsalı
zavodunun açılış mərasimində iştirak etmişdir.
iSonra zavodun kollektivi ilə görüşüb söhbət etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı münasibətilə Kamerun
Respublikasının Prezidenti Pol Biyanı təbrik etmişdir.
17 may
iMüqəddəs Ramazan ayı münasibətilə müsəlman
ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik
nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul etmişdir.
iUkraynanın Azərbaycan Respublikasında yeni təyin
olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladislav
Kanevskinin etimadnaməsini qəbul etmişdir.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Ümumrusiya Bədii Gimnastika Federasiyasının prezidenti
İrina Viner-Usmanova ilə görüşmüşdür.
iSonra Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında idman sahəsində əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə İrina Aleksandrovna Viner-Usmanovaya «Dostluq» ordenini təqdim etmişdir.
21 may
iRusiya Federasiyası Elmlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevi qəbul etmişdir.
iSabunçu dəmir yolu vağzalı kompleksinin açılışında
iştirak etmiş, yeni inşa edilən Bakı sərnişin – Sabunçu dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərlə tanış
olmuşdur.
iƏvvəlcə qəsəbə sakinləri ilə görüşüb söhbət etmişdir.
iSonra yaxınlıqdakı mağazaya gəlmiş, alıcılar və
satıcılar ilə söhbət etmişdir.
iDaha sonra Bakı sərnişin - Sabunçu dəmir yolu xətti
üzrə görülən işlərlə tanış olmaq üçün qatarla Bakı
Dəmir Yolu Vağzalına yola düşmüşdür.
iBakıxanov dayanacağında yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
iSonra Keşlə dayanacağında yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
22 may
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Bakının
Yasamal rayonu ərazisində yerləşən Təzəpir məscin 10 n

dinin qarşısındakı yeni bağın və Füzuli küçəsi
boyunca salınan Mərkəzi Parkın açılışında iştirak
etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə İordaniyanın Kralı Əlahəzrət II Abdullah ibn
Al Hüseyni təbrik etmişdir.
23 may
iÇin Xalq Respublikasının Xarici İşlər naziri Van
Yinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
iQafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam
Allahşükür Paşazadənin müqəddəs Ramazan ayı
münasibətilə öz iqamətgahında verdiyi iftar mərasimində iştirak etmiş və nitq söyləmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Gürcüstanın Prezidenti xanım Salome Zurabişvilini təbrik etmişdir.
24 may
iRusiya Federasiyasının Əmək və Sosial Müdafiə
naziri Maksim Topilini qəbul etmişdir.
iEfiopiyanın milli bayramı münasibətilə Prezident
xanım Sahle-Uork Zevdeni təbrik etmişdir.
iİtaliya Respublikasının milli bayramı – Respublika
Günü münasibətilə Prezident Sercio Mattarellanı
təbrik etmişdir.
25 may
iİndoneziya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə
yenidən seçilməsi münasibətilə Prezident Coko
Vidodonu təbrik etmişdir.
27 may
iAzərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə paytaxt
Bakının İstiqlaliyyət küçəsində ucaldılmış abidəni
Respublika Günü münasibətilə ziyarət etmiş, abidənin önünə əklil qoymuşdur.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə «Buta»
sarayında Azərbaycanın milli bayramı – Respublika
Günü münasibətilə keçirilən rəsmi qəbulda iştirak
etmiş və nitq söyləmişdir.
28 may
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri ilə
birlikdə paytaxtın Dənizkənarı Milli Parkında gəzintiyə çıxmış, burada istirahət edən sakinlərlə və şəhərimizin qonaqları ilə görüşmüşdür.
29 may
iAmerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin
Enerji Ehtiyatları Bürosunda ABŞ-ın Dövlət katibi
köməkçisinin birinci müavini Kent Loqsdonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
iAvropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA)
prezidenti Aleksandr Çeferinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
iBakı Sərgi Mərkəzində XXVI Beynəlxalq «Xəzər
Neft və Qaz-2019» sərgi və konfransının, həmçinin
IX Xəzər Beynəlxalq energetika və alternativ enerji
sərgisinin açılış mərasimində iştirak etmiş və nitq
söyləmişdir.
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iBakı Olimpiya Stadionunda Londonun «Arsenal» və
«Çelsi» komandaları arasında baş tutan UEFA Avropa Liqasının final qarşılaşmasına baxmışdır.
iBakı şəhərində XXVI Beynəlxalq «Xəzər Neft və
Qaz» sərgi və konfransının iştirakçılarını təbrik
etmişdir.
30 may
iATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri
Stefan Viskontini, Rusiyadan olan həmsədri İqor Popovu, ABŞ-dan olan həmsədri Endrü Şoferi və
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul etmişdir.
iLitva Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yeni
seçilmiş Prezident Gitanas Nausedanı təbrik etmişdir.
iLatviya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yeni
seçilmiş Prezident Egils Levitsi təbrik etmişdir.
31 may
iRəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Polşa
Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə təkbətək
görüşü olmuşdur.
iTəkbətək görüş başa çatandan sonra Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə hər iki tərəfin
nümayəndə heyətlərinin də iştirak etdiyi geniş tərkibdə görüşü olmuşdur.
iGeniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Polşa
Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə Azərbaycan-Polşa sənədlərinin imzalanması mərasimində
iştirak etmişdir.
iSənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Polşa
Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə birlikdə
mətbuata bəyanatla çıxış etmişdir.
iSonra Azərbaycan və Polşa prezidentləri ölkələrimizin mədəni və tarixi irsini əks etdirən poçt markalarını qarşılıqlı olaraq təqdim ediblər.
iBakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə birlikdə Azərbaycan-Polşa biznes forumunda iştirak etmiş və nitq
söyləmişdir.
iPolşa Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilə
birlikdə Bakının Polşa memarları küçəsində keçirilən
Polşa memarlarının xatirəsinə həsr edilən lövhələrin
açılış mərasimində iştirak etmişdir.
iOnun adından Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Dudanın şərəfinə verilmiş rəsmi ziyafətdə iştirak
və çıxış etmişdir.

İyun
3 iyun
iDünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Mersi Tembonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
iAvropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul etmişdir.
iRusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə
telefonla zəng edərək, Rusiya Federasiyasının Surqut
n 2 (66) 2019 n

şəhərinin hava limanına görkəmli neftçi Fərman
Salmanovun adının verilməsi ilə bağlı təşəkkürünü
bildirmiş və bu qərarın Azərbaycan ictimaiyyəti
tərəfindən böyük minnətdarlıqla qəbul edildiyini
vurğulamışdır.
iRamazan bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını
təbrik etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı münasibətilə İsveçin Kralı
Əlahəzrət XVI Karl Qustavı təbrik etmişdir.
4 iyun
iBöyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının milli bayramı – Təvəllüd Günü münasibətilə Kraliça Ülyahəzrət II Elizabeti təbrik etmişdir.
7 iyun
iBakı şəhərində «Tarixi şəhərlərdə kütləvi turizm»
mövzusunda beynəlxalq memarlıq forumunun
iştirakçılarını təbrik etmişdir.
i«Bakı Ürək Günləri» VI beynəlxalq konqresinin və
Avrasiya Ürək-Damar Cərrahları Cəmiyyətinin XV
konfransının iştirakçılarını təbrik etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı – Portuqaliya günü münasibətilə Prezident Marselu Rebelu di Souzanı təbrik
etmişdir.
iRusiya Federasiyasının dövlət bayramı – Rusiya
Günü münasibətilə Prezident Vladimir Putini təbrik
etmişdir.
10 iyun
iBeynəlxalq Memarlar İttifaqının prezidenti Tomas
Vonyerın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
etmişdir.
iQazaxıstan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə
seçilməsi münasibətilə Prezident Kasım-Jomart Tokayevi təbrik etmişdir.
iQazaxıstan Respublikasının Prezidenti Qasım-Jomart
Tokayevə telefonla zəng edərək, ona prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbriklərini
çatdırmış və prezidentlik fəaliyyətində uğurlar
arzulamışdır.
11 iyun
iATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Georgi
Tseretelini qəbul etmişdir.
iBakı şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
İnformasiya Texnologiyaları və Texnoloji İnnovasiyalar Konfrans və Sərgisinin iştirakçılarını təbrik
etmişdir.
12 iyun
iNiderland Krallığı Senatının sabiq sədri, Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının sabiq prezidenti,
Niderland-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri Rene
Van der Lindeni qəbul etmişdir.
iÜmumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriyanı qəbul etmişdir.
iAlmaniya Bundestaqının vitse-prezidenti Tomas
Oppermannın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
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iTürkiyə Böyük Millət Məclisinin vitse-spikeri Süreyya Sadi Bilgiçin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
iBirinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə əsaslı
şəkildə təmir və bərpa olunan «Yanardağ» Dövlət
Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun açılışında
iştirak etmişdir.
13 iyun
iAvropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti və
Genişlənmə Danışıqları Direktorluğunun komissarı
Yohannes Hanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
19 iyun
iAvstriya Respublikasının Vyana şəhərində keçirilən
«Dinlərarası və sivilizasiyalararası əməkdaşlıqdan
bəşəri həmrəyliyə» mövzusunda Vyana Beynəlxalq
Konfransının təşkilatçılarını və iştirakçılarını təbrik
etmişdir.
20 iyun
iÖlkəsinin milli bayramı münasibətilə Lüksemburqun
Böyük Hersoqu Əlahəzrət Anrini təbrik etmişdir.
21 iyun
iÖlkəsinin milli bayramı – Dövlətçilik Günü münasibətilə Xorvatiya Respublikasının Prezidenti xanım
Kolinda Qrabar-Kitaroviçi təbrik etmişdir.
iÖlkəsinin milli bayramı – Dövlətçilik Günü münasibətilə Sloveniya Respublikasının Prezidenti Borut
Pahoru təbrik etmişdir.
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23 iyun
iÖlkəsinin milli bayramı – Kanada Günü münasibətilə
Kanadanın General-Qubernatoru xanım Jüli Peyeti
təbrik etmişdir.
25 iyun
iRamil Usubovu Təhlükəsizik Şurasının katibi vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə qəbul etmişdir.
26 iyun
iMüdafiə Nazirliyinin Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseyində yenidənqurma və əsaslı təmir
işlərindən sonra yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
iSonra Hərbi Liseydəki Heydər Əliyev Muzeyi ilə
tanış olmuşdur.
iHərbi Liseydə təhsil alan kursantların yaşayış və
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə inşa
olunan dördmərtəbəli yataqxana korpusu ilə də tanış
olmuşdur.
iHərbi Liseyin klubunda yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
iSonra kursant yeməkxanasında yaradılan şəraitlə
maraqlanmışdır.
iDaha sonra Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin
kursant və müəllimləri ilə görüşmüş, onları 26 iyun
– Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik etmişdir.
30 iyun
UNESKO-nun Baş direktoru xanım Odre Azulenin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEVİN
RƏSMİ QƏBULLARI
Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikası başçısının müşaviri,
Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Adam Delimxanovun qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 1-də Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikası başçısının müşaviri, Rusiya Dövlət Dumasının
deputatı Adam Delimxanovu qəbul edib.
Adam Delimxanov Çeçenistan Respublikasının
başçısı Ramzan Kadırovun salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı və bildirdi ki, Ramzan Kadırov Prezident İlham Əliyevi özünə qardaş hesab edir. Çeçen
xalqının Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevi heç vaxt unutmayacağını vurğulayan Adam Delimxanov ən çətin vaxtlarda Heydər Əliyevin onlara
göstərdiyi qayğı və dəstəyi böyük ehtiramla xatırladı.
O, xalqlarımız arasında sarsılmaz dostluq və qardaşlıq
münasibətlərinin mövcud olduğunu dedi.
Prezident İlham Əliyev Çeçenistan Respublikasının
başçısı Ramzan Kadırovun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ramzan Kadırova

çatdırmağı xahiş etdi və qeyd etdi ki, onu Ramzan
Kadırovla qardaşlıq əlaqələri bağlayır. Dövlətimizin
başçısı bildirdi ki, Azərbaycan və çeçen xalqları
arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin dərin tarixi
kökləri var və tarix boyu bu əlaqələr daim möhkəmlənib.
Prezident İlham Əliyev Ramzan Kadırovun bu
yaxınlarda ölkəmizə səfərini məmnunluqla xatırlayaraq
Ramzan Kadırovun çeçen xalqının lideri Hacı Əhməd
Kadırovun siyasətini uğurla davam etdirdiyini, Çeçenistanda sabitliyin və əmin-amanlığın bərqərar olduğunu,
genişmiqyaslı quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini
qeyd etdi.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Çeçenistan Respublikası arasında əlaqələrin Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli
münasibətlərinin daha da inkişafı baxımından əhəmiyyəti vurğulandı.

Rusiya Federasiyasının sənaye və ticarət naziri Denis
Manturovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 4-də Rusiya Federasiyasının sənaye və ticarət
naziri Denis Manturovun başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasının sənaye
və ticarət naziri Denis Manturovun başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərinin ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi
işinə xidmət etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan ilə Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərin
səviyyəsinin ildən-ilə yüksəldiyini və bütün sahələrdə
fəal əməkdaşlığın həyata keçirildiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən
sənaye sahəsində əməkdaşlığın inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi. Prezident İlham Əliyev son illər
ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artmasının
önəmini vurğuladı və bu sahədə artıq yaxşı nəticələrin
əldə olunduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı Rusiya
şirkətlərinin Azərbaycanda fəal işlədiklərini və bu şirkətlərin həm investor, həm də podratçı qismində müxtəlif layihələri icra etdiklərini qeyd etdi. Prezident İlham
Əliyev maşınqayırma sahəsində də birgə layihələrin
olmasından məmnunluğunu ifadə etdi, Rusiya banklarının Azərbaycanda iri sənaye müəssisələrini maliyyələşdirməsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını ifadə edən nazir
Denis Manturov Rusiya Federasiyasının Prezidenti
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Vladimir Putinin salamlarını Prezident İlham Əliyevə
çatdırdı.
O, Azərbaycanda Rusiya ilə birgə şirkətlərin fəaliyyət
göstərməsinin və ümumi layihələrin həyata keçirilməsinin iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi üçün möhkəm
əsas yaratdığını vurğuladı. Denis Manturov qeyd etdi
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ötən ilin
sentyabrında Rusiya Federasiyasına səfəri zamanı dövlət başçılarının müəyyənləşdirdiyi kimi iqtisadi əməkdaşlığın konkret sahələrinin inkişafı ilə bağlı fəal iş həyata
keçirilir və yeni sahələr, o cümlədən rəqəmsallaşdırma üzrə
perspektivlər müzakirə edilir. Denis Manturov iqtisadi
əməkdaşlığın inkişafında kibertəhlükəsizliyin önəmini
xüsusilə vurğuladı. Azərbaycan-Rusiya Sənaye Əməkdaşlığı Forumunun əhəmiyyətinə toxunan rusiyalı nazir
Forumda 60-dan artıq Rusiya şirkətinin iştirak etdiyini
vurğulayaraq tədbirdə Azərbaycan şirkətləri ilə işgüzar
müzakirələrin aparılacağına ümidvar olduğunu bildirdi.
Görüşdə neft maşınqayırması, kənd təsərrüfatı texnikasının və yük vaqonlarının birgə istehsalı, helikopterlərin servis mərkəzinin yaradılması, dərman istehsalı
və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə
edildi.
Dövlətimizin başçısı Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin salamlarına görə minnətdarlığını
bildirdi, onun da salamlarını Rusiya Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi.
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Argentina Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri
Serxio Osvaldo Perez Qunellanın etimadnaməsinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 10-da Argentina Respublikasının ölkəmizdə yeni
təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serxio
Osvaldo Perez Qunellanın etimadnaməsini qəbul edib.
Fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçən səfir
Serxio Osvaldo Perez Qunella etimadnaməsini Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
Səfir Serxio Osvaldo Perez Qunella, ilk növbədə,
Argentina Respublikasının Prezidenti Maurisio Makrinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan ilə Argentina arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin
yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etdi, müxtəlif səviyyəli
qarşılıqlı səfərlərin əlaqələrimizin genişlənməsi və iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərinin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında ölkələrimizin qarşılıqlı şəkildə səfirliklərinin fəaliyyət göstərməsinin rolunu vurğulayaraq Serxio Osvaldo Perez Qunellanın
səfirlik fəaliyyəti dövründə onun Azərbaycanın müvafiq

strukturlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın genişlənməsi baxımından səmərəli görüşlər keçirəcəyinə
əminliyini ifadə etdi. Dövlət başçısı İlham Əliyev
Azərbaycanda xarici şirkətlərin fəaliyyəti üçün çox
əlverişli şəraitin mövcudluğunu qeyd edərək Argentina
şirkətlərinin də Azərbaycanda işləyəcəklərinə ümidvar
olduğunu bildirdi.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Serxio
Osvaldo Perez Qunella səfir kimi fəaliyyətinin əsas
məqsədinin ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın,
o cümlədən qarşılıqlı ticarət və investisiyanın genişləndirilməsindən ibarət olduğunu bildirdi və bu istiqamətdə
səylərini əsirgəməyəcəyini dedi.
Görüşdə energetika, biznes, kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.
Prezident Maurisio Makrinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onun da salamlarını Argentinanın dövlət başçısına
çatdırmağı xahiş etdi.

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri xanım Valentina Matviyenkonun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 12-də Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri xanım Valentina Matviyenkonun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Xanım Valentina Matviyenkonu və nümayəndə
heyətinin üzvlərini salamlayan Prezident İlham Əliyev
dedi:
Hörmətli Valentina İvanovna, hörmətli qonaqlar.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin səfərinizə çox
şadam. Siz Azərbaycana belə geniştərkibli nümayəndə
heyəti ilə gəlmisiniz. İlk növbədə, Sizi bu yaxınlarda
qeyd edilən yubileyiniz münasibətilə şəxsən təbrik
etmək istərdim. Mən Sizə təbrik məktubu göndərmişdim
və bir daha şəxsən təbrik etmək, ən xoş arzularımı
bildirmək və işinizdə uğurlar arzulamaq istərdim.
Əlbəttə, biz çox şadıq ki, yubileydən az sonra Siz bizim
ölkəmizi ziyarət edirsiniz. Biz bu səfərə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Əminəm ki, bu, ölkələrimiz arasında
dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə təkan
verəcək. Əlaqələr çoxplanlıdır, həyatın demək olar ki,
bütün sahələrini əhatə edir və yaxşı dinamikaya malikdir. Biz siyasi sahədə fəal qarşılıqlı fəaliyyət
göstəririk, iqtisadi potensialı artırırıq, uğurla həyata
keçirilən iqtisadi, nəqliyyat, energetika sahələrində
əməkdaşlıq üzrə bir neçə yol xəritəsi mövcuddur.
Təsadüfi deyil ki, hər iki tərəf ölkələrimiz arasında
münasibətləri strateji tərəfdaşlıq münasibətləri kimi
dəyərləndirir.
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İkitərəfli münasibətlərin inkişafında humanitar
sahənin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən Prezident İlham Əliyev bu işdə Bakı Humanitar Forumunun
rolunu qeyd etdi, təhsil, mədəniyyət, elm sahələrində sıx
əlaqələrin mövcud olmasından məmnunluğunu bildirdi.
Dövlətimizin başçısı Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı birgə
fəaliyyətin də iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını dedi. Prezident İlham
Əliyev, eyni zamanda, parlamentlərarası əməkdaşlığın
əlaqələrimizin inkişafına töhfə verdiyini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminliyini
bildirdi.
***
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya
Şurasının sədri Valentina Matviyenko dedi:
– Çox sağ olun, çox hörmətli cənab Prezident.
İlk növbədə, bizim nümayəndə heyətini qəbul
etdiyinizə, parlamentlərarası əməkdaşlığa göstərdiyiniz
diqqət və dəstəyə görə səmimi qəlbdən Sizə təşəkkür
etmək istəyirəm. Biz sizin gözəl ölkənizdə həmişəki
kimi diqqət, qonaqpərvərlik, qayğı ilə əhatə olunmuşuq.
Əminəm ki, nümayəndə heyətinin bütün üzvləri üçün, onların əksəriyyəti ilk dəfədir ki, Azərbaycandadır, - bu
səfər yaddaqalan olacaq. İlk növbədə, demək istəyirəm
ki, səfərdən əvvəl mən Vladimir Vladimiroviç Putinlə
görüşdüm. O, xahiş etdi ki, böyük salamlarını, ən xoş
arzularını Sizə çatdırım. O, bir qədər əvvəl – aprelin
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2-də Sizinlə olan telefon söhbətini də xatırladı. Bu
sözləri Sizə məmnunluqla çatdırıram.
Prezident İlham Əliyev: Mənim də ən xoş arzularımı və böyük salamlarımı Vladimir Vladimiroviçə
çatdırın.
Xanım Valentina Matviyenko:
– Sağ olun. Mən salamlarınızı mütləq çatdıracağam.
Çox hörmətli İlham Heydəroğlu, Sizinlə şəxsən görüşməkdən çox məmnunam. Həmişə bu görüşləri xatırlayıram. Bakının necə inkişaf etməsinə heyran qaldığımı
növbəti dəfə bildirməyə bilmərəm. Mən Bakıda,
Azərbaycanda 5 il idi ki, olmamışdım. Çox böyük dəyişiklər var – heyrətamiz, yeni binalar, nadir memarlıq
nümunələri. Bilirsiniz, düşünürəm ki, əgər Heydər
Əliyev sağ olsaydı, Azərbaycanda baş verən bu dəyişikliklərlə çox fəxr edərdi. Həqiqətən də mən çox yerlərdə,
dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam, bu cür dinamik,
düşünülmüş inkişafa, belə gözəlliyə çox az yerdə rast
gəlinir. Bizim səfər əlamətdar vaxta təsadüf edir. Düz
bir il əvvəl Siz prezident seçkilərində inamlı qələbə
qazandınız. Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti Sizə, Sizin daxili və xarici siyasi kursunuza
güclü dəstək verdi. Bu qələbə həqiqətən olduqca layiqli
və inamlı idi. Siz artıq qeyd etdiniz ki, Rusiya–Azərbaycan münasibətləri bütün sahələrdə dinamik inkişaf
edir, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxıb. Bu əlaqələrin, bu kursun bünövrəsini çox hörmətli Heydər
Əliyev qoyub. Əlbəttə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində həlledici rol bizim ölkələrin liderlərinə, prezidentlərinə məxsusdur. Bilirik ki, Sizin ölkənizlə
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük maraq var,
çünki Sizin ölkədə sabitlik var, siyasi, sosial sabit
vəziyyət, ölkənin iqtisadi inkişafının yaxşı dinamikası
mövcuddur.
Turizm sahəsində iki ölkə arasında əlaqələrin
inkişafına toxunan Valentina Matviyenko dedi:
– Bizim əməkdaşlığımızın yaxşı ab-havasının əlaməti odur ki, Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin
axını əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Ötən il 800 min rusiyalı gəlib. Düşünürəm ki, bu rəqəm ildən-ilə artacaq.
Valentina Matviyenko Azərbaycanda rus dilinə olan
münasibətlə bağlı bildirdi:

– Rus dilinə, mədəniyyətinə olan münasibətə, Azərbaycanda rus dilinin qorunub saxlanmasına yaradılan
şəraitə görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Valentina Matviyenko iki ölkə arasında humanitar,
mədəni, informasiya, təhsil sahələrində əlaqələrin
uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, tələbə mübadiləsi
proqramının reallışdırıldığını vurğuladı, ölkəmizdə
Rusiya Mədəniyyəti Günlərinin keçirilməsinin önəminə
toxundu. Qonaq ölkələrimiz arasında humanitar
əlaqələrin inkişafına Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun da böyük töhfə verdiyini qeyd edərək
dedi:
– Humanitar əməkdaşlığın inkişafına Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanımın
töhfəsini biz çox yüksək qiymətləndiririk.
Valentina Matviyenko Bakı Humanitar Forumunun
sivilizasiyalararası dialoqun genişləndirilməsində roluna
da toxundu.
Parlamentlərarası münasibətlərdən danışan qonaq
bu əlaqələrin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə
əminliyini ifadə etdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası
Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina
Matviyenkoya Azərbaycanın "Dostluq” ordenini təqdim
etdi.
Valentina Matviyenko Azərbaycan ilə Rusiya
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə dövlətimizin
başçısının Sərəncamı ilə bu ordenlə təltif olunub.
Azərbaycanın «Dostluq» ordeninə layiq görüldüyündən və bu ordeni Prezident Ilham Əliyevin ona
təqdim etməsindən böyük şərəf duyduğunu deyən
Valentina Matviyenko qeyd etdi ki, özü və Rusiya
parlamentariləri bundan sonra da ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığın genişləndirilməsi işində səylərini əsirgəməyəcəklər.
Dövlətimizin başçısı Valentina Matviyenkonun
Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi, ona gələcək fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar arzuladı.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının
baş katibi Bağdad Amreyevin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 16-da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı Bağdad Amreyevi Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi vəzifəsinə
təsdiq olunması münasibətilə bir daha təbrik edərək,
onun təşkilata üzv olan qardaş ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini
bildirdi. Prezident İlham Əliyev Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının təsis olunması ilə əlaqədar 10 il
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bundan əvvəl Naxçıvanda keçirilmiş əlamətdar Zirvə
görüşünü məmnunluqla xatırlayaraq, ötən müddət ərzində bu təşkilatın gücləndiyini və vacib beynəlxalq quruma çevrildiyini vurğuladı.
Təbrikə görə minnətdarlığını bildirən Bağdad
Amreyev Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 10
il əvvəl məhz türk dünyasının böyük oğlu, Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğulduğu
Naxçıvanda, Azərbaycan torpağında təsis edilməsinin bu
təşkilata xüsusi mahiyyət verdiyini diqqətə çatdırdı.
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Qonaq Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsis
olunmasının 10 illiyi münasibətilə növbəti Zirvə toplantısına bu ilin payızında Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyini vurğulayaraq, bu Zirvə toplantısının da Azərbaycan
tərəfindən yüksək səviyyədə təşkil olunacağına əminliyini ifadə etdi. Bağdad Amreyev təşkilat daxilində iqtisadiyyat, ticarət, maliyyə, nəqliyyat və digər istiqamətlərdə
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, müvafiq beynəlxalq

təşkilatlarla əlaqələrin qurulması barədə dövlətimizin
başçısına məlumat verdi.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevə gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzulayan Prezident İlham Əliyev ölkəmizin bu təşkilatın 10 illiyi münasibətilə Azərbaycanda keçiriləcək
Zirvə toplantısına yüksək səviyyədə ev sahibliyi edəcəyini dedi.

İran İslam Respublikasının sənaye, mədən və ticarət naziri
Reza Rəhmaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 18-də İran İslam Respublikasının sənaye, mədən
və ticarət naziri Reza Rəhmaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Nazir Reza Rəhmani İran Islam Respublikasının
Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası
ilə İran Islam Respublikası arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, mədəniyyət və bütün
digər istiqamətlərdə, o cümlədən sənaye və ticarət sahələrində uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı.
Görüşdə ölkələrimizin birgə layihələri çərçivəsində
Neftçala Sənaye Məhəlləsində avtomobil zavodunun
uğurla fəaliyyət göstərdiyi, Bakıda əczaçılıq zavodunun

inşa ediləcəyi, İran İslam Respublikasının sənaye, mədən və ticarət naziri Reza Rəhmaninin Azərbaycana bu
səfəri zamanı isə Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində avtobus istehsalı zavodunun təməlinin qoyulacağı qeyd
edildi.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin səviyyəsinin artdığı vurğulandı, sənaye
sahəsində uğurlu layihələrin həyata keçirildiyi bildirildi
və bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
yaxşı perspektivlərin və əlavə imkanların olduğu qeyd
edildi.
Prezident Həsən Ruhaninin salamlarına görə minnətdarlığını bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
onun da salamlarını İranın dövlət başçısına çatdırmağı
xahiş etdi.

Xorvatiya Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər və Avropa məsələləri naziri
xanım Mariya Buriçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 29-da Xorvatiya Respublikası Baş nazirinin
müavini, xarici işlər və Avropa məsələləri naziri xanım
Mariya Buriçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib
Dövlətimizin başçısı Xorvatiyaya səfərini məmnunluqla xatırlayaraq orada aparılan danışıqların və müzakirələrin səmərəli olduğunu qeyd etdi və bu səfərin ikitərəfli
münasibətlərin inkişafına mühüm töhfə verdiyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin müxtəlif sahələrdə
əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini vurğulayaraq, əlaqələrimizin gələcəkdə də genişlənəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Dövlətimizin başçısı Mariya Buriçin ölkəmizə səfərinin
ikitərəfli münasibətlərin möhkəmlənməsi işinə töhfə
verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.

Xanım Mariya Buriç, ilk növbədə, Xorvatiyanın
Baş naziri Andrey Plenkoviçin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdırdı. Mariya Buriç Prezident İlham Əliyevin Xorvatiyaya səfərinin çox uğurlu keçdiyini və səfər
zamanı əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi baxımından məhsuldar müzakirələrin aparıldığını qeyd etdi.
O, səfəri çərçivəsində Xorvatiyanın Azərbaycandakı
səfirliyinin rəsmi açılışında iştirak edəcəyini diqqətə
çatdırdı.
Baş naziri Andrey Plenkoviçin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev onun da salamlarını Xorvatiyanın Baş nazirinə
çatdırmağı xahiş etdi.

Argentina Milli Konqresinin Deputatlar
Palatasının sədri Emilio Monzonun qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 29-da Argentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının sədri Emilio Monzonu qəbul edib.
Azərbaycan ilə Argentinanın bir sıra sahələrdə
əməkdaşlıq həyata keçirdiklərini deyən Prezident İlham
Əliyev müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin rolunu
qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı.
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Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Emilio Monzo
Argentina Respublikasının Prezidenti Maurisio Makrinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın hüdudlarından
kənarda, o cümlədən Argentinada böyük nüfuza malik
olduğunu dedi və dövlətimizin başçısının siyasəti nəticəsində Azərbaycanın digər ölkələrlə yaxşı dostluq münasibətləri qurduğunu məmnunluqla qeyd etdi. Emilio
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Monzo ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrin hərtərəfli
inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu dedi.
Görüşdə Azərbaycan ilə Argentina arasında siyasi
əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olundu, iqtisadi, ticarət, turizm, humanitar və digər sahələrdə əmək-

daşlığın genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd edildi.
Prezident Maurisio Makrinin salamlarına görə
minnətdarlığını bildirən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev onun da salamlarını Argentinanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.

ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri
üzrə köməkçisinin müavini Corc Kentin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
aprelin 30-da ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya
məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Corc Kenti qəbul
edib.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi, əlaqələrimizin siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji, təhlükəsizlik və
digər sahələrdə genişləndiyini vurğuladı. Azərbaycanın
ABŞ ilə ikitərəfli əlaqələri tərəfdaşlıq müstəvisində
davam etdirmək niyyətində olduğunu deyən dövlətimizin başçısı son dövrlər ərzində ölkələrimiz arasında qarşılıqlı təmasların və tədbirlərin əhəmiyyətini vurğuladı
və bu müsbət dinamikanın davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Keçən ilin oktyabrında Azərbaycana səfərini xatırlayan ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Corc Kent ikitərəfli

əlaqələrimizdə olan bu müsbət dinamikanı davam etdirmək məqsədilə ölkəmizə səfər etdiyini dedi, ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri
Con Boltonun ölkəmizə səfəri və onun ardınca aparılan
danışıqların əhəmiyyətini vurğuladı.
Görüşdə dövlətimizin başçısı ABŞ Prezidenti Donald Trampın “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə göstərdiyi
dəstəyi yüksək dəyərləndirdi
ABŞ Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Corc Kent, öz növbəsində, Azərbaycanın Əfqanıstanda Qətiyyətli Dəstək
Missiyası çərçivəsində NATO-ya üzv və tərəfdaş dövlətlər, o cümlədən ABŞ üçün təmin edilən tranzit-logistika
dəstəyinə görə minnətdarlığını ifadə etdi.
Söhbət zamanı ölkəmizin demokratik inkişafı, məhkəmə-hüquq sistemi və sosial-iqtisadi sahədə aparılan
islahatlara dair fikir mübadiləsi aparıldı.

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 2-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi
Yusif bin Əhməd Əl-Osaymini qəbul edib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Yusif bin
Əhməd Əl-Osaymi V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun əhəmiyyətini qeyd edərək “Bakı Prosesi”nin artıq təsisatlanmış bir mexanizmə çevrildiyini
söylədi. Bu gün Azərbaycanın nəqliyyat qovşağı olmaqla
yanaşı, dialoq və əməkdaşlığın da qovşağına çevrildiyini
qeyd edən Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin Azərbaycanı
dinc birgə yaşayışın rəmzi kimi xarakterizə etdi.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibinə Forumda iştirakına görə təşəkkürünü bildirən Prezident

İlham Əliyev qonağın Forumun açılış mərasimində
söylədiyi fikirlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı “Bakı Prosesi”nin mühüm beynəlxalq platforma olduğunu dedi. Bu prosesin 10 ildən artıq davam
etdiyini və bu gün dünyada mədəniyyətlərarası əlaqələrin və dinlərarası əməkdaşlığın qurulmasında ən səmərəli mexanizmlərdən biri kimi tanındığını diqqətə
çatdırdı.
Görüşdə İslam dünyasında birliyin və həmrəyliyin
vacibliyi qeyd olundu və Azərbaycanın bu istiqamətdə
gördüyü işlər təqdir edildi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının gündəliyində duran məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 2-də BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali
nümayəndəsi Migel Anxel Moratinosu qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Migel Anxel Moratinosa
V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda
iştirakına və ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş sözlərə
görə təşəkkürünü bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı ilə yaxından
əməkdaşlıq etdiyini vurğuladı.
2007-ci ildə ATƏT-in fəaliyyətdəki sədri olarkən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ilk görüşdən
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danışan qonaq həmin söhbət zamanı Azərbaycanın dövlət başçısının söylədiyi fikirləri bu gün də xatırladığını
dedi. Forumun təşkilinə görə minnətdarlığını bildirən
Migel Anxel Moratinos Bakının dünyada dialoq mərkəzi kimi tanındığını, “Bakı Prosesi”nin önəmli bir platformaya çevrildiyini və zamanında irəli sürülmüş
təşəbbüs olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki, bu prosesin
coğrafiyasının genişləndirilməsi və Azərbaycanın multikulturalizm ənənələrinin təşviqi böyük əhəmiyyət
daşıyır.
Söhbət zamanı Azərbaycanın BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansına verdiyi dəstək yüksək qiymətləndirildi.
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Avropa Şurasının Baş katibinin müavininin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 2-də Avropa Şurasının Baş katibinin müavini
Qabriella Battaini-Draqonini qəbul edib.
Avropa Şurasının Baş katibinin müavini Qabriella
Battaini-Draqoni Azərbaycanın Avropa Şurasının layiqli
üzvü olduğunu bildirərək “Bakı Prosesi”ni Avropa
Şurası üçün də uğurlu platforma adlandırdı. 2008-ci
ildən bu prosesin genişlənərək mühüm hərəkata çevrildiyini deyən qonaq qeyd etdi ki, mədəniyyətlərarası dialoq insanların həyatını dəyişə biləcək vacib prosesdir.
“Bakı Prosesi”nin başladığı dövrdən diplomatik münasibətlərdə yenilik, müdrik və cəsarətli addım olduğunu
deyən Avropa Şurasının Baş katibinin müavini bu prosesin davamlı olması üçün verdiyi dəstəyə görə Prezident
İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Avropa Şurasının Baş katibinin müavini Qabriella Battaini-Draqoninin Forumun

açılış mərasimində Azərbaycan haqqında söylədiyi
fikirləri yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Forumda vacib tövsiyələr irəli sürüləcəyinə əminliyini
ifadə etdi, bu cür önəmli beynəlxalq toplantının mədəniyyət sahəsində körpülərin, dialoqun qurulmasına
mühüm töhfə verdiyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın həm Avropa
Şurasına, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
olduğunu qeyd edərək ölkəmizin “Bakı Prosesi” vasitəsilə mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqu
təşviq etdiyini bildirdi. Hazırkı şəraitdə “Bakı Prosesi”nin coğrafiyasının genişləndirilməsinin zəruriliyini
qeyd edən dövlətimizin başçısı Azərbaycanın sivilizasiyalararası dialoqu təşviq etməklə bərabər, sivilizasiyalardaxili dialoqu da dəstəklədiyini dedi.
Görüşdə Avropa Şurasının gündəliyində duran bir
sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Braziliya Milli Konqresi Deputatlar Palatası sədrinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 3-də Braziliya Federativ Respublikası Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının sədri Rodriqo Mayanın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında siyasi
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı yüksək səviyyəli səfərlərin əməkdaşlığın müxtəlif sahələri ilə bağlı fikir mübadiləsinin
aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirdi və parlamentlərarası əlaqələrin ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verdiyini dedi. Prezident İlham Əliyev
Braziliya nümayəndə heyətinin böyük tərkibdə Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirərək iqtisadi,
sərmayə qoyuluşu, turizm, mədəniyyət, kənd təsərrüfatı,

aviasiya və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi.
Braziliya Federativ Respublikası Milli Konqresinin
Deputatlar Palatasının sədri Rodriqo Maya qəbula görə
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Rodriqo Maya, öz növbəsində, qeyd etdi ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığımızın inkişafında
mühüm rol oynayır və parlamentlərarası əlaqələr xalqlarımızın bir-birini daha yaxşı tanımasına xidmət edir.
Qonaq ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması üçün böyük potensialın olduğunu dedi.
Söhbət zamanı BMT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həyata keçirilən əməkdaşlığın önəmi qeyd olundu.

“Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin Baş direktoru və
idarə heyətinin sədri Oleq Belozyorovun qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 6-da “Rusiya Dəmir Yolları” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Baş direktoru və idarə heyətinin sədri Oleq
Belozyorovu qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan tərəfinin Rusiya
Dəmir Yolları ilə əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildirərək, Oleq Belozyorovun ölkəmizə səfərinin əlaqələrin perspektivləri ilə bağlı səmərəli müzakirələrin
aparılması üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Prezident İlham Əliyev ümidvar olduğunu bildirdi ki, Azərbaycanla Rusiyanın dəmir yolu sahəsindəki imkanları
gələcəkdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı
şərait yaradacaq. Rusiyadan Azərbaycan vasitəsilə
tranzit yüklərin artdığını qeyd edən dövlətimizin baş-
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çısı bu sahədə yeni addımların atılacağına əminliyini
ifadə etdi.
Azərbaycan Dəmir Yolları ilə uğurlu əməkdaşlığın
həyata keçirildiyini deyən “Rusiya Dəmir Yolları” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Baş direktoru və idarə heyətinin
sədri Oleq Belozyorov bu ilin birinci rübündə daşımaların
həcminin 25 faiz artmasını bunun çox yaxşı göstəricisi
kimi dəyərləndirdi. Dəmir yolu sahəsində əlaqələrin
inkişafına iki dövlət başçısının daim dəstək verməsinin
böyük önəm daşıdığını qeyd edən qonaq tranzitin təşkili
və yeni marşrutların müəyyən edilməsinin ölkələrimizin
iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verdiyini bildirdi.
Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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Belarusun Baş nazirinin müavininin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 15-də Belarus Respublikası Baş nazirinin müavini
İqor Lyaşenkonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Belarus arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla və dinamik şəkildə
inkişaf etdiyini bildirərək, Belarus Respublikası Baş
nazirinin müavini İqor Lyaşenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin
perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Bakıda keçirilən XIII Azərbaycan Beynəlxalq
Kənd Təsərrüfatı Sərgisinə toxunan Prezident İlham
Əliyev Belarusun bu tədbirdə fəal şəkildə iştirakından
məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Belarusun
kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin Azərbaycanda razılıq doğurduğunu dedi və özünün Belarusa
səfəri zamanı orada da Azərbaycan Ticarət Evinin açılmasını bu sahədə əməkdaşlığın yaxşı göstəricisi kimi
dəyərləndirdi.

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Belarus
Respublikası Baş nazirinin müavini İqor Lyaşenko Belarusun XIII Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı
Sərgisində fəal iştirakının Prezident İlham Əliyevin ölkələrimiz arasında əməkdaşlığa göstərdiyi diqqətin nəticəsi
olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, Azərbaycan və Belarus
dövlətləri başçılarının əlaqələrimizin inkişafı ilə bağlı
verdikləri tapşırıqlara əsasən birgə layihələr uğurla həyata keçirilir. İqor Lyaşenko ölkəmizə səfəri zamanı Azərbaycanda istehsal olunan və birgə istehsalı planlaşdırılan
kənd təsərrüfatı texnikası və eləcə də digər nəqliyyat
vasitələri nümunələri ilə tanış olduqlarını və bu sahədə
işlərin uğurla həyata keçirildiyini diqqətə çatdırdı.
Görüşdə ölkələrimiz arasında kənd təsərrüfatı ilə
yanaşı, maşınqayırma, avtomobil sənayesi sahələrində
əlaqələrin perspektivləri müzakirə edildi, Azərbaycan məhsullarının, xüsusilə tütün və şərab ixracının önəmi qeyd
olundu və bu sahədə əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərinin və diplomatik
nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin qəbulu
Mayın 17-də Prezident İlham Əliyev müqəddəs
Ramazan ayı münasibətilə müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib.
Prezident İlham Əliyevin çıxışı
– Hörmətli səfirlər.
Müqəddəs Ramazan ayında bizim görüşlərimiz
ənənəvi xarakter daşıyır. İlk növbədə, xahiş edirəm ki,
mənim səmimi salamlarımı, xoş arzularımı təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına çatdırasınız. Bildiyiniz kimi, müsəlman ölkələri ilə bizim çox
sıx əməkdaşlığımız var. Siyasi sahədə fəal dialoq aparılır. ƏIbəttə, çox istərdik ki, iqtisadi sahədə daha da fəal
əməkdaşlıq olsun. Ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, digər sahələrdə birgə fəaliyyətimiz xalqlarımız üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edə
bilər. Müsəlman ölkələrinin rəhbərləri ilə çoxsaylı
görüşlərimdə bu məsələlər daim gündəlikdədir. Əlbəttə,
biz çox istərdik ki, təmsil etdiyiniz ölkələrdən olan
şirkətlər Azərbaycanda müxtəlif layihələrdə daha fəal
iştirak etsinlər.
Bildiyiniz kimi, son vaxtlar Azərbaycanda turizmin
inkişafı sürətlə gedir. Çox şadam ki, müsəlman ölkələrindən olan turistlər Azərbaycana gəlirlər və onların sayı
ildən-ilə artır. Bir sözlə, ikitərəfli formatda əlaqələrimiz
uğurla inkişaf edir. Bu əlaqələrin gələcək inkişafı üçün
çox yaxşı şərait və imkanlar var.
Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də çox fəal
əməkdaşlıq edirik, BMT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında bir-birimizə qarşılıqlı dəstək göstəririk. Bu
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qarşılıqlı dəstək bizim əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olmasının təzahürüdür. Xüsusilə, ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı müsəlman ölkələrinin dəstəyi bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bildiyiniz kimi, Ermənistan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı və
onun ətrafında yerləşən 7 rayonu uzun illərdir işğal
altında saxlayır. Bu münaqişə və etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz
doğma torpağında qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Bu, beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı
müxtəlif qərar və qətnamələr qəbul etmişlər, əfsuslar
olsun ki, işğalçı dövlətə lazımi təzyiqi göstərmirlər.
BMT Təhlükəsizlik Şurası – dünyanın ali orqanı 4 qətnamə qəbul edib və bu qətnamələrdə göstərilir ki,
işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz
çıxarılmalıdır. Ancaq bu qətnamələr kağız üzərində
qalıb və bu, ikili standartların təzahürüdür. Bütün
dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Dağlıq
Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü tam beynəlxalq dəstək alıbdır. Ancaq
işğalçıya kifayət qədər təzyiq göstərilmir. Münaqişənin
həlli ilə bağlı ölkəmizin mövqeyi birmənalıdır. Bu
münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarda bizə göstərilən
dəstəyə görə müsəlman ölkələrinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan da öz növbəsində, beynəlxalq təşkilatlarda müsəlman ölkələrini daim dəstəkləyir. Bildiyiniz
kimi, biz İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsinə çox
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böyük əhəmiyyət veririk və bu istiqamətdə əməli addımlar atılır. Azərbaycanda keçirilmiş çoxsaylı tədbirlər
İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə xidmət göstərir.
Biz hamımız yaxşı bilirik ki, İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir.
Azərbaycan öz tərəfindən bu istiqamətdə çox ciddi
addımlar atır və atacaqdır.
Bildiyiniz kimi, eyni zamanda, ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqla bağlı çoxsaylı tədbirlər keçirilir. Bu
yaxınlarda Bakıda keçirilmiş V Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu da bu sıradan olan tədbirlərdəndir. Onu da
bildirməliyəm ki, Azərbaycan İslam mədəniyyətini
dünyada təbliğ etməklə bağlı çox böyük səylər göstərir.
Bir çox ölkələrdə konfranslar, sərgilər, təqdimatlar
keçirilir və beləliklə, biz İslamı dünyaya sülh, mərhəmət
dini kimi təqdim edirik.
Keçən il Naxçıvan – bizim qədim şəhərimiz İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilmişdir. Bu qərara görə
biz bütün müsəlman ölkələrinə minnətdarıq. Onu da
qeyd etməliyəm ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsində
oynadığı rolu çox yüksək qiymətləndirir.
Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram. Bir daha
xahiş edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı dövləthökumət başçılarına çatdırasınız. Təmsil etdiyiniz
ölkələrin xalqlarına sülh, əmin-amanlıq və xoşbəxtlik
arzulayıram.
***
Sonra Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Nasir Əbdül Kərim Əbdül Rəhim çıxış
edərək dedi:
– Zati aliləri cənab Prezident.
Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya olunmuş müsəlman ölkələrinin səfirləri və diplomatik missiyalarının rəhbərləri adından Sizi müqəddəs Ramazan
ayı münasibətilə təbrik etmək mənim üçün böyük
şərəfdir.
Cənab Prezident, biz hamımız bu müqəddəs ayda
bizimlə görüşmək üçün dəyərli vaxtınızı ayırdığınıza,
əsasını qoyduğunuz ənənəyə görə Sizə minnətdarıq və
bu Sizin müsəlman ölkələrini və xalqlarını birləşdirən
qardaşlıq əlaqələrinə dəstək və dayaq olmaq öhdəliyinizin bir təzahürüdür.
Bu müqəddəs ayda müsəlmanlara sülh, həmrəylik
ab-havasında bir araya gəlmək imkanı verilməklə İslamın xeyirxah dəyərlərinə çağırış edilir, fikir və ruh
yüksəlir və bununla da sakitlik, sabitlik, mənəvi yüksəliş
və xeyirxahlığa doğru birlikdə addım atılır. Beləliklə,
hər birimizin içində zəiflərə və aztəminatlılara yardım
etmək, qardaşlıqda və ortaq taledən agah olaraq bağışlamaq və qəbul etmək xüsusiyyəti oyanır.
Cənab Prezident, nisbətən gənc Azərbaycan Respublikası müstəqilliyin ilk illərində bir çox çağırışlarla
üzləşmişdir və o zaman onların öhdəsindən gəlmək
qeyri-mümkün görünürdü. Lakin, ölkə rəhbərliyinin
müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan bu
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təhlükələrin öhdəsindən uğurla gələrək inkişaf etmiş,
müasirliyi qəbul edən və gələcəyə doğru sürətlə addımlayan bir ölkəyə çevrilə bilmişdir. Eyni zamanda, qürur
hissi ilə öz qədim İslam irsini və mədəniyyətini də
qoruya bilmişdir.
Müsəlman ölkələrinin səfirləri kimi biz, qardaş
Azərbaycanın möhtəşəm inkişafını, yenidən qurulmasını, bir çox sahələrdə apardığı islahatlarını və uğurlu
transformasiyasını heyranlıqla müşahidə etmişik.
Müsəlman ümməsinin əziz, ayrılmaz və vacib bir
üzvü kimi, Azərbaycan müsəlman aləminin Dağlıq
Qarabağdan tutmuş Əl-Qüds, Əl-Şərif, Kəşmirə qədər
və digər işğal olunmuş müsəlman əraziləri ilə bağlı
məsələlərdə ədalətli haqq işini böyük səylə dəstəkləmiş,
habelə bu günün çoxsaylı çağırışları ilə mübarizədə
birgə səylərin önündə olmuşdur. Bunlardan biri də
məkrli və yanlış məfhum olan islamofobiya ilə mübarizə
aparmaqdır.
Sakit düşüncə ilə, təsdiqlənə bilən danılmaz mədəni, tarixi və dini faktları gətirməklə bu məfhumu
təkzib edərək, İslamın tarixdə, öz qızıl əsrində insan birliyinin və mədəniyyətinin bütün sahələrinə əsas töhfə
verən və bəşəriyyətin hamisi kimi böyük rolunu vurğulayaraq, Bakıda mədəniyyətlərarası və konfessiyalararası dialoqa dair çoxsaylı vacib konfranslar keçirməklə,
“Bakı Prosesi”nə start verməklə Siz bəşəriyyətin universal və ortaq dəyərlərinə hörmət bəslənilməsinin vacibliyini qeyd etməyə davam edirsiniz. Sadəcə, fikir
ayrılıqlarını aradan qaldırmaq, eləcə də sivilizasiyaların
toqquşması adlanan yanlış arqumenti ifşa etmək üçün
bəşəriyyətin nəyi paylaşdığını vurğulamaqla şərəfli
missiyanın önündəsiniz. Biz bunu bir neçə gün öncə
Bakıda keçirilmiş V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunda da gördük. Qoşulmama Hərəkatına
bu il rəhbərlik etməklə inkişaf etməkdə olan ölkələrin
və bəşəriyyətin üzləşdiyi məsələlərin həllində fəal
iştirak edirsiniz.
Azərbaycanın sülhün, inklüzivliyin və hörmətin
üstünlük təşkil etdiyi, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bir-biri ilə harmoniya içində yaşayıb-çalışması
ilə İslamın həqiqi ruhunu nümayiş etdirən parlaq ulduzlardan biri olması danılmazdır. Bunu müşahidə etmək
zövq verir. Beləliklə, dünyanın müxtəlif guşələrindən
olan qonaqlar çox müsbət təəssüratlarla öz evlərinə
qayıdır, Azərbaycan və İslam haqqında məlumatlar
onların yaddaşına həkk olunur.
Cənab Prezident, müsəlman ümməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, sülh yolu ilə, beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə əsasən həllini dəstəkləyir və bu məsələdə
Azərbaycanın yanındadır, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qəbul etdiyi bütün qətnamələrin seçmə üsulu ilə yox,
bərabər şəkildə icrası üçün çağırış edir.
Bu müqəddəs ayda biz bütün işğal olunmuş müsəlman ərazilərinin və müqəddəs yerlərin öz həqiqi
sahiblərinə qayıdacağı, ümməmizin İslamın adına ləkə
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gətirən pis, bədxah və cahil qüvvələri məğlub edəcəyi
və bununla da bəzi ölkələrimiz üzərində olan qara
buludların çəkiləcəyi, habelə qardaş ölkələrimiz
arasında birlik və harmoniyanı bərqərar etmək üçün
fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılacağı günün yaxınlaşmasını arzu edirik. Bu da bizə innovasiya və
tərəqqidə bəşər sivilizasiyasına mühüm töhfə verən
tərəf kimi öz həqiqi yerimizi tutmağa imkan verəcəkdir.

Zati-aliləri, müsəlman ölkələrinin səfirləri və diplomatik missiyaların rəhbərləri adından sidq ürəklə Sizə
və ailənizə cansağlığı, səadət və uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə davamlı sülh, inkişaf və rifah arzulayırıq.
Allah Sizi, Azərbaycanı və İslam ümməsini
qorusun.
Çox sağ olun, cənab Prezident.
***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Ukraynanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 17-də Ukraynanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladislav Kanevskinin
etimadnaməsini qəbul edib.
Səfir Vladislav Kanevski fəxri qarovul dəstəsinin
qarşısından keçdi.
Vladislav Kanevski etimadnaməsini Prezident
İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə
söhbət etdi.

Söhbət zamanı Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin müxtəlif aspektləri, o cümlədən ticarət dövriyyəsi,
iqtisadi əməkdaşlıq, sərmayə qoyuluşu, mədəni əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.
Səfir əminliyini ifadə etdi ki, ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyəti dövründə Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək.

Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidentinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 21-də Rusiya Federasiyası Elmlər Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyevi qəbul edib.
Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Rusiya Elmlər
Akademiyasının prezidenti Aleksandr Sergeyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə bu görüşün onun
üçün və ümumilikdə, Rusiya Elmlər Akademiyası üçün
böyük önəm daşıdığını dedi. Əvvəlki illərdə Elmlər
akademiyaları arasında birgə səmərəli əməkdaşlığın
həyata keçirildiyini qeyd edən Aleksandr Sergeyev sonrakı dövrlərdə elmi əlaqələrin qırıldığını vurğulayaraq
indi bu əlaqələrin yenidən bərpa edilməsinin zəruriliyini
bildirdi. O, ölkəmizə səfərinin əsas məqsədinin bundan
ibarət olduğunu diqqətə çatdırdı.
Dövlətimizin başçısı elm sahəsində əvvəllər mövcud olan ənənəvi əlaqələrin hazırkı dövr və gələcəkdə

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı əsas yaratdığını bildirdi. Rusiya elminin son illər əldə etdiyi
nailiyyətlərə toxunan dövlətimizin başçısı ölkələrimizin
gələcək elmi əməkdaşlığı üçün yaxşı potensialın olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə
Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi
və digər sahələrdə uğurlu inkişafının elm sahəsində də
əlaqələrin genişləndirilməsi və birgə layihələrin həyata
keçirilməsi üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Dövlətimizin başçısı Rusiya Elmlər Akademiyasının prezidenti
Aleksandr Sergeyevin Azərbaycana səfərinin ölkələrimiz arasında elmi əməkdaşlığın inkişafı və bu sahədə
konkret addımların atılması işinə öz töhfəsini verəcəyinə əminliyini ifadə etdi.
Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Çinin Xarici İşlər nazirinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 23-də Çin Xalq Respublikasının Xarici İşlər naziri Van Yinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.
Dövlətimizin başçısı, ilk növbədə, Çində keçirilən
ikinci “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq Forumuna
dəvətə görə Çin tərəfinə minnətdarlığını bildirərək,
bunu ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin
göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev
Forumun uğurla keçirilməsi və bu mötəbər beynəlxalq
tədbirdə qəbul olunan qərarlar münasibətilə təbriklərini
çatdırdı. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, Çin Xalq
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lika Günü münasibətilə təbrik məktubunu göndərməsi
ilə bağlı minnətdarlığını çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Çinə son səfəri zamanı
Çin Prezidenti ilə keçirilən görüşlər və aparılan səmərəli müzakirələr əlaqələrimizin strateji xarakter
daşıdığını bir daha təsdiq etdi. Dövlətimizin başçısı Çin
Xalq Respublikasının Xarici İşlər nazirinin ölkəmizə
səfərinin Azərbaycan ilə Çin arasında əməkdaşlığın çox
yüksək səviyyədə olmasını nümayiş etdirdiyini bildirdi.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycan Çini
daim onun üçün vacib olan məsələlərdə dəstəkləyir.
İkitərəfli münasibətlərə toxunan dövlətimizin başçısı
siyasi əlaqələrimizin yüksək səviyyədə olduğunu və
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iqtisadi-ticari sahədə əməkdaşlığımızın yaxşı perspektivlərə malik olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham
Əliyev bir daha Çin Xalq Respublikasına səfərini
xatırlayaraq, orada Çinin aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri
ilə keçirdiyi görüşlərin ölkələrimiz arasında ticarət, investisiya sahələrində və digər sahələrdə əməkdaşlığın
genişlənməsi baxımından önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Asiya və Avropa
arasında vacib tranzit məntəqəsinə çevrilib və nəqliyyat
sahəsinin inkişaf etdirilməsi ölkəmizin prioritetlərindən
biridir. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan
“Bir kəmər, bir yol” layihəsini ilk dəstəkləyən ölkələrdən biri olub və ölkəmizin nəqliyyat infrastrukturundan
bu layihə çərçivəsində nəqliyyat daşımaları üçün istifadə edilə bilər.
Xarici İşlər naziri Van Yi Çin Xalq Respublikasının
Sədri və onun qeyd etdiyi kimi, Prezident İlham Əliyevin dostu Si Cinpinin salamlarını dövlətimizin başçısına
çatdırdı. Qonaq Azərbaycana ilk dəfə səfər etməsindən
məmnunluğunu ifadə edərək, Bakının dünyada məşhur
şəhər olduğunu və ilk saatlardan paytaxtımızın gözəlliyinin dərin təəssürat bağışladığını dedi. O bildirdi ki,

Çin-Azərbaycan əlaqələri strateji xarakter daşıyır və
ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini və
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Van Yi qeyd etdi ki,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda
siyasi və sosial sabitlik təmin olunub, ölkəmiz iqtisadi
baxımdan davamlı inkişaf edir, əhalinin rifah halı ardıcıl
surətdə yüksəlir, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu daim artır və möhkəmlənir. Ölkəmizin uğurlarının
Çində maraqla izlənildiyini bildirən qonaq əldə olunan
bu nailiyyətlər və eyni zamanda, qarşıdan gələn
28 May – Respublika Günü münasibətilə təbriklərini
çatdırdı.
Dövlətimizin başçısı Çin Xalq Respublikasının
Sədri Si Cinpinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Çin dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş etdi.
Söhbət zamanı “Bir kəmər, bir yol” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan və Çin arasında əməkdaşlıq üçün
geniş imkanların olduğu vurğulandı, nəqliyyat, enerji,
sənaye, turizm və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahələrində əlaqələrin inkişafına dair geniş
fikir mübadiləsi aparıldı.

Almaniya Bundestaqının nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 23-də Almaniya Bundestaqının Sosial Demokratlar Partiyası fraksiyasının deputatı, Almaniya-Cənubi
Qafqaz parlament qrupunun sədri Yohannes Karsın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı Almaniya Bundestaqının Sosial Demokratlar Partiyası fraksiyasının deputatı, Almaniya-Cənubi Qafqaz parlament qrupunun sədri
Yohannes Karsın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin
Azərbaycana səfərinin regionlardan başlamasının qonaqların Azərbaycan haqqında daha geniş məlumata
malik olmaları üçün yaxşı imkan yaratdığını bildirdi.
İkitərəfli münasibətlərə toxunan Prezident İlham
Əliyev Almaniya Kansleri Angela Merkelin Azərbaycana ilk səfərini xatırlayaraq, bunu əlaqələrimizin
inkişafında tarixi hadisə kimi dəyərləndirdi və səfərin
çox uğurla keçdiyini qeyd etdi. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev özünün də Almaniyaya səfərlərinin
münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə töhfə verdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın
çox yüksək səviyyədə və yaxşı perspektivlərə malik
olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin

biznes dairələri arasında da əlaqələrin uğurla inkişaf
etdiyini, ölkəmizdə xeyli sayda Almaniya şirkətlərinin
müxtəlif layihələrdə iştirakının önəmini vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı parlamentlərarası əməkdaşlığın
ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı baxımından rolunu qeyd etdi.
Almaniya Bundestaqının Sosial Demokratlar Partiyası fraksiyasının deputatı, Almaniya-Cənubi Qafqaz
parlament qrupunun sədri Yohannes Kars paytaxt Bakının və ölkəmizin regionlarının onlarda böyük təəssürat
yaratdığını dedi, həmçinin Qəbələyə səfərləri zamanı
məcburi köçkünlərlə görüşdüklərini və Azərbaycan
hökuməti tərəfindən onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərlə tanış olduqlarını
bildirdi. Yohannes Kars Azərbaycanın Avropanın enerji
təhlükəsizliyinə töhfə verən ölkə olduğunu xüsusi
vurğuladı.
Görüşdə parlamentlərarası əməkdaşlığın ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafında mühüm əhəmiyyət
daşıdığı bildirildi, Azərbaycan və Almaniya arasında
siyasi, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Rusiyanın Əmək və Sosial Müdafiə nazirinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 24-də Rusiya Federasiyasının Əmək və Sosial
Müdafiə naziri Maksim Topilini qəbul edib.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, sosial
təminat sahəsində əlaqələr, təcrübə mübadiləsi məsələləri müzakirə edildi.
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Görüşdə Rusiyada və Azərbaycanda sosial sahənin
müxtəlif istiqamətləri ilə bağlı həyata keçirilən islahatlardan danışıldı, təcrübə mübadiləsinin aparılması üçün
yaxşı imkanların olduğu qeyd edildi. Eyni zamanda,
Maksim Topilinin səfəri zamanı müvafiq nazirliklər
arasında imzalanacaq sazişin əhəmiyyətinə toxunuldu.
Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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ABŞ Dövlət katibi köməkçisinin birinci müavininin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 29-da Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Enerji Ehtiyatları Bürosunda ABŞ-ın Dövlət
katibi köməkçisinin birinci müavini Kent Loqsdonun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı, ilk növbədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampın göndərdiyi
məktuba görə minnətdarlığını bildirdi, bunu güclü
tərəfdaşlıq əlaqələrimizin göstəricisi kimi dəyərləndirdi və son bir neçə gündə ABŞ Prezidenti tərəfindən
iki məktubun ünvanlanmasını yüksək qiymətləndirdi.
Qəbula görə minnətdarlığını bildirən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Enerji Ehtiyatları Bürosunda ABŞ-ın Dövlət katibi köməkçisinin

birinci müavini Kent Loqsdon Bakıda keçirilən XXVI
Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi və konfransında iştirakdan məmnunluqlarını bildirdi və bu mühüm
tədbirin 26-cı ildönümü münasibətilə təbriklərini çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçirilən
XXVI Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi və
konfransının əhəmiyyətinə toxundu, tədbirin uzun illərdir ki, dünyanın aparıcı şirkətlərini cəlb etdiyini vurğulayaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada geniş
şəkildə təmsil olunmasının önəmini qeyd etdi.
Söhbət zamanı “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin
icrası, energetika, bərpa olunan enerji mənbələri, biznes
sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 30-da ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan
həmsədri Stefan Viskontini, Rusiyadan olan həmsədri
İqor Popovu, ABŞ-dan olan həmsədri Endrü Şoferi və
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi

Anji Kaspşiki qəbul edib.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların
hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktorunun qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 3-də Dünya Bankının Cənubi Qafqaz
üzrə regional direktoru xanım Mersi Tembonun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Mersi Tembon Azərbaycanda fəaliyyət müddətinin başa çatdığını qeyd edərək, ötən dövr ərzində
ölkəmizlə təmsil etdiyi qurumun səmərəli əməkdaşlıq
həyata keçirdiyini vurğuladı. Bu müddətdə ölkəmizin
Dünya Bankı ilə əlaqələrinin çox uğurlu olduğunu
deyən Mersi Tembon “Doing Business” hesabatında
Azərbaycanın əhəmiyyətli dərəcədə irəli getməsini
önəmli hadisə kimi dəyərləndirdi. Son illərdə Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini bildirən qonaq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Dünya Bankı ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda böyük uğurlara nail
olunduğunu xüsusi vurğuladı. Ölkəmizlə əməkdaşlığın
perspektivlərinə toxunan Mersi Tembon qarşıdakı illər
üçün növbəti sosial-iqtisadi inkişaf proqramının hazırlanmasında Dünya Bankının Azərbaycana məsləhətçi
kimi dəstək verməyə hazır olduğunu dedi. Qonaq qeyd
etdi ki, artıq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı,
özünüməşğulluq sahələrində Dünya Bankı ekspertləri
ilə ölkəmizin müvafiq strukturları arasında layihələrin
hazırlanmasına başlanılıb. O, icbari tibbi sığorta və
ədliyyə sahələrində də işlərin getdiyini bildirdi. Sonra
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Mersi Tembon Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə
yeni regional direktoru Sebastian Molenösü təqdim
edərək əminliyini bildirdi ki, gələcək illərdə də Dünya
Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq uğurla
davam etdiriləcək.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində Mersi Tembonun
rolunu yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev
ölkəmizdə Dünya Bankı ilə müxtəlif istiqamətlərdə, o
cümlədən özünüməşğulluq, infrastruktur və digər sahələrdə birgə layihələrin həyata keçirilməsinin önəmini
qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı əlaqələrimizin yeni
səviyyəyə yüksəldiyini və qarşıdakı illərdə institusional
islahatlar, iş yerlərinin yaradılması, biznes mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması kimi istiqamətlərdə də uğurlu
əməkdaşlığın həyata keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Prezident İlham Əliyev islahatların nəticəsi
olaraq “Doing Business” hesabatında ölkəmizin 25-ci
yerə yüksəlməsini və Azərbaycanın 10 ən islahatçı ölkələr siyahısına daxil olmasını önəmli hadisə kimi dəyərləndirdi və qarşıda ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi
və daha da inkişaf etdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin
dayandığını dedi. Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə yeni regional direktoru
Sebastian Molenösə fəaliyyətində uğurlar arzuladı.
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Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 3-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesinə dair fikir
mübadiləsi aparıldı.

Söhbət zamanı, həmçinin Azərbaycan və Avropa
İttifaqı arasında nəqliyyat, enerji, iqtisadiyyat və digər
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə
olundu, əlaqələrimizin inkişaf perspektivləri müzakirə
edildi.

Beynəlxalq Memarlar İttifaqının prezidentinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 10-da Beynəlxalq Memarlar İttifaqının prezidenti Tomas Vonyerın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı “Tarixi şəhərlərdə kütləvi turizm” Beynəlxalq Memarlıq Forumunun Bakıda keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə edərək, bu tədbirin
beynəlxalq əməkdaşlıq baxımından önəmini vurğuladı.
Bakının qədim tarixi ənənələrə malik olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev bununla bərabər paytaxtımızın sürətlə inkişaf etdiyini və müasir infrastrukturun
yaradıldığını qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı hazırda
ölkəmizin xarici turistlər üçün cəlbedici məkana çevrildiyini qeyd edərək qonaqların sayının durmadan artdığını bildirdi.
Beynəlxalq Memarlar İttifaqının prezidenti Tomas
Vonyer Bakıya gələn hər bir qonaqda buradakı inkişaf
proseslərinin, tarixi və müasir tikililərin dərin təəssürat
hissi doğurduğunu qeyd etdi. O, Bakının beynəlxalq

tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilməsinin və infrastruktura qoyulan investisiyaların paytaxtımızın inkişafına böyük töhfə verdiyini vurğuladı. Tomas Vonyer
nümayəndə heyəti adından “Tarixi şəhərlərdə kütləvi
turizm” Beynəlxalq Memarlıq Forumunun keçirilməsi
ilə bağlı göstərilən qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan
tərəfinə, o cümlədən Azərbaycan Memarlar İttifaqına
minnətdarlığını bildirdi. Qonaq Bakının inkişafı ilə bağlı
əldə edilmiş nailiyyətlərlə əlaqədar təbriklərini dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Prezident
İlham Əliyev Bakıda həyata keçirilən inkişaf prosesləri
ilə yanaşı, tarixi irsin qorunması işinə də böyük diqqət
verildiyini qeyd etdi. Eyni zamanda, dövlətimizin başçısı Azərbaycanda əhalinin sayının artması ilə əlaqədar
müvafiq infrastruktur layihələrinin də həyata keçirilməsinə böyük önəm verildiyini bildirdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

ATƏT Parlament Assambleyası prezidentinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 11-də ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti Georgi Tseretelini qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın sabitliyə xidmət etdiyi vurğulandı, Bakıda mühüm beynəlxalq təbirlərin keçirilməsinin təkcə Azərbaycan üçün

deyil, ümumilikdə region üçün önəm daşıdığı bildirildi.
Söhbət zamanı Azərbaycan-ATƏT Parlament Assambleyası əlaqələri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, əməkdaşlığın perspektivləri
ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Niderland Krallığı Senatının sabiq sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sabiq prezidenti,
Niderland-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədrinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 12-də Niderland Krallığı Senatının sabiq sədri,
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sabiq prezidenti, Niderland-Azərbaycan Dostluq Qrupunun sədri
Rene Van der Lindeni qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Niderland Krallığı arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluq bildirildi,

Rene Van der Lindenin əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi işinə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi.
Söhbət zamanı Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən nəqliyyat sahəsində Niderland şirkətlərinin iştirakının perspektivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı, gələcək əməkdaşlıq məsələlərindən
danışıldı.

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 12-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Baş katibi Kunio Mikuriyanı qəbul edib.
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş katibi Kunio
Mikuriya Bakıda keçirilən Ümumdünya Gömrük Təşn 24 n

kilatının İnformasiya Texnologiyaları və Texnoloji İnnovasiyalar Konfransı və Sərgisinin yüksək səviyyədə
təşkil olunmasına görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi və 50-dən artıq ölkənin, eləcə də özəl
və ictimai sektorun nümayəndələrinin burada bir araya
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gəlməsini tədbirlərin önəminin göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Qonaq Bakının mühüm beynəlxalq tədbirlərin
keçirildiyi məkana çevrildiyini vurğulayaraq, ölkəmizdə göstərilən qonaqpərvərliyi yüksək qiymətləndirdi.
Kunio Mikuriya, eyni zamanda, Azərbaycanın Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının sədr müavini, Avropa regionu üzrə rəhbər
seçilməsi münasibətilə təbriklərini çatdırdı və qeyd etdi
ki, Azərbaycan bu sahədə təkcə gələcəkdə Avropada
deyil, daha geniş məkanda mühüm rol oynaya bilər. O,
ölkəmizin informasiya texnologiyaları sahəsində uğurlu
beynəlxalq əməkdaşlıq həyata keçirdiyini qeyd etdi.
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən Ümumdünya Gömrük

Təşkilatının İnformasiya Texnologiyaları və Texnoloji
İnnovasiyalar Konfransı və Sərgisinin önəminə toxunaraq, paytaxtımızda mühüm beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsinin artıq ənənə xarakteri daşıdığını qeyd
etdi və bunun ölkəmizin inkişafına öz töhfəsini verdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda
informasiya texnologiyaları sahəsinin sürətlə inkişaf
etdiyini, buraya böyük investisiyaların qoyulduğunu
və bu sahənin geniş potensiala malik olduğunu vurğuladı.
Görüşdə ölkəmizin Ümumdünya Gömrük Təşkilatı
ilə uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirdiyi bildirildi, əlaqələrimizin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi
aparıldı.

Almaniya Bundestaqının vitse-prezidentinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 12-də Almaniya Bundestaqının vitse-prezidenti
Tomas Oppermannın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Almaniya Bundestaqının vitse-prezidenti Tomas
Oppermann paytaxtımızda gördüyü dinamik inkişaf
proseslərinin nümayəndə heyəti üzvlərinə dərin təəssürat bağışladığını bildirdi. Qonaq Bakıda keçirilən Regional Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parlament
Konfransı və Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament Platformasının təsis konfransına toxunaraq bu
tədbirin parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, parlament diplomatiyasının gücləndirilməsi baxımından önəmini qeyd etdi.

Dövlətimizin başçısı Bakıda keçirilən Regional
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Parlament Konfransının və Dialoq və Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament
Platformasının təsis konfransının beynəlxalq əlaqələrin
gücləndirilməsində rolunu vurğulayaraq, bu tədbirin
fikir mübadiləsinin aparılması, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyini bildirdi.
Görüşdə Azərbaycan-Almaniya ikitərəfli münasibətləri, ölkəmizdə gedən iqtisadi inkişaf, o cümlədən kənd
təsərrüfatı, turizm, informasiya texnologiyaları və digər
sahələrdə mövcud əməkdaşlıq imkanları müzakirə edildi.
Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıldı.

Türkiyə Böyük Millət Məclisi vitse-spikerinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 12-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin vitsespikeri Süreyya Sadi Bilgiçin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq
və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyi bildirildi, parlamentlərarası əməkdaşlığın
əlaqələrimizin möhkəmlənməsi işinə töhfə verdiyi
vurğulandı.
Söhbət zamanı ölkələrimizin həyata keçirdiyi birgə
qlobal enerji və nəqliyyat layihələrinin önəmi vurğu-

landı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli ilə bağlı məsələlər müzakirə edildi, ikitərəfli münasibətlərimizin bundan sonra da
möhkəmlənəcəyinə və inkişaf edəcəyinə əminlik bildirildi.
Görüşdə Bakıda keçirilən Regional Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq üzrə Parlament Konfransı və Dialoq və
Əməkdaşlıq üzrə Bakı Parlament Platformasının təsis
konfransının beynəlxalq parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından önəmi qeyd
olundu.

Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə
Danışıqları Direktorluğunun komissarının
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 13-də Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları Direktorluğunun komissarı Yohannes Hanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
əlaqələrin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd
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olundu, münasibətlərimizin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri müzakirə edildi.
Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları Direktorluğunun komissarı Yohannes Han bu gün
iştirak etdikləri V Azərbaycan-Avropa İttifaqı Biznes
Forumuna toxunaraq, buraya xeyli sayda iştirakçının
gəlməsini bu tədbirə verilən önəm kimi dəyərləndirdi
n 25 n
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və Forum çərçivəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
ilə bağlı çox səmərəli müzakirələrin aparıldığını qeyd
etdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan iqtisadiyyatının
şaxələndirilməsi ilə bağlı mühüm işlərin görüldüyünü
və artıq yaxşı nəticələrin əldə edildiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev müxtəlif sahələrdə, o cümlədən
sənaye, kənd təəssüratı, turizm və digər sahələrdə nailiyyətlər əldə edildiyini vurğulayaraq, bütün bunların ölkənin davamlı iqtisadi inkişafı üçün yaxşı əsas yaratdığını
dedi.
Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti və
Genişlənmə Danışıqları Direktorluğunun komissarı
Yohannes Han Azərbaycanı Avropa İttifaqı üçün aparıcı
tərəfdaş ölkələrdən biri kimi qiymətləndirdi və Avropa
İttifaqının ölkəmiz ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirdiyini vurğuladı. Qonaq onu da qeyd

etdi ki, Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında yeni
saziş üzrə danışıqların yekunlaşması əməkdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlməsinə ciddi təkan verəcək. O, Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün enerji
sahəsində əsas strateji tərəfdaş olduğunu bildirdi və
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin qısa zamanda yekunlaşacağına əminliyini ifadə etdi. Komissar Yohanes Han,
həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycan Avropanı geniş
Avrasiya məkanı ilə birləşdirən mühüm nəqliyyat
dəhlizidir və bu sahədə saziş və layihələrin imzalanması
və həyata keçirilməsinin tərəfdarıdır.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin də vacibliyi vurğulandı.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu.

Ramil Usubovun Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 25-də Ramil Usubovu Təhlükəsizlik Şurasının
katibi vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə qəbul
edib.
Dövlətimizin başçısı Ramil Usubovun uzun illər
Daxili İşlər naziri vəzifəsini uğurla icra etdiyini bildirdi.
Bu gün Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev ölkə
qarşısında duran vəzifələrin lazımi səviyyədə icrası
üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin daim gündəlikdə olmasının önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev
Ramil Usubovun Təhlükəsizlik Şurasının katibi kimi
məsul vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcəyinə əminliyini ifadə etdi və ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Ramil Usubov ona etimad göstərib Təhlükəsizlik
Şurasının katibi kimi məsul vəzifəyə təyin edilməsi ilə
əlaqədar dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə
etdi. O bildirdi ki, Daxili İşlər naziri vəzifəsində çalışdığı uzun illər ərzində rəhbərlik etdiyi nazirlik öz fəaliyyətində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin,
sonrakı dövrlərdə isə Prezident İlham Əliyevin yüksək
diqqət və qayğısını daim hiss edib. Ramil Usubov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sabitliyin,
əmin-amanlığın təmin olunması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin böyük əhəmiyyət daşıdığını xüsusi
olaraq vurğuladı. O, Təhlükəsizlik Şurasının katibi
vəzifəsində ona göstərilən yüksək etimadı doğrultmaq
üçün səylərini əsirgəməyəcəyini bildirdi.

UNESKO Baş direktorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin qəbulu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iyunun 25-də UNESKO-nun Baş direktoru xanım Odre
Azulenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.
Görüşdə Azərbaycan ilə UNESKO arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, UNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının Bakıda
keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxunuldu, dünyada bu
tədbirə böyük marağın olduğu qeyd edildi.
UNESKO-nun Baş direktoru xanım Odre Azule
Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi və ölkəmizdə mədəni və tarixi irsin qorunması və təbliği istiqamətində görülən

n 26 n

işlərin əhəmiyyətini qeyd etdi. Xanım Odre Azule Azərbaycanın Elm Muzeyinin təsis edilməsi təşəbbüsünə
UNESKO-nun dəstək verdiyini bildirdi.
Mədəniyyətlərarası dialoqa toxunan dövlətimizin
başçısı “Bakı Prosesi”nin artıq böyük qlobal platformaya çevrildiyini və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən dəstəkləndiyini dedi. Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, ölkəmizdə mədəni və təbii irsin qorunması
gündəlikdə duran ən önəmli məsələlərdən biridir.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə UNESKO arasında
elm və təhsil sahələrində əməkdaşlığın inkişafından
məmnunluq ifadə edildi, bu sahədə UNESKO-nun xətti
ilə həyata keçirilən layihələrin önəmi vurğulandı.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEVİN SƏFƏRLƏRİ
Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsinə səfər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev aprelin
2-də Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olub.
Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov,
müdafiə nazirinin birinci müavini - Silahlı Qüvvələrin
Baş Qərargah rəisi, general-polkovnik Nəcməddin Sadıkov və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı, general-mayor Hikmət Mirzəyev Ali Baş Komandan İlham
Əliyevə raport verdilər.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə burada ulu öndər
Heydər Əliyevin büstünün önünə gül dəstəsi qoyaraq
xatirəsini dərin ehtiramla yad etdi.
Müdafiə naziri Zakir Həsənov Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə hərbi
hissədə aparılan yenidənqurma işləri barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, bu hərbi hissənin ərazisində qərargah
binası, yeməkxana, əsgər yataqxanası yenidən qurulub,
müasir təlim mərkəzləri yaradılıb. Hərbi hissənin ərazisində, eyni zamanda, burada xidmət edən ailəli hərbi
qulluqçular üçün yeni yaşayış binaları, subay hərbçilər
üçün isə müasir tələblərə cavab verən yataqxanalar inşa
olunub. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki,
burada yeni binaların da tikintisi nəzərdə tutulur.
Sonra Prezident İlham Əliyev hərbi hissənin xüsusi
hazırlıq təlim meydanında xüsusi təyinatlıların döyüş
hazırlığını izlədi.
Son illərdə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin diqqəti sayəsində Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətinin artırılması, maddi-texniki bazasının, silah-sursat arsenalının müasirləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm və tarixi işlər görülüb. Şübhəsiz ki, bütün bu uğurların əldə edilməsində, Silahlı Qüvvələrimizin müasir standartlara
cavab verən peşəkar orduya çevrilməsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı vacib rol oynayır. Təbii ki, güclü
ordunun yaradılması həm də güclü hərbi-sənaye kompleksinin mövcudluğu ilə şərtlənir. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə 2005-ci ildə ölkədə müdafiə
sənayesinin əsasının qoyulması və bu sahədə istehsal
yönümlü müəssisələrin fəaliyyətə başlaması Azərbaycan
Ordusunun maddi-texniki bazasını daha da möhkəmləndirib. Dövlətimizin başçısının diqqəti nəticəsində
yaradılan müdafiə sənayesi kompleksi Azərbaycanda
ən müasir hərbi texnikanın istehsalına geniş imkanlar
açıb. Təsadüfi deyil ki, indi ölkəmizin silah-sursatları
bir çox parametrlərinə görə dünyada ilk yerlərdən
birini tutur.
Azərbaycanda ordu quruculuğuna dair bütün mühüm tədbirlər ardıcıl surətdə, dünya təcrübəsi nəzərə
alınmaqla həyata keçirilir. 2003-cü ildən Azərbaycan
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Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı
Qüvvələrin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar bu gün milli
ordumuzun dünyanın ən qüdrətli ordularının sırasına
daxil olmasına imkan yaradıb. Görülən işlərin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır. Bu faktı
beynəlxalq hərbi tədqiqat mərkəzləri də təsdiqləyir.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu uğura hərbi potensialın
gücləndirilməsi, qoşun birləşmələrinin döyüş hazırlığının müasir standartlar səviyyəsində qurulması sayəsində nail olub.
İndiyədək ordunun döyüş qabiliyyətinin daha da
artırılması, əməliyyat işləri üzrə hazırlığın gücləndirilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı birlik
və birləşmələrin xeyli sayda komanda-qərargah təlimi
keçirilib. Bu təlimlərə Silahlı Qüvvələrin müxtəlif qoşun
birləşmələri cəlb olunub. Ordumuzun gücünü son illərdə
keçirilən hərbi paradlarda nümayiş etdirilən canlı qüvvə
və hərbi texnikadan da görmək olur. Bu hərbi texnika
ilə Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın əmrinə
əsasən istənilən an düşmənə sarsıdıcı zərbə vuraraq,
torpaqlarımızı işğaldan azad etmək iqtidarındadır. Bunu
2016-cı ildə cəbhədə baş verən hadisələr də göstərdi.
Azərbaycan qoşunlarının mövqelərini dağıdıcı silahlardan, ağır artilleriyadan atəşə tutan düşmən layiqli
cavabını aldı. Bu döyüşlər Azərbaycan Ordusunda yüksək mənəvi-psixoloji hazırlığın olduğunu üzə çıxardı.
Aprel döyüşlərinin ən mühüm nəticəsi həm də ondan
ibarət oldu ki, Ağdərənin, Cəbrayılın, Füzulinin işğaldan
azad olunmuş ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalandı. Mətin ordumuz 1992-ci ildən erməni silahlı
birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt
kəndini də qəhrəmanlıqla azad etdi. Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun əks-həmləsi nəticəsində Xunut dağı
və Ağbulaq yüksəkliyi, Qızılqaya dağı və Mehridağ
işğaldan azad olundu, ümumilikdə 11 min hektara yaxın
ərazi nəzarət altına alındı. Bütün bu uğurlar isə Azərbaycan Ordusunun qüdrətini göstərir. Çünki ölkəmizin
güvənc yeri, qürur, ləyaqət rəmzi və özünütəsdiq imkanı
olan Azərbaycan Ordusu xalqımızın milli düşüncəsində
ali və müqəddəs ucalıqda dayanır, dövlətimizin varlıq,
mövcudluq və milli kimlik meyarı kimi çıxış edir.
Xalqımızın Silahlı Qüvvələrə olan inamı isə ölkəmizin
milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ordunun şəxsi
heyətinə böyük etimad yaradır.
Sonra Prezident İlham Əliyev hərbi qulluqçularla
görüşdü.
Ali Baş Komandan görüşdə çıxış etdi.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin çıxışı
– Əziz zabitlər, mən sizi ürəkdən salamlayıram.
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Bu gün hərbi hissə ilə tanışlıq mənə çox xoş təəssürat bağışladı. Son illərdə hərbi hissə əsaslı şəkildə
yenidən quruldu, təlim prosesi üçün bütün lazımi şərait
yaradıldı. Bu, bir daha onu göstərir ki, bu gün Azərbaycan Ordusu uğurla inkişaf edir, ordu quruculuğu
prosesi sürətlə gedir, bizim hərbi hissələrimiz yenidən
qurulur, yenidən tikilir, ordumuz ən müasir texnika ilə
təchiz edilir. Bu da təbiidir, çünki biz müharibə
şəraitində yaşayırıq, müharibə hələ bitməyib, müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır.
Aprel döyüşlərindən 3 il keçir. Aprel döyüşləri
tariximizin şanlı səhifəsidir. Döyüşlər zamanı itkilərimiz
də olub, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı
hərbçilərimizin müalicəsi, bərpası üçün dövlət əlindən
gələni əsirgəməyib və yaralanmış bütün hərbçilər xoşbəxtlikdən normal həyata qayıtdılar. Onların müalicəsi,
bərpası, aktiv həyata qayıtmaları üçün bütün lazımi işlər
görülmüşdür.
Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi qələbəmizdir,
müasir tariximizdə ən uğurlu hərbi əməliyyatlardan
biridir. Yaxşı bilirsiniz ki, döyüşlərə qədər Ermənistan
silahlı qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən bizim
yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqelərimizi daim atəşə
tuturdu. Ermənistanın təxribatının qarşısını almaq
üçün Azərbaycan Ordusu çox uğurlu əməliyyat
keçirmiş və vaxtilə işğal edilmiş Ağdərə, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini işğalçılardan azad
etmişdir. Minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad
edildi, on minlərlə hektar ərazi nəzarətimizə keçdi.
Vaxtilə işğal edilmiş torpaqlarda bu gün Azərbaycan
bayrağı dalğalanır. Döyüşlər zamanı hərbçilərimiz
peşəkarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir daha
göstərmişlər ki, Azərbaycan əsgəri, zabiti həm peşəkardır, həm Vətənə bağlıdır, həm də istənilən anda öz
vəzifə borcunu yerinə yetirməyə hazırdır. Aprel
döyüşləri hərbi cəhətdən çox uğurlu əməliyyat idi.
Çünki əlverişsiz mövqelərdən bizim hərbçilərimiz
çox önəmli strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad
etmişlər. Eyni zamanda, bu döyüşlərin mənəvipsixoloji baxımdan da böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki
uzun illər ərzində Ermənistan təbliğatı belə bir mif
yaradırdı ki, onlar hərbi cəhətdən bizdən üstündür.
Aprel döyüşləri bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycan
Ordusu bu gün ən yüksək keyfiyyətlərə malikdir və
istənilən anda istənilən vəzifəni icra edə bilər.
Ermənistanın yaratdığı mif tamamilə darmadağın
edildi.
Bizim mülki vətəndaşlarımız da döyüşlər zamanı
qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir neçə mülki şəxs Ermənistanın təxribatı nəticəsində həlak olmuşdur, yüzlərlə
ev sıradan çıxmışdır, yandırılmışdır. Biz bütün bu evləri
qısa müddət ərzində bərpa etdik. Döyüşlərdən sonra
getdiyim həmin o təmas xəttinə yaxın yerləşən kəndlərdə vətəndaşlarla görüş əsnasında gördüm ki, bu
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vətəndaşlarda nə qədər milli ruh var, bunlar nə qədər
qorxmaz insanlardır, atəş altında qalaraq öz doğma
evlərini, kəndlərini tərk etməmişlər.
Döyüşlər nəticəsində Cocuq Mərcanlı kəndinə yeni
həyat verildi. Cocuq Mərcanlı qısa müddət ərzində
yenidən quruldu, 150 fərdi ev, məktəb, uşaq bağçası,
tibb məntəqəsi, Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid
tikildi, yeni iş yerləri yaradılır. Yəni, Cocuq Mərcanlıya
həyat qayıdıb. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan
xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Bu, bir daha
onu göstərir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bir arzu
ilə yaşayır – bizim işğal altındakı torpaqlarımız tezliklə
azad olunsun və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etsin.
Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyimizin ilk illərində
bizim torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Bunun
səbəbi də odur ki, o vaxt hakimiyyətdə olan qüvvələr öz
yarıtmaz fəaliyyəti ilə imkan verdilər ki, Ermənistan
torpaqlarımızı zəbt etsin. AXC-Müsavat cütlüyünün
xəyanətkar fəaliyyəti nəticəsində işğal edilmiş torpaqlarda Ermənistan silahlı qüvvələri möhkəmləndi, Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında canlı bağlantı
yaradıldı və düşmənə imkan verdi ki, öz işğalçılıq
siyasətini davam etdirsin. Ancaq ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra vəziyyətdə dəyi-şiklik edildi, uğurlu Horadiz əməliyyatı aparıldı. Horadiz
əməliyyatı nəticəsində 20-dən çox yaşayış məntəqəsi
işğalçılardan azad edildi. Bu gün Horadiz şəhəri və
həmin o kəndlər çiçəklənir, canlanır, orada ən yüksək
səviyyədə işlər görülür.
Ordu quruculuğu prosesinə start verildi. Bu gün
ordu quruculuğu baxımından Azərbaycan dünyanın
güclü ölkələrindəndir. Qeyd etdiyim kimi, sonuncu
reytinqə əsasən Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında
öz potensialına görə 52-ci yerdədir. Ötən il keçirilmiş
iki hərbi parad bizim hərbi qüdrətimizi göstərdi. Ordumuz üçün ən müasir silahlar, texnikalar alınır, ordumuzun döyüş qabiliyyəti artır. Aprel döyüşləri bunun
bariz nümunəsidir. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, biz
onu edirik və edəcəyik. Ötən il uğurlu Naxçıvan əməliyyatı keçirilmişdir. Bu əməliyyat nəticəsində biz strateji
yüksəkliklərə sahib olmuşuq. Bu yüksəkliklər imkan
verir ki, biz çox böyük əraziyə nəzarət edək. Uğurlu
Naxçıvan əməliyyatı bir daha göstərdi ki, ordumuz
peşəkardır, ordumuzun döyüş qabiliyyəti yüksək səviyyədədir.
Bütün bunlar reallıqdır. Bu gün hər bir Azərbaycan
vətəndaşı haqlı olaraq Azərbaycan Ordusu ilə fəxr edə
bilər və biz əsgərlərimizlə, zabitlərimizlə fəxr edirik.
Azərbaycan Ordusu dövlətimizin ərazi bütövlüyünün
qorunması işində rol oynayan əsas amildir.
Hərbçilərin məişət problemləri həll olunur. Buna da
böyük diqqət göstərilir. Keçən ilin sonunda 300-dən çox
hərbçiyə yeni mənzillər verildi. Bu günə qədər yüzlərlə
hərbçi dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilib. Bu
proses davam etdirilir. Eyni zamanda, hərbi hissələrin
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yenidən qurulması prosesi geniş vüsət almışdır. Son
illərdə bir çox hərbi hissələrin şəhərciklərinin açılışında
olmuşam. Hər yerdə səviyyə yüksəkdir, şərait çox
gözəldir, o cümlədən bu hərbi hissədə. Burada mənə
əvvəlki illərdə olan vəziyyəti əks etdirən fotoşəkillər
təqdim olundu. Əlbəttə ki, vəziyyət çox ağır idi. Ancaq
mənim xüsusi tapşırığım əsasında hərbi hissə qısa
müddət ərzində yenidən quruldu, burada yaxşı şərait
yaradıldı. Həm burada çalışanlar, həm yataqxanalarda
qalanlar üçün gözəl şərait yaradıldı. Onu da bildirməliyəm ki, bizim hərbi hissələrimizdə mülki işlərdə mülki
vətəndaşlar çalışır, bu da yenilikdir. Beləliklə, biz
hərbçiləri, onların fəaliyyətini əsas vəzifə borcuna yönəltmişik, eyni zamanda, 20 minə yaxın mülki şəxs işlə
təmin edilmişdir.
O ki qaldı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə, burada bizim mövqeyimizdə heç
bir dəyişiklik yoxdur. Bu münaqişə yalnız ölkəmizin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır.
Dağlıq Qarabağ bizim əzəli, tarixi torpağımızdır. Əsrlər
boyu xalqımız bu torpaqlarda yaşayıb, qurub, yaradıb.
Bu gün bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bütün mötəbər beynəlxalq
təşkilatlar müvafiq qərar və qətnamələr qəbul etmişlər.
Bu, tarixi və hüquqi əsasdır. Heç bir ölkə qondarma
“Dağlıq Qarabağ respublikası”nı tanımayıb, əminəm ki,
tanımayacaqdır.
Ona görə danışıqların davam etdirilməsinin məqsədi işğal edilmiş torpaqların azad olunmasıdır. Siz bilirsiniz ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi danışıqların
formatını dəyişdirmək istəmişdir. Verilən bəzi bəyanatlar da ictimaiyyət üçün bəllidir. Ancaq Azərbaycanın
birmənalı mövqeyi bunu mümkün etməmişdir. Münaqişə Ermənistan ilə Azərbaycan arasındadır. Bizim
torpaqlarımızı Ermənistan işğal edibdir. İşğal edilmiş
torpaqlarda qarşı tərəfdə hərbçilərin 80 faizi Ermənistan
vətəndaşlarıdır. Ona görə danışıqlar prosesi də iki ölkə
arasında aparılmalıdır və aparılır. Son Vyana görüşü, o
cümlədən ona görə önəmli idi ki, bu mövcud formatı bir
daha təsdiqlədi. Həm xarici işlər nazirləri arasında aparılan danışıqlar, həm də rəhbərlik arasında keçirilmiş
görüş bir daha onu göstərir ki, bu, Ermənistan-Azərbay-

can münaqişəsidir. Biz hər dəfə bu münaqişə ilə bağlı
sözümüzü deyəndə bu münaqişəni belə də adlandırırıq:
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Haqq-ədalət, tarixi həqiqət bizim tərəfimizdədir.
İqtisadi güc də, hərbi güc də bizim tərəfimizdədir. Son
illərdə görülmüş işlər, hərbi sahədə aparılan islahatlar,
hərbi gücümüzün artırılması, həm siyasi meydanlarda,
həm də döyüş meydanlarında qələbələr bizi daha da
ruhlandırır, daha da gücləndirir.
Siz - burada xidmət göstərən hərbçilər öz vəzifə
borcunuzu çox yaxşı bilirsiniz, yaxşı başa düşürsünüz.
Siz ən ağır döyüşlərdə iştirak etmisiniz, qəhrəmanlıq,
şücaət göstərmisiniz. Dövlət sizin fəaliyyətinizi yüksək
qiymətləndirir. Mən Sizi əldə edilmiş uğurlar münasibətilə təbrik edirəm, sizə və Ordumuza yeni uğurlar,
yeni qələbələr arzulayıram. Sağ olun.
Müdafiə naziri Zakir Həsənov şəxsi heyət adından
ordu quruculuğuna göstərdiyi diqqətə görə Ali Baş
Komandana minnətdarlığını bildirərək dedi:
– Cənab Ali Baş Komandan.
Azərbaycan Ordusunun bütün şəxsi heyəti adından
Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Orduda keçirdiyiniz islahatlar ordunun döyüş qabiliyyətinin artırılmasına, nizam-intizamın güclənməsinə və şəxsi
heyətin sosial bazasının yüksək səviyyədə təşkil olunmasına yönəlib. Bu gün Azərbaycan Ordusunun bütün
uğurları yalnız bu islahatlar nəticəsində mümkün
olmuşdur.
Bu gün şəxsi heyət Sizin orduya göstərdiyiniz
diqqət və qayğını gündəlik həyatında hiss edir və Sizin
etimadınızı doğrultmaq üçün hər an hər bir əmrinizi
yerinə yetirməyə hazırdır və qadirdir.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Sonra Prezident İlham Əliyevə xüsusi təyinatlıların
geyim formaları, xüsusi təchizatı və ərzaq normalarının
nümunələri təqdim olundu. Yüksək döyüş qabiliyyəti,
mənəvi-psixoloji hazırlığı və vətənpərvərliyi ilə seçilən
Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının sosial
məsələlərinin həlli, onların xidmətkeçmə və hazırlıq
səviyyələrinin daha da yüksəldilməsi istiqamətində də
son illərdə dövlətimiz tərəfindən mühüm addımlar
atılıb.

Çin Xalq Respublikasına səfər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Çin Xalq Respublikası Sədrinin dəvəti ilə 2-ci “Bir
kəmər, bir yol” beynəlxalq forumunda iştirak etmək
üçün aprelin 24-də bu ölkəyə işgüzar səfərə gəlib.
Pekin şəhərinin beynəlxalq aeroportunda dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyevi Çinin xarici işlər nazirinin
müavini Can Hanhuy və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Pekində “CETC” Korporasiyasının baş direktoru
Vu Mançin ilə görüşüb.
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Görüşdə Vu Mançin “CETC” Korporasiyasının Çinin radioelektronika sahəsində ixtisaslı şirkətlərindən
olduğunu deyərək, bu sahədə uzun illərdir uğurla
fəaliyyət göstərdiklərini bildirdi. O, bu sahədə Azərbaycan ilə əməkdaşlıq qurduqlarını və bundan məmnun
qaldıqlarını vurğuladı, əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdi.
Ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin mövcud
olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki,
Azərbaycan Çinin böyük şirkətlərinin ölkəmizdə fəal iş
görmələrində maraqlıdır. Dövlətimizin başçısı artıq
Çinin bir çox şirkətlərinin timsalında yaxşı tərəfdaşlığın
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yarandığını bildirdi və Azərbaycanda xarici şirkətlər
üçün geniş fəaliyyət sahəsinin olduğunu qeyd etdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Pekində “CETC” Korporasiyasının baş direktoru
Vu Mançin ilə görüşüb.
Görüşdə Vu Mançin “CETC” Korporasiyasının
Çinin radioelektronika sahəsində ixtisaslı şirkətlərindən
olduğunu deyərək, bu sahədə uzun illərdir uğurla fəaliyyət göstərdiklərini bildirdi. O, bu sahədə Azərbaycan
ilə əməkdaşlıq qurduqlarını və bundan məmnun
qaldıqlarını vurğuladı, əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdi.
Ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələrinin mövcud
olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki,
Azərbaycan Çinin böyük şirkətlərinin ölkəmizdə fəal iş
görmələrində maraqlıdır. Dövlətimizin başçısı artıq
Çinin bir çox şirkətlərinin timsalında yaxşı tərəfdaşlığın
yarandığını bildirdi və Azərbaycanda xarici şirkətlər
üçün geniş fəaliyyət sahəsinin olduğunu qeyd etdi.
Pekində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si
Cinpinin görüşü olub.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşıladı.
Dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər.
Çin Xalq Respublikasının sədri Si CİNPİN dedi:
-Cənab Prezident Əliyev, Sizi Pekində bir daha salamlayıram, qarşıdakı “Bir kəmər, bir yol” ikinci Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumuna xoş gəlmisiniz.
Azərbaycan tərəfi və şəxsən Siz Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün birlikdə reallaşdırılmasına böyük diqqət
yetirirsiniz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycan Avrasiya məkanında əməkdaşlıq
üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir. Siz həm də
“Bir kəmər, bir yol” layihəsinin reallaşdırılmasına ilk
olaraq münasibət bildirənlərdən və bu işdə fəal
iştirak edənlərdən birisiniz. Sizin ölkəniz Böyük İpək
Yolu üzərində yerləşir və bu yolun bərpasında
təbii tərəfdaşdır. Bizim əməkdaşlığımızın artıq bir
sıra nəticələri var və bu əməkdaşlıq xalqlarımıza
real fayda verir. Sizinlə birlikdə ortaq səylərimizlə “Bir
kəmər, bir yol” layihəsinin reallaşdırılmasını davam
etdirməyə, birgə inkişaf və firavanlıq naminə bütün
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daim dərinləşdirməyə hazıram.
Cənab Prezident, Siz Çin xalqının çoxdankı dostusunuz, Çin-Azərbaycan münasibətlərinin və bütün
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün şəxsən daim səy
göstərirsiniz. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və
Sizinlə sıx əlaqə saxlamağa, ikitərəfli münasibətləri
birlikdə sağlam məcrada inkişaf etdirməyə hazıram. Çin
Kommunist Partiyası da Yeni Azərbaycan Partiyası ilə
əlaqələri fəallaşdırmağa, dövlət idarəçiliyi təcrübəsini
mübadilə etməyə, iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadı
möhkəmlətməyə hazırdır.
n 30 n

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev dedi:
– Cənab Sədr, mənim ünvanıma söylədiyiniz və
ölkəmiz haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Mən Sizə, ilk növbədə, dəvətə görə
təşəkkür etmək istərdim. Biz “Bir kəmər, bir yol”
Forumunda iştirak etməyə dəvət olunmağımızı ölkəmizə xüsusi hörmət əlaməti, mənə münasibətdə dostluq
əlaməti hesab edirik. Siz qeyd etdiniz ki, mən Sizin
ölkənizin dostuyam, Azərbaycanda da Sizi Azərbaycanın xeyirxah dostu kimi tanıyırlar. Biz birgə səylərimizlə
əməkdaşlığımızı irəlilədirik, bundan sonrakı qarşılıqlı
fəaliyyətin yollarını müəyyən edirik.
Bu Forumun keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan lap əvvəldən
Sizin təşəbbüsünüzü dəstəkləyib və bu layihəni bizim
irəli sürdüyümüz təşəbbüslər çərçivəsində fəal irəlilədir.
2015-ci ildə Sizin ölkənizə dövlət səfərimi və burada
mənə göstərilən qonaqpərvərliyi xatırlamaq istərdim. O
vaxt Sizinlə biz “İpək Yolu İqtisadi Kəməri” haqqında
Anlaşma Memorandumunu imzaladıq. Bu gün bizim
siyasi münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir. Biz
beynəlxalq təşkilatlarda fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın uğurlu daxili
və xarici siyasətinin həyata keçirildiyini, ölkəmizin
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artdığını, Azərbaycanda
sabitliyin təmin olunduğunu, xalqımızın rifah halının
yüksəldiyini, iqtisadi sahədə inkişafa nail olunduğunu
bildirdi. O, Çinin Azərbaycanın suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü və müstəqilliyini dəstəklədiyini vurğuladı.
Si Cinpin “Bir kəmər, bir yol” layihəsi çərçivəsində
Trans-Xəzər nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini qeyd
etdi.
Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində Azərbaycanın “Vahid Çin” siyasətini ardıcıl surətdə dəstəklədiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Çinin bütün
sahələrdə əldə etdiyi böyük uğurlarla bağlı təbriklərini
çatdırdı.
Söhbət zamanı infrastruktur, logistika, energetika,
turizm, kənd təsərrüfatı, investisiya, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, təhsil və humanitar sahələrdə, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları arasında
əməkdaşlıq və beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə
sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpini
ölkəmizə səfərə dəvət etdi. Dəvət məmnunluqla qəbul
olundu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Pekində Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, Çin Xalq Siyasi
Məşvərət Şurasının sədri Van Yanla görüşüb.
Van Yan Azərbaycan Prezidentinin Çinə səfərinin
ikitərəfli əlaqələrimizə töhfə verdiyini bildirdi. “Bir
kəmər, bir yol” layihəsinin hərtərəfli əməkdaşlığı ehtiva
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

edən geniş ictimai platforma olduğunu deyən Van Yan
Azərbaycanın və Çinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim bir-birini dəstəklədiyini vurğuladı. Qeyd
etdi ki, ölkələrimiz birgə səylərlə siyasi, iqtisadi,
nəqliyyat, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığı
daha da inkişaf etdirməlidir.
Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında bütün
istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafında müsbət dinamikanın olduğunu bildirdi. Azərbaycanın Çin dövləti
başçısının təşəbbüskarı olduğu “Bir kəmər, bir yol”
layihəsinə mühüm əhəmiyyət verdiyini, bu təşəbbüsü
dəstəkləyən ilk ölkələrdən olduğunu qeyd etdi. Bildirdi
ki, ölkəmizdə müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına xüsusi önəm verilir. Prezident İlham Əliyev
ikinci “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq Forumuna dəvətə
görə təşəkkür etdi, bunu Azərbaycana olan hörmətin və
dostluğun nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Dövlətimizin
başçısı bu səfərinin Azərbaycanla Çin arasında əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verəcəyini bildirdi.
Söhbət zamanı Çin-Azərbaycan münasibətlərinin
və iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişafı, ticarət dövriyyəsinin artırılması, beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı
dəstək, investisiya qoyuluşu və digər məsələlər müzakirə olundu.
Aprelin 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Pekində “Huawei” şirkətinin sədri
Lian Xua ilə görüşüb.
“Huawei” şirkətinin sədri Lian Xua artıq 15 ildən
çoxdur Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərdiklərini
bildirdi və onlara yaradılan şəraitə görə dövlətimizin
başçısına təşəkkür etdi.
Prezident İlham Əliyev “Huawei” şirkətinin
Azərbaycandakı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi, bu
şirkətin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
sahəsində dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olduğunu
qeyd etdi. Həmçinin 2015-ci ildə Çinə dövlət səfəri
zamanı “Huawei” şirkətinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış
olduğunu bildirdi. Azərbaycan ilə “Huawei” arasında
əməkdaşlıq baxımından böyük perspektivlərin olduğunu
deyən dövlətimizin başçısı bu şirkətin “Bakutel”
sərgisində ənənəvi iştirakından məmnunluğunu ifadə
etdi. Prezident İlham Əliyev İKT sahəsində ölkəmizdə
həyata keçirilən islahatlardan danışdı, bu sahədə
“Huawei” ilə əməkdaşlığın perspektivli olduğunu
bildirdi.
Söhbət zamanı İKT infrastrukturu, ağıllı kənd təsərrüfatı, ağıllı şəhər və ağıllı ev, rəqəmsal iqtisadiyyat,
rəqəmsal təhsil və digər sahələrdə reallaşdırıla biləcək
layihələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 25-də Pekində “China National Electric
Engineering” şirkətinin prezidenti Cao Huy ilə görüşüb.
"China National Electric Engineering" şirkətinin
prezidenti Cao Huy aprelin 24-də Pekində Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında şin zavodunun tikintisi ilə
əlaqədar niyyət protokolunun imzalandığını bildirdi.
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Bundan əvvəl də ölkəmizdə müxtəlif sahələrə dair bir
neçə layihəni həyata keçirdiklərini deyən Cao Huy
Azərbaycandakı investisiya mühitindən, xarici sərmayədarlar üçün yaradılan şəraitdən razı qaldıqlarını vurğuladı və buna görə dövlətimizin başçısına təşəkkür etdi.
Prezident İlham Əliyev qeyri-neft sektorunun
inkişafının ölkəmizdə prioritet sahə olduğunu deyərək
dünən müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair 10 sənədin
imzalandığını, bununla da Azərbaycanın sənaye sahəsinə çoxlu sərmayənin yatırılacağını bildirdi. Sumqayıt
Kimya Sənaye Parkında xüsusi vergi rejimlərinin tətbiq
edildiyini, bunun isə xarici sərmayədarlar üçün daha
cəlbedici olduğunu deyən dövlətimizin başçısı "China
National Electric Engineering" şirkətinin növbəti
rezident kimi Kimya Sənaye Parkında öz müəssisəsini
yaratmasını yüksək qiymətləndirdi, bu müəssisənin
Azərbaycanın ixrac imkanlarını artıracağını bildirdi.
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə yaxşı sərmayə imkanlarının olduğunu, Dünya Bankının "Doing Business"
hesabatına görə Azərbaycanın 32 pillə irəliləyərək
dünyada ən çox islahat həyata keçirən 10 ölkə sırasında
olduğunu vurğuladı. Bununla da Azərbaycanın böyük
tərəqqiyə nail olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev
ölkəmizdə xarici sərmayələrin yüksək səviyyədə qorunduğunu, bunun xarici investorlar üçün ölkəmizin cəlbediciliyini artırdığını vurğuladı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 25-də Pekində "China Poly Group"
Korporasiyasının sədri Su Nianşa ilə görüşüb.
Korporasiyanın sədri Su Nianşa Dünya İqtisadi
Forumu çərçivəsində Davosda Azərbaycan Prezidenti
ilə görüşünü xatırlayaraq bu görüşün onda böyük
təəssürat yaratdığını bildirdi. O, rəhbərlik etdiyi şirkətin
Azərbaycanla bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq qurduğunu
və ölkəmizdə fəaliyyətlərini genişləndirməkdə maraqlı
olduqlarını söylədi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda sənaye
müəssisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatı, İKT,
turizm və digər sahələrdə əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu qeyd etdi. Son illərdə turizm sektorunda
böyük inkişafın və artımın müşahidə edildiyini deyən
dövlətimizin başçısı viza rejiminin sadələşdirilməsi və
elektron vizanın tətbiqi sayəsində Çindən ölkəmizə
turist axınının sürətləndiyini bildirdi.
Söhbət zamanı əməkdaşlığın müxtəlif sahələri ilə
bağlı geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
Aprelin 26-da Pekində 2-ci “Bir kəmər, bir yol”
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumu işə başlayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Forumda
iştirak edir.
Forumda 37 dövlət və hökumət başçısı, beynəlxalq
təşkilatların rəhbərləri iştirak edirlər. Builki Foruma
Azərbaycan, Rusiya, Pakistan, Qazaxıstan, Avstriya,
Belarus, Çexiya, Yunanıstan, Macarıstan, İtaliya,
Serbiya, Sinqapur, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər
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ölkələrin liderləri qatılıblar. “Bir kəmər, bir yol əməkdaşlığı, ümumi parlaq gələcəyin qurulması” mövzusunda keçirilən Forum çərçivəsində 12 panel iclası və
digər tədbirlər təşkil olunacaq.
İkinci “Bir kəmər, bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Forumunun açılış mərasimində çıxış edən Çin Xalq
Respublikasının Sədri Si Cinpin bütün qonaqlara
təşəkkürünü bildirdi. İlk forumdan sonra təşəbbüsü
dəstəkləyən ölkələr arasında səmərəli əməkdaşlığın
qurulduğunu deyən Çinin dövlət başçısı hazırda “Bir
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün 150 ölkə tərəfindən
dəstəkləndiyini, bu sıraya bir sıra nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların da daxil olduğunu diqqətə çatdırdı. “Bu da
göstərir ki, bizim təşəbbüs bütün dünyanı əhatə edir”, deyən Si Cinpin həmin təşəbbüsün dünyanın inkişafında
yeni mərhələ olduğunu diqqətə çatdırdı. O, “Bir kəmər,
bir yol” layihəsinin həm də ölkələr arasında ikitərəfli,
üçtərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığı da əhatə etdiyini
vurğuladı. Çin lideri iqtisadi, ticari, maliyyə və digər
sahələrdə xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilən bu təşəbbüsün
qədim İpək Yolu üzərində yeni dəyərlərin formalaşmasına da dəstək göstərdiyini, qloballaşmanın iqtisadiyyata mənfi təsirlərini azaltdığını, bu layihənin
beynəlxalq səviyyədə yüklərin daşınmasına və beləliklə
də milli gəlirlərin artmasına, regional inkişafa ciddi
təkan verdiyini bildirdi. Həmin layihənin həyatın bütün
sahələrinə, xüsusilə də sosial məsələlərə inkişaf baxımından ciddi təsir göstərdiyini deyən Çinin dövlət
başçısı mədəni-humanitar əlaqələrin genişlənməsində
də yeni mərhələnin başlandığını vurğuladı.
Sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Misir
Prezidenti Əbdülfəttah Sisi, Malayziyanın Baş naziri
Mahathir Mohammad, Pakistanın Baş naziri İmran Xan,
BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsünün əhəmiyyətindən danışdılar. Onlar
bəşəriyyəti narahat edən məsələlərə diqqət çəkdilər,
mövcud problemlərin həllində və dünya iqtisadiyyatının
dinamik inkişafında bu layihənin böyük rol oynadığını
bildirdilər. Bununla da forumun birinci hissəsi başa
çatdı.
Forumun ikinci hissəsi dövlət başçıları səviyyəsində
“Daha parlaq birgə gələcəyin qurulması” mövzusuna
həsr olundu.
Dövlətimizin başçısı yüksək səviyyəli bu görüşdə
çıxış etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı
-Hörmətli həmkarlar.
Xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, bu Foruma dəvətə görə Prezident Si
Cinpinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz bunu
Azərbaycan ilə Çin arasında dostluğun və tərəfdaşlığın
göstəricisi hesab edirik. Bu il Çin Xalq Respublikasının
yaradılmasının 70-ci ildönümü qeyd edilir. Bu münasibətlə Prezident Si Cinpini və Çin xalqını təbrik edirəm.
Bu illər ərzində Çin Xalq Respublikası bütün sahələrdə
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tərəqqi və inkişafa nail olub. Azərbaycan lap əvvəldən
Prezident Si Cinpin tərəfindən irəli sürülmüş “Bir
kəmər, bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyib. Bu layihə
yalnız nəqliyyat bağlılığını təmin etmir. O, həmçinin
müxtəlif ölkələr arasında əlaqələri gücləndirir, dialoq və
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edir və
beynəlxalq ticarət üçün yeni imkanlar yaradır.
Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı bizə ölkəni
transformasiya etməyə kömək etmişdir. Ötən on beş ildə
iqtisadiyyatımız üç dəfədən çox artmışdır. Yatırılan 260
milyard dollar həcmində sərmayə bizə ölkəmizi
müasirləşdirməyə və müasir infrastrukturu, o cümlədən
nəqliyyat sahəsində infrastrukturu yaratmağa kömək
etmişdir. Azərbaycanın çox aşağı səviyyədə xarici borcu
var. Bu, bizim ümumi daxili məhsulun təxminən 19
faizini təşkil edir. Bizim ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan beş dəfə çoxdur. Azərbaycanın builki iqtisadi
göstəriciləri artımın olduğunu nümayiş etdirir. Ümumi
daxili məhsul 3 faiz artıb, inflyasiyanın səviyyəsi 2,1
faizdir və iqtisadiyyatın şaxələnməsi bizim əsas məqsədlərimizdən biridir.
Azərbaycanın çox böyük neft və qaz ehtiyatları var.
Biz neft və qazımızı beynəlxalq bazarlara nəql etmək
üçün çoxsaylı boru kəmərləri tikmişik və əsas hədəfimiz
iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək, insan kapitalına
investisiya yatırmaq və inkişaf üçün dayanıqlı imkanlar
yaratmaqdır. Şaxələndirməyə gəldikdə, bizim diqqətimiz əsasən sənayenin, kənd təsərrüfatının, turizmin,
xidmətlər sektorunun, informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafına yönəlib. İnfrastruktur
layihələri bizim üçün çox önəmlidir və biz müasir
infrastrukturun yaradılmasına sərmayə yatırmaq üçün
maliyyə resurslarımızdan istifadə etdik. Azərbaycanda
qazlaşdırma səviyyəsi 95 faiz təşkil edir, Azərbaycan
elektrik enerjisini, neft və qazı ixrac edən ölkədir.
Nəqliyyat sahəsinə investisiyaların yatırılması bizim
əsas prioritetlərimizdən biridir.
Üç il öncə Azərbaycan və Çin “İpək Yolu İqtisadi
Kəməri”nin yaradılmasının birgə təşviqinə dair Anlaşma
Memorandumu imzalayıb. Müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması Azərbaycanın prioritetləri sırasındadır. Coğrafi mövqeyimizdən bəhrələnərək biz Asiya
ilə Avropa arasında körpülərin qurulmasına investisiya
yatırdıq.
Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olmağımıza
baxmayaraq, biz Azərbaycanı beynəlxalq nəqliyyat
mərkəzlərindən birinə çevirmişik. Bizi qonşularımızla
birləşdirən şaxələnmiş dəmir yolu şəbəkəsi yaratmışıq.
Azərbaycanda son 15 ildə 15 min kilometr yol və
avtomagistrallar çəkilib. Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına görə Azərbaycan yolların keyfiyyətinə görə dünyada 34-cü yerdədir.
İnfrastrukturun inkişafına, həmçinin çox əlverişli
biznes mühitinin yaradılması ilə dəstək verilir. Qeyd
etdiyim kimi, 260 milyard dollar həcmində investisiya
yatırılıb və bunun yarısını xarici investisiyalar təşkil
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edir. Bu gün Azərbaycandakı biznes mühiti dünyada
olan ən qabaqcıl biznes mühitlərindən biridir. Dünya
Bankının ən son “Doing Business” hesabatına görə,
Azərbaycan biznes mühiti üzrə 25-ci pillədədir və bir il
ərzində biz mövqeyimizi əsaslı şəkildə yaxşılaşdırmışıq.
İndi Azərbaycan dünyada ən çox islahat aparan on ölkə
sırasındadır.
Nəqliyyat infrastrukturundan danışarkən hava
nəqliyyatına qoyulan investisiyaları əlavə etmək istəyirəm. Altı beynəlxalq hava limanı müasir nəqliyyat
infrastrukturunun yaradılmasına növbəti töhfəmizdir.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Skytrax”
Beynəlxalq Nəqliyyat Reytinq Agentliyi tərəfindən ən
yaxşı regional hava limanı kateqoriyasında beş ulduza
layiq görülüb. 2017-ci ildə istifadəyə verilmiş BakıTbilisi-Qars dəmir yolu xətti təkcə 3 ölkəni birləşdirən
regional layihə deyil. O, eyni zamanda, qitələri birləşdirir, Asiya və Avropa arasında vacib bağlantıdır. Bu
dəmir yolu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin mühüm hissəsidir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisini
tamamlamaq üçün tərəfdaşlarımızla bizə çoxlu vaxt
tələb olundu və bu gün bu dəmir yolu Avrasiyada
nəqliyyatda çox mühüm rol oynayır.
Azərbaycanın sərmayə yatırdığı daha bir əhəmiyyətli nəqliyyat layihəsi Şimal-Cənub dəhlizidir. ŞərqQərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində yerləşən
ölkələr öz mallarını nəql etmək üçün Azərbaycanın
ərazisindən istifadə edirlər. Buna görə də müasir
infrastrukturun yaradılmasına yatırdığımız investisiyalar
yalnız iqtisadi potensialımızın artırılmasına və bizim
dost, tərəfdaş və qonşularımıza xidmət göstərməyimizə
kömək etmir, bu, həm də ticarət, turizm, nəqliyyat
sahələrində nadir imkan yaradır və xalqları, ölkələri
birləşdirir. Ölkələr bir-birinə bağlanır və bu, sülh və
sabitlik amalına xidmət edir. Beləliklə, Azərbaycan
müasir nəqliyyat infrastrukturuna malik vacib tranzit
ölkəyə çevrilib.
Ötən il istifadəyə verilmiş Lapis-Lazuli marşrutu
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinə birləşərək Azərbaycanın tranzit potensialını daha da artırıb. Bu gün
Azərbaycan sayı artmaqda olan ölkələr üçün tranzit
imkanlarını təmin edir. Azərbaycan Xəzər dənizində
260 gəmidən ibarət ən böyük donanmaya malikdir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və nisbətən yaxın
vaxtlarda tikilmiş gəmiqayırma zavodu istənilən növ
gəmini inşa edə bilər. Ötən il biz 15 milyon ton yük və
100 min konteyner yükaşırma qabiliyyətinə malik yeni
beynəlxalq Bakı Dəniz Limanını istifadəyə verdik.
Gələcəkdə onun imkanları 25 milyon ton və 1 milyon
konteynerə qədər artırılacaq.
Müasir nəqliyyat və logistika infrastrukturu yaratmaqla biz yalnız ölkəmizi mühüm nəqliyyat mərkəzinə
çevirmədik. Eyni zamanda, biz Şərq-Qərb və ŞimalCənub dəhlizləri layihələrində iştirak edən ölkələr
arasında əməkdaşlığa töhfə verdik. Beynəlxalq nəqliyyat layihələri ölkələr və xalqlar arasında əməkdaşlığın
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möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsü nəqliyyat sahəsində yeni imkanlar açmaqla yanaşı, ticarəti, turizmi, xalqlar arasında təmasları təşviq edir və Avrasiya məkanında sabitliyin,
təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olması işinə xidmət
göstərir.
Sülh və təhlükəsizlik haqqında danışarkən,
Ermənistan və Azərbaycan arasında olan münaqişəni
qeyd etmək istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, uzun illər, 25
ildən çox müddət ərzində Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə tanınan əraziləri Ermənistanın işğalı altındadır. İşğal nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişdir. İnsanlarımız
etnik təmizləməyə məruz qalmışdır və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası erməni qoşunlarının ərazimizdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul etmişdir. Əfsuslar
olsun ki, bu qətnamələr yerinə yetirilmir. Bu, təkcə
bizim ölkə üçün yox, regional sabitlik və sülh üçün ciddi
bir problemdir. Ermənistan və Azərbaycan arasında olan
münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həll edilməlidir.
Yekunda mən bir daha Azərbaycanı bu mühüm
Foruma dəvət etdiyinə görə Prezident Si Cinpinə
səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Əminəm ki,
Azərbaycanın gələcək iştirakı insanlar və xalqlar
arasında körpülərin qurulmasında öz rolunu oynamağa
davam edəcəkdir.
Çox sağ olun.
Aprelin 26-da Pekində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub.
Dövlət başçıları görüşdə çıxış etdilər.
Rusiya Prezidenti Vladimir PUTİN dedi:
-Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Hörmətli dostlar.
Sizi görməyimə şadam. Bizim artıq, necə deyərlər,
kuluarlarda bir-birimizlə qısaca söhbət etmək imkanımız olub. Sizinlə daha geniş tərkibdə söhbət etmək
imkanına görə şadam. Sizinlə mütəmadi görüşürük, həm
fikir mübadiləsi aparmaq, mövqelərimizi müqayisə
etmək, həm də birgə işimizi bir növ təshih etmək imkanımız olur. Birgə işimiz isə, mənim fikrimcə, ümumiyyətlə, çox yaxşı gedir.
Ticari-iqtisadi əlaqələrimiz inkişaf edir. Biz hətta
əslində Sizin təşəbbüsünüzlə ticari-iqtisadi sahədə
demək olar ki, xüsusi qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmi
yaratmışıq. Zənnimcə, bu təşəbbüs yaxşı inkişaf edir.
Sonra Rusiya və Azərbaycan tərəfindən olan həmkarlarımızdan bu barədə danışmalarını xahiş edərik. Lakin
bütövlükdə bizim münasibətlərin inkişafından məmnunuq. Əminəm ki, bu gün Sizinlə qarşılıqlı fəaliyyətimizin bütün aspektləri barədə danışacağıq. Sizi
görməyimə çox şadam.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dedi:
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– Çox sağ olun, hörmətli Vladimir Vladimiroviç.
Yeni görüşümüzə çox şadam. Bizim görüşlərimiz münasibətlərimizin inkişafına çox ciddi təkan verir. Biz
müntəzəm olaraq görüşürük və əlbəttə ki, bütün
sahələrdə əməkdaşlığın, qarşılıqlı fəaliyyətin çox
mühüm məsələlərini həll edirik. Münasibətlərimizin
inkişafından çox məmnunuq. Onlar bütün sahələri əhatə
edir və fəal siyasi dialoq aparılır. Biz əmtəə dövriyyəsinin artmasını müşahidə edirik. Sizin qeyd etdiyiniz
kimi, konkret layihələrin irəlilədilməsi üçün xüsusi
mexanizm mövcuddur. Biznes dairələri birgə işləməyə
çox böyük maraq göstərirlər. Əlbəttə, nəqliyyatlogistika sahəsi əməkdaşlığın mühüm istiqamətidir.
Burada da, energetika, kənd təsərrüfatı, humanitar
əməkdaşlıq sahələrində də yaxşı nəticələrimiz var.
Düşünürəm ki, qarşılıqlı münasibətlərin bugünkü
səviyyəsi ikitərəfli və regional gündəliyə aid bir çox
məsələləri həll etməyə imkan verir. Buna görə də
əminəm ki, bizim indiki görüşümüz də dostluğa,
mehriban qonşuluğa, qarşılıqlı dəstəyə, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərimizin gələcək inkişafına
yaxşı təkan verəcək. Biz bu münasibətləri çox dəyərləndiririk, onları çox qiymətləndiririk və onların
fasiləsiz inkişaf edəcəyinə ümid bəsləyirik. Bir daha sağ
olun.
Prezident Vladimir PUTİN: Sağ olun. Ticarətə
gəldikdə, keçən il bizdə əmtəə dövriyyəsi demək olar
ki, 14 faiz artıb və 2,5 milyard dollara çatıb. Beynəlxalq
gündəlikdə də ortaq məsələlərimiz çoxdur. Biz razılığa
gəlmişik ki, avqust ayında Rusiyada növbəti RusiyaAzərbaycan-İran sammiti keçirək. Belə ki, bu barədə də
danışarıq.
Prezident İlham ƏLİYEV: Sağ olun.
Görüşdə siyasi, iqtisadi, energetika, infrastruktur,
investisiya, kənd təsərrüfatı, neft-qaz, nəqliyyat, sənaye,
əczaçılıq, təhsil, mədəniyyət, humanitar sahələrdə
əməkdaşlığın, o cümlədən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf perspektivləri müzakirə olundu. Hökumətlərarası komissiyanın uğurla fəaliyyət göstərdiyi
bildirildi və iqtisadi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğu vurğulandı.
Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edildi. Prezident Vladimir
Putin bəyan etdi ki, Rusiya bundan sonra da Minsk
qrupunun həmsədr ölkəsi kimi münaqişənin həlli
istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmsədr ölkə
qismində Rusiyanın bu münaqişənin həllində səylərini
yüksək qiymətləndirdi. Ölkələrimiz arasında dostluq
münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf
edəcəyinə əminlik ifadə olundu.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Tacikistan
Prezidenti Emoməli Rəhmon Forum çərçivəsində söhbət etdilər.
Aprelin 26-da Çin Xalq Respublikasının Sədri Si
Cinpinin və birinci xanımın adından ikinci "Bir kəmərn 34 n

bir yol" Beynəlxalq Forumunda iştirak edən dövlət və
hökumət başçılarının şərəfinə ziyafət verilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev ziyafətdə iştirak edib.
Aprelin 27-də Pekində ikinci "Bir kəmər, bir yol"
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumu öz işini davam etdirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Forumda iştirak edib.
Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və digər dövlət və hökumət
başçılarını salamladı.
Si Cinpin çıxışında artıq ikinci dəfə baş tutan Forumun uğurla keçdiyini, onun ölkələr arasında
əməkdaşlıq baxımından yeni imkanlar açdığını dedi. O,
dünyada yeni əməkdaşlıq formatı yaradan "Bir kəmər,
bir yol" təşəbbüsünün qlobal iqtisadiyyatın inkişafına
və qədim İpək Yolunun yenidən canlandırılmasına təkan
verəcəyini deyərək Forumda iştirak edən dövlət və
hökumət başçılarına təşəkkürünü bildirdi.
Forumun birinci sessiyası “İnkişaf üçün yeni mənbələrin araşdırılması məqsədilə əməkdaşlığın təşviqi”nə
həsr olundu.
Sonra dövlət və hökumət başçıları birgə foto çəkdirdilər.
Prezident İlham Əliyev Forumun "Qarşılıqlı siyasətin gücləndirilməsi və daha yaxın tərəfdaşlığın
qurulması" mövzusuna həsr olunan ikinci sessiyasında
da iştirak etdi.
Daha sonra dövlətimizin başçısı "BMT-nin 2030-cu
il Gündəliyini həyata keçirmək üçün yaşıl və dayanıqlı
inkişafın təşviqi" mövzusuna həsr olunan üçüncü
sessiyada iştirak etdi.
Bu sessiyada çıxış edən Prezident İlham Əliyev
dəvətə görə Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpinə
təşəkkür etdi. Dövlətimizin başçısı Çin Xalq Respublikasının yaradılmasının 70 illiyi münasibətilə Çin
xalqını təbrik etdi. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki,
Azərbaycan və Çin tərəfdaş ölkələrdir. Dövlətimizin
başçısı 2015-ci ildə Çinə dövlət səfəri zamanı “İpək
Yolu İqtisadi Kəməri”nin yaradılmasının birgə təşviqinə
dair Anlaşma Memorandumunun imzalandığını qeyd
etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan
infrastrukturun inkişafına mühüm əhəmiyyət verir.
Azərbaycanda möhkəm infrastruktur bazası yaradılıb ki,
bu da bizim və tərəfdaşlarımızın maraqlarına xidmət
edir. Azərbaycan, həmçinin enerji ixrac edən ölkədir.
Enerji ixracı bizim inkişafımız üçün əsaslı baza və təməl
yaratmışdır. Biz enerji resurslarımızdan xalqımızın
mənafeyi naminə istifadə etmişik, edirik və davamlı
inkişafa nail olmuşuq. Hazırda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi əsas vəzifələrdən biridir.
Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, nəqliyyat infrastrukturu sahəsində Ələt Dəniz Ticarət Limanı və yeni
istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti
qeyd edilməlidir. Azərbaycanda 15 min kilometrdən çox
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yol çəkilib, dəmir yolu xətləri modernləşdirilib. Biz
xüsusilə Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində çox fəal iştirak
edirik. Həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin
inkişafı prosesində iştirak edirik. Azərbaycanda hava
nəqliyyatı infrastrukturu yaradılıb. Belə ki, altı beynəlxalq aeroport tikilib. Azərbaycan Xəzər dənizində 260
gəmi ilə ən böyük ticarət donanmasına malik ölkədir.
Azərbaycanın nəqliyyat sahəsində potensialı daha da
artır və bu, beynəlxalq əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar
yaradır. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf nəticəsində
işsizlik və yoxsulluq 5 faiz həddinə salınıb. Nəqliyyat

və enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin vacib
elementidir.
Azərbaycan Prezidenti dedi ki, “Bir kəmər, bir yol”
təkcə nəqliyyat layihəsi deyil, bu, sülhə, təhlükəsizliyə
və əməkdaşlığa xidmət edən layihədir.
Forumun yekununda Birgə Kommünike qəbul
edildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfəri aprelin
27-də başa çatıb.

Qobustan rayonuna səfər
Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qobustan rayonuna səfərə gəliblər.
Dövlət başçısı və birinci xanım ulu öndər Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri
qoydular.
Qobustan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil
Məmmədov rayonda görülən işlər barədə dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də
Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının açılışında
iştirak ediblər.
Dövlət başçısı əvvəlcə xəstəxananın rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev görülən işlər barədə
dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat verdi.
Bildirildi ki, Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının fəaliyyət göstərdiyi bina 1965-ci ildə Mərəzə
Qəsəbə Xəstəxanası qismində istifadəyə verilib və
1991-ci ildən isə Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
kimi fəaliyyət göstərib. Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
üçün yeni binanın tikintisinə 2014-cü ildə başlanılıb.
İnşaat işləri 2018-ci ildə başa çatdırılıb.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış oldular.
Məlumat verildi ki, 90 çarpayılıq Qobustan Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının inşası müasir səviyyədə və
yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib. Xəstəxananın
ümumi ərazisi 2,6 hektardan çoxdur. Burada əsas
korpusla yanaşı, terapiya və təcili-tibbi yardım binası,
Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya
Birliyinin Qobustan Rayon Şöbəsinin binaları inşa
olunub. Xəstəxanada əsasən Yaponiya, Koreya Respublikası, İtaliya və Türkiyədən alınan müasir tibbi avadanlıq quraşdırılıb. Bu avadanlığın hər biri istər
müalicə, istərsə də müayinə işini ən yüksək səviyyədə
və dəqiqliklə yerinə yetirməyə hərtərəfli imkan verir.
Xəstəxanada cərrahiyyə, terapiya, təcili tibbi yardım,
doğum və ginekologiya, uşaq xəstəlikləri, poliklinika,
infeksiya xəstəlikləri, şüa-diaqnostika (radiologiya),
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reanimasiya və digər şöbələr fəaliyyət göstərəcək.
Laboratoriyada müayinələri yüksək dəqiqliklə və qısa
müddətdə aparmaq üçün hərtərəfli şərait var. Hazırda
xəstəxanada 26 həkim və 51 orta tibb işçisi çalışır.
Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yaradılan
şərait bir daha sübut edir ki, son illərdə Prezident İlham
Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində müasir tibb müəssisələrinin yaradılması, mövcud tibb ocaqlarının yüksək
səviyyədə yenidən qurulması istiqamətində olduqca
vacib layihələr icra edilir. Bütün bu işlər səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımların
mühüm tərkib hissəsidir.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva bu tibb ocağının kollektivi ilə görüşdülər.
Xəstəxananın kollektivini təbrik edən Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:
- Belə gözəl xəstəxananın açılışı çox əlamətdar
hadisədir. Sizi bu hadisə münasibətilə təbrik edirəm.
Şadam ki, Qobustan rayonunda da müasir tibb ocağı
yaradılıb və ən yüksək standartlara cavab verir.
Ölkəmizin hər bir yerində yeni xəstəxanalar tikilir.
Son illər ərzində 640-dan çox müasir tibb müəssisəsi
yaradılıb. Bunun əsas məqsədi vətəndaşlara xidmət
etməkdir. Burada quraşdırılan avadanlıq, yaradılan şərait ən yüksək standartlara cavab verir. Ən qabaqcıl
ölkələrdəki xəstəxanalarda hansı müasir avadanlıq
varsa, burada da var. Əsas məsələ ondadır ki, xəstələrə
burada çox gözəl xidmət və qayğı göstərilməlidir.
Əminəm ki, siz bunu təmin edəcəksiniz. Mənə verilən
məlumata görə, burada həkimlər, tibb heyəti üçün 70dən çox iş yeri yaradılıb. Yəni, bu xəstəxananın açılması
bir daha bizim uğurlu siyasətimizi göstərir. Onu göstərir
ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
dayanır və sosial sahə prioritet sahədir.
Bu il altı milyona yaxın insan dövlət xətti ilə
müayinədən keçəcək. Biz bu proqramı bir neçə ildir ki,
uğurla icra edirik. Hesab edirəm ki, dünya miqyasında
bu, artıq özünü tam doğrultmuş bir təcrübədir. Dövlət
xəstəxanalar, diaqnostika mərkəzləri tikir, vətəndaşlara
imkan yaradır ki, pulsuz müayinədən keçsinlər. Həm
paytaxtda, həm böyük şəhərlərdə, həm də əhalisi o qədər
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də böyük olmayan rayonlarda bütün digər sosial
obyektlər yaradılır.
Qobustan rayonunun əhalisi təqribən 50 minə
yaxındır. Şəhərdə 7 min insan yaşayır. Baxın, rayonun
inkişafı, infrastrukturun yaradılması, yolların çəkilməsi
ilə bağlı nə qədər böyük işlər görülür. Hər bir bölgədə
bütün sahələrdə inkişaf, müasir yanaşma olmalıdır,
vətəndaşlara qayğı, diqqət göstərilməlidir. Bu gün biz
bunun bariz nümunəsinin şahidiyik. Bu xəstəxana həm
xarici görünüşü, həm də daxili tərtibatı baxımından göz
oxşayır.
Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm,
sizə uğurlar arzulayıram.
Tibb işçiləri: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan
filialının açılışında iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva müxtəlif əsrlərdə toxunan Salyan, Ağsu,
İsmayıllı, Hacıqabul, Ağdaş, Göyçay, Şamaxı, Oğuz,
Qəbələ, Qobustan xalçalarına baxdılar.
Ölkəmizdə xalçaçılığın inkişafına xüsusi əhəmiyyət
verən Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində artıq bir çox bölgələrdə xalça fabrikləri istifadəyə
verilib. Milli mədəniyyətimizin inkişafında böyük rolu
olan Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da bu
qədim sənət növünün yaşadılmasına dəyərli töhfələr
verir. Göstərilən diqqət və qayğı sayəsində artıq
Horadiz, Şəmkir, Quba, Xaçmaz, İsmayıllı, Lənkəran
və Ağdam xalça müəssisələri istifadəyə verilib. Qobustanla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Abşeron,
Ağstafa, Cəbrayıl, Goranboy, Kürdəmir, Qazax, Qəbələ,
Sabunçu, Şabran ,Tərtər və Tovuzdakı müəssisələr isə
istifadəyə hazırdır. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci
ildə imzaladığı müvafiq Sərəncamı ilə İsmayıllı
rayonunda daha bir xalça emalatxanasının tikintisi
davam etdirilir. “Azərxalça” ASC-nin artıq istifadəyə
tam hazır olan Qobustan filialı da bu sırada mühüm yer
tutur.
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə Xalçaçı
Günü peşə bayramının təsis edilməsi haqqında imzaladığı Sərəncam minlərlə xalçaçını sevindirdi, onların
bu sənətin gələcəyi ilə bağlı itirilmiş inamını və ümidini
özünə qaytardı. Artıq üç ildir mayın 5-i – “Azərxalça”
ASC-nin yaradıldığı gün xalçaçıların peşə bayramı kimi
qeyd olunur. Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, “Azərxalça”
ASC-nin 2016-2018-ci illərdə fəaliyyətə başlayan
20 filialında 1700-dən çox toxucu çalışır. Bu dövrdə
8500 kvadratmetrdən çox xalça toxunub.
Sonra dövlət başçısı müəssisənin rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri Vidadi Muradov görülən işlərlə bağlı dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verdi.
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Bildirildi ki, “Azərxalça” ASC-nin Qobustan
filialının binasının ümumi sahəsi 1300 kvadratmetrə
yaxındır. Dövlətimizin başçısının 2018-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən Qobustan xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi və təchizatına dövlət büdcəsindən
2 milyon manat vəsait ayrılıb. Qobustan şəhərinin
mərkəzində yerləşən binada tikinti işləri yüksək
keyfiyyətlə aparılıb. Burada 150 toxucu və 14 inzibatitəsərrüfat işçisinin çalışması nəzərdə tutulub.
Qeyd olundu ki, bina toxuculuq emalatxanası,
rəssam otağı, anbar, yeməkxana, tibb otağı, xalça satışı
salonu, konfrans zalı və digər bölmələrdən ibarətdir.
Emalatxanada müxtəlif ölçülü 43 dəzgahda Azərbaycan
xalçaları toxunacaq. Əsasən Ağdaş, Ağsu, Göyçay,
Hacıqabul, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Qəbələ, Qobustan,
Oğuz, Salyan, Şamaxı, Şəki, Ucar, Zaqatala və Zərdab
rayonlarının kəndlərində toxunan orijinal xalça çeşnilərinə üstünlük veriləcək. Bu çeşnilər dünya muzeylərində, şəxsi kolleksiyalarda mühafizə olunan, həmçinin
respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanılan
qədim və orijinal xalçalar əsasında “Azərxalça”nın
rəssamları tərəfindən hazırlanıb. Toxucular Qobustan
şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin
sakinləridir. Onlar bir neçə ay ərzində “Azərxalça”
ASC-nin burada təşkil olunmuş hazırlıq-tədris kurslarında iştirak edib, xalçaçılıq üzrə bacarıq və vərdişlərini
təkmilləşdiriblər. Tədris-hazırlıq kursu filial fəaliyyətə
başladıqdan sonra da işini davam etdirəcək. Bu kursun
məzunları “Azərxalça” ASC-nin tədris sertifikatını
alacaqlar.
Buradakı xalça-satış salonunda “Azərxalça” ASCdə toxunmuş xalça və xalça məmulatlarının sərgisi və
satışı həyata keçiriləcək.
Müəssisə ilə tanışlıqdan sonra Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalçaçılarla
görüşdülər.
Xalçaçılar: Xoş gəlmisiniz, cənab Prezident.
Həmişə Siz gələsiniz.
Xalçaçıları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:
– İlk növbədə, sizi peşə bayramınız münasibətilə
təbrik edirəm. Çox şadam ki, bu peşə bayramı günlərində gözəl fabrikin açılışını qeyd edirik. “Azərxalça”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üç il bundan əvvəl mənim
Sərəncamımla yaradılmışdır. Qarşıya vəzifə qoyulmuşdur ki, ölkəmizin bütün bölgələrində müasir xalça
fabrikləri yaradılsın və bu istiqamətdə çox böyük işlər
görülüb. Artıq 20 fabrik hazırdır. Ümumiyyətlə, 31
xalça fabrikinin yaradılması nəzərdə tutulur. Hesab
edirəm ki, növbəti bir-iki il ərzində qalan fabriklər də
istifadəyə veriləcək və beləliklə, Azərbaycan öz qədim
sənətini yaşatmaq istiqamətində çox önəmli addım atmış
olacaq.
Qobustan fabrikində 150 iş yeri yaradılıb. İşçilərin
də mütləq əksəriyyəti qadınlardır. Bu, qadınlar üçün
dövlət tərəfindən atılan çox böyük addımdır. Çünki
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qadınların iş yerləri ilə təmin olunması prosesi xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Burada ən müasir avadanlıqlar
quraşdırılıb, bütün vasitələr var. Əminəm ki, bu fabrik
çox uğurla fəaliyyət göstərəcək. Burada işləyənlər də
razı qalacaqlar.
Azərbaycan öz xalçalarını dünya miqyasında daha
geniş şəkildə təqdim edəcək. Bildiyiniz kimi, bizim
xalçalarımız dünyanın aparıcı muzeylərində nümayiş
etdirilir. Xalçaçılıq bizim qədim sənətimizdir və əsrlər
boyu biz bu sənəti yaşadırıq. Çox yaxşı haldır ki, bu
sənət nəsildən-nəslə ötürülür. Burada təcrübəli xalçaçılar, gənclər işləyirlər. Əminəm, gənclər də bu işə böyük
maraqla, həvəslə qoşulacaqlar ki, biz bu sənəti bundan
sonra da əsrlər boyu yaşadaq və Azərbaycan öz
xalçaçılıq sənətini dünyaya təqdim etsin. Bu, iş yerləri,
qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixracyönümlü məhsulun istehsalı deməkdir. Çünki bu gün ölkəmizin ümumi
iqtisadi inkişafı qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə sıx
bağlıdır. İxracyönümlü məhsulların istehsalı bu gün
prioritet məsələlərdən biridir.
Bilirsiniz ki, bir neçə il bundan əvvəl Bakıda yeni
gözəl Xalça Muzeyi yaradılıb. Muzey xalça formasında
çox gözəl memarlıq üslubunda yaradılıb. Bütün
bölgələrdə 30-dan çox xalça fabrikinin yaradılması bu
sahəyə böyük təkan verdi, canlanma gətirdi. Əminəm
ki, sizin burada işləriniz uğurla gedəcək. Burada
yaradılan şərait ən yüksək standartlara cavab verir.
Bu gün Qobustan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
açılışını qeyd etdik. Bu da çox əlamətdar hadisədir. Ən
müasir standartlara cavab verən xəstəxanada vətəndaşlara gözəl xidmət göstəriləcək. Rayonda digər sosial
layihələr icra edilir. Bu il Qobustan rayonunda 200-ə
yaxın ödənişli ictimai iş yeri yaradılacaq ki, bu gün hələ
iş tapa bilməyən insanlar o işlərə cəlb olunsunlar.
İnfrastruktur layihələri ilə bağlı işlər gedir. Bu gün yeni
yol layihəsi istifadəyə verilir. Bütövlükdə son illərdə
rayonda üç yol layihəsi icra edilmişdir. Qazlaşdırma 90
faizə yaxındır. Bu da son illərin uğurlu nəticələridir.
Elektrik enerjisi ilə bağlı problem yoxdur. Şəhərin
içməli su problemini isə biz 2017-ci ildə həll etmişik.
Yadımdadır, il yarım bundan əvvəl burada olarkən gözəl
tədbir də keçirdik.
Bu səfər mənim Qobustan rayonuna sayca beşinci
səfərimdir. Bu, özlüyündə onu göstərir ki, rayonun
inkişafına böyük diqqət yetirilir. Sizi bu gözəl hadisə
münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə
uğurlar arzulayıram.
Xalçaçı Sevinc Həşimova: Hörmətli Prezidentimiz,
bu Ramazan ayında bizim Qobustan rayonuna xoş
gəlmisiniz. Çox sağ olun ki, bizim gözəl qadınlarımız
üçün bu şəraiti yaratmısınız. Şəraitimiz çox gözəldir.
Bizim qadınlar Sizdən çox razıdırlar. Onların adından
Sizə minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildiririk.
Çox sağ olun ki, Azərbaycanımızı belə inkişaf
etdirirsiniz. Həm Sizə, həm də Mehriban xanıma çox
minnətdarıq.
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Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Təşəkkür
edirəm. Burada iş şəraitiniz necədir, razısınız?
Xalçaçılar: Çox sağ olun, hamımız razıyıq, çox
razıyıq.
Prezident İlham Əliyev: Əməkhaqqı necə?
Xalçaçılar: Əməkhaqqımız artırılıb, çox yaxşıdır.
Toxucularımız sevinə-sevinə işləyirlər.
Prezident İlham Əliyev: Çox yaxşı. Bu fabrik
açılana qədər siz haradasa işləyirdiniz?
Xalçaçı Sevinc Həşimova: Xeyr, evdar xanım
olublar.
Prezident İlham Əliyev: İndi sizin üçün gözəl şərait
yaradılıb, ailə büdcənizə də böyük töhfə olacaq.
Xalçaçı Sevinc Həşimova: Əvvəllər evdə xalça
toxuyurduq. Bəzən işığımız yanmırdı, lampa işığında
toxuyurduq. Şükür Allaha, indi gur işıqlı, gözəl
emalatxanamızda xalçalarımızı toxuyuruq. Buna görə
Sizə minnətdarıq.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Mən çox
şadam ki, biz bu fabrikləri yaradırıq. Bütün fabriklər işə
düşəndən sonra təqribən 4500-ə yaxın qadın üçün iş yeri
olacaq. Əminəm ki, gələcəkdə bu proqram daha da
geniş vüsət alacaq. Dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra
edir, bu fabriklər dövlət xətti ilə yaradılır. Amma ümid
edirəm gələcəkdə sahibkarlar da bu sahəyə sərmayə
qoyacaqlar ki, bu işlər daha geniş vüsət alsın və
Azərbaycanın hər bir yerində xalçaçılıq sənəti yaşasın.
Çünki bizim bütün bölgələrin özünəməxsus xalçaçılıq
məktəbi var. Bu məktəblər bir-birindən fərqlənir.
Əlbəttə, bu fərqi mütəxəssislər çox yaxşı seçə bilirlər.
Bu isə onu göstərir ki, Azərbaycan çox zəngin mədəniyyətə, çox zəngin tarixə, zəngin ənənələrə malik
olan ölkədir. Qədim sənətimizi biz bu gün yaşadırıq,
dirçəldirik.
Xalçaçı Əsarə Abdulrəhimova: Sizin sayənizdə,
cənab Prezident. Allah Sizi qorusun. Xoş gəlmisiniz.
Həmkarım emalatxanamız haqqında danışdı. Mən isə
Sizə rayonumuzun inkişafına görə “Çox sağ olun!”
deyirəm. Qobustanlıların əsas problemi olan içməli suyu
çəkdirmisiniz. Bu, Sizin Qobustana beşinci səfərinizdir.
Buna görə bütün qobustanlılar adından Sizə təşəkkür
edirik, Sizi həmişə dəstəkləyirik. Şəhərimizin kanalizasiya, yol problemləri həll edilib. Buna görə Sizə
minnətdarıq. Bütün qobustanlılar Sizi dəstəkləyir, həmişə Sizin arxanızdayıq, Sizi çox sevirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. Biz Qobustan
rayonunun timsalında ölkəmizin ümumi inkişaf dinamikasını görürük. Çünki vətəndaşları narahat edən əsas
problemlər həll olundu. İçməli su ilyarım bundan əvvəl
təmin olundu. Qeyd etdiyim kimi, qazlaşdırma 90 faizə
çatıb, elektrik enerjisi ilə bağlı heç bir problem yoxdur,
yollar çəkilir və növbəti mərhələdə yeni yol layihələri
icra ediləcəkdir. Müasir xəstəxana tikilib. Bir neçə məktəb tikilib və təmir edilib, bu proses davam etdiriləcək.
İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı böyük işlər görülür.
Yeni iş yerlərinin yaradılması prioritet məsələdir.
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Sahibkarlıq, kənd təsərrüfatı inkişaf edir. Bakıdan
Qobustana çox gözəl yeni yol çəkildi. Əvvəllər ikicərgəli idi, indi dördcərgəlidir. Yəni, bütün lazımi işlər
görülüb. Bütün bu işlər rayonun gələcək inkişafına
təkan verəcək.
Bu ilin yanvar ayında regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı qəbul edildi, sayca dördüncü
proqramdır. Üç proqramın icrası nəticəsində bir çox işlər
görüldü. Dördüncü proqram bu günə qədər görə
bilmədiyimiz işləri də təmin edəcək. Beş il ərzində
Azərbaycanın bütün bölgələrində bütün infrastruktur
məsələləri öz həllini tapacaq və bu, ölkəmizin gələcək
inkişafına böyük dəstək olacaqdır.
Xalçaçı Azadə Fənarə: Hörmətli Prezidentimiz, xoş
gəlmisiniz. Rayonumuzun bütün əhalisi adından,
xalçaçılar adından Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.
Nənələrimizdən miras qalan xalçaçılıq sənətini bizə
yenidən bəxş etdiyinizə görə Sizə uğurlar diləyirəm, Sizi
Rəbbim qorusun.
İcazənizlə, bu balaca xalçanı Mehriban xanıma
təqdim etmək istəyirəm. Mehriban xanım, bu, Qobustanın rəmzidir, qapının üstünə asırlar, sağlıqla
işlədin. Bütün qobustanlılar adından Sizə təşəkkür
edirəm.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Çox sağ olun.
Mənim dərin hörmətimi qobustanlılara çatdırın.
Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisədə toxunan
ilk xalçanı kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mayın 7-də
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobustan regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqəsinin
açılışında da iştirak ediblər.
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə
Heyətinin sədri Vidadi Muradov müəssisənin fəaliyyəti
barədə dövlət başçısına və birinci xanıma məlumat
verdi.
Bildirildi ki, ümumi sahəsi 1770 kvadratmetr olan
məntəqə istehsalat və inzibati bölmədən ibarətdir.
Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə “Azərxalça” ASCnin filiallarının, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən özəl
xalçaçılıq müəssisələrinin yun ipliklə təmin olunması
üçün mühüm tədbirlər görülür. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən layihələrdən biri Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkında “Azərxalça” ASC-nin yunəyirici-boyaq
fabrikinin inşasıdır. Hazırda fabrikin tikintisi sürətlə
davam etdirilir. Bu fabrikin xammalla təminatı məqsədilə Naxçıvan şəhərində, Bərdə, Qobustan, Şabran və
Sabirabad rayonlarında regional yun və boyaq bitkilərinin tədarükü məntəqələri yaradılıb. Son illər bu
sahənin inkişafına göstərilən diqqət, ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində emalatxanaların fəaliyyətə başlaması xalça
toxunması üçün xammal bazasının yaradılması zərurətini meydana çıxarıb. Bu baxımdan yunəyirici-boyaq
fabrikinin və regional yun və boyaq bitkilərinin
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tədarükü məntəqələrinin yaradılması idxaldan asılılığı
tamamilə aradan qaldıracaq. Tədarük məntəqələri heyvandarlığın inkişafına da öz təsirini göstərəcək. Bu,
qoyunçuluq təsərrüfatlarının, fermerlərin yun satışı
probleminin həllinə imkan verəcək.
Bildirildi ki, regional tədarük məntəqələrində ildə
1500 ton yun qəbul olunacaq. Hər tədarük məntəqəsində
300 ton yun qəbulu nəzərdə tutulub. Qobustandakı
tədarük məntəqəsi 14 rayonu əhatə edəcək. Bu məntəqənin imkanlarından Qobustan, Şamaxı, İsmayıllı,
Ağsu, Göyçay, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən,
Ağdaş, Zərdab rayonlarının, Şəki şəhərinin və Bakının
Qaradağ rayonunun sakinləri yararlanacaqlar. Bu işin
yüksək səviyyədə təşkili məqsədilə maarifləndirici
tədbirlər də keçirilib. Bu məntəqədə növbəti ildən boyaq
bitkiləri də qəbul olunacaq. Yun tədarükü zamanı xalça
toxunması üçün iplik istehsalına yararlı olan yunun
qəbuluna üstünlük veriləcək. Belə ki, iplik istehsalı üçün
yalnız ildə bir dəfə qırxılan, uzunluğu 8 santimetr olan
yunun qəbulu həyata keçiriləcək. İplik istehsalına yararlı
olmayan yun isə yuyularaq xammal kimi satışa çıxarılacaq. Bunun üçün araşdırma aparılıb, hansı ölkədə belə
xammala tələbatın olduğu müəyyənləşdirilib. Bu
məntəqədə növbəti ildən boyaq bitkiləri də qəbul
olunacaq.
Məlumat verildi ki, Qobustanın ərazisi boyaq
bitkiləri ilə zəngindir. İnsanlar onları toplayıb tədarük
məntəqəsinə təhvil verməklə həm də əlavə qazanc əldə
edəcəklər. Həm yun, həm də boyaq bitkiləri ilboyu
qəbul ediləcək.
Diqqətə çatdırıldı ki, regional məntəqəyə gətirilən
məhsul rənginə və ölçüsünə görə çeşidlənəcək. Yun
çeşidləndikdən sonra kipləşdiriləcək, onların üzərinə
xüsusi yarlıqlar vurulacaq. Həmin yarlıqda yunun rəngi,
qəbul tarixi, hansı rayondan alındığı, çəkisi, növü, qaba
və incəliyi, nəmliyi barədə məlumatlar əksini tapacaq.
Məntəqədə kipləşdirilmiş yun Sumqayıtdakı yunəyiriciboyaq fabrikinə təhvil veriləcək.
Bildirildi ki, Qobustan regional yun və boyaq
bitkilərinin tədarükü məntəqəsində 25 nəfər daimi işlə
təmin olunub.
Dövlət başçısı müəssisənin işçiləri ilə söhbət etdi.
Prezident İlham Əliyev: İşiniz necədir, razısınız?
İşçilər: Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun.
Prezident İlham Əliyev: Nə qədər əməkhaqqı
verilir, qane edir?
İşçi: Şükür lap yaxşıdır. Sizdən də, müdiriyyətimizdən də razıyıq. Çox sağ olun. Həmişə Siz gələsiniz.
Prezident İlham Əliyev: Xalçaçılıq elə sənətdir ki,
Azərbaycan xalqının istedadını dünyaya göstərir. Eyni
zamanda, xalçaçılıq sənəti böyük işlərin təkanverici
amilidir. Məsələn, indi ölkəmizdə yun tədarükü mərkəzləri yaradılır. Beş mərkəz yaradılıb, biri də burada.
Sumqayıtda yunəyirici-boyaq fabriki yaradılır. Yəni,
gələcəkdə biz özümüzü bütün xammalla – iplər, boyaq
və yun ilə təmin edəcəyik. Beləliklə, minlərlə iş yeri
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yaradılır və yaradılacaq. Sahibkarlar da bu işlərdə fəal
iştirak edirlər. Sizin də işiniz ümumi inkişafımıza böyük
dəstək olacaqdır.
Sahibkar: Cənab Prezident, biz uzun müddət idi
ki, tədarük etdiyimiz yunu heç yerə verə bilmirdik.
Sizin sayənizdə bura açılıb, biz çölə tulladığımız, sata
bilmədiyimiz yunu bu gün buraya veririk, çoxlu pul
qazanırıq. Bu pula mal-qara alırıq, fermamızı genişləndiririk. Bizə bu şəraiti yaratdığınıza görə Sizə təşəkkür edirik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun. Sahibkarlara
gözəl şərait yaradılıb. Mən sahibkarları dəstəkləyirəm,
onlara dövlət tərəfindən maddi dəstək göstərilir. Bilirsiniz ki, güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir. Bu il sahibkarlara güzəştli şərtlərlə 170 milyon manat kreditlər
veriləcək ki, onlar öz işlərini daha da yaxşı qura
bilsinlər. Eyni zamanda, yun tədarükü ilə bağlı göstəriş
verilmişdir ki, məntəqələr yaradılmalıdır. Çünki bu,
böyük problem idi, yun tədarükü kortəbii şəkildə təşkil
olunurdu. İndi bu iş mərkəzləşmiş qaydada görülür. Beş
məntəqə yaradılıb və hər zonanın fermerləri artıq bilirlər
ki, yunu hara gətirsinlər, kimə təhvil versinlər və
pullarını alsınlar. Fəhlələr də, toxucular da işləyirlər və
budur, bir zəncir yaradılır. Əminəm ki, Azərbaycanda
yun tədarükü böyük dərəcədə artacaq.
İşçilər: Çox sağ olun. Allah Sizdən razı olsun.
Kollektivimiz adından Sizə təşəkkürümüzü bildiririk.
Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq, bizə bu şəraiti
yaratdığınıza görə Sizə minnətdarıq.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Çox sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
İlham Əliyev Qobustan-Poladlı avtomobil yolunun
açılışında iştirak edib

Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Qobustan-Poladlı avtomobil yolunun açılışında iştirak
ediblər.
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov dövlət başçısına və birinci xanıma görülən işlər barədə məlumat
verdi.
Bildirildi ki, 5 min nəfərin yaşadığı 6 yaşayış
məntəqəsini birləşdirən Qobustan-Poladlı avtomobil
yolunun tikintisinə Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci
ildə imzaladığı Sərəncama əsasən dövlət büdcəsinin
investisiya xərclərindən Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinə 6,4 milyon manat vəsait ayrılıb. İki
hərəkət zolaqlı yolun ümumi uzunluğu 14,5 kilometr,
hərəkət hissəsinin eni isə 6 metrdir. Dördüncü texniki
dərəcəli yolun inşası zamanı müxtəlif diametrli 7 suötürücü boru quraşdırılıb, zəruri yerlərdə yol nişanları,
göstərici lövhələr, siqnal dirəkləri qoyulub, yol cizgi
xətləri çəkilib. Yolun inşası texnoloji ardıcıllığa uyğun
və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib. Qobustan-Poladlı yolu bu bölgədə yaşayan insanların Bakı-ŞamaxıYevlax avtomobil yolu vasitəsilə respublikamızın
istənilən istiqamətinə hərəkət etməsinə imkan yaradıb.
Bu layihənin icrası sürücülərin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi ilə yanaşı, bölgədə iqtisadiyyatın və kənd
təsərrüfatının inkişafında da mühüm rol oynayacaq.
Prezident İlham Əliyev yolun rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
Qobustan rayonuna səfəri başa çatdı.

Belçika Krallığına işgüzar səfər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 13-də Belçika Krallığına işgüzar səfərə gəlib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Belçikalıların Kralı Əlahəzrət Filip ilə görüşü
olub.
Görüşdə Azərbaycan-Belçika ikitərəfli münasibətləri, regiondakı vəziyyət və Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər
müzakirə edildi.
Prezident İlham Əliyev Belçikalıların Kralı Əlahəzrət Filipə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı məlumat verərək Ermənistan
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğal olunduğunu,
münaqişənin həllinin yalnız BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında və ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində mümkün olduğunu diqqətə çatdırdı.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu, Azərbaycan-Avropa
İttifaqı əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu və
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Prezident İlham Əliyevin Belçikaya səfərinin ikitərəfli
münasibətlərin genişləndirilməsinə töhfə verəcəyi
bildirildi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev mayın 13-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tusk ilə görüşüb.
Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında
əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olundu.
Ölkəmizin Avropa İttifaqı üçün etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu qeyd edən Donald Tusk Azərbaycanın regiondakı rolunun Avropa İttifaqı tərəfindən
yüksək qiymətləndirildiyini vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan ilə
Avropa ittifaqı arasında münasibətlər çox uğurla inkişaf
edir və ölkəmiz bu əlaqələrin genişlənməsinə böyük
önəm verir.
Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının
prezidenti Donald Tuska Ermənistan-Azərbaycan
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə aparılan
danışıqlar prosesi barədə məlumat verdi.
Görüşdə ötən il Azərbaycan və Avropa İttifaqı
arasında imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin əhəmiyyəti vurğulandı, həmçinin tərəflər arasında
üzərində danışıqlar aparılan tərəfdaşlıq sazişi ilə bağlı
fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı Azərbaycanın
istər Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində və istərsə
də ikitərəfli formatda Avropa İttifaqı ilə yaxından
əməkdaşlığı xüsusi qeyd olundu.
Mayın 13-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Donald Tuskun adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin
dövlət və hökumət başçılarının şərəfinə şam yeməyi
verilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev şam yeməyində iştirak edib.
Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev və Prezident
Donald Tusk birgə foto çəkdirdilər.
Sonra Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun
adından Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin dövlət və hökumət
başçılarının şərəfinə verilən şam yeməyində çıxış edən
Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan Şərq
Tərəfdaşlığı Proqramında iştirak edən fəal ölkələrdən
biridir.
Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycan Avropa
İttifaqına üzv ölkələrlə də sıx əlaqələrə malikdir. Belə
ki, Azərbaycanın Avropa İttifaqının üzvü olan doqquz
ölkə ilə əlaqələri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Dövlətimizin başçısı, həmçinin bildirdi ki, Avropa
İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır və təşkilatın üzv dövlətləri ölkəmizdə aparıcı sərmayəçi qismində
çıxış edirlər.
Azərbaycan Prezidenti Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının iştirakçısı olan Ermənistan və Azərbaycan arasında
münaqişənin öz həllini tapmamasını təəssüflə qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunduğunu, bir milyondan çox
soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkünə çevrildiyini
vurğulayaraq bildirdi ki, 25 ildən çoxdur bu münaqişə
davam edir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, bu
münaqişə yalnız beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsində həll olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyev xatırlatdı ki, ötən il Brüsseldə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında paraflanmış
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“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində də Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində
ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə bir daha dəstək ifadə
olunub.
Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə
töhfə verdiyini vurğulayan dövlətimizin başçısı bildirdi
ki, ölkəmizin təşəbbüsü və iştirakı ilə reallaşdırılan
enerji layihələrində hasilatçı, tranzit və istehlakçı ölkələrin maraqları onların əməkdaşlığı çərçivəsində birgə
şəkildə qorunur.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Şərq-Qərb
nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılmasında mühüm rol
oynadığını qeyd edərək ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə
nəqliyyat sahəsində də uğurla əməkdaşlıq etdiyini bildirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 14-də Brüsseldə ölkəmizin Belçika Krallığındakı
səfirliyinin yeni binasının açılışında iştirak edib.
Azərbaycanın Belçikadakı səfiri Fuad İsgəndərov
və binanın dizayneri, Belçikanın tanınmış memarı Filip
Vanhereveqe dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə
məlumat verdilər.
Brüsselin Tervuren prospektində yerləşən bina
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı səfirliyi tərəfindən alınıb, daxili əsaslı təmir
edilib, fasadı isə yenilənib. Bina Avropa təsisatlarına çox
yaxın məsafədə, Parmentier parkının yaxınlığında, çoxsaylı diplomatik missiyaların yerləşdiyi prospektdədir.
Azərbaycan Prezidenti binanın rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
Dövlətimizin başçısı binada yaradılan şəraitlə tanış
oldu. Binanın girişi dövlət rəmzləri ilə bəzədilib. Burada
dünyanın müxtəlif şəhərlərinin məşhur muzeylərində
saxlanılan Azərbaycan xalçalarının fotoları, həmçinin
1870-ci il Təbriz xalçası nümunəsində əllə toxunmuş
xalça da var. Daxili tərtibat işləri zamanı Qobustan
qayaüstü rəsmlərinə də yer ayrılıb. Binanın birinci və
ikinci mərtəbələri səfirliyin iş otaqları üçün nəzərdə
tutulub. Burada səfirin, müşavirlərin və digər əməkdaşların, həmçinin konsulluq xidmətinin işçilərinin otaqları
bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Bir sözlə,
əməkdaşların səmərəli fəaliyyəti üçün binada hər cür
şərait var. Binada, həmçinin səfirlik işçilərinin mənzilləri yerləşir.
Dövlətimizin başçısı səfirliyin əməkdaşları ilə
xatirə şəkli çəkdirdi.
Mayın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar səfəri
başa çatdı.
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Pirallahı rayonuna səfər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 16-da Pirallahı Sənaye Parkında "Diamed" şpris
istehsalı zavodunun açılış mərasimində iştirak edib.
İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev və “Diamed”
şpris istehsalı zavodunun təsisçisi Aytən Quliyeva dövlət
başçısına bu istehsal müəssisəsi barədə məlumat
verdilər.
Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda Prezident
İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına
uyğun olaraq kimya, təkrar emal, yüngül sənaye, gəmiqayırma, əczaçılıq sahələrində ixtisaslaşmış 5 sənaye
parkı fəaliyyət göstərir. Bu sənaye parklarında 9 minə
yaxın insan daimi işlə təmin olunub. Prezident İlham
Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı Sərəncama əsasən isə
“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı” MMC-nin tərkibində
Pirallahı Sənaye Parkı yaradılıb. Bu parkın yaradılmasında məqsəd qeyri-neft sənaye sahələrinin davamlı
inkişafını, sənaye sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinin
daha da genişləndirilməsini, qabaqcıl texnologiyalara
əsaslanan rəqabətqabiliyyətli və innovativ sənaye
sahələrinin yaradılmasını təmin etməkdir. Bundan başqa, bu layihənin icrası əczaçılıq sənayesinin inkişafı
və dəstəklənməsi, əczaçılıq məhsullarının idxalından
asılılığın azaldılması, əhalinin dərman vasitələrinə
tələbatının ödənilməsində yerli istehsalın təşviqi və
istehsal sahəsində əhalinin məşğulluğunun artırılması
məqsədi daşıyır. Ümumi sahəsi 30 hektar olan parkın
rezidentləri 7 il ərzində torpaq, gəlir, əmlak, əlavə
dəyər vergilərindən, həmçinin idxal olunan texnika,
texnoloji avadanlıqlara görə gömrük rüsumundan
azaddırlar.
Park yaradılandan bəri burada əczaçılıq sahəsində
bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirilməsinə
başlanılıb. Reallaşdırılan mühüm layihələrdən biri də
şpris zavodudur. Azərbaycanda ilk şpris zavodu olan bu
müəssisə Parkın 2017-ci ilin mayında rezidenti kimi
qeydiyyata alınan “Diamed Co” MMC tərəfindən inşa
edilib.
Dövlət başçısı zavodu işə saldı.
Bildirildi ki, müxtəlif tutumlu birdəfəlik şprislərin
istehsalı zavodunun illik istehsal gücü 150 milyon
şprisdir. İnvestisiya dəyəri 9,5 milyon manat olan bu
layihəyə İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı
Fondu tərəfindən 5 milyon manat güzəştli kredit verilib.
İki hektar ərazidə yerləşən zavodda Almaniya, İsveçrə,
İtaliya, Türkiyə, İngiltərə və Yaponiya texnologiyaları
və avadanlıqlarından istifadə olunur. Müəssisədə
istehsal edilən məhsullar yerli bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, Rusiya, Gürcüstan, İran və Orta Asiya
ölkələrinə ixrac ediləcək. Bu isə “Made in Azerbaijan”
brendi ilə ixrac olunan məhsulların çeşidini və sayını
artırmağa imkan verəcək. Zavodda 150 yeni iş yeri
yaradılacaq.
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İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın digər
sahələri ilə yanaşı, sənayenin inkişafına xüsusi önəm
verilir. Dövlətimizin başçısının sənayenin inkişafı ilə
bağlı strateji xəttinə uyğun olaraq, ölkəmizdə həyata
keçirilən genişmiqyaslı sənayeləşmə siyasəti nəticəsində
rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü yüzlərlə yeni sənaye müəssisəsi yaradılıb, tələbatın ödənilməsində yerli
məhsulların payı əhəmiyyətli dərəcədə artıb, ixracın
həcmi yüksəlib, beləliklə, ölkə sənayesi yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoyub.
Dövlət başçısı zavodun kollektivi ilə görüşdü.
Müəssisənin kollektivini salamlayan Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:
– Bu gün Pirallahı rayonunda çox əlamətdar hadisəni qeyd edirik. Burada istehsal ediləcək şprislər bizim
səhiyyə sistemində istifadə olunacaq və beləliklə, Azərbaycan bu sahədə də idxaldan asılılığı aradan götürmüş
olacaq.
Hər bir yeni müəssisənin açılışı məni sevindirir.
Çünki hər bir müəssisənin açılışı yeni iş yerləri deməkdir. Mənə verilən məlumata görə, burada ilkin
mərhələdə 30, sonra isə 150 yeni iş yeri yaradılacaq.
Beləliklə, burada işsizliklə bağlı problemlər öz həllini
tapacaq.
Bütövlükdə Pirallahı rayonunda işsizliklə problem
demək olar ki, yoxdur. Son illərdə Pirallahı rayonunda
çox böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılıb, rayonun,
adanın siması gözəlləşib, çox böyük inkişaf var, yaşayış
binalarının təmiri, yeni ictimai zonaların, iş yerlərinin
yaradılması, yeni körpünün salınması, yəni, bütün bunlar rayonun gələcək inkişafına qoyulan sərmayədir və
rayona göstərilən diqqətdir.
Bu zavodda bizim siyasətimiz öz əksini tapır. Çünki
idxaldan asılılığı azaltmaq bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Bu günə qədər biz şprisləri xaricdən alırdıq,
indi isə buna ehtiyac qalmır, əksinə, verilən məlumata
görə, artıq xaricdən sifarişlər də alınır. Beləliklə, həm
daxili tələbat tam ödəniləcək, həm də biz öz yeni
məhsulumuzu xaricə ixrac etmiş olacağıq. Bu, sənayemizin inkişafına verilən töhfədir. Ölkəmizdə sənaye
istehsalı artır. Görülən işlər nəticəsində bu ilin dörd
ayında qeyri-neft sektorunda 15 faizdən çox artım olub.
Həm sənaye potensialımızı gücləndirən böyük müəssisələr fəaliyyətə başlayır, həm də kiçik və orta müəssisələr işə düşür. Ölkəmizdə çox gözəl biznes mühiti,
sərmayə iqlimi var. Belə olmasaydı, xarici şirkətlər, yerli
şirkətlər vəsait qoymazdılar. Beləliklə, biz biznes mühitinin yaxşılaşması nəticəsində yeni reallıqları görürük
və əminəm ki, dinamik inkişafımız bundan sonra da
təmin ediləcək.
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İqtisadi və sosial sahədə aparılan islahatlar nəticə
verir. Biz Dünya Bankının biznes mühitinə dair hesabatına görə, bu gün dünyada 25-ci yerdəyik. Mən bunu
dəfələrlə qeyd edirəm ictimaiyyət bilsin ki, nə qədər
böyük islahatlar aparılıb və aparılacaq. Bu, imkan verir
ki, biz sosial sahəni də gücləndirək, işsizliyi aradan
qaldıraq, yerli istehsalı artıraq və beləliklə, vətəndaşların
sosial təminatını gücləndirək. Bu il atılan addımlar,
imzalanmış sərəncamlar, qəbul edilmiş qərarlar bizim
siyasətimizi əks etdirir. Biz sosialyönümlü siyasət aparırıq və bu siyasət öz nəticəsini verir.
Əlbəttə, gələcəkdə hələ çox işlər görüləcək. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dördüncü Dövlət Proqramı artıq icra edilməyə başlamışdır. Əminəm ki, bu il
nəzərdə tutulan bütün vəzifələr icra ediləcək. Dinamik
inkişafa nail olmaq üçün qeyri-neft sektorunun xüsusi
rolu var. Biz bu məsələ ilə çox ciddi məşğuluq və nəticələr də göz qabağındadır. Biz bir neçə il bundan əvvəl
bu zavodun yaradılmasını bəlkə də təsəvvür edə bilməzdik, xüsusilə Pirallahı rayonunda. Burada ümumiyyətlə
qeyri-neft sektoru ilə bağlı işlər demək olar ki, yavaş
gedirdi. Ancaq bu gün bu zavod reallıqdır. Bu, Pirallahı
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Sənaye Parkında birinci zavoddur. Çünki burada bir
neçə müəssisə yaradılacaq. Hazırda tikilməkdə olan
böyük dərman preparatları zavodunun fəaliyyətə başlaması nəticəsində daha çox iş yerləri açılacaq və biz
dərman preparatlarının idxalından asılılığı müəyyən
dərəcədə aradan götürəcəyik. Digər zavodların fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulur. O cümlədən sosial məsələlər öz həllini tapır. Məcburi köçkünlər üçün yeni evlər
tikilir və burada 300 köçkün ailəsi evlə təmin olunacaq,
məktəb tikilir. Yəni, bu gün bu zavodun timsalında
görülmüş işlərin gözəl nəticələrini görürük, siyasətimizin uğurlu nəticələrini görürük və bu, bizi gələcəkdə
yeni addımların atılmasına sövq etməlidir. Biz düzgün
yolla inkişaf edirik və dinamik inkişaf bundan sonra da
mütləq gedəcək.
İslahatlarla bağlı bizim siyasətimiz bu gün burada
bir daha özünü göstərir. Əminəm ki, növbəti dövrdə həm
sənaye, həm kənd təsərrüfatı, həm də infrastruktur sahələrində daha geniş miqyasda əlavə nəticələr olacaqdır.
Sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik edirəm,
zavodun əməkdaşlarına uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
İLHAM ƏLİYEVİN
NİTQLƏRİ, ÇIXIŞLARI VƏ MÜSAHİBƏLƏRİ
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilən yeni yaşayış
kompleksinin açılışında İlham Əliyevin nitqi
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Sabunçu rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin
açılışını biz birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi
ürəkdən təbrik edirəm.
Mən çox şadam ki, belə gözəl qəsəbə salınıb,
burada 810 ailə yaşayacaq. Bütün şərait yaradılıb. Mənzillərlə tanış oldum, geniş, yaraşıqlı mənzillərdir. Böyük
məktəb tikilib, uşaq bağçası, ictimai yerlər kifayət qədər
genişdir. Yəni, burada yaşamaq üçün bütün imkanlar
var. Tezliklə buraya bu günə qədər ağır vəziyyətdə
yaşayan köçkünlər köçəcəklər. O köçkünlər ki, uzun
illər ərzində yataqxanalarda, pansionatlarda, digər
uyğunlaşdırılmış yerlərdə yaşamışlar. Onların həyatında
yeni dövr başlayır. Burada yaradılan şərait ən yüksək
standartlara cavab verir. Gözəl, yaraşıqlı binalar, geniş
otaqlar, mənzillər. Bu, bizim siyasətimizi göstərir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli bizim üçün
ən prioritet məsələdir. Bu siyasəti Ulu Öndər həyata
keçirirdi. Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə ilk şəhərcik salınmışdı. O vaxt Dövlət Neft
Fondundan ilk ödəmələr məhz bu məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur. O vaxtdan bu günə qədər 100-dən çox
köçkün qəsəbəsi, şəhərciyi salınıb və köçkünlərin böyük
hissəsi bu qəsəbələrdə yaşayır. Biz Bakıda, Sumqayıtda,
Abşeron rayonunda, digər şəhər və rayonlarımızda məcburi köçkünlər üçün gözəl şərait yaradırıq, bu proses
davam etdiriləcək. Bildiyiniz kimi, sonuncu çadır şəhərciyi 2007-ci ildə ləğv edildi. O vaxta qədər köçkünlərimizin böyük əksəriyyəti çadırlarda yaşayırdı. Təkcə
keçən il məcburi köçkünlər üçün 5 mindən çox mənzil
inşa edilmişdir. Onlar bu mənzillərə köçürülürlər. Bu il
isə bizim planlarımızda minimum 6 min mənzilin
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq bu prosesə
start verilib və əminəm ki, ilin sonuna qədər biz buna
nail olacağıq. Təkcə iki il ərzində təqribən 11 min məcburi köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüləcək. Doğrudan
da böyük işlərdir və orta hesabla bu mənzillərdə təqribən 50 minə yaxın insan yaşayacaq və öz məişət problemini həll edəcək. Bu məqsədlər üçün böyük vəsait
ayrılır. Bildiyiniz kimi, Dövlət Neft Fondundan uzun
illərdir ki, bu məqsədlər üçün vəsait ayrılır. Dövlət Neft
Fondunun yaradılması da tarixi hadisə idi. Çünki bu
Fond vasitəsilə həm büdcəmizə dəstək göstərilir, həm
sosial məsələlərin həlli təşkil edilir, ölkəmiz üçün
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strateji əhəmiyyətli layihələr icra edilir və ilk növbədə,
məcburi köçkünlərin problemləri həll olunur. Əgər
bizim bu imkanımız olmasaydı, əlbəttə ki, köçkünlərə
bu həcmdə kömək etmək mümkün olmazdı. Məhz uğurlu neft strategiyamızın hesabına formalaşmış Dövlət
Neft Fondu bu məqsədlər üçün böyük vəsait ayırıb və
bundan sonda da ayıracaqdır. Bu, bizim siyasətimizdir.
Biz bütün məcburi köçkünlərin problemlərini həll
etməliyik və edəcəyik.
Onu da bildirməliyəm ki, salınan qəsəbələr arasında
elələri var ki, vaxtilə işğal olunmuş və işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda salınıb. O cümlədən Horadiz şəhəri,
demək olar ki, yenidən qurulub və bu gün ən gözəl
yaşayış yerlərindən biridir. Şıxarx qəsəbəsində mindən
çox köçkün ailəsi məskunlaşıb, hansı ki, o ərazilər işğal
altında idi. Cocuq Mərcanlıda 150 evdən ibarət gözəl
qəsəbə salınıb, müasir infrastruktur, iş yerləri, kommunikasiyalar yaradılıb. Yəni, bu yerlərə həyat qayıdıb.
Əlbəttə ki, bizim əsas məqsədimiz ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu
istiqamətdə ardıcıl işlər aparılır. Bizim prinsipial
mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu məsələ
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri əsasında öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan bu istiqamətdə bütün lazımi işləri
görür. Həm tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir, Dağlıq
Qarabağ və digər işğal edilmiş torpaqlar bizim əzəli torpağımızdır, həm də beynəlxalq hüquq bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Əlbəttə ki, iqtisadi və hərbi
potensial ölkəmizi daha da gücləndirir. Biz bundan
sonra da bu məsələ ilə bağlı ardıcıl siyasət aparacağıq.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqişə yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər.
O ki qaldı, məcburi köçkünlərin problemlərinin
həllinə, bu problemlər kompleks şəkildə öz həllini tapır.
Binalar tikilir, yeni şəhərciklər salınır, eyni zamanda,
məcburi köçkünlərin sosial şəraiti yaxşılaşdırılır, onlara
dövlət tərəfindən verilən sosial dəstək artır. Bu yaxınlarda çox böyük sosial paket təsdiqləndi. O cümlədən
məcburi köçkünlərin müavinətləri 50 faiz artmışdır. Özü
də biz bu məbləği bir neçə dəfə artırmışıq. Bu gün hər
bir köçkünə verilən müavinət 50 faiz artıb. Bu, bizim
köçkünlərə olan diqqətimizi əks etdirir. Digər sosial
layihələr icra edilib. Bildiyiniz kimi, biz indi çox ciddi
n 43 n

n Açÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí íèòãëÿðè, ÷ûõûøëàðû âÿ ìöñàùèáÿëÿðè n

iqtisadi islahatlar aparırıq. Bu islahatlar bizim maliyyə
imkanlarımızı genişləndirir. Biz bu əlavə vəsaiti, ilk
növbədə, sosial məsələlərə yönəldirik. Beləliklə, keçən
il prezident seçkilərində xalqın mənə verdiyi dəstək
imkan verir ki, biz bütün vədləri icra edək. Seçkilər ərəfəsində bildirmişdim ki, biz yeni iqtisadi modelə keçid
edəcəyik, bütün sosial məsələlərin həllinə çalışacağıq.
Yəni, ciddi islahatların, iqtisadi və sosial sahədə islahatların anonsu prezident seçkiləri ərəfəsində verilmişdir.
Seçkilərdən sonra ciddi islahatlara start verildi. Bu
islahatlar çoxşaxəlidir. Siz və ictimaiyyət təbii ki, bu
islahatları izləyirsiniz. Verdiyim qərarlar, imzaladığım
sərəncamlar həyatımızın hər bir sahəsinə müsbət təsir
göstərəcək. Ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir. Biz yeni
iqtisadi model üzərində işləyirik və elə etməliyik ki,
ölkə iqtisadiyyatı bundan sonra da dayanıqlı şəkildə
inkişaf etsin. Biz bütün dövrlərdə, hətta böhranlı illərdə
də sosial məsələlərə böyük diqqət göstərmişik. 20152016-cı illərdə dünyada baş vermiş iqtisadi böhran
bütün ölkələrə təsir etmişdir, o cümlədən bizə. Təsəvvür
edin, bizim gəlirlərimiz 3-4 dəfə azaldı. Yəni, faizlərlə
ölçülmürdü, dəfələrlə ölçülürdü. Bu, hər bir ölkə üçün
böyük imtahandır, böyük sınaqdır. Əlbəttə ki, görülən
operativ tədbirlər nəticəsində biz o böhranın fəsadlarını
minimum səviyyəyə endirə bildik və ondan sonra ciddi
addımlar ataraq iqtisadi sabitliyi qoruya bildik, inkişaf
templərinə qədəm qoyduq. Keçən il artıq iqtisadi inkişaf
başlamışdır, bu ilin iki ayının yekunları var. Bu yekunlar
çox müsbətdir, iqtisadi artım kifayət qədər yüksəkdir,
3 faizə yaxındır. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı
15 faizdən çox artıbdır. Əhalinin gəlirləri artır, inflyasiya
çox aşağı səviyyədədir, 2 faizdən aşağıdır, istehlak qiymətlərinə çox ciddi nəzarət edilir. Yəni, demək istəyirəm
ki, iqtisadi və sosial islahatların yeni mərhələsinin startı
prezident seçkilərindən sonra verilmişdir və bu gün biz
bunun nəticəsini görürük. Mən deyə bilərəm ki, aparılan
tədbirlər nəticəsində təkcə ilin birinci rübündə büdcə
daxilolmaları 200 milyon manatdan çox artıb. Bu, nəyin
hesabınadır – şəffaflığın, yeni yanaşmanın və islahatların. Bu, bizə imkan verir ki, bu vəsaiti vətəndaşların
rifah halının yaxşılaşmasına yönəldək və bunu da etdik.
Minimum əməkhaqqı, minimum pensiya təxminən
40 faiz, sosial müavinətlər orta hesabla 2 dəfə artıb.
Şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, məcburi
köçkünlərə verilən müavinətlər, tələbələrin təqaüdləri –
bütün bunlar bunun hesabına mümkün olmuşdur. Bizim
iqtisadi vəziyyətimiz imkan verir ki, bu islahatları aparaq. İslahatlar bütün sahələri əhatə edir. Bir daha demək
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istəyirəm ki, biz inkişafın yeni mərhələsinə qədəm
qoyduq.
Deyə bilərəm ki, bütün addımlar əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yerlərdən gələn məktublar və müraciətlər deməyə əsas verir ki, islahatlar xalq tərəfindən
dəstəklənir, buna yüksək qiymət verilir və bu, bizə əlavə
imkanlar yaradır. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, biz
Azərbaycanı inkişaf etdirməliyik. Elə etməliyik ki, bütün
problemlər öz həllini tapsın. İqtisadi, sosial sahələrdə,
məhkəmə-hüquq, dövlət orqanları sahələrində bütün xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır. Azərbaycanda şəffaflıq
tam təmin edilməlidir və biz buna nail olaca-ğıq. Bu, bizə
əlavə imkanlar verəcək. Büdcə daxilolmaları daha da
artacaq, sosial məsələlərin həlli daha da sürətlə gedəcək.
Biz minimum əməkhaqqını və pensiyanı qaldıranda
mən bildirmişdim ki, bu proses bundan sonra da aparılacaq. Çünki biz əsas infrastruktur layihələrini demək
olar ki, icra etmişik. Düzdür, hələ ki, icra ediləsi layihələr var, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət Proqramında kifayət qədər
böyük tədbirlər nəzərdə tutulur. Ancaq biz, ilk növbədə,
əsas diqqəti vətəndaşların sosial məsələlərinə yönəldəcəyik. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, imkanlar var.
İmkanları da biz yaradırıq.
Azərbaycan iqtisadi və əlbəttə, siyasi cəhətdən tam
müstəqil ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik, maliyyə vəziyyətimiz sabitdir, gəlirlərimiz artır, icra etdiyimiz
böyük layihələr, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi
yaxın gələcəkdə bizə əlavə gəlirlər gətirəcəkdir. Bu
gəlirlər ədalətli şəkildə bölüşdürüləcək, bir daha demək
istəyirəm ki, ilk növbədə, vətəndaşların sosial rifahına
yönələcəkdir. Beləliklə, bu gün açdığımız bu gözəl
qəsəbə həm bizim siyasətimizi, məcburi köçkünlərə
qayğımızı, həm də ölkəmizin artan imkanlarını göstərir.
Bu gün Azərbaycanda hər sahədə çox böyük quruculuq
işləri aparılır – iqtisadi sahədə, sosial sahədə. Xəstəxanalar, məktəblər tikilir, yeni sosial obyektlər istifadəyə
verilir, yollar salınır, köçkünlər üçün belə gözəl şərait
yaradılır. Quruculuq, abadlıq, inkişaf bu gün Azərbaycanı fərqləndirən amillərdir.
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bütün məcburi köçkünlərə öz hörmətimi, ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Hələ ağır
vəziyyətdə yaşayan köçkünləri əmin etmək istəyirəm ki,
onların da problemləri həll olunacaq. Onlar da növbə ilə
öz yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracaqlar. Bunu etmək üçün
bizim iradəmiz var və biz bunu edəcəyik. Bir daha sizi
ürəkdən təbrik edirəm.
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Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında
İlham Əliyevin giriş nitqi
Bu ilin yanvar ayında 2018-ci ilin yekunlarını müzakirə edərkən mən əminlik ifadə etdim ki, 2019-cu il
ölkəmiz üçün uğurlu il olacaq. Biz ötən il keçirilmiş
prezident seçkilərindən sonra islahatların yeni mərhələsinə qədəm qoyduq. Prezident seçkiləri ərəfəsində
islahatların anonsu verildi və islahatların məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirilməsi üçün çox ciddi addımlar
atılmışdır, hazırlıq işləri aparılmışdır. Bu ilin birinci
rübündə əldə edilmiş sosial və iqtisadi nəticələr göstərir
ki, biz düzgün yoldayıq, islahatlara alternativ yoxdur.
Son illər ərzində müxtəlif mərhələlərdə islahatlar aparılıb və bu islahatlar nəticəsində ölkəmiz inkişaf edib.
Son 15 il ərzində iqtisadi baxımdan dünyada Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə olmamışdır. Ölkəmizdə çox böyük infrastruktur layihələri icra edildi,
insanların rifah halı yaxşılaşdı və respublikamızın gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır.
Bildiyiniz kimi, prezident seçkilərindən sonra
imzaladığım ilk Fərman şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi ilə bağlı idi. Çox ciddi Fərman idi və onun icra
edilməsi nəticəsində 12 mindən çox şəhid ailəsi dövlət
tərəfindən 11 min manat məbləğində vəsait alacaq. Artıq
vəsaitin verilməsi prosesi başlamışdır. Əlbəttə ki, islahatların davam etdirilməsi üçün biz çox ciddi işləməliyik, daim inkişafda, axtarışda olmalıyıq. Dünya
dəyişir, vəziyyət dəyişir, qarşımızda yeni çağırışlar dayanır. Ona görə biz daim irəliyə baxmalıyıq ki, ölkəmizi
necə inkişaf etdirək və inkişafı dayanıqlı və uzunmüddətli edək.
İlin əvvəlindən Azərbaycan iqtisadiyyatında baş
vermiş müsbət dəyişikliklər bizim potensialımızı
gücləndirir, əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və
bizə əlavə maliyyə resursu əldə etmək üçün şərait
yaradır. Birinci rübdə büdcə daxilolmaları ciddi şəkildə
- 200 milyon manatdan çox artıb. Bunun 150 milyon
manatdan çox hissəsini vergi sahəsində, 50 milyon
manatdan çox hissəni isə gömrük sahəsində əldə etmişik. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, vergi orqanları
qeyri-neft sektorundan daha çox – 136 milyon manat
vergilər toplaya bilmişlər. Bu, islahatların bariz nümunəsidir. Sahibkarlar da bilirlər ki, onlar dövlətin
vergisini tam ödəməlidirlər. Şəffaflıq və yeni yanaşma
nəticəsində biz birinci rübdə böyük məbləğdə əlavə
vəsait əldə etdik. Əlbəttə, bu, imkan yaratdı ki, biz bu
vəsaiti, ilk növbədə, sosial sahəyə yönəldə bildik.
Son illərdə həm sosial, həm infrastruktur sahələrində, insanların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar atılmışdır. Büdcə daxilolmalarının
artımı əminəm ki, ilboyu müşahidə olunacaq. Çünki
aparılan islahatlar və yeni yanaşma prinsipləri bunu
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deməyə əsas verir. Beləliklə, bizdə əlavə maliyyə
resursu formalaşacaqdır.
İqtisadi və sosial sahədə aparılan siyasət rəqəmlərdə
də özünü büruzə verir. Beləliklə, ilin birinci rübündə
ümumi daxili məhsul 3 faiz artmışdır. Bu, son bir neçə
il ərzində ən yüksək göstəricidir və əminəm ki, ilin sonuna qədər bu rəqəm daha da artacaq. Çünki görülən
işlər bunu deməyə əsas verir. Sənaye istehsalı 4,4 faiz
artmışdır. Bu da yaxşı göstəricidir. Amma bundan daha
yaxşı göstərici odur ki, qeyri-neft sektorunda sənaye
istehsalı 15,6 faiz artmışdır. Bax, gördüyümüz işlərin
nəticəsi budur və sənaye istehsalının, xüsusilə qeyri-neft
sektorunda sənaye istehsalının artırılması bizim siyasətimizin bariz nümunəsidir. Kənd təsərrüfatı 3,6 faiz,
əhalinin gəlirləri isə 5,5 faiz artıb. İnflyasiya aşağı
səviyyədədir – 2,1 faiz. Ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard
dollar sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin 2 milyardı
ölkəmizin qeyri-neft sektoruna yatırılıb. Biz burada da
müsbət dinamikanı görürük. Çünki bizim əsas məqsədimiz, əsas vəzifəmiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır.
Sərmayənin cəlb edilməsi əlbəttə ki, hər bir ölkə üçün
çox önəmli məsələdir, o cümlədən bizim üçün. Əgər
əvvəlki illərdə daha çox neft-qaz sektoruna sərmayə
qoyuluşu təmin edilirdisə, hazırda biz bunu qeyri-neft
sektorunda görürük və bu da aparılan işlərin nəticəsidir.
Çünki Azərbaycanda biznes mühiti yaxşılaşır, sərmayə
qoyuluşu üçün daha yaxşı şərait yaradılır, həm yerli,
həm xarici sərmayələr dövlət tərəfindən lazımi səviyyədə qorunur. Beləliklə, biz xarici və daxili sərmayəni
cəlb etməklə ölkəmizi inkişaf etdiririk. Əlbəttə ki,
Azərbaycana sərmayə qoyuluşunun perspektivləri üçün
apardığımız islahatlar başlıca rol oynayır. Bildiyiniz
kimi, Dünya Bankı “Doing Business” hesabatında Azərbaycanı 25-ci yerə layiq görüb. Biz il ərzində 32 pillə
irəliləmişik və ən islahatçı 10 ölkə sırasında yer almışıq.
Əlbəttə, xarici investorlar, eyni zamanda, yerli sahibkarlar bunu görürlər, bilirlər və beləliklə, Azərbaycana
sərmayə qoyuluşu prosesi əminəm ki, bundan sonra da
təmin ediləcəkdir.
Beləliklə, əsas iqtisadi və sosial göstəricilər müsbətdir, dinamika təmin edilir. Əlavə gəlirlərimiz imkan
verir ki, biz sosial məsələlərin həllində daha fəal olaq
və daha böyük işlər görək. Bildiyiniz kimi, ilin əvvəlindən çox böyük həcmli sosial paket təqdim edildi,
təsdiqləndi, müvafiq fərmanlar imzalandı. Bu prosesə
hazırlığı biz keçən ildən başlamışdıq və prezident seçkilərindən sonra andiçmə mərasimində əslində, görüləcək
işlərlə bağlı mənim tərəfimdən göstərişlər verildi, yeni
yanaşmanın konturları müəyyən edildi. Əlavə maliyyə
vəsaiti imkan verir ki, biz sosial sahəni daha da
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gücləndirək. Minimum əməkhaqqı və minimum pensiyalar təxminən 40 faiz, sosial müavinətlər orta hesabla
2 dəfə, məcburi köçkünlərə verilən müavinət 50 faiz
artmışdır, tələbələrin təqaüdü, şəhid ailələrinə, Qarabağ
müharibəsi əlillərinə verilən müavinətlər artmışdır.
Nəyin hesabına, əlbəttə ki, islahatların hesabına. Ona
görə ki, biz daha səmərəli işləyirik, şəffaflığı təmin
edirik, biznes mühiti yaxşılaşır. Bu, bizə imkan verir ki,
bu məsələləri həll edək.
Digər önəmli məsələ problemli kreditlərlə bağlı idi.
Bu məsələ Azərbaycanda ən yüksək səviyyədə həll olundu. Bildiyiniz kimi, bir neçə il bundan əvvəl, neftin
qiymətinin kəskin, təqribən 4 dəfə düşməsi nəticəsində
neft ixrac edən ölkələr böyük çətinliklərlə üzləşmişlər.
O ölkələrdə milli valyuta qiymətdən düşdü, o cümlədən
Azərbaycanda. Bu, qaçılmaz hal idi. Ancaq biz qısa müddət
ərzində vəziyyəti sabitləşdirə bildik. 2016-2017-ci illərdə iqtisadi və makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi
üçün addımlar atıldı. Baxmayaraq ki, o illərdə inflyasiya
yüksək səviyyədə idi. Ancaq biz vəziyyəti sabitləşdirə
bildik və beləliklə, inkişaf üçün zəmin yaratdıq. Təbii
ki, bizim iqtisadi və maliyyə imkanlarımız artdıqca, ilk
növbədə, vətəndaşları narahat edən bu məsələni həll etdik, özü də ən yüksək səviyyədə. Bir neçə ölkədə bu
məsələ ilə bağlı müəyyən addımlar atılmışdır, müqayisə
aparmaq istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, bu məsələ
ən genişmiqyaslı və vətəndaşları təmin edəcək şəkildə,
ədalətli şəkildə Azərbaycanda həll olunub. Nə üçün?
Ona görə ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Biz Azərbaycan vətəndaşının rifahı
üçün əlimizdən gələni edirik. Beləliklə, 100 minlərlə
insanı narahat edən bu məsələ də uğurla həll olundu.
Yəni, kompensasiyaların verilməsi prosesi başlamışdır
və əminəm ki, qısa müddət ərzində başa çatacaqdır.
Digər məsələ vaxtilə tikilmiş, ancaq istismara qəbul
edilməmiş evlərlə bağlı idi. Çoxmənzilli binalarda
yaşayan vətəndaşlar əziyyət çəkirdilər, çünki o binalarla
bağlı sənədləşmə işləri aparılmamışdır, müəyyən çatışmazlıqlar var idi. Ona görə bu məsələ ilə bağlı da Fərman imzalandı və indi komissiya işləyir. Artıq evlərin,
mənzillərin sənədləşməsi prosesi başlamışdır. Mən bu
yaxınlarda göstəriş vermişdim ki, bu işlər daha da
sürətlə getsin və o qüsurlar tezliklə aradan qaldırılsın,
bu məsələ də öz həllini tapsın.
Beləliklə, görülən bu işlər nəticəsində üç milyon
insan imzalanmış fərmanlardan bu və ya digər formada
faydalanıb, vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşıb,
onları narahat edən problemlər öz həllini tapıb. Gələcəkdə biz bu istiqamətdə addımlarımızı atacağıq. Əminəm ki, qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra
ediləcək. Tam əminlik var. Ölkə uğurla inkişaf edir.
Ölkəmizdə sabitlik təmin olunur. Sabitliyin təminatçısı
Azərbaycan xalqıdır. Siyasətimizə göstərilən dəstək bizi
gücləndirir. Əlbəttə ki, biz daha inamla irəliyə, nikbinn 46 n

liklə gələcəyə baxırıq. Çünki ölkə qarşısında duran
bütün vəzifələr icra edilir.
Bu ilin yanvar ayında regionların sosial-iqtisadi
inkişafına dair dördüncü Dövlət Proqramı qəbul
edilmişdir. Bu da çox önəmli hadisədir. Üçüncü proqram
uğurla və artıqlaması ilə icra edilmişdir. Üç proqramın
icrası nəticəsində ölkəmizdə bir çox önəmli məsələlər
öz həllini tapıb, o cümlədən sosial infrastruktur sahəsində. 3200-dən çox məktəb tikilib və təmir edilib. Bizdə
məktəb fondu təqribən 5000-ə yaxındır. Onların böyük
hissəsi yenidən qurulub və bu proses davam etdirilir.
640-dan çox tibb müəssisəsi tikilib və yenidən qurulub.
Demək olar ki, indi bizim bütün şəhərlərimizdə, – bir
neçə şəhəri istisna etmək şərtilə, orada da yaxın zamanlarda bu işlər görüləcək, – ən müasir avadanlıqlarla
təchiz edilmiş xəstəxanalar var. Bakı şəhərində səhiyyə
sahəsində çox böyük işlər görülüb, yeni xəstəxanalar,
tibb müəssisələri yaradılıb.
İnfrastruktur layihələri ilə bağlı, görün, nə qədər
böyük işlər görülüb. Bu gün qazlaşdırmanın səviyyəsinə
görə Azərbaycan dünyada lider ölkələrdəndir, qazlaşdırmanın səviyyəsi 95 faizə çatıb. Biz ən ucqar dağ kəndlərinə qaz xətləri çəkdik. Halbuki bu, iqtisadi cəhətdən
səmərəsizdir. Biz Azərbaycanda qazın mövcud olan
aşağı tarifi ilə o xərcləri heç vaxt qarşılaya bilmərik.
Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycanda təbii qazın
tarifləri dünya miqyasında ən aşağı səviyyələrdən
biridir, bəzi qonşu ölkələrdən iki-üç dəfə aşağıdır. Qazın
olmaması insanları narahat edən məsələ idi. İndi bizim
təqribən 3-4 faiz yaşayış məntəqələrimiz var ki, orada
qaz yoxdur. Biz o işləri də görəcəyik.
Elektrik enerjisi ilə bağlı qoyulan investisiyalar bizə
nəinki özümüzü təmin etməyə, ixrac da etməyə imkan
verdi. Vaxt var idi ölkəmizi qaranlıq bürümüşdü. Vaxt
var idi gecə saat 12-də televizor da söndürülürdü ki,
elektrik enerjisinə sərfiyyat azalsın. Biz xaricdən elektrik enerjisini alırdıq və özümüzü güc-bəla ilə təmin
edirdik. İndi biz xaricə elektrik enerjisi ixrac edirik.
Ölkə daxilində bütün bu işlər görülüb. Yolların çəkilişi –
15 min kilometr avtomobil yolu salınıb. İndi hər il bütün
bölgələrdə, bütün rayonlarda, o cümlədən Bakı şəhərində, Bakı qəsəbələrində bu işlər gedir. Bu, həm insanlara
rahatlıq verir, həm biznes, həm də fermerlər üçün çox
əhəmiyyətlidir. Bunun hər cəhətdən böyük faydası var.
Mən bu gün Regional İnkişaf Proqramının ancaq bir
hissəsini qeyd edirəm. Bu, doğrudan da böyük bir
dönüş, böyük bir irəliləyiş oldu.
Dördüncü proqramın qəbul edilməsi önəmli hadisədir. Dördüncü proqram beş il ərzində icra ediləcək. Bu
gün hələ də görə bilmədiyimiz işləri biz növbəti illər
ərzində görəcəyik ki, ölkəmiz daha da inamla, uğurla
inkişaf etsin.
Bu il iri sənaye müəssisələrinin açılışı olmuşdur. İki
böyük zavodun – karbamid və yüksək sıxlıqlı polietilen
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zavodlarının açılışı bizim sənaye potensialımızı böyük
dərəcədə gücləndirir. Bu zavodlarda yüzlərlə yeni iş yeri
yaradılıb. Orada işləyən vətəndaşlar təlim keçiblər.
Onlar bir neçə ölkədə təlim kurslarında olmuşlar. Orada
işləyənlərin əksəriyyəti gənc mütəxəssislərdir. Bu, həm
yeni texnologiyalardır, həm qeyri-neft sektorunun inkişafıdır, ixrac potensialımızın artırılmasıdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sənaye istehsalı sahəsində
böyük işlər görməyə qadirdir. Əlbəttə ki, sənaye istehsalı növbəti illərdə bizim üçün prioritet məsələlərdən
biri olacaq. Əminəm ki, həm yerli, həm də xarici
sahibkarlar bu işlərə diqqət göstərəcəklər.
İndi xaricdən investisiya, sərmayə qoymaq istəyənlərin sayı çoxalır. Xarici sahibkarlar müraciət edirlər.
Mənim bu yaxınlarda Çin Xalq Respublikasına etdiyim
səfər çərçivəsində görüşdüyüm iri şirkətlərin rəhbərlərinin fikri də çox müsbətdir. Onlar da Azərbaycana sərmayə qoymaq üçün indi işlər aparırlar və böyük maraq
göstərirlər.
Biz bu ilin əvvəlindən ölkəmizdə bir neçə mötəbər
beynəlxalq tədbir keçirmişik. Onların arasında VII Bakı
Qlobal Forumunu qeyd etmək istəyirəm. Bu, dünya
miqyasında bu gün ən mötəbər forumlardan biridir. Bu
forumda 50 ölkəni təmsil edən 500-dən çox qonaq iştirak etmişdir. Onların arasında 50-yə yaxın fəaliyyətdə
olan və sabiq dövlət və hökumət başçısı olmuşdur. Forum həm intellektual potensialına, həm də müzakirə
olunan məsələlərə görə doğrudan da dünya miqyasında
seçilən tədbirlərdən biridir.
Bakıda bizim təşəbbüsümüzlə OPEC+ görüşü
keçirilmişdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan nəinki bu təşəbbüsün iştirakçısıdır, hətta bu təşəbbüsün, – əgər belə demək mümkündürsə, – müəlliflərindən biridir. Çünki
OPEC-in baş katibinin Bakıda olan zaman açıqlaması
bunu göstərir. Mən bunu özüm heç vaxt demirdim. Ancaq o, bunu rəsmi qaydada bildirdi ki, hələ 2016-cı ildə
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda çıxış edərkən,
paneldə suala cavab verərkən demişdim ki, neftin qiymətinin tənzimlənməsi üçün ən məqbul variant OPEC
və iri qeyri-OPEC ölkələrinin birgə fəaliyyətidir. Onlar
razılığa gəlməlidirlər ki, neftin qiyməti sabit qalsın.
Hasilat aşağı düşməlidir və hər kəs buna əməl etməlidir.
Ancaq o halda neftin qiyməti qalxa bilər. Əgər o vaxt
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neftin qiyməti təqribən 30 dollar ətrafında idisə, bu gün
bu, 70 dollar ətrafındadır.
Yəni, burada da Azərbaycan öz töhfəsini verir.
Bizim dəvətimizlə OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin
görüşü Bakıda keçirilmişdir. Adətən bu görüş OPEC-in
mənzil-qərargahında keçirilir, bəzi hallarda başqa ölkələrdə, o cümlədən Bakıda.
Bu il Cənub Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurası ənənəvi olaraq Azərbaycanda keçirildi. Bu görüşün də çox
böyük mənası var. Çünki hər il keçirilən bu tədbir həm
imkan verir ki, biz görülmüş işlərə nəzər salaq və ən
önəmlisi, görüləcək işlər haqqında fikir mübadiləsi
aparaq, birgə fəaliyyət planı tərtib edək. Beləliklə, il
ərzində biz elə bil ki, özümüz üçün bir iş planı tərtib
edirik.
Digər önəmli tədbirlər keçirilmişdir. Bir sözlə,
Azərbaycan ilin əvvəlindən bütün sahələrdə uğurla
inkişaf edir. Sosial məsələlər arasında, əlbəttə ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Bu il artıq 810 məcburi köçkün ailəsi yeni müasir
qəsəbəyə köçürülür. Bu proses davam etdiriləcək. Bu,
bizim ən prioritet məsələlərimizdən biridir. Bu məsələyə
biz daim diqqət göstəririk.
O ki qaldı, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllinə, bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Prinsipial mövqeyimiz ondan ibarətdir
ki, bu məsələ ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində,
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərar və qətnamələr əsasında, Helsinki Yekun Aktına, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun həll olunmalıdır.
Başqa yanaşma yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq.
Onu da bildirməliyəm ki, danışıqlar formatı dəyişməz
olaraq qalır. Baxmayaraq ki, bəzi cəhdlər olub, ancaq
bizim fəaliyyətimiz nəticəsində bu cəhdlərin qarşısı
alınıb. Həmçinin Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən martın 9-da verilmiş açıqlama ünvanlıdır, birmənalıdır və bir daha onu göstərir ki, münaqişənin iki tərəfi
var. Ona görə hesab edirəm ki, bu mövzu artıq öz həllini
tapıb. Biz bundan sonra da öz prinsipial mövqeyimizdə
qalacağıq, ölkəmizi, ordumuzu gücləndirəcəyik. Bu ilin
əvvəlindən bu istiqamətdə də böyük işlər görülüb və
görüləcək.
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Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında
İlham Əliyevin yekun nitqi
Bizim islahatlarımız davam edir. Bu gün məruzələrdə səslənən fikirlər deməyə əsas verir ki, islahatlar
yaxşı nəticələr verir. Strateji Yol xəritələrinin icrası ilə
bağlı məlumat verildi və iki il ərzində yol xəritələrinin
icrası 52 faiz təşkil edir. Bu, deməyə əsas verir ki, bu
önəmli proqram 2020-ci ilin sonuna qədər icra ediləcək
və beləliklə, biz bütün sahələrdə irəliləyişə nail olacağıq.
Çünki artıq məruzə edilən məsələlər göstərir ki, hər bir
sahə üzrə çox ciddi addımlar atılır. Büdcə gəlirlərimiz
artır, makroiqtisadi vəziyyət sabitdir, islahatlar öz
nəticəsini verir, biznes mühiti yaxşılaşır. Yəni, biz bütün
sahələrdə islahatların uğurlu nəticələrini görürük. Kənd
təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatlar öz nəticəsini
verir, icbari tibbi sığorta ilə bağlı görülən işlər gözəl
nəticə verir. İki ildir ki, bu proqram icra edilir və pilot
layihələr insanları razı salır, vətəndaşlar razıdır, həkimlərin əməkhaqqı qalxır. Yəni, bu, ciddi addımlardır və
göstərir ki, biz hər bir sahədə yeni addımlar atmalıyıq,
dünyanın ən mütərəqqi təcrübəsini Azərbaycana gətirməliyik, tətbiq etməliyik və nəticə etibarilə daha da
uğurlu inkişaf modeli ortaya qoymalıyıq.
Ümumiyyətlə, deyə bilərəm ki, biz hazırda iqtisadiyyatımızın yeni inkişaf strategiyası üzərində işləyirik, bu proses başlanmışdır. Bu prosesə qabaqcıl
beynəlxalq mütəxəssislər, alimlər cəlb ediləcək ki, yeni
inkişaf strategiyamız uğurlu olsun və gözəl nəticələrə
gətirib çıxarsın. Bu günə qədər görülmüş işlər bunun
üçün gözəl zəmin yaratdı. Biz əsas infrastruktur layihələrini icra etdik. Qeyd etdiyim kimi, növbəti beşillik
proqram - Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı çərçivəsində bu gün hələ də görə bilmədiyimiz bütün layihələri icra edəcəyik. Bu, möhkəm bir
zəmindir. Biz bu zəmin üzərində yeni iqtisadi inkişaf
modeli qurmalıyıq və qururuq. Bizdə həm təcrübə,
həm də iradə var. Deyə bilərəm ki, aparıcı beynəlxalq
maliyyə qurumları bizim bu siyasətimizi dəstəkləyir.
Mənim həm Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və
İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya
Bankı və digər mötəbər maliyyə qurumlarının rəhbərləri ilə keçirdiyim çoxsaylı görüşlər göstərir ki,
aparılan islahatlara bu qurumlar tərəfindən çox böyük
dəstək var. Onlar da öz tərəfindən dəstəyini bundan
sonra da göstərmək, bu işləri bizimlə birlikdə görmək
istəyirlər. Biz də bunu istəyirik və onların təcrübəsi, o
qurumlarda fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, əlbəttə
ki, bu işlərə cəlb olunacaqdır. Beləliklə, biz indiki yol
xəritələrinin icrasını uğurla başa vurmalıyıq və 20212025-ci illəri əhatə edən yeni proqramı işləyib təqdim
etməliyik.
n 48 n

O ki qaldı, digər məsələlərə, ilin sonuna qədər
elektrik enerjisi ilə bağlı modernləşdirmə prosesi davam
etdiriləcək. Mövcud stansiyaların potensialının gücləndirilməsi üçün işlər aparılır. Yenidənqurma, bərpa,
modernləşmə işləri nəticəsində biz mövcud stansiyalarda ən azı 400-500 meqavat əlavə enerji gücü əldə edə
bilərik. Artıq bütün hesablamalar var və əminəm ki, biz
bu işdə uğur qazanacağıq. Beləliklə, hesab edirik ki,
ancaq modernləşmə nəticəsində bir böyük yeni stansiya
qurulacaq. Əgər biz “Şimal-2” stansiyasının tikintisini
də əlavə etsək, - o da təqribən 400-500 meqavat gücünə
malik stansiya olacaq, - bizim enerji potensialımız daha
da artacaq və ölkəmizin artan sənaye potensialı, artan
əhali əlbəttə ki, gələcəkdə də etibarlı qaydada elektrik
enerjisi ilə təmin ediləcəkdir.
Giriş sözümdə qeyd etdim ki, qazlaşdırma Azərbaycanda ən yüksək səviyyədədir və bu il də qazlaşdırma ilə bağlı işlər aparılır. Biz imkanlardan maksimum
istifadə etməliyik ki, bu gün hələ də qaz almayan
qəsəbələrə, kəndlərə qaz xətləri çəkək. Şəhərlərdə bəzi
yerlərdə qazın təzyiqi aşağıdır və bu məsələ ilə bağlı
müvafiq göstərişlər verildi, işlər görülür ki, əhaliyə keyfiyyətli qaz verilsin. Eyni zamanda, “Azəriqaz” tərəfindən bəzi hallarda əsası olmayan işlərə də son
qoyulmalıdır. Çünki mənə məlumat verilir ki, “Azəriqaz” özü birtərəfli olaraq hansısa qaydalar tətbiq edir və
bəzi hallarda insanlara problemlər yaradır. Buna son
qoyulmalıdır və burada maksimum şəffaflıq, ədalət
olmalıdır. Çünki yerlərdən belə siqnallar gəlir ki, həm
sayğaclarla, həm qazın keyfiyyəti ilə bağlı problemlər
var, bunlar tamamilə aradan qaldırılmalıdır. Bütün sahələrdə - elektrik enerjisi, içməli su, təbii qazın verilməsi
ilə bağlı maksimum şəffaflıq və ədalət olmalıdır.
İçməli su layihələrinin icrası ilə bağlı deyə bilərəm
ki, bu günə qədər 38 şəhərdə bu layihələr başa çatıb.
Əvvəlki illərdə su ilə təmin edilməyən 38 şəhərə biz
təmiz içməli su xətləri çəkdik ki, suyun keyfiyyəti
Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğundur. Bu
ilin sonuna qədər əlavə 5 şəhərdə bu layihələr başa
çatmalıdır və 12 şəhərdə işlər davam edir. Növbəti
illərdə onlar da başa çatacaq.
Son illərdə meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi geniş vüsət almışdır. Biz bir neçə il ərzində yüz
minlərlə hektar yeni torpağa su xətləri çəkdik. Bu il
biz ən azı əlavə 70 min hektara su xətləri çəkib, orada
da meliorativ tədbirləri yaxşılaşdıracağıq. Minimum
1000 kilometr avtomobil yolu çəkilməlidir. Minimum
ona görə deyirəm ki, biz ilin əvvəlində bu hədəfi götürmüşdük. Ancaq yerlərdən gələn təkliflər və müraciətlər
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

deməyə əsas verir ki, bu problem hələ də mövcuddur,
baxmayaraq ki, 15 min kilometr avtomobil yolu
çəkmişik. Ona görə də həm Bakı şəhərində, həm Bakı
qəsəbələrində, – bildiyiniz kimi, indi bu işlər geniş
vüsət alıb, – və bölgələrdə əlavə tədbirlər görüləcək.
Bu proses su xətlərinin çəkilişi ilə uzlaşmalıdır. İlk
növbədə, kommunikasiyalar, su xətləri çəkilməlidir,
ondan sonra yollar. Yəni, biz bu işləri paralel şəkildə
görürük.
Mən qeyd etdim ki, Azərbaycan bu gün xarici
sərmayələrin qoyuluşu üçün öz imkanlarını təqdim edir
və bu, hər bir ölkə üçün çox önəmli məsələdir. Şadam
ki, qeyri-neft sektoruna investorlar tərəfindən böyük
maraq var. Burada əsas məsələ bürokratik əngəlləri
aradan götürməkdir. Biz potensial investoru cəlb etməliyik, investoru axtarmalıyıq, ona sübut etməliyik ki,
Azərbaycana sərmayə qoysun. Ancaq bəzi hallarda hansısa yerli və ya xarici şirkət investisiya qoymaq istəyəndə onun qarşısında süni, bürokratik və digər əngəllər
yaradılır. Bu, tamamilə qəbuledilməzdir, buna yol vermək olmaz. İnvestisiyaların cəlb edilməsi hər bir ölkənin iqtisadi inkişafı üçün əsas şərtlərdən biridir.
Azərbaycanda dövlət investisiyaları qoyulur və qoyulmalıdır. Ancaq biz çalışmalıyıq ki, özəl sektor daha da
böyük həvəslə investisiyalar qoysun. Biz buna nail
oluruq və nail olacağıq. Dövlət hər zaman bu sahədə öz
dəstəyini göstərəcək.
Bu il məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bildiyiniz kimi, son
illərdə yüzdən çox köçkün şəhərciyi salınıb. Biz 10 ildən
çoxdur ki, çadır şəhərciklərini ləğv etdik və məcburi
köçkünlərə yaxşı şərait yaratdıq. Ancaq hələ də ağır
vəziyyətdə yaşayan köçkünlər var və onların problemlərinin həlli bizim üçün əsas məsələlərdən biridir. Keçən
il 6 min köçkün ailəsi üçün yeni müasir evlər tikilib,
mənzillər təqdim edilib. İlin əvvəlində təqribən 6 min
köçkün ailəsi üçün mənzillərin tikintisi nəzərdə
tutulurdu, biz bu mənzillərin, evlərin sayını artıracağıq.
Artıq müvafiq göstərişlər verildi, əlavə vəsait ayrılıb və
işlər başlamışdır. Burada da ədalət əsas prinsip olmalıdır
və bu gün bu prinsip təmin edilir.
Bu il şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən ən azı 800
mənzil veriləcək. Bütövlükdə, 6500-dən çox şəhid ailəsi
dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunub. Qarabağ
müharibəsi əlillərinə bu il ən azı 600 minik avtomobili
veriləcəkdir. Bu günə qədər 6200 avtomobil verilibdir.
Onu da bildirməliyəm ki, bu həcmdə bu təcrübə ancaq
Azərbaycanda mövcuddur. Biz bu işləri ardıcıl şəkildə
görürük və görməliyik. Ona görə bizim bu sahədəki
siyasət bir daha onu göstərir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Biz ağır, çətin
vəziyyətdə yaşayan insanlara mütləq kömək etməliyik
və edirik. Qeyd etdiyim rəqəmlər bunun əyani sübutudur.
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İş yerlərinin yaradılması Azərbaycanda daimi
proses olmalıdır. Son 15 il ərzində 2 milyon iş yeri
yaradılmışdır. Ancaq, eyni zamanda, bu müddət ərzində
əhali 1,7 milyon artmışdır. Bu, çox müsbət haldır.
Bildiyiniz kimi, bu il 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya
gəlib. Artıq biz 10 milyonuq. Bu, tarixi nailiyyətdir.
Əlbəttə ki, bu, ölkəmizi gücləndirir, potensialımızı
artırır. Ancaq, eyni zamanda, artan əhali infrastruktur
layihələrinin, iş yerlərinin yaradılması üçün əsas şərtdir.
Çünki uşaq bağçaları, məktəblər tikilməlidir, infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Sovet vaxtında yaradılmış
infrastruktur ovaxtkı əhaliyə hesablanmışdı. İndi Bakı
şəhəri böyüyüb, əhalisi artıb, rayonlarda da əhali artıb.
Ona görə bu məsələyə biz daim diqqət göstərməliyik.
Misal üçün, bir çox infrastruktur layihələri, o cümlədən
içməli su layihələri artan əhalini nəzərə almaq şərtilə
2030-cu ilə qədər hesablanıb.
Yenə də deyirəm, iş yerlərinin yaradılması üçün
sərmayə qoyuluşu əsas vəzifədir. Dövlət tərəfindən
yaradılan iş yerləri, sadəcə olaraq, sosial xarakter alır.
Biz bunu edirik və edəcəyik. Ancaq bu missiyanı özəl
sektor sərmayə qoyuluşu hesabına öz üzərinə götürməlidir. Sərmayə qoyuluşu olmasa iş yerləri necə yaradıla
bilər?! Dövlət daim iş yerlərini yarada bilməz. Biz,
sadəcə olaraq, işsizliyin azaldılması üçün bu işləri
görürük. Bildirməliyəm ki, bu il 40 min ödənişli ictimai
iş yeri açılır. Mənə verilən məlumata görə, artıq 35 min
insan bu il ödənişli ictimai işlərlə təmin edilib. Bu, yenə
də deyirəm, sosial təşəbbüsdür, sosial dəstəkdir. Ancaq
özəl sektor, ilk növbədə, sərmayə qoymalıdır, iş yerləri
yaratmalıdır və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal
etməlidir.
İş yerlərinin yaradılması üçün, əlbəttə ki, vacib
amillərdən, vasitələrdən biri özünüməşğulluq proqramıdır. Biz buna da başlamışıq. Bu proqram çox böyük
rəğbət qazanıb. Biz hər il özünüməşğulluq proqramı
çərçivəsində təqribən 7 minə yaxın insanı işə cəlb etmək
fikrindəyik. Ancaq yerlərdən gələn sifarişlər qat-qat
çoxdur. Bunu biz nəzərə almalıyıq və öz planımıza
düzəlişlər etməliyik. Bu, əlbəttə ki, təkcə maliyyə vəsaiti
tələb edən məsələ deyil, burada bir çox texniki məsələlər, vasitələrin alınması var, ondan sonra, nəzarət mexanizmi tətbiq edilməlidir. Bəzən müəyyən vasitələr
vətəndaşlara veriləndən sonra bəzi vətəndaşlar o vasitələrdən səmərəli şəkildə istifadə edə bilmirlər və bu
imkanı əldən verirlər. Ona görə burada, əlbəttə ki, dövlət
tərəfindən həm tövsiyə verilməlidir, - mən bilirəm ki,
treninqlər də keçirilir, - eyni zamanda, nəzarət də kifayət
qədər güclü olmalıdır. Azərbaycanda özünüməşğulluq
proqramının həm məşğulluq, həm iqtisadi inkişaf, həm
də istehsal baxımından çox böyük gələcəyi var. Onu da
bildirməliyəm ki, aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumlarının, misal üçün, Dünya Bankının, digər bankların
rəhbərləri ilə görüşlər əsnasında bu məsələni də mən
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qaldırmışdım və onlarda da buna böyük maraq var. Biz
onları cəlb etməliyik. Bizim indi maliyyə imkanlarımız
var. Ancaq təcrübə baxımından, onlarda olan təcrübə
bizdə yoxdur. Çünki biz bu işə təzə başlamışıq, onlar isə
dünyanın müxtəlif yerlərində bu proqramı təşviq edirlər.
Ona görə özünüməşğulluq proqramına daim diqqət
göstərilməlidir. Mən bu mövzu ilə bağlı dəfələrlə öz
fikirlərimi bildirmişəm. Məhz ona görə ki, bu, çox vacib
məsələdir.
Qeyd etdiyim kimi, bu il maaşlar, pensiyalar artırıldı və bu proses davam etdiriləcək. Mən bildirmişəm,
biz bu məsələni daim diqqətdə saxlayırıq. Qeyd etdim
ki, son 15 il ərzində maaşlar və pensiyalar dəfələrlə
artıb. Ancaq bu, bizi tam qane edə bilməz. Ona görə,
bundan sonra da minimum əməkhaqqı, minimum pensiya və digər sosial müavinətlərin artırılması nəzərdə
tutulur. İmkan daxilində biz bunu edəcəyik. Bu sahədə
öz siyasətimizi ardıcıl şəkildə aparacağıq.
Sosial infrastrukturla bağlı, - bu da daim diqqət
mərkəzində olan məsələdir, - bildirməliyəm ki, bu il
100-ə yaxın məktəb tikiləcək və ya əsaslı təmir ediləcək,
o cümlədən modul tipli məktəblər. Bunun da çox böyük
faydası var, xüsusilə ucqar kəndlərdə. Bu məktəblər
həm tez bir zamanda ərsəyə gəlir, həm də keyfiyyət
baxımından çox yüksək standartlara cavab verir.
Beləliklə, hesab edirəm ki, biz qəzalı məktəblər
problemini bu il, uzaqbaşı gələn il həll edəcəyik. Yəni,
Azərbaycanda bir dənə də olsun qəzalı məktəb olmamalıdır. Bu istiqamətdə böyük işlər görülüb və görüləcək.
Bu il 10-a yaxın yeni mərkəzi rayon xəstəxanası
fəaliyyətə başlayacaq. Beləliklə, Azərbaycanda bir dənə
də şəhər, rayon olmayacaq ki, orada ən müasir
standartlara cavab verən tibb mərkəzi olmasın.
Üç olimpiya idman mərkəzinin istifadəyə verilməsi
nəzərdə tutulurdu, onlardan biri artıq açıldı. Altı milyon
insan dövlət hesabına tibbi müayinədən keçəcəkdir. Bu
da bizim təşəbbüsümüzdür, çox ciddi sosial addımdır və
vətəndaşlar bundan faydalanırlar. Hər bir vətəndaş il
ərzində öz sağlamlığına fikir verməlidir və müayinədən
keçməlidir. Dövlət bu şəraiti yaradıb. İlk növbədə, hər
bir yerdə müasir avadanlıqlar var. Eyni zamanda, dövlət
hesabına bu məsələ öz həllini tapır.
İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı artıq qeyd
etdim ki, 3 pilot layihənin təcrübəsi çox müsbətdir. Artıq
məruzədə də səsləndi ki, biz indi genişmiqyaslı proqramın icra edilməsinə hazırıq. Bu da çox ciddi sosial
addım olacaqdır.
Bakı şəhərində nəqliyyat-təsərrüfat problemlərinin
həlli üçün əlavə tədbirlər nəzərdə tutulur, şəhər nəqliyyatı təkmilləşir. Bu il 300 ən müasir avtobusun Bakıya
gətirilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, bu, şəhər nəqliyyatına böyük töhfə olacaqdır. Şəhərə yeni metro
vaqonları gətiriləcəkdir. Yüzlərlə yeni lift quraşdırılan 50 n

caq. Bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsində vəsait
nəzərdə tutulur. Şəhərətrafı dəmir yolunun çəkilişi
prosesi davam etdirilir. Bu da şəhər nəqliyyatının işini
böyük dərəcədə yaxşılaşdıracaqdır.
Bu il Ağsu, İsmayıllı, Şamaxı rayonlarında baş
vermiş zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün
fəal işlər gedir. Müntəzəm olaraq mənə məruzə edilir.
Minlərlə yeni ev tikilib əsaslı təmir ediləcək. Dövlət
vəsaiti ayrıldı. Yenə də demək istəyirəm ki, biz bu
məsələyə çox operativ şəkildə yanaşdıq. Vətəndaşların
problemlərini nəzərə alaraq çalışmalıyıq ki, bu işlər tez
bir zamanda başa çatsın. Halbuki bu, ağır işdir, ilk
növbədə, təhlil aparılmalıdır, komissiya işləməlidir,
dəymiş ziyanın həcmi müəyyən edilməlidir və tikinti
işləri aparılmalıdır. Əlbəttə ki, bu, zaman tələb edən bir
məsələdir. Həm dövlət qurumları, həm də özəl sektor bu
işlərə qoşulub. İşlər indi geniş vüsət alıb. Həm vətəndaşların evləri təmir olunur, yeni evlər tikilir, həm də
çoxmərtəbəli binaların tikintisi başlamışdır. Çalışmalıyıq ki, bu məsələ də qısa müddət ərzində öz həllini
tapsın. Mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmişdim. Bir daha demək istəyirəm ki, inkişaf etmiş
ölkələrdə bu işləri sığorta şirkətləri görür. Vətəndaşın
evi sığortalıdır, sığorta pulunu alır, gedir özü üçün ev
tikir. Nəzərə alsaq ki, bizdə belə deyil, dövlət bu
məsələni öz üzərinə götürür. Bir daha demək istəyirəm
ki, ən gözəl nümunə göstərən ölkələrdən biri Azərbaycandır, həm keyfiyyət, həm müddət, həm operativlik və
həm də vətəndaşlara qayğı baxımından.
Ona görə Azərbaycan vətəndaşları əmin ola bilərlər
ki, ən ağır məqamlarda dövlət onların yanındadır.
Dövlət orqanları, mərkəzi və yerli icra orqanlarının
nümayəndələri daim vətəndaşlara qayğı, diqqət göstərməlidirlər, daim vətəndaşların yanında olmalıdırlar.
Müvafiq icra orqanlarının rəhbərlərinə və məsul şəxslərə göstəriş verildi ki, onlar daim vətəndaşların problemləri ilə məşğul olmalıdırlar. İcra başçıları qəsəbələrdə,
kəndlərdə olmalıdırlar, vətəndaşların problemlərini
eşitməlidirlər, onlara biganə qalmamalıdırlar, onlara
şərait yaratmalıdırlar, onlara dəstək olmalıdırlar, kömək
göstərməlidirlər. Bu sahədə çox ciddi islahatlar aparılır
və aparılacaq.
Ümumiyyətlə, idarəetmə sahəsində islahatların
aparılmasına böyük ehtiyac var. Mən bunu demişəm, bu
gün də, əvvəlki çıxışlarda da. Hər bir sahədə inkişaf
üçün böyük meydan var. Hər bir sahədə, əgər o sahəyə
rəhbərlik edən insanlar öz işinə vicdanla yanaşarlarsa,
mütləq nəticə də olacaq. Bu, ictimaiyyət tərəfindən də
mütləq yüksək qiymətləndiriləcək. Ona görə bir daha
demək istəyirəm ki, yerli və mərkəzi icra orqanlarının
nümayəndələri daim vətəndaşların problemləri ilə
məşğul olmalıdırlar.
Biz regional inkişaf proqramını böyük dərəcədə
yerlərdən gələn məktublar, sifarişlər əsasında formalaşn Aprel - May - Iyun n
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dırmışıq. Hansı problemlər insanları narahat edir, biz o
problemləri də dövlət proqramına salmışıq və onları həll
edirik. Amma bəzi hallarda bu layihələrin icrası ilə bağlı
da bir çox qüsurlar, bir çox çatışmazlıqlar olur. Bunlar
aradan qaldırılmalıdır. Əlbəttə ki, ictimai nəzarət daha
da güclü olmalıdır.
Ölkəmizdə makroiqtisadi vəziyyət sabitdir. Mən
qeyd etdim, inflyasiya aşağı səviyyədədir – 2 faizdən
bir qədər çoxdur. Manatın məzənnəsi sabitdir. Belə olan
halda, əlbəttə ki, süni qiymət artımına yol vermək qətiyyən olmaz. Bəzi hallarda bəzi məhsulların qiymətlərində artım olur. Bunun heç bir əsası yoxdur. Bəzi
hallarda mövsümi xarakter daşıyır. Amma bəzi hallarda
qiymətlər süni şəkildə artırılır. İndi ölkə iqtisadiyyatında
canlanma var. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti artır. Biz
bunu indi statistik göstəricilərdən görürük. İndi istehlak
bazarına nəzarət edən qurumlar bunu görür. Maaşlar,
müavinətlər artır, problemli kreditlərlə bağlı ödənişlər
başlamışdır. Ancaq biz imkan verə bilmərik ki, bundan
hansısa natəmiz adamlar, möhtəkirlər istifadə etsinlər,
qiymətləri süni şəkildə qaldırsınlar, yaxud da ki, hansısa
bir inhisarçılıqla məşğul olsunlar. Ona görə istehlak
qiymətlərinə daim nəzarət olmalıdır. Süni qiymət
artımına qətiyyən yol verilməməlidir. Müvafiq qurumlar
bu işlərlə çox ciddi məşğul olmalıdırlar.
Sənaye istehsalı sahəsində iri sənaye müəssisələrinin yaradılması prosesi yaxşı nəticələr verir. Ancaq
biz çalışmalıyıq ki, kiçik, orta sənaye müəssisələri daha
da fəal olsun, həm yeniləri yaradılsın, həm də fəaliyyətdə olan sənaye obyektləri öz işini təkmilləşdirsinlər
ki, rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsal olunsun. Bu,
həm iş yerləridir, həm yerli istehsaldır, idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasıdır. Sənaye parklarının bu sahədə
böyük əhəmiyyəti var. Bizdə sənaye parklarında, sənaye
zonalarında 60-a yaxın rezident var. Bu parklara, zonalara artıq 3,3 milyard dollar sərmayə qoyulub. Əgər biz
sənaye parklarını yaratmasaydıq, bu vəsait də qoyulmazdı. Orada güzəştli şərtlər tətbiq olunur, investorlar
vəsait qoyur, iş yerləri yaradır və nəticə etibarilə
ölkəmiz inkişaf edir.
İnşaat sektorunun inkişafına biz daha böyük diqqət
göstərməliyik. İnşaat sektorunda hazırda canlanma var.
İnşaat sektorunda minlərlə, on minlərlə insan işləyir.
Hazırda Bakı şəhərində 400-ə yaxın çoxmərtəbəli bina
tikilir. Bu, onu göstərir ki, bu sektorda çox böyük
canlanma, irəliləyiş var, tikinti materiallarının istehsalı
artır. Yəni, inşaat sektoru iqtisadiyyat üçün çox böyük
əhəmiyyət daşıyan sahədir. Burada, əlbəttə ki, dövlət
tərəfindən sahibkarlara tam dəstək verilməlidir, bütün
bürokratik əngəllər aradan qaldırılmalıdır. Əlbəttə ki,
sahibkarlar da dövlət nəzarəti altında bütün memarlıq
və şəhərsalma qaydalarına əməl etməlidirlər.
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin xətti ilə birinci
sosial evlər layihəsi uğurla başa çatıb. Yasamal yaşayış
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kompleksi istifadəyə verilib. Mən bu kompleksin
açılışında olmuşam. İndi isə ikinci layihə icra edilir Hövsan qəsəbəsində. Orada indi 3 minə yaxın mənzil
inşa edilir. Bu qurum – MİDA mənim təşəbbüsümlə
yaradıldı və məhz sosial məna daşıyan bir layihədir.
Sosial evlərin tikintisi minlərlə ailənin mənzillə təmin
edilməsi üçün şərait yaradır. Bu, minlərlə iş yeri yaradır
və eyni zamanda, inşaat sektoruna böyük təkan verir.
Yəni, təkcə bir yaşayış kompleksində 3 minə yaxın
mənzilin tikintisi görün nə qədər insanı bu işlərə cəlb
edir, nə qədər sahibkarı işlə təmin edir.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı aparılan islahatlar
haqqında məruzə edildi. Bu sahə də daim diqqət
mərkəzindədir. Bildiyiniz kimi, dövlət bu sahəyə çox
böyük dəstək, yardım göstərir. Güzəştli şərtlərlə gübrələr, yanacaq, subsidiyalar, texnika verilir. Mən deyə
bilərəm ki, Azərbaycan bu sahədə dünya miqyasında
fermerlərə dəstək baxımından ən qabaqcıl ölkələrdən
biridir. Həm də onlardan vergilər də tutulmur, torpaq
vergisi istisna olmaq şərti ilə. Yəni, bu sahəyə
maksimum dəstək verilir. Bu sahədə aparılan islahatlar,
əminəm ki, daha da böyük nəticələrə gətirib çıxaracaq.
Hesab edirəm ki, idiki 3,6 faiz artım bizim potensialımızı tam əks etdirmir. Çünki bu qədər işlər görülür –
həm meliorativ tədbirlər, həm dövlət tərəfindən dəstək.
Fındıqçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik sahəsində görülən işlər indi burada
məruzədə də səsləndi. Yəni, bizim istehsalımız və
ixracımız böyük dərəcədə artır. Mən hesab edirəm ki,
görülmüş işləri və islahatları nəzərə alsaq kənd təsərrüfatında artım daha da yüksək ola bilər.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı texnoloji sahəyə
çevrilməlidir və burada yeni mexanizmlər, o cümlədən
aqrar sığorta mexanizmi tətbiq edilməlidir. Bununla
paralel olaraq, biz kəndlərdə investisiya layihələrinin
icrası ilə bağlı düşünməliyik. Mən tapşırıq verirəm ki,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi birgə işləsinlər.
Bəlkə işçi qrup da yaradıla bilər ki, kəndlərdə investisiya layihələrinin icrası ilə bağlı təkliflər hazırlansın.
Hər bir kənd üzrə belə proqram ola bilər. Biz investisiyaları daha çox şəhərlərə cəlb edirik. Ancaq kəndlərin
yeni inkişaf konsepsiyası hazırlanmalıdır.
Əlbəttə ki, mən bütün bu işlərdə sahibkarların
rolunu qeyd etmək istərdim. Son vaxtlar Azərbaycanda
güclü sahibkarlar sinfi formalaşıb. Mən sahibkarları
daim dəstəkləyirəm, sahibkarlarla çoxsaylı görüşlərdə
onlara öz dəstəyimi ifadə edirəm, dövlət onları dəstəkləyir, həm güzəştli kreditlərlə, həm tövsiyələrlə və
yaradılmış şəraitlə. Əgər infrastruktur layihələri olmasa
idi, sahibkar investisiya qoya bilməzdi. Əgər işıq, qaz,
yol yoxdursa, hansı sahibkar harasa vəsait qoya bilər.
Biz bunu yaratdıq, üstəlik kreditlər də verdik. Bu günə
qədər sahibkarlara 2 milyard manatdan çox güzəştli
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şərtlərlə kreditlər verilmişdir. Təkcə bu il 170 milyon
manat həcmində kredit veriləcək, əvvəllər verilmiş və
qaytarılan kreditlər hesabına. Ona görə sahibkarlar
bundan sonra da fəal olmalıdırlar və yeni müəssisələr,
iş yerləri yaradılmalıdır. Mən onlara tövsiyə etmişdim
ki, mövcud müəssisələrdə əlavə iş yerləri yaratsınlar.
Çünki dövlət 40 min ödənişli ictimai iş yeri yaradır.
Mənə verilən məlumata görə, sahibkarlar bu il təqribən
8 min ödənişli ictimai iş yeri yaradacaqlar. Bu, onlar
üçün böyük bir yük olmayacaq, ancaq vətəndaşların
məşğulluq problemini həll edəcək. Baxın, dövlət və özəl
sektor ancaq bir il ərzində 50 minə yaxın ictimai iş yeri
yaradacaq. Əlbəttə, biz gözləyirik ki, yeni müəssisələr,
yeni sənaye sahələri yaradılsın və burada iş yerləri
kifayət qədər çox olsun.
Bu il bölgələrdə beş “ASAN xidmət” mərkəzinin
yaradılması nəzərdə tutulur və beləliklə, onların sayı 20-yə
çatacaq. Mənə verilən məlumata görə, Bakı şəhərində
də yeni mərkəzlərin tikintisinə ehtiyac var. Çünki “ASAN
xidmət”in funksiyalarının həcmi və müraciətlərin sayı
artır, bəzi yerlərdə növbələr yaranır. Biz “ASAN xidmət”i məhz ona görə yaratdıq ki, bu, asan olsun, bu xidmət rahat olsun, növbə olmasın, heç bir pozuntu
olmasın, şəffaf olsun. Buna nail olmuşuq. “ASAN xidmət”in bəyənmə əmsalı 100 faizə yaxındır. Ancaq nəzərə alsaq ki, funksiya genişlənir və müraciətlərin sayı

artır, bəzi yerlərdə növbələr yaranır. Ona görə göstəriş
vermişəm ki, – ilkin vəsait də ayrıldı, – Bakı şəhərində
əlavə iki “ASAN xidmət” mərkəzi yaradılsın və beləliklə, onların sayı 22-yə çatacaq.
Görülmüş işlər deməyə əsas verir ki, biz düzgün
yoldayıq. Buna heç bir şübhəmiz yoxdur. İqtisadi, sosial
sahələrdə və bütün başqa sahələrdə islahatlar bundan
sonra da aparılacaq. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlarla bağlı müvafiq Fərman imzalanmışdır. Hesab edirəm ki, onun icrası bu
sahədə də ciddi dönüşə səbəb olacaq. Yəni, biz gərək hər
bir sahədə irəli gedək. Yeniliklər, müsbət təcrübə, dünyada mövcud olan ən mütərəqqi yanaşma Azərbaycanda
tətbiq edilməlidir. Nəzərə almalıyıq ki, bizim neft-qaz
sektorumuz da iqtisadiyyata böyük dəstəkdir. Nəzərə
almalıyıq ki, biz indi nəqliyyat mərkəzlərindən birinə
çevrilirik. Bu yaxınlarda Çində keçirilmiş “Bir kəmər,
bir yol” Forumunda Azərbaycanın iştirakı bir daha onu
göstərir ki, ölkəmiz bu önəmli layihənin tərkib hissəsidir.
Bizim gəlirlərimiz artacaq, maliyyə və iqtisadi imkanlarımız daha da böyüyəcək.
Biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik,
daim irəliyə baxmalıyıq. Əminəm ki, biz bu ili də uğurla
başa vuracağıq, 2019-cu il də ölkəmiz üçün, xalqımız
üçün uğurlu olacaq. Sağ olun.

V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında
İlham Əliyevin nitqi
Hörmətli xanımlar və cənablar.
Hörmətli qonaqlar.
Əvvəlcə Forumun bütün iştirakçılarını salamlayır,
bu gün bizimlə birlikdə olduqlarına görə qonaqlarımıza
təşəkkürümü bildirirəm. Burada 100-dən artıq ölkədən
500-dən çox qonağımız var. Bu, onu göstərir ki, bu Forum nisbətən qısa zaman ərzində cari gündəlikdə duran
mövzulardan biri olan mədəniyyətlərarası dialoqun
müzakirəsi baxımından qlobal platformaya çevrilib.
Xatirimdədir, 8 il əvvəl ilk forum təşkil ediləndə biz
onun bu qədər geniş beynəlxalq dəstək qazanacağını
təsəvvür edə bilməzdik. 2011-ci ildə bizim mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edilmiş dünya forumunun təşkil
edilməsi təşəbbüsümüz tariximiz, coğrafiyamız və
düşüncəmizdən qaynaqlanırdı ki, dünyanı təhlükəsiz
etmək üçün biz sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və müxtəlif etnik qrup və dinlərin nümayəndələri arasında dialoqun təşviqi sahəsində çox fəal olmalıyıq.
Foruma göstərilən geniş beynəlxalq dəstək bizi
ruhlandırır. Bu gün Forumun həmtəşkilatçıları arasında
dünyanın aparıcı beynəlxalq təşkilatları var və bizim
birgə səylərimiz mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi
işinə töhfə verir.
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Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif mədəniyyətlərin,
etnik qrupların və dinlərin nümayəndələrinin birgə
yaşayıb-yaratdığı və təmasda olduğu bir məkandır. Əsrlər boyu Azərbaycan dini dözümlülük və müxtəlif
millətlərin birgə yaşadığı torpaq olmuşdur.
Tarix və coğrafiyamız nümayiş etdirir ki, biz yalnız
tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət ruhunda uğura nail ola
bilərik. Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişafı da məhz
bu mədəni irsimizə və cəmiyyətimizin bütün nümayəndələrinin nümayiş etdirdiyi həmrəyliyə əsaslanır. Biz
tariximiz, tarixi abidələrimizlə fəxr edirik. Onlar da
əsrlər boyu müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin Azərbaycanda yaşayıb-yaratdıqlarını göstərir. Biz qədim
tariximizlə fəxr edirik. Dünyanın ən qədim məscidlərindən biri qədim Şamaxı şəhərində yerləşir. Qafqazın
ən qədim kilsələrindən biri olan Qafqaz Albaniyasına
məxsus kilsə bizim qədim Şəki şəhərindədir.
Bizim tariximiz mədəni müxtəliflik tarixidir və bu
gün həmin tarixi irs əsasında Azərbaycan dünyaya
mədəniyyətlərarası dialoqun ölkələri yaxınlaşdırmağın,
müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri
arasında yeni körpülərin qurulmasının yeganə yol olduğunu nümayiş etdirir.
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Multikulturalizm bizim üçün həyat tərzidir. Bu söz
nisbətən yeni olsa da, biz həmin ab-havada əsrlər boyu
yaşamışıq. 2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm
İli” elan olunması onu sübut edir ki, biz dünyanın diqqətini bu mühüm ideyaya cəlb etmək istəyirik. 2017-ci
il isə “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilib. Bu da bizim
tarixi irsimizi, kökümüzü və dünyaya açıq olduğumuzu
nümayiş etdirən, rəmzi məna daşıyan addım idi. Hesab
edirəm ki, bu meyillər dünyada üstünlük təşkil etsə,
dünyada təhlükəsizlik, proqnozlaşdırıla bilmə və sülh
bərqərar olar.
Bizim üçün multikulturalizm həm də siyasətimizin
mühüm elementlərindəndir. Azərbaycanda multikulturalizm üzrə beynəlxalq mərkəz yaradılıb. Biz bu dəyərləri təşviq edir və multikulturalizmin böyük gələcəyinin
olduğunu nümayiş etdiririk. Bilirik ki, bu mövzu ilə
bağlı müxtəlif fikirlər var. Ancaq hesab edirəm ki, bizim
forum və bu mövzuda Azərbaycanda və dünyanın digər
yerlərində təşkil olunan çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər
multikulturalizm dəyərlərinin təşviqi ilə bağlı səylər
göstərdiyimizi aydın nümayiş etdirir.
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
qlobal miqyasda və əlbəttə, bizim ölkəmiz üçün mühüm
beynəlxalq tədbirlərdən biridir. Son illər ərzində Azərbaycan çoxsaylı beynəlxalq təbirlərə ev sahibliyi edib.
Dünya Dini Liderlərinin Forumunu, ənənəvi Bakı
Humanitar Forumunu, yeddi dəfə Bakı Qlobal Forumunu təşkil etmişik. Nizami Gəncəvi Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən həmin forum da siyasi inkişaf və
mədəniyyət dialoqu mövzularının müzakirəsi üçün çox
vacib platformadır. Digər tədbirlər də təşkil edilir və bununla da biz dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu mühüm
məsələlərə yönəltməyə çalışırıq.
Əminəm ki, bu gün və sabah Forum çərçivəsində
aparılan müzakirələr problemləri aşkar edərək çıxışçılara fikirlərini bildirmək imkanı verməklə yanaşı, tərəfdaşlıq, həmrəylik və əməkdaşlığı gücləndirəcək, nəticədə
mədəniyyətlər arasında körpü yaradacaq.
Ötən il biz “Bakı Prosesi”nin 10 illiyini qeyd etdik.
Bu da bizim fəxr etdiyimiz bir təşəbbüsdür. Yadımdadır,
2008-ci ildə bu təşəbbüs irəli sürülən kimi, o, dərhal
beynəlxalq diqqəti özünə cəlb etdi. İlk dəfə məhz
Azərbaycan Avropa Şurasına və İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərini
bir araya gətirdi. 100-dən artıq dövlətin nümayəndəsi
Bakıda toplaşdı və əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etdi. Biz eyni tərkibdə nazirlərin iştirakı ilə daha bir
tədbiri 2009-cu ildə təşkil etdik. Bu təşəbbüs “Bakı
Prosesi” adlandırıldı və bu gün həmin proses Avropa ilə
müsəlman dünyası arasında dialoq üçün mühüm vasitədir.
Həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, həm də Avropa
təsisatlarına eyni zamanda üzv olan nadir ölkələrdən biri
olan Azərbaycan təmasların qurulması və dialoq üçün
imkanların yaradılmasında özünün təbii və əminəm ki,
n 2 (66) 2019 n

müsbət rolunu oynayır. Bizim dialoqa ehtiyacımız var.
Mədəniyyət və dinlərarası münasibətlər, siyasi gündəlik,
iqtisadi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərində dialoq zəruridir. Forumun adı belə dialoq adlanır. Yəni, biz
məhz bunu dünyaya təqdim edirik və bu təşəbbüs geniş
beynəlxalq dəstəyə malikdir.
Bu gün “Bakı Prosesi” BMT və digər beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. Əminəm ki, “Bakı
Prosesi”nin böyük gələcəyi var.
Bu qəbildən olan forumlar mədəniyyətlərarası dialoq mövzusuna diqqəti cəlb edir, yeni ideyalar və yanaşmalar ortaya qoyulur. Müxtəlif ölkələrdə və beynəlxalq
təşkilatlarda mühüm qərar qəbul edənlər üçün bu,
düzgün qərarların verilməsi məqsədilə yaxşı və müsbət
platformadır. Bu baxımdan Azərbaycan həm daxildə,
həm də xaricdə qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığa söykənən siyasət yürüdür. Biz körpülər qururuq. Biz Avropa
ilə Asiya arasında yerləşirik. Əlbəttə, bizim coğrafiyamız tariximizə təsir edib və bugünkü inkişafımıza da
təsir etməkdədir.
Bu gün nisbətən gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında körpülərin yaradılmasında mühüm rol oynayır. Siyasi, iqtisadi, mədəni
körpülər, eyni zamanda, praktiki baxımdan da nəqliyyat
bağlılığı yaradan körpülər.
Ötən il biz müstəqilliyimizin 27-ci ildönümünü
qeyd etdik. Bu müddət ərzində Azərbaycan müasir
infrastruktura və gələcəklə bağlı aydın baxışa malik,
inkişaf edən ölkəyə çevrilib. Uzun illər üzləşdiyimiz
əsas problemlərdən biri Ermənistanın ölkəmizin ərazisini işğal etməsidir. İyirmi beş ildən artıqdır ki, Ermənistan bizim tarixi torpağımız olan Dağlıq Qarabağı və
Azərbaycanın digər 7 rayonunu işğal etməkdə davam
edir. Bu, beynəlxalq hüququn kobud pozulmasıdır. Bizim xalqa qarşı etnik təmizlənmə aparılıb, Ermənistanın təcavüzü və işğalı nəticəsində bir milyondan artıq
insan evlərindən didərgin salınıb. ATƏT işğal edilmiş
ərazilərə 2 dəfə faktaraşdırıcı missiya göndərib və
həmin hesabatlar tarixi irsimizin və dini abidələrimizin
dağıdıldığını aydın şəkildə göstərir.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan qoşunlarının
işğal edilmiş ərazilərimizdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul edib. Bu
qətnamələr kağız üzərində qalıb. Bu, onun göstəricisidir
ki, bəzən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
uzun illər ərzində icra edilmir. Onların yerinə yetirilmə
mexanizmi ya mövcud deyil, ya da tətbiq edilmir. Bunun nəticəsində isə Azərbaycanın torpaqları işğal altında
qalmaqdadır.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı,
ATƏT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamə və qərarlar qəbul ediblər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün
dünya tərəfindən tanınır. Bizim ərazi bütövlüyümüz
bərpa edilməlidir və münaqişə beynəlxalq hüququn
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normaları, BMT Nizamnaməsi, Təhlükəsizlik Şurasının
müvafiq qətnamələri və Helsinki Yekun Aktına əsasən
həll edilməlidir.
Bu böyük problem və humanitar fəlakətə baxmayaraq, Azərbaycan müasir ölkəyə çevrilə bilib. Bizim
fəal xarici siyasətimiz var. İqtisadi siyasətimiz ölkə əhalisinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına imkan
yaradıb. Xarici siyasət sahəsində Azərbaycan etibarlı
tərəfdaşdır. Biz İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının fəal
üzvüyük. Bizim Avropa İttifaqı ilə yaxın münasibətlərimiz var. Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə Azərbaycan
arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər qəbul
edilib. Qeyd etdiyim kimi, “Bakı Prosesi” Avropa ilə
müsəlman dünyası arasında körpülərin qurulması baxımından bizim töhfəmizdir.
Yəni, bizim xarici siyasət gündəliyimiz əməkdaşlığın, tərəfdaşlığın gücləndirilməsi və qarşılıqlı fayda
üzərində qurulub. Bizim xarici siyasətimiz bizə əhəmiyyətli beynəlxalq nəqliyyat layihələrini reallaşdırmağa imkan yaradır. Müxtəlif ölkələrlə və tərəfdaşlarla
yaxşı əməkdaşlıq olmadan bu layihələrin icrası mümkünsüz olardı. Son illər ərzində bizim iqtisadi inkişafımız enerji layihələrimizə söykənib. Qonşularımız və
tərəfdaşlarımızla birlikdə biz şaxələndirilmiş neft-qaz
kəmərləri vasitəsilə Xəzər dənizini Qara dənizlə və
Xəzəri Aralıq dənizi ilə birləşdirə bildik. Bu isə bizim,
qonşularımızın və dünyanın bir sıra ölkələrinin enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi deməkdir. Bu gün biz
Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi üzərində fəal
çalışırıq. Bu, artıq yeni miqyasda həyata keçirilən layihədir. O, 7 ölkəni birləşdirir və həmin ölkələrə layihədən
faydalanmağa imkan yaradır.
Son 15 ildə bizim iqtisadiyyatımız ən sürətlə inkişaf
edən iqtisadiyyatlar sırasında olub. Biz mühüm islahatlar həyata keçirmişik ki, bu da bizə ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və sərmayə cəlb etmək imkanı
yaradıb. Dünya Bankının sonuncu “Doing Business”
hesabatına görə, Azərbaycan dünyada 25-ci yerdə qərarlaşıb. Ölkədə xarici sərmayələr üçün münbit biznes
mühiti mövcuddur.
Biz xarici borcumuzun azaldılması strategiyası
üzərində çalışırıq. O, onsuz da aşağı səviyyədədir –
ümumi daxili məhsulumuzun 19 faizi səviyyəsində.
Eyni zamanda, biz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi,
yoxsulluq və işsizliyin tamamilə aradan qaldırılması
üzərində çalışırıq. Bu, gündəliyimizdə duran başlıca
məsələlərdəndir. Çünki bizim iqtisadi inkişafımız
insanlarımızın yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə
nəticələnir. On beş il öncə əhalinin 50 faizi yoxsulluq
səviyyəsində yaşayırdı. Bu gün bu göstərici 5-6 faiz
səviyyəsindədir.
Yoxsulluq, işsizlik, sosial bərabərsizlik və savadsızlıq radikalizmin və ekstremizmin mənbələrindəndir.
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Azərbaycan beynəlxalq terrorizm, radikalizm və ekstremizmlə mübarizədə çox fəal tərəfdaşdır. Bununla yanaşı, biz dünyada İslam sivilizasiyasının dəyərlərini
təbliğ edirik. Biz dünyanın müxtəlif yerlərində öz
mədəniyyətimizi və digər tərəfdaş müsəlman dövlətlərinin mədəniyyətini əks etdirən çoxsaylı sərgi və təqdimatlar keçiririk.
Bağlılıq haqqında danışarkən istərdim Azərbaycanın iştirak etdiyi nəqliyyat layihələrini xüsusi qeyd
edim. Biz bu layihələrə yalnız nəqliyyat bağlılığı kimi
baxmırıq. Əslində, bu layihələr regionda ab-havanı
dəyişir. Onlar geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatını
yaradır. Azərbaycan qədim İpək Yolu üzərində yerləşir.
Son illər yaratdığımız müasir nəqliyyat infrastrukturu
artıq Azərbaycanı vacib tranzit ölkəyə çevirib. Yaxın
qonşularımız və digər tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq
olmasa idi, biz tranzit ölkəyə çevrilə bilməzdik. Bunun
üçün qonşular və tərəfdaşlar tələb olunur.
Nəqliyyat sahəsinə qoyulan sərmayələr avtomatik
olaraq regionda daha da proqnozlaşdırıla bilən vəziyyət
yaradır ki, burada ölkələr birgə faydalanır. Bizim
siyasətimiz əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı
fayda vasitəsilə məqsədlərimizə nail olmaq və ölkəni
gücləndirməkdən ibarətdir.
Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı siyasətimizdə də biz
hər zaman istehsalçı, tranzit dövlətlər və istehlakçılar
arasında lazımi balansı tapmağa çalışırıq. Burada hər bir
tərəf fayda görməsə, uğurdan söhbət gedə bilməz. Biz
hər zaman tərəfdaşlarımızın ehtiyacı olduğu vaxt onlara
dəstək verməyə hazır olmalıyıq. Eyni zamanda, lazım
gəldikdə onlardan da eyni dəstəyi gözləyirik.
Azərbaycan, həmçinin Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. Xəritəyə baxsanız ŞərqdənQərbə, Şimaldan-Cənuba gedən nəqliyyat marşrutlarının ölkəmizin ərazisindən keçdiyini görərsiniz. Buna
nail olmaq üçün isə gərgin işləməli olduq. Burada coğrafiya kifayət deyil, bu, yalnız ilkin şərt, zəruri element
sayıla bilər. Biz nəqliyyat infrastrukturuna – dəniz
limanları, dəmir yolları, hava limanları və magistral
yollara böyük sərmayə yatırdıq. Beləliklə, bu gün coğrafi və nəqliyyat mərkəzi olmaq baxımından Azərbaycan tərəfdaşlarına çoxlu imkanlar təklif edir.
Əziz dostlar, Azərbaycanda keçirilən bugünkü
Forum əlamətdar hadisədir. Bir daha bu Forumda iştirak
edən bütün tərəfdaşlar, tərəfdaş təşkilatlar, ziyalılar,
alimlər, siyasətçilər, ictimai xadimlər, QHT və media
nümayəndələrinə minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm
ki, müzakirələr səmərəli olacaq və bunun nəticəsində
müvafiq tövsiyələr veriləcək və ölkələrin gələcəyi və
regional inkişafla bağlı qərar qəbul edən şəxslər bizim
tövsiyələrimizi nəzərə alacaq, beləliklə, dünya daha
sabit və təhlükəsiz olacaq.
Çox sağ olun.
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DOST Agentliyinin və ilk DOST mərkəzinin inzibati binasının açılışında
İlham Əliyevin nitqi
Əziz dostlar, bu gün ölkəmizin həyatında çox
əlamətdar bir gündür. İlk DOST mərkəzi açılır, fəaliyyətə başlayır. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik
edirəm. Keçən ilin avqust ayında mənim Sərəncamımla
DOST Agentliyi yaradıldı və şadam ki, qısa müddət
ərzində, heç bir il keçməmiş birinci mərkəz artıq fəaliyyətə başlayır. Bildiyiniz kimi, Bakıda, bütün bölgələrdə
bütövlükdə 31 mərkəz yaradılacaq. Vətəndaşlara yüksək
xidmət göstərmək üçün burada bütün şərait, bütün
imkanlar var. Bina çox gözəldir, müasirdir, həm xarici
görünüşü, həm də dizayn-tərtibat baxımından. Bu, bir
daha onu göstərir ki, sosial sahə bizim üçün prioritet
sahədir. Hər mərkəzdə təqribən 100-150 iş yeri olacaq,
bu da çox önəmlidir. Hər bir mərkəzdə könüllülər qrupu
fəaliyyət göstərəcək. Beləliklə, bu mərkəzlər vətəndaşlara yüksəksəviyyəli xidmət etmək üçün gözəl şərait
yaradacaqdır.
Sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir. Bu sahəyə
çox böyük diqqət göstərilir və bu istiqamətdə aparılan
islahatlar artıq özünü göstərir. DOST Agentliyinin
yaradılması bu istiqamətdə atılmış çox önəmli islahatdır.
Növbəti illərdə bu agentliyin fəaliyyətinin genişləndirilməsi əminəm ki, vətəndaşlar tərəfindən də çox
yüksək qiymətləndiriləcək. Beləliklə, bu sahə ilə bağlı
bizim siyasətimiz daha da geniş miqyasda və məqsədyönlü şəkildə icra ediləcəkdir. Sosial sahə hər bir ölkə
üçün böyük önəm daşıyır. Azərbaycanda da bu sahəyə
böyük diqqət göstərilir. Bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir. Çalışırıq bütün əlavə gəlirlərimizi
sosial sahəyə yönəldək ki, vətəndaşların rifah halı daha
da yaxşılaşsın, işsizliklə bağlı problemlər daha da
yüksək səviyyədə həll olunsun və ölkəmizin dinamik
inkişafı təmin edilsin. Əlbəttə buna nail olmaq üçün, ilk
növbədə, iqtisadi inkişaf olmalıdır və biz bu məsələ ilə
bağlı ciddi məşğuluq. Qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın inkişafı bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. Hesab
edirəm ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə işlər uğurla
gedir. İqtisadiyyatımız çoxşaxəli iqtisadiyyata çevrilir.
Bildiyiniz kimi, özəl sektor ümumi daxili məhsulumuzda təqribən 80 faiz təşkil edir. Beləliklə, iqtisadi artım,
iqtisadi sahədə aparılan islahatlar, büdcə daxilolmalarının artımı, əlbəttə ki, sosial sahəyə böyük diqqət göstərmək üçün imkan yaradır. Deyə bilərəm ki, bu ilin dörd
ayında vergi və gömrük orqanları təqribən 400 milyon
manata yaxın əlavə vəsait toplayıblar - 270 milyon manat vergi orqanları, 100 milyon manatdan bir qədər çox
gömrük orqanları. Yenə də şəffaflıq, yenə də islahatlar

n 2 (66) 2019 n

hesabına. Bu əlavə maliyyə resursu imkan verir ki, biz
pensiyaları, maaşları, sosial müavinətləri artıraq və bunu
edirik. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda çox ciddi sosial
paket hazırlanıb təsdiqləndi və 3 milyona yaxın insan bu
imkanlardan bəhrələnib. Bundan sonra da bu istiqamətdə işlər aparılacaq, minimum əməkhaqqının, minimum
pensiyanın artırılması gündəlikdə duran məsələlərdir.
Məşğulluğun inkişafı – yəni, qeyri-qanuni məşğulluqla
mübarizə nəticə verir və beləliklə, ölkəmizin iqtisadi və
sosial siyasəti bir-biri ilə uzlaşır. Bu, belə də olmalıdır.
Ancaq biz bunu tam şəkildə icra etsək, ölkəmizin dayanıqlı uğurlu inkişafı təmin olunacaqdır.
Sosial sahədə bir önəmli təşəbbüs də Özünüməşğulluq Proqramıdır. Mən çox şadam ki, vətəndaşlar bu
proqrama çox böyük maraq göstərirlər. Biz artıq bir
neçə ildir ki, bu işlərlə məşğuluq. Son dövrdə bu sahədə
daha fəal iş aparılır və şadam ki, müraciətlərin sayı artır.
Mənim təşəbbüsümlə biz Dünya Bankı ilə bu məsələni
müzakirə etdik. Biz onları da bu işlərə cəlb etdik. Dünya
Bankı da öz maliyyə resurslarından istifadə edərək bu
sahəyə vəsait ayıracaq və beləliklə, bu il təqribən 10
minə yaxın vətəndaş Özünüməşğulluq Proqramı ilə
əhatə olunacaq. Gələcəkdə bu işin miqyası artmalıdır.
Bu, həm məşğulluğun artırılmasına xidmət edəcək, eyni
zamanda, ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə olacaq.
Özünüməşğulluq Proqramının qeyri-neft sektorunun,
kənd təsərrüfatının, xidmət sektorunun inkişafı üçün çox
böyük əhəmiyyəti var.
Bizim siyasətimiz demək olar ki, DOST mərkəzlərində öz əksini tapır – islahat, innovasiya, korrupsiyaya,
rüşvətxorluğa qarşı mübarizə, yeni texnologiyalar, gənclərin bu işlərə cəlb olunması, könüllülərin fəaliyyəti.
Yəni, bu mərkəzlər müasir Azərbaycanın simasını əks
etdirir və ölkəmiz məhz bu yolla inkişaf etməlidir. Müasirlik, yenilik, islahatlar, gənclərin bu işlərə böyük
dərəcədə qoşulması ölkəmizin inkişafına xidmət göstərəcək.
Mən çox şadam ki, burada işləyənlərin demək olar,
hamısı gənclərdir və gənclər üçün yaradılan şərait gələcəyə qoyulan sərmayədir. Çünki gənclər gələcəkdə
ölkəmizi idarə edəcəklər, öz töhfələrini verəcəklər.
Gənclər bilikli, savadlı, vətənpərvər və qayğıkeş olmalıdırlar. Əminəm ki, siz burada vətəndaşlara çox yüksək
xidmət göstərəcəksiniz.
Sizi bir daha bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, tezliklə növbəti DOST
mərkəzləri yaradılsın. Sağ olun.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə və
Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə
İlham Əliyevin nitqi
Hörmətli xanımlar və cənablar.
Əziz dostlar.
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96-cı ildönümüdür. Bu gün Azərbaycan xalqı
bir daha Ulu Öndərin əziz xatirəsinə hörmət və
ehtiramını bildirir.
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi sevirdi, ona
inanırdı, ona həmişə dəstək olurdu. O isə öz həyatını
Azərbaycan xalqına həsr etmişdir. Bütün dövrlərdə
Heydər Əliyev öz xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Həm sovet dövründə, həm müstəqillik illərində Azərbaycanın inkişafı üçün çox böyük fədakarlıq göstərmişdir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, sovet dövründə –
1970-ci illərdə, 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ən geridə qalmış respublikalardan birindən ən qabaqcıl respublikalardan birinə
çevrilmişdir. Məhz o illərdə çox möhkəm sənaye
potensialı yaradılmışdır, infrastruktur layihələri icra
edilmişdir. O layihələr ki, bu gün də müstəqil Azərbaycana xidmət göstərir. Heydər Əliyevin yüksək şəxsi
keyfiyyətlərini və Azərbaycanda əldə edilmiş nəticələri
nəzərə alaraq, 1982-ci ildə o, Moskvaya dəvət olundu,
yüksək vəzifəyə – Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə təyin edildi. Bu vəzifədə də uğurla
çalışırdı, o cümlədən Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı
verdiyi tapşırıqlar, qəbul etdiyi qərarlar o vaxt da ölkəmizin inkişafına xidmət göstərirdi. Yəni, o, Azərbaycanla daim maraqlanırdı, Azərbaycanda gedən işlərə
böyük maraq və dəstək göstərirdi. 1987-ci ildə vəzifədən gedəndən sonra xalqımız, respublikamız üçün problemlər başladı. İki həftə də keçməmiş erməni millətçiləri
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana
verilməsi haqqında iddia qaldırdılar. Güclü Heydər
Əliyev amili imkan vermirdi ki, bu məsələ bundan
əvvəlki dövrdə qaldırılsın. Halbuki, belə cəhdlər, belə
meyillər var idi. Ancaq Heydər Əliyev amili buna imkan
vermirdi.
Deyə bilərəm ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt
Azərbaycanın rəhbərliyində olsaydı, heç şübhəsiz ki,
Dağlıq Qarabağ problemi heç vaxt yaranmazdı. O
vaxtdan xalqımız üçün böyük problemlər başladı.
Dağlıq Qarabağda xüsusi idarəetmə komitəsi yaradıldı
və separatçı meyillər geniş vüsət aldı. Pensiyada olan
Heydər Əliyev Moskvada yaşayırdı və hər zaman
Azərbaycan haqqında düşünürdü. Görürdü ki, respublikada vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir, xoşagəlməz
hallar baş verir, respublika tənəzzülə uğrayır. Hadisələrin gələcək inkişafı göstərdi ki, onun təhlili demək
olar tam dəqiq və düzgün idi.
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Qanlı Yanvar faciəsindən dərhal sonra Heydər
Əliyev öz səsini ucaltdı, öz xalqı ilə birlikdə olduğunu
bildirdi və yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəliyində mətbuat konfransında çıxış
edərək sovet rəhbərliyinin bu qəddar aktını qətiyyətlə
pislədi. Mən bunun əyani şahidiyəm. Yadımdadır ki, biz
daimi nümayəndəliyə gələndə orada çox böyük kütlə
var idi, insanlar toplaşmışdılar, çox həyəcanlı idilər.
Heydər Əliyevi görəndə onlar canlı dəhliz yaratdılar,
kənara çəkildilər və Heydər Əliyev binaya daxil oldu.
O vaxt Heydər Əliyev pensiyaçı idi, ona qarşı müxtəlif
dövrlərdə qarayaxma kampaniyaları aparılırdı. Ancaq
xalqın qəlbində o, lider, görkəmli şəxsiyyət, Azərbaycan
xalqının böyük oğlu kimi yaşayırdı. Həmin gün ona
göstərilən hörmət əlbəttə ki, həmişə bizim yadımızda
qalacaqdır.
O vaxt Sovet İttifaqının dağılmasına hələ iki il var
idi. Bəlkə də heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, Sovet
İttifaqı dağıla bilər. Ona görə məhz o anda, xalqımız
üçün ən ağır anda Heydər Əliyevin bu addımı, bu
bəyanatı əlbəttə ki, böyük cəsarət tələb edirdi, bir daha
onu göstərirdi ki, o, hər zaman Azərbaycan xalqı ilə bir
yerdədir. Ondan sonra bu qanlı cinayətə etiraz olaraq
uzun illər ərzində üzvü olduğu kommunist partiyasının
sıralarını tərk etdi. Bu da böyük cəsarət tələb edirdi.
Təbii ki, ondan sonra ona və onun ailə üzvlərinə qarşı
təzyiqlər, təqiblər başlamışdır. Bu təzyiqlərin müxtəlif
formaları var idi. Bir sözlə, ona təzyiq etmək və cəzalandırmaq üçün praktiki addımlar atılırdı. Hətta bizdə
məlumat var idi ki, onun həbsi ilə bağlı məsələ müzakirə
edilirdi.
Bakıya gəldi, ovaxtkı rəhbərlik ona Bakıda yaşamağa imkan vermədi, doğulduğu Naxçıvan Muxtar Respublikasına üz tutdu. O da tarixin hökmü idi. Çünki o
vaxt Naxçıvan çox ağır vəziyyətdə idi. Erməni separatçılarının və onların havadarlarının Azərbaycana qarşı
məkrli planlarında Naxçıvanın işğalı da var idi. Məhz
Heydər Əliyev amili, onun iradəsi, xalqın ona olan
inamı Naxçıvanı bu böyük bəladan qurtara bildi. O vaxt
onun rəhbərliyi ilə Naxçıvanda səfərbərlik işləri aparılmışdır. Sərhəddə şiddətli döyüşlər gedirdi və Naxçıvan
öz torpağını qoruya bildi.
Naxçıvanda digər yaddaqalan hadisə Azərbaycanın
tarixində qızıl hərflərlə yazılıb. Məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin ovaxtkı Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı elan
edildi. Azərbaycan Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırıldı ki, oxşar qərar ölkə miqyasında qəbul edilsin.
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Yəni, bu, tarixdir. Bu tarix bir daha göstərir ki, Heydər
Əliyev hər zaman Azərbaycan xalqının yanında idi.
Xalq ona böyük dəstək verirdi, o da gücü xalqın inamından, məhəbbətindən alırdı.
Azərbaycanda ovaxtkı vəziyyət bizim yadımızdadır.
O vaxt - 1992-ci ildə hakimiyyəti qanunsuz yollarla zəbt
etmiş AXC-Müsavat cütlüyü ölkəmizi, gənc, müstəqil
dövləti uçuruma aparırdı. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq,
total böhran hökm sürürdü, talançılıq, rüşvətxorluq baş
alıb gedirdi, ölkə idarəolunmaz vəziyyətə düşmüşdü.
Siyasi, iqtisadi, hərbi böhran gənc dövlətin dayaqlarını
sarsıdırdı. Azərbaycan xalqı bu xəyanətkar hakimiyyətə
bir il dözə bildi. Bir ildən sonra onlar tarixin arxivinə
göndərildi. O vaxt torpaqlarımız işğal altına düşdü.
Şuşa, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi
Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi əlaqə
yaratdı.
Azərbaycan öz inkişaf yolunu Heydər Əliyevin
simasında görürdü və müraciət edərək onu dəvət etdi.
Heydər Əliyevin o vaxt 70 yaşı var idi, ömrünün böyük
hissəsi geridə qalmışdı. Ancaq xalq sevgisi, xalqa olan
məhəbbət və böyük məsuliyyət hissi onu bu dəvəti qəbul
etməyə sövq etdi. Beləliklə, müstəqil Azərbaycanın
müstəqil həyatı başladı. Çünki tam qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, 1993-cü ilə qədər bizim dövlət müstəqilliyimiz şərti xarakter daşıyırdı. Atributlar var idi,
ancaq ölkə müstəqil siyasət apara bilmirdi. 1993-cü il
dönüş nöqtəsi oldu. Məhz Heydər Əliyevə xalq tərəfindən göstərilən inam, etimad imkan verdi ki, ölkə bu ağır
vəziyyətdə, vətəndaş müharibəsinin fəsadlarından ləyaqətlə çıxa bilsin və belə də oldu. Sabitlik yaradıldı,
inkişafa yol açıldı, bütün sahələrdə, ilk növbədə, siyasi
sahədə islahatlar icra edilməyə başlandı. Çünki o vaxt
Azərbaycanda siyasi sistem hələ formalaşmamışdı. Siyasi sistemin formalaşmasında 1992-ci ildə Naxçıvanda
yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyasının rolunu qeyd
etməliyəm. Onu da bildirməliyəm ki, özlərini demokrat
adlandıran şəxslər o vaxt imkan vermədilər ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı Bakıda keçirilsin. Bir qrup vətənpərvər ziyalı Naxçıvana gedərək
Heydər Əliyevin iştirakı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayını keçirdilər.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə senzura ləğv edildi.
O vaxt Azərbaycanda mətbuat azadlığı yox idi. Senzuranın ləğvi də Ulu Öndərin gələcəyə yönəlmiş baxışlarını tam əks etdirirdi.
Ordu quruculuğu prosesi başlamışdır. Çünki o vaxta
qədər nizami ordu yox idi. İqtisadi sahədə çox ciddi
islahatlar aparılmışdır, o cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində. O islahatlar ki, bu gün bizim apardığımız islahatlar üçün gözəl zəmin yaradır. Sənaye potensialının
inkişafı ilə bağlı önəmli addımlar atılmışdır. Sərmayə
qoyuluşu Azərbaycanda artıq bir amil kimi mövcud
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oldu. “Əsrin kontraktı”nın imzalanması əlbəttə ki, tarixi
hadisədir. 1994-cü ilin sentyabrında bu kontraktın
imzalanması bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafını
böyük dərəcədə təmin etmişdir. Bu kontraktdan əldə
edilən gəlirlər ölkəmizin bütün sahələrində özünü
büruzə verir - insanların rifah halının yaxşılaşması, ordu
potensialının gücləndirilməsi, məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli, infrastruktur layihələrinin icrası.
Əgər bizim maliyyə imkanlarımız olmasaydı, bu işləri
nəyin hesabına görə bilərdik? Bu maliyyə imkanlarını
bizə “Əsrin kontraktı” yaratdı. Mən o dövrü yaxşı
xatırlayıram. O vaxt Dövlət Neft Şirkətinin vitseprezidenti kimi digər yoldaşlarla bu məsələ ilə ciddi
məşğul idim. Bu kontrakt Azərbaycan üçün ən məqbul
şərtlərlə imzalanmışdır və bu, bugünkü reallıqda özünü
göstərir. Bu yaxınlarda kontraktın müddəti 2050-ci ilə
qədər uzadıldı. Azərbaycan bu kontraktın faydasını
görəcəkdir.
Yəni, bu, tarixi hadisə idi, Heydər Əliyevin xalq,
bugünkü və sabahkı nəsillər qarşısında tarixi xidmətlərindən biridir. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Çünki o
vaxt bölgədə geosiyasi vəziyyət çox mürəkkəb idi və bu
kontraktın imzalanması o qədər də asan məsələ deyildi.
Kontraktın imzalanmasından sonra baş vermiş hadisələr
onu göstərdi. Ancaq Heydər Əliyevin dəmir iradəsi,
qətiyyəti və gələcəyə yönəlmiş addımları bugünkü
Azərbaycanın reallıqlarını böyük dərəcədə müəyyən
edir.
2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən
bəyan etmişdim ki, əgər xalq etimad göstərərsə, Heydər
Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm və xalq Heydər
Əliyev siyasətinə səs verdi. O vaxtdan bu günə qədər
Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçdi, müstəqillik daha
da möhkəmləndi. Azərbaycanda sabitlik təmin olunub,
sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Bizim beynəlxalq mövqelərimiz böyük dərəcədə möhkəmləndi.
Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında çox müsbət
nüfuza malik olan bir ölkədir. Dünya birliyinin mütləq
əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və bu dəstək BMT
Təhlükəsizlik Şurasında keçirilmiş səsvermədə özünü
büruzə verdi, 155 ölkə bizi dəstəklədi. Yəni, bu da tarixi
nailiyyətimizdir. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar bu
dövrdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ədalətə əsaslanan, bizim mövqeyimizi
müdafiə edən qərar və qətnamələr qəbul etmişdir, o
cümlədən BMT Baş Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və digər təşkilatlar. Bu,
bizim böyük diplomatik və siyasi uğurumuzdur.
Münaqişə ilə bağlı bizim prinsipial mövqeyimiz
dəyişməz olaraq qalır. Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi Azərbaycan torpağıdır. Əsrlər boyu xalqımız bu torpaqda
yaşamış və yaratmışdır. Bu gün bütün dünya Dağlıq
Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır.
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Heç bir ölkə qondarma rejimi tanımır və əminəm ki,
tanımayacaq. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu
münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri, Helsinki Yekun
Aktı əsasında öz həllini tapmalıdır. Bu, yeganə yoldur
və biz bu yolla gedirik və gedəcəyik.
Eyni zamanda, ordunun gücünü artırırıq. Bu gün
Azərbaycan beynəlxalq reytinqlərə əsasən dünya
miqyasında ordu potensialına görə 50 ölkə arasındadır.
Bundan sonra da ordumuzun inkişafı, maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, müasir texnika ilə
təchizatı üçün lazımi addımlar atılacaqdır.
Heydər Əliyev hər zaman məcburi köçkünlərin
problemləri ilə maraqlanırdı, onlara böyük qayğı, diqqət
göstərirdi. O vaxt biz donor təşkilatlardan böyük
dərəcədə asılı idik, çünki bizim maliyyə imkanlarımız
yox idi. O vaxt böyük işlər görüldü ki, beynəlxalq
təşkilatlar Azərbaycana yardım göstərsinlər və bu
yardım hesabına müəyyən mənada köçkünlərə şərait
yaradıldı. Heydər Əliyev göstəriş verdi ki, ilk neftdən
Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daxil olan gəliri
məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə istifadə
edək. Belə də oldu. Yadımdadır, yağışlı hava idi, gözəl
mənzərəli yer idi, Heydər Əliyev özü şəxsən o köçkün
qəsəbəsinin açılışını qeyd etdi. Bu gün bu siyasət davam
etdirilir. Bu günə qədər yüzdən çox şəhərcik salınıb, 100
minlərlə köçkün yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edilib.
Biz bu illərdə digər sosial layihələri uğurla icra
etmişik. Son 15 il ərzində əməkhaqqının, pensiyanın 10
dəfəyə yaxın artırılması bizim sosial siyasətimizi göstərir. Biz iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində
böyük işlər görmüşük. Bu gün bu istiqamətdə işlər
davam etdirilir. İqtisadiyyatın neft-qaz amilindən asılılığını azaltmaq üçün praktiki addımlar atılır. Son 15 il
ərzində iqtisadiyyat 3 dəfə artıb, çox gözəl biznes mühiti
yaradılıb. Dünya Bankının hesablamalarına görə, biz bu
göstərici üzrə dünya miqyasında 25-ci yerdəyik. Yəni,
islahatlar aparıldı və ölkə qarşısında duran problemlər
həll olunmağa başlandı. Əgər biz buraya texnoloji inkişafı əlavə etsək, deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycanın 3
peyki var, Azərbaycan kosmik klubun üzvüdür. Bu da
böyük nailiyyətdir, tarixi nailiyyətdir. Enerji təhlükəsizliyi sahəsində görün nə qədər böyük işlər görüldü.
Heydər Əliyevin öz əlləri ilə təməlini qoyduğu BakıTbilisi-Ceyhan artıq 13 ildir ki, fəaliyyət göstərir və
ölkəmizə gəlir gətirir. Bu gəlir xalqın rifah halının
yaxşılaşmasına, infrastruktur layihələrinin icrasına
yönəldilir. Bu gün biz daha böyük enerji layihəsini icra
edirik və əminəm ki, uğurla başa vuracağıq. Baxmayaraq ki, açıq dənizə çıxışımız yoxdur, biz Azərbaycanı
nəqliyyat mərkəzinə çevirmişik. Bu sahəyə qoyulan
sərmayə gələcəyə qoyulan sərmayədir. Çünki bundan
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sonra Azərbaycan onilliklər, yüzilliklər ərzində tranzit
imkanlarından istifadə edərək öz büdcəsini artıracaqdır.
Azərbaycana daxil olacaq vəsait, sadəcə, coğrafi vəziyyətdən və tranzit imkanlardan asılı olacaqdır.
Əlbəttə ki, əldə edilmiş nəticələr haqqında çox
danışmaq olar. Amma bizim əsas vəzifəmiz gələcəyə
baxışımızdır. Biz necə inkişaf etməliyik, hansı yollarla
inkişaf etməliyik? Bir şeyi qətiyyətlə deyə bilərəm ki,
biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik. Biz
daim irəliyə baxmalıyıq. Dünya dəyişir, bölgə dəyişir,
bölgədə yeni çağırışlar meydana çıxır, 15-20 il bundan
əvvəl olan vəziyyət bu gün tamamilə fərqlidir. Bölgənin,
dünyanın geosiyasi mənzərəsi tam fərqlidir və biz buna
hazır olmalıyıq. Ona görə hər bir məsələ ilə bağlı biz
çox operativ və çevik fəaliyyət göstərməliyik və göstəririk. Ölkəmizin maraqlarını müdafiə etməliyik. Biz
bundan sonra da çalışmalıyıq ki, Azərbaycanı mümkün
olan risklərdən qoruyaq, necə ki, bu günə qədər
qorumuşuq. Bu, asan məsələ deyil. Çünki hər birimiz
yaxşı bilirik ki, dünyada gərginlik çoxalır, beynəlxalq
hüququn normaları pozulur, bu normalara məhəl qoyulmur və ölkələr arasında gərginlik artmaqdadır. Ona görə
bizim əsas məqsədimiz uğurlu xarici siyasətdən istifadə
edərək ölkəmiz üçün mövcud olan və gələcək mümkün
riskləri azaltmaqdır. Biz bu istiqamətdə fəal işləyirik.
Ancaq deyə bilərəm ki, bu, asan məsələ deyil.
Uzun illərdir ki, Azərbaycanda sabitlik təmin edilir.
Sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır. Xalqın bizim
siyasətə göstərdiyi dəstək bizə güc verir və eyni zamanda, imkan verir ki, islahatları dərinləşdirək və Azərbaycanın uğurlu dayanıqlı inkişafını təmin edək.
Sabitlik hər bir ölkə üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Dünyaya, beynəlxalq mənzərəyə baxın. Harada ki,
sabitlik pozulur, ölkələr geriyə gedir, idarəolunmaz vəziyyətə düşür, ölkələrdə xoşagəlməz proseslər başlayır,
xarici təsir artır, daxili çəkişmələr baş verir və ölkələr
öz gələcəyini itirir. Son illər ərzində sabitliyi pozulan
ölkələrin bugünkü mənzərəsinə nəzər salın. Nə görəcəyik? Müharibə, qardaş qanının tökülməsi, dağılmış şəhərlər, sıradan çıxmış infrastruktur, iflic vəziyyətə
düşmüş sənaye, milyonlarla qaçqın-köçkün, çadır
şəhərcikləri, o şəhərciklər ki, biz onlardan 2007-ci ildə
xilas olmuşuq. Mən o vaxt seçkiqabağı söz vermişdim
ki, 5 il ərzində bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq. Bunu biz 4 ilə etdik. Yəni, sabitliyin pozulması
buna gətirib çıxarır. Hər bir insan bilməlidir ki, sabitlik
böyük sərvətdir. Biz bunu çox böyük fədakarlıq göstərərək əldə etmişik.
Yadımıza 1990-cı illərin əvvəllərini salaq. Nələr baş
verirdi? Azərbaycan idarəolunmaz vəziyyətdə idi,
Azərbaycan müstəqil siyasət apara bilmirdi. Müxtəlif
çaxnaşmalar, toqquşmalar ölkəmizi tamamilə iflic vəziyyətə salmışdı. Bundan istifadə edən Ermənistan
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torpaqlarımızı zəbt etdi. Əgər o vaxt Azərbaycanda
sabitlik olsaydı və əgər o vaxt Heydər Əliyev kimi şəxsiyyət Azərbaycanın rəhbəri olsaydı, heç vaxt torpaqlarımız işğal altına düşə bilməzdi. Ona görə biz
bilməliyik ki, sabitliyin mövcudluğu Azərbaycanın,
gənc nəslin xoşbəxt gələcəyidir. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda sabitlik möhkəm qorunur. Düzdür, bəzi cəhdlər göstərilir, tam iflasa düçar olmuş bəzi
qruplaşmalar, hansılar ki, Azərbaycanı 1990-cı illərdə
bərbad vəziyyətə qoydular, həmin dəstələr yenə də nə
isə əldə etməyə çalışırlar. İndi onların mübarizə üsulu
yalan, şər, böhtan, uydurma, iftiradır. Onların bundan
başqa mübarizə üsulu yoxdur və müxtəlif media vasitələrindən istifadə edərək ölkəmizə qara yaxırlar. Həm
ölkə daxilində, həm də xaricdə çox eybəcər bir mənzərə
yaratmağa çalışırlar. Azərbaycan xalqı onları yaxşı
tanıyır. Məhz onlar Azərbaycanı bərbad vəziyyətə qoydular, onlar ölkəmizi dağıtdılar, onlar vətəndaş müharibəsinə start verdilər, qardaş qanı tökdülər. Azərbaycan
xalqı heç vaxt imkan verməz ki, antimilli, xəyanətkar
ünsürlər Azərbaycanda nə isə əldə etsinlər. Azərbaycan
xalqı müdrik xalqdır və hər şeyi yaxşı bilir.
Biz bundan sonra da islahatlar yolu ilə gedəcəyik.
Çünki bir daha demək istəyirəm, əldə edilmiş nəticələr,
hesab edirəm ki, tarixdə qalmalıdır. Biz bunu bilməliyik
ki, haradan gəlmişik, hara çatmışıq. Ancaq bu, tarixdir,
biz gələcəyə baxmalıyıq. Bu gün iqtisadi sahədə
aparılan islahatlar bütün mötəbər beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Dünya
Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya
İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, bizim tərəfdaşlarımız Azərbaycana böyük kreditlər verirlər. Nəyə
görə? Ona görə ki, bizə inanırlar. Birinci növbədə görürlər ki, islahatlar səmərə verir, digər tərəfdən Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə inanırlar. Əgər belə olmasaydı,
milyardlarla dolları Azərbaycana kredit şəklində
verərdilərmi? Əlbəttə ki, yox.
İqtisadi sahədə aparılan islahatlar hər bir vətəndaşın
həyatında öz əksini tapmalıdır və tapır. Biz əməkhaqlarını, pensiyaları, müavinətləri nəyin hesabına artırırıq?
Ona görə ki, daha da səmərəli işləyirik, ona görə ki,
büdcə daxilolmaları artır və artacaq. Biz hələ islahatların
növbəti mərhələsinin başlanğıcındayıq və bu ilin dörd
ayının yekunları deməyə əsas verir ki, çox böyük nəticələr əldə edilir. Bu, bizə imkan verir ki, sosial sahəyə
həm maddi təminat, həm də islahatlar baxımından daha
böyük diqqət göstərilsin. Dünən, Ulu Öndərin doğum
günü ərəfəsində ilk DOST Mərkəzi yaradıldı. Bu da
sosial təminat sahəsində bir inqilabdır. Necə ki, vaxtilə
“ASAN xidmət” mərkəzi ictimai xidmətlər sahəsində

n 2 (66) 2019 n

bir inqilab oldu. Artıq 6 milyondan çox insan “ASAN
xidmət”dən istifadə edib. Bu, Azərbaycan brendidir, biz
indi bu brendi intellektual məhsul kimi başqa ölkələrə
ixrac edirik. Ona görə islahatların davam etdirilməsi
zəruridir və bunun başqa yolu yoxdur.
Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Fərman imzalanıb. İndi
əməli işlər aparılır ki, Fərmanın icra edilməsinə başlansın. Bu da bir ciddi islahat olacaq. İcbari-tibbi sığorta
Azərbaycanda pilot layihə kimi icra edilibdir və nəticələr həddindən artıq müsbətdir. Biz bəlkə də heç gözləmirdik ki, bu qədər müsbət nəticələr olacaq. Bu, həm
əhali, həm həkimlər tərəfindən, həm də bütün digər
sahələrdə yüksək qiymətləndirilir. Biz qabağa baxmalıyıq. Dünya dəyişir, bir daha demək istəyirəm, biz ön
sıralarda olmalıyıq və olacağıq da. Çünki üfüqlər açıqdır, siyasətimiz tam aydındır və gələcəyə nikbinliklə
baxmaq üçün bütün əsaslar var.
Biz bu gün, eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondunun 15 illiyini qeyd edirik. On beş il bundan əvvəl Fond
yaradıldı və bu illər ərzində bir çox sahələrdə – mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə çox böyük işlər
gördü. Təhsil sahəsində deyə bilərəm ki, Fondun təşəbbüsü ilə başlanan “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
proqramı ölkə miqyasında geniş vüsət aldı və ondan
sonra dövlət xətti ilə 3 min 200-dən çox məktəb tikildi,
təmir edildi. Fond səhiyyə sahəsində çox böyük işlər
görür və bir çox hallarda bu işlər haqqında heç məlumat
da verilmir. Yəni, ictimaiyyət bəlkə də məlumatlı deyil
ki, nə qədər böyük işlər görülür, nə qədər insana kömək
göstərilir, nə qədər insanı – uşağı, xəstəni Fondun xətti
ilə aparılan müalicə normal həyata qaytarıb. Fondun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycanı dünyada tanıdır. Fondun
dünya miqyasında çox böyük hörməti var. Azərbaycan
reallıqlarının dünyaya çatdırılması istiqamətində – bizim musiqimizi, xalçaçılıq sənətini, muğam sənətini,
digər mədəniyyət incilərimizi dünyaya çatdırmaq, təqdim
etmək üçün Fond çox böyük işlər görür. Kitablar çap
olunur, disklər hazırlanır, sərgilər, elmi-praktik konfranslar, simpoziumlar keçirilir. Mən Fondun əməkdaşlarını
əldə edilmiş uğurlar münasibətilə təbrik edirəm və eyni
zamanda, bildirmək istəyirəm ki, Fond Ulu Öndərin
siyasi irsini təbliğ etmək üçün də böyük işlər görür.
Biz Ulu Öndərin doğum gününü yaxşı nəticələrlə,
böyük planlarla qarşılayırıq. Əminəm ki, bütün planlar
reallaşacaq. Necə ki, bu günə qədər reallaşıb, bundan
sonra da reallaşacaq. Çünki buna bizim iradəmiz də
çatır, gücümüz də var, xalq da bizim siyasətimizi dəstəkləyir. Biz bundan sonra yalnız və yalnız uğurlar və
qələbələr yolu ilə gedəcəyik. Sağ olun!
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Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə keçirilən iftar mərasimində
İlham Əliyevin nitqi
Hörmətli Şeyx həzrətləri.
Hörmətli din xadimləri.
Xanımlar və cənablar.
Hər il olduğu kimi, mübarək Ramazan ayında Şeyx
həzrətlərinin iftar süfrəsində görüşürük. Bu, gözəl ənənədir. Bu ənənə yaşayır və yaşayacaq. Bu, dövlət-din
münasibətlərinin bariz nümunəsidir. Dövlət-din münasibətləri hər bir ölkə üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir və
Azərbaycanda bu münasibətlər nümunəvi xarakter
daşıyır.
Bu münasibətlərin təməlində ulu öndər Heydər
Əliyev və Şeyx həzrətləri dayanırlar. Onların şəxsi
dostluğu, bir-birilərinə olan hörməti dövlət-din münasibətlərinin inkişafına çox böyük təsir göstərmişdir. Mən
onun şahidiyəm ki, Şeyx həzrətləri və ulu öndər Heydər
Əliyev bir-birinə çox yaxın insanlar olmuşlar və onların
xalq, Vətən qarşısında gördükləri işlər bugünkü Azərbaycanın uğurlu inkişafına şərait yaratmışdır.
1993-cü ilə qədər dövlət-din münasibətlərində müəyyən boşluqlar var idi. 1993-cü ildən sonra bu sahədə də
bütün istiqamətlər üzrə işlər ən yüksək səviyyədə tənzimlənir. Mayın 10-da, Ulu Öndərin anadan olmasının
96-cı ildönümü günündə onun xalq, dövlət qarşısında
gördüyü işlər haqqında danışdıq. Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısında müstəsna xidmətləri var.
Bugünkü müstəqil Azərbaycan onun əsəridir. Dövlətçiliyin əsaslarının qurulması, Azərbaycanın strateji inkişaf
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində mümkün
olmuşdur.
Hörmətli Şeyx həzrətləri xalq və dövlət qarşısında
böyük xidmətlər göstərir. Şeyx həzrətləri həm Azərbaycanda, həm Qafqazda, həm də dünyada böyük nüfuza
malik görkəmli din xadimidir və Azərbaycanı dünyada
öz dəyərlərinə sadiq, eyni zamanda, müasir, tolerant
ölkə kimi təqdim edir. Onun çoxşaxəli beynəlxalq
fəaliyyəti Azərbaycanı dünyaya tanıtdırır, Azərbaycan
reallıqlarını dünya ictimaiyyətinə təqdim edir və Şeyx
həzrətlərinin uğurlu fəaliyyəti ölkəmizi gücləndirir.
Ölkəmizdə milli həmrəylik, vətəndaş həmrəyliyi
var. Konstitusiyaya görə din dövlətdən ayrı olsa da,
əslində din və dövlət bir-birinin yanındadır. Bizim
gücümüz birliyimizdədir. Bu gün Azərbaycanın uğurlu
inkişafı dövlət-din münasibətlərinin uğurlu inkişafından
böyük dərəcədə asılıdır.
Dünyada vəziyyət gərginləşir. Həm bölgəmizdə,
həm dünyada yeni toqquşmalar, yeni münaqişə ocaqları
yaranır, yeni risklər, təhdidlər meydana çıxır. Dünyanın
gələcəyi ilə bağlı, sabitliyin gələcəyi ilə bağlı müxtəlif
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fikirlər, fərziyyələr irəli sürülür. Bizim əsas vəzifəmiz
Azərbaycanda sabitliyi qorumaq, Azərbaycan xalqının
rifah halını yaxşılaşdırmaq və ölkəmizi mümkün olan
risklərdən qorumaqdan ibarətdir. Son illər ərzində bu
istiqamətdə böyük işlər görülüb. Azərbaycan inkişaf
yolu ilə gedir. İnkişaf dinamikamız çox müsbətdir. Əminəm ki, gələcək illərdə aparılan dərin islahatlar sayəsində ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafı təmin
ediləcəkdir.
Biz dərin milli-mənəvi təməl üzərində müasir
dövlət qurmuşuq. İslam dəyərləri milli-mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsidir. Biz öz dinimizə bağlıyıq.
Biz dünyada İslam mədəniyyətini təbliğ edirik. Dünyada çoxsaylı konfranslar, sərgilər, təqdimatlar keçirilir,
Azərbaycan həqiqətləri, İslam mədəniyyətinin həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə təqdim edilir. Biz İslamı
olduğu kimi, sülh, mərhəmət dini kimi dünyaya təqdim
edirik və bu fəaliyyəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Müsəlman ölkələri ilə bizim ənənəvi dostluq-qardaşlıq əlaqələrimiz vardır. Bu, xarici siyasətimizdə
prioritet istiqamətlərdən biridir. Azərbaycan bütün
müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr qura bilmişdir və
beynəlxalq müstəvidə biz daim bir-birimizi dəstəkləyirik. Eyni zamanda, ikitərəfli formatda çox fəal əməkdaşlıq edirik. Bir neçə gün bundan əvvəl müsəlman
ölkələrinin səfirləri ilə görüş əsnasında bu məsələlərlə
bağlı fikir mübadiləsi apardıq.
Azərbaycan, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının fəal üzvüdür və bu təşkilat çərçivəsində
İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsinə öz dəyərli
töhfəsini verir. Ölkəmizdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilir. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Azərbaycanda İslam dəyərlərinin qorunması
işində apardığımız siyasətə çox yüksək qiymət verir. Biz
bundan sonra da təşkilat çərçivəsində İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi işində öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Onu da bildirməliyəm ki, 2016-cı ildə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi üzrə kontakt qrupu yaratmışdır və
təşkilat bu münaqişə ilə bağlı bizim haqq işimizi daim
dəstəkləyir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin bir yolu var – Azərbaycanın dünya birliyi
tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir.
Dağlıq Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır. Biz bu
həqiqətləri dünyaya çatdırırıq. Əfsuslar olsun ki, münaqişə başlanan zaman münaqişə ilə bağlı dünyada kifayət
qədər məlumat yox idi. 1990-cı illərin əvvəllərində
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torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Ölkəmizdə o vaxt
yaşanan böhran, hərc-mərclik, xaos Ermənistana imkan
verdi ki, bizim tarixi torpaqlarımızı zəbt etsin. O vaxt
biz beynəlxalq təcriddə idik, öz səsimizi dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmirdik. Beləliklə, dünyada münaqişə
ilə bağlı böyük dərəcədə təhrif edilmiş rəy formalaşdırılmışdı. Bizim müntəzəm səylərimiz nəticəsində artıq
bütün dünya bilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir, tarixi torpağımızdır. Münaqişəyə
dair çoxsaylı kitabların çap edilməsi, təqdimatların,
konfransların keçirilməsi dünya ictimaiyyətinə münaqişə ilə bağlı həqiqətləri çatdırır.
Hər kəs görür ki, münaqişə ilə bağlı ikili standartlar
mövcuddur. Necə ola bilər, dünyanın ali orqanı olan
BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edir, bu
qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki, erməni silahlı
qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır və bu
qətnamələr icra olunmur. Ona görə hesab edirəm ki,
dünyada mövcud olan ikili standartlar ən böyük problemlərdən biridir. Münaqişənin həlli üçün biz səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz iqtisadi gücümüzü artırırıq,
siyasi çəkimiz artır, hərbi baxımdan Azərbaycan bu gün
güclü ölkələr sırasındadır. Döyüş meydanında üstünlüyümüzü təmin etmişik. Vaxtilə işğal altına düşmüş
torpaqların bir hissəsini azad etmişik. O torpaqlarda bu
gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad
edilmiş torpaqlarda Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid tikilmişdir, qəsəbə salınmışdır, oraya həyat qayıtmışdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı
bu işğalla heç vaxt barışmayacaq. Bu gün dirçələn və
inkişaf edən Cocuq Mərcanlı kəndi Azərbaycan xalqının
əyilməz ruhunu təcəssüm etdirir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və
olmayacaq. Bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqişə
yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini
tapmalıdır.
Biz tarixi, dini abidələrimizi qoruyuruq və burada
da dövlət və din bir yerdədir. Son illərdə yüzlərlə məscid
tikilmiş və ya təmir edilmişdir. Onların arasında tarixi
məscidlərimiz xüsusi yer tutur. Şeyx həzrətləri qeyd
etdi, Təzəpir məscidinin ətrafında salınan möhtəşəm
park həm şəhərə yeni nəfəs verəcək, yəni, 20 hektar
ərazidə salınan yaşıllıqlar bu zonada iqlimin yaxşılaşmasına xidmət göstərəcək, insanların rahatlığı üçün
imkanlar yaradacaq, eyni zamanda, Təzəpir məscidinin
əzəmətli görkəmi artıq bütün vətəndaşlara açıq olacaq.
Çünki vaxtilə Təzəpir məscidinin ətrafında tikilmiş
binalar imkan vermirdi ki, biz onu uzaq məsafədən seyr
edək. Digər məscidlərimizin əsaslı şəkildə bərpası bizim
niyyətimizi, siyasətimizi göstərir. Bibiheybət, Əjdərbəy,
Şamaxı Cümə məscidlərinin, “İmamzadə” tarixi-dini
kompleksinin əsaslı şəkildə təmir edilməsi dövlət-din
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münasibətlərinin təzahürüdür. Heydər məscidinin
tikintisi tarixi hadisədir.
Bildiyiniz kimi, keçən il prezident seçkilərindən
sonra iştirak etdiyim birinci tədbir Hacı Cavad məscidinin yeni binasının açılışı olmuşdur. Bu da təsadüfi deyil. Mən seçkilərdən sonra istənilən yerə gedə bilərdim.
Məhz Hacı Cavad məscidinin yeni binasının açılışını
birinci növbədə qeyd etməyimiz dövlət-din münasibətlərimizə, İslam dininə göstərdiyimiz hörmətdir.
Ölkəmizdə dinlərarası münasibətlər ən yüksək
səviyyədə tənzimlənir. Bu, artıq reallıqdır. Bütün dünya
bu reallıqları bilir və qəbul edir. Bu gün Azərbaycan
dünya miqyasında dinlərarası dialoqun aparılması üçün
bir mərkəzə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər məhz bizim təşəbbüsümüzlə ölkəmizdə keçirilir. Əgər biz bu təşəbbüsü göstərməsəydik, bu
tədbirlər də keçirilməzdi.
Hörmətli Şeyx həzrətlərinin dediyi kimi, bu il
Dünya Dini Liderlərinin II Zirvə Görüşü keçiriləcəkdir.
Bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edildi. Şeyx həzrətlərinin yubileyi və fəaliyyətinin 40 illiyi dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd ediləcəkdir. Əminəm ki,
Azərbaycan müasir, öz dini, milli köklərinə bağlı olan
ölkə, eyni zamanda, tolerant və multikultural dəyərləri
təbliğ edən dövlət kimi öz reallıqlarını dünyaya bir daha
təqdim edəcək.
Azərbaycanda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər həm ölkəmiz, həm daxildə gedən proseslər, həm
də dünya üçün böyük məna daşıyır. Çünki Azərbaycan
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkədir. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir. Azərbaycanda bütün xalqların, bütün
dinlərin nümayəndələri mehribanlıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Biz bir ailə kimi yaşayırıq və bizim
gücümüz birliyimizdədir. Bu tədbirlərin dünya üçün də
böyük əhəmiyyəti var. Çünki bu gün dünyada dinlərarası münasibətlərlə bağlı fərqli fikirlər var, yəni, birmənalı yanaşma yoxdur. Bəzi hallarda çox təhlükəli fikirlər
səslənir, çox böyük fəsadlara gətirib çıxara biləcək
addımlar atılır. Ona görə bizim təşəbbüslərimiz dünya
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Sonuncu böyük tədbir
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu idi. Bu Forum
çərçivəsində çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir
və Azərbaycanın bu sahədəki müsbət rolu bir daha qeyd
olunmuşdur. Biz bu sahədə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, bu, bizim üçün
lazımdır və bu, dünya üçün lazımdır. Çünki biz istəyirik
ki, dünyada proseslər müsbət məcrada getsin, dini, milli
zəmində qarşıdurma, anlaşılmazlıq olmasın, sülh olsun,
bərabərlik olsun, ədalət olsun. Müqəddəs İslam dinimiz
bunu tələb edir və biz dövlət olaraq bu istiqamətdə öz
səylərimizi davam etdirəcəyik. Ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı təmin olunacaq, ölkə qarşısında duran
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vəzifələr icra edilir və ediləcəkdir, mövcud problemlərin
həlli üçün çox aydın baxışlar, konkret proqramlar var və
onlar icra edilir. Bu gün Azərbaycan reallıqları belədir
ki, ölkəmiz inamla, nikbinliklə irəliyə gedir, nikbinliklə
yaşayır. Ölkə qarşısında duran bütün problemlərin həlli
üçün bizdə həm güclü siyasi iradə, həm də cəmiyyət
tərəfindən böyük dəstək var.
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Hörmətli mərasim iştirakçıları, mən hörmətli Şeyx
həzrətlərinə, digər din xadimlərinə mənim haqqımda,
ünvanıma deyilən bütün xoş sözlərə görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bütün dünya müsəlmanlarını Ramazan ayı münasibətilə təbrik etmək
istəyirəm. Bütün dünya müsəlmanlarına sülh, əminamanlıq, rifah arzulayıram! Sağ olun.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ:
PROBLEMİN MƏNBƏLƏRİ VƏ NİZAMLANMA PERSPEKTİVLƏRİ
Bu il mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində atəşkəs haqqında saziş əldə edilməsinin 25 illiyi tamam
oldu. Azərbaycan o vaxt son dərəcə vacib olan
bu sazişi bağlayarkən bunu əsas götürürdü ki,
cəbhə xəttində hərbi əməliyyatların dayandırılması danışıqlar prosesinin daha da fəallaşdırılması üçün əlverişli şərait yaradacaq və
yaxın gələcəkdə münaqişənin siyasi yolla
həllinə nail olmağa kömək edəcək.
Lakin Ermənistanın hakim dairələrinin
cəmiyyətin radikal-millətçi təbəqələri və diaspor tərəfindən dəstəklənən pozucu siyasəti bu
yolda əsas əngəl oldu. Bütün bu illər ərzində
regionda sülhə və təhlükəsizliyə ciddi təhdid
mənbəyi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi bu gün də Cənubi Qafqaz
ölkələrinin tamdəyərli əməkdaşlığına maneə
yaradır.
Siyasi ekspertlərin fikrincə, bu gün dünyamızda gözlənilən hadisələrin proqnozlaşdırılması getdikcə çətinləşir, planetin çox
hissələrində risklər, təhdidlər, qanlı münaqişələr artır, barışmaz qarşıdurmalar kəskin xarakter alır və bu vəziyyətin sonu görünmür. Bir
sözlə, birqütblü dünya nizamı gözümüzün
qarşısında pozulur.
Dünya və regional miqyaslı aktorlar arasında qarşıdurma kəskinləşir, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri pozulur, sülhə və
təhlükəsizliyə görə cavabdeh olan beynəlxalq
strukturlar fəaliyyət göstərmirlər. Bu mürəkkəb şəraitdə dövlətlər milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş müxtəlif strategiyalardan
istifadə edirlər. Məsələn, Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının tamhüquqlu üzvü kimi,
bütün dövlətlərlə əməkdaşlıq münasibətlərinin
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inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş ölçülüb-biçilmiş və müstəqil xarici siyasət kursu yürüdür.
Azərbaycanın müstəqillik illərində yürütdüyü tarazlaşdırılmış xarici siyasət, neft-qaz
ehtiyatlarından praqmatik şəkildə istifadə
edilməsi, sosialyönümlü daxili siyasət onu
haqlı olaraq bütün dünyada hörmət qazanmış
müasir sabit dövlətə çevirib. Lakin Azərbaycan
dövlətinin xarici siyasətinin ən mühüm prioriteti olan, keçmiş Sovet İttifaqından miras
qalmış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də özünün qəti və ədalətli
həllini gözləyir. Bu münaqişənin mənbələrinin
mahiyyətini, səbəblərini və indiki konyunkturunu anlamaq üçün bu münaqişəni, ilk növbədə, Rusiya imperiyasının və sovet hakimiyyətinin Cənubi Qafqazda köçürmə siyasəti kontekstində araşdırmaq lazımdır.
Məlum olduğu kimi, Cənubi Qafqaz ərazisi
on səkkizinci əsrin əvvəlindən etibarən bu regiondakı üç iri imperiya – Osmanlı İmperiyası,
İran və çar Rusiyası arasında amansız mübarizə arenasına çevrilib. Rusiya tərəfindən
Cənubi Qafqazın işğal edilməsi prosesi I Pyotrun Xəzər yürüşündən başlandı və Xəzəryanı
sahillərin Rusiyaya birləşdirilməsi ilə (17221723) başa çatdı. Lakin Nadir şah hakimiyyətə
gələndən sonra Rusiya bu əraziləri tərk etməyə
məcbur oldu. Yalnız 1747-ci ildə Nadir şahın
ölümündən sonra Rusiya I Pyotrun Cənubi
Qafqazı fəth etmək planına yenidən qayıtdı.
Bu halda xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqazda xristian bufer dövləti yaradılmasına yönəlmiş köçürmə siyasəti həmin
planın mühüm elementi idi. İmperatriça II Yekaterina I Pyotrun strategiyasını rəhbər tutaraq
bu siyasəti səylə davam etdirirdi. Bu planın
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tamdəyərli reallaşması yalnız rus-İran müharibələri (1804–1813; 1826–1828-ci illər) başa
çatandan və Rusiya Cənubi Qafqazı tamamilə
işğal edəndən sonra mümkün oldu.
1828-ci ildə İran ilə Türkmənçay müqaviləsini imzalamaqla Rusiya ermənilərin Cənubi
Qafqaz ərazisinə, daha dəqiq desək, əzəli
Azərbaycan torpaqları olan keçmiş Qarabağ,
Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının ərazilərinə
köçürülməsinin birinci dalğasını həyata keçirdi. Bu əməliyyata Rusiyanın İrandakı səfiri
şair Aleksandr Qriboyedov rəhbərlik edirdi. O,
“Ermənilərin İrandan bizim vilayətlərə köçürülməsi haqqında” qeydlərində yazırdı: “Ermənilərin çoxu müsəlman mülkədarların
torpaqlarında məskunlaşıb. Yay vaxtı bunu
hələ qəbul etmək olardı. Həmin torpaqların
sahibləri olan müsəlmanların çoxu köçəri
həyat sürür və başqa dinə mənsub olan gəlmələrlə az ünsiyyətdə olurdular”. Bu zaman
Qriboyedov gəlmə ermənilərlə yerli müsəlmanlar arasında gələcəkdə baş verə biləcək
münaqişələr haqqında xəbərdarlıq edirdi (Kameral Təsvirin statistikasından görünür ki,
müsəlmanlar əsasən türklər, yəni, azərbaycanlılar idi): “Biz onunla (knyaz Arqutinski ilə R.M.) həm də bu haqda xeyli mühakimə yürüdürdük: müsəlmanlara təlqin etmək lazımdır
ki, onlar indiki sıxıntılı vəziyyətlə barışsınlar,
bu vəziyyət çox davam etməyəcək və ermənilərin ilk dəfə buraxıldığı torpaqlara həmişəlik
sahib olacaqları barədə narahatlığa son
qoyulacaq”1.
Ermənilərin Qarabağa, İrəvana və Naxçıvana köçürülməsi rus yazıçısı və tarixçisi
S.N.Qlinkanın 1831-ci ildə Moskvada nəşr
edilmiş “Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri və Ermə-

nistanın tarixi dövrlərinin ilkin qısa şərhi”
(“Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, с кратким предварительным изложением исторических
времен Армении”) əsərində ətraflı təsvir
olunub.
1828-ci il fevralın 26-dan iyunun 11-dək,
yəni, üç ay yarım ərzində İrandan buraya 8249
erməni ailəsi və ya ən azı 40 min erməni
köçürülüb2. Sonrakı bir neçə ildə Osmanlı
İmperiyasından bu üç keçmiş xanlığa daha 90
min erməni köçürülüb3.
1911-ci ildə daha bir rus müəllif, N.Şavrov
yazırdı: “Hazırda Zaqafqaziyada yaşayan 1
milyon 300 min erməninin 1 milyondan çoxu
yerli əhali deyil, bizim tərəfimizdən köçürülənlərdir”. “Ermənilər əsasən Yelizavetpol və
İrəvan quberniyalarının bərəkətli torpaqlarında
yerləşdirilirdi. Orada ermənilərin sayı çox cüzi
idi. Bu ermənilər Yelizavetpol quberniyasının
dağlıq hissəsində (Dağlıq Qarabağ) və Göyçə
gölünün sahillərində məskunlaşmışdı”4.
1829-cu ildə Rusiya ilə Osmanlı İmperiyası
arasında 1828-1829-cu illər rus-türk müharibəsinə son qoymuş Adrianopol sülh müqaviləsi imzalanandan sonra köçürmənin ikinci
dalğası başlandı. Həmin sazişin şərtlərinə
əsasən Rusiya Osmanlı İmperiyasının ərazisində yaşayan çoxsaylı erməni ailələrini də
yuxarıda göstərilən ərazilərə köçürdü.
Beləliklə, bu köçürmələr hesabına regionda
ermənilərin yerli müsəlman əhaliyə faiz nisbəti
süni şəkildə dəyişdirildi. Bu proses üçün
əlverişli zəmin yaradan obyektiv və subyektiv
şəraitin mahiyyəti isə ondan ibarət idi ki,
monofizit erməni kilsəsinin milli dövlət yaratmaq səyləri Rusiya imperiyasının müstəmləkəçilik maraqları ilə üst-üstə düşürdü: Rusiya

1

А.С.Грибоедов. Записка о переселении армян из Персии в наши области. 1828, стр. 267.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/piks3/3_4_v3.htm (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
2
С.Н.Глинка. Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, с кратким
предварительным изложением исторических времен Армении». Москва, 1831, с. 131.
3
Акты Кавказской Археографической Комиссии (АКАК), т. VII, док. 829. Тифлис, 1878, с. 845.
4
Н.И.Шавров. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани
инородцам, Санкт-Петербург: СПб, 1911, сс. 59-61.
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ermənilərin İrandan və Türkiyədən Cənubi
Qafqaza köçürülməsinə və gələcəkdə orada
Türkiyə və İranla həmsərhəd olan ayrıca
erməni vilayəti yaradılmasına kömək edir və
öz növbəsində, ermənilərin üzərinə bu regionda çar Rusiyasının sədaqətli müttəfiqləri, yəni,
Rusiyanın forpostu olmaq vəzifəsi qoyurdu.
Çar Rusiyasının ermənipərəst siyasətini
davam etdirən sovet rəhbərliyi də azərbaycanlılara münasibətdə etnik zəmində ayrı-seçkilik
siyasəti yürüdürdü. Faciəyə səbəb olmuş
başlıca amil sovet dövlətinin bəzi rəhbərlərinin
şüurunda kök salmış antitürk əhval-ruhiyyədən və Türkiyə ilə bağlı təşvişdən qaynaqlanırdı. Sovet ideologiyasının gizli tərkib
hissəsi olan bu düşmənçilik, bir tərəfdən, dərin
tarixi köklərə malik idi və Rusiya ilə Osmanlı
İmperiyası arasında çoxəsrlik qarşıdurma ilə
bağlı idi, digər tərəfdən isə Moskvadakı erməni lobbisi və ermənipərəst dairələr tərəfindən
daim və məqsədyönlü şəkildə qızışdırılırdı.
Gizli deyil ki, erməni şovinizminin ideoloqları
ənənəvi olaraq Türkiyəyə və Azərbaycana açıq
iddialar irəli sürür, Şərqi Anadolunun, Naxçıvanın, Qarabağın və Zəngəzurun vaxtilə “dənizdən-dənizə uzanan böyük Ermənistan”ın
vilayətləri olduğunu deyirdilər. Sovet hakimiyyəti dövründə ermənilər Zəngəzur ərazisini
özlərinə birləşdirmək və Qarabağ erməniləri
üçün muxtariyyətə nail olmaq, bununla da
gələcəkdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
qoparılmasının təməlini qoymaq imkanı əldə
etdilər. Beləliklə, 1920-ci ilin may ayında
Azərbaycan Respublikasının Versal sülh konfransı tərəfindən tanınmış ərazisi 114 min
kvadratkilometr idisə, sovet hakimiyyəti illərində, xüsusən 1920-ci illərdə onun ərazilərinin bir hissəsinin Ermənistana verilməsi
hesabına bu ərazi azalaraq 86,6 min kvadratkilometrə bərabər oldu. Nəticədə Zəngəzur,
Göyçə və Azərbaycanın digər əzəli torpaqları
Ermənistanın tərkibinə qatıldı, Azərbaycanı
onun tarixi Naxçıvan regionu ilə birləşdirən və
həlledici əhəmiyyət kəsb edən geniş ərazilər
5

ondan qoparıldı və beləliklə, Naxçıvan anklava
çevrildi.
Azərbaycanın əzəli torpaqlarında süni dövlət qurumu yaradılarkən Ermənistanın özünün
ərazisi 9,6 min kvadratkilometrə bərabər idi.
Bu gün isə onun ərazisi Sovet hakimiyyəti
tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi hesabına genişlənərək 29,7 min
kvadratkilometrə çatıb. Qondarma “dənizdəndənizə” ideyasını reallaşdırmağa çalışan Ermənistan 25 ildən artıqdır ki, Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini işğal altında saxlayır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin
fəaliyyəti təkcə ərazi dəyişiklikləri ilə məhdudlaşmırdı. Onlar həm də Ermənistan SSR
ərazisində yaşayan əhalinin etnik tərkibinin
dəyişdirilməsinə yönəlmiş ardıcıl siyasət
yürüdürdülər. SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci
il 23 dekabr tarixli 4083 nömrəli “Kolxozçuların və digər azərbaycanlı əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına köçürülməsi haqqında” Qərarına5
uyğun olaraq bu siyasət çərçivəsində 19481953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi deportasiyası və 1946–1949-cu
illərdə ermənilərin xaricdən repatriasiyası həyata keçirildi.
Beləliklə, çar Rusiyası və sovet hakimiyyəti
tərəfindən iki əsr ərzində həyata keçirilmiş
köçürmə siyasəti regionun demoqrafik mənzərəsinin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə
gətirib çıxardı. Bu prosesin son akkordu 19881993-cü illərdə 250 mindən çox azərbaycanlının Ermənistandan və 700 minə yaxın
azərbaycanlının Dağlıq Qarabağdan və
Azərbaycanın işğal edilmiş yeddi rayonundan
qovulması oldu. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, ilk
növbədə, etnik azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilən deportasiya, zor gücünə qovma və
soyqırımı siyasətinin məntiqi nəticəsi və
növbəti mərhələsi kimi baxmaq lazımdır.
Erməni milli ideyasının tərkib hissəsi olan bu
iyrənc siyasət Azərbaycanın işğal edilmiş

SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il tarixli 4083 №-li “Kolxozçuların və digər azərbaycanlı
əhalinin Ermənistan SSR-dən Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” Qərarı.

n 2 (66) 2019 n

n 65 n

n Ð.Ìåùäèéåâ n

ərazilərində etnik təmizləmələrdən sonra bu
torpaqları Ermənistana birləşdirməyə yönəlmişdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildən
başlayaraq hər il martın 31-i ölkəmizdə
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd
edilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 31
mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə
əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətlərinin
birində deyib: “Bu tarix bilavasitə 1918-ci il
martın sonunda erməni silahlı birləşmələrinin
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi qırğınlar və
talanlarla bağlı olsa da, onun xronologiyası
çox genişdir. İki yüz ilə yaxın bir müddətdə
erməni millətçilərinin xalqımıza qarşı hərbi,
siyasi, ideoloji və başqa vasitələrlə yürütdüyü
siyasətin məqsədi azərbaycanlıları öz doğma
torpaqlarından sıxışdırıb çıxarmaq, fiziki
cəhətdən məhv etməklə yeni ərazilər ələ
keçirmək, mifik “böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaq idi”6.
1980-ci illərin axırlarında SSRİ-də “yenidənqurma” adı altında baş verən hadisələrə və
dağıdıcı proseslərə diqqətlə nəzər saldıqda,
qondarma “Dağlıq Qarabağ problemi”nin
tamamilə süni mahiyyət daşıdığı aydın olur.
Həmin dövrdə SSRİ-nin ali rəhbərlərindən biri
olan Heydər Əliyevin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması nəticəsində Ermənistanın ultramillətçi dairələri, onların Kremldəki və xarici
ölkələrdəki havadarları tərəfindən Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması və onun
Ermənistana inteqrasiya edilməsi üçün əlverişli siyasi zəmin yaradıldı.
M.Qorbaçov başqa olmaqla SSRİ-nin
ovaxtkı rəhbərliyi öz konstitusion borcunu və
vəzifələrini yerinə yetirmək, qanunçuluğu
müdafiə etmək əvəzinə erməni millətçilərin separatçılıq səylərinə himayədarlıq yolunu seçdi.
1988-ci ilin fevralında Sumqayıt şəhərində
baş vermiş hadisələri məhz bu baxımdan təhlil
6
7

etmək lazımdır. Erməni tərəfi artıq 30 ildən
çoxdur ki, həmin hadisələri öz interpretasiyasında təqdim etməyə çalışır və keçmiş
SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi və
Prokurorluğu tərəfindən aparılmış təhqiqatın
nəticələrini qəbul etməkdən imtina edir. Hərçənd, bu nəticələr mübahisəsiz və inandırıcı
şəkildə sübut edir ki, Sumqayıt hadisələrinin
əsl təşkilatçıları Kremldə hakimiyyət başında
duranların “susqun razılığı” ilə ermənilər özləri olub.
Məsələn, istintaq materiallarından aydın
olur ki, kütləni qızışdıran əsas şəxs əvvəllər üç
dəfə məhkum olmuş və üst-üstə 9 il iki ay 13
gün həbsxanada qalmış Eduard Robertoviç
Qriqoryan idi.
O, əsasən yetkinlik yaşına çatmamış
şəxslərdən və müxtəlif kriminal elementlərdən
ibarət qruplaşmaları separatçı “Qarabağ” komitəsinə və “Krunk” cəmiyyətinə pul ödəməkdən imtina edən ermənilərin yaşadığı
ünvanlara göndərirdi. İstintaq, həmçinin müəyyən edib ki, E.Qriqoryan qarətlərdə və digər
cinayətlərdə fəal iştirak etməklə bərabər,
şəxsən özü altı ermənini qətlə yetirib. Təsadüfən şahid qismində saxlanılmış Qriqoryanı
bir erməni ailəsinin üzvləri – Marina və Karina
Mejlumyan bacıları və onların anası Roza
Mejlumyan tanıyıblar. Sonradan Azərbaycanın
hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılmış
istintaq nəticəsində birmənalı şəkildə müəyyən
edilib ki, E.Qriqoryanla bərabər, onun iki
qardaşı da iğtişaşlarda fəal iştirak edib7.
Lakin Sumqayıt hadisələrindən sonra
E.Qriqoryan həbsxanada çox qalmadı. 1991-ci
ildə Rusiya onu cəzasının çəkilməmiş hissəsini
çəkmək üçün Ermənistanın hakimiyyət orqanlarına verdi, lakin Yerevana gətiriləndən sonra
E.Qriqoryan həbsdən azad edildi və “tarixi
vətənində” bir qədər qalandan sonra Rusiyaya
köçdü. “Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumlarına dəfələrlə müraciət edib, sorğular

İlham Əliyev. İnkişaf məqsədimizdir. XXIII kitab. s. 158.
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göndərib, yazıblar ki, E.Qriqoryan haqlı cəzadan yaxa qurtararaq Sergiyev Posadda yaşayır”, lakin “rəsmi Moskva bu sorğuya indiyə
qədər aydın cavab verməyib və bəşəriyyət
əleyhinə cinayət törətmiş canini gizlətməkdə
davam edir”8.
Eyni zamanda, istintaq tərəfindən müəyyən
edilib ki, Sumqayıtda iğtişaşların təşkilində
SSRİ xüsusi xidmətlərinin də əli olub. Məsələn, 1989-1990-cı illərdə aparılmış istintaq
tədbirləri nəticəsində aşkar edilmiş materiallar
bu cinayətdə SSRİ hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakını təsdiq edir, lakin “SSRİ prokurorluğunun istintaq qrupu bu informasiyanı
təhqiq etmədi, əksinə, iğtişaşların həqiqi
təşkilatçılarını ifşa edə biləcək bütün materialları və faktları gizlətdi. Bundan əlavə, Sumqayıt hadisələri zamanı saxlanılmış erməni
soyadlı bütün şəxslər zərərçəkmişlərə aid edildi və azadlığa buraxıldı, nəticədə çoxlu sayda
təqsirkar şəxs cəzadan yaxa qurtardı”9.
Beləliklə, M.Qorbaçovun və onun ətrafındakıların cinayətkar hərəkətləri nəticəsində
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tədricən genişlənərək iki xalq arasında
tammiqyaslı silahlı qarşıdurmaya çevrildi və
sonradan Sovet İttifaqının dağılması prosesinin katalizatorlarından biri oldu.
Təəssüf ki, bu faciəli hadisələr başlanan
dövrdə Azərbaycanın ovaxtkı kommunist
rəhbərləri (K.Bağırov, Ə.Vəzirov, A.Mütəllibov) və Xalq Cəbhəsinin liderləri (Ə.Əliyev
(Elçibəy) və başqaları) mövqesizlik, məsuliyyətsizlik və qeyri-peşəkarlıq nümayiş etdirdilər. Dağlıq Qarabağın taleyi unuduldu, daxili
çəkişmələr, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda
mübarizə ümummilli maraqlardan üstün tutuldu, bu da sonradan Azərbaycan ərazilərinin

işğalına xeyli kömək etdi.
Məlum olduğu kimi, 1988-ci ilin fevralından 1991-ci ilin sonuna qədərki dövrdə
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi SSRİ-nin daxili problemi hesab edilirdi. Lakin SSRİ-nin dezinteqrasiyasından,
Azərbaycan və Ermənistan müstəqilliyini bərpa edəndən sonra bu münaqişə sürətlə beynəlmiləlləşdi və dövlətlərarası münaqişəyə
çevrildi. Bu münaqişə beynəlxalq problemə,
regional və dünya miqyaslı müxtəlif aktorların
və onların mənafelərinin toqquşduğu nöqtəyə
çevrilməklə bərabər, həm də qarşıdurma vəziyyətindəki tərəflərə təsir və təzyiq mexanizmi oldu.
Bununla bərabər, qeyd etmək istərdik ki,
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanın
beynəlxalq sərhədləri (digər müttəfiq respublikaların sərhədləri kimi) dünya birliyi tərəfindən “uti possidetis juris” prinsipi əsasında,
yəni, müstəqillik əldə edildiyi anda mövcud
olan keçmiş inzibati sərhədlər çərçivəsində
tanındı. Bu, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
yaradılması haqqında 1991-ci il 8 dekabr tarixli
Sazişdə də öz əksini tapdı. Həmin Sazişin 5-ci
maddəsinə uyğun olaraq “Razılığa Gələn Ali
Tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü və Birlik
çərçivəsində mövcud sərhədlərin toxunulmazlığını tanıyır və buna hörmət edirlər”10. Bununla əlaqədar xatırlatmaq lazımdır ki, həmin
Saziş 1991-ci il dekabrın 21-də Azərbaycan və
Ermənistan da daxil olmaqla, on bir keçmiş
müttəfiq respublika tərəfindən Alma-Atada
imzalanmış protokol ilə təsdiqlənib11.
1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM, 1995-ci il yanvarın 1-dən onun
adı dəyişdirilərək Avropada Təhlükəsizlik və
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Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) adlandırıldı)
üzvü, 1992-ci il martın 2-dən isə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının (BMT) üzvü oldu.
1992-ci il martın 24-də ATƏM-in Nazirlər
Şurasının Helsinki əlavə görüşündə Minsk
prosesinin əsası qoyuldu, o cümlədən
ATƏM-in himayəsi altında mümkün qədər
tezliklə Dağlıq Qarabağa dair konfrans
çağırmaq qərara alındı. Bu konfrans böhranın
dinc yolla, ATƏM-in prinsipləri, öhdəlikləri
və müddəaları əsasında tənzimlənməsi məqsədilə danışıqlar aparılması üçün daimi fəaliyyətdə olan foruma çevrilməli idi12. Sənəddə, eyni zamanda, göstərilirdi: “Dağlıq Qarabağın seçilmiş və digər nümayəndələri
konfransda iştirak edən dövlətlərlə məsləhətləşmələrdən sonra maraqlı tərəflər kimi
konfransa onun Sədri tərəfindən dəvət ediləcəklər”13. Burada göstərilən “Dağlıq Qarabağın seçilmiş və digər nümayəndələri” dedikdə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun erməni və azərbaycanlı icmalarının nümayəndələri nəzərdə tutulurdu. Sənəddə maraqlı
tərəflər qismində məhz bu icmalar nəzərdə
tutulurdu. Eyni zamanda, müvafiq razılıq əldə
edilərsə, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərindən çıxarılandan sonra çağırılması nəzərdə tutulan
Minsk konfransına Dağlıq Qarabağ regionunun hər iki icmasının maraqlı tərəflər kimi
dəvət edilməsinə baxıla bilər14.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hələ
1992-ci ildə Minsk qrupunun sədri Ermənistanın bəzi əsassız iddialarına cavab olaraq
Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni
icmalarının bərabərliyi haqqında bəyanatla
çıxış etdi: “İtaliyadan olan Sədr onun apardığı
məsləhətləşmələrin gedişində Ermənistanın

tezisi barədə Minsk qrupunun qalan üzv
ölkələri arasında konsensus aşkar etmədi.
Həmin tezisə görə, 24 mart tarixli mandat
Dağlıq Qarabağın erməni tərəfini Azərbaycan tərəfindən üstün tutmağa və ya hətta
birinci tərəfi “seçilmiş nümayəndələr” adlandırmağa imkan verir (ATƏM-in 279 nömrəli
informasiya məktubu, Praqa, 15 sentyabr
1992-ci il).
Aşkardır ki, bu məsələyə hələ 1992-ci ildə,
Minsk qrupunun yaranmasının başlanğıc mərhələsində aydınlıq gətirilmiş, bildirilmişdi ki,
Dağlıq Qarabağın hər iki icması bərabər hüquqlara malikdir”15.
Beləliklə, 1992-ci ilin əvvəlində baş
vermiş hadisələrə qayıdaraq xatırlatmaq olar
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair Minskdə sülh konfransı çağırılması hərbi əməliyyatların fəallaşması və
erməni silahlı dəstələri tərəfindən 1992-ci ilin
mayında Şuşanın və Laçının işğalı nəticəsində pozuldu. “Azərbaycanlı əhalinin hələ
yaşadığı Şuşanın süqut etməsi ilə keçmiş
DQMV-nin etnik təmizlənməsi başa çatdırıldı, Azərbaycanın keçmiş DQMV ilə həmsərhəd olan Laçın rayonu işğal ediləndən sonra
isə hərbi əməliyyatlar keçmiş muxtar vilayətin ərazi hüdudlarından kənara çıxdı. 1993-cü
ilin sonuna qədər Azərbaycanın keçmiş
DQMV ilə həmsərhəd olan daha 6 rayonu
(Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı
və Zəngilan) işğal edildi, bu rayonların azərbaycanlı əhalisi isə daimi yaşayış yerlərindən
qovuldu. Beləliklə, 1994-cü il mayın 12-də
atəşkəs haqqında saziş qüvvəyə minəndə keçmiş DQMV-nin və onun ətrafındakı yeddi
rayonun ərazisi Azərbaycan tərəfinin nəzarəti
altında deyildi”16.
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi nəticəsində Azərbaycana çox böyük
maddi və mənəvi ziyan vuruldu. “1988-1993-cü
illərdə Qarabağda 900 yaşayış məntəqəsi, 150
min ev, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 855
uşaq bağçası, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə,
saray və muzey, 40 min muzey eksponatı,
6 min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi,
160 körpü və digər infrastruktur obyektləri
dağıdılıb”. Bu münaqişə nəticəsində hərbi
əməliyyatlar dövründə 20 min azərbaycanlı
həlak olub, 50 min nəfər şikəst olub, 4 minə
yaxın azərbaycanlı itkin düşüb, 2 mindən çox
azərbaycanlı ermənilər tərəfindən əsir və girov
götürülüb17.
Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi ilə
əlaqədar 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik
Şurası dörd (822 (1993), 853 (1993), 874
(1993) və 884 (1993) nömrəli) qətnamə qəbul
edib18. Bu qətnamələrdə Dağlıq Qarabağ
regionunun Azərbaycana mənsub olması birmənalı şəkildə təsbit edilib. Eyni zamanda, bu
sənədlər Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, onun beynəlxalq
sərhədlərinin toxunulmazlığını və ərazilər əldə
olunması üçün güc tətbiq edilməsinin yolverilməzliyini təsdiq edir. Bu qətnamələrdə təsbit
olunmuş tələblərdən biri bütün hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması, işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikasının işğal
olunmuş bütün rayonlarından dərhal, tamamilə
və qeyd-şərtsiz çıxarılması barədədir. Eyni
zamanda, qətnamələrin demək olar ki, hamısında münaqişədən zərər çəkmiş mülki əhaliyə
humanitar yardım göstərilməsi, habelə qaçqın-

ların və köçkünlərin daimi yaşayış yerlərinə
qaytarılması məsələsində onlara kömək edilməsi barədə Baş katibə və müvafiq beynəlxalq
təsisatlara müraciət var.
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, həmin
qətnamələr bu gün də Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının hüquqi əsasını təşkil edir. Bu qətnamələrə
ümummilli lider Heydər Əliyev də böyük
əhəmiyyət verirdi. 1993-cü ilin iyununda hakimiyyətə qayıdandan sonra Heydər Əliyev
münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə uyğun olaraq nizamlanması işində qəti addımlar atmağa başladı. İlk növbədə,
ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu,
vahid plan əsasında döyüş qabiliyyətli nizami
ordu quruculuğu başlandı, tarazlaşdırılmış
xarici siyasət həyata keçirildi. İri enerji
layihələrinin reallaşdırılması başlandı. Məsələn, 1994-cü ilin sentyabrında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının istismarı
ilə bağlı “Əsrin Müqaviləsi” imzalandı. Azərbaycan həm də cəsarətli iqtisadi islahatlar və
sürətli sosial-iqtisadi inkişaf yoluna qədəm
qoydu.
1994-cü ilin dekabrında ATƏM-in Budapeşt
sammitində münaqişənin nizamlanması yolunda ciddi irəliləyiş əldə edildi. O cümlədən Minsk
qrupunda həmsədrlik məsələsi müəyyənləşdirildi, ilk dəfə olaraq, ATƏM-in sülhyaratma
qüvvələrinin yaradılması və razılıq əldə
ediləcəyi təqdirdə həmin qüvvələrin regionda
yerləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Eyni
zamanda, “atəşkəs haqqında sazişə əsasən,
həmin sazişə xüsusi əlavə kimi Ermənistan
qoşunlarının Azərbaycanın işğal edilmiş
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ərazilərindən çıxarılması vaxtının qrafiki hazırlandı. Bu qrafikə uyğun olaraq Ermənistanın
işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən
çıxarılması təmin edilməli idi”19.
ATƏT-in 1996-cı il Lissabon sammiti
danışıqlar prosesində növbəti mühüm mərhələ
oldu. Həmin sammitdə Minsk qrupunun
həmsədrlərinin tövsiyə etdiyi üç prinsip Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının tərkib hissəsi olmalı idi: 1) Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü; 2) Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkibində öz müqəddəratını təyin etməsinə
əsaslanan sazişdə müəyyən edilmiş, ona ən
yüksək muxtariyyət verən hüquqi statusu və
3) Dağlıq Qarabağ və onun bütün əhalisi üçün
təhlükəsizliyə zəmanət, o cümlədən nizamlama müddəalarına bütün tərəflərin riayət etməsinin təmin olunması üzrə qarşılıqlı öhdəliklər20.
Bu prinsiplər ATƏT-in Lissabon sammitində
iştirak edən bütün üzv dövlətlər tərəfindən
Ermənistan istisna olmaqla, bəyənildi. Buna
baxmayaraq, həmin prinsiplər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin bəyanatında qeyd olundu
və ATƏT-in Lissabon sammitinin sənədlərinə
daxil edildi.
1997-ci ilin əvvəlindən ATƏT-də üçtərəfli
həmsədrlik (Rusiya-Fransa-ABŞ) təsisatı yaradıldı və qarşıdurma vəziyyətində olan tərəflərə
1997-2001-ci illər ərzində münaqişənin nizamlanmasının bir neçə variantı təqdim edildi.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin 1997-ci ilin sentyabrında tərəflərə təqdim etdiyi “Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılması haqqında” Sazişi
nəzərdən keçirmək üçün qəbul etməyə razılaşdı.

Bu sazişin əsası kimi, silahlı münaqişə
nəticələrinin tədricən aradan qaldırılmasına və
Minsk konfransı prosesində Dağlıq Qarabağın
statusunun müəyyən olunmasına yönəlmiş və
“mərhələli” nizamlama adlandırılan yanaşma
qəbul edildi. Həmin plana əsasən, birinci
mərhələdə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı altı
rayon azad edilməli, regionda ATƏT-in sülhü
dəstəkləmə əməliyyatı aparılmalı, köçkünlər
işğaldan azad olunmuş ərazilərə qaytarılmalı
və münaqişə zonasındakı əsas kommunikasiyalar normallaşdırılmalı idi.
İkinci mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsi, habelə Laçın və Şuşa
rayonları ətrafında vəziyyətin nizamlanması
nəzərdə tutulurdu. Ermənistanın ovaxtkı
prezidenti L.Ter-Petrosyan da nizamlamanın
bu variantı ilə bağlı ilkin razılığını bildirmişdi21. O, həmin planın qəbul edilməsinin
məqsədəuyğunluğu məsələsində öz siyasi
opponentləri tərəfindən kəskin tənqid edilməsinə baxmayaraq, “Respublika Armeniya”
qəzetində “Müharibə, yoxsa sülh: düşünmək
vaxtıdır”22 adlı proqram xarakterli məqalə dərc
etdirmiş, orada problemə öz münasibətinin
əsas tezislərini şərh etmişdi. Həmin məqalənin
tezisləri bu gün də öz aktuallığını itirməyib.
L.Ter-Petrosyan xüsusi vurğulayırdı ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız dinc danışıqlar yolu ilə nizamlanmalıdır; status-kvonu
uzun müddət saxlamaq mümkün deyil, çünki
buna nə dünya birliyi imkan verər, nə də
Ermənistanın iqtisadi potensialı; münaqişənin
nizamlanmamış vəziyyəti Qarabağa və Ermənistana sərfəli deyil, çünki bu, Ermənistanın və
deməli, Qarabağın da iqtisadi inkişafına ciddi

19

МИД Азербайджана: Однозначная позиция мирового сообщества, отображающая неизменность
формата переговорного процесса, служит серьезным посылом для Армении. Тrend.az, 21 марта
2019. - https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3035966.html (дата обращения: 27 мая 2019 г.).
20
Заявление действующего председателя ОБСЕ. Лиссабонский документ 1996 года. Приложение 1,
ОБСЕ, 1996. С.14 - https://www.osce.org/ru/mc/39543?download=true (дата обращения: 27 мая 2019 г.).
21
Р.Мехтиев. Нагорный Карабах: история, прочитанная по источникам. М.: Аквариус, 2014, с.268.
22
Вниманию Пашиняна: Статья Тер-Петросяна, которая лишила его власти. 21 Мая, 2018 http://www.1news.az/news/vnimaniyu-pashinyana-stat-ya- ter-petrosyana-kotoraya-lishila-ego-vlasti (дата
обращения: 27 мая 2019 г.).
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əngəl törədir, beynəlxalq birliklə və xüsusən
qonşu ölkələrlə münasibətlərdə isə qarşısıalınmaz nəticələrə gətirib çıxara biləcək fəsadlar yaradır; Qarabağ münaqişəsinin həllinin
yeganə variantı kompromisdir, bu, tərəflərdən
birinin qələbəsi və digərinin məğlubiyyəti
deyil, münaqişədən bezmək şəraitində razılığa
nail olmaq imkanıdır23.
L.Ter-Petrosyan opponentlərinin yanılması
məsələsinə toxunaraq bildirirdi ki, onlar “Qarabağın düşməninin asanlıqla diz çökdürülə
biləcək Azərbaycan olmasını” güman etməkdə
yanılırlar, əslində Qarabağın düşməni ermənilər tərəfindən meydan oxunan beynəlxalq
birlikdir. “Qarabağ müharibəni udub, deməli,
hər hansı kompromisə getməyə ehtiyac yoxdur” fikrini əsassız hesab edən L.Ter-Petrosyan
qeyd edirdi ki, “Qarabağ müharibəni yox,
döyüşü udub”, “müharibəni yalnız o vaxt
udurlar ki, düşmən təslim olsun”24.
Münaqişənin nizamlanmasına yanaşmalarına görə sərt tənqidlə üzləşən L.Ter-Petrosyan 1998-ci il yanvarın 8-də Ermənistan Milli
Təhlükəsizlik Şurasının sessiyasındakı bəyanatında status-kvonun saxlanması məsələsinə
yenidən qayıtdı, çünki onun siyasi opponentlərinin əksəriyyəti status-kvonun saxlanması
variantına üstünlük verir, ümid edirdilər ki,
zaman onların xeyrinə işləyəcək və Qarabağ
məsələsi öz-özünə həll olunacaq, dünya isə
baş vermiş fakt ilə gec-tez barışacaq25. L.TerPetrosyan status-kvonun saxlanmasının nəzəri cəhətdən ən yaxşı variant ola bilməsini
inkar etmədən bildirirdi ki, bu yolu seçməzdən əvvəl bir suala cavab vermək lazımdır:
Qarabağın mövcudluğunun yeganə qarantı
olan Ermənistan status-kvonu uzun müddət
saxlaya biləcəkmi, özünün həyat qabi-

liyyətini, iqtisadi rifahını və hərbi qüdrətini
saxlamağı və eyni zamanda, blokada ilə bağlı
məhrumiyyətləri aradan qaldırmağı, artmaqda
olan beynəlxalq təzyiqə davam gətirməyi
bacaracaqmı?26
Onun fikrincə, Qarabağ münaqişəsinin həll
edilməməsi bir sıra cəhətlərdən Ermənistanın
iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərir, o
cümlədən:
• blokada nəticəsində Ermənistana və Ermənistandan yükdaşımaların dəyəri təqribən 30 faiz artır;
• münaqişə ölkəyə sanballı xarici investisiyalar axınını məhdudlaşdırır, çünki Qarabağda hərbi əməliyyatların yenidən
başlanması ehtimalı Ermənistanı risk zonasına çevirir. Eyni zamanda, Ermənistanın 3,5 milyon nəfərlik bazarı əcnəbi
investorlar üçün özlüyündə cəlbedici
deyil. Münaqişənin nizamlanacağı halda
isə bir konkret ölkədə həyata keçirilən
investisiyalarla müqayisədə xarici kapital
üçün qat-qat cəlbedici olan irimiqyaslı
regional layihələrin həyata keçirilməsi
üçün şərait yarana bilər, çünki dolayısı ilə
regional təhlükəsizliyə və sabitliyə imkan
verən layihələr siyasi cəhətdən daha əhəmiyyətli, iqtisadi cəhətdən daha məqsədəuyğundur;
• mövcud münaqişə Ermənistanı bilavasitə
qonşularından, yəni, Avropaya və ərəb
ölkələrinə, İrana, Rusiyaya və Mərkəzi
Asiyaya ən qısa tranzit marşrutlar kimi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən təbii və ən
münasib iqtisadi tərəfdaşları olan Azərbaycandan və Türkiyədən təcrid edir27.
Təəssüf ki, Ermənistanın digər rəhbərləri
münaqişənin nizamlanmasına L.Ter-Petrosyanın

23

Л.Тер-Петросян. Война или мир? Время призадуматься // «Будущее Армении, отношения с Турцией
и Карабахский конфликт», 2018, с.37.
24
Yenə orada, s.39.
25
Л.Тер-Петросян. Дебаты с оппонентами внутри правительства о необходимости решения
Карабахского конфликта // «Будущее Армении, отношения с Турцией и Карабахский конфликт»,
2018, с.48-49.
26
Yenə orada,s.49.
27
Yenə orada, s.51-53.
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realist yanaşmaları ilə razılaşmadılar və 1998-ci
ilin fevralında faktiki olaraq onu istefa verməyə məcbur etdilər. Bunun nəticəsində Ermənistan münaqişənin mərhələli nizamlanması
təkliflərindən rəsmən imtina etdiyini bildirdi
və beləliklə, münaqişənin həlli üçün iyirmi il
bundan əvvəl yaranmış nadir imkan əldən
buraxıldı.
Məlum olduğu kimi, 2000-ci illərin axırlarından etibarən danışıqlar prosesi qarşıdurma
vəziyyətində olan tərəflərə 2007-ci ildə Madriddə ATƏT-in konfransında təqdim edilmiş
Madrid prinsipləri əsasında aparılır. Minsk
qrupunun həmsədrləri tərəfindən yenilənmiş
bu prinsiplər ilk dəfə 2009-cu il iyulun 10-da
İtaliyanın Akvil şəhərində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin dövlət başçılarının
bəyanatında elan edildi. Bu prinsiplərin təməlini Helsinki Yekun Aktının üç əsas prinsipi
təşkil edir: güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq
etməklə hədələməmək; dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət; xalqların hüquq bərabərliyi
və öz müqəddəratını müəyyən etmək hüququ28.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, erməni tərəfi Azərbaycanı çox vaxt “güc tətbiq
etməmək və ya güc tətbiq etməklə hədələməmək” və “xalqların hüquq bərabərliyi və öz
müqəddəratını müəyyən etmək hüququ” prinsiplərinə “etinasızlıq göstərməkdə” ittiham
edir. Bu əsassız ittihamlara cavab olaraq, bir
daha Yekun Aktının mətninə müraciət edək.
“Güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq etməklə
hədələməmək” prinsipi barədə maddənin birinci cümləsi belədir: “İştirakçı dövlətlər onların
qarşılıqlı münasibətlərindən və ümumiyyətlə
beynəlxalq münasibətlərdə həm istənilən
dövlətin ərazi bütövlüyünə qarşı (fərqləndirmə
mənimdir – R.M.) və ya siyasi müstəqilliyinə
qarşı, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
məqsədlərinə və bu Bəyannaməyə zidd olan

hər hansı başqa şəkildə güc tətbiq etməkdən və
ya güc tətbiq etməklə hədələməkdən çəkinəcəklər29.
Bununla əlaqədar qeyd edək ki, 1991-ci ildə
müstəqil dövlət olmuş Ermənistan Respublikası Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında əvvəlki çağırışlarından
formal baxımdan imtina etdi, bu çağırışları
Azərbaycan SSR-in keçmiş DQMV ərazisində
özü-özünü elan etmiş qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın (DQR) tam suverenliyinin tanınması haqqında tələblə əvəz etdi.
Ermənistan bu qanunsuz quruma hərtərəfli, o
cümlədən öz silahlı qüvvələrinin birbaşa
iştirakı ilə kömək göstərərək Azərbaycanın
keçmiş DQMV-yə bitişik yeddi inzibati rayonunu işğal etdi və orada etnik təmizləmələr
apardı, nəticədə yüz minlərlə dinc sakin öz
evlərindən və doğma yerlərindən qovuldu, bir
neçə min insan həlak oldu. Bu gün isə Ermənistan “güc tətbiq etməmək və ya güc tətbiq
etməklə hədələməmək” prinsipinə istinad edir
və unudur ki, vaxtilə o özü bu prinsipə məhəl
qoymadan güc tətbiq edib və öz qonşusu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
pozub. Bu baxımdan, Helsinki Yekun Aktının
“sərhədlərin toxunulmazlığı” prinsipini də
xatırlatmaq lazımdır.
Həmin prinsipə əsasən iştirakçı dövlətlər
bir-birinin bütün sərhədlərini toxunulmaz
hesab etməli, “indi və gələcəkdə bu sərhədlərə
hər hansı qəsblərdən”, habelə “hər hansı iştirakçı dövlətin ərazisinin bir hissəsini və ya
bütün ərazisini işğal və qəsb etməyə yönəlmiş
hər hansı tələblərdən və ya hərəkətlərdən
çəkinməlidirlər”30.
“Xalqların hüquq bərabərliyi və öz müqəddəratını təyin etmək hüququ” prinsipinə gəldikdə isə, Helsinki Yekun Aktında qeyd
edildiyi kimi, “iştirakçı dövlətlər daim BMT
Nizamnaməsinin məqsədlərinə və prinsiplə-

28

Заключительный акт. Совещание по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Хельсинки 1975,
сс. 4-6, 8 - https://www.osce.org/ru/ministerial- councils/39505?download=true (дата обращения: 27 мая
2019 г.).
29
Yenə orada, s.4.
30
Yenə orada. s. 6.
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rinə, beynəlxalq hüququn müvafiq normalarına, o cümlədən dövlətlərin ərazi bütövlüyünə
(fərqləndirmə mənimdir – R.M.) uyğun
hərəkət etməklə xalqların hüquq bərabərliyinə
və öz müqəddəratını təyin etmək hüququna
hörmət edəcəklər31. Söhbət ondan gedir ki,
müasir dünyada dinc yanaşı yaşamanın hərtərəfli işlənib hazırlanmış formaları mövcuddur.
Bu formalar çərçivəsində “xalqların hüquq
bərabərliyi və öz müqəddəratını təyin etmək
hüququ” prinsipi dövlətlərin ərazi bütövlüyü
prinsipi ilə ziddiyyət təşkil etmir. Məsələn,
vaxtilə Kvebekdə (Kanada), Şimali İrlandiyada və Şotlandiyada (Böyük Britaniya)
keçirilmiş referendumlar (Kataloniyadakı
qondarma “referendum”dan fərqli olaraq)
həmin dövlətlərin mərkəzi hökumətləri tərəfindən işlənib hazırlanmış və qəbul edilmiş
müəyyən normativ aktlara əsaslanırdı. Aşkardır ki, güc tətbiq edilməsi və ərazilərin qoparılması, habelə dinc əhalinin etnik təmizlənməsi
ilə müşayiət olunan təcavüzkar separatizm
Helsinki Yekun Aktının “xalqların hüquq bərabərliyi və öz müqəddəratını təyin etmək hüququ” prinsipinin məzmununa uyğun gəlmir.
Madrid prinsiplərinə qayıdaraq qeyd edək
ki, həmin prinsiplərdə Minsk qrupunun
həmsədr ölkələrinin prezidentləri tərəfindən
2009-2012-ci illərdə təklif edilmiş altı
element də nəzərdə tutulur: 1) Dağlıq Qarabağ
ətrafındakı ərazilərin Azərbaycanın nəzarəti
altına qaytarılması; 2) Dağlıq Qarabağa onun
təhlükəsizliyinə zəmanəti və özünüidarəni
təmin edən aralıq status verilməsi; 3) Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ilə əlaqələndirən
dəhlizin təmin edilməsi; 4) Zəruri hüquqi qüvvəyə malik olan iradəsini bildirmək yolu ilə
Dağlıq Qarabağın gələcək qəti hüquqi statusunun müəyyən edilməsi; 5) Bütün daxili
köçkünlərin və qaçqınların əvvəlki yaşayış

yerlərinə qaytarılması və 6) Təhlükəsizliyə
beynəlxalq zəmanətlər və sülhyaratma əməliyyatlarının aparılması32. Madrid prinsipləri
mahiyyət etibarilə münaqişənin nizamlanmasına doğru mərhələli hərəkət – bir növ “yol
xəritəsi”dir. Bu prinsiplər razılaşdırılandan
sonra tərəflər sülh müqaviləsi üzərində işə
başlaya bilərlər.
Madrid prinsipləri çərçivəsində Azərbaycan
tərəfinin konstruktiv yanaşması birinci
mərhələdə münaqişənin nəticələrinin aradan
qaldırılması, yəni, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal olunmuş rayonların tədricən azad
edilməsi və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış
yerlərinə qaytarılması deməkdir. Təbii ki, işğal
olunmuş ərazilərin azad edilməsi ilə eyni
vaxtda Dağlıq Qarabağın erməni icması üçün
və işğal olunmuş ərazilərə, o cümlədən Dağlıq
Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar üçün
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə tədbirlər
görülməlidir. Azərbaycan Naxçıvana kommunikasiyaların açılması ilə birlikdə Dağlıq
Qarabağın Ermənistanla yerüstü əlaqəsinin
təmin edilməsi problemini də konstruktiv və
beynəlxalq normalar ruhunda nəzərdən keçirməyə hazırdır. Üstəlik, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş rayonların azad
edilməsinə başlanması sərhədlərin açılması,
Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması və Ermənistanın regional infrastruktur
layihələrinə cəlb edilməsi ilə bağlı digər
proseslər üçün də katalizator ola bilər.
Rəsmi Bakının yanaşmasında yalnız bu
proseslər başa çatandan və qarşıdurmanın
kəskinliyi azalandan sonra Dağlıq Qarabağın
erməni və azərbaycanlı icmalarının bərabərhüquqlu dialoqu çərçivəsində regionun gələcək
statusunun müəyyən edilməsi üzrə siyasihüquqi proses başlana və yalnız bu proses
nəticəsində qəbul edilmiş qərarlar həm Ermə-
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Заключительный акт. Совещание по Безопасности и Сотрудничеству в Европе. Хельсинки 1975,
сс. 4-6, 8 - https://www.osce.org/ru/ministerial- councils/39505?download=true (дата обращения: 27 мая
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nistanda, həm də Azərbaycanda legitim hesab
edilə bilər.
Bu baxımdan, son dərəcə vacib hesab edirik
ki, həmsədrlər müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri
görülməsi müqabilində Qarabağ ətrafındakı
işğal olunmuş ərazilərin qeyd-şərtsiz qaytarılmasının zəruriliyini rəsmən etiraf etsinlər.
Yeri gəlmişkən, bu məsələ ATƏT də daxil
olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatların qərarlarında öz əksini tapıb. Bu aşkar faktın ABŞ,
Rusiya və Fransa tərəfindən birgə tanınması
Ermənistan tərəfindən qeyri-konstruktiv manevrlər məkanını xeyli məhdudlaşdırar və heç
şübhəsiz, danışıqlar prosesinin intensivləşməsinə şərait yaradardı.
Bununla əlaqədar, qanuni bir sual yaranır:
beynəlxalq vasitəçilər nəyə görə bir tərəfdən,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və
onun sərhədlərinin toxunulmazlığını dəstəkləyir, amma digər tərəfdən, Ermənistan barəsində heç bir təsirli tədbir görmür, yalnız bunu
bəyan edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan
müstəqil surətdə qarşılıqlı məqbul kompromislərə nail olacağı halda beynəlxalq vasitəçilər münaqişənin dinc yolla nizamlanmasının
qarantları olmağa hazırdırlar. Bəzi ekspertlər
bu suala cavab verməyə çalışaraq ATƏT-də (bu
gün həmin münaqişənin nizamlanması üçün
mandata malik olan yeganə beynəlxalq təşkilatda) qərarlar qəbul edilməsinin konsensus
xarakterinə istinad edirlər, bu isə münaqişənin
nizamlanmasına qarşıdurma vəziyyətində olan
tərəflərə vasitəçilərin “qəbul etdirməyə” cəhd
göstərə biləcəyi vahid yanaşma hazırlanmasını
faktiki olaraq qeyri- mümkün edir.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ATƏT-in
çətinlikləri qərarlar qəbul edilməsinin konsensus xarakterindən daha çox, Helsinki Yekun

Aktının və ATƏT-in digər əsas sənədlərinin
müddəalarının şərhi məsələlərində aparıcı
aktorların qarşılıqlı anlaşmaya nail ola bilməməsi ilə bağlıdır. Məsələn, Müdriklər Qrupunun Ukrayna böhranı haqqında aralıq
məruzəsində qeyd edilir ki, ATƏT-in üzvü olan
ölkələrin orada baş verən hadisələr haqqında
ziddiyyətli təsəvvürləri təhlükəsizliyin bölünməzliyi ideyasını sarsıdır, təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq məsələlərində konsensusun olmaması ATƏT-i bir təşkilat kimi zəiflədir33. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Avropa dövlətləri ərazi
bütövlüyünün prioritetinə birmənalı şəkildə
riayət olunmasının zəruriliyini qəbul etmək
üçün Ukrayna hadisələrini gözləməli olub.
Digər tərəfdən, məhz Qərb ölkələrinin, ilk
növbədə, ABŞ-ın mövqeyi “Kosovodan sonrakı dünya”nın yaranmasına imkan verib,
burada “ikili standartlar” faktiki olaraq, istisna
deyil, beynəlxalq münasibətlərin əsas qaydasına çevrilib. Mən postsovet məkanında münaqişələrə münasibətdə ərazi bütövlüyü
prinsipinin tətbiq edilməsi kontekstində Qərbin ikili mövqeyi barədə yazmışam34. Bəzi
Avropa ölkələrində, xüsusən İspaniyanın
Kataloniya bölgəsindəki hadisələrdən sonra
təcavüzkar etnik separatizm təzahürləri ilə
bağlı təhlükəni yaxşı başa düşürlər, “Qərb
dövlətləri dünya miqyaslı məsələlərdə hüququn aliliyini “siyasi məqsədəuyğunluqdan asılı
olaraq müəyyən edilən və ikili standartlar
nümunəsi olan qaydalara əsaslanan hansısa
“nizam” ilə əvəz etməyə çalışırlar”35. ABŞ
Prezidenti D.Trampın Suriyanın beynəlxalq
aləmdə tanınmış ərazisinin bir hissəsi olan
Colan təpələri üzərində İsrailin suverenliyini
birtərəfli şəkildə tanımaq qərarı bu cür yanaşmaya parlaq nümunə ola bilər.
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Lessons learned for the OSCE from its engagement in Ukraine. Interim Report and Recommendations of
the Panel of Eminent Persons on European Security as a Common Project. June 2015, p. 5 https://www.osce.org/networks/164561?download=true (дата обращения: 21 мая 2019 г.).
34
R.Mehdiyev. İkili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan. Bakı, Sərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2015,
s.34-37.
35
Р.Мехтиев. Постбиполярный мир в условиях неустойчивых глобальных процессов. 1 news.az, 31
января, 2019 - http://www.1news.az/news/opublikovana-pervaya-glava-gotovyascheysya-k- pechatimonografii-akademika-ramiza-mehtieva (дата обращения: 27 мая 2019 г.).
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Heç də təsadüfi deyil ki, D.Trampın bir çox
ölkələr tərəfindən pislənmiş bu qərarını Ermənistanda beynəlxalq münasibətlərdə sərhədlərin toxunulmazlığı və bütövlüyü prinsipinin
“yerində yaranmış vəziyyət və yerində baş
vermiş fakt” prinsipi ilə əvəz edilməsi prosesinin başlanğıcı kimi qiymətləndiriblər36. Qeyd
edək ki, ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi zamanı
ən əsas arqument və Azərbaycana əsas təzyiq
vasitəsi kimi bədnam “hərbi-siyasi reallıqlar”
(yəni, işğal edilmiş ərazilər) amilindən istifadə
etmək cəhdi atəşkəs rejimi haqqında sazişin
imzalanmasından dərhal sonra başlayıb.
Ədalət naminə qeyd edilməlidir ki, bu
təzyiqə baxmayaraq, qondarma “ikinci erməni
dövləti”nin beynəlxalq miqyasda tanınması
haqqında məsələ heç vaxt praktiki müstəvidə
qoyulmayıb. Bir məsələni anlamaq olmur:
əgər Ermənistan özü Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa cəsarət etmirsə, beynəlxalq
birlik isə bunun heç vaxt baş verməyəcəyini
çoxsaylı qətnamələr vasitəsilə birmənalı
şəkildə göstərirsə, onda hansı tanıma haqqında
söhbət gedə bilər!
Təsadüfi deyil ki, Paşinyanın şəxsində yeni
erməni dövləti bunu başa düşərək uydurma
bəhanələrlə qondarma rejimin nümayəndələrini danışıqlar prosesinə cəlb etməyə çalışır.
Təəssüf ki, erməni tərəfi danışıqlar prosesinin artıq uzun illər “hər şey, yaxud heç nə”
prinsipinə əsaslanmasından istifadə edərək,
nizamlamanın mahiyyətini faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun müəyyən
edilməsindən, özü də Azərbaycanın tərkibindən kənarda müəyyən olunmasından ibarət
hesab edir. Bununla belə, Ermənistanın istinad
etdiyi xalqların öz müqəddəratını təyin etmək
hüququ özbaşınalıq və sərhədləri öz istədiyi
kimi dəyişdirmək hüququ demək deyildir. Əks
təqdirdə, dünyada milli azlıqlar olmazdı, çünki
onların hamısı, hətta ən azsaylı olanları da öz
müqəddəratını təyin etmək hüququndan istifadə edər, özlərini dünya birliyinin müstəqil
36

subyektləri elan edər və beynəlxalq miqyasda
tanınmalarını istəyərdilər. Ermənistan bununla
barışmalı olacaq ki, Dağlıq Qarabağın erməni
əhalisi kimi milli azlıqların öz müqəddəratını
təyin etməsi yalnız beynəlxalq hüquq çərçivəsində və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaqla mümkündür.
Əlavə edək ki, Dağlıq Qarabağ ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən də
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
tanınıb. Onlar öz bəyanatlarında Xankəndinin
erməni adı ilə yanaşı, tarixi adından da istifadə
edir, təkcə Dağlıq Qarabağın erməni icmasının
faktiki liderləri ilə deyil, həm də Azərbaycan
icmasının rəhbərləri ilə görüşlər keçirir və
Azərbaycan ərazisindən regiona səfərlərini
“sərhədin deyil, qoşunların təmas xəttinin
keçilməsi” adlandırırlar. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrində Dağlıq Qarabağ
“Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
regionu” kimi göstərilir. Başqa beynəlxalq
təşkilatların sənədlərində də analoji ifadələrə
rast gəlmək olar. Əgər Ermənistanda sətirarası
məna oxumağı və bütün bu nüansları görməyi
hələ də öyrənməyiblərsə, onda dünya birliyinin
onları dəstəkləmədiyini başa düşmək üçün qoy
heç olmasa bunun heç bir eyham olmadan açıq
şəkildə deyildiyi sənədlərə müraciət etsinlər.
Bütün bu illər ərzində erməni cəmiyyəti
döyüş meydanında qazanılan “qələbə”ni
tezliklə diplomatik sahədə möhkəmləndirmək
ümidi ilə yaşayıb. Lakin Ermənistan rəhbərliyi
bir məsələni başa düşə bilməyib ki, qonşu
dövlətə təcavüz etməklə, onun ərazisini işğal
etməklə, etnik təmizləmələr aparmaqla, şəhər
və kəndlərini viran qoymaqla, Ermənistan,
əslində, qalib gəlməyib, uduzub! O, bu qədər
fürsəti əldən verərək, sülhü uduzub.
Bunu başa düşmək üçün bugünkü Azərbaycanı Ermənistanla müqayisə etmək, onların
sosial-iqtisadi inkişafında fərqi qiymətləndirmək kifayətdir və bu fərq ildən-ilə daha da
artacaq. Məsələn, 2018-ci ilin sonuna olan
vəziyyətə görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı

Что означает признание Голанских высот частью Израиля? lragir.am, 30.03.2019 –https://www.lragir.am/
ru/2019/03/30/145298/ (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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Ermənistan iqtisadiyyatını 4 dəfə üstələyib,
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları Ermənistanın analoji göstəricilərindən 20 dəfə,
əhalisi isə 3,3 dəfə çoxdur37.
Təəssüf ki, erməni cəmiyyəti münaqişəyə
münasibətini rasionallaşdırmağa və münaqişənin ədalətli həllinin real iqtisadi faydasını
görməyə hələlik özündə güc tapmayıb. Bu
arada “BE Berlin Economics GmbH“ konsaltinq şirkətinin Berlin qərargahı 2019-cu ilin
yanvarında Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının Ermənistana və Azərbaycana iqtisadi
təsiri”38 adlı araşdırma hazırlayıb. Həmin sənədə
əsasən, Ermənistan üçün sülhün əsas iqtisadi
faydaları, məsələn, aşağıdakı sahələrdə ola bilər:
• dövlət maliyyələri, çünki hərbi və müdafiə xərclərinin azaldılması büdcə vasitələrinə qənaət edilməsinə, büdcə kəsirinin
kəskin azalmasına və sosial sahədə xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına gətirib
çıxara bilər;
• energetika və su təsərrüfatı, çünki iki ölkənin enerji sistemləri birləşdiriləcəyi halda
elektrik enerjisinin istehsalı daha ucuz
başa gələr, bu isə Ermənistan üçün xüsusilə faydalı olardı;
• maliyyə bazarları və investisiyalar, çünki
münaqişənin həlli birbaşa xarici sərmayələrin artmasına, kredit reytinqinin yaxşılaşmasına və faiz dərəcələrinin azalmasına
gətirib çıxaracaq;
• ticarət, çünki Azərbaycan və Türkiyə ilə
sərhədlərin açılması ikitərəfli ticarətin və

tranzitin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Bu
da Ermənistandan Türkiyəyə illik ixracı 123
milyon dollara, Ermənistanın ticarət dövriyyəsində Türkiyənin payını isə 13 faizə çatdırmağa imkan verəcək.
Ermənistanın üzləşdiyi məlum iqtisadi çətinliklərdən başqa, orada demoqrafik vəziyyətin pisləşdiyini də xatırlatmaq yerinə
düşər. Statistik məlumatlar əhalinin qocaldığını, doğum sayının azaldığını və miqrasiya
səviyyəsinin artdığını göstərir. Məsələn, 2017ci ildə Ermənistanı təqribən 35-40 min adam
tərk edib və geri qayıtmayıb39. M.Babayanın
fikrincə, gənclərin “diaspora qoşulma” istiqaməti götürməsi o deməkdir ki, “Ermənistanın
müharibə və işğal üzərində qurulmuş idealı,
xüsusən də münaqişənin yenidən başlanması
təhlükəsinin daim mövcud olması fonunda
onları cəlb etmir, çünki “insanlar ən qiymətli
kapitaldır və əhalinin ölkədən sabit axını Ermənistanın onsuz da inkişafdan qalmış iqtisadiyyatını gec- tez daha da zəiflədəcək” 40.
Əlbəttə, Ermənistan xüsusən də yaşama
ölkəsinin dəyişdirilməsi üçün zəruri xərclərin
qloballaşma ilə əlaqədar bütün dünyada kəskin
azaldığı bir vaxtda mühacirət problemləri ilə
üzləşən yeganə ölkə deyil. Lakin genişmiqyaslı mühacirət, ilk növbədə, bunu təsdiq edir
ki, ölkə daxilində həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə aparmaqdansa,
onun hüdudlarını tərk etmək daha sadə həll
yoluna çevrilir, çünki demoqrafik problemlər,
ilk növbədə, siyasi, iqtisadi, sosial, mənəvipsixoloji və digər sistemli problemlərə görə

37

Разница между уровнем экономики Азербайджана и Армении достигла рекордного показателя.
Trend.az, 28 декабря 2018 - https://www.trend.az/business/economy/2999902.html (дата обращения:
27 мая 2019 г.)
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The Economic effect of a resolution of the Nagorno-Karabakh conflict on Armenia and Azerbaijan.
15 June 2018. BE Berlin Economics GmbH - https://berlineconomics.com/the_economic_effect_of_a_resolution_of_the_nagorno-karabakh_conflict/
(дата обращения: 27 мая 2019 г.)
39
Демограф: Уровень рождаемости в Армении сокращается и продолжит сокращаться
https://www.panorama.am/ru/news/2019/02/27/Рождаемость-вАрмении-сокращается/2078775 (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
40
М.Бабаян Нагорно-карабахский конфликт: культурно-психологические последствия. Вестник
Кавказа, 15 апреля 2019г. - https://vestikavkaza.ru/analytics/Nagorno-karabakhskiy-konflikt-kulturnopsikhologicheskie-posledstviya.html (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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yaranır. Ermənistana gəlincə, bu, birbaşa münaqişənin nəticələri ilə bağlıdır. “Qalib” ölkənin “uğurları” ilə “məğlub” ölkənin real
uğurları arasındakı kəskin təzad bir daha göstərir ki, erməni siyasətçilərin B.H.LiddelQartın sözlərinə diqqət yetirmələrinin vaxtı
artıq çoxdan çatıb. O, tamamilə ədalətli olaraq
qeyd edir ki, “qələbə özünün həqiqi mənasında
dünyanın müharibədən sonrakı quruluşunun və
xalqın maddi durumunun müharibədən əvvəlkindən daha yaxşı olmasını nəzərdə tutur”41.
Azərbaycanı münaqişəyə təhrik etmiş ölkə
milli suverenlik potensialını itirə-itirə çox
böyük çətinliklə dolanır. Özü də bütün bunlar
“arzusunun çin olduğu” bir vaxtda baş verir.
“Pirr qələbəsi” erməni cəmiyyətinə çox baha,
o cümlədən qan bahasına başa gəlib.
Erməni cəmiyyəti etiraf etməlidir ki, firavanlığa və tərəqqiyə aparan yol uydurma fərqlər, əsassız iddialar zəminində toqquşmalardan
deyil, qarşılıqlı fəaliyyətdən keçir. Ermənistanın siyasi liderləri, diasporunun rəhbərləri
başa düşməlidirlər ki, erməni xalqının və
dövlətinin xoşbəxtliyi, firavanlığı və gələcəyi
qonşu dövlətlərlə dinc yanaşı yaşama, mehriban qonşuluq ruhunun dəstəklənməsi ilə
bağlıdır. Məsələn, Avropanın müharibədən
sonrakı təcrübəsi göstərdi ki, müharibə və
məhrumiyyətlərə baxmayaraq, ərazi bütövlüyü, dövlətlərin suverenliyi və milli azlıqların
hüquqlarının müdafiəsi prinsiplərinə əsaslanaraq sülh əldə etmək olar və bunu etmək
lazımdır.
Ermənistan rəhbərliyi və erməni cəmiyyəti
çoxdan etiraf etməlidir ki, “müstəqil Arsax”
məhvi labüd olan perspektivsiz ideyadır, onu
həyata keçirmək cəhdi artıq qanlı müharibəyə

və hər iki tərəfdən on minlərlə insanın həlak
olmasına gətirib çıxarıb. Dərk etməlidir ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın geri
qalmasının, dərin yoxsulluq içində yaşamasının, ölkədən “beyin axını”nın və ən başlıcası
isə Ermənistanın başqa dövlətlərdən dərin
asılılığının həm birbaşa, həm də dolayı səbəbidir”42.
Bu gün Ermənistan onu da etiraf etməlidir
ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qurulmuş separatçı rejim Ermənistanın hərbi,
siyasi, maliyyə və digər dəstəyi sayəsində
mövcuddur.
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə
məhz Ermənistan nəzarət edir. Avropa İnsan
Haqları Məhkəməsinin “Çiraqov və başqaları
Ermənistana qarşı” işi üzrə qərarı da bunu
təsdiq edir43.
Bu kontekstdə xatırlatmaq lazımdır ki,
Azərbaycanın dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağda və ətraf yeddi rayonda Yerevan tərəfindən yaradılmış oyuncaq rejim
həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini, həm də beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozan qeyri-qanuni fəaliyyətlə geniş
məşğul olur. Son illər bu problemin ətraflı
nəzərdən keçirildiyi bir sıra hesabatlar dərc
edilib.
Məsələn, Azərbaycan Respublikası Xarici
İşlər Nazirliyinin 2016-cı ildə dərc edilmiş
“Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qanunsuz iqtisadi və digər fəaliyyət” adlı hesabatında Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin
işğalı və onu ilhaq etmək cəhdləri haqqında ətraflı informasiya təqdim olunub, əsas etibarilə
erməni siyasi elitasının qazanc götürməsi
məqsədinə xidmət edən qeyri-leqal iqtisadi
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Б.Г.Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий, 2008 - https://www.e- reading.club/bookreader.php/
34118/Liddel_-_Strategiya_nepryamyh_deystviy.html (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
42
The Washington Times: За пределами «бархатной революции» в Армении
https://azertag.az/ru/xeber/The_Washington_Times_Za_predelami_barhatnoi_revolyucii_v_
Armenii-1261942 (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
43
Case of Chiragov and others v. Armenia (Application no. 13216/05). European Court of Human Rights.
Grand Chamber. Judgment (Merits). Strasbourg, 16 June 2015, p.68 (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
44
Report of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan entitled “Illegal economic and
other activities in the occupied territories of Azerbaijan”, 2016 - http://www.mfa.gov.az/files/file/
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fəaliyyət təsvir olunub, habelə belə qanunazidd
fəaliyyətin hüquqi nəticələri göstərilib44. Bu
hesabat faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda Ermənistan tərəfindən qurulmuş işğalçı rejimin
cinayətkar mahiyyətini təsdiq edən faktların
ətraflı nəzərdən keçirildiyi ilk sənəddir.
Bu halda qeyd etməliyik ki, əgər bu hesabat
bütövlükdə açıq mənbələrdən olan informasiya
əsasında hazırlanıbsa, indiyədək məlum olmayan faktlara əsaslanan daha bir neçə sənəd
də 2019-cu ildə dərc edilib.
İlk növbədə, “Azərkosmos” dövlət şirkəti
ilə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycanın
Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərində
qeyri- qanuni fəaliyyətlər: peykdən çəkilmiş
şəkillərlə sübutlar”45 adlı hesabatı qeyd etmək
istərdim.
Peykdən çəkilmiş şəkillər sübut edir ki,
Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki təbii ehtiyatları istismar edir, regionun infrastrukturunu dəyişdirir, yeni yollar və
irriqasiya sistemləri inşa edir, irimiqyaslı kənd
təsərrüfatı işləri aparır. Özü də Dağlıq Qarabağa bitişik rayonlarda, erməni əhalinin heç
vaxt yaşamadığı yerlərdə də qeyri-qanuni
fəaliyyət aparılır.
Britaniyalı müəllif Harrold Keynin haqlı
olaraq “Narko-Qarabağ” adı ilə nəşr etdirdiyi
kitabı da Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində vəziyyətə həsr olunmuş daha bir əhəmiyyətli araşdırmadır46.
Müəllif bu əsərində Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlə
bağlı çoxsaylı faktlar gətirir, məsələn, narkotik
ticarətini, təbii ehtiyatların amansızcasına
istismarını, silah qaçaqmalçılığını, insan alverini, çirkli pulların yuyulmasını və digər
cinayətlərin geniş spektrini ətraflı təsvir edir.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert
Koçaryan, habelə sabiq prezident Serj Sarkis-

yanın yaxın qohumları barəsində açılan cinayət işləri Ermənistanın əvvəlki hakimiyyət
orqanlarının cinayətkar mahiyyəti haqqında
H.Keynin məlumatlarını təsdiq edir və iri
cinayətlərdə bu şəxslərin əli olduğunu göstərir.
Aydın məsələdir ki, müstəqil siyasətçilər və
ekspertlər, beynəlxalq təşkilatların və KİV-lərin nümayəndələri Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətə işıq salan
belə araşdırmalara etinasız yanaşmamalıdırlar.
Bəlkə o vaxt ikili standartlara son qoyular və
müvafiq beynəlxalq strukturlar belə cinayətkar
əməlləri pisləmək üçün daha təsirli tədbirlər
görərlər.
Əlbəttə, yalnız Azərbaycan ərazilərini işğaldan tam azad etməklə bu cinayətkar fəaliyyətin
qarşısını tamamilə almaq olar.
Görünür, bu, 1990-cı illərin əvvəlində hərbi
əməliyyatlar dalğasında hakimiyyətə gəlmiş və
status-kvonun saxlanılmasını perspektivsiz
hesab edən Levon Ter-Petrosyanı prezident
vəzifəsindən devirmiş R.Koçaryanın və S.Sarkisyanın planlarına daxil deyildi. Bununla
belə, qeyd etmək lazımdır ki, 1993-cü ildən
sonrakı illərdə Azərbaycan Cənubi Qafqazın
lider ölkəsinə çevrilərək təkcə iqtisadi cəhətdən deyil, hərbi cəhətdən də xeyli möhkəmlənib və bu da 2016-cı il aprelin əvvəlində
nümayiş etdirilib, o vaxt Azərbaycan Ordusu
Ermənistan tərəfinin provokasiyasına cavab
olaraq işğal altındakı ərazilərin bir hissəsini
azad edib.
Çox güman ki, məhz 2016-cı ilin aprel
hadisələri Ermənistanda hakimiyyətin “məxməri inqilab” nəticəsində növbəti dəfə dəyişməsinin səbəblərindən biri olub. Kriminal
Koçaryan-Sarkisyan rejiminin yerinə gələn
Ermənistanın yeni rəhbərliyi xalqa korrupsiyaya qarşı mübarizə və sosial-iqtisadi islahatlar aparılacağını vəd edib. 2018-ci il dekabrın
9-da vaxtından əvvəl keçirilmiş parlament
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Illegal Activities in the Territories of Azerbaijan under Armenia’s Occupation: Evidence from Satellite
Imagery. 2019 - https://azercosmos.az/storage/brochures/February2019/dx2c0FfrOG1j1ml7pRH7.pdf
(дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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Harrold Cane. Narco Karabakh. Inside the global nexus for transnational crime. 2019 http://narcokarabakh.net/en/news/book_launched (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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seçkilərində N.Paşinyanın “Mənim addımım”
blokunun inamlı qələbəsindən, onun özünün
isə 2019-cu il yanvarın 14-də baş nazir seçilməsindən sonra optimistlər belə bir fikir
söylədilər ki, məhz Qarabağ kökləri olmayan
N.Paşinyan erməni xalqından mandat alaraq
münaqişənin nizamlanmasına nail ola bilər.
Lakin N.Paşinyanın bir-birinə zidd olan bəyanatları bunun əksini göstərir. Bunu belə bir
fakt sübut edir ki, baş nazirin ilk piar- addımlarından biri öz oğlunu Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərinə əsgəri xidmətə göndərməsi
və münaqişə ilə bağlı bir sıra populist bəyanatlar verməsi olub.
Paradoks bundadır ki, N.Paşinyan faktiki
olaraq əvvəlki kriminal rejimin mövqeyini
müdafiə edərək fəal surətdə nizamlama prosesinə qoşulub, 2018-ci il sentyabrın 28-də
Düşənbədə MDB Sammiti “məkanında” Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə qeyri-rəsmi
görüşün təşəbbüskarı olub. Nəticədə tərəflər
arasında birbaşa rabitə xəttinin qurulmasına və
təmas xəttində gərginliyin bir qədər azalmasına kömək etmiş şifahi razılaşmalar əldə
olunub. Sonra daha iki qeyri-rəsmi görüş olub
(2018-ci il dekabrın 6-da Sankt- Peterburqda
və 2019-cu yanvarın 22-də Davosda), paralel
olaraq hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin
görüşləri keçirilib.
N.Paşinyan çoxsaylı çıxışlarında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına toxunaraq, danışıqlar
formatının dəyişdirilməsinin və “Dağlıq Qarabağın rəhbərliyi”ni, əslində isə Azərbaycanın

işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış oyuncaq
rejimin danışıqlar prosesinə cəlb edilməsinin
zəruri olması barədə tezis irəli sürüb. Beynəlxalq vasitəçilər tamamilə ədalətli olaraq
N.Paşinyanın danışıqlar formatını birtərəfli
qaydada dəyişdirmək cəhdini rədd etdilər və
Ermənistan tərəfi martın 29-da Vyanada Azərbaycan tərəfi ilə Dağlıq Qarabağın nümayəndələri cəlb olunmadan danışıqlar aparmalı
oldu. Beləliklə, bu rəsmi görüşdə N.Paşinyanın
iştirakının özü, habelə Ermənistan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrlərinin görüşün nəticələrinə
dair birgə bəyanatı mövcud danışıqlar formatının dəyişilməz olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Bununla əlaqədar qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də öz
çıxışlarında bu məsələyə toxunub. Məsələn,
Prezident 2019-cu il aprelin 30-da Nazirlər
Kabinetinin iclasındakı giriş nitqində vurğulayıb ki, danışıqlar formatı dəyişilməz olaraq
qalır, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
tərəfindən martın 9-da verilmiş açıqlama bir
daha onu göstərir ki, münaqişənin yalnız iki
tərəfi var47. Prezident, həmçinin deyib: “Bu
gün bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Heç bir
ölkə qondarma rejimi tanımır və əminəm ki,
tanımayacaq. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu münaqişə beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində, BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı
əsasında öz həllini tapmalıdır”48.
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Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin ilin birinci rübünün yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib. Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC).
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Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi Ermənistanda
daxili siyasi mübarizənin ciddi amilidir.
L.Ter-Petrosyanın acınacaqlı aqibəti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini Qarabağın
statusu məsələsi həll olunmadan azad etməyin
lehinə çıxış etməyə risk edən hər hansı siyasətçini hətta uzun illər keçəndən sonra da
qorxudur. Ermənistanda belə mövqedən çıxış
etmək milli maraqlara xəyanət kimi qəbul
olunur. Buna görə də təəccüblü deyil ki,
Vyanada son danışıqların nəticələri ermənilər,
habelə bir sıra ermənipərəst ekspertlər tərəfindən birmənalı qəbul edilməyib. Münaqişə
tərəflərinin əhalisinin sülhə hazırlanmasına
dair konkret tədbirlərin görülməsi barədə
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
bəyanatında49 əksini tapmış informasiya erməni cəmiyyətində, bir sıra siyasətçilər və əvvəlki
hakimiyyətin nəzarət etdiyi KİV-lər arasında
qeyri-adekvat reaksiya doğurub. Onlar baş
nazir N.Paşinyana birləşərək, onu xəyanətdə
və Azərbaycanla gizli sövdələşmədə ittiham
ediblər.
Sirr deyil ki, istər R.Koçaryan, istərsə də
S.Sarkisyan erməni cəmiyyətini birləşdirmək
və şəxsi hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək
üçün Qarabağ münaqişəsindən bacarıqla
istifadə edirdilər. N.Paşinyan da “Qarabağı öz
siyasi rəqiblərinə qarşı mübarizə vasitəsinə
çevirərək, son vaxtlar “DQR”də yeni Ermənistana qarşı yaranmaqda olan “narazılıq”
mövzusu ilə getdikcə daha açıq spekulyasiya
edir. Məsələn, o, hansısa bir sui-qəsdin mövcud olması barədə versiyanı açıq səsləndirib.

Guya həmin sui-qəsdin mahiyyəti Qarabağda
yeni müharibə törədilməsindən, “təhlükəsizlik
zolağı”ndakı bəzi ərazilər üzərində nəzarətin
itirilməsindən və hərbi uğursuzluqlara, o
cümlədən yeni hakimiyyət üçün bundan irəli
gələn siyasi nəticələrə görə məsuliyyətin
Paşinyan hökumətinin üzərinə qoyulmasından
ibarətdir50.
Təsadüfi deyil ki, mümkün sui-qəsd haqqında informasiya “1 mart” işi üzrə konstitusiya quruluşunun devrilməsində ittiham olunan
Ermənistanın sabiq prezidenti R.Koçaryan
barəsində qətimkan tədbiri məhkəmə tərəfindən dəyişdiriləndən sonra ortaya çıxıb.
Məhz sabiq prezident hələ həbsdən azad edilməmişdən əvvəl “Reuters” agentliyinə yazılı
müsahibəsində bəyan edib ki, “güclü müxalif
qüvvələr Ermənistanın yeni hakimiyyət orqanlarına meydan oxumaq üçün birləşirlər”. Bu
zaman ümidvar olduğunu bildirirdi ki, həmin
qüvvələr sırasında olacaq51. Ehtimal ki, müxalif
təşkilata parlamentdəki və parlamentdənkənar
qüvvələr, bir sıra siyasətçilər, “Prezident Robert
Koçaryanın tərəfdarları ittifaqı”nı52 yaratmış
siyasi təşkilatların rəhbərləri və nümayəndələri
daxil olacaqlar. Onu da qeyd edək ki, digər sabiq prezident Serj Sarkisyanın Ermənistan Respublika Partiyasının (ERP) tərəfdarları da xeyli
fəallaşıblar. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, R.Koçaryanın azadlıqda olması N.Paşinyanın reytinqinə də birbaşa təsir göstərir.
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağın Ermənistanda
devrilmiş rejimin yerli nümayəndələri olan
məmurları hazırda Ermənistanın yeni hakimiyyətinin dəstəyindən məhrum olub, Dağlıq

49

Сопредседатели МГ ОБСЕ подчеркнули необходимость принятия мер по подготовке населения
конфликтующих сторон к миру. 1news.az, 16 Января, 2019 - http://1news.az/news/sopredsedatelimg-obse-podcherknuli-neobhodimost- prinyatiya-mer-po-podgotovke-naseleniya-konfliktuyuschihstoron-k-miru (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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Пашинян усмотрел «заговор»: новый беспорядок весеннего обострения, еadaily.com, 26 мая 2019 г.
-https://eadaily.com/ru/news/2019/05/26/pashinyan-usmotrel-zagovor-novyy-besporyadok-vesennegoobostreniya (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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Кочарян: Мощные оппозиционные силы объединяются, чтобы бросить вызов новым властям
Армении», rus.azatutyun.am, 08 мая 2019 - https://rus.azatutyun.am/a/29928927.html (дата обращения:
27 мая 2019 г.)
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«Союз сторонников Роберта Кочаряна» провел первую встречу, ru.1in.am, 12 мая 2019 https://ru.1in.am/1258760.html (дата обращения: 27 мая 2019 г.)
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Qarabağda hakimiyyətdə olan qüvvələr cəmiyyətə təsirini itirib. Lakin Arsaxdan olan tanınmış
xadim David Karabekyan sosial şəbəkələrə
istinadla yazır ki, “yerli generalitetin nümayəndələri Arsax mənşəli Yerevan oliqarxlarından birinin bağ evində məxfi görüş keçiriblər.
Görüşdə Nikol Paşinyanı istefaya göndərəcəklərinə and içiblər”53.
Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,
R.Koçaryanın zaminliyə götürülməsi və girov
müqabilində azadlığa buraxılması ilə bağlı
B.Saakyanın və A.Qukasyanın demarşı göstərir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
yaradılmış separatçı rejim indiki baş nazirə
birbaşa təhdiddir. Bununla əlaqədar, N.Paşinyanın məhkəmə sisteminə “cərrahi müdaxilə”nin başlanması barədə
2019-cu il mayın 20-də verdiyi bəyanat
Ermənistanın daxili siyasət məkanını “DQR”
nümayəndələrinin təsirindən qorumaq cəhdidir.
Lakin N.Paşinyan unutmamalıdır ki, silahlı
quldur dəstələrinin törəməsi olan, “dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı çoxsaylı cinayətlər
törətmiş Qarabağ klanı silaha və silah gücünə
rifah əldə etməyə öyrəşib”54. Zənnimcə, Ermənistanda hakimiyyət uğrunda əsl savaş hələ
qabaqdadır.
Hazırda Ermənistanda baş verən hadisələr
Yerevanda indiki hakimiyyətlə “Qarabağ
klanı” deyilən dəstənin nümayəndələri arasında ciddi ixtilafların olduğunu təsdiq edir və
təəssüf ki, danışıqlar prosesinə də mənfi təsir
göstərir. Görünür ki, Ermənistan- Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair danışıqlar prosesi kontekstində
Paşinyan hökumətinin qarşısında duran ən

mürəkkəb məsələlərdən biri Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış separatçı
rejimlə Ermənistan arasındakı bütün qarşılıqlı
münasibətlər sisteminin əsaslı şəkildə yenidən
nəzərdən keçirilməsidir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın
sabiq prezidentləri R.Koçaryandan və S.Sarkisyandan fərqli olaraq, N.Paşinyan əslən
Dağlıq Qarabağdan deyil və görünür, bu gün
onun həm işğal edilmiş ərazilərin geri qaytarılmasına, həm də Dağlıq Qarabağın gələcək
statusuna dair qərarların birtərəfli qaydada
qəbul edilməsi üçün yetərincə siyasi nüfuzu
yoxdur. Bundan əlavə, hətta rusiyalı ekspert
Sergey Markov hesab edir ki, N.Paşinyan
“sülh prosesində irəliləməyi çox istəyir, lakin
şəxsən öz vəziyyətinə görə qorxur. Odur ki,
Bakı ilə gələcək kompromisə görə məsuliyyəti
öz üzərindən ataraq, bu qeyri-populyar qərarı
bir növ Qarabağın erməni əhalisinin özünün
üzərinə qoymağa meyillidir”55.
Ola bilsin, N.Paşinyan məhz buna görə
separatçı rejimin nümayəndələrinin danışıqlar
prosesində iştirakı məsələsini daim qaldırır,
çünki bu gün Ermənistanda Respublika Partiyası, “Daşnaksütyun Erməni İnqilabi Federasiyası”, “Sasna srer” nümayəndələrinin
simasında əsas müxalif qüvvələr, eləcə də
qondarma “DQR”in indiki “rəhbərləri” bu fikri
dəstəkləyirlər. Özü də erməni tərəfi Dağlıq
Qarabağın Azərbaycan icmasının hüquqlarına
etinasız yanaşır, icmalararası danışıqlar formatına qarşı qətiyyətlə çıxış edir və hesab edir ki,
Arsax əhalisinin və oradan didərgin salınmış
azərbaycanlıların siyasi hüquqları bərabər
tutula bilməz” 56.
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Ermənistanın indiki hakimiyyət orqanlarının qarşısında duran daha bir mürəkkəb
çağırış “əhalinin sülhə hazırlanması” ideyasını
populyarlaşdırmaqdır. Özü də ermənilərin
onilliklər ərzində sülh tərəfdarı olduqlarını
bəyan etmələrinə baxmayaraq, cəmiyyəti sülhə
hazırlamaq çağırışına onların reaksiyası əsla
birmənalı olmayıb.
Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab
Mnatsakanyan hətta cəmiyyətdəki məğlubiyyətçilik əhval-ruhiyyəsinin onu təəccübləndirdiyini bildirərək qeyd edib: “Biz həmişə
demişik ki, sülhə şərait yaradan mühit lazımdır, çünki bir tərəfdən, sülh haqqında, digər
tərəfdən isə düşmənçilik, yaxud üstəlik gərginliyin daha da eskalasiyası haqqında danışıqlar
aparmaq mümkün deyil”57.
Erməni cəmiyyətinin sülhə hazırlanmasının
nə dərəcədə vacib olduğunu başa düşmək üçün
Ermənistanda öz missiyasını başa çatdırmış
ABŞ səfiri Riçard Millsin verdiyi müsahibə ilə
tanış olmaq kifayətdir. O, diplomata xas olmayan qeyri-adi səmimiyyətlə deyib: “Uzun
illər mənim hökumətim (yəni, ABŞ hökuməti)
hesab edirdi ki, ərazilər lap əvvəldən gələcəkdə “sülh müqabilində torpaq” formulu çərçivəsində istifadə olunması üçün işğal edilib”.
Sonra əlavə edib ki, “bu variantın daha əsla
dəstəklənmədiyini görəndə çox təəccüblənib”58.
Bizə isə 1990-cı illərin əvvəllərində qondarma “hərbi uğurlar”, Qarabağın “müstəqilliyi”nin müqabilində labüd olan “müvəqqəti”
çətinliklər, “pis” türk qonşular və s. haqqında
tezislərin Ermənistanda ictimai mənlik şüurunun və özünüidentifikasiyanın ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilərək, müasir Ermənistanın milli
prioritetlərinin formalaşması sistemini əhə-

miyyətli dərəcədə deformasiyaya uğratmasından xəbəri olmayan səfirin sadəlövhlüyünə
təəccüblənmək qalır. Bir növ çıxılmaz vəziyyətin yaradıldığını və indiki şəraitdə bu vəziyyətdən çıxmaq üçün çox böyük səylər tələb
olunduğunu başa düşmək çətin deyil.
Qeyd edildiyi kimi, martın 29-da Vyanada
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ilk rəsmi danışıqlar keçirilib.
Bu danışıqların yekunları ehtiyatlı nikbinlik
hissi yaradır. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinin və Minsk qrupunun həmsədrlərinin birgə
bəyanatında qeyd edilir ki, görüş müsbət və
konstruktiv şəraitdə keçib, hər iki lider nizamlama prosesinin bir sıra mühüm məsələlərinə
dair fikir mübadiləsi aparıb, sülhə kömək edən
vəziyyətin yaradılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb, atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsinin
və birbaşa rabitə mexanizminin təkmilləşdirilməsinin zəruri olduğunu yenidən təsdiq
edib, habelə humanitar sahədə bir sıra tədbirlər
işləyib hazırlamaq barədə razılığa gəlib.
Prezident İlham Əliyev görüşdən sonra
TASS agentliyinə müsahibəsində qeyd edib ki,
nəticəyə hesablanmış substantiv danışıqları
davam etdirmək lazımdır: “Bizim üçün birinci
yerdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış Azərbaycan ərazilərinin beynəlxalq hüquq, Helsinki Yekun Aktı və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi məsələsi
durur”. Prezident, həmçinin deyib: “Əsas odur
ki, danışıqlar prosesinə yeni start verilib və
“danışıqların formatı dəyişilməz qalıb. Danı-
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şıqlar uzun illər olduğu kimi, Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında aparılır” 59.
Vyana görüşünün ardınca aprelin 15-də
Moskvada Rusiya XİN-in başçısı Sergey
Lavrovun, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Dağlıq Qarabağ üzrə şəxsi nümayəndəsi
Anjey Kaspşikin iştirakı ilə Azərbaycanın
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və
Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan arasında növbəti danışıqlar keçirilib.
Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyanın xarici
işlər nazirlərinin, habelə Minsk qrupunun
həmsədrlərinin birgə bəyanatında qeyd edildiyi
kimi, tərəflər təmas xəttində, xüsusən “kənd
təsərrüfatı işlərinin aparıldığı zaman” sabitliyi
təmin etmək, “həbsxanada saxlanılan şəxslərin
yanına qohumlarının buraxılması üçün qarşılıqlı əsasda tədbirlər görmək” barədə razılığa
gəliblər, habelə insanlar arasında əlaqələrin
yaradılması, o cümlədən KİV nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri barədə konkret
fəaliyyətə başlamağa hazır olduqlarını bildiriblər”60.
Azərbaycanın xarici işlər naziri E.Məmmədyarov görüşün yekunlarına əsasən onu da
bildirib ki, Azərbaycan danışıqlarda diqqəti
“erməni qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən
çıxarılması və məcburi köçkünlərin doğma
yurd-yuvalarına qaytarılması” üzərində cəmləşdirib, Ermənistan isə status və təhlükəsizliklə bağlı məsələlər irəli sürüb”61. Bununla
əlaqədar bir daha qeyd etmək olar ki, Ermə-

nistan tərəfindən xoş məram nümayiş etdiriləcəyi və Azərbaycanın işğal altında olan rayonlarının azad edilməsinə başlanacağı təqdirdə,
Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsi məsələsini müzakirə etməyə hazırdır.
Son görüşlər barəsində müəyyən qədər
nikbin olsam da, hər halda bunu vurğulamağa
məcburam ki, danışıqlar prosesinin indiki
mərhələsi asan olmayacaq. Ermənistanın rəsmi
şəxslərinin bir-birinə zidd bəyanatları, o cümlədən həmin ölkənin müdafiə naziri D.Tonayanın məsuliyyətsiz bəyanatı bunu təsdiq edir.
O, martın 29-da Nyu-Yorkda ABŞ-ın erməni
icmasının nümayəndələri ilə görüş zamanı
bildirib ki, “sülh müqabilində ərazilər” formulunu “yeni müharibə - yeni ərazilər” formulu
ilə əvəz edir.
2019-cu il martın 1-də Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində olmuş Ermənistan Milli
Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanetsyan qondarma “DQR”in məskunlaşdırma
proqramını onun təhlükəsizliyinin əsas qarantlarından biri kimi səciyyələndirərək deyib:
“Bununla da biz bütün erməni xalqına və bütün dünyaya açıq şəkildə bəyan edirik ki, bizim
bir qarış belə torpaq qaytarmaq niyyətimiz
yoxdur, əksinə, bizim torpaqlarda bizim həmvətənlərimiz yaşamalı və bizim ölkəmizi abadlaşdırmalıdırlar”62.
Bununla əlaqədar xatırlatmaq lazımdır ki,
Ermənistan artıq uzun illərdir Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində qanunsuz yaşayış
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məskənlərinin yaradılmasına yönəlmiş siyasət
yürüdür. Bu, ATƏT-in 2005-ci və 2010-cu
illərdə keçirilmiş iki missiyası tərəfindən də
təsdiq edilib. Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin səhra qiymətləndirmə missiyasının Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında
işğal edilmiş ərazilərinə dair 2010-cu il tarixli
məruzəsinin xülasəsində qeyd edilir ki, “kiçik
yaşayış məntəqələrində, Laçın və Kəlbəcər
şəhərlərində yaşayan insanların ümumi sayı
təqribən 14 min nəfərdir”63. Həmsədrlər qiymətləndirmə missiyasının işinin nəticələrinə
görə tərəflərin liderlərini bu ərazilərdə hər
hansı fəaliyyətdən çəkinməyə çağırsalar da,
Ermənistanın hakimiyyət orqanları məskunlaşdırma siyasəti yürütməyə və Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərini məskunlaşdırmağa
davam edirdilər. Belə ki, erməni mənbələrinə
əsasən, “Suriyada müharibə başlayandan etibarən Ermənistana 17 mindən çox erməni və
suriyalı qaçqın köçüb”64, onların bir hissəsi
Dağlıq Qarabağda yerləşdirilib.
Ermənistanın yeni iqtidarının yüksək vəzifəli nümayəndələrinin adıçəkilən bəyanatlarına
qayıdaraq inanmaq istəyirsən ki, onlar, ilk
növbədə, “daxili auditoriya”ya və diaspor
nümayəndələrinə ünvanlanıb.
Digər tərəfdən, müdafiə nazirinin “ambisiyalı formulu” təhlil edilən zaman hətta erməni
ekspertlər də etiraf edirlər ki, “iqtisadi inqilab,
sosial, demoqrafik sahələrdə dönüş yaradan
inkişaf olmasa, David Tonoyanın bəyanatı
praktiki tətbiq imkanı olmayan qələbə ritorikası olaraq qalacaq”³¹.
Rusiyanın “Eurasia Daily” (EADaily) informasiya agentliyinin materialında haqlı ola-

raq qeyd edilir ki, “əgər Qarabağa dair
danışıqlar pozulsa və Azərbaycan münaqişə
zonasında hərbi fəallığını gücləndirsə, ilk növbədə, erməni xalqının çox böyük ümidlər
bağladığı Paşinyanın özü siyasi zərər çəkəcək”. Eyni zamanda, bu materialın müəllifi
N.Arutyunyan hesab edir ki, “Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında əhəmiyyətli
müsbət dəyişikliklər “Qarabağ klanı” deyilən
və liderləri iki sabiq prezident - həbsdə olan
Robert Koçaryan və ötən il Paşinyan tərəfindən devrilmiş Serj Sarkisyan olan klanın
mövqelərini kəskin zəiflədəcək”³².
Bir-birinə zidd olan çoxsaylı bəyanatlara
əsasən, N.Paşinyan münaqişənin nizamlanması
kontekstində də praktiki addımlar atmayacaq.
Bunu qondarma “DQR” nümayəndələrinin
danışıqlarda iştirak məsələsini vaxtaşırı qabartmaq cəhdləri təsdiq edir. Bu da Azərbaycanda
tamamilə haqlı olaraq substantiv danışıqlardan
yayınma cəhdləri kimi qiymətləndirilir. Faktiki
olaraq N.Paşinyan problemin həllini uzatmaq
mövqeyi tutub (Koçaryanın və Sarkisyanın
taktikası). Məsələn, N.Paşinyan münaqişə
zonasında atəşkəsin 25 illiyi ilə əlaqədar mayın
12-də müraciətlə çıxış edərək yenə də bildirib:
“Münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına
dair konkret danışıqlar və nəticə yalnız o halda
mümkün ola bilər ki, Dağlıq Qarabağ nümayəndələri sonda onun statusunu müəyyənləşdirəcək və orada yaşayan insanların
təhlükəsizliyini təmin edəcək prosesə cəlb
olunsunlar”65.
N.Paşinyan yorulmadan təkrar edir ki,
“Dağlıq Qarabağ probleminin hər hansı həlli
erməni xalqı üçün, Dağlıq Qarabağ xalqı və
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Azərbaycan xalqı üçün məqbul olmalıdır”66
çağırışı cavabsız qalır. N.Paşinyandan bunu
soruşmaq maraqlı olardı: O, “Dağlıq Qarabağ
xalqı” kimi birmənalı olmayan anlayışa əzəldən bu torpaqda yaşayan etnik azərbaycanlıları
da daxil edirmi? Axı, aydın məsələdir ki,
münaqişənin hər hansı həlli Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan icmasının maraqları nəzərə
alınmadan Azərbaycan üçün məqbul sayıla
bilməz. N.Paşinyanın belə bir mühakiməsi
daha sadəlövh görünür ki, münaqişə barədə
onun öz baxışı var, amma münaqişənin həllinə
“erməni xalqının öz baxışı olmalıdır, çünki bu
məsələni baş nazir və ya bir hökumət deyil,
məhz o, həll etməlidir”67. Aydın məsələdir ki,
məhz N.Paşinyan bu ölkədə real hakimiyyətə
sahib olan baş nazir kimi bu problemin həlli
ilə bağlı öz nöqteyi-nəzərini erməni xalqına
təqdim etməlidir. N.Paşinyanın özünün də
etiraf etdiyi kimi, bu problem (gündəlikdə
duran iqtisadi inqilabla yanaşı) erməni dövləti
qarşısında duran başlıca çağırışdır68 .
Tamamilə haqlı olaraq belə bir hiss yaranır
ki, N.Paşinyan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına görə
məsuliyyəti özgəsinin üzərinə qoymağa çalışır,
çünki gah bəyan edir ki, Qarabağ adından
danışıqlar aparmaq hüququ yoxdur, gah da
erməni xalqına müraciət edərək bildirir ki,
Qarabağ problemini elə onun özü həll etməlidir. Bu, onu göstərir ki, N.Paşinyan “Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini praktiki olaraq həll

etmək istəmir və bunun üçün müxtəlif bəhanələr axtarıb tapır. Bu bəhanələr şüar kimi
gözəl səslənsə də, praktiki baxımdan əsassızdır”69.
N.Paşinyan nizamlamanın baza prinsiplərini və elementlərini təftiş edərək bildirir ki,
“Azərbaycanın bu prinsiplərlə bağlı təqdim
etdiyi interpretasiyalar bizim üçün qəbuledilməzdir”70. Mənə elə gəlir ki, Minsk qrupunun
həmsədrləri burada, o cümlədən erməni qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması və
beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsinə cavab olaraq məcburi köçkünlərin qaytarılması kimi nizamlama elementlərinin birinci
növbədə həyata keçirilməsi məsələsində qəti
nümayiş etdirməlidirlər.
Bununla belə, əgər Ermənistan sivil demokratik dövlət kimi görünmək istəyirsə, onda
öz silahlı qüvvələrini beynəlxalq hüququn əsas
norma və prinsiplərinə müvafiq surətdə Azərbaycanın hamı tərəfindən tanınmış sərhədlərinin hüdudlarından kənara çıxarmalıdır.
Bundan sonra Azərbaycan danışıqlar prosesinə
Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nümayəndələrinin cəlb olunması məsələsini nəzərdən
keçirə bilərdi. Əks təqdirdə, Ermənistanın yeni
hakimiyyətinin qeyri-konstruktiv ritorikası
sayəsində biz yenə də danışıqlar prosesinin
növbəti dəfə çıxılmaz vəziyyətə düşməsi ilə
üzləşəcəyik.
Sonda bir daha vurğulamaq istərdim ki,
N.Paşinyan tərəfindən anons edilmiş “iqtisadi
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inqilab” və Ermənistanın sosial-iqtisadi həyatında əsaslı dəyişikliklər Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə və ədalətli
şəkildə nizamlanmadan baş verməyəcək.
Bu kontekstdə amerikalı ilahiyyatçı Ceyms
Friman Klarkın (1810-1888) bir çoxlarına
yaxşı tanış olan müdrik sözlərini Ermənistanın
siyasi liderlərinə xatırlatmaq yerinə düşər. O
deyib: “Siyasətçi növbəti seçkilər haqqında
düşünən insandır, halbuki, dövlət xadimi gələcək nəsillər haqqında düşünür!” 71. Qeyd edək
ki, C.F.Klark bu fikri çox rəmzi adı olan
“Dövlət xadimi axtarılır!” sərlövhəli məqaləsində yazıb.
Düşünürəm ki, bu mürəkkəb dövrdə erməni
cəmiyyətinə, sadəcə, növbəti rəhbər deyil,
məhz dövlət xadimi lazımdır.
N.Paşinyana gəlincə, “Ermənistanın tarixində “müsbət dəyişikliklərə imza atan milli
lider” kimi qalması üçün onun yalnız bir variantı var: Qarabağ münaqişəsini həll etmək”72.

Paşinyan “erməni cəmiyyətinin siyasi elitanın
şıltaqlığından”, “davam edən Qarabağ müharibəsindən”, “iqtisadi problemlərdən, yoxsulluqdan
və islahatların keçirilməməsindən yorulduğunu”73 etiraf etsə, belə lider ola bilər. Ən başlıcası N.Paşinyan açıq etiraf etməli və erməni
cəmiyyətinə izah etməlidir ki, Ermənistanın
bugünkü problemlərinin və onun inkişaf perspektivlərinin olmamasının əsasında həllini
tapmamış Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ problemi durur. Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində yaradılmış qeyri-qanuni kriminal
rejim də bu münaqişənin birbaşa nəticəsidir.
Bu gün məhz bu rejim və onun başlıca himayədarları R.Koçaryan və S.Sarkisyan münaqişənin nizamlanması yolunda başlıca maneədir.
Ümid edək ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi,
nəhayət, bu faktı dərk edəcək və Ermənistanın
birinci prezidentinin acı təcrübəsini nəzərə
alaraq, çoxdan gözlənilən sülhü əldə etmək
istiqamətində əməli addımlar atacaq.
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DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ
P U B L I C A D M I N I S T R AT I O N
UOT 32(092); UOT 323

АЛИ ГАСАНОВ
Помощник Президента Азербайджанской Республики
по общественно-политическим вопросам,
доктор исторических наук, профессор

ГЕЙДАР АЛИЕВ И ИНТЕРЕСЫ НЕЗАВИСИМОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Минуло 15 лет со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева.
Хотя время стремительно отдаляет нас от
того тяжелого дня, неоценимые заслуги
созидателя современного Азербайджанского государства великого лидера Гейдара
Алиева перед нашим народом глубоко
запечатлелись в памяти, оставили неизгладимый след в сердце каждого азербайджанца, став неотъемлемой частью нашей
истории. Перелистывая страницы величественной летописи жизненного пути Гейдара
Алиева, перед глазами оживает полная
картина сложного и славного периода истории Азербайджана. Мы вновь отчетливо
видим тесное единство всей деятельности
этой гениальной личности, взращенной
нашим народом, с путем развития Азербайджана.
Выдающийся политический и государственный деятель Азербайджана Гейдар
Алиев родился в городе Нахчыван 10 мая
1923 года. 14 июля 1969 года он был избран
первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. С этого начался первый период
руководства Гейдаром Алиевым Азербайджаном. С первых дней Гейдар Алиев определил новую линию по коренному
улучшению руководства народным хозяйством и культурным строительством в республике, укреплению государственной и
трудовой дисциплины, повышению ответственности кадров и борьбе с коррупцией.
Эта линия в последующий период была
n 2 (66) 2019 n

еще более усовершенствована, стала программой действий по предотвращению тенденций, негативно влияющих на социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь республики,
утверждению здорового морально-психологического климата. Под его непосредственным руководством была подготовлена
концепция экономического развития Азербайджана, восстановлена эффективность
традиционных хозяйственных отраслей,
заложена основа новых производственных
сфер. В этот период начали интенсивно
развиваться нефтехимическая, машиностроительная, энергетическая, металлургическая, добывающая и другие отрасли,
были созданы до 400 новых промышленных объектов. Если в 1969 году количество
промышленных предприятий было равно
735, то в 1982 году эта цифра составила
1048.
Обеспечив интенсификацию сельскохозяйственного производства, дальнейшую
специализацию этой отрасли, развитие
виноградарства и виноделия, строительство
перерабатывающих предприятий, ирригационных и мелиорационных объектов,
Гейдар Алиев добился в тот период более
чем двукратного увеличения производства
продукции в аграрном секторе. Таким
образом, в социально-экономической жизни страны произошел стремительный прогресс, Азербайджан превратился из отсталой
аграрной республики в самодостаточную,
передовую аграрно-промышленную ресn 87 n
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публику и донора центрального бюджета,
вошел в первую тройку в масштабе СССР.
В те годы производимая в республике
промышленная и сельскохозяйственная
продукция 350 наименований экспортировалась в 65 стран. Экономический потенциал, созданный в тот период, сыграл
роль базы для перестройки экономики
Азербайджана в первые годы независимости.
Проведенная Гейдаром Алиевым в первый период руководства республикой
(1969–82-е годы) работа по развитию науки, образования и культуры, возвращению
народу его исторической памяти оказала
сильное влияние на пробуждение национального духа, обогащение идеологии
азербайджанства, создала надежную почву
для восстановления в будущем независимой государственности.
По инициативе и при участии Гейдара
Алиева в Баку и столице бывшего СССР –
Москве проводились юбилеи известных
деятелей литературы, искусства и науки
Азербайджана, их деятельность оценивалась высокими государственными наградами и почетными званиями, им возводились
памятники. В те годы была расширена сеть
высшего и среднего специального образования республики, 3500 молодых азербайджанцев были направлены на учебу в 170
передовых вузов СССР. Гейдар Алиев
уделял особое внимание подготовке азербайджанских военных кадров, развитию
военного образования в республике. Высококвалифицированные кадры, подготовленные в тот период, впоследствии внесли
вклад в построение, укрепление и обеспечение безопасности независимого Азербайджанского государства.
Гейдар Алиев добился внесения в
Конституцию 1978 года положения о том,
что азербайджанский язык является государственным языком республики. Он всегда
проявлял внимание социально-экономическому и культурному развитию всех регионов Азербайджана. Благодаря комплексn 88 n

ному и чуткому подходу Гейдара Алиева к
вопросам, а также его гибкому руководству
в республике не было никаких проблем на
социальной и национально-религиозной
почве, царила здоровая общественнополитическая обстановка.
В марте 1976 года Гейдар Алиев был
избран кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС, а в ноябре 1982 года – членом
Политбюро и одновременно назначен первым заместителем председателя Совета
Министров СССР. В период работы на этих
высоких должностях он осуществлял руководство деятельностью более 60 министерств,
комитетов и различных центральных
управлений. Однако в октябре 1987 года он
подал в отставку с занимаемых должностей
в знак протеста против ошибочного курса
Политбюро ЦК КПСС и лично генерального секретаря М.Горбачева, его антиазербайджанской политики.
На следующий день после того, как
советские войска 20 января 1990 года
учинили в Баку кровавую резню, Гейдар
Алиев, невзирая на преследования кремлевского режима и тяжелое состояние здоровья, вместе с членами семьи пришел в
постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с заявлением,
осудив массовую бойню, осуществленную
властями СССР против азербайджанского
народа. Решительно продолжив позицию
борца, Гейдар Алиев в знак протеста
против незаконных действий сепаратистов
в Нагорном Карабахе и двуличной политики центра в отношении сложившейся
напряженной ситуации в июле 1991 года
покинул ряды Коммунистической партии.
Возвратившись в июле 1990 года в
Азербайджан, Гейдар Алиев поехал в
Нахчыван и в том же году был избран депутатом Верховного Совета Азербайджана.
Вновь начав таким образом активно
участвовать в общественно-политической
жизни страны, Гейдар Алиев был избран
председателем Партии «Ени Азербайджан»
на учредительной конференции органиn Aprel - May - Iyun n
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зации, проведенной в городе Нахчыван в
ноябре 1992 года.
Нахчыванский период политической
деятельности Гейдара Алиева, в частности,
годы работы в должности председателя
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (1991–1993) были
сложным этапом политического, социальноэкономического и культурного развития
автономной республики. Гейдар Алиев, в
первую очередь, спас Нахчыван от угрозы
вооруженной агрессии и оккупации со
стороны Армении. Для решения тяжелых
социально-экономических проблем автономной республики, жившей в условиях
блокады, он наладил экономические связи
с соседними Турцией и Ираном. Были
построены «Мост надежды», соединивший
Нахчыван с Турцией, мост ШахтахтыПолдешт, расширивший пассажирские и
грузоперевозки с Ираном, осуществлены
другие важные меры. В те годы по инициативе Гейдара Алиева Верховный Меджлис автономной республики принял также
постановления об изъятии из ее названия
слов «советская» и «социалистическая»,
утверждении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики
как государственного флага Нахчыванской
Автономной Республики, объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев
мира.
Являясь председателем Верховного
Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, Гейдар Алиев одновременно был
заместителем председателя Верховного
Совета Азербайджанской Республики и
активно участвовал в сессиях Верховного
Совета. В выступлении на первой сессии
Верховного Совета Азербайджанской Республики в феврале 1991 года он призвал
всех добросовестно выполнять свой гражданский долг в тяжелый для Родины
период, присоединиться к борьбе за независимость, объективно проанализировать
существующую общественно-политическую ситуацию в распадающемся Советском
n 2 (66) 2019 n

Союзе, а также в Азербайджане, оказать
помощь в решении проблем, глубоко беспокоящих общество, преодолении политического и экономического кризиса, урегулировании нагорно-карабахского конфликта. На сессии Верховного Совета Азербайджана 7 марта 1991 года Гейдар Алиев
выступил против политики Москвы, втягивающей союзные республики в новый
союзный договор, и призвал депутатов
осудить направленные против независимости настроения руководства республики.
Проведенный в тот период референдум с
целью сохранения СССР был бойкотирован
в Нахчыване под руководством Гейдара
Алиева, из автономной республики были
выведены части советских войск, дана
политико-правовая оценка трагедии 20 Января. В Нахчыване были ликвидированы
все структуры Коммунистической партии,
пропагандирующей сохранение Советского
Союза, на территории автономной республики было остановлено проведение
президентских выборов, назначенных Верховным Советом Азербайджана на 8 сентября 1991 года.
Необоснованные территориальные притязания армянских националистов против
Азербайджана, тяжелые последствия попыток руководства СССР присоединить Нагорный Карабах к Армении, трагедия 20
Января и происходившие после этого в
Азербайджане общественно-политические
процессы, позиция коммунистического
руководства республики и др. направили
главный вектор политической деятельности
Гейдара Алиева на основную цель идеи
национальной государственности – борьбу
за независимое демократическое государство.
В результате предательского и некомпетентного управления властных кругов в
мае-июне 1993 года политический кризис в
стране достиг крайнего предела, республика столкнулась с угрозой гражданской
войны и утраты независимости. В таких
условиях по настоянию народа 15 июня
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1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана.
Так начался второй период его руководства
Азербайджаном.
Благодаря твердой воле, управленческому таланту и решительной политической
позиции Гейдара Алиева была устранена
угроза уничтожения азербайджанской
государственности, гражданской войны и
расчленения страны. Этот день вошел в
историю Азербайджана как «День национального спасения». 3 октября 1993 года в
результате всенародного голосования Гейдар
Алиев был избран Президентом Азербайджанской Республики. Общенациональный
лидер и на очередных президентских
выборах, проведенных 11 октября 1998 года
в условиях высокой политической активности народа, подавляющим большинством
голосов (76,1 процента) завоевал грандиозную победу.
С возвращением Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном в общественнополитической, социально-экономической,
культурной жизни страны, ее внешних
связях возник перелом, начался процесс
построения независимого государства в
соответствии с международными нормами
и принципами. Были решительно пресечены разработанные некоторыми внутренними и внешними силами планы государственного переворота в октябре 1994 и марте
1995 годов, а также попытки покушения
лично на Гейдара Алиева и террора,
положен конец притязаниям на приход к
власти вооружённым путем, остановлен
процесс краха государственности Азербайджана, в стране установилась прочная
общественно-политическая стабильность.
Был достигнут серьезный перелом в ходе
войны с оккупантом-Арменией. Проведя
успешную операцию в направлении Физулинского района, азербайджанские войска
освободили от оккупантов поселок Горадиз
и прилегающие села. Таким образом, были
предотвращены планы армянских вооруженных сил по расширению оккупации, в
n 90 n

мае 1994 года Армения была вынуждена
объявить перемирие на линии фронта и
вернуться за стол переговоров.
Гейдар Алиев осуществлял очень напряженную и широкомасштабную деятельность в области доведения до мировой
общественности правды о нарушении территориальной целостности Азербайджана
в результате агрессии Армении, оккупации
более 20 процентов его земель, изгнании
более 1 миллиона местных жителей и
обречении их на жизнь в палатках, и других
вопросах государственного значения, решения возникших проблем. В результате
активных дипломатических усилий Гейдара
Алиева отношение крупных государств
мира и ведущих международных организаций к Азербайджану, вооруженному
конфликту, в который он был вовлечен насильно, кардинально изменилось. Армянская оккупация была осуждена в СБ ООН,
на саммитах ОБСЕ в Будапеште (1994 год)
и Лиссабоне (1996 год), саммите глав государств-членов ОИС, были приняты документы об урегулировании нагорно-карабахской проблемы в рамках норм международного права, территориальной целостности Азербайджана.
Одним из исторических достижений
Гейдара Алиева является обеспечение
стратегической задачи, стоящей перед
азербайджанским государством и народом,
– перехода от одной общественно-экономической системы к другой, то есть от потерпевшего крах социализма к нормам рыночной
экономики и системе, основанной на
многообразии форм собственности. Решение таких сложных задач, как открытие
широкого поля для частной собственности,
приватизация промышленных и обслуживающих предприятий, аграрные реформы,
безвозмездная передача земли сельским
жителям, и реализация других фундаментальных процессов трансформации связаны с именем Гейдара Алиева.
В результате новой нефтяной стратегии,
осуществленной Гейдаром Алиевым, в
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целях совместной добычи с самыми ведущими нефтяными компаниями мира углеводородных ресурсов Азербайджана и
транспортировки их на внешние рынки 20
сентября 1994 года в Баку во дворце «Гюлистан» было подписано соглашение о
совместной разработке месторождений
«Азери», «Чираг» и глубоководной части
месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия. За короткое время
после заключения «Контракта века» было
подписано более 30 соглашений о разработке других углеводородных месторождений Каспия, что создало возможность
для вложения в Азербайджан крупных
иностранных инвестиций. В рамках первого международного нефтяного контракта
был капитально отремонтирован и восстановлен трубопровод Баку-Новороссийск,
построен трубопровод Баку-Супса. Было
подписано соглашение о строительстве
основного экспортного трубопровода БакуТбилиси-Джейхан и заложен его фундамент.
В результате деятельности Гейдара
Алиева Азербайджан, рационально используя свой геополитический, геоэкономический и духовно-культурный потенциал,
постарался создать надежный мост между
Востоком и Западом, и тем самым открылись благоприятные возможности для будущего динамичного развития страны. По
инициативе Гейдара Алиева Азербайджан
сыграл ведущую роль в осуществлении
международной программы, направленной
на восстановление исторического Великого
Шелкового пути. В сентябре 1998 года с
участием высокопоставленных руководящих лиц 32 стран и 14 международных
организаций в Баку была проведена конференция Шелкового пути, принято решение
о размещении исполнительного секретариата проекта в столице Азербайджана.
Проводя последовательную политику в
области строительства демократического,
правового и светского государства, Гейдар
Алиев создал основательную почву для
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утверждения в стране основных принципов
прав и свобод человека. Такие коренные
реформы, как принятие в ноябре 1995 года
путем всенародного голосования Конституции Азербайджанской Республики, отражающей демократические ценности, проведение в 1995-м и 2000-м годах парламентских выборов на основе многопартийности,
организация Конституционного суда, отмена смертной казни, устранение цензуры в
печати, создание новых органов местного
самоуправления - муниципалитетов стали
возможны именно благодаря политической
воле и целенаправленной деятельности
Гейдара Алиева.
Указ Гейдара Алиева «Об обеспечении
прав и свобод человека» от 22 февраля 1998
года возвысил обеспечение прав и свобод
человека на уровень государственной
политики. Азербайджан в июне 1996 года
получил статус «специального гостя» в
Совете Европы, а 25 января 2001 года стал
его полноправным членом.
Гейдар Алиев придавал особое значение
единству и солидарности азербайджанцев,
проживающих в различных странах мира.
В ходе официальных визитов в зарубежные
государства в качестве Президента Азербайджанской Республики он проводил
встречи с представителями проживающих
там азербайджанцев, осуществлял последовательные и эффективные меры по формированию и организационному становлению
азербайджанских диаспор. По инициативе
и под непосредственным руководством
Гейдара Алиева 9-10 ноября 2001 года в
Баку состоялся первый исторический съезд
азербайджанцев мира, были приняты очень
важные решения в области оживления и
усиления деятельности азербайджанской
диаспоры.
Подписанные Гейдаром Алиевым в
2001 году указы о переходе в Азербайджане
на латинский алфавит, совершенствовании
работы по применению государственного
языка, учреждению Дня азербайджанского
алфавита и азербайджанского языка, его
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обращения к азербайджанскому народу с
призывом о сохранении национально-духовных ценностей и бурная деятельность в
ряде других сфер сыграли большую роль в
национально-культурном развитии и укреплении духовного единства.
Гейдар Алиев уделял особое внимание
глубокому изучению истории Азербайджанской Демократической Республики и
вопросу объективной оценки ее деятельности. В стране были широко отмечены
80-ти и 85-летние юбилеи Азербайджанской Демократической Республики, было
принято решение о возведении в городе
Баку памятника Азербайджанской Демократической Республике.
На всех этапах своей политической
деятельности, в различных общественнополитических, экономических, культурных,
идеологических условиях Гейдар Алиев

преданно служил своему народу и Азербайджану, вложил свой талант, знания и
умения в реализацию идеи национальной
государственности.
Азербайджанский народ всегда с глубокой признательностью вспоминает заслуги
Гейдара Алиева. Богатое наследие, бессмертные идеи, оставленные в наследство
нашим незабываемым лидером Гейдаром
Алиевым, и сегодня живут и уверенно
ведут нас в будущее. Как сказал сам
великий лидер, пока есть Азербайджан,
будет и он. С уверенностью можно сказать,
что в настоящее время судьба Азербайджана находится в надежных руках.
Наша страна решительно идет вперед по
пути Гейдара Алиева, и под руководством
Президента Ильхама Алиева создается
новая летопись нашей современной истории развития.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİL DÖVLƏTÇİLİK MARAQLARI
XÜLASƏ
Məqalədə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdə olduğu hər iki
dövr (1969-1982; 1993-3003) geniş təhlil edilir. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin dövlət təlimində
öz əksini tapan güclü dövlət anlayışı və onun iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi əsasları öyrənilir.
Məqalədə gostərilir ki, Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə (1969–1982-ci
illər) elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması istiqamətində
görülən işlər milli ruhun oyanmasına, azərbaycançılıq məfkurəsinin zənginləşməsinə güclü təsir
göstərmiş və gələcəkdə müstəqil dövlətçiliyin bərpası üçün əsaslı zəmin hazırlamışdır.
Bununla yanaşı, məqalədə Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü, xüsusilə onun
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışdığı illər (1991–1993) muxtar
respublikanın siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının yüksəlməsi naminə gördüyü işlər tədqiq
edilir. Göstərilir ki, Heydər Əliyev, ilk növbədə, Naxçıvanı Ermənistanın silahlı təcavüzü və işğalı
təhlükəsindən xilas etdi və blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikanın ağır iqtisadi-sosial
problemlərini həll etmək üçün qonşu Türkiyə və İranla iqtisadi əlaqələr yaratdı.
Məqalədə 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatında, xarici əlaqələrində dönüşün yaranması, beynəlxalq norma
və prinsiplərə uyğun olaraq müstəqil dövlət quruculuğu prosesi də geniş tədqiq edilir. Göstərilir
ki, Heydər Əliyev demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində ardıcıl siyasət
yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı
zəmin yaratmışdır. Eləcə də, məqalədə vurğulanır ki, Heydər Əliyev müasir dövrün tələblərini,
dövlətçiliyin əsaslarını, milli-etnik şəraiti nəzərə alan yeni milli təlimin - azərbaycançılıq ideologiyasının banisi kimi göstərilir.
Açar sözlər: Ümummilli lider, dövlət müstəqilliyi, milli dövlətçilik, dövlət quruculuğu, xarici
siyasət
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HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJAN’S INDEPENDENT
STATEHOOD INTERESTS
SUMMARY
The article provides a thorough analysis of both periods of National Leader Heydar Aliyev's
political power in Azerbaijan (1969-1982; 1993-2003). It studies the concept of a powerful state,
reflected in Heydar Aliyev’s state doctrine, as well as its economic, political, social and moral
foundations. The article also points out that the work carried out in the direction of development
of science, education and culture, returning to the people its historical memory in the first period
of Heydar Aliyev's leadership (1969-1982) had a strong influence on national spirit, enrichment of
the ideology of Azerbaijanism and created a firm ground for the restoration of the independent
statehood in the years to come.
Moreover, the article highlights the Nakhchivan period of Heydar Aliyev’s political activity,
particularly what he did to ensure the political, socio-economic and cultural development of the
Autonomous Republic during his tenure as Chairman of the Supreme Assembly of the Nakhchivan
Autonomous Republic (1991-1993). The article notes that Heydar Aliyev, first of all, rescued
Nakhchivan from Armenia’s armed aggression and a threat of occupation and built economic
relations with neighboring Turkey and Iran to address the difficult economic and social problems
of the Autonomous Republic, which was living under conditions of blockade.
Furthermore, the article studies the period of Heydar Aliyev’s return to power in Azerbaijan in
1993, highlighting a turning point in the socio-political, socio-economic, cultural and foreign
relations of the country and an independent state building process in accordance with international
norms and principles.
It is emphasized that by pursuing a consistent policy in democratic, legal and secular state
building areas, Heydar Aliyev laid a strong foundation for the development of all spheres as well
as the establishment of fundamental principles of human rights and freedoms in the country. It also
emphasizes that Heydar Aliyev is described as the founder of the new national doctrine - the
ideology of Azerbaijanism - which takes into account the requirements of the modern era,
foundations of statehood and national and ethnic environment.
Key words: National Leader, state independence, national statehood, state building, foreign
policy
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REGİONAL KADR HAZIRLIĞI SİSTEMİNİN İNKİŞAFI
İSTİQAMƏTLƏRİ
Müstəqilliyinin bərpasından 28 il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan Respublikası
uğurla inkişaf edir. Tarixi baxımdan çox qısa
zaman kəsiyində ölkə dövlət quruculuğunun
bütün sahələrində diqqətəlayiq tərəqqiyə nail
olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü, Heydər Əliyev
Fondunun 15 illiyinə həsr olunmuş toplantıda
çıxış edən Prezident İlham Əliyev bir daha
iqtisadi, sosial və humanitar sahələrdə əldə
edilmiş uğurlardan danışıb [1]. Şübhəsizdir ki,
qazanılan uğurların əsasında ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Prezident
İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla davam
etdirilən dərin düşünülmüş innovativ inkişaf
siyasəti dayanır. Ölkədə bütün istiqamətlərdə
nailiyyətlərin qazanılmasında Heydər Əliyev
Fondu və Birinci Vitse-Prezident, Heydər
Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın önəmli rolu var. Bu arada insan
potensialının formalaşdırılması, bu vacib resursun ölkənin davamlı inklüziv inkişafı üçün
səfərbər edilməsi ilə bağlı fəaliyyət xüsusilə
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qeyd edilməlidir. Əslində daha az vəsaitlərlə
yüksək göstəricilərə nail olunması dövlət
inkişafı proseslərinin idarə edilməsində Prezident İlham Əliyev tərəfindən işlənmiş innovativ sinergetik, komplimentar və kompensasion texnologiyalar kompleksinin tətbi-qinin
nəticəsidir [2, 3, 4]. Həmin texnologiyalar
ölkənin hərtərəfli inkişafı və əhalinin rifahının
yüksəlməsi üçün iqtisadi imkanlardan səmərəli
istifadəni təmin edib. Bu təcrübənin Dünya
İqtisadi Forumunun hesabatında xüsusi təhlil
predmetinə çevrilməsi onun qlobal əhəmiyyətinin göstəricisidir. Davos Dünya İqti- sadi
Forumunun yaradıcısı və əvəzsiz Prezidenti
professor Klaus Martin Şvabın 2018-ci ildə
dərc edilmiş hesabatında dünyanın 140 ölkəsinin rəqabət qabiliyyəti göstəricilərinin təhlili
nəticələri və bu parametrin insanların rifahının
yüksəldilməsi yoluyla ölkənin inklüziv inkişafına təsiri ilə bağlı bilgilər yer alıb. Professor
Şvabın gəldiyi qənaət birmənalıdır: iqtisadi
şərait, o cümlədən yüksək rəqabət qabiliyyəti
inklüziv inkişaf baxımından zəruri olsa da,
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yetərli şərt hesab edilə bilməz. Alimin araşdırmasının nəticələri, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasında durumun təhlili deməyə əsas
verir ki, inklüziv inkişafın yüksək səviyyəsinin
təmin edilməsi üçün bütün əhalinin rifah halının yüksəldilməsinə yönəlik daim və müntəzəm reallaşdırılan sosial siyasət zəruri şərtdir.
Bu qənaətin təsdiqi kimi hesabatda xüsusi
şəkil yer alıb. Burada göstərilən istiqamətlərdə
dünyanın 7 ölkəsi və Azərbaycan Respublikasındakı durum dəyərləndirilib (Şəkil 1).
Şəkil 1-də təqdim olunan bilgilər iki ölkələr qrupunda sosial siyasətin durumunu
xarakterizə edir: təqribən eyni yüksək rəqabət
qabiliyyətinə malik (ABŞ, Almaniya, Danimarka) və rəqabət qabiliyyəti səviyyəsi daha
aşağı olan (Azərbaycan, Vyetnam, Braziliya və

İqtisadiyyat (Rəqabət qabiliyyəti)
100

Cənubi Afrika Respublikası) ölkələr. Göründüyü kimi ABŞ, Almaniya və Danimarkanın
iqtisadi göstəriciləri müqayisə edilən digər
ölkələrdəkindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək
olsa da, sosial siyasət baxımından Azərbaycan
onlardan üstün mövqeyə yiyələnə bilib.
Yüksək inkişaf etmiş bu ölkələr sosial siyasət
və gəlirlərin əhali arasında ədalətli bölgüsünü
xarakterizə edən Cini İndeksinə görə Azərbaycandan geridədir. Hesabata əsasən, Azərbaycan müqayisə edilən ölkələr arasında ən
səmərəli sosial siyasəti ilə seçilir. Professor
Klaus Şvabın təhlilləri Azərbaycanın Şəkil 1də yer alan digər ölkələrlə müqayisədə sosial
sahənin planlaşdırılması və idarə edilməsinə
yönəlik daha səmərəli siyasət gerçəkləşdirməsindən xəbər verir.

Sosial siyasət (Cini İndeksi)
0 (tam bərabərlik)
Azərbaycan
Vyetnam
Danimarka
Almaniya

50
ABŞ
Braziliya
Cənubi Afrika
Respublikası
0

100 (tam qeyri-bərabərlik)

Şəkil 1. Fərqli rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə malik ölkələrdə qlobal rəqabət qabiliyyəti
səviyyəsi və sosial siyasətin xarakteri.
Mənbə: Professor Klaus Schwab. The Global Competitiveness Report, 2018.
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Atılan addımların, əldə edilmiş nailiyyətlərin davamlılığı həmçinin səmərəli və peşəkar
hökumətin yaradılmasından birbaşa asılıdır.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu
islahatlarının prioritet istiqamətlərindəndir.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə dövlət qulluğunun optimallaşdırılması sahəsində əsaslı
nailiyyətlər əldə edilib. Bu arada xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, dövlət siyasətinin məqsədlərinin uğurla reallaşdırılmasında dövlət
qulluğu başlıca alət kimi çıxış edir. Azərbaycanda dövlət aparatının təkmilləşdirilməsi
sahəsində görülən işlərin kökündə isə düzgün
kadr siyasəti dayanır. Dövlət kadr siyasətinin
formalaşmasında prioritet məqsəd kimi hakimiyyət orqanlarının kadr heyətinin gücləndirilməsi çıxış edir [9]. Bu səbəbdən kadr
texnologiyalarının reallaşdırılması və dövlət
qulluğu kadrlarının hazırlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranır. Müasir dünyada dövlət orqanları əməkdaşlarının peşəkarlıq
səviyyələri və şəxsi-işgüzar keyfiyyətlərinə
artan tələblər idarəçilərin təhsilinin təşkilinə
prinsipial yeni yanaşmaların tətbiqi hesabına
fasiləsiz təhsil sisteminin optimallaşdırılmasını
zəruri edir. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrin bir
çoxunda idarəetmə kadrlarının hazırlığında
kompetensiyayönümlü yanaşmadan geniş
istifadə edilir. Bu, dövlət idarəçiliyi kadrlarının
peşəkar inkişafı baxımından, təhsildə yalnız
dövlət idarəçiliyi ilə bağlı nəzəri biliklərin
tədrisinə əsaslanan ənənəvi yanaşmadan fərqli
olaraq, daha geniş perspektivlər vəd edir.
Çünki bu gün dövlət qulluqçuları təkcə peşə
bilikləri, qabiliyyət və bacarıqlarının geniş
spektrinə malik olmaqla kifayətlənməməli,
eyni zamanda təşkilatdaxili və təşkilatlararası
səviyyələrdə fəaliyyətə, vətəndaşlar və ictimai
təşkilatlarla kommunikasiya qurmağa, peşəkar
öhdəlikləri həyata keçirməyə, dövlət qulluğunun nüfuzunu yüksəltməyə imkan verən
kompetensiyalara yiyələnməlidirlər. Göstərilən
məsələnin həlli dövlət qulluqçularının hazırlığı, yenidən hazırlığı və ixtisasının artırılması
sisteminin təkmilləşdirilməsindən keçir.
"Kompetensiya" termini son zamanlarda aktiv
dövriyyəyə buraxılıb. Lakin idarəetmənin bu
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alətinə maraq getdikcə artmaqdadır. Kompetensiyayönümlü yanaşma dedikdə, təkcə
ixtisasartırma, yenidənhazırlanma çərçivəsində
bilik, qabiliyyət və vərdişlər deyil, həmçinin
mütəxəssisin konkret şəraitdə, yəni hazırlığa
sifariş, o cümlədən dövlət sifarişindən irəli
gələn fəaliyyəti üçün zəruri bilik, qabiliyyət və
vərdişlər anlaşılmalıdır (5). Heyətin hazırlanması zamanı kompetensiyalar modeli tədris
proqramının əsası kimi çıxış edir, bu modelə
görə tədris prioritetləri müəyyənləşir. Bir
sözlə, kompetensiyalar nəyi və necə öyrətməyin seçim amili kimi ortaya çıxır. Azərbaycan
Respublikasında dövlət qulluğu islahatlarının
başlıca istiqaməti də ölkədə idarəetmə kadrlarının təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsidir.
Bu çərçivədə ölkə Prezidenti 11 dekabr 2014cü ildə «Dövlət qulluqçularının əlavə təhsili
ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında» Fərman
imzalayıb, eyni zamanda «Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına
dair 2019-2025-ci illər üçün Strategiya»da bu
isti-qamətdə miqyaslı tədbirlərin görülməsi
nəzərdə tutulub. Bu arada başlıca məqsədlərdən biri yaxşılardan yaxşıların seçilməsi
üçün kadr ehtiyatının formalaşdırılması olmalıdır. Burada prinsipial məqam kadr ehtiyatının,
xüsusilə də regional səviyyədə, formalaşdırılmasına vahid yanaşmaların işlənməsidir.
Bu sahədə məqsədyönlü tədbirlər aşağıdakılardan ibarət ola bilər: ilk növbədə fasiləsiz
təhsil sisteminin ardıcılları arasında peşəkar
kommunikasiya və uğurlu idarəetmə təcrübəsi
mübadiləsi üçün şəraitin yaradılması səmərəlilik göstəricisi – əyani və distant kommunikasiya tədbirlərinin miqdarı); təcrübədə
əldə edilmiş bilik və vərdişlərin cilalanması
üçün şəraitin yaradılması (səmərəlilik göstəricisi − xaricdə stajkeçmə miqdarı); təhsilalanların idarəetmə sahəsində bilik və vərdişlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi (səmərəlilik
göstəricisi − təhsilalanların idarəetmə biliklərinin 10%-dən çox artması); müasir tədris
metodlarının tətbiqi (səmərəlilik göstəricisi −
kəsişən layihə işlərinin miqdarı, fərdi məsləhətləşmələrin həcmi, informasiya texnologiyalarının istifadəsi); dövlət qulluqçularının
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fərdi inkişaf planlarına uyğun peşəkar inkişafına yönəlik tədbirlərin reallaşdırılması.
Bu çərçivədə hazırlanan tədris layihələri
yeni tədris texnologiyalarından, innovativ
mühazirələrdən, layihə və treninq formatlarından istifadəyə əsaslanmalıdır. Regional səviyyə üçün yeni formatda dövlət idarəçilərinin
peşəkarlıqlarının yüksəldilməsi bir sıra ardıcıl
tədbirləri nəzərdə tutur [7]. İlk növbədə ölkədə
dövlət idarəçiliyini elmi və təcrübi baxımdan
daha yüksək səviyyəyə qaldıra biləcək regional biznes-məktəblərinin yaradılması məqsədəuyğun olardı. Həmçinin dövlət qulluğu
kadrlarının hazırlığı problemlərinin həlli
müasir dövlət idarəçiliyi sahəsində fəaliyyət
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və möhkəmləndirilməsinə, dövlət aparatının keyfiyyət və kəmiyyət dəyişikliklərinə, peşəkar hazırlıq və
yenidən hazırlığın keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, dövlət qulluqçularının mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasına yönəldilməlidir.
Bu sahədə həll olunmamış problem kimi
nəzəri və təcrübi əsasların, innovativ sosial
texnologiyaların tətbiqinin optimal modellərinin, həmçinin onların səmərəliliyinin kompleks qiymətləndirmə amillərinin kifayət qədər
işlənməməsini göstərmək olar. Göstərilən
istiqamətdə genişspektrli tədqiqatların aparılmasına baxmayaraq, elmi ədəbiyyatda dövlət
qulluğu kadrlarının regional hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi problemi fraqmentar
şəkildə, xüsusilə sosial-iqtisadi və statistik
təhlil obyekti qismində nəzərdən keçirilib.
Bütövlükdə dövlət qulluqçularının hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının
artırılması sisteminin o cümlədən regional
səviyyədə təşkilinin prinsiplərini aşağıdakı
kimi sıralamaq olar:
- regional və ölkə səviyyəsində vahid tədris
proqramları;
- dövlət qulluqçularının vəzifə qrupları və
dərəcələrindən asılı olaraq proqramların
differensasiyası;
- təhsilin məcburiliyi və fasiləsizliyi;
- tədrisin qabaqlayıcı xarakteri;
- tədrisin yüksək keyfiyyəti və səmərəliliyinin təmini;
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- dövlət qulluqçularının hazırlığı, yenidən
hazırlığı və ixtisasının artırılması sisteminin bütün elementlərinin fəaliyyətinin
dövlət tərəfindən koordinasiyası və idarə
edilməsi;
- bu sahədə yerli və beynəlxalq təcrübənin
nəzərə alınması (6).
Bu gün artıq həm geosiyasi cəhətdən, həm
də son illərdə ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar
və innovativ layihələrin uğuru baxımından
insan potensialına investisiyalar ölkənin daha
nəzərəçarpan fiziki kapitalına investisiyalar
qədər önəmlidir. Ekspertlərin birmənalı şəkildə
razılaşdığı bu gerçəkliyi statistik hesablamalara köçürmək olduqca çətindir. Bu ilk növbədə ölçmə problemi ilə bağlıdır. Adətən empirik
sxemlərin məqsədi, məsələn təhsilə yatırımlarla artım arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək
olur. Lakin təhsil üçün xərcləri təhsilin yekun
məqsədi ilə qarışdırmaq olmaz. Belə ki, eyni
maliyyə ayırmaları olduqca fərqli nəticələrə
gətirib çıxara bilər. İnsan potensialına yatırımlar inkişaf üçün böyük, o cümlədən
yatırım zamanı proqnozlaşdırılmayan imkanlar
yaradır. Beləliklə təhsilə dövlət yatırımları
özünü doğruldur, çünki səmərəliliyi artırır və
imkanların bərabərliyinə yol açır. Xərclərin
gerçəkləşdirilmə zamanı kəmiyyəti qədər
önəmlidir. Erkən yaşlarda edilən yatırımlar
cəmiyyətin potensialının artması və qeyribərabərliyin aradan qaldırılmasına zəmanət
verir.
Dövlət tərəfindən fərdi insan potensialına
investisiya qoyuluşları həyata keçirilərkən
məcmu insan potensialının böyüməsi nəzərdə
tutulur. Əsas əlaməti − kütləvilik, yəni, cəmiyyətin hər bir üzvünün potensialının mütləq
dərəcədə müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənmişdir. Həyat səviyyəsi və institutlarının
fəaliyyətinin keyfiyyəti nə qədər yüksəkdirsə,
sistemin inkişafı cəmiyyətin hər bir üzvünün
inkişaf səviyyəsindən asılıdır. İnsan kapitalını
istehsal, ona sərf edilən resurslar və eyni
zamanda ictimai və iqtisadi sistem üçün
faydalılığı baxımından qiymətləndirmək olar
(şəkil 2).
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İnsan potensialının qiymətləndirilməsi

Dəyərlər baxımından

İstehsal baxımından

Toplanmış
insan kapitalı

İnvestisiya
potensialı

Məhsuldarlığın
son həddi

Əmək bazarında
qiymətlər

İnsan həyatının
dəyəri (qiymətlər)

İnkişaf
indikatorları

Şəkil 2. İnsan potensialının qiymətləndirilməsinin müasir metodologiyası

İnsan inkişafının məcmu göstəricisi insan
inkişafı indeksidir (İİİ). Onun köməyilə insan
inkişafının üç əsas anlayışı üzrə ölkənin orta
səviyyədə nailiyyətlərini göstərə bilərsiniz:
sağlamlıq və uzunömürlülük, layiqli yaşam
səviyyəsi və biliklərə əlyetərlik. İndeks hər bir
ölçmə üçün göstəriciləri əks etdirən normallaşdırılmış indekslərin həndəsi ortalamasıdır.
Birinci mərhələdə hər indikator üçün alt
indekslər yaradılır. Göstəricilər 0-dan 1-ə
qədər ölçülü indekslərə çevrilməlidir, minimum və maksimum dəyərlər müəyyənləşdirilməlidir. Belə ki, aqreqasiya üçün həndəsi
ortalamadan istifadə olunur, buna görə maksimum ölçmələr ölkələr və zaman kəsikləri
arasındakı müqayisəyə təsir göstərməyəcəkdir.
Minimum dəyərlər müqayisəyə təsir göstərəcəkdir, buna görə də təbii sıfır və yaşayış
xərcləri kimi müvafiq ölçmələr tətbiq olunur.
Tərəqqinin ölçülməsi cəmiyyətin müəyyən bir
zaman kəsiyində yaşaması üçün zəruri minimum səviyyələrlə birlikdə müşahidə olunur.
Aşağıdakı minimum dəyərlər mövcuddur:
gözlənilən ömür müddəti üçün doğumda − 20
il; təhsil sahəsində iki dəyişən üçün − 0 il;
adambaşına düşən ÜMG (GNI) − $ 163. Gözlənilən ömür müddətinin minimum həddini
müəyyən etmək üçün A.Madisonun əsərlərindən alınmış uzunmüddətli tarixi məlumatlar
istifadə olunur. Təhsilin minimum səviyyəsi
onunla müəyyənləşir ki, hər hansı bir cəmiyyət
formal olaraq təhsil olmadan mövcud ola bilər.
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Yaşamaq üçün gəlir səviyyəsi 163 ABŞ dolları
kimi müəyyən edilib və bu, ölkədə müşahidə
edilə biləcək ən aşağı həddir.
Alt indekslərin maksimum və minimum
dəyərlərini müəyyən etmək üçün aşağıdakı
düsturdan istifadə olunur:
faktiki dəyər - minimum dəyər

Ölçmə
=
indeksi
maksimum dəyər - minimum dəyər

Bu tənlikdən təhsil sahəsində hər iki
subkomponent üçün istifadə olunur. Nəticə
etibarilə bu göstəricilərin həndəsə ortalamasını
hesablamaq və daha sonra yenidən eyni tənliyi
istifadə etmək mümkündür.
Hər bir göstəricinin indeksi müvafiq ölçmə
ilə bağlı imkanları əvəz edə bilər və gəlirin
imkanlara keçidi üsulu çox güman ki, çökük
əyrisini formalaşdıracaq. Bu səbəbdən gəlirin
müəyyən edilməsi üçün minimum və maksimum dəyərlərin logarifmləri əsas götürülür.
Altindekslər və insan inkişaf indeksinin (HDI)
birləşməsini müəyyən etmək üçün üç ölçmə
göstəricisinin həndəsi ortalaması istifadə
olunur:
(İömür1/3 ⋅ İtəhsil1/3 ⋅ İgəlir1/3)
Bu ifadə bütün indekslərin tamamlanmamış dəyişkənliyini göstərir. Bu baxımdan,
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ölçmələrin tam dəyişdirilə biləcəyini nəzərdə
tutan xətti toplama formuluna dair etirazı
nəzərə alır. Hər hansı bir indeksin tərifi bəzi
dəyişkənliklə müşayiət olunur və bu da komponentlərin artan dəyərindən asılıdır. Əhəmiyyətli dəyişikliklər yeni funksional formalar və
yeni göstəricilərdən istifadə etməyə başlayan
İİİ hesablama metodologiyasındakı inkişafın
nəticəsidir.
Həndəsi ortalamaların istifadəsi ilə indekslərin kiçik dəyərləri əldə edilə bilər və ölçmələrin inkişafı qeyri-bərabər olan ölkələrdə ən
əhəmiyyətli dəyişikliklər müəyyən edilmişdir.
İİİ reytinqinə həndəsi ortalama az təsir
göstərmişdir. Üst sərhədlər maksimum faktiki
dəyərlərlə təyin edildikdə, onların ümumi
indeks dəyərlərinə və reytinqlərinə az təsir
göstərir.
Gəlirlərin bölünməsində qeyri-bərabərliklə
bağlı azalma payı faizinin həm gəlir, həm də
onun loqarifmi üçün eyni olmasına dayanarsaq
qeyri-bərabərlik nəzərə alınmaqla korrektə
edilmiş İİİ aşağıdakı düstur əsasında hesablanacaq:

Bu gün dünyada müşahidə olunan və bütün
sahələri əhatə edən qlobal dəyişikliklər intensivlik və dövlətin kadr siyasətinin imperativ və
prioritetlərinin sürətli tranasformasiyası ilə
xarakterizə olunur. Eyni zamanda bu dəyişikliklər milli təhsil sistemlərinin inkişafını müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasında dövlət
təhsil siyasətinin modernləşməsi gedişində
kadr siyasətinin formalaşdırılması və reallaşdırılmasının beynəlxalq təcrübəsi mütləq
nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan ABŞ və
Avropa ölkələrinin təcrübəsi maraqlı ola bilər.
Təcrübəsi Azərbaycan və bütövlükdə postsovet məkanı üçün məqbul olan xarici ölkələr
Fransa, Almaniya və Böyük Britaniya hesab
edilə bilər. Bu ölkələr mövcud hazırlıq sisteminin xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. Həm
də göstərilən Avropa ölkələrində, həm də Azərbaycanda dövlət insan potensialına yatırımlar
edir. Burada məqsədi «sosial lift» vasitəsilə
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cəmiyyətdə daha yüksək mövqe tutmaq imkanının «tarixin ünsürün»ə çevrilməməsi ilə
bağlıdır.
Araşdırma gedişində belə bir qənaət hasil
olundu ki, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın yeni
keyfiyyətinin yaradılmasında ən vacib amil −
təhsilin yüksək səviyyəsi − insan potensialının
artan təsiri ilə birlikdə inkişaf edir. Yaranmış
şəraitdə təhsil siyasətinin tətbiqi ilə ictimai
dəstəyi təmin etmək, bu sahədə dövlətin aktiv
rolunu və məsuliyyətini bərpa etmək, həmçinin təhsilin hərtərəfli və dərin modernləşdirilməsi üçün zəruri resursları və onların effektiv
tətbiq mexanizmlərini müəyyənləşdirmək vacibir. Yenilikçi, innovativ təhsil sisteminin
inkişafı və onun səmərəli işi bütün dünyada, o
cümlədən də Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında prioritet məsələlərdəndir.
Elm və təhsil sistemi kadr potensialını yaradır, təkmilləşdirir və iqtisadi artımın ayrılmaz bir amilidir. Bununla bağlı bütün
ölkələrdə demək olar ki, hər səviyyədə bu sistem müvafiq dəstək alır. İnnovasiyaların kommersiyalaşdırılması mexanizmlərinin tətbiqi,
patent fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün
tədbirlərin həyata keçirilməsi, aparıcı xarici
texnologiyaların öyrənilməsi və beynəlxalq
elmi ictimaiyyətlə inteqrasiya prosesləri sistemli şəkildə və dövlətin tam dəstəyi ilə həyata
keçirilməlidir. Ən əhəmiyyətli və hələ həll
edilməmiş məsələ universitetlər, araşdırma təşkilatları, müəssisələr, dövlət qurumları və
istehsalçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasıdır.
Ölkədə kadr potensialının ümumi müsbət
artım tendensiyası davranış və ehtiyacların
yeni stereotiplərini, milli əmək resurslarının
institusional sahədə yenidənqurma hesabına
innovasiya və inkişafa can atmasını əks etdirir.
Bütün bunlar iqtisadi paradiqmalardakı dəyişikliklər nəticəsində daxili iqtisadiyyatın yenidən
qurulmasının şərti, amil və təzahürüdür. Bu
vəziyyətdə ağlabatan maliyyə dəstəyi şəraitinin yaradılması, kadr potensialının təkamül
prosesində elmi və analitik meyarlar əsasında
qiymətləndirilməsi, habelə informasiya iqtisadiyyatında onun inkişafı üçün proqnozlaşdırma
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dövlət idarəetməsinin ən vacib məsələləridir.
Bundan əlavə, ölkədə kadr potensialının
inkişafı üçün metodoloji əsaslar və metodların
inkişafı vacibdir.
Ölkəmizdə dövlət idarəçiliyinin spesifik
xüsusiyyətlərinin təhlili insan inkişafı prosesinə
strateji yanaşma formalaşdırmaq zərurətindən
danışmağa imkan verir. Bu proses aşağıdakı
prinsiplərə əsaslanmalıdır: effektivlik və məqsədəuyğunluq, immanent dəyişikliklər, uzunmüddətli, ünvanlılıq, gücdən imtina, situativlik, ziddiyyətlər və müəyyən qaydaların gözlənilməsi arasında balans.
Aydındır ki, bu tövsiyələrin nəticələri və
tövsiyələr təcrübədə insan potensialı və onun
tərkib hissəsi olan nəzəriyyəsində transformasiya prosesi ilə bağlı olan suallara tam cavab
vermir. Birincisi, bu, sistem idarəetməsinin
təşkili, eləcə də ən az təcrübənin yığılması
sahəsi ilə bağlıdır. Bir araşdırma çərçivəsində
həll oluna biləcək təkliflərdən istifadə təcrübəsi daha ətraflı təhlillər tələb edir. Milli kadr
hazırlığı və təlim texnologiyaları sistemlərinə
tələblərin sistemləşdirilməsi vəzifələri müasir
şəraitdə təhsil sisteminə tətbiq məsəslələrinin
təcili həllini tələb edir.
İndi kadr potensialı sosial inkişafın əsas
hərəkətverici qüvvəsidir. Onun formalaşması
iqtisadiyyat, ailə, münasibətlər, sosial münasibətlər və s. kimi daxili və xarici amillərin sıx
qarşılıqlı təsirləri hesabına həyata keçirilir [7].
Bu amillər arasında dövlət xüsusi bir yer tutur,
çünki insana təsir böyük imkanlara malikdir.
Dövlət qurumu əlverişli sosial mühit yaratmaq
və saxlamağı, yəni insan həyatının, işinin və
inkişafının əlverişli şəraitinə məsuliyyət daşıyır.
İnsan inkişafı ölkənin qarşısında duran ən
vacib vəzifədir. Ölkədə yığılmış və istifadə
edilən insan potensialı və onun tərkib hissəsi
olaraq kadr potensialı birbaşa iqtisadiyyatın
rəqabət üstünlüyünə, onun müasirləşmə yollarına təsir edir. Təhsili və ixtisasları olan insanların təcrübəsi cəmiyyətin inkişafında
dəyişikliklərin sərhədlərinə və imkanlarına
təsir göstərir. Bununla yanaşı, kadr potensialı
dövlət həyatının və milli iqtisadiyyatın bütün
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sahələrində innovasiyaların ən vacib mühərriki
və idarəetmə səmərəliliyinin artırılması amilidir. Önümüzdəki on il ərzində dövlətin başlıca vəzifəsi gələcəyə yatırım etmək olacaqdır
ki, bu da Azərbaycanda uzun müddətli insan
resurslarının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün tədbirləri ehtiva edir.
Fikrimizcə, dövlət qulluqçularının peşəkar
inkişafının idarəedilməsinin təşkilati təminatının şəbəkə prinsipi dövlət idarəçiliyinin
bütün səviyyələrində təşkilati strukturların
müəyyənlədirilməsinə, onların tabeçiliyinin
dəqiqləşdirilməsinə, dövlət qulluğunun idarəedilməsinin vahid informasiya-kommunikasiya məkanında elmi-tədris qurumları ilə
qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur. Bu kontekstdə dövlət qulluqçularının peşəkar hazırlığının
inkişafı xidmətə qədərki mərhələdə peşəkar
tədrisin və xidməti fəaliyyət dövründə dövlət
qulluqçularının əlavə peşə təhsilinin fasiləsizliyinin təmin olunmasına yönəlməlidir. Bu
arada peşəkar hazırlığı bütün növ və formalarına kompetensiyayönümlü yanaşmanın
tətbiqi zəruri şərt kimi götürülməlidir.
Eyni zamanda dövlət qulluqçularının əlavə
təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsi peşəkar
potensialın və təcrübənin diaqnostikası, tədrisin əsas parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi,
tədris texnologiyalarının nəticəyönümlülüyünün təmini və qulluqçunun fərdi peşəkar
inkişaf trayektoriyasının reallaşdırılması, tədrisdə layihə metodunun tətbiqi, tədrisin nəticələrinin peşəkar inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsinə dair tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Bu sahədə uğurlu fəaliyyət dövlət idarəçiliyində kadrlarla iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və təhlili, regional
xüsusiyyətlərin öyrənilməsi istiqamətində
araşdırmaların davam etdirilməsi zərurəti yaradır.
Sadalananlardan belə bir qənaət hasil olunur ki, cəmiyyətin və iqtisadiyyatın yeni keyfiyyətinin yaradılmasında ən vacib amil −
təhsilin yüksək səviyyəsi − insan potensialının
artan təsiri ilə birlikdə inkişaf edir. Yaranmış
şəraitdə təhsil siyasətinin tətbiqi ilə ictimai
dəstəyi təmin etmək, bu sahədə dövlətin aktiv
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rolunu və məsuliyyətini bərpa etmək, həmçinin təhsilin hərtərəfli və dərin modernləşdirilməsi üçün zəruri resursları və onların effektiv
tətbiq mexanizmlərini müəyyənləşdirmək va-

cibdir. Yenilikçi, innovativ təhsil sisteminin
inkişafı və onun səmərəli işi bütün dünyada, o
cümlədən də Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında prioritet məsələlərdəndir.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается система подготовки высококвалифицированных управленцев
для государственного управления в Азербайджанской Республике. Обосновывается
необходимость совершенствования компетентностного и практико-ориентированного
подходов в образовательных программах, повышения конкурентоспособности на мировом
рынке образовательных услуг. Проводимая с этой целью модернизация в государственном
управлении представляет собой систему мер, выработанную на основе исследований.
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PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN SON 1 İLLİK FƏALİYYƏTİ:
İSLAHATLARIN MİQYASI VƏ XALQIN REAKSİYASI
Xalqa xidmət etmək mənim ən böyük vəzifəmdir.
Mənim üçün bu, böyük şərəfdir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bu, bir həqiqətdir ki, ölkəmizdə siyasi sabitlik və innovativ inkişafın, davamlı iqtisadi
yüksəlişin, nizami və güclü ordu quruculuğu
prosesinin, demokratik islahatların, müasirləşmənin, uğurlu xarici siyasətin və pozulmuş
ərazi bütövlüyümüzün bərpası naminə fədakar
mübarizənin təşəbbüskarı və təminatçısı Prezident İlham Əliyevdir. Digər həqiqət isə
ondan ibarətdir ki, möhtərəm prezidentimizin
qazandığı bütün uğurların kökündə Heydər
Əliyev siyasətinə sadiqlik və onun dünyanın
yeni geosiyasi reallıqları kontekstində kreativ
və innovativ yanaşmalarla davam etdirilməsi
kursu dayanır. Azərbaycanı son 16 il ərzində
məhz Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü,
sistemli, düşünülmüş və müdrik siyasəti
sayəsində sabitlik və təhlükəsizlik adasına
çevrilmişdir. Xalq öz prezidentinə inanır və
onu dəstəkləyir. Prezident də ayrı-ayrı beynəlxalq siyasi dairələrin və dövlətlərin diqtəsi ilə
deyil, məhz Azərbaycan xalqının milli mənafeyindən irəli gələn bir müstəqil siyasət həyata
keçirir. İqtisadi müstəqilliyimiz siyasi müstəqilliyimizi şərtləndirir. Azərbaycanı milli
dövlətçilik maraqlarımıza uyğun gəlməyən heç
bir beynəlalq kampaniya və macəralara cəlb
etmək mümkün deyildir.
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Azərbaycanın möhtəşəm uğurlarını şərtləndirən bu siyasi kurs 2018-ci il 11 aprel
prezident seçkilərində növbəti dəfə xalqın
mütləq əksəriyyətinin səsini qazanaraq prezident seçilmiş cənab İlham Əliyev tərəfindən
son 1 il ərzində yeni məzmunla zənginləşdirilmişdir. Başqa sözlə, dövlət başçısının təşəbbüsü ilə prezident seçkilərindən sonra ölkəmizdə
islahatların yeni mərhələsinə keçidin anonsu
verilmiş və 2019-cu ilin əvvəlindən başlayaraq
sosial-iqtisadi sferada köklü və sistemli
dəyişikliklərə başlanılmışdır. Bu islahatlar küll
halında xalqımızın sosial rifahının yüksəlməsi
mənafeyinə xidmət göstərir. Başqa cür ola da
bilməz. Cənab Prezident dəfələrlə öz
çıxışlarında qeyd edib ki, bütün siyasətimizn
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı və onun
sosial rifahı dayanır. Sözü ilə əməli hər zaman
üst-üstə düşən Prezident İlham Əliyev sosial
paketdən olan yeni islahatlar kursu ilə növbəti
dəfə təsdiqlədi ki, o, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının prezidentidir.
Eyni zamanda xüsusi həssas kateqoriyadan
olan insanlar: şəhid ailələri, müharibə veteranları və müharibə əlilləri, məcburi köçkün və
qaçqınlar dövlət başçısının böyük qayğısı ilə
əhatə olunmuşlar. Bu baxımdan cari ilin
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28 yanvar tarixində Prezident İlham Əliyevin
şəhid ailələri ilə keçirdiyi görüş həmin qayğının bariz nümunəsidir. Bu görüşdə «Xalqa
xidmət mənim ən böyük vəzifədir. Mənim
üçün bu, böyük şərəfdir», − deyən dövlətimizin rəhbəri elə həmin gün imzaladığı
fərmanla şəhid ailələri üçün birdəfəlik ödəmənin (11 min manat) verilməsi prosesinin əhatə
dairəsini genişləndirdi. 1997-ci il 2 avqustadək
şəhid olmuş əlavə 2725 şəhid ailəsinə də
həmin vəsaitin verilməsi nəzərdə tutuldu.
Bunlardan 2264 şəhid hərbi qulluqçu və 461
şəhid polisin vərəsəsi də 11 min manatdan az
sığorta ödənişi aldığı üçün həmin siyahıya
əlavə olundu. Bununla da birdəfəlik ödənişin
verilməsi prosesi artıq 12.268 şəhid vərəsəsini
əhatə edir. Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən
135 milyon manat vəsait ayrılmışdır [1].
Cənab İlham Əliyevin cari ilin 30 yanvar
tarixində imzaladığı və şəhid ailələrinə dövlət
qayğısının artırılmasını ehtiva edən Fərmanı
12 mindən çox şəhid ailəsini əhatə etmişdir.
Fərmana əsasən, 2019-cu ilin 1 fevral tarixindən etibarən şəhid ailələrinə verilən aylıq
təqaüdün məbləğı 58 manat artırılaraq 300
manata çatdırılmışdır. Ümumən, 2007-ci ildən
şəhid ailələri üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aylıq təqaüdünün məbləği 3 dəfə
artırılmışdır [2].
Prezident İlham Əliyevin bu ilin 28 yanvar
tarixində imzaladığı digər fərmanla isə şəhid
ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün
mənzillərin alınması məqsədilə 35 milyon
manat vəsait ayrılmşdır. Yeri gəlmişkən onu da
xüsusi olaraq qeyd edək ki, ötən dövrdə
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə şəhid
ailələrinə və müharibə əlillərinə 6654 mənzil,
o cümlədən 2018-ci ildə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil verilmişdir.
Cari ildə isə bu kateqoriyadan olan insanlara
azı 800 mənzilin verilməsi nəzərdə tutulur [1].
Prezident İlham Əliyevin dərin sosial
yönümlü islaharları öz əhatə dairəsini genişləndirməkdədir. Cari ilin 1 mart tarixində mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu
ilə görüşündə cənab Prezidentin qeyd etdiyi
kimi, minimum əmək haqqının və minimum
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pensiyanın təxminən 40% artması nəticə
etibarilə 830 minə yaxın insanı əhatə etmişdir.
Sosial müavinətlərin orta hesabla 100% atrırılması təqribən 600 min insana şamil edilmişdir. Çoxmənzilli binaların sənədləşdirilməsi isə təxminən 350-400 min nəfər insanın
bu sahədə mövcud problemlərinin birdəfəlik
həllinə gətirib çıxaracaqdır. Bundan savayı,
tələbələrin təqaüdlərinin artırılması ilə təxminən 100 mindən çox tələbənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması təmin edilmişdir [3].
Prezident İlham Əliyevin 25 fevral 2019-cu
il tarixində imzaladığı «Əhalinin sosial müdafiəsinin güclədirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında» Sərəncama əsasən hər üç
qrupdan olan əlillərə (I qrup əlillər − 150
manat, II qrup əlillər − 130 manat, III qrup
əlillər − 110 manat) və müharibə əlillərinə
(I qrup müharibə əlilləri − 250 manat, II qrup
müharibə əlilləri − 230 manat, III qrup
müharibə əlilləri − 210 manat), valideynlərini
itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum
olmuş uşaqların qəyyumlarına (100 manat), 5dən yuxarı uşağ olan qadınların hər uşağı üçün
(55 manat), uşağın anadan olmasına görə (200
manat), dəfn üçün (300 manat), I qrup əlillər
və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək
şəxslərə qulluq edənlərə (50 manat) müvafiq
olaraq verilən müavinət və Azərbaycan
Respublikasının təqaüdü 2019-cu ilin 1 aprel
tarixindən artırılmışdır [4].
Prezident İlham Əliyevin cari ilin 28 fevral
tarixində imzaladağı və problemli kreditlər
məsələsinin həllini özündə ehtiva edən Fərmanı çox ciddi sosial təşəbbüs olmaqla
cəmiyyət daxilində böyük müsbət rezonans
doğurmuşdur. Fərman təxminən 800 min
insanı əhatə edir. Dövlətimizin rəhbəri insanları ciddi narahat edən bu problemin həlli
məsələsinin əhəmiyyəti haqqında bəhs edərkən
haqlı olaraq vurğulamışdır ki, «Bu fərmanın
dünyada analoqu yoxdur. Dövlət bir daha
göstərdi ki, vətəndaşının yanındadır. Ciddi
devalvasiyadan əziyyət çəkən ölkələrin sayı
kifayət qədər çoxdur və bizdən də dərin
devalvasiyaya uğramış ölkələr vardır. Ancaq
heç bir ölkədə bu dərəcədə sosialyönümlü və
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vətəndaşın marağını güdən addım olmamışdır.
Yəni bütün bu sosial paket təqribən 3 milyona
yaxın insanı əhatə edir və bir daha bizim
niyyətimizi göstərir» [4].
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin 15 il
ərzində davamlı olaraq həyata keçirdiyi
islahatlar kursu son bir il ərzində yeni mərhələyə daxil olmaqla ölkəmizdə ictimai-siyasi və
sosial-iqtisadi sabitliyi daha da möhkəmləndirmiş, səfərbər olunmuş cəmiyyət formalaşdırmış, vətəndaş həmrəyliyini şərtləndirmiş, ən
əsası isə xalq-hakimiyyət birliyini monolit
qüvvəyə çevirmişdir. Bu reallıqları dünyanın
ən nüfuzlu reytinq agentlikləri də təsdiqləməkdədirlər. Bu baıxmdan Fransanın tanınmış
«Opinion Way» sosial tədqiqatlar kompaniyasının cari ilin fevral-mart aylarında Azərbaycan ərazisində (Naxçıvan Muxtar Respublikası
istisna olmaqla) keçirdiyi sorğuda ölkədə
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sabitliyin
qorunmasında Prezident İlham Əiyevin rolu,
həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi islahatlar kursu,
kadr islahatları, regionların inkişafı istiqamətində atdığı addımlar, xarici siyasət kursu
ilə bağlı respondentlərə suallar ünvanlanmışdır. Bu sorğunun nəticələri ilə bağlı
«Opinion Way» şirkətinin rəhbəri aprel ayının
9-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində mətbuat
konfransı keçirmişdir. Həmin nəticələrə görə,
respondentlərin 80,1%-i ölkədəki mövcud
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sabitliyin
qorunması və möhkəmləmdirilməsini Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən böyük
uğuru kimi dəyərləndirmişdir. «Prezident
İlham Əliyevin son 1 illik fəaliyyətini necə
qiymətləndirirsiniz» sualına sorğuda iştirak
edənlərin 85,1%-i müsbət cavab vermişdir.
Yalnız 6,8% «mənfi», 8,1% isə «bilmirəm»
kimi cavablandırmışdır. «Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi fəaliyyəti və bu
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sahədə Prezident İlham Əliyevin son ildə
apardığı islahatları necə qiymətləndirirsiniz»
sualına respondentlərin 90,5%-i ümumən
müsbət cavab vermişdir. Prezident İlham Əliyevin seçkiqabağı verdiyi vədlərini yerinə
yetirməsi vəziyyəti ilə bağlı suala sorğu
iştirakçılarının 75,6%-i müsbət cavab vermişdir. Əks mövqedə dayananların faizi cəmisi
5,8% təşkil etmişdir. 4,2% isə cavab verməkdə
çətinlik çəkdiyini söyləmişdir. [5].
Respondentlərin 90,4%-i Prezident İlham
Əliyevin regionların inkişafı ilə bağlı siyasətini
bəyəndiyini bildirmişdir [6].
Sorğu iştirakçılarının 89,9%-i dövlət başçısının xarici siyasət kursunu müsbət qiymətləndirmişdir [6].
Beləliklə, Fransanın nüfuzlu «Opinion
Way» sorğu kompaniyasının və öz fəaliyyətində şəffaflığı, dürüstlüyü, peşəkarlığı və obyektivliyi əsas götürən digər beynəlxalq reytinq
qurumlarının ümumi rəyi bu qənaətə gəlməyə
əsas verir ki, Azərbaycanda ictimai-siyasi və
sosial-iqtisadi sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, səfərbər olunmuş cəmiyyətin, sosialiqtisadi, siyasi və məhkəmə-hüquq sistemində
köklü islahatların təşəbbüskarı və qarantı
Prezident İlham Əliyevdir. Məhz möhtərəm
Prezidentimizin müəyyən etdiyi müstəqil və
mill maraqlara söykənən həm daxili, həm də
xarici siyasət kursu Azərbaycanın bütün
uğurlarını şərtləndirir və onun davamlılığını
təmin edir. Eyni məntiqlə yanaşdıqda növbəti
qənaətimiz hasil olur. Həmin qənaətə görə,
əgər bu gün ölkəmizdə prezident seçkiləri
keçirilsəydi, cənab İlham Əliyev xalq sevgisi
və etimadının nəticəsi olaraq 1 il öncə qazandığı 86,03%-lik nəticəni üstələyə bilərdi.
Cənab Prezidentin atdığı addımların miqyası
və xalqın reaksiyası bu qənaətə gəlməyə əsas
verir.
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PRESIDENT ILHAM ALIYEV’S ACTIVITY IN THE LAST 1 YEAR:
SCALE OF REFORMS AND REACTION OF THE PEOPLE
SUMMARY
The article has highlighted and analyzed the most important steps taken by President Ilham
Aliyev especially for the social protection of those people with a sensitive category (martyr’s
families, IDPs and refugees, invalids of the war and veterans) during his activity in the last 1 year.
The article also emphasizes that the reforms carried out continuously by President Ilham Aliyev
over the last 15 years have reinforced the socio-political and socio-economic stability in our country,
including the new stage over the last year, formed community mobilization, settled civic solidarity,
and most importantly monolithic unity of the people-government has become the main force.
Key words: Azerbaijan, Ilham Aliyev, President, Stability, Reforms
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД:
МАСШТАБЫ РЕФОРМ И РЕАКЦИЯ НАРОДА
РЕЗЮМЕ
В статье на основе фактов и аргументов показываются и освещаются важнейшие шаги,
предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым в период своей деятельности за последний
год, особенно в направлении социальной защиты наиболее чувствительной категории людей
(семьи шехидов, вынужденные переселенцы и беженцы, инвалиды войны и ветераны).
Отмечается, что курс реформ, последовательно осуществляемый Президентом Ильхамом
Алиевым в течении 15 лет, вступая в новый этап за последний один год, еще более укрепил
общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране, сформировал
мобилизованное общество, способствовал гражданской солидарности, и самое главное,
превратил единство народа и власти в монолитную силу.
Ключевые слова: Азербайджан, Ильхам Алиев, президент, стабильность, реформы
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REGİONLAR
REGIONS
UOT 330.34; 330.35

RƏCƏB BABAŞOV
Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

QAZAX RAYONUNUN SOSİAL-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
Müstəqil Azərbaycan dövləti, respublikamızın dinamik sürətlə inkişafı, ölkəmizin
dünyanın ən qabaqcıl dövlətləri sırasında irəliləməsi və Azərbaycanın ən böyük layihələrin
həyata keçirilməsində söz sahibi olması
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu daxili və xarici siyasətin parlaq
göstəricilərin məntiqi nəticəsidir. Ulu öndər
canı qədər sevdiyi Azərbaycanın bütün bölgələri kimi Qazax rayonunun inkişafına da
böyük diqqqət və qayğı ilə yanaşmış, bu qədim
torpağın tarixi səfərlər edərək silinməz salnamələr yazmışdır. Ümummilli lider Heydər
Əliyev üç dəfə − 1971, 1979 və 1998-ci illərdə
Qazax rayonunda olmuş, rayonun sosialiqtisadi inkafı ilə bağlı tarixi qərar və sərəncamlar vermiş, rayonun tərəqqisini təmin
olunmasına, onun iqtisadiyyatının daha da
inkişaf etməsinə təminat yaratmışdır. Ulu
Öndərin 1998-ci il oktyabr ayının 7-də Qazax
rayonunda olarkən dediyi «Siz, əziz qazaxlılar!
Burada həm öz torpağınızı qoruyursunuz, həm
Azərbaycanı qoruyursunuz. Siz, bütün Azərbaycan xalqının dayağısınız» tarixi sözləri
Qazax rayonuna, qazaxlılara verilən ən böyük
dəyər, ən layiqli qiymətdir.
Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin qorunması ənənəsinin yaradılması, dövlətimizin
modernləşməsi və daha da güclənməsi, milli
iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafı Prezident
İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndərin
rəhbərliyi ilə başlanmış genişmiqyaslı quruculuq işlərinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi regionların
inkişafına geniş şərait yaratmışdır. Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və tarazlı inkişafını təmin
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etmək üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
regionların inkişafı üzrə qəbul edilmiş Dövlət
Proqramları digər bölgələr kimi Qazax rayonunun timsalında da real müsbət nəticələrini
göstərmiş, rayonun sosial-iqtisadi inkişafı
təmin olunmuşdur. Ölkə başçısı tərəfindən
verilmiş fərman və sərəncamların rayonumuzda icrası nəticəsində yeni infrastrukturlar
qurulmuş, sahibkarlıq və kənd təsərrüfatı inkişaf etmiş, müasir sənaye və aqrar müəssisələr
yaradılmış, yeni iş yerləri açılmış, əhalinin
rifah halı yüksəlmiş, yeni yollar çəkilmiş və
son nəticədə Qazax respublikamızın ən inkişaf
etmiş və ən abad rayonlarından birinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin Qazax
rayonuna səfərləri öz bəhrəsini vermiş, ölkə
başçısı tərəfindən Qazaxla bağlı imzalanmış
Sərəncamlar bölgəmizin sosial-iqtisadi inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır.
İlk öncə onu qeyd edək ki, Prezident İlham
Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və müəssisələrdə
çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması
rayon sakinləri tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmış, dövlətin əhalinin maddirifah halının yüksəldilməsinə göstərdiyi diqqət
və qayğı kimi yüksək qiymətləndirilmişdir.
Cənab Prezidentin qarşıya qoyduğu vəzifələrə, Dövlət Proqramlarında irəli sürülən
vəzifələrə uyğun olaraq Qazaxın sosial-iqtisadi
inkişafı sahəsində ötən illər ərzində əldə
edilmiş nəticələrdən bu tərəqqini aydın şəkildə
görmək olar. Rayon üzrə 2019-cu il yerli gəlir
və xərclər 10.925 000.0 manat məbləğində
müəyyənləşdirilmişdir. Bu ilin birinci rübündə
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yerli daxilolmalar 2.127 098.0 manat proqnoza
qarşı 3.088 750.0 manat və ya 145,2 faiz
yerinə yetirilərək büdcəyə 961652.0 manat,
yəni 45,2 faiz çox vəsait mədaxil olunmuşdur.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə
büdcəyə 1.043 323.0 manat və ya 51,0 faiz çox
vəsait daxil olmuşdur.
Əhalinin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik
enerjisi ilə təmin olunması sahəsində xeyli
işlər görülmüş, köhnə elektrik xətləri SİP
kabellərlə əvəz edilmişdir. Əsasını (22342
abonent) əhalinin təşkil etdiyi 23719 abonentə
xidmət göstərən rayon elektrik şəbəkəsinin
xidməti ərazisində 17 ədəd yarımstansiya
fəaliyyət göstərir ki, orada 741 ədəd transformatordan istifadə olunur. Rayon üzrə ötən
il və bu ilin əvvəllərində 67510 metr uzunluğunda SİP kabel çəkilmiş, 907 ədəd dayaq
quraşdırılmışdır.
Qazax rayonun bütün yaşayış məntəqələri
respublikamızda ilk olaraq təbii qazla tam
təmin olunmuşdur. Rayon üzrə 21472 abonent
mavi yanacaqdan istifadə edir. Ötən il və bu
ilin birinci rübündə 1033 ədəd məişət qaz
sayğacları yeni qaz sayğacları ilə əvəz edilmiş,
284 nəfər yeni abonent təbii qazla təmin
olunmuşdur.
Yol infrastrukturlarının yenidən qurulması
və yeni yolların çəkilməsi istiqamətində respublikamızda həyata keçirilən böyük miqyaslı
işlərin tərkib hissəsi olaraq Qazax rayonunda
diqqətəlayiq yeniliklər həyata keçirilir. Bunu
Dövlət Başçısı tərəfindən bu məqsədlə verilmiş Sərəncamlardan da aydın şəkildə görmək
olar. Prezident İlham Əliyev Qazax-Quşçu
Ayrım, Qazax-Kosalar, Qazax-Uzuntala-Cəfərli, Daş Salahlı-Ürkməzli-Dəmirçilər avtomobil yollarının tikintisi ilə bağlı tədbirlər
haqqında müvafiq Sərəncamlar imzalanmışdır.
Həmin Sərəncamlara əsasən rayonun adları
qeyd olunan yaşayış məntəqələrinə yeni asfalt
yollar çəkilmiş, əhalinin gediş-gəlişi asanlaşdırılmışdır. Qazax-Uzuntala avtomobil yolundan ayrılan, ümumi uzunluğu 7 km olan,
düşmənlə sərhəddə yerləşən Cəfərli strateji
əhəmiyyətli avtomobil yolunun tikintisi başa
çatmış, bu yaşayış məntəqəsində yaşayan 1235
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nəfər insanın rahat gedib-gəlmələri təmin edilmişdir. Rayonun Kosalar, Canalı, Hüseynbəyli,
Çaylı, Bala Çaylı, Dəmirçilər kəndlərinə,
ümumilikdə 10 yaşayış məntəqəsinə yeni
avtomobil yolları çəkilmiş, 33649 nəfər kənd
sakinlərinin rahat gedib-gəlişi təmin olunmuşdur.
Ölkə Başçısı Daş Salahlı-Ürkməzli-Dəmirçilər avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı
tədbirlər haqqında 22 aprel 2019-cu il tarixli
Sərəncam imzalamışdır. Həmin Sərəncama
əsasən 13 min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən uzunluğu 16 km
olan Daş Salahlı-Ürkməzli-Dəmirçilər avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil yolunun tikintisi və yenidən qurulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin
6,8 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil
Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılmışdır.
Ölkə Başçısı tərəfindən əhalinin içməli su
ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə verilmiş Sərəncamların həyata keçirilməsinin
nəticəsidir ki, rayonda bu istiqamətdə məqsədyönlü işlər görülmüş, mövcud problemlər öz
müsbət həllini tapmışdır. Bu istiqamətdə verilmiş Sərəncamların reallaşması nəticəsində
Kəmərli kəndində 1 ədəd subartezian quyusu
qazılmış, 1276 metr uzunluğunda su xətti
çəkilmiş və bu yaşayış məntəqəsində 300 ailə
olmaqla 1200 nəfər içməli su ilə təmin
olunmuşdur. Aslanbəyli kəndində qazılmış 1
ədəd subartezian quyusu, tutumu 50 kubmetr
olan su çəninin quraşdırılması və 3992 metr su
xəttinin çəkilməsi nəticəsində bu yaşayış
məntəqəsində 13 ədəd bulaq tikilmiş, 150 ailə
olmaqla 600 nəfər içməli su ilə təmin edilmişdir. Qaymaqlı kəndində 1 ədəd subartezian
quyusunun qazılması, tutumu 50 kubmetr olan
2 ədəd su çəninin quraşdırılması və 800 metr
su xətti çəkilməsi ilə bu yaşayış məntəqəsində
75 ailə olmaqla 223 nəfərin içməli su ilə təminatı yaxşılaşmışdır. Əhalinin su ilə təminatını yaxşılaşdırmaq istiqamətində Daş
Salahlı, Ürkməzli, Qazaxbəyli, Orta Salahlı,
Dəmirçilər, Ağköynək, Qarapapaq və başqa
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kəndlərdə, eləcə də şəhərin O.Sarıvəlli küçəsində əsaslı işlər görülmüş, sakinlərin içməli
və suvarma suyuna olan tələbatları ödənilmişdir. Fərəhli kəndində Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsi tərəfindən 1,5 km uzunluğunda
içməli su xətti çəkilmiş və 16 tonluq su çəni
quraşdırılmışdır. Nəticədə 135 ailə olmaqla
588 nəfər içməli su ilə təmin edilmişdir.
İslam İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Qazax
şəhərinin su-kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulmasına başlanılmışdır. Bu ilin fevral
ayından başlanan işlərin gedişi belə deməyə
əsas verir ki, layihə vaxtlı-vaxtında icra olunacaq, rayonun su və kanalizasiya sistemi əsaslı
şəkildə yenidən qurulacaqdır.
Şəhərin təmiz saxlanılması, küçə və səkilərdə, meydan və parklarda səliqə-sahmanın
yaradılması bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 8
yanvar tarixli sərəncamı ilə ayrılmış 60 ədəd
konteyner rayona gətirilərək yaşayış məntəqələrinin ehtiyac olan yerlərinə qoyulmuşdur.
Şəhərdə təmizliyin qorunub saxlanması
məqsədilə növbətçilik təşkil olunmuşdur. Ölkə
Prezidentinin tapşırığı əsasında işsizliyin aradan qaldırılması məqsədilə «Dost İş Mərkəzi»
MMC tərəfindən bu ilin əvvəlində kombinata
290 nəfər, kəndlərə isə 130 ictimai işlərdə
işləyən işçilər verilmiş, geyim paltarları, iş
alətləri və avadanlıqlarla tam təmin olunmuşlar. Ümumilikdə Mərkəz tərəfindən ictimai
işlərə 420 nəfər işçi cəlb edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il
24 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
«Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası»nda ümumi təhsil
sisteminin müasir dövrün tələb və çağırışlarına
uyğun inkişafı ilə bağlı müəyyənləşdirilmiş
hədəflərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə
yetirilməsi daim diqqətdə saxlanılmış, onların
reallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü
təşkilati və əməli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Rayonda 33 tam orta, o cümlədən 1 məktəb-lisey, 6 ümumi orta, 6 ibtidai məktəb
olmaqla 2 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət
göstərir. Ümumtəhsil məktəblərində təhsil alan
12882 nəfər şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə 1685
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nəfər müəllim məşğul olur. Respublikamızda
ilk dəfə olaraq Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının təşəbbüsü ilə təhsilin keyfiyyətinin
artırılması, müəllimlər arasında sağlam rəqabətin yaradılması və tədrisin vəziyyətinin
öyrənilməsi məqsədilə Rayon Təhsil Şöbəsində «İşçi qrupu» yaradılmış, ayrı-ayrı fənlər
üzrə müəllimlərin dərslərinin keyfiyyətinin
öyrənilməsi, fənn müəllimlərinə metodiki
köməklik göstərilməsi ilə əlaqədar monitorinqlər aparılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində məktəblərdə illik orta aylıq dərs
davamiyyəti 95 faizdən yüksək olmuşdur.
2017-2018-ci tədris ilində tam orta təhsil
səviyyəsində təhsilini başa vuran 676 nəfər
məzundan 454 nəfəri ali məktəbə qəbul
imtahanlarında iştirak etmişdir. Onlardan 329
nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş, 49
nəfər 500-dən, 19 nəfər isə 600-dən yuxarı bal
toplamışdır. Rayonun ali məktəblərə qəbul
olma göstəriciləri 70,5 faiz təşkil etmişdir.
Cari ildə bu istiqamətdə daha böyük nəticələrin əldə olunacağı gözlənilir.
Prezident İlham Əliyevin 29 aprel 2016-cı
il tarixli sərəncamına əsasən yaradılan Bakı
Dövlət Universitetinin Qazax filialında 17
ixtisas fəaliyyət göstərir. Filialda 63 rayonu
əhatə edən 1014 nəfər tələbə elmin sirlərinə
yiyələnir. Rayonda fəaliyyət göstərən Qazax
Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecində isə 12 ixtisas
üzrə 780 nəfər tələbə təhsil alır.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin tövsiyəsinə
əsasən Prezident Administrasiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın orta ümumtəhsil məktəblərinin IX-XI sinif şagirdlərinin «Ölkəmizi
tanıyaq» devizi altında vətənimizin müxtəlif
bölgələrinə maarifləndirici tur-aksiyaları təşkil
olunur. 23-26 mart 2019-cu il tarixlərdə 40 nəfər məktəbli tur-aksiyada iştirak edərək Şəki,
Qəbələ və Zaqatala rayonlarında olmuşlar.
Eyni zamanda, Gəncə-Şəmkir-Göygöl-TovuzQazax-Ağstafa marşrutu üzrə ekskursiyaya
çıxan Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad, Zaqatala,
Balakən və Qaxdan olan 270 nəfər məktəbli bu
il martın 17-də, Füzuli, İmişli, İsmayıllı,
Oğuz, Qəbələ, Şamaxı və Şəkidən olan 315
məktəbli (13 şəhər və rayon üzrə 585 nəfər
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məktəbli) isə martın 25-də respublikamızın
qərb bölgəsi üzrə təşkil olunan bu tur-aksiyada
rayonumuza səfər edərək Qazax rayonu ilə
yaxından tanış olmuşlar.
Körpələrin sağlam və müasir tipli bağçalarda böyüyüb təlim-tərbiyə almaları üçün
Qazaxda əsaslı işlər həyata keçirilmişdir və bu
proses davam etməkdədir. Bu məqsədlə rayonda fəaliyyət göstərən bağçaların əksəriyyəti
əsaslı çəkildə təmir edilərək yenidən qurulmuş,
yüksək standartlara və müasir tələbatlara cavab verən ilk təhsil müəssisələrinə çevrilmişdir. Rayon üzrə 25 körpələr evi-uşaq
bağçası fəaliyyət göstərir ki, bunlardan 6-sı
Qazax şəhərində, 19-u isə kəndlərdə yerləşir.
Son 3 ildə rayonda fəaliyyət göstərən 21 bağçanın binasında bərpa-gücləndirmə və əsaslı
təmir-tikinti işləri aparılmışdır. Bütün bağçalarda yeni istilik sistemləri qurulmuş, müasir
tələblərə cavab verən bərk, yumşaq inventar və
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
Qazax rayonu respublikamızın həm də ən
qədim və tanınmış mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi, 15 iyun – Milli
Qurtuluş günü, 26 iyun Silahlı Qüvvələrin
yaranmasının 100 illiyi mədəniyyət müəssisələrində geniş qeyd olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin və Qazax
Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 9 may 2018-ci il tarixdə Daş Salahlı
kəndində 1941-1945-ci illər Böyük Vətən
Müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə tikilmiş
abidə kompleksinin yenidən qurmadan sonra
açılışı olmuşdur. 18 may 2018-ci il tarixdə
Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə əlaqədar Cavad
bəy və Rüstəm bəy Şıxlinski qardaşlarının
xatirəsinə həsr olunmuş, 13 iyun 2018-ci il
tarixdə «Milli Qurtuluşdan Zəfərə doğru»
milli-vətənpərlik mövzusunda tədbirlər keçirilmişdir. Eyni zamanda Əməkdar İncəsənət
xadimi Aşıq Ədalətin xatirəsi qəbirüstü abidəsinin, Əməkdar İncəsənət xadimi Aşıq
Şəmşirin 125 illik yubileyi Dədə Ələsgərin
və Dədə Şəmşirin şəhərin mərkəzində qoyulmuş qoşa büstlərinin açılışları ilə qeyd
edilmişdir.
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Rayonun mədəni həyatında Qazax Dövlət
Dram Teatrı da mühüm rol oynayır. Teatrın
yaradıcı heyəti tərəfindən şair-dramaturq
İ.Coşqunun «Çal oyna», V.Hüqonun «Edam
məhkumunun son günü», yazıçı-dramaturq
H.Mirələmovun «Xəcalət», Xalq yazıçısı Elçinin «Cəhənnəm sakinləri», E.Hüseynbəylinin «İmperator», A.Murovdağlının «Türkün
alın yazısı», Xalq şairi V.Səmədoğlunun «İntihar» tamaşaları göstərilmişdir.
Respublikamızın ən qədim insan yaşayış
məskənlərindən olan Avey dağında, Damcılı
bulaq yaşayış kompleksində tariximizin öyrənilməsi məqsəddilə qazıntılar aparılır, tədqiqatlar həyata keçirilir. Bu istiqamətdə görülən
mühüm işlərdən biri də «Avey» Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğu əməkdaşları tərəfindən
qoruq ərazisində abidələr haqqında məlumatlar
toplanması, abidələrin qorunması, toxunulmazlığı, bərpası və təbliğinin təmin edilməsidir. Damcılı bulağına turistlərin rahat
gediş-gəlişini təmin etmək üçün bulağa gedən
asfalt yol yenidən qurulmuş, qoruq ərazisində
üzərində Xalq şairi Səməd Vurğunun şeiri
həkk olunmuş abidə yerləşdirilmişdir. 2016-cı
ildən qoruq ərazisində yaponiyalı mütəxəssislərlə birlikdə aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı zəngin tarixi maddi və mənəvi sərvətlərimiz sayılan qədim əşyalar tapılmışdır.
Qazaxda digər sahələrlə yanaşı səhiyyənin
inkişafına, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə də böyük diqqət və qayğı
göstərilir. Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr
2012-ci il tarixli 374s saylı sərəncamına uyğun
olaraq köhnə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının
yerində yeni 145 çarpayılıq 10 korpusdan
ibarət xəstəxana kompleksinin tikintisinə
2017-ci il tarixdən başlanılmışdır. Ölkə Başçısı İlham Əliyev 29 mart 2018-ci il tarixdə
xəstəxananın 1-ci mərhələ tikintisinin başa
çatdırılması məqsədilə «Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü»nün
1.8.15-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin
14,6 milyon manatının Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə ayrılması barədə
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Sərəncam» imzalamışdır. Həmin vəsait dövlət
büdcəsindən ayrılmış və 5 korpusunda tikinti
işləri başa çatdırılmışdır. Layihənin qalan
hissəsi üzrə işlər hal-hazırda davam etdirilir.
Mərkəzi Xəstəxananın yaxın günlərdə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, Yaponiya səfirliyinin
və Qazax rayon İcra Hakimiyyətinin birgə
fəaliyyəti nəticəsində Yuxarı Salahlı kəndində
müasir tələblərə cavab verən 8 otaqdan ibarət
yeni həkim məntəqəsi tikilmiş, yeni tibbi avadanlıq və inventarlarla təmin edilərək əhalinin
istifadəsinə verilmişdir. Rayonda fəaliyyət
göstərən Qazax Müalicə Diaqnostika Mərkəzində də əhaliyə yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərilir. Hər il rayon sakinləri bu tibb
müəssissəsində pulsuz tibbi müayinədən keçirlər.
Qazax rayonu digər sahələrlə yanaşı olaraq
öz idmançıları ilə də tanınır. Bədən tərbiyəsi
və idman sahəsində öz gücünü sınamış rayon
idmançıları respublika və beynəlxalq miqyaslı
yarışlarda uğurla çıxış etmişlər. 2018-ci il
ərzində rayon idmançıları tərəfindən beynəlxalq miqyaslı yarışlarda 49, respublika miqyaslı yarışlarda isə 146 medal əldə olunmuşdur. İdmançılarımız beynəlxalq miqyaslı yarışlarda ötən ilə nisbətən 11 medal, respublika
miqyaslı yarışlarda isə 31 medal çox olmaqla,
cəmi 42 medal çox qazanmışlar.
2019-cu il fevralın 1-də Bakı Konqres
Mərkəzində 2 fevral − Azərbaycan Gəncləri
Gününə həsr olunmuş respublika toplantısı
keçirilmiş, Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak
etmişlər. Dövlətimizin başçısı tədbirdə nitq
söyləmiş, daha sonra gənclərin nümayəndələri
sırasında Qarabağ qazisi həmyerlimiz Kamil
Musavi çıxış edərək rayonumuzu layiqincə
təmsil etmişdir.
Qazax rayonunda məhsul istehsalı ilbəil
yüksələn xətt üzrə artmaqda davam edir. 2018ci il ərzində məhsul buraxlışının həcmi
210.650 000 manat olmuş, bu isə keçən ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 5,0 faiz çoxdur.
2018-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulunun
həcmi 79.100 000.0 manat olmuşdur ki, bu da
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keçən ilə nisbətən 1,5 faiz, sənaye məhsulunun
həcmi isə 36.200 000.0 manat olmuşdur ki, bu
da ötən ilin müvafiq dövründən 0,3 faiz
çoxdur.
2018-ci ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 45.982 500.0 manat, tikinti
quraşdırma işlərinin həcmi 41.665 000.0 manat olmuşdur. Əhali tərəfindən 274 yaşayış evi
tikilib istifadəyə verilmişdir. İl ərzində 27 müəssisə yaradılmış və 790 yeni iş yeri açılmışdır
ki, bunun 450-si daimi iş yeridir. Ötən il rayon
Məşğulluq Mərkəzində «Əmək yarmarkası»
keçirilmiş, yarmarkaya 415 boş iş yeri təqdim
olunmuşdur. Prezident İlham Əliyevin 7 aprel
2016-cı il tarixli «Əhalinin özünüməşğulluğunun təmin olunması» ilə bağlı verdiyi
Sərəncama uyğun olaraq «Özünəməşğulluq»
layihəsində iştirak etmək üçün Mərkəzə
müraciət etmiş vətəndaşlardan 100 nəfəri
layihəyə cəlb edilmiş və aktivlərlə təmin olunmuşdur.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramına uyğun olaraq rayonda təmir-tikinti, abadlıq, bərpa, quruculuq işləri uğurla
davam etdirilir. Belə ki, respublikamızın şəhər
və rayonlarında çoxmənzilli binaların dam
örtüyünün təmiri ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 oktyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə
Qazax rayonunda 5 binanın təmirinə 277,47
min manat vəsait ayrılmışdır. Eyni zamanda,
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında çoxmənzilli binaların dam
örtüyünün təmiri ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 fevral 2019-cu il tarixli 922 nömrəli
Sərəncamı ilə Qazax rayonunda 8 çoxmənzilli
binaların dam örtüklərinin təmirinə 669,53 min
manat vəsait ayrılmışdır.
Müvafiq Sərəncamların icrası ilə əlaqədar
Qazax şəhəri üzrə 163 çoxmənzilli binalardan
135 binada əsaslı təmir işləri aparılmış və dam
örtükləri dəyişdirilmişdir. Qalan 28 çoxmənzilli yaşayış binasında əsaslı təmir işlərinin
aparılması nəzərdə tutulmuş və bu işlər 2019cu ildə tam başa çatdırılacaqdır. Hal-hazırda
binalarda təmir-bərpa işləri davam etdirilir.
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Vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınaraq
Qazax şəhərində 5 ədəd xeyir və şər evlərində
əsaslı təmir və tikinti işləri aparılaraq sakinlərin istifadəsinə verilmişdir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərədfindən 84 şəhid ailəsi və Qarabağ
müharibəsi əlilləri üçün 24 mənzilli 1 ədəd, 16
mənzilli 2 ədəd bina olmaqla 56 mənzil və 28
ədəd fərdi yaşayış evi tikilərək istifadəyə
verilmişdir. Bu il isə 16 fərdi yaşayış evinin
inşa olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Aprel döyüşləri şəhidləri olan kapitan
Mühüd Orucov, baş leytenant Elvin Namazov
və əsgər Orxan Əliyevin xatirələrinə şəhərin
mərkəzində abidə bulaq-kompleksləri tikilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyi və şəhidlərin adlarını daşıyan abidə bulaq kompleksləri tikilərək
istifadəyə verilmişdir.
Ölkə Başçısı tərəfindən irəli sürülmüş
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması proqramına
uyğun olaraq Qazax rayonunda da təqdirəlayiq
işlər görülmüşdür.
«Saloğlu» fərdi firması tərəfindən həyata
keçiriləcək «Venzana» layihəsi üçün nəzərdə
tutulmuş 30,5 hektar torpaq sahəsi kənd təsərrüfatı təyinatlıdan sənaye təyinatlı torpaqlar kateqoriyasına keçirilmişdir. Onu da qeyd
edək ki, firmanın istehsal etdiyi məhsullar
daxili bazarla yanaşı, Rusiya, Qazaxıstan və
Gürcüstana ixrac olunur. Hazırda 400 nəfərlik
kollektiv fəaliyyət göstərir, istehsal sahələrini
genişləndirməklə 2500 yeni iş yerinin açılması
hədəf götürülmüşdür. Bu istiqamətdə ilkin
olaraq ümumi sahəsi 17500 kvadratmetr olan
yeni mebel fabrikinin tikintisinə başlanılmış,
dövlətin dəstəyi ilə layihəyə 10 milyon manat
güzəştli kredit ayrılmışdır. İlin sonunadək yeni
mebel fabrikinin yaradılması başa çatdırılaraq
2020-ci ilin ilk rübündə Avropanın bir çox
ölkələrinə «Made in Azerbaijan» brendi ilə
mebel ixrac ediləcəkdir.
2018-ci ildə Qazax şəhərində «Azərxalça»
ASC tərəfindən yeni xalça müəssisəsi tikilərək
istifadəyə verilmiş, «Mətanət A» şirkəti tərəfindən Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndinn 116 n

də illik gücü 50 min ton olan Əhəng zavodunun və «Gedik Carçı Qaynaq» LTD şirkəti
tərəfindən illik gücü 9600 ton olan Elektrod
zavodunun tikintisi başa çatmış və yaxın
vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılmışdır. «İnvestel GROUP» MMC tərəfindən
İkinci Şıxlı kəndində aqropark yaradılmışdır.
Qazaxda illik gücü 1 milyon ton olan
«Qazax Sement Zavodu» MMC, istehsal gücü
110 min ton olan bentonit gil istehsalı müəssisəsi olan «AzRosPromİnvest» MMC, illik
istehsal gücü 5 min ton olan Qazax Konserv
Zavodu, «Birinci Şıxlı kəndli fermer təsərrüfatı» MMC fəaliyyət göstərir. Cənab Prezidentin sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı verdiyi
fərman və sərəncamlar, yaratdığı əlverişli
biznes mühiti sahibkarları yeni layihələrin
həyata keçirilməsinə ruhlandırır. Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondu tərəfindən 2018-ci ildə iş
adamlarına 67 layihə üzrə 7.473 300.0 manat,
2019-cu ilin birinci rübündə isə 14 layihə üzrə
128 000.0 manat kredit verilmişdir. Bu kreditlərə görə müvafiq olaraq 190 və 14 yeni iş
yerləri yaradılmışdır.
Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının
artırılması məqsədi ilə bir sıra səmərəli işlər
görülmüş və müsbət nəticələr əldə olunmuşdur. Respublika Prezidentinin Sərəncamı ilə
ötən il Çaylı və Orta Salahlı kəndlərinin hər
birində 2 ədəd, Aşağı Salahlı, Canalı, Hüseynbəyli, Kosalar, Dəmirçilər, Xanlıqlar və
Qarapapaq kəndlərinin isə hər birində 1 ədəd
olmaqla cəmi 11 ədəd subartezian quyusu qazılmışdır. Prezidentin 12 fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən 2019-cu ildə rayonun
daha 11 yaşayış məntəqəsində 11 ədəd (Cəfərli,
Xanlıqlar, Canalı, Kosalar, Dəmirçilər, Bala
Çaylı, Kəmərli, Qaymaql, Aslanbəyli, Aşağı
Salahlı və Çaylı kəndləri) subartezian quyularının qazılması nəzərdə tutulmuşdur.
Cari ilin vegetasiya suvarmasına hazırlıqla
əlaqədar rayon ərazisində 266,5 km uzunluğunda
arxlar təmizlənməli olduğu halda 302,4 km
uzunluğunda təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili suvarma şəbəkələri lil və kol-kosdan
təmizlənərək tam hazır vəziyyətə gətirilmiş, su
itkisinin qarşısı əvvəlcədən alınmışdır.
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2018-ci ilin məhsulu üçün rayonda kənd
təsərrüfatının bütün sahələrində yüksək məhsuldarlıq əldə edilmişdir. Bu nəticələr belədir:
9102 hektar buğda sahəsindən 33309,5 ton
məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 36,6
sentner;
3527 hektar arpa sahəsindən 8676,7 ton
məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 24,6
sentner;
62 hektar vələmir sahəsindən 168,3 ton
məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 27,1
sentner,
2,4 hektar darı sahəsindən 2,4 ton məhsul
istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 10,0 sentner,
259,7 hektar noxud sahəsindən 519,4 ton
məhsul istehsal, məhsuldarlıq 20 sentner,
42,5 hektar lobya sahəsindən 87 ton
məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 20,5
sentner,
543,5 hektar dən qarğıdalı sahəsindən
3038,4 ton məhsul istehsal, məhsuldarlıq 54,5
sentner,
88 hektar sorqo sahəsindən 176 ton məhsul
istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 20 sentner,
46 hektar günəbaxan sahəsindən 99,8 ton
məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 22
sentner, 3571,5 hektar yonca sahəsindən
1144,7 ton məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 32 sentner, 31 hektar bostan sahəsindən
498,5 ton məhsul istehsal olunmuş, məhsuldarlıq 160,8 sentner, 495,1 hektar tərəvəz
sahəsindən 11116,6 ton məhsul istehsal
olunmuş, məhsuldarlıq 224,5 sentner, 1118
hektar kartof sahəsindən 30745 ton məhsul
istehsal olunmuş və məhsuldarlıq 275 sentner,
60 hektar tütün sahəsindən 97,993 ton məhsul
təhvil verilmiş, məhsuldarlıq 16,3 sentner, 279
hektar üzüm sahəsindən 2796 ton məhsul
yığılmış, məhsuldarlıq 100 sentner, 1492
hektar meyvə sahəsindən 15837,8 ton məhsul
yığılmış, məhsuldarlıq 125,3 sentner olmuşdur.
Rayon üzrə 2018-ci ildə ümumi əkin sahəsi
20633 hektar olmuşdur ki, bu da ötən ildən
1937,27 hektar çoxdur. 2019-cu il üçün isə
21476 hektar sahədə əkin aparılmışdır.
12555 hektar taxıl sahəsində (o cümlədən
8305 hektar buğda, 4250 hektar arpa) yüksək
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məhsuldarlıq əldə edilməsi üçün əsaslı zəmin
yaradılmışdır. Kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsalçılarına güzəştli qiymətlərlə 2290,0 ton
mineral gübrələr satılmışdır. Eyni zamanda,
taxıl biçininin optimal müddətdə aparılması və
biçinin itkisiz başa çatdırılması üçün kifayət
qədər kombayn və digər texnikalar ayrılmışdır.
Hal-hazırda rayonda taxıl biçininə başlanılmışdır. İlkin nəticələr belə deməyə əsas verir
ki, taxılçılıq sahəsində yüksək məhsuldarlıq
əldə olunacaqdır.
Uzun illərdən sonra son üç ildə rayonumuzda barama istehsalına da başlanılmışdır.
«Azərbaycan Respublikasında baramaçılığın
və ipəkçiliyin inkişafına dair 2018-2025-ci
illər üçün Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi
haqqında Respublika Prezidenti İlham Əliyevin
27 noyabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ölkəmizdə baramaçılığın inkişaf etdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə
Başçısının bununla bağlı qarşıya qoyduğu
konkret vəzifələrin icrası istiqamətində son
illər Qazaxda da ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilmiş və uğurlu nəticələr qazanılmışdır.
Belə ki, 2016-cı ildə 1502 kq yaş barama təhvil
verən qazaxlı kümçülər 2017-ci ildə bu rəqəmi
4623 kq-a çatdırıblar. 2018-ci ildə 5000 kq
əvəzinə 6260 kq yaş barama istehsal olunaraq
«Azəripək» ASC-yə təhvil verilmişdir ki, bu
da nəzərdə tutulmuş planın 125,3 faiz icrası
deməkdir. Bu il rayonumuzda 8 ton barama
istehsal edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq
baramanın təhvil verilməsinə başlanılmış və
ilkin nəticələr yüksəkdir.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı
10 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncama əsasən
qəbul edilmiş «Azərbaycan Respublikasında
tütünçülüyün inkişafına dair 2017–2021-ci
illər üçün Dövlət Proqramı»ı da rayonumuzda
uğurla icra olunur. Artıq dördüncü ildir ki,
Qazaxda iqtisadi cəhətdən gəlirli sahələrdən
hesab olunan tütün əklib becərilir. 2016-cı ildə
cəmi 10 hektarda tütün yetişdirən rayon
sakinləri 2017-ci ildə bu rəqəmi 50 hektara
çatdırmış, 80 tondan çox məhsul götürmüşlər.
2018-ci ildə isə tütünçülər əkin sahələrini daha
10 hektar artıraraq 60 hektara çatdırmış, 98
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min tona yaxın tütün istehsal etmişlər. Bu il isə
65 hektar sahədə tütün əkilmişdir.
2018-ci ildə rayon ərazisində 2000 ədəd
ərik ağacı əkilmişdir. Baki-Ələt-Qazax magistral avtomobil yolunun sol kənarında 1000
ədəd, Qazaxbəyli kəndində isə 2 hektar sahədə
1000 ədəd ərik ağacı əkilərək 4 aztəminatlı
ailəyə verilmişdir.
Son zamanlar rayonumuzda arıçılıq da
inkişaf etmişdir. Ötən il rayon üzrə 650 təsərrüfatda 7041 arı ailəsi olmuş, ondan subsidiya
almaq üçün müraciət etmiş 452 arıçının 5950
arı ailəsinə identifikasiya nömrələri vurularaq
59500.0 manat subsidiya verilmişdir.
2018-ci ildə yanacaq və motor yağlarına
görə 9080 nəfər kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına 1.136 019.0 manat, 22 nəfər
barama istehsalçılarına 30 142.0 manat subsidiya verilmişdir.
Rayonda heyvandarlıq sahəsində də uğurlar əldə olunmuşdur. 2018-ci ildə 240 baş, bu
ilin 3 ayı ərzində isə 31 baş ana malda süni
mayalanma aparılmış və müvafiq olaraq 233
və 47 baş bala alınmışdır.
Rayonun 17421 hektar kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahələri suvarılır. Sahələrin
suvarılması tutumu 120 milyon m3 olan
Ağstafaçay, 20 milyon m3 olan Coğazçay və
2,6 milyon m3 olan İncəsu çay su anbarları,
tutumu 0,2 milyon m3 olan «Acı dərə» kiçik su
tutarında yığılan sular, öz başlanğıcını Gürcüstan Respublikasının ərazisində Xram çayından
götürən Şıxlı arxı, həmçinin Xram və Kür
çayları üzərində quraşdırılmış nasos stansiyaları vasitəsilə aparılır. Sahələrin 11863 hektarı
öz axımı ilə, 5558 hektarı isə nasos stansiyaları
vasitəsilə suvarılır. 2019-cu təsərrüfat ilinin
vegetataiv suvarmasına hazırlıqla əlaqədar
rayon ərazisində təmizlənməsi vacib olan
266,58 km uzunluğunda arxlar təmizlənməli
olduğu halda 302 km-dən çox təsərrüfatlararası və təsərrüfatdaxili suvarma şəbəkələri
lildən, kol-kosdan təmizlənmişdir.
Sərhəddə yaşayan əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən Quşçu Ayrım kəndində
4 ədəd, Məzəm kəndində 1 ədəd, Fərəhli
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kəndində 3 ədəd və Abbasbəyli kəndində 1 ədəd
olmaqla cəmi 9 ədəd mülki müdafiə təyinatlı
mühafizə qurğuları tikilmişdir. Eyni zamanda
2016-2017 və 2018-ci illər ərzində Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən atəş altında olan
Məzəm kəndində dinc əhalinin təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə 57 ailənin həyətində
hündürlüyü 3 metr ümumi uzunluğu 2530 p/m
olmaqla, 7590 m2 istinad divarı çəkilərək
əhalinin istifadəsinə verilmişdir. Vətəndaşların
müraciətlərini nəzərə alaraq bu il əlavə olaraq
5 ailənin həyətinə 88 p/m uzunluğunda (264
m2) istinad divarı çəkilmişdir.
Hazırda Məzəm kəndində yol kənarında
müdafiə hasarlarının çəkilməsi işi davam etdirilir. Sərhəddə yaşayan kənd əhalisinin təhlükəsiz
gediş-gəlişini təmin edəcək hasarın hündürlüyü
3 metr, uzunluğu isə 1 km-ə yaxın olacaqdır.
Artıq həmin hasarın çəkilməsinə başlanılmışdır.
Azərbaycan brendi olan və bütün dünyada
tanınan «ASAN xidmət»dən Qazax rayonunun
sakinləri də istifadə edirlər. 30 may − 28 iyun
2018-ci il tarixlərində 4962 nəfər, 15 aprel4 may 2019-cu il tarixlərində isə 4978 nəfər
«ASAN xidmət»dən yararlanmışdır. Bundan
başqa, səyyar «ASAN qatar» 2018-ci ilin
sentyabr ayının 3-dən 27-dək Qazax şəhərində
olmuş, 3367 nəfərə xidmət göstərmişdir. Eyni
zamanda, ilk dəfə səyyar xidmətin nümayəndələri şəhər 1 saylı körpələr evi-uşaq bağçasında körpələrə səyyar xidmət göstəriblər.
Təşkil olunan səyyar xidmətdə şəhərdə yerləşən 6 bağçanın uşaqları xidmətin fəaliyyətindən yararlanıb, uşaqlara pulsuz olaraq şəkilsiz
şəxsiyyət vəsiqələri verilib, 6 uşaq bağçasından 50 nəfər uşaqda qan analizi aparılıb və sənədləri qəbul edilib. Xidmət tərəfindən ümumiyyətlə
rayonun 10 körpələr evi-uşaq bağçalarında 134
uşağa şəxsiyyət vəsiqəsi verilmişdir.
Qazax rayonununda beynəlxalq əlaqələrə
də böyük önəm verilir, xarici ölkə şəhərləri ilə
dostluq əlaqələri yaradılır. 2017-ci ilin may
ayının 14-də Qazax rayonu ilə Litva Respublikasının Trakay rayonu arasında əmakdaşlıq
sazişi imzalanmışdır. Ötən il Litvanın 100 illiyi
qeyd olunmuş, bu münasibətlə Trakay bələdiyyəsinin merinin rəsmi dəvət məktubu ilə
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nümayəndələrimiz “Trakay yayı-2018” adlı
bayram şənliyində iştirak etmişdir.
«Azərbaycan Respublikası regionlarının
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 29 yanvar 2019-cu il tarixli
Fərmanı Azərbaycanın növbəti 5 il ərzində
daha böyük nailiyyətlərə imza atacağını, vətəndaşların rifah halının, yaşayış şəraitinin
yaxşılaşacağını, genişmiqyaslı işlərin görüləcəyini əyani şəkildə göstərir.
Qəbul edilmiş Dövlət Proqramına Qazaxda
qeyri-neft sektorunun inkişafı, yol təsərrüfatı

və nəqliyyatın inkişafı, kommunal və rabitə
xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, mənzil təsərrüfatının və sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması,
o cümlədən yeni məktəblərin tikintisi və əsaslı
təmiri, yeni yolların çəkilməsi, xəstəxanada
əlavə korpusun yenidən tikilməsi, quruculuq
və abadlıq işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı
xüsusi bəndlər salınmışdır. Bu, onu deməyə
əsas verir ki, respublikamızın bütün bölgələri
kimi Qazax rayonu da sürətlə inkişaf edəcək,
sosial-iqtisadi göstəricilər daha da artacaq,
əhalinin rifah halı daha da yüksələcəkdir.

Açar sözlər: sosial-iqtisadi inkişaf, dövlət proqramları, kənd təsərrüfatı, abadlıq-quruculuq
Rajab Babashov
Head of the Gazakh district Executive Authority
SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF GAZAKH DISTRICT
SUMMARY
The large-scale construction and reconstruction processes initiated by National Leader Heydar
Aliyev and successfully continued by President Ilham Aliyev, the establishment of traditions for
the protection of the independent statehood of Azerbaijan modernized and strengthened our state
and in its turn, it established the condition for the development of the regions. The state programs
on regional development, adopted by the head of state, His Excellency Mr. Ilham Aliyev, in order
to ensure balanced and long-lasting development of the country's economy, as in other regions,
gave its positive outcomes in Gazakh, ensured social and economic development of the region.
As a result of the implementation of orders and decrees adopted by Ilham Aliyev, new
infrastructures have been founded, entrepreneurship and agriculture have been developed, modern
industrial and agricultural enterprises have been established, new jobs have been opened, population
welfare has grown, new roads have been built, and as a result Gazakh has become one of the wellmaintained and developed regions. The visits of President Ilham Aliyev to the Gazakh region have
been very fruitful, the decrees signed by the head of state founded the conditions for the socioeconomic development of the region.
Keywords: social-economic development, state programs, agriculture, landscaping-rebuilding
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Раджаб Бабашов
Глава Исполнительной Власти Газахского района
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗАХСКОГО РАЙОНА
РЕЗЮМЕ
Успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым начатых общенациональным
лидером Гейдаром Алиевым широкомасштабных строительно-реконструкционных
процессов, создание традиций защиты независимой государственности Азербайджана,
модернизируясь и еще более укрепление государства, создало условие и для развития
регионов.
Государственные программы по региональному развитию, принятые главой государства
господином Ильхамом Алиевым для обеспечения сбалансированного и продолжительного
развития экономики страны, как и в других регионах, показало реально положительные
результаты и в Газахском районе, обеспечило социально-экономическое развитие района.
В результате реализации Указов и Распоряжений, принятых Ильхамом Алиевым, в районе
созданы новые инфраструктуры, развиты предпринимательство и сельское хозяйство,
созданы современные промышленные и аграрные предприятия, открыты новые рабочие
места, выросло благосостояние населения, проведены новые дороги. Визиты Президента
Ильхама Алиева в Газахский район дали свои плоды, Указы, подписанные главой государства, создали условия для социально-экономического развития региона. В итоге сегодня
Газах превратился в один из самых благоустроенных и развитых регионов.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, государственные программы,
сельское хозяйство, благоустройство
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Профессор кафедры философии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
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I Проректор Академии Государственного Управления
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доктор философских наук, профессор

ГИБРИДНАЯ ОБЪЕКТИВНО-ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
И ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА
Особенности гибридной объективновиртуальной реальности. Современный
человек формируется в взаимопроникновении двух взаимосвязанных процессов
объективного и виртуального характера.
Связующим звеном между ними является
человек-пользователь и его субъективный
мир. Данную реальность англоязычная
литература называет Augmented Reality
(увеличенная, расширенная реальность). В
соответствующей русскоязычной литературе используются в качестве синонимов
понятия «дополненная реальность» или
«расширенная реальность». Анализ научной литературы свидетельствует, что содержание этих понятий имеет в виду всего
лишь определенные технологии.
Гибридная – смешанная объективновиртуальная реальность имеет синтезированный характер и предполагает сочетание
объектов естественного (предметного) мира
(допустим, информационно-компьютерные
технологии, человек и др.) и виртуального
ряда (например, специальные программы с
потенциальными возможностями, визуализированные и оцифрованные образы естественно-предметного мира и др.) [4]. Важными
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условиями бытия данной реальности являются: человек-пользователь, потенция
будущей виртуальной реальности и технические условия.
Новая реальность порождает новую конфигурацию субъекта. Благодаря компьютерным технологиям он в качестве демиурга
получает господство над новой искусственно созданной природой (М.Хоркхаймер и
Т.Адорно). Здесь он обретает иллюзорное
чувство бессмертия и всеприсутствия
(чувство присутствуя во всех точках этой
реальности в одно и то же время и ощущение способности оказать влияние на эти
точки).
Человек – творец пространства и
времени смешанной – гибридной объективно-виртуальной реальности. Древнегреческое мышление возвело время
(Хронос) в ранг Абсолюта, измерителя
пространственного бытия человека. Сознание смешанной объективно-виртуальной
реальности переосмысливает классическую модель времени (линейность ритмичность, и необратимость и др.). В новой
реальности практически исчезает ощущение времени в качестве Абсолюта, как
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наиболее важного атрибута человеческого
бытия и он управляется им с помощью
компьютерных технологий. Ход времени
можно замедлить, или ускорить, даже остановить. По этой причине исчезает из поля
зрения субъекта такие атрибуты времени
как ритмичность, объективность, его континуальная связь с пространством. В результате ослабевает реальная связь человека с
объективным предметным миром, ощущение причинно-следственных связей. Он
считает себя «Демиургом нового мира»
(образ Дедала).
Коммуникационные средства позволяют
субъекту сжимать географическое или
физическое пространство и сделать его
вседоступным. Пространство расширенной
объективно-виртуальной реальности сочетает трехмерное представление объектов с
N-мерностью их образов. Отражение образов объектов происходит на двухмерной
плоскости (экран, монитор). Двухмерное
измерение плоскости монитора, экрана
дополняется глубиной человеческого «воображения», представляется как трехмерное или N-мерное). В таком случае
происходит изменение субъектно-объектных отношений, исчезает субъектно-объектное противопоставление классического
мышления, грань между реальным и вымыслом, идеальным и материальным.
Итак, в рамках новой расширенной
объективно-виртуальной реальности практически происходит фрагментация пространственно-временного континуума и
процессуальное конструирование новой
модели. Человек вырабатывает способность
выстраивать единую картину из отдельных
мозаичных фрагментов действительности
во времени, переводить их в виртуальное
пространство в виде образов.
Конструирование – в рамках новой
гибридной реальности. Конструирование
является главным методом в рамках новой
гибридной реальности[2]. В итоге мир для
человека превращается в субъективную
конструкцию виртуально-объективного хаn 122 n

рактера. Опасность состоит в том, что
человек по своему усмотрению переносит
личные ценности из предметного мира в
виртуальный мир и обратно. При этом он
получает технологию их объективации, а в
некоторых случаях добивается их универсализации. Виртуальная реальность и
компьютерные технологии позволяют каждому пользователю универсализировать и
объективировать свои субъективные мысли
и идеи (даже ложные, антинаучные, фантастические). Лайки – путь к универсализации
и объективации даже самых фантастических идей. Часто пользователя привлекает не
содержание и качество информации, а
количество «лайк» и количество обращений. По этой причине все больше людей из
монитора компьютера и интернет источника
нам предлагают чудо, мгновенное решение
любой нашей проблемы. Результат – отсутствие элементарного критического мышления.
Феномен социокультурной целостности природы человека. Социокультурная целостность природы человека –
состояние человека в качестве единого
биосоциального существа в рамках определенного пространственно-временного соотношения. Новая гибридная онтологическая
реальность становится неотъемлемым атрибутом бытия современного человека, определяя способ его существования (способы
коммуникации, язык, образ жизни и т.д.)
[6]. Данный процесс приводит к сущностным трансформациям в социокультурной целостности человеческой природы, а
более конкретно ее фрагментации.
В рамках новой реальности, в отличие от
классической модели, вектор времени движется от будущего, от цели к решению. Оно
в данный момент в реальности не существует, но конструируется и переживается в
качестве возможности или действительности, а иногда иллюзорно «виртуальное» выдается за «реальное». Соответственно
причинно-следственные связи (движение
от прошлого к будущему) теряют доказаn Aprel - May - Iyun n
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тельную базу, с позиции конструируемого
будущего исчезает образ целостности мира.
Утрачивается ощущение целостности природы человека и происходит фрагментация
реальности в сознании субъекта. Здесь особое
значение обретает принцип вариативности,
который определяет переход возможности
в действительность, потенции в реальность.
Проблема фрагментации природы
человека. Проблема целостности природы
человека актуализируется лишь в контексте
ее фрагментации. Фрагментарность реальности для современного человека выражается в незавершенности его природы,
утрате целостного образа реальности; индивидуализированности множественности
субъективных конструкций реальности. В
результате этого происходит наложение и
совмещение друг с другом самых различных фрагментов действительности, а значит и самой реальности [7;8].
Целостность человеческой природы:
проблема идентичности и маргинализация. Целостность человеческой природы
тесно связана с процессом идентификации.
Целостность обеспечивается в процессе
идентификации и выступает как его результат.
Поэтому целостность – цель идентичности
и ее базисный принцип, а идентичность же
выступает в качестве показателя целостности.
Как социокультурное явление кризис
классической системы идентичности (существующей только на базе естественнопредметного мира) в наши дни создает
условия при которых происходит разрушение социокультурной целостности природы
человека и ведет к ее фрагментации. Социокультурная целостность природы человека – такое соотношение биологического,
социального и культурного, которое дает
возможность для его «лучшего» развития и
обеспечения самодостаточности.
Каждое общество старается через специально разработанную систему идентификации воспроизводить себя, свою
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социокультурную систему. С целью минимизации потери контроли над процессом
социализации человеку через классические
социальные сети (семья, род, племя и т.д.)
предлагаются только те нормы и ценности,
которые, так или иначе апробированы и
входят в систему собственной культуры.
Таким способом гарантируется целостность природы человека и его включенность в родную социальную системуи
культуру.
В классическом плане маргинализация,
связанная с диалогом культур, возникает
при взаимодействии и на границе двух
культур. При попадании в чужую культурную среду, субъект для защиты и сохранения своей культуры закрывается. Существуя на границе двух культур, он маргинализуется.
Новая реальность отличается огромными информационными потоками. Бытие в
таком пространстве формирует новое социальное сообщество виртуального характера, которое рождает виртуальные социальные сети. Согласно З.Бауману, современный тип общества определяется как индивидуализированное, где человек наиболее
важным считает собственную идентичность. Каждый выбор человека на этом
пути несет для него определенную опасность [1]. Очевидно, социокультурная
фрагментация природы человека создает
для него особые проблемы, в первую очередь кризис собственной идентичности.
Фактически современный человек живет в
социокультурном пространстве «общества
риска» в условиях небезопасности.
Итак, современный человек – продукт
двух миров: физически он принадлежит к
естественно-предметному миру, а его «информационно-социокультурная начинка»
формируется и существует благодаря всей
«галактики интернет». Свою целостность
человек обеспечивает только в рамках
данной «галактики», постоянно «зависая»
в интернете для информационного обновления. Уход в объективно-предметный мир
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проявляется как информационное отставание.
По этой причине современный человек
может жить и обеспечить целостность своей
природы, а также самодостаточность своего
бытия только в рамках смешанной объективно-виртуальной реальности. Разрыв с
информационными потоками данной реальности ведет к маргинализации его внутренней природы и он вынужден зависать в
интернете или в соцсетях для постоянного
«обновления».
Итак, в рамках новой гибридной реальности мир воспринимается как проекция
субъективного сознания, который существует по установленному порядку и управляется им как динамический процесс.
В рамках такой реальности свобода, понимаемая как равноправие любых точек
зрения или плюрализм во всем, обретает
приоритет. Как результат – кризис идентичности, фрагментация природы человека и маргинализация вне данной системы.
Механизм обеспечения целостности
природы человека в рамках гибридной
реальности. Современный человек, чаше
всего, обретает свою идентичность и целостность своей природы в рамках интернет сообщества, которое опирается на
слабые экстерриториальные социальные
связи. В результате человек перестает быть
окончательно включенным в конкретную
социокультурную систему и живет автономно от своей родной культуры. Пройдя
по своему усмотрению формальную регистрацию можно стать членом любого открытого интернет сообщества, что определяется
как факт становления виртуального «сетевого общества». На сегодняшний день
интернет сообщество обретает «ризоматическую» форму сетевого сообщества. Такое
сообщество для координации действий и
синхронизации результата не нуждается в
центральном органе. Здесь базовое значение обретают коммуникативные связи на
основе единого кода [5].
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Неопределенность жизненных стандартов и неустойчивость нравов создают социальное беспокойство, делают рискованными каждый выбор человека, нелинейными
его действия. В таком случае целостность
перестает быть определенным статичным
состоянием и превращается в динамический характер, соотносится с требованиями
развития эпохи и совершенствования природы человека.
Человеческая природа даже в силу чисто
биологических причин предрасположена к
восприятию нового. Бондырев С.К. и Колесова Д.В. отмечают, что «Без поступления (восприятия) новой информации в
психике возникает состояние депривации
(скуки), которое в основе, по механизму,
является психическим напряжением, т. е.
застойным потребностным возбуждением.
Стремясь устранить этот психический
дискомфорт, индивид и общество начинают
стремиться к новому»[3].
Таким образом, целостность является динамической категорией, «…учитывает необходимость постоянного развития, а точнее
меру стабильности-изменения. Целостность
подразумевает цель, стремление и движение к ней» [7, c.148]. Аспекты развития и
совершенствования выступают ключевой
особенностью целостности человеческой
природы. Новая информация, направленная
на поддержание динамики устойчивости
целостности природы человека, должна
быть сопряжена с развитием человека, а не
просто с разнообразием впечатления.
Конструирование – базовый метод
обеспечения целостности природы человека. Реакцией на отсутствие или изменение
объективного базиса свободы становится
фрагментация, которая одновременно выступает как способ изменения целостности
социальной реальности, конструирования
новой «мозаичной» реальности и возведения
ее в ранг Абсолюта. Определение социальной реальности в пространстве расширенной объективно-виртуальной реальности
как фрагментарной требует нового подхода
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

к ее познанию, а именно: конструктивистского. Следовательно, конструирование
превращается в базовый метод, обеспечивающий целостность природы человека.
Субъект превращается в творца конструированного нового мира и своей целостности.
Способность оперативно конструировать
свой мир, объективировать его и универсализировать в рамках виртуальной социальной
среды, выступает показателем социальной
успешности современной личности.
Заключение. Наша современная реальность – гибридная, сочетающая в себе элементы объективной и виртуальной реальностей. Становясь неотъемлемой частью
социокультурной жизни общества, фрагментация актуализирует проблему целостности природы человека.
Смешанная объективно-виртуальная
реальность не существует вне антропного
измерения. По сущности это – социальногуманитарное конструирование (пользователя или программиста), которое никогда
не обретает форму законченности, а пос-
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тоянно пополняется «…определенными
социогуманитарными установками» [8,
c.106].
Новая гибридная реальность – среда
физического и социокультурного обитания
человека, отличается от классической объективно-предметной реальности тем, что она
незавершенная, открытая, информационнопроцессуальная и требует от субъекта постоянных решений, действий и поступков
для «пополнения». Такая фрагментарная
реальность обеспечивает свою целостность,
то есть информационное «пополнение»
через каналы социальной коммуникации,
в первую очередь виртуального характера и
во многом зависит от языковых и нарративных способностей человека и от оперативности (скорости 2G, 3G, 4G) работы
каналов связей.
Фрагментация природы человека проявляется как его маргинализация. Новизна
ситуации состоит в том, что данное явление
в рамках смешанной реальности носит массовый характер.
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HİBRİD VİRTUAL-OBYEKTİV REALLIQ VƏ İNSAN TƏBİƏTİNİN
SOSİO-MƏDƏNİ BÜTÖVLÜYÜ PROBLEMİ
XÜLASƏ
İnsan təbiətinin sosial-mədəni bütövlüyü problemi bizim günlərdə müstəsna aktuallıq kəsb edir.
Heç də təsadüfi deyil ki, hazırda bu problemin tədqiqi dünya fəlsəfi fikrinin mərkəzində durur. Bir
sıra tədqiqatçılar insan təbiətinin fraqmentar xarakter almasından bəhs edir və bunu müasir dövrdə
dəyərlər sisteminin, sosiallaşma və sosial identikləşmə sisteminin böhranı ilə izah edirlər. Müəlliflərin bu mövzuya müraciət etməsini şərtləndirən də həmin bu prosesləri doğuran qarışıq və ya
hibrid gerçəkliyin təbiətini araşdırmaq, qarışıq və ya hibrid (obyektiv-virtual) reallıq çərçivəsində
insan təbiətinin ümumi modelinin fraqmentarlaşması və marginallaşması sosial şəraitini, habelə
yaranan yeni reallıq kontekstində sosial-mədəni identikliyin formalaşması mexanizmini müəyyənləşdirməyə cəhd etməkdir.
Açar sözlər: qarışıq və ya hibrid obyektiv-virtual reallıq, insan təbiətinin sosio-mədəni bütövlüyü, insan təbiətinin fraqmentləşməsi, kimlik böhranı, fərdi azadlıq, marginallaşma
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HYBRID OBJECTIVE-VIRTUAL REALITY AND THE PROBLEM
OF SOCIOCULTURAL INTEGRITY OF HUMAN NATURE
SUMMARY
The problem of the socio-cultural integrity of human nature is currently actual. That’s why
research of this problem is in the center of the world’s philosophical idea. A number of researchers
are talking about the fragmentary nature of human nature and explain it in the modern era through
the crisis of the system of values, socialization, and social identification.
The reason for the author's appeal to this subject is to investigate the nature of the mixed or
hybrid nature of these processes, to determine the conditions for the fragmentation and
marginalization of the general pattern of human nature within a mixed or hybrid (objective-virtual)
reality, as well as the mechanism of socio-cultural identification in the context of the emerging new
reality.
Key words: mixed or hybrid objective - virtual reality, socio-cultural integrity of human nature,
fragmentation of human nature, identity crisis, individual freedom, marginalization
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NƏSİMİ VƏ HÜRUFİLİK FƏLSƏFƏSİ,
ONUN SİYASİ-HÜQUQİ İDEYALARIN FORMALAŞMASINDA ROLU
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2019-cu il Nəsimi ili elan edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən
sonra dünyəvi, hüquqi dövlət quruculuğu
sahəsində önəmli addımlar atmış və böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. İqtisadi, siyasi, hüquqi, mənəvi-əxlaqi, sosial və digər sahələrdə
qısa zaman kəsiyində heyrətamiz irəliləyişə
sahib olunmuşdur. Bu sürətli inkişafın səbəblərini axtarmış olsaq qısaca olaraq belə
cavab vermək olar: hədəflərin düzgün seçilməsi, düzgün daxili və xarici siyasət, nəhayət,
prioritetlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi.
Müəyyənləşdirilmiş hədəflərdən biri də Azərbaycan xalqını quruculuq işlərinə səfərbər
etmək üçün zəngin tarixi keçmişimiz, mənəvi
dəyərlərimiz insanların mənəvi-əxlaqi kamilləşməsində mühüm rol oynayan mütəfəkkirlərimizin irsinin öyrənilməsi və təbliği təşkil
edir.
Nəsimin irsinin ölkəmizdə sistemli tədqiqi
və təbliği Ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Nəsiminin 600 illik yubileyinin
vaxta təsadüf edir.
Həmin təşəbbüsdən keçən müddət ərzində
Nəsimi ideyalarının öyrənilməsi və təbliği
sahəsində xeyli işlər görülmüş, silsilə tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Nəsiminin əsərləri kütləvi
tirajla nəşr olunaraq geniş oxucu kütlələrinə
təqdim edilmişdir.
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Hürufilik təliminin banisi F.Nəimi olmuşdur. F.Nəimidən sonra bu ideya onun çoxsaylı
ardıclıları tərəfindən, xüsusilə də İmadəddin
Nəsimi tərəfindən davam etdirilmişdir. Nəsiminin yaşadığı və fəaliyyət göstərdiyi XV-XVI
əsrlər Azərbaycan üçün çox mürəkkəb və
ziddiyyətli dövr idi, dini ideologiya həyatın
bütün sahələrinə nüfuz etmiş, cəmiyyətə təsir
edən mühüm amil olmuşdur. «Nəsimini bu
əqidəyə (hürufilik əqidəsinə) humanizm idealı
bağlamışdır. Zülm və ədalətsizliyin hökm sürdüyü dövrdə sadə insanların alçaldılması, müti
kölə hesab edilməsi şəraitində şair insanı
ilahiləşdirir» [13, s.115].
«Hürufilik hərəkatı öz ictimai-siyasi mahiyyətinə görə çox həqiqət yönümlü pozitiv
ilahi bir ideologiyadır. Onun tərəfdarları bu
inancın əsasında zülümkarlığın və qəddarlığın
əleyhinə mübarizə aparırdılar. Hürufilik insanı
dəyərlərə görə ədalətli yaşayışı və bərabərliyi
həm maddi həm də mənəvi cəhətdən ictimaiiqtisadi həyatda ali dərəcədə tələb edirdilər.
Onlar həmişə haqq və ədalət yolunda əzabkeş
olurdular və ictimai həyatda ədalətin bərqərar
olunmasına çalışırdılar» [6, s.57].
«Panteist fəlsəfəyə əsaslanan hürufilik təliminin güddüyü başlıca sosial-siyasi məqsəd
dini hökmlərin, fanatizmin ləğvinə nail olmaqdan, dini pərdə altında soyğunçu, hərbi yürüşlər edən xaqanların qəsbkarlıq silahını
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sındırmaqdan (ideoloji cəhətdən) xalqın maariflənməsinə, elmin inkişafına müvəffəq olmaqdan və nəhayət, sadə insanları cəhalət
məngənəsində xilas etməkdən ibarət idi.
Hürufilik kamilliklə cahilliyi, ədalətlə
ədalətsizliyi, humanist dünyəvi qanunlarla
mövhumatın qəddar adətlərini və qaydalarını,
insani və əxlaqi rəftarla zorakılığı və s. birbirinə qarşı qoyaraq bəşəri dəyərləri ön plana
çəkir, şəxsiyyəti yalnız insani keyfiyyətlərin
fövqündə durmalı olan varlıq kim qiymətləndirirdilər. Feodal cəmiyyətini qüsur və nöqsanlarını ifşa edən hürufilər bu quruluşdakı
sosial bəlaların kökünün Tanrının insanlara
nəsib etdiyi tale qismində deyil, dövlət başçılarının və onların ətrafındakı qoluzorluların
insana, xalqa və ümumiyyətlə, insanlığa qarşı
qanunazidd, qeyri-əxlaqi əməllərdə görürdülər» [7, s.209].
Hürufilik ideologiyasında mövcud fikir və
baxışların tarixi təhlili belə bir cəhəti sübut
edir ki, hürufilik inancı və təfəkkürü neçə yüz
illər öncədən və çox pərakəndə surətdə alimlər,
filosoflar, müəlliflər və ayrı-ayrı xalqlar arasında qeyri-müəyyən halda yayılmış və mövcud olmuşdur. Hürufilik hərəkatının rəhbərləri
və ideoloqları birinci dini-etiqadi təşkilat
olaraq bu təfəkkürü, pərakəndəlikdən qurtararaq, onu çoxəhatəli və davamlı şəkildə, bir
Hürufi-fəlsəfi və dəyərli ideoloji formaya
gətirilmiş və onu ümumbəşəri səviyyədə ictimaiyyətə, millətlərə və bəşəriyyətə müqəddəs
bir ideologiya kimi təqdim etmişdilər.
Bu ideologiya Hürufilik hərəkatı bir siyasi
təşkilat olaraq dövrün mövcud hakimiyyətləri
əleyhinə qaldırdığı kəskin siyasi-ictimai mübarizələri altinda öz dərin dini-fəlsəfi ideyalarını
yaymışlar.
Bununla da hürufilik bir ideologiya mənbəyi kimi öz rəsalətin çox cəsarətlə və son
dərəcə reallıqla həyata keçirilməsi belə bir
ideyanı sübut edir ki, burada söhbətin bir inanc
mənşəli hərəkatdan və yaxud bir ictimai-fəlsəfi
inqilabdan gedir.
Hürufilik fəlsəfəsini, bir ictimai-siyasi fikrin ideoloji mənbəyi kimi təzahürü iki əsas
istiqamətdə baş vermişdir. Onların birincisi bu
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ideoloji hərəkatın Hürufi dini ideyaları altında
ictimai-siyasi fikrin ideoloji mənbəyi kimi
zühur etmiş və ikincisi, Hürufi-fəlsəfi ideyaların qaldırılması ilə siyasi-hüquqi fikrin ideoloji
mənbəyi kimi çıxış etmişdir.
Hürufi-dini etiqadına əsasən, RəsailƏxvan-əl-Səfada qeyd olubdur: «İnsan Aləmi səğirdir və Aləm İnsan kəbirdir» [3, s.3]. Yəni
hər hansı isə o, Aləm kəbir də mövcud olan hər
şey Aləm-i səğir də iç bətnində mövcuddur.
Qurani-Kərimin Əl-Bəqərə surəsinin 30-cu
ayəsində yazılmışdır: «Mən yer üzündə bir
xəlifə (canişin) yaradacağam» [1, s.6]. Həzrəti
Yusifin röyada gördüyü on bir ulduzun, günəş
və ayın ona səcdə etməsi. «Atacan: «Mən
(yuxuda) on bir ulduz və günəşlə ayı gördüm.
Gördüm ki, onlar mənə səcdə (təzim) edirlər».
(Yusif surəsi, 4-cü ayə) Mələklərin İnsana
səcdəsi.
Hürufi dini ideologiyalarında xilqətin rəmzi
sayılan insanın ictimai-fəlsəfi mövqeyi ictimaisiyasi məsuliyyəti təqdirəlayiq və müqəddəsdir.
Hürufilik təlimatının əsas özəyi insan və
insaniyyət üzərində qurulubdur. Bu ictimaietiqadi məxluq yer üzünün varisidir. Hər bir
yaranmış insan bəni-Adəmdir. Amma onun
həqiqi varisləri və doğru irs olanları ilahi 32
kəlamı öz vücudlarında müşahidə edib və onu
dərk edənlərdir. Hürufilik inancına əsasən, bu
ayədə zikr olan varislər yəqin ki, Hürufilər
olmalıdırlar. Əks təqdirdə hər bir kəs İlahi
kəlamın əlamətlərini özündə görə və müşahidə
edə bilməyən hər kəs öz dinindən xaric və
kafir (cahildir) (Eşqname CD-30288-9) [3,
s.100] Fəzlullah Nəimi buyurur: «Hər kəs
mömin və rəşid ola bilsə, o yer üzündən irs
apara bilər, bu möminliyin əlaməti Müttəqi
olmaq (pis əməllərdən çəkinmək) və doğru yol
göstərməkdən ibarətdir. Təqva əhli olanlar yer
üzünün varisləridir. Alim mötəqiddir ki, ƏlBəqərə surəsinin birinci və ikinci ayələrinə
görə «Bu (Allah tərəfindən nazil edilməsinə,
haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis
əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən
kitabdır» [1, s.2]. Təqva əhli o kəslərdi ki,
Quranda işlənən baş hərflər vasitəsilə hidayət
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olunublar (Cavidanname-səğır CD-211, CD194, Eşqname CD- 30289) [3, s.101].
XIII-XIV yüzilliklərdə Azərbaycanda dünyəvi elmlərin və mədəniyyətin inkişafı və
bununla əlaqədar müsəlman şərqi ölkələri ilə
yanaşı bəzi Qərbi Avropa dövlətlərinin də
Azərbaycana marağının artması hürufiliyin
inkişafının və yaranmasının əsas zəminlərindən biri olmuşdur. Hürufilik mühüm fikir və
ideya cərəyanı olmaq etibarı ilə siyasi-hüquqi
ideologiya kimi meydana gəlmiş, bir müddət
keçdikdən sonra tədricən Azərbaycanın hüdudlarını aşaraq Yaxın və Orta Şərq ölkələrində
yayılmaqla geniş vüsət almışdır [7, s.208].
Həqiqətən hər bir insan gözəl və gözəlliyi
tam mənasında sevir və ona dərindən rəğbət
(əlaqə) bəsləyir. O dünyanı və yaşayışı çox
istəyir və onu pərəstiş edir. O, daima hörmət
və məhəbbət tələb edir. O, azad və sərbəst
yaşamanın tələb etdiyi üçün təzyiq və repressiyalara məruz qalmanın əleyhdarıdır, o, izzət
və kəramət sahibidir, yəni, «Azadlığı sevib və
ona dəyər verən hər bir insan (mahiyyətən) özü
azaddır» [10, s.297].
Hürufilik insan hüquqlarını müdafiə etməklə ictimai-siyasi və hüquqi zərurətlər
ucbatından dirçəlib və bu dirçəliş vasitəsi ilə
bəşəriyyətin siyasi-hüquqi və iqtisadi-mədəni
həyatında böyük rol oynamış və böyük dəyişikliklər yaratmışdır.
Bu ideologiyanın əsas ideyası insanın
məqamını və mərtəbəsini xaliqi mütəalin məqam və mərtəbəsinə yüksəltməkdən ibarətdir.
Batini inanclarının təzahürü olaraq ariflərin
və sufilərin geyimi və zahiri görünüşlərində bu
xüsusda olduqca mübahisəli və dərin mənalı
fərqlər vardır. Hürufiliyə görə o insan ki
azaddır, o xalqa yaxın və həmişə haqqın və
ədalətin tərəfdarıdır, o haqqın və həqiqətin
aşiqidir. Sufi sözü ərəbcə «yun» mənasındadır.
Sufilərin ağ yundan geydikləri bu geyim
adətən onları adi insanlardan çox fərqləndirirdi. Bu yundan istehsal olunmuş geyimi
(kəpənək) adlandırırdılar:
Çəkdi əgnirnə bu sikkeyi mərdan kəpənək
Biləsən qildi mənim dərdimə dərman kəpənək
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Kəpənək giydim ki kimsə gər eyb eyləmsin
Çünki halimə mənim qilmadi nöqsan kəpənək.
Kəpənək geymişəm əndişədən Azad olubum
Üşümək müşkülünü eylədi Asan kəpənək
Mərifət əhlinə qildi kəpənək ətləsı xass
Nə rəvadir ki giyə cahil-o-Nadan kəpənək
Ey Nəsimi yeri gey xirqə ərənlər donudur
Giymədi münkür Ani, sandi ki zindan kəpənək.
Hürufilik humanizm baxımından siyasihüquqi mahiyyət daşıyan kəpənək adlı paltar
əsrlər boyu zülmün, qeyri-bərabərliyin əleyhinə aparılan mübarizələrin parlaq simvolu
olmuşdur. Nəsimi və Nəimi kimi pak insanlar
kəpənək geyimləri ilə, nəinki təhqir olunurdular, əksinə onlar bu geyimdə olduqlarına
görə fəxr edirdilər.
Hürufilik hərəkatı Əmir Teymurun hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda yarandı və
yayılmağa başladı. Bunun əsas səbəbi bu idi
ki, Azərbaycan və Şirvanda sənətkarlıq, ticarət
sürətlə inkişaf etməyə başladı. Bu, şəhərlərin
orta təbəqəsinin mənafeyini müdafiə edən
hürufilik hərəkatı mövcud hakimiyyətə, o
cümlədən Əmir Teymurun oğlu Miranşaha
qarşı din pərdəsi altında iqtisadi-siyasi mübarizə aparırdı. Bu isə iri torpaq sahibi olan
ruhanilərin və Miranşahın hakimiyyətini laxladırdı.
Hürufilik hərəkatının ideya və inanclarının
əsasında mənəvi bərabərliyi əsas tutur, qeyribərabərlik əleyhinə çıxışlar edirdi. İnsanın və
insaniyyətin əhəmiyyətinin önəmli olması
hürufi fəlsəfəsinin əsas ideyası və istiqaməti
olmuşdur.
Hürufiliyin qaldırdığı Həqq-İnsan ideyaları
XIII yüzillikdə Azərbaycanda yaranmış siyasihüquqi fikir cəmiyyətində mövcud problemlərə və ən müxtəlif məsələlərə humanist
mövqelərdən yanaşmaq, siyasətdə elmin və
zəkanın qüdrətindən istifadə etmək, dövləti
ədalətli qanunlar və ədalət prinsipləri əsasında
idarə etmək, insanları səadət və xoşbəxtliyə
çatdırmaq, azad və faydalı əməyin hökmran
olduğu quruluş yaratmaq istəyini əks etdirirdi
[7, s.130]. Onlar bu həqiqətin dalıncadılar ki,
insanın özünü dərindən tanısınlar. İnsanın şərəf
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və kəramətinə hörmət bəsləsinlər. İnsan və
insanın haqq və hüquqlarının pozulmasının
qarşısını alsınlar. Həmçinin, onlar istibdadın,
zülmün və hiylənin yer üzündən birdəfəlik
aradan qaldırılması üçün azad fikir və düşüncə
ideyasını cəmiyyətdə qaldırırdılar.
Ümumiyyətlə, hürufilik hərəkatı baxımından insanın sosial-ictimai xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
1. Hürufi İnsan müdir və müdəbbirdir;
2. O özü özünə və başqaları ilə təvazökar
olmalıdır;
3. O düşüncəlidir;
4. Onun dünyagörüşü sosial-ictimai xarakter daşıyır;
5. O bu günkü siyasət dünyasında gücə
malikdir;
6. O hökuməti və hakimiyyəti, təzyiq, repressiya və boğuntu yaratmaq üçün yox, ictimai
əlaqələrin tənzimləyicisi və insanı haqq və
hüquqlarını qəbul edir. Yəni hakimiyyət mütləq onun istəklərini nəzərə almalıdır;
7. O nə mütəkəbbirdir və nə başqasının
təkəbbürünü qəbul edəndir;
8. O özünün sevilməsini başqalarının sevməsilə arayır. O inanır ki, özünü sevməyən
başqalarını da sevə bilməz;
9. O çalışır ki, öz yaşadığı zamanı və məkanı, həmçinin olduğu yeri tanısın və yaranmış
xilqətdə öz mövqeyini tapsın. «Yəni hər bir
kimsənin özünəməxsüs işdə və mövqedə
olması və Platonun dilədiyi o tarixi ədalətin
ifası» [11, s.236];
10. O bilir və həm də bilik axtarışındadır.
Xülasə, hürufi insanı əhli elm o təhqiqdir.
Onun ictimai-siyasi idrakı alidir. Yəni böyük
yunan fılosofu Sokratı həkimin yazdığına
görə: «əslində şər elə həman cəhlidir və elm
elə həman fəzilətdir» [9, s.106]. O insan əndişəvərdi və dünya səviyyəli humanizmin bəşərət gətirənidir. Haqq elə o özüdür. Bu məna
neçə əsrlərdən sonra böyük alman filosofu
F.Hegelin «Hüquq fəlsəfəsi» adlı əsərində də
öz əksini tapmışdır. Şəxsiyyət ümumiyyətlə,
hüquqa qabilliyi bildirir və anlayışı özlüyündə,
abstrakt və ona görə də formal hüququn
abstrakt əsasını təşkil edir. Ona görə də hüqun 132 n

qun tələbi budur: «Özün şəxs ol və başqalarına
də şəxslər kimi hörmət et» [4, s. 100-101].
Hürufiliyin ictimai-siyasi sahədə qaldırdığı
humanist ideyaları İnsanın həm ictimai hüquq
və vəzifələrin, həm də onun fərdi və insani hüquq və azadlıqlarına öz ideyalarında ön plana çəkir. Yəni «İnsan hər şeyin əsasıdır» [12, s.101].
Nəhayət hürufiliyin əsas ideyalarından
vəhdət-vücud fəlsəfəsi ilə qaldırdığı xaliq və
məxluqun vəhdətdə olması ideyasıdır. Hürufilik bununla da, bu ikiliklərə mütləq son qoymağa və yaxud insanın müqəddəs timsalında
yaratmağa cəhd edir.
Dilbərin eşgində, ey salik, ikilik pərdədir
Mənligitı təf olmayınca aradan getməz
hicab [5, s.22].
Ruhi-güds oldu Nəsimi, cismini tərli eylədi,
Gövhəri – fərd oldu düşdü vəhdətin dəryasına [5, s.53].
Məlumdur ki, XIII və XIV əsrlər çox məşəqqətli, gərgin və feodal araçəkişmələri və
özbaşınalıqları ilə səciyyələnir. Azərbaycanda
bu dövrdə köləlik də davam edirdi. Heç bir
şeyi və hətta torpaq mülkiyyəti də olmayan
yoxsullar, irsi muzdlu qul vəziyyətinə salınıb
və istehsal vasitəsinə çevrilirdilər. Qulların
sahibləri onları torpaqsız satmaq hüququna
malik idilər. Belə bir şəraitdə bütün zəhmətkeşlər və həmçinin əhalinin digər təbəqələri
şiddətli istismar və işgəncələrə məruz qalırdılar. Təfəkkür və yaxud bir mütərəqqi ideoloji
vasitəsi kimi, mövcud və mürtəce idelogiyalar
qrupuna tam sahəli yürüş etdi və öz sarsılmaz
mövqeyi və inqilabı mövqeləri ilə İnsanın
şərəf və Ləyaqətin ən ali dərəcədə qaldırdığı
bu ideyalar əsasında tam bərpa etdi və ən
həqiqi dəyərləri rəqəm vurdu.
Belə bir şəraitdə hürufilik hərəkatı öz humanist mahiyyəti əsasında bir mütərəqqi ideoloji vasitə kimi mövcud ideoloji cərəyanlara
qarşı mübarizə aparırdı:
Nəşr oldu, oyan, quruldu Mizan
Həşr oldu, İnan, bilindiyəzdan [8, s.14]
Vəhdətdən Açıldı Babi Rəhmət
Can ilə tən oldu bir həqiqət [8, s.12]
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Vəhdəti-vücud fəlsəfəsi hürufiliyin müqəddiməsidir. Bu fəlsəfəsi hürufilik ideyaları
cəhətdən eşq və məhəbbətə qovuşur və bu ilahi
eşq mütləq varlığın, mütləq insanın yaranmasına səbəb olur. Məhz hürufilik mütləq
insanda onun cövhərini arayır. Onu bir ictimai
varlıq kimi ön plana çəkir. Mütləq, kamil insan
isə haqqın özü ictimai ədalətin əsasıdır:
Nədir axı bu millətin günahı?
Tutsun görüm, sizi məzlumlar ahı!
Göz yaşları hər yerdən Axarsa, məni tüşlar
Dəryayə Baxar, Bəllidi, çaylərin Axarı
[14, s.231].
Hürufi etiqadının əsas istiqamətin vəhdəti
vücud fəlsəfəsi təşkil ediri. Bu da həm sosialictimai baxımdan və həm də öz siyasi-hüquqi
etibarilə mövcud cəmiyyətdə onun bütün sahə-
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lərində özünü dəyərli ideoloji mənbə kimi
biruzə verib və göstərir. Başqa cahanşumul bir
təfəkkür və düşüncədir. Lakin bir məsələni də
qeyd etmək lazımdır ki, hürufilik ideyaları
başdan-başa Quran ayələrini əks etdirir və
Quranda elə bir ayə tapmaq olmaz ki, hürufilik
ideyaları ilə səsləşməsin və həmçinin onlardakı mövcud canlıları, varlığın təzahürü bilə
və ona İnana-qail ola. Yəqin bu və bunlara tay
ziddi-İnsani, ziddi-həyat və yaşayış eyləmləri,
Hürufi-fəlsəfi etiqadına (vəhdət vücud fəlsəfəsinə) əsasən yolverilməz və lən (pislənmiş)
olunmuş bi felilərdir.
Hürufilik ayinin vəhdət vücud mövzusunda
Quran-i Kərimin çoxlu ayələrinə istinadı və
inayəti vardir. Onlardan bir neçə ayə ki, çox
istinad olur bunlardan ibarətdir. (əl-Hədid/3və4), (Gaf/16), (əl-Bəqərə/115).
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NASIMI AND THE PHILOSOPHY OF HURUFISM- ITS ROLE
IN THE FORMATION OF POLITICAL AND LEGAL IDEAS
SUMMARY
The article emphasizes the great importance of studying and promoting the heritage of our
thinkers who have played play an important role in the mobilization of the Azerbaijani people in
the construction work at the present stage of our development in the way of our rich historical past,
our moral values and perfection of people’s spiritual-moral upbringing.
By applying Nasimi’s role, a prominent Azerbaijani thinker and poet in the formation of his
Hurufism philosophy, the Hurufism ideas and the political and legal ideas for the period during
which the poet lived, the importance of these ideas for the modern era are analyzed.
A serious impact of Hurufism on the public relations as an idea trend, human dignity, its rights
and freedom, fair society and the issues of essence of the Hurufism ideas about the acceptable
forms of governance which are the appropriate to the spirit of the people have been investigated in
the presented article. It is noticed that Nasimi's ideas play an important role in the formation of the
ideology of the era he lived in. Relations of Hurufism with religion and the essence of the struggle
against misrepresentation of religion are enlightened.
Finally, it is stated that the Hurufism ideology has a serious impact on the formation of the
ideology in the eastern countries.
Key words: hurufism, perfection, ignorance, mentality, man, possessor of generosity and nobility,
superior, human freedom, philosophy of unity
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НАСИМИ И ФИЛОСОФИЯ ХУРУФИЗМА,
ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ИДЕЙ
РЕЗЮМЕ
В статье подчеркиваются важное значение мобилизации азербайджанского народа к
творческим работам на нынешнем этапе развития Азербайджана, необходимость изучения
и пропаганды богатого исторического наследия, нравственных ценностей, наследия
мыслителей, играющих значимую роль в духовно-нравственном совершенствовании людей.
Исследуется роль выдающегося азербайджанского мыслителя и поэта Насими, его
философия хуруфизма, идеи хуруфизма в формировании политико-правовых идей для
периода жизни поэта, а также анализируется значимость этих идей для современного
периода. Здесь изучаются вопросы влияния хуруфизма, как идейного движения на общественные отношения, суть идей хуруфизма о человеческом достоинстве, его правах и свободах,
справедливом обществе, приемлемых формах управления, соответствующих духу народа.
Указывается на существенную роль и место идей Насими в формировании идеологии его
эпохи. Раскрывается сущность борьбы хуруфизма против искажения религии и его связей с
религией. Наконец, автором отмечается серьезное влияние идеологии хуруфизма на
формирование идеологии в восточных странах.
Ключевые слова: хуруфизм, совершенствование, невежество, мышление, человек,
обладатель щедрости и благородства, свобода человека, превосходство, философия
единения и единства
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YÜKSƏK SƏRİŞTƏLİ İDARƏÇİLİK MODELİ
Biz elə etməliyik ki, Azərbaycanda kasıb adam olmasın,
yoxsulluq aradan götürülsün, işsizlik tamamilə aradan
götürülsün və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları daha
təhlükəsiz şəraitdə yaşasınlar. Mənim Prezident kimi vəzifə
borcum bundan ibarətdir. Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin,
əmin-amanlığın, asayişin də təminatçısıyam və heç kimə imkan
verə bilmərəm ki, bu sabitliyi, bu əmin-amanlığı pozsun [1].
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Hər bir xalqın gələcək inkişaf yolunu düzgün müəyyənləşdirməsi onun konkret zaman
kəsiyində siyasi reallıqları obyektiv dəyərləndirərək, düzgün seçim etməsindən asılı olur.
Gələcək taleyini daim qəlbən inandığı liderə
etibar etmiş Azərbaycan xalqının bir il əvvələ
təsadüf edən taleyüklü seçimi – 2018-ci il
11 aprel seçkiləri də məhz bu reallıqlarla şərtlənmiş, ölkəmizin keyfiyyətcə yeni mərhələyə
uyğun müasirləşməsi və dayanıqlı inkişafı
üçün geniş imkanlar açmışdır. Son seçkilər ən
yeni tariximizə milli siyasi iradənin təntənəsi
kimi düşmüş, seçicilər ölkəsinin taleyi baxımından ən düzgün və xeyirli olanı seçmişdir.
Seçkilərdə inamlı qələbə qazanaraq səlahiyyətlərinin icrasına başlamış Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin ilk günlərdən hökumətin
strukturunda əsaslı islahatlara, kadr dəyişikliklərinə start verməsi, menecer təfəkkürlü,
müasir dünyanın aktual çağırışlarını adekvat
qiymətləndirməyi bacaran gənc və perspektivli
kadrları mühüm postlara təyin etməsi Azərbaycanda sistem xarakterli islahatları daha da
sürətləndirmişdir.
Dövlətimizin başçısı ötən il aprelin 18-də
Milli Məclisdə keçirilmiş andiçmə mərasimində ötən illərdə əldə edilmiş uğurların davamn 2 (66) 2019 n

lılığının təmin edilməsi baxımından dövrün
tələbləri ilə səsləşən islahatların davam etdirilməsi zərurətini xüsusi vurğulamışdır: “Biz
gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. Növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında bizim çox aydın
təsəvvürümüz, planlarımız, proqramlarımız
var. Biz qeyd etdiyim sahələr üzrə səylərimizi
davam etdirəcəyik, Azərbaycanı daha da qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik... Hamımızın amalı
ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha da güclənsin,
daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin, Azərbaycan
vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar” [2].
11 aprel seçkilərindən sonrakı mərhələnin
səciyyəvi cəhəti səmərəli dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə demokratik
ruhlu islahatların dərinləşdirilməsinə, vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının inkişafına, liberal siyasi mühitin formalaşmasına və insan hüquqlarının aliliyinə xidmət edən tədbirlərin daha
da genişləndirilməsidir. Ümumilikdə, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev son 16 ildə
hər bir vətəndaşın layiqli həyat tərzinin təmin
olunmasını, insanları narahat edən problemlərin aradan qaldırılmasını hökumət qarşısında
mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir. İqtisadi məsələlərə xüsusi diqqətin
ayrılması da əsaslı yanaşma olaraq dövlət
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müstəqilliyinin iqtisadi bazisini möhkəmlətmək, cəmiyyətin davamlı inkişafı üçün zəmin
hazırlamaq məqsədindən irəli gəlmişdir. 20042008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə
edən regional inkişaf proqramları bu baxımdan
xüsusi əhəmiyyət kəsb edərək, bütövlükdə
ölkədə intibah mərhələsinin əsasını qoymuş,
sahibkarlığın yüksəlişinə zəmin yaratmışdır.
Möhtərəm İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə əldə olunan iqtisadi inkişaf sosial problemlərin həlli istiqamətində qətiyyətli addımların atılmasına imkan yaratmış, yoxsulluğun
səviyyəsi 44,7 faizdən 5 faizə düşmüşdür. Ölkə
iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı
1,7 dəfə artmış, qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə çoxalmışdır. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2004-cü
ildəki 1,8 milyard dollardan 46 milyard dollara çatdırılmışdır. 2003-2018-ci illərdə ölkə
iqtisadiyyatına 250 milyard dollar investisiya
qoyulmuşdur və bu, müstəqillik dövründə Azərbaycana yatırılan sərmayənin 93 faizi deməkdir. Davos Forumunun “İnklüziv inkişaf indeksi”
adlı illik hesabatında (2017) ölkəmiz inkişaf
etməkdə olan 80 ölkə arasında 3-cü yerə
yüksəlmişdir [4].
Dövlət başçısı hökumətin fəaliyyətini son
16 ildə özünəməxsus tələbkarlıqla təkmilləşdirmiş, “cilalamışdır”. İdarəçilik sistemində
özünü göstərən cüzi qüsurların belə aradan
qaldırılması üçün ardıcıl kadr və struktur islahatları həyata keçirmiş, xalqa layiqli xidmət
məramını vəzifədə irəli çəkdiyi kadrlar qarşısında ümdə vəzifə kimi aktuallaşdırmışdır.
“Xalqa doğru − haqqa doğru” prinsipinə əsaslanan bu siyasət vətəndaşların dövlət rəhbərinə
olan sevgisini, rəğbətini, inamını daha da
artırmışdır [5]. “ASAN xidmət”, “ASAN
kommunal” və “DOST” kimi unikal xidmət
mərkəzlərinin yaradılması da xalqa layiqli xidmət məramının təcəssümü olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə
müdiri, professor Əli Həsənov “İlham Əliyev:
yeni prezidentlik dövrünün möhtəşəm bir ili”
məqaləsində yazır: “Cənab İlham Əliyev yenidən Azərbaycan Prezidenti seçildikdən sonra
Nazirlər Kabinetinin tərkibində ciddi yeniləşmələr baş vermiş, müasir idarəetmə bilik və ban 138 n

carıqlarına malik olan cavan kadrlar hökumətdə yüksək vəzifələrə təyin olunmuşlar. İctimai
rəydə böyük rəğbətlə qarşılanan kadr siyasəti
dövlət orqanlarının çevik və səmərəli şəkildə
fəaliyyətinə mühüm təsir göstərmişdir. Bu zaman dövlət idarəçiliyi sistemində səmərəliliyin
yüksəldilməsi və müasir dövrün tələblərinə
cavab verən yeni idarəetmə strukturunun formalaşdırılması zərurəti nəzərə alınmışdır” [3].
Son seçkilərdəki inamlı qələbəni şərtləndirən mühüm amillərdən biri də cənab İlham
Əliyevin ölkədəki istənilən ekstremal vəziyyətdə operativ və düzgün qərarlar qəbul etməsi, bu zaman vətəndaşların mənafeyini ön
plana çəkməsidir.“Bizi xalq seçib, bizim də
vəzifəmiz odur ki, xalqın etimadını öz fəaliyyətimizlə doğruldaq” – deyən cənab İlham
Əliyev hər hansı fövqəladə vəziyyət zamanı
hökumət üzvlərini dərhal monolit komanda
kimi səfərbərliyə alır, lazımi tapşırıqlar, göstərişlər verir.
Ölkə vətəndaşları çətin anlarda ilk dəstəyi
həmişə inanaraq etimad göstərdikləri liderdən
gözləyirlər.Azərbaycan Prezidenti cənab İlham
Əliyev hələ səlahiyyətlərinin icrasına başladığı
ilk aylarda – 2004-cü ilin yanvarında Lənkəran
şəhərində yaşayış binasının uçmasına çevik
reaksiya göstərmiş, dərhal hadisə yerinə getmiş, zərərçəkənlərə maddi yardım göstərilməsi
üçün tapşırıqlar vermişdir.
2005-ci ilin iyun ayında “Bakı Soveti” stansiyasının eskalatorundakı nasazlıq üzündən
ciddi xəsarətlər almış vətəndaşlara, eləcə də
həmin ilin dekabrında təyyarə qəzasında həlak
olanların yaxınlarına zəruri yardımlar edilməsi
barədə tapşırıqlar vermişdir.
2007-ci il avqustun 29-da Bakının Yasamal
rayonu ərazisində hündürmərtəbəli binanın
uçmasına göstərilən çevik reaksiyanı da xüsusi
qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev dərhal hadisə yerində olaraq uçqunun altında qalmış insanların xilas
edilməsi, hadisənin səbəblərinin tam araşdırılaraq lazımi ölçü götürülməsi barədə göstərişlər vermişdir. Kürətrafı ərazilərin su altında
qalması zəminində yaranmış fövqəladə vəziyyətlə bağlı 2010-cu il mayın 7-də dövlət başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmiş
müşavirə dövlət başçısının ölkə vətəndaşlan Aprel - May - Iyun n
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rının problemlərinə böyük həssaslıqla yanaşdığını göstərmişdir.
Zaqatalada zəlzələdən zəzərçəkmiş insanlar
üçün yeni fərdi evlərin inşası, Misirdəki gərgin
vəziyyətlə bağlı orada yaşayan azərbaycanlıların xüsusi təyyarə ilə təxliyə olunması, Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun Macarıstandan
ekstradisiya olunarkən dərhal əfv edilməsi, Milli
Qəhrəman Mübariz İbrahimovun nəşinin düşməndən geri alınması, Qəbələ RLS-in fəaliyyətinin dayandırılması kimi faktlar cənab İlham
Əliyevin fəaliyyətində insan və vətəndaş amilinin daim ön planda dayandığını göstərir. Təkcə
son aylarda atılan addımlar – Şamaxı və Ağsu
rayonlarında zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlar üçün yeni evlərin inşası, Bakının Nizami
rayonunda “Diqlas” ticarət mərkəzinin yanması
ilə əlaqədar sahibkarlara kompensasiyaların
verilməsi insan amilinin cənab İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasətdə daim prioritet olduğundan
xəbər verir.
Siyasi liderliyi şərtləndirən mühüm meyarlardan biri də ekstremal situasiyalara hazır
olmaq və yaranmış çətinliklərdən optimal çıxış
yolları tapmaqdır. Əsl siyasi lider dövlət və
cəmiyyət üçün istənilən təhlükə meyillərinə
qarşı qətiyyətli mövqe tutur, mövcud şəraitə
adekvat tədbirlər həyata keçirməklə yanaşı, ən
çətin anlarda xalqının önündə olur. Bütün bunlar da hər bir dövlət rəhbərindən siyasi peşəkarlıq, erudisiya, uzaqgörənlik, praqmatizm,
qətiyyətlilik, ən başlıcası, xalqına bağlılıq kimi
mühüm keyfiyyətlər tələb edir.
Hələ 2003-cü ilin prezident, 2005-ci ilin
parlament seçkilərindən sonra ölkə başçısının
xalqın dəstəyi ilə nümayiş etdirdiyi yüksək
siyasi sayıqlıq, iradə və qətiyyət Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq, cəmiyyətdə
bölücülük və qarşıdurma yaratmaq istəyən
qüvvələrin çirkin niyyətlərini puça çıxarmışdır.
Cənab İlham Əliyev eynilə ulu öndər Heydər
Əliyev kimi ən çətin, ekstremal situasiyalarda
yüksək iradə və prinsipiallıq nümayiş etdirərək
dövlətçiliyə yönəlmiş qəsdləri qətiyyətlə zərərsizləşdirsə də, liberal dəyərlərə, demokratik
prinsiplərə, insan hüquq və azadlıqlarına sadiqliyini hər zaman qoruyub saxlamışdır.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin ötən
illərdə ölkədə siyasi barışığın, vətəndaş həmn 2 (66) 2019 n

rəyliyinin və sülhünün təmin olunması, əksqütblü qüvvələr arasında etimad mühitinin
formalaşdırılması istiqamətində atdığı addımlar onun ədalətli rəhbər obrazını şərtləndirən
amillər sırasında xüsusi vurğulana bilər. Ölkədə dövlət idarəçiliyi məsələlərində Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının iştirakının təmin
edilməsi, müxalifətin sağlam, konstruktiv dialoqa dəvət olunması, əldə edilən iqtisadi nailiyyətlərdən hamının öz bacarıq, zəhmət və əqli
imkanlarına görə bəhrələnməsi Prezident İlham
Əliyevin milli birliyin möhkəmləndirilməsi
istiqamətində atdığı addımlardandır.
Təkcə bunu demək lazımdır ki, 2019-cu ilin
Novruz bayramı ərəfəsində növbəti əfv fərmanı imzalayan Prezident, adı qərəzli şəkildə
“siyasi məhbuslar” siyahısına salınan insanların böyük əksəriyyətini bağışlayaraq, bəhanələri tamamilə aradan qaldırmış, eyni zamanda,
yüksək humanizm və insanpərvərlik nümayiş
etdirmişdir.
Dövlət başçısı idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi
prosesini daim diqqət mərkəzində saxlamaqla,
cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarına uyğun yeni, çevik və işlək strukturların, dövlət
komitələrinin, nazirliklərin yaradılmasını da
vacib sayır. Prezidentimizin 2019-cu il 14 yanvar tarixli “Azərbaycan Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” fərmanı idarəetmə
sistemində çevikliyin və effektivliyin təmin
olunması baxımından son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu islahatların məqsədi sürətli sosial-iqtisadi inkişafla yanaşı, eyni
zamanda, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə islahatçı dövlət kimi tanıtmaqdadır.
Dövlətimizin başçısının 2019-cu il 3 aprel
tarixli “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” fərmanı da
keyfiyyətcə yeni mərhələdə məhkəmə-hüquq
sistemində əsaslı yeniləşməni və müasirləşməni
təmin etmək, vətəndaşların qanuni mənafelərinin təminatı naminə ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyini yüksəltmək məqsədini daşıyır.
Fərmanda müasir dövrün tələblərinə cavab
verən ədalət mühakiməsinin formalaşdırılması,
məhkəmə icraatının effektivliyinin yüksəldilməsi, eyni zamanda, ədalət mühakiməsi mexanizmlərinin effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi
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üçün hakim və məhkəmə aparatı işçilərinin
sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması,
müvafiq infrastrukturun yenilənməsi işlərinin
davam etdirilməsi, məhkəmə icraatında müasir
informasiya texnologiyalarından hərtərəfli
istifadə edilməsi və digər mühüm məsələlərin
həll olunması istiqamətində zəruri tədbirlərin
görülməsi nəzərdə tutulmuş, aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilmişdir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın sosial yönümlü siyasət strategiyası son bir
ildə yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoymuş,
dövlətimizin başçısı inqilabi səciyyə daşıyan
sosial islahatlar paketini praktiki surətdə gerçəkləşdirmişdir. Minimum əməkhaqqının, şəhid
ailələri və məcburi köçkünlər üçün aylıq müavinətlərin, tələbə təqaüdlərinin artırılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş,
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz
itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi
qulluqçuların ailə üzvlərinə on bir min manat
məbləğində birdəfəlik ödəmənin verilməsi bu
tədbirlərin əsas qismini təşkil edir. Dövlətimizin
başçısının bu ilin fevral ayında imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” fərmanı isə banklara borcu olan 10 minlərlə vətəndaşın probleminin həlli baxımından
son dərəcə mühüm və humanist addımdır.
Prezident İlham Əliyevin yüksək siyasi iradəsi
və qətiyyəti ilə son illər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və
ordu quruculuğu istiqamətində atılan addımları
da xüsusi vurğulamaq lazımdır. 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi
uğurlu əməliyyatlar – düşmənin çoxlu sayda
canlı qüvvəsinin və zirehli texnikasının, habelə
strateji əhəmiyyətli hərbi bazalarının güclü atəş
zərbəsi ilə məhv edilməsi, strateji əhəmiyyətli
ərazilərimizin geri qaytarılması bunun əyani
göstəricisidir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın Aprel döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olmuş Vətən
oğullarının ailələri ilə görüşməsi, onların dərin

n 140 n

kədərini, ağrı-acısını bölüşməsi, başsağlığı və
təsəlli verməsi də milli vətənpərvərlik ruhunun
güclənməsinə xidmət edən addımlardan idi.
11 aprel seçkilərindən sonra – 2018-ci ilin
may ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının
11 min hektardan artıq ərazisinin, o cümlədən
Şərur rayonunun Günnüt kəndinin, YerevanGorus-Laçın yolunun nəzarətə götürülməsi də
mühüm uğurlar sırasında xüsusi qeyd olunmalıdır. Əminliklə demək olar ki, ölkədə yürüdülən siyasət vətəndaşlar tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır və yüksək dəstək alır. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov “İlham
Əliyev: yeni prezidentlik dövrünün möhtəşəm
bir ili” məqaləsində bu barədə yazır: “Dövlətin
və cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edən
dəyişikliklərin baş verdiyi ötən bir il ərzində
Azərbaycan xalqı həmişə öz liderinə güvənmiş, ona ən güclü dayaq olmuşdur. Azərbaycan
Prezidentinin apardığı daxili və xarici siyasət
kursu, həyata keçirdiyi islahatlar xalqımız tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.Bu fikri
Fransanın “Opinion Way” şirkətinin 2019-cu
ilin mart ayında Azərbaycanda keçirdiyi rəy
sorğusunun yekunları da təsdiq edir. Təşkilatın
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna olmaqla, ölkənin bütün bölgələrində apardığı sorğularda respondentlərin 85,1 faizi Prezident
İlham Əliyevin son bir ildə gördüyü işləri
müsbət qiymətləndirdiyini bildirmişdir [3].
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin son 1 illik əzmkar fəaliyyəti təsdiqləyir ki,
respublikamızda geniş vüsət alan iqtisadi modernləşmə və inamla reallaşdırılan sosialyönümlü islahatlar paketi, ilk növbədə, idarəçiliyə yeni ruh və müasirliyin gətirilməsi, yeni
texnologiyaların mənimsənilməsi və tətbiqi
prinsiplərinə əsaslanır. Məhz bu transformasiya davamlı iqtisadi inkişafı şərtləndirməklə,
ölkədə dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsini, hakimiyyətlə xalqın yaxın mənəvi bağlılığını təmin edir. Yürüdülən siyasət deməyə
əsas verir ki, respublikamız yaxın illərdə
inkişaf etmiş ölkələrlə bir sırada dayanmaq
imkanı əldə edəcəkdir.
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MODEL OF HIGH MANAGEMENT COMPETENCE
SUMMARY
The article provides information about the work carried out by President Ilham Aliyev during
the period that has passed his re-election on 11 April 2018, analyzes the political aspects of the
achievements as a result of successful reforms. It is emphasized that a characteristic feature of the
post-election period is the expansion of activities aimed at further deepening democratic reforms
in order to form an effective system of government, develop the institutions of civil society,
consolidate the liberal political environment for ensuring the supremacy of human rights.
In general, over the past 16 years, the President of the country set the task for the government
to ensure a decent life for each and every citizen and to eliminate the problems that worry people
as one of the most important duty. It's necessary to pay special attention to economic issues related
to the need to prepare the ground for strengthening the economic basis of state independence and
the sustainable development in a society. The different regional development programs, covering
2004–2008, 2009–2013, and 2014–2018, laid the foundation for the revival stage in the country
and ensured the growth of entrepreneurship and the importance of it is undeniable. In the article
author's point of view is confirmed by specific statistical data.
In addition, according to the author, the resolute action of the President of Azerbaijan Mr. Ilham
Aliyev over the past years confirms the economic modernization that is widespread throughout the
republic and confidently implemented socially oriented reform packages, first of all, are based on
the principles of introducing new technologies. Due to this transformation, there is a steady
economic development, which ensures the strengthening of the traditions of statehood in the
country, close spiritual affection of the people with power. The policies implemented indicates that
in the coming years our republic will realize the opportunity to become on a par with the developed
countries of the world.
Key words: right decision, major updates, efficiency in the public administration legal reforms,
civil factor, promptness in extreme conditions, humanism
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МОДЕЛЬ ВЫСОКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о работе, проведенной Президентом страны Ильхамом Алиевым за год,
прошедший после его переизбрания в апреле 2018 года, анализируются политические аспекты
достижений в результате проведения успешных реформ. Отмечается, что характерной чертой
периода после выборов, состоявшихся 11 апреля 2018 года, является расширение деятельности, направленной на еще большее углубление демократических реформ с целью
формирования эффективной системы государственного управления, развитие институтов
гражданского общества, закрепление либеральной политической среды, обеспечивающей
верховенство прав человека. В целом, за последние 16 лет Президент страны поставил перед
правительством задачу по обеспечению достойной жизни каждому гражданину и устранению
проблем, беспокоящих людей в качестве одной из важнейших целей.
Одним из важнейших подходов является обращение особого внимания вопросам
экономики, связанных с необходимостью подготовки почвы для укрепления экономического
базиса государственной независимости, устойчивого развития общества. Имея особое
значение с этой точки зрения, региональные программы развития, охватывающие 2004-2008,
2009-2013 и 2014-2018-е годы, в целом заложили основу этапа возрождения в стране,
обеспечили успешный рост предпринимательства. В статье данная позиция автора подкреплена конкретными статистическими данными.
По мнению автора, решительная деятельность Президента Азербайджана господина
Ильхама Алиева за последний год подтверждает, что широко охватившая всю республику
экономическая модернизация и уверенно реализуемые социально направленные пакеты
реформ, в первую очередь, основываются на принципах привнесения в управленчество
нового духа и современности, освоения и применения новых технологий. Именно эта
трансформация, обуславливающая устойчивое экономическое развитие, обеспечивает укрепление традиций государственности в стране, близкую духовную привязанность народа с
властью. Проводимая политика позволяет утверждать, что в ближайшие годы наша республика осуществит возможность стать в один ряд с развитыми странами мира.
Ключевые слова: правильный выбор, серьезные обновления, эффективность в государственном управлении, правовые реформы, гражданский фактор, оперативность в экстремальных условиях, высокий гуманизм
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AZƏRBAYCANDA STRUKTUR İSLAHATLAR DEMOKRATİK
İDARƏETMƏ EFFEKTİVLİYİNİN TƏRKİB HİSSƏSİ KİMİ
Bu gün Azərbaycan hərtərəfli və dinamik
tərəqqi edir və bu yolda idarəetmənin müasir
tələblərə uyğunlaşdırılması, eyni zamanda, çevikliyin və səmərəliliyin təmin edilməsi məqsədilə mütəmadi olaraq struktur islahatlarının
aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə müntəzəm olaraq həyata keçirilən dərin
struktur hüquqi və institusional islahatlar öz
bəhrəsini verməkdədir. Məhz Heydər Əliyevin
gərgin səyləri nəticəsində dünyavi, hüquqi,
demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə inkişaf
edən respublikamızda insanların azad yaşaması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün
yüksək tələblərə cavab verən normativ-hüquqi
baza yaradılmışdır. Belə ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycanda demokratik ədalət mühakiməsi
prinsiplərinə əsaslanan yeni məhkəmə sistemi,
konstitusiya nəzarəti, insan hüquqları üzrə
müvəkkil kimi yeni təsisatlar yaradılıb, hüquqmühafizə fəaliyyəti təkmilləşdirilib, kütləvi
informasiya vasitələrinin fəaliyyəti genişlənib,
insan hüquqlarının təmini sahəsində effektiv
müdafiə mexanizmləri formalaşdırılmışdır.
Dövlət quruculuğuna, qanunvericilik və
idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsinə və
mövcud sahədə islahatların zəruriliyinə xüsusi
önəm verən Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyev çıxışlarının birində demişdir: «Biz hüquqi, dünyəvi, demokratik
dövlət quruculuğu kursu götürmüşük. Ona görə də ölkənin bütün qanunvericilik bazasını
müasir dünya standartları səviyyəsinə qaldırn 2 (66) 2019 n

malıyıq, hüquq islahatlarını dərinləşdirməliyik,
xüsusən ədliyyə sahəsində sivil dünya təcrübəsinə əsaslanan islahatlar həyata keçirməliyik. Tam əmin ola bilərsiniz ki, biz bunların
hamısını edəcəyik» [23].
Beləliklə, hüquqa və ədalətə söykənən
vətəndaş cəmiyyətinin əsası qoyulmuş və onun
təkmilləşdirilməsi üçün etibarlı zəmin hazırlanmışdır. Hazırkı islahatlar da əldə edilən
nailiyyətlərin davamlılığını təmin etmək və
müasir dünyanın çağırışlarına cavab vermək
məqsədi daşıyır. Bu prosesdə dövlət və sosial
idarəçiliyində xarici təcrübənin davamlı milli
inkişaf maraqlarında yaradıcılıqla istifadə
olunur. Beynəlxalq nailiyyətləri, milli mədəniyyətin xüsusiyyətlərini və dövlətin imkanlarını nəzərə almaqla hüquqi islahatlar
qanunların və digər normativ hüquqi aktların
hazırlanması, hüquqi informasiya sisteminin
genişləndirilməsi, məhkəmə və bütövlükdə
hüquq mühafizə sisteminin islahatı, qanunların
əhali arasında təbliği və öyrənilməsi kimi
mühüm tədbirləri özündə ehtiva edir. Hər bir
ictimai islahatın uğurlu nəticəsi ilk növbədə
onun aktuallığından, əhatə dairəsindən, ən
əsası vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını
özündə tam ehtiva etdirməsindən, həyata keçirilən tədbirlərə ictimai dəstəyin olmasından
asılıdır.
Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirəcək başlıca amil və mühüm strateji məsələ −
dövlətin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Məhz buna görə də, son illər Azərbayn 143 n
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canda dövlət idarəetmə sisteminin bütün
sahələrini əhatə edərək, islahatlar daha da
genişlənmişdir. Bu islahatların əsas məqsədi
qarşıya çıxan yeni vəzifələrə uyğun idarəetmə
sisteminin yaradılması, dövlət orqanlarının
xalq qarşısında cavabdehliyinin, şəffaflığının
və hesabatlılığının təmin edilməsidir. Dövlətimizdə idarəetmə islahatlarının başlıca vəzifəsi
sırasında dövlət xidmətlərinin göstərilməsi
üçün rəqabət şəraiti yaratmaqla onların keyfiyyətinin yüksəldilməsi, hökumətin işində
dövlətin inkişafının strateji planlaşdırılması
sisteminin tətbiq edilməsi, dövlət qərarlarının
qəbulu prosesinə ictimaiyyətin cəlb edilməsi,
resursların prioritet məsələlərin həllinə cəmləşdirilməsi kimi prosesləri qeyd etmək olar.
Azərbaycanın davamlı tərəqqisinin təmin
edilməsi məqsədilə bütün sahələrdə həyata
keçirilən islahatlar məhkəmə-hüquq sistemindən də yan keçmədi. Hüquq-məhkəmə sisteminin islahatları dövlət idarəetmə sisteminin
islahatlarının mühüm tərkib hissəsidir. Belə ki,
islahatlar qanunvericilik bazasına əsaslanmalı,
hüquq-məhkəmə sistemi isə yeni reallıqlara
uyğunlaşdırılmalıdır. Müstəqil və əhali qarşısında hesabat verən məhkəmə hakimiyyəti
dövlət hakimiyyətinin digər iki qoluna aid təşkilatlarda hakimiyyətdən sui-istifadə imkanlarını məhdudlaşdıran və çəkindirən həlledici
amildir. Eyni zamanda, iqtisadi islahatların
uğurla başa çatması və özəl sektorun inkişafı
xüsusi mülkiyyət hüququnu səmərəli müdafiə
edən, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirən, iqtisadi
subyektlərin hüquqlarını qoruyan, yerli və
xarici investorlar üçün sabit şərait yaradan və
bazar münasibətlərinin nizamlanmasına yardım edən hüquqi əsaslar və məhkəmə sistemi
olmadan mümkün deyildir. Məhkəmə-hüquq
sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı islahatların
dərinləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Çünki yeni
iqtisadi formasiyaya keçid bu islahatların daha
dərin aparılmasını zəruri edir. Bu Fərmanla
ölkə Prezidenti məhkəmələrdə baş verən neqativ halların aradan qaldırılmasını, şəffaflığın
n 144 n

təmin olunmasını, hər bir sahə üzrə savadlı
hakimlərin proseslərə cəlb olunmasını, sistemin müstəqil fəaliyyət göstərməsini qarşıya
vəzifə kimi qoydu. Bununla belə, məhkəmə
sistemində əsaslı dəyişikliklərin aparılmasına,
bu sistemin daha da təkmilləşməsi və mütərəqqi olması ücün müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinin üstünlüklərindən hərtərəfli
istifadə edilməsinə yeni təkan verdi. Fərmanda
nəzərdə tutulan tədbirlər ölkə vətəndaşlarının
hüquq və qanuni mənafelərinin müdafiə olunması, onlara keyfiyyətli hüquqi yardımın
göstərilməsi yolunda vəkillərin qarşılaşdıqları
çətinlikləri aradan qaldırmağa real imkan
yaradır. İslahat hakimlərin müstəqilliyinin və
sosial müdafiəsinin təmin edilməsi həm də
sahibkarlığın inkişafına, sahibkarların maraqlarının qorunmasına və investisiyaların təşviqinə yönəlib. Sənəddə eyni zamanda elektron
məhkəmə ilə bağlı məsələlərin yer alması
hüquqi müəyyənliyin gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Bu fərman cənab prezidentin daim
xalqın mənafeyini qorumaq ücün, insan kapitalını möhkəmləndirərək, səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulmasına və digər mühüm
sahələrdə islahatların aparılmasına maraqlı
olmasının göstəricisidir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, insan kapitalının
inkişafı ölkənin, əhalinin gəlirlərinin artımına
gətirib çıxarır. Müasir tələblər baxımından insan
kapitalının formalaşmasının, iqtisadi səmərəliliyinin ölçülməsi və ondan istifadənin yaxşılaşdırılması problemi aktual əhəmiyyət kəsb
edir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın transformasiyası istiqamətində həyata keçirilən islahatların tərkib hissəsi kimi insan kapitalının
inkişafında fasiləsizliyin təmin edilməsi, əmək
məhsuldarlığının yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu proses iki səviyyədə
həyata kecir: insan kapitalının formalaşması
üçün təhsilin bütün pillələrində keyfiyyətin
yüksəldilməsi və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsini təmin etmək üçün insan kapitalının
fasiləsiz inkişafının araşdırma və təkmilləşdirmə sahəsinə investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılması yolu ilə. Dünya İqtisadi
Forumunun 2015-ci il üçün açıqladığı «İnsan
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kapitalının indeksi» hesabatında Azərbaycan
124 ölkə arasında orta sıralarda (63-cü yerdə)
qərarlaşmaqla Türkiyə, Çin, İndoneziya və
Küveyt kimi ölkələri qabaqlamışdır. Təşkilatın
2016-2017-ci illər üçün açıqladığı Qlobal
Rəqabətlilik Hesabatında isə ölkəmiz 138 ölkə
arasında 37-ci olmuşdur. Bu, Azərbaycanın
insan kapitalına və rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək imkanlarına malik olduğunu göstərir.
Ötən illər ərzində Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı ilə bağlı bir sıra tədbirlər müəyyən edilərək icra olunmuşdur. Hazırda da icra
edilən bir çox strategiya, dövlət proqramları və
konsepsiyalarda insan kapitalının inkişafı önə
çəkilmişdir. «Azərbaycan 2020: Gələcəyə
Baxış» İnkişaf Konsepsiyasında və «Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası»nda insan kapitalının inkişafı, eləcə də bilik və innovasiyalara əsaslanan
inkişaf prioritet təşkil edir.
Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı istiqamətində aparılıan islahatların davam etdirilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
infrastrukturun və «elm-təhsil-istehsal» əlaqələrinin çevik idarəetmə mexanizminin qurulması
üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın gələcəyini,
onun iqtisadiyyatının davamlı inkişafını elm
və təhsilin rolunu artırmadan təsəvvür etmək
mümkün deyil. Çünki insan kapitalının səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə sosial-iqtisadi
islahatlar daha uğurla həyata keçirilir, siyasi
şüur və mədəniyyət yüksəlir, vətəndaşlar sosialyönümlü dövlətin möhkəmləndirilməsi
proseslərində yaxından iştirak edirlər. Heç də
təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev insan
amilinin rolunun artırılmasının ölkənin iqtisadi
siyasətinin əsas hədəflərindən biri olduğunu
dəfələrlə vurğulamışdır.
İqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların paralelliyi prinsipi son 10 ildə Azərbaycanın demokratikləşməsi və ümumən cəmiyyətin
liberal dəyərlərə adaptasiyası prosesinin fundamental əsasını təşkil edir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev də dəfələrlə qeyd
edib ki, demokratik proseslərin davamlı şəkildə aparılmadığı hansısa dövlətin iqtisadi
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sahədə yüksək nəticələr əldə etməsi, beynəlxalq arenada layiqli yerini tutması, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası mümkün deyildir.
Eyni zamanda, iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş hansısa dövlətdə demokratikləşməyə və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna yönələn
cəhdlər uğursuzluqla nəticələnir [12]. Məhz bu
baxımdan çıxış edən Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev hər iki təmayülə vəhdət
şəklində yanaşılmasını vacib sayır və ölkənin
uzunmüddətli inkişafını məhz demokratik və
iqtisadi islahatların paralel şəkildə davam
etdirilməsi şərti ilə real hesab edir.
Dərin islahatların qarşısında duran digər
mühüm vəzifə struktur dəyişiklikləri nəticəsində iqtisadi stimullaşmanı və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsini təmin
etməkdir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı
sahəsindəki uğurları beynəlxalq aləm tərəfindən təqdir olunduqca ölkəmizin dünya arenasındakı siyasi nüfuzu daha sürətlə artır. Dünyanın
aparıcı beynəlxalq təşkilatları və qurumları
ölkəmizin reallaşdırdığı hərtərəfli islahatları
inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün nümunə
kimi göstərirlər. Nüfuzlu kütləvi informasiya
vasitələri və beynəlxalq reytinq mərkəzləri
Azərbaycanın müxtəlif sahələrdəki uğurlarını
yüksək qiymətləndirirlər. 2018-ci il oktyabrın
31-də Dünya Bankı tərəfindən yayılan «Doing
Business 2019» hesabatında Azərbaycan
dünyanın 10 ən islahatçı dövləti siyahısına daxil edilərək dünyanın ən çox islahat aparan
ölkəsi elan olunub. Yeni hesabatda Azərbaycanın mövqeyi 2017-ci illə müqayisədə
32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci
yerdə qərarlaşıb, dünyanın bir çox ölkələrini
geridə qoymaqla Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələri arasında lider mövqeyə yüksəlib.
Ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində
əldə olunmuş nailiyyətlər Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və inkişaf modelinin səmərəli
olmasının ən yaxşı isbatı sayıla bilər. Qlobal
iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi şəraitdə Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz hissəsi
kimi vəziyyətdən minimum itkilərlə çıxa
bilmişdir. Qlobal böhranın Azərbaycana ciddi
sirayət etməməsinin əsas səbəblərindən biri də
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məhz regionlarda əlverişli biznes və investisiya mühitinin formalaşması, bölgələrin
istehsal potensialının səmərəli realizəsi, daxili
istehsalın təşviq edilməsi, iş adamlarının fəaliyyət imkanlarının genişlənməsidir. Bütün
bunlar onu göstərir ki, ölkəmizin iqtisadi
inkişafı artıq yeni keyfiyyət mərhələsinə daxil
olub. Yeni mərhələnin əsas məqsədi milli
iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və dünya təsərrüfat sisteminə
daha fəal və səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı fərmanlarda, təsdiq etdiyi iqtisadi siyasət sənədlərində
bu hədəfin reallaşması üçün yerinə yetirilməsi
zəruri olan əsas vəzifələr müəyyənləşdirilib.
Burada regionların sosial-iqtisadi inkişafına
dair müvafiq Dövlət proqramlarının rolunu
xüsusi qeyd etmək lazımdır. Prezident İlham
Əliyevin bu ilin yanvarın 29-da imzaladığı
«Azərbaycan Respublikası regionlarının 20192023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında Fərmanda da qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan
Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə
uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair
müvafiq Dövlət proqramlarının icra olunduğu
2004-2018-ci illər ərzində ümumi daxili
məhsul qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə,
sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7
dəfə artıb. Bu müddətdə həyata keçirilmiş
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5
milyonu daimi olmaqla 2 milyondan çox yeni
iş yeri, 100 mindən çox müəssisə yaradılıb,
işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1
faizə endirilib.
Azərbaycanda iş adamlarının fəaliyyətinə
xüsusi diqqətlə yanaşılır, onların qarşılaşdıqları problemlərin həllinə mühüm önəm
verilir. Bu isə özünü daha çox özəl bölmənin,
qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını təmin
etmək üçün bir sıra mühüm tədbirlərin həyata
keçirilməsində göstərir. Prezident İlham
Əliyev bununla əlaqədar demişdir: «Məqsəd
ondan ibarətdir ki, bir neçə ildən sonra iqtisadi
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imkanlarımızın neft amilindən asılılığını tamamilə aradan qaldıraq. Belə imkanlar var və
əminəm ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı həm
dövlət tərəfindən verilən dəstək hesabına, həm
də özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində daha da
genişlənəcəkdir. Biz bir neçə il ərzində sahibkarlara kreditlər veririk, bu kreditlər də yaxşı
işləyir. Bu kreditlərin hesabına yeni müəssisələr − fabriklər, emal müəssisələri yaradılır,
özəl biznes inkişaf edir. İqtisadiyyatımızın
ümumi çəkisində özəl biznesin kifayət qədər
böyük yeri var. Azərbaycan iqtisadiyyatı 80
faizdən yuxarı özəl sektorun əsasında qurulubdur".
Prezident İlham Əliyevin sənayenin inkişafı
ilə bağlı strateji xəttinə uyğun olaraq həyata
keçirilən genişmiqyaslı sənayeləşmə siyasəti
nəticəsində rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü yüzlərlə yeni sənaye müəssisəsi yaradılır,
tələbatın ödənilməsində yerli məhsulların payı
əhəmiyyətli dərəcədə artır və ixracın həcmi
yüksəlir.
Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji
Yol Xəritəsinin icrası nəticəsində makroiqtisadi koordinasiya və makroiqtisadi sabitlik
təmin edilən, büdcə qaydaları («qızıl qayda»),
ortamüddətli xərclər çərçivəsi, dövlət borcu
üzrə strategiya, pul proqramı, vergi və gömrük
islahatları, özəlləşdirmə gündəliyi, Məşğulluq
Strategiyası, İşsizlikdən sığorta sistemi və
icbari tibbi sığortanın pilot tətbiqi kimi fəaliyyətlər həyata keçirilib. Biznes islahatları satınalma, elektron məhkəmə, elektrikə qoşulma,
tikinti icazələri, əmlakın qeydiyyatı, daşınar
əmlakın yüklülüyü, elektron qaimə-faktura,
«Yaşıl Dəhliz» və onlayn ixrac ərizəsi kimi
sahələri əhatə edib. Azexport.az və Rəqəmsal
Ticarət Qovşağı platformaları yaradılıb, ticarət
nümayəndəlikləri, ixrac missiyaları, ticarət
evləri və ixrac subsidiyaları kimi təşviq metodları istifadə edilib. Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 2019-2020-ci illərdə icrası
gözlənilən əsas tədbirlər bunlardır: Adekvat
iqtisadi gözləntilərin formalaşdırılması, qabaqcıl korporativ idarəetmə standartlarının təsdiqi,
banklararası pul bazarının təşviqi, marketmeyker institutu, nağdsız ödənişlərin təşviqi,
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kapital bazarının inkişafı, prioritet sektorlarda
özəlləşdirilmə, «yaddaş» məktəbindən «təfəkkür» məktəbinə keçid və s. [22].
Ölkə rəhbərinin nümayiş etdirdiyi siyasi
iradəyə uyğun olaraq, ölkəmizdə güclü iqtisadi
inkişaf dərin məzmunlu sosial siyasətlə
tamamlanır. Mütərəqqi inkişaf tədbirlərinə ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialın gücləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsi,çoxlu sayda yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradılması, sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi, sosial xidmətlərin həcminin və
ünvanlılığının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, yoxsulluğun azaldılmasını və s. vəzifələri aid edilir.
2019-cu ilin əvvəlindən intensiv şəkildə
reallaşdırılan geniş sosial paket çərçivəsində
problemli kreditlərlə bağlı mühüm qərar
verilməsi də xüsusi vurğulanmalıdır. Prezident
İlham Əliyevin 2019-cu ilin fevralın 28-də
imzaladığı «Azərbaycan Respublikasında
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında» Fərmanın
sosial əhəmiyyəti kifayət qədər yüksəkdir.
Dövlət başçısının imzaladığı Fərmana əsasən,
devalvasiya nəticəsində insanlara dəyən ziyan
dövlət tərəfindər ödənilir. Əlbəttə ki, yalnız bu
fərman deyil, digər sosial yönümlü inqilabi
sərəncam və fərmanlar da dövlətin potensialının xalqın mənafeyi üçün istifadə olunduğunu nümayiş etdirən amillərdəndir.
Bu gün Azərbaycanda sosial siyasət prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilib. Davamlı
xarakter alan bu siyasətin reallıqları isə ciddi
infrastruktur layihələr, artan əməkhaqları və
sosial müavinətlər, ümumiyyətlə, insanların
yüksələn rifah halında konkret ifadəsini tapır.
Hazırda Azərbaycan üstün sosial siyasəti ilə
dünyaya nümunə ola biləcək ölkələrdən hesab
edilir.
Sosial cəhətdən həssas qruplara yönələn
sosial ödənişlərin, o cümlədən pensiya-müavinət təminatının artırılması, sosial təminat
sisteminin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
üçün ardıcıl işlər aparılaraq, sosial sabitlik
təmin olunur. Bunun nəticəsi olaraq, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
n 2 (66) 2019 n

əlil və şəhid ailələri, müharibə veteranları ilə
bağlı sosial proqramlar ildən-ilə genişləndi.
Ötən dövrdə 6 min 200-dən çox əlil və şəhid
ailəsi nazirlik tərəfindən mənzillətəmin olunub. 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamı ilə əlavə vəsait ayrılması
nəticəsində əlil və şəhid ailələrinə verilməsi
nəzərdə tutulan mənzillərin sayı 3 dəfə artırılaraq 626-a çatdırılıb. Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulanların minik avtomobulləri
ilə təminatı da aparılan işlər sırasındadır.
İndiyədək 6 min 144 nəfər bu qəbildən olan
şəxs avtomobillə təmin edilib. Nazirlik tərəfindən 1,3 milyondan çox şəxs pensiya, 500
minə yaxın insan müavinət, 60 mindən çox
şəxs Prezidentin aylıq təqaüdü, 200 mindən
çox vətəndaş sosial yardım, 16 minə yaxın
şəxs səyyar və stasionar şəkildə sosial xidmətlərlə təmin edilir. Prezidentin müvafiq
fərmanı ilə, hazırda 9,5 min şəhid hərbi
qulluqçunun vərəsələrinə birdəfəlik ödəniş
həyata keçirlir. İl ərzində 10 mindən çox
əlilliyi olan şəxsə sağlamlıqlarının bərpası
üçün reabilitasiya xidmətləri göstərilir, fiziki
məhduliyyətli insanların il ərzində 32-35 min
reabilitasiya vasitəsi ilə təminatı həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərman
və sərəncamları əsasında bütün sosial təminat
növləri üzrə ödənişlər mütəmadi olaraq artırılmaqla, sağlamlıq imkanları məhdud insanlar
üçün ölkənin bölgələrində yeni-yeni reabilitasiya mərkəzləri yaradılıb, reabilitasiya sisteminin ən müasir tələblər səviyyəsində qurulması
təmin edilib. Son illərdə dövlət başçısının tapşırığı ilə nazirliyin tabeliyində yeni sosial
reabilitasiya mərkəzləri və sığınacaqlar kompleksinin istifadəyə verilməsi ilə ölkədə sosial
xidmətlərin əhatə dairəsi xeyli genişləndirilib.
Dövlətimizin başçısının «Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında» 2018-ci il
avqustun 9-da imzaladığı Fərmanla Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılan Dayanıqlı və Operativ Sosial
Təminat (DOST) Agentliyinin məqsədi də
məşğulluq, əmək, əlillik və sosial müdafiə
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sahələrində xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu xidmətlərdə şəffaflığın artırılması,
innovativ həllərin tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsidir.
Dövlət idarə orqanlarının fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə iqtisadi sahədə
mövcud olan nеqativ halları aradan qaldırmaq
mübarizə sahəsində dövlətin siyasi iradəsi nümayiş еtdirilərək korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə mühüm tədbirlər həyata kеçirilmişdir.
Prezident cənab İlham Əliyevin siyasi
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan
korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri daha
intensiv xarakter almış, ölkəmizdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, məmur-vətəndaş
münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması,
şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi və
digər bu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə
tədbirlərinə əsaslanan ardıcıl hüquqi və
institusional islahatlar həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanda aparılan islahatların dərinliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində
əldə olunan nailiyyətlər, institutsional dəyişikliklərin daha genişmiqyaslı olması, korrupsiyanın məhdudlaşdırılması istiqamətində
görülən tədbirlər Azərbaycanın «Korrupsiya
Qavrama İndeksi»ndə daha yüksək bal almasını şərtləndirir. «Şəffaflıq hər bir ölkənin
gələcəyini müəyyən edən məsələdir. Çünki
şəffaflıq olmadan biz heç bir islahatı apara
bilmərik və nə iqtisadi, nə siyasi cəhətdən ölkə
sürətlə inkişaf edə bilməz», − deyən Prezident
İlham Əliyev dövlət strukturlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması,
üçün aparılan islahatlar çərçivəsində innovativ
addım atdı − 13 iyul 2012-ci il tarixli fərmanı
ilə Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyini
yaratdı. Azərbaycan brendinə çevrilən ASAN
xidmət mərkəzlərinin təşkili və vətəndaşlara
bu sistem çərçivəsində göstərilən təkmilləşdirilmiş xidmət məişət korrupsiyanı, bürokratik
əngəlləri məhdudlaşdırmışdır. Beynəlxalq
təcrübəyə əsasən vətəndaşların dövlət orqanları ilə təmaslarının daha münasib şəkildə
təşkili üçün «bir pəncərə» prinsipi əsasında
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təşkil olunan və dövlət orqanlarının göstərdiyi
elektron xidmətlərin cəmləşdirildiyi «Elektron
Hökumət» portalı tətbiq edilir. Son illərdə
elektron xidmətlərin sayı da getdikcə genişlənir, «Elektron Hökumət» portalına qoşulmayan dövlət orqanı qalmamışdır. Elektron
Hökumətin bu əsaslara söykənərək xidmət
göstərməsi zamana və büdcə xərclərinə qənaət,
məhsuldarlığın və operativliyin artması və s.
kimi müsbət nəticələri əldə etməyə imkan
verir. Bununla da dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması ilə paralel müasir
innovasiyaları tətbiq etməklə həyata keçirilən
elektron xidmətlərə keçidin sürətləndirilməsi
təmin edilir. Nəticə etibarı ilə vətəndaşların
dövlət idarəçiliyində fəal iştirakı, həmçinin
dövlətdə demokratlaşdırılma, maarifləndirilmə
və modernləşdirilmə proseslərinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi ücün əlverişli şərait
yaradılmışdır. Yüksək milli inkişafı və əməyin
keyfiyyət templərini təmin edən, həyat
fəaliyyəti və dövlət idarəçiliyinin zamanın çağırışlarına uyğun universal modelini, idarəçilik
strategiyaları və innovativ texnologiyalarını
yaradaraq, beynəlxalq səviyyədə dövlətimizin
rəqabət qabiliyyəti mümkün olmuşdur.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycan
hökumətinin həyata keçirdiyi islahatlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail olmağa imkan vermişdir. «Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı»nın sonuncu
«Qlobal Korrupsiya Barometri»ndə ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ciddi
irəliləyişlərin olması və korrupsiyanın səviyyəsinin azalması göstərilir. Hesabata görə, Azərbaycanda respondentlərin 79 faizi korrupsiyanı
cəmiyyətimizin üzləşdiyi əsas problemlərdən
hesab etmir. Bu göstərici Avropa İttifaqı (68
faiz) və postsovet ölkələri (66 faiz) üzrə müəyyən edilmiş orta göstəricidən yaxşıdır. Avropa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO), Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı
Mübarizə Komitəsi (MONEYVAL), İqtisadi
İnkişaf və Əməkdaşlıq (OECD) təşkilatının
Antikorrupsiya Şəbəkəsi və BMT-nin alt
qurumlarının müvafiq qiymətləndirmə raundlarını uğurla keçmiş Azərbaycan korrupsiyaya
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qarşı mübarizədə böyük irəliləyişlərə nail
olmuşdur və bu proses vətəndaşların rifahının
daha da yüksəlməsinə xidmət edir [3].
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin müasir
standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi üçün
2007-2011-ci illərdə «Şəffaflığın artırılması və
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya» icra edilmiş, Açıq hökumətin təşviqinə
dair Milli Fəaliyyət Planları qəbul edilmişdir.
Cənab İlham Əliyev yenidən Azərbaycan
Prezidenti seçildikdən sonra Nazirlər Kabinetinin tərkibində ciddi yeniləşmələr baş vermiş,
müasir idarəetmə biliyinə və bacarıqlarına malik olan gənc kadrlar hökumətdə yüksək vəzifələrə təyin olunmuşlar. İctimai rəydə böyük
rəğbətlə qarşılanan kadr siyasəti dövlət orqanlarının çevik və səmərəli şəkildə fəaliyyətinə
mühüm təsir göstərmişdir. Bu zaman dövlət
idarəçiliyi sistemində səmərəliliyin yüksəldilməsi və müasir dövrün tələblərinə cavab verən
yeni idarəetmə strukturunun formalaşdırılması
zərurəti nəzərə alınmışdır. Dövlət orqanlarının
və qurumlarının fəaliyyətini optimallaşdırmaq
məqsədilə 2019-cu il yanvarın 14-də Azərbaycan Prezidenti dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
fərman imzalamışdır. Sənəddən irəli gələrək
idarəetmə sistemində çevikliyin və effektivliyin təmin olunması istiqamətində əsaslı
struktur islahatlarına başlanılmışdır [14].
Aparılan islahatlar nəticəsində bir sıra oxşar
və ya eyni funskiyaları yerinə yetirən strukturların birləşdirilməsi və səlahiyyətlərinin başqa
strukturlara verilməsi, biri-birilərinin fəaliyyətini təkrarlayan dövlət orqanlarının ləğv edilməsi idarəetmənin optimallaşdırılması və
səmərəliliyinin artırılmasını təmin edib. Nəticə
etibarə ilə idarəetmə sistemində dövlət aparatının yığcamlaşması, paralel strukturların aradan qaldırılması və mövcud strukturların isə
yenidən təşkili vəsaitlərə qənat olunmasının və
bürokratiyanın qarşısının alınmasının effektiv
mexanizmlərindən biridir. Ümumiyyətlə, bu
tədbirlər sayəsində ölkənin idarəetmə sistemində siyasi mədəniyyət elementləri güclənmiş, icra hakimiyyəti orqanlarının işinin
dinamikliyi artmışdır. Struktur islahatları zan 2 (66) 2019 n

manı iş yerləri ilə təminat məsələsi də diqqətdə
saxlanılıb. Müvafiq qurumlara fəaliyyəti
dayandırılmış strukturların əməkdaşlarının
aidiyyəti üzrə yenidən işlə təmin olunması
üçün xüsusi tapşırıq verilib.
Struktur islahatları «yaxşı idarəetmə» və
«açıq hökumət» prinsiplərinə uyğun olmaqla
dövlət idarəetməsinin dünya standartlarında
həyata keçirilməsini təmin edir. Davos İqtisadi
Forumunun «Qlobal Rəqabətlilik 2019» hesabatına əsasən Azərbaycan 140 ölkə arasında
«Dövlət tənzimlənməsinin yükü» alt-indikatoru üzrə əvvəlki illə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 12-ci yerdə qərarlaşıb və Avstriya,
Belçika və Danimarka kimi ölkələri geridə
qoyub. Təkcə, bu fakt onu gösərir ki, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə effektiv dövlət idarəetmə aparatı formalaşıb [9].
Vətəndaşlar dövlət xidmətlərinin istehlakçısıdırlar və bu səbəbdən onların məmnunluq
səviyyəsi dövlət orqanlarının fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsində əsas meyardır. Dövlətimizdə demokratik islahatların müqəddəratı,
onların sosial bazasının möhkəmləndirilməsi,
dövlət qulluğunun inkişafı ilə sıx bağlıdır.
Ölkədə əhalinin səmərəli fəaliyyəti təmin
etmək və qarşıda duran problemlərin müvəffəqiyyətli həlli üçün yüksək ixtisaslı, cəmiyyətin
maraqları naminə çalışan, informasiyadan istifadə etmək bacarığı olan, səmərəli rəhbərlik
edə bilən mütəxəssislərin dövlət qulluğuna
cəlb olunması idarəçilikdə zəruri şərtdir. Respublikamızda dövlət qulluğu institutunun
səmərəli fəaliyyətini həyata keçirilməsi ücün
bu sahədə də islahatlar uğurla davam etdirilir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən «Dövlət qulluğu haqqında» Azərbaycan
Respublikası Qanununun imzalanması ilə
başlanan bu böyük iş Prezident İlham Əliyev
tərəfindən ardıcıllıqla həyata keçirilir, qanunun
tətbiqi üçün lazımi normativ hüquqi aktlar
qəbul edilir və real işlər görülür. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
23 noyabr 2018-ci ildə sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun
inkişafına dair 2019−2025-ci illər üçün Strategiya hazırlanmışdır. «Azərbaycan Respubn 149 n
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likasında dövlət qulluğunun inkişafına dair
2019−2025-ci illər üçün Strategiya» dövlət
idarəetməsinin ən mühüm institutlarından biri
olan dövlət qulluğu sisteminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə əsas hədəfləri və onlara
çatmaq üçün orta və uzun müddəti əhatə edən
ardıcıl və çoxşaxəli tədbirləri müəyyənləşdirən
sənəddir.
Strategiyanın əsas məqsədi dövlət qulluğu
sistemində idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi,
dövlət orqanlarının kadr potensialının inkişaf
etdirilməsi, yüksək mənəvi və etik dəyərləri
əsas tutan, bilik, bacarıq və müsbət şəxsi keyfiyyətləri ilə seçilən dövlət qulluqçuları korpusunu formalaşdırmaqla dövlət orqanlarının
fəaliyyətində səmərəliliyin artırılmasıdır [5].
Мilli inkişaf naminə aparılan ardıcıl islahatlar idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, həmçinin mənəvi vəmaddi mədəniyyətin müxtəlif
sahələri üçün geniş profilli mütəxəssislərin
effektiv hazırlanmasını həyata keçirmək ilə
yanaşı xalqına sadiq, düzgün sosial-siyasi
qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri olan
universal biliklərə malik idarəçi, məsuliyyətli
kadr potensialının formalaşdırılmasına xidmət
edirlər.
Ölkədə demokratiya prinsipləri və demokratik ölkələrin inkişaf təcrübəsi əsasında
idarəetmə sistemlərinin, dövlət institutlarının,
istehsal qüvvələri və ictimai münasibətlərin
modernləşdirilməsi və s. kimi milli maraqlara
cavab verən vəzifələr həyata keçirilir. Azərbaycan dünya sivilizasiyası inkişaf tendensiyalarını nəzərə alaraq, demokratik ölkə kimi
ən yaxşı mədəni nailiyyətləri və zəngin mədəni
irsi qorumaq və inkişaf etdirmək şərti ilə,
innovativ cəmiyyətə keçid tempini artırmışdır.
Müstəqil Azərbaycan Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti kimi dünya birliyində mövqelərini
daha da möhkəmləndirmişdir. Digər ölkələrin
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və daxili
işlərinə qarışmamaq ölkəmizin xarici siyasət
strategiyasının əsas prinsiplərindən birini təşkil
etmişdir. Müasir beynəlxalq münasibətlər
sistemində qarşılıqlı faydalı və bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq, milli maraqların geostrateji dəyişikliklər fonunda reallaşması, terrorizmlə
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mübarizə, ölkə vətəndaşlarımızın, eləcə də
əcnəbi iş adamlarının təhlükəsiz və əminamanlıq şəraitində yaşayıb-işləmələri üçün
əlverişli mühitin təmin olunması istiqamətində
uzaqgörən xarici siyasət həyata keçirilmişdir.
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi strategiyanın Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsi ölkənin qarşısında böyük imkanlar açır.
Tarixdə iz qoymuş böyük liderlər dövlət
hakimiyyətini ölkənin yalnız bugünkü maraqları baxımından deyil, həm də gələcək mənafeyini nəzərə alaraq təşkil edir, dövlətçiliyin
ideoloji-siyasi, hüquqi-iqtisadi əsaslarını formalaşdıraraq optimal dövlət modeli yaratmağa
çalışırlar. Müstəqil Azərbaycanın milli inkişaf
modelinin reformatoru İlham Əliyev demokratik tərəqqi yolunun alternativsizliyini sübuta
yetirməklə bərabər, həm də sabitliyi yenilik və
müasirliklə uzlaşdırır. Dövlət başçısının həyata
keçirdiyi islahat kursu elmi-praktik, müasir,
kreativ, səmərəli prinsiplərə əsaslanır. Milli
inkişaf maraqlarından irəli gələrək dünyada və
regionda bərqərar olmuş yeni şəraitin çağırışlarına uyğun olaraq, uzunmüddətli perspektivə hesablanan strateji xarakterlı islahatlar
sayəsində son illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında, daxili və xarici siyasətdə, sosial-mədəni
və digər fəaliyyət sferalarında irimiqyaslı kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş,
müsbət əhəmiyyətli yeni trendlər meydana
gəlmişdir. Bu kimi tədrici dəyişikliklər
cəmiyyətin təkamül yolu ilə inkişafına xidmət
edir.
Uğurlu geosiyasi və geoiqtisadi təşəbbüslər
nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlərimizin
dünyada müşahidə olunan təhdidlərin fonunda
cərəyan etməsi milli inkişaf modelimizi
beynəlxalq miqyasında bir nümunəyə çevirmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: «Bu gün dünyada nadir
Azərbaycan inkişaf modeli var. Artıq biz bu
barədə də danışa bilərik, çünki bu model,
doğrudan da, bir nümunə kimi hər bir ölkə
üçün maraqlı olmalıdır. Siyasi, iqtisadi islahatlar, müstəqil siyasət, dinlərarası dialoq, yüksək
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səviyyəli milli-dini tolerantlıq, dözümlülük,
sosial siyasət və görülən işlər göz qabağındadır» [11].
Dövlətimizin dünyada söz və nüfuz sahibinə çevrilməsi, beynəlxalq qurumların hesabatlarında islahatçı dövlət kimi yer tutması,
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nüfuzlu təşkilatların bizim mövqeyimizi dəstəkləyən qərar və qətnamələrin qəbul etməsi
bir həqiqəti ortaya qoyur: ölkəmizin seçdiyi
yol düzgündür və bu yol onu yeni uğurlara,
daha parlaq gələcəyə aparır.
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STRUCTURAL REFORMS IN AZERBAIJAN AS PART
OF THE DEMOCRATIC GOVERNANCE EFFICIENCY
SUMMARY
The article highlights the priorities and strategic goals of the next stage of structural reforms in
Azerbaijan to develop and optimize the comprehensive development of the country and public
administration. A new stage in the development of the judicial system and the deepening of reforms
in this area is being considered.
The importance of the human capital factor in the management reform system is substantiated.
Using decent indicators of the country in international rankings as key evidence, the results of
successful state policy in the socio-economic sphere are also presented.
It describes the processes for applying innovative technologies as a measure of protection against
elements of corruption and for establishing effective and transparent control over the activities of
government bodies and local self-government. The article also mentions about measures to optimize
the structure and improve the management of a number of state bodies in Azerbaijan. As a result,
this process will lead to a reduction in the timing of the provision of public services and the rational
use of budget funds.
The author considers the national development and integration of Azerbaijan into innovative
processes, the transition to an innovative economy, which are reflected in strategic road maps
covering various areas, programs, as well as in the “Azerbaijan 2020: Outlook the Future”
development concept.
Key words: reforms, public administration, government agencies, national development,
innovation process
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СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
Автор статьи раскрывает приоритеты, целенаправленность и стратегическую сущность
структурных реформ, являющихся очередным этапом преобразований, проводимых по
совершенствованию и оптимизации государственного управления и всестороннего развития
Азербайджана. Рассматривается новый этап в развитии судебно-правовой системы и
углубления реформ в этой области, обосновывается важность фактора человеческого
капитала в системе реформ управления.
Используя в качестве ключевого доказательства высокие показатели страны в международных рейтингах, приводятся также итоги успешной политики государства в
социально-экономической сфере. Освещаются процессы применения инновационных
технологий как меры защиты от элементов коррупции и для установления эффективного и
прозрачного контроля за деятельностью органов государственного управления и местного
самоуправления.
В статье также затрагиваются процессы по оптимизации и усовершенствованию
структуры государственных органов в Азербайджане. Данный процесс как следствие
приведет к сокращению сроков оказания государственных услуг и рациональному использованию бюджетных средств.
Автором рассматривается национальное развитие и интеграция Азербайджана в инновационные процессы, переход на инновационную экономику, которые нашли свое отражение
в стратегических дорожных картах, охватывающих различные сферы, в программах, а также
в концепции развития "Азербайджан 2020: Взгляд в будущее" .
Ключевые слова: реформы, государственное управление, государственные органы,
национальное развитие, инновационные процессы
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DAVAMLI İNKİŞAFIN TƏTBİQİ VASİTƏLƏRİ KONTEKSTİNDƏ
DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİ
Davamlı inkişaf ilə dövlət idarəçiliyinın
kəsişməsini təşkil edən davamlı inkişaf siyasətlərinin idarə olunması məsələsinin araşdırılması davamlı inkişaf hədəflərini bütöv şəkildə
idarə etmək bacarığı bu siyasətlərin milli siyasətlərə inteqrasiyası və bu siyasətlər arasında
uyğunluğu tələb edir. Bu baxımdan, ilk növbədə, mövzunu konseptuallaşdırmaq və daha
sonra bunun necə tətbiq edilə biləcəyinin araşdırılması lazımdır. Bu kontekstdə, institusional
mexanizmlər və vasitələr davamlı inkişaf siyasətlərinin idarə olunmasına dair əsas prinsiplər,
davamlı inkişaf gündəliyinin milli prioritetlər
çərçivəsində nəzərə alınması, maraqlı tərəflərin
iştirakı, siyasətin davamlılığının təmin edilməsi,
siyasətlərin inteqrasiyası və dövlət qurumları
arasında koordinasiya məsələləri davamlı inkişaf gündəliyinin müvəffəqiyyətlə idarə olunması və həyata keçirilməsi üzrə mühüm
məsələlərdir.
2015-2030-ci illərdə tətbiq etmək üçün
«Dünyamızı Dəyişdirmək: 2030 Davamlı
İnkişaf Gündəliyi» (Transforming our world:
The 2030 Agenda for Sustainable Development) adlı sənəd 25 sentyabr 2015-ci ildə
Nyu-Yorkda BMT-nin Davamlı İnkişaf Sammiti çərçivəsində BMT-nin 70-ci Baş Assambleyasının iclasında qəbul edilmişdir. Davamlı
İnkişaf üzrə 2030-Gündəliyi çərçivəsində
17 ədəd Davamlı İnkişaf Məqsədi və bunlarla
əlaqəli 169 ədəd alt hədəf müəyyənləşdirilib.
Davamlı İnikşaf Məqsədlərinin ölkələrin
inkişaf fərqliliklərinə, yerli, milli problemn 2 (66) 2019 n

lərinə, prioritetlərinə, ölkələrin idarəetmə
modellərinə daxili qarşılıqlı təsirlərinə görə,
milli prioritetlərlə uyğunlaşdırılması və milli
siyasətlərə inteqrasiyası, bu çərçivədə davamlı
inkişaf üçün siyasətin davamlılığının təmin
edilməsi, bütün dövlət strukturlarına inteqrasiya olunmuş bir şəkildə idarə olunması dövlət
idarəçiliyinin fəaliyyət forması kimi qiymətləndirilir. Sülh və Ədalət şəklində ifadə edilən
qısa adı ilə 16 nömrəli davamlı inkişaf məqsədi, cəmiyyətlərin effektiv işləyən dövlət
idarəçilik sisteminə malik olmasını müstəqil
olaraq bir inkişaf məqsədi kimi qeyd edilmişdir. İnkişaf anlayışının geniş tərkibinə uyğun
olaraq insanların təhlükəsizlik, vətəndaşlıq və
əsas hüquqlara olan ehtiyacları bu başlıq altında verilir. Bu çərçivədə, siyasətlərin koordinasiyası və uyğunluğuna dair 17.13 və 17.14
nömrəli hədəflərlə yanaşı, siyasətlərin koordinasiyası məsələsi önə çıxır və ölkələrin bu
çərçivədə ciddi addımlar atması və lazımi
vasitələrlə təchiz edilmiş institusional mexanizmlər yaratması tələb olunur. Davamlı inkişaf məqsədləri, müvafiq məqsədlərə nail
olmada dövlət idarəçiliyini bir vasitə kimi
istifadə edilməsi zərurəti baxımından araşdırılarkən bir çox davamlı inkişaf məqsədinə
çatmaqda birbaşa dövlət idarəçiliyində siyasət
vasitələrinin istifadəsi ilə əlaqəli olduğu müşahidə olunur. Digər tərəfdən, davamlı inkişaf
məqsədlərində ortaya qoyulan çərçivə əsasən,
müəyyən davamlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün dövlət tərəfindən siyasət
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və strategiyaların hazırlanması və bir sıra
tədbirlərin görülməsi lazımdır.
Davamlı inkişaf siyasətlərinin idarə
edilməsi ilə əlaqədar əsas prinsiplər
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
2015-ci ildən sonrakı dövrdə inkişaf siyasətlərinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş tövsiyələr
qiymətləndirildiyində ictimaiyyətin məlumatlığın artırılması, institusional mexanizmlər və
maraqlı tərəflərin iştirakının təmin edilməsinə
üstünlük verildiyi məlum olmuşdur. Davamlı
inkişaf siyasətlərinin idarə edilməsi prosesində
hakimiyyət mərkəzlərinin (Center of
Government-CoG) liderliyinin təmin edilməsi;
başda əsas iştirakçıların və maraqlı tərəflərin
davamlı inkişaf siyasətlərin idarə olunması
prosesinə daxil edilməsi və davamlı inkişaf
üçün iştirakçılığın artırılması yanaşmasının
təşviq edilməsi; siyasətlərinin formalaşdırılmasında milli prioritetlərin müəyyən edilməsi

və siyasətlərin tətbiqi prosesində davamlı
inkişaf ölçülərinin təkmilləşdirilməsi; ölkəyə
xas olan davamlı inkişaf məqsədlərinin ortaya
çıxarılması; iqtisadi, sosial və ətraf mühit
siyasətləri arasındakı münasibətlərin müəyyən
edilməsi və inteqrasiya yanaşmalarının təşviq
edilməsi tövsiyə edilir [8, s. 4-8].
Bununla yanaşı davamlı inkişaf gündəliyini tətbiq edən ölkələrin təcrübələri 2030-cu
il gündəliyinin idarə olunmasına yönəlmiş bir
sıra prinsiplərin meydana çıxmasını təmin
etmişdir. Bu çərçivədə İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı [11] tərəfindən davamlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması baxımından
səkkiz prinsipin (cədvəl 1) çox əhəmiyyətli
olduğu dəyərləndirilir [13].
Tərəflər arasında geniş bir fikir birliyinə,
parlament dəstəyinə və eyni zamanda milli bir
strateji çərçivəyə əsaslanan, dövlət orqanlarında aparılan fəaliyyətlərə rəhbərlik edən, nazirliklərdə aparılan siyasətləri istiqamətləndirən
siyasi qərarın və liderliyin mövcud olması

Cədvəl 1. Davamlı inkişaf siyasətlərinin idarə edilməsi üçün əsas prinsiplər

Siyasi qərar və liderlik
Tətbiqetmədə inteqrasiyalı yanaşmaların tətbiq edilməsi
Uzun müddətli vizyon
Tətbiq olunan siyasətlərin təsirlərinin analizi və qiymətləndirilməsi
Dövlət orqanları arasında kordinasiya
Yerli və regional idarəetmə orqanlarının prosesə daxil olması
Maraqlı tərəflərin iştirak etməsi
Monitorinq, qiymətləndirmə və hesabatın hazırlaması
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davamlı inkişaf hədəflərinə çatmaqda əsas bir
prinsipdir. İkinci olaraq iqtisadi, sosial və ətraf
mühit prioritetləri arasındakı balansı sistemli
olaraq dəyərləndirərək qərar verməzdən əvvəl
beynəlxalq müqavilələrlə tutarlılığı təmin
etməyi nəzərdə tutan tətbiqetməyə yönəlik
inteqrasiya yanaşmalarının mənimsənilməsi
müvəffəqiyyətin bir digər əsas prinsipi olaraq
dəyərləndirilir [11, s.3].
Davamlı inkişaf ilə əlaqədar olaraq, indiki
dövrümüzün qərarlarının gələcək nəsillərin
rifahına təsirlərini (məsələn, strateji proqnozlar sayəsində) sistemli şəkildə düşünülməsi və
davamlı inkişaf siyasətlərinin dizaynında
nəsillərarası dövrü əhatə edən uzun müddətli
bir vizyona sahib olunması müvəffəqiyyət
üçün lazımlı olan digər prinsipdir. Həmçinin
formalaşdırılan və tətbiq olunan siyasətlərin
vətəndaşlara təsirlərinin analiz edilməsi və
qiymətləndirilməsi, ölkə daxilindəki insanların rifahına göstərəcəyi müsbət və mənfi
təsirlərlə əlaqədar hazırkı tətbiqetmənin nəticələrindən hərəkət edərək qərar vermə prosesini məlumatlandırmaq bu nöqtədə önə çıxan
digər bir prinsipdir. Davamlı inkişaf siyasətləri arasındakı potensial uzlaşma və ya tutarsızlığı aradan qaldırmaq, dövlət idarəçiliyinin
bütün sahələrinə tətbiqetməni genişləndirmək
və dövlət orqanları arasında koordinasiyanın
gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşımaqdadır [11, s.3].
Bununla yanaşı davamlı inkişaf məqsədlərini həyata keçirmək üçün lazım olan iqtisadi, sosial və ətraf mühit dəyişikliklərini
təmin etmək məqsədi ilə yerli və regional iştiraka ehtiyac duyulur. Davamlı inkişaf məqsədləri içərisində yer alan 169 hədəfin yarısından
çoxu yerli səviyyədə fəaliyyətin həyata keçirilməsini əhatə edir. Yerli idarəetmələr, xalqa ən
yaxın olan idarəetmə olaraq, davamlı inkişaf
ilə əlaqədar boşluqları və ehtiyacları müəyyən
etmək və bu ehtiyacları aradan qaldırmaq üçün
addım atma nöqtəsində əhəmiyyətli üstünlüklərə sahibdir. Davamlı inkişaf gündəliyinin
tətbiq edilməsində milli prioritetlərin xalq
tərəfindən anlaşılaraq qəbul edilməsi və maraqlı tərəflərin dəstəklənməsinin təmin ediln 2 (66) 2019 n

məsi üçün maraqlı tərəflərin iştirakının təmin
edilməsi digər əhəmiyyətli bir prinsipdir.
Son olaraq inkişafın monitorinqi üçün müvafiq məlumatlar və qiymətləndirmə vasitələrinin istifadə edilməsi surəti ilə monitorinq,
qiymətləndirmə və hesabatlılıq ilə bağlı müvafiq mexanizmlərin formalaşdırılması davamlı
inkişaf prosesinin əhəmiyyətli bir komponenti
və prinsipidir [11, s.3].
BMT tərəfindən ölkələrin davamlı inkişaf
gündəliyinin həyata keçirilməsi üçün icra
ediləcək fəaliyyətlərin müəyyən bir məcrada
həyata keçirilməsi çərçivəsində davamlı
inkişaf siyasətlərinin idarə edilməsi ilə əlaqədar yol xəritəsinin ortaya qoyulması, davamlı
inkişaf gündəliyinin milli prioritetlər çərçivəsində icra edilməsi, milli strategiyaların hazırlanması, milli institusional nizamlamalar, yerli
idarəetmə orqanları, parlament, dövlət qulluqçularının peşəkarlığının artırılması, qeyri-hökumət təşkilatlarının və özəl sektorun iştirakı
kimi mexanizmlərin inkişaf etdirilməsi bu sahədə tətbiq olunması zəruri hesab olunan əsas
fəaliyyətlər kimi qiymətləndirilir [18, s.11-12].
Davamlı inkişaf üçün siyasətin
davamlılığının təmin edilməsi
2030 Davamlı İnkişaf Gündəminə daxil
olan DİM-lər (Davamlı İnkişaf Məqsədi),
dünya və ölkələrin tərəqqisi üçün bir fəaliyyət
planıdır. DİM-lər 2030-cu ildə beynəlxalq cəmiyyətin arzuladığı dünya üçün vacib olan bir
vizyonu və kollektiv məsuliyyəti təmsil edir.
Digər tərəfdən, DİM-lər təhsildən sağlamlığa,
enerjidən ətraf mühit çirklənməsinə, gender
bərabərsizliyindən idarəetmənin gücləndirilməsinə qədər bir-birini dəstəkləyən və ya birbiriylə ziddiyyət təşkil edən mövzularda
siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Bu
baxımdan, DİM-lərə aid siyasətlər arasındakı
əlaqələrin uyğun bir şəkildə idarə olunması
çox vacibdir. Bunun üçün dövlət qurumları
arasında səmərəli koordinasiyaya və dövlət
siyasətləri arasında uyğunluq və sabitliyə ehtiyac duyulur. Bu çərçivədə, davamlı inkişaf
gündəmini həyata keçirmək üçün davamlı
inkişaf siyasətinin idarə olunmasında siyasətin
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davamlılığı konsepsiyası dayanır. Beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də, beynəlxalq inkişaf
gündəminin milli prioritetlər çərçivəsində həll
olunması üçün siyasətin davamlılığı prinsipi
tövsiyə olunur [8, s.12-14].
Siyasətin davamlılığı ifadəsi, ilk dəfə
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
İnkişafa Yardım Komitəsi tərəfindən 1991-ci
ildə nəşr olunmuş bir hesabatda istifadə edilmişdir. Növbəti dövrdə İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) və Avropa İttifaqı
Komissiyası tərəfindən inkişaf əməkdaşlığı
sahəsində siyasətin davamlılığı barədə nəşrlər
hazırlanmışdır və bu müzakirələr inkişaf
siyasəti və digər sahələrdə də tətbiq olunan
siyasətlər arasında sinerji yaratmaq məqsədi
üzərində formalaşmışdır. Siyasətin davamlılığı
fərqli sektoral siyasətlər arasındakı davamlılığın təmin edilməsi üçün koordinasiya, əməkdaşlıq və siyasi liderliyin əhəmiyyəti vurğulanmaqdadır [17, s.4].
Davamlı inkişaf üçün siyasətin davamlılığı,
DİM-lərin tətbiq vasitələri içərisində 17-ci
məqsədin tətbiq vasitələri ilə əlaqəli olan
hədəflərdən biri olaraq 17.14 nömrəli məqsəddə «davamlı inkişaf üçün siyasətin davamlılığının inkişafı» şəklində konkretləşdirilərək
DİM-lərə daxil edilib. Davamlı İnkişafın 17.14
nömrəli hədəfində siyasətin davamlılığı (i)
davamlılıq üçün təşkilati mexanizmlərin, (ii)
dövlət siyasətləri arasındaki qarşılıqlı təsirlərin
idarə olunması və (iii) Tətbiq olunan dövlət
siyasətlərin vətəndaşlara təsirlərinin diqqətə
alınması vacib olduğu vurğulanır [12, s.2].
DİM-lərin beynəlxalq prioritetlər baxımından araşdırılması və bu baxımdan DİM-lər ilə
beynəlxalq siyasətlər arasında bir davamlılığın
təmin edilməsi siyasətin davamlılığının başlıca
ölçüsü olaraq qəbul edilir. Davamlılığın ikinci
ölçüsü beynəlxalq gündəm ilə milli gündəm
arasında davamlılığın təmin edilməsidir. Beynəlxalq səviyyədə Davamlı inkişaf gündəmi ilə
yanaşı İqlim Dəyişikliyi Gündəmi, G20
gündəmi, insan haqları gündəmi kimi bir çox
gündəm ölkələr tərəfindən dəyərləndirilməli,
bu gündəmlər arasında prioritetlər müəyyən
edilməli və bunlar arasından önə çıxanlar ilə
n 158 n

beynəlxalq prioritetlər əlaqələndirilməli və
beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək sürətiylə siyasətin davamlılığı təmin edilməlidir.
Üçüncü ölçü olaraq, iqtisadi, sosial və ekoloji
siyasətlər arasında davamlılığın təmin edilməsi
və davamlılıq üçün inteqrasiya yanaşması
qəbul edilməlidir. Dördüncü ölçü olaraq, müxtəlif maliyyə mənbələri arasında uyğunluq və
ahəng təmin etmək lazımdır. Bu ölçülər kontekstində siyasətin uyğunluğuna riayət edilməsi
zamanı iştirakçılıq və maraqlı tərəflərin fəaliyyətləri arasında da davamlılığın təmin edilməsi
və beləliklə siyasətin davamlılığının dinamik bir
proses olaraq idarə olunmasını təmin edir [10,
s. 88-89].
Bu baxımdan, İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) tərəfindən hazırlanan
davamlı inkişaf üçün siyasətin davamlılığı
çərçivəsi son dövrdə xüsusilə, milli miqyasda
ictimai siyasətlərin idarə olunması sahəsində,
davamlı inkişaf siyasətlərinin ardıcıl çərçivədə
həyata keçirilməsi baxımından önəmli bir
yanaşma olmuşdur. Bununla bərabər siyasətin
davamlılığı bir-birini izləyən ardıcıl addımlar
olmaqdan əlavə, siyasətlərə uyğun qərar alma
və tətbiq etmə zamanı eyni zamanlı hərəkətlər
və davranışlarla əlaqəli bir yanaşma təqdim
etməsi baxımından çox vacib bir vasitədir.
2030-cu il gündəmi və davamlı inkişaf
məqsədlərinin beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən
qəbulu və sonrasında İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatının inkişaf yardımlarına uyğun
siyasətin davamlılığı çərçivəsi, Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığı Çərçivəsi adıyla yenidən nəzərdən keçirilərək nəşr edilib. Bir
davamlı inkişaf hədəfində əldə olunan irəliləyişin digər hədəflərə çatılması baxımından
davamlı inkişaf məqsədlərinə faydalı olmasını
təmin etmək üçün siyasətin davamlılığına
ehtiyac var. Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin
Davamlılığının Çərçivəsi davamlı inkişaf
siyasətlərin formalaşdırılmasında diqqət edilməli olan bir çox xüsusiyyəti aşağıdakı şəkildə
verilmişdir.
Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığının (DİSD) çərçivəsi davamlı inkişafın
iqtisadi, sosial, ekoloji və idarəetmə aspektləri
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Şəkil 1. Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığının Əsas Ünsürləri

Təşkilati
Mexanizmlər

+

Siyasətlərin
qarşılıqlı təsiri

-Siyasi qərar
-Koordinasiya
mexanizmləri
-Monitorinq
Sistemi, təhlil
və
qiymətləndirmə

Təşkilati quruluş və
bürokratik proseslər

Təsirlər

+

- Siyasətlərinin formalaşdırılması
- Siyasətlərin nəticələri

=

Siyasətin
davamlılığı

-Birbaşa
bu günki rifaha
təsirləri

- Məqsədlər arasındakı qarşılıqlı təsir
- Bir-birini dəstəkləyənlər,
bir-birinə mane olanlar
- Sistem tələbləri
- Gözlənilməz hadisələr

Siyasətlərin dizaynı və
formalaşdırılması

-Trans sərhəd
təsirlər
- Nəsillərarası
təsiri

Siyasətlərin
tətbiqi

Mənbə: İƏİT, 2015, s. 40

ilə bağlı siyasətlərin formalaşdırılmasının hər
bir mərhələsində inteqrasiya etmək üçün bir
yanaşma və siyasi vasitədir.
Hökumətlərin, i) iqtisadi, sosial və ekoloji
siyasət sahələrində sinerjinin artırılması;
ii) DİM-lər arasındakı ziddiyyətlərin müəyyən
edilməsi və daxili siyasət hədəflərinin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunan hədəflərlə razılığa gəlinməsi və iii) milli siyasətin transsərhəd
təsirlərinin həll edilməsi məqsədini daşıyır [9,
s.41].
Yuxarıdakı cədvəldən (cədvəl 2) göründüyü kimi, Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin
Davamlılığının vasitəsi; analitik, təşkilati və
monitorinq-qiymətləndirmə olmaq üzərə üç
tərkib hissəsindən ibarətdir. Analitik hissə,
iştirakçıların, tətbiq olunan siyasətlər arasındakı əlaqələrin, şərtlərin və maliyyə mənbələrinin təmin edilməsini qiymətləndirir.
Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığı
içərisində yer alan təşkilati hissə isə, davamlı
inkişaf mövzusunda cəmiyyətin məlumatlılı-
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ğının artırılması, siyasi qərarın olması, prioritetlərin müəyyən edilməsini və tərəflərin iştirakı kimi hökumət yanaşmaları ilə bərabər
koordinasiya mexanizmləri, ölkəyə xas davamlı inkişaf məqsədlərinin önə çıxarılması və
təyin edilməsi ilə idarəetmə səviyyələri arasındakı koordinasiya xüsusiyyətlərini qiymətləndirir. Son hissə olan monitorinq isə, monitorinq
və hesabat mexanizmlərinin gücləndirilməsi və
bunlarla əlaqəli uyğunlaşma ehtiyaclarını
qiymətləndirməkdir [10, s. 53-54].
Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığının təşkilati çərçivə baxımından dövlət
mexanizminin funksiyalarına diqqət yetirir.
Bunlara siyasət dizaynının əsas elementləri
daxildir: i) Davamlı inkişaf nəticələrinə qlobal,
milli, yerli və regional səviyyədə prosesi
dəstəkləmək və ya qarşısını almaq üçün qeyrisiyasi təşviq; (ii) sektoral qarşılıqlı təsirlər və
əlaqələr; (iii) müvəqqəti və transsərhəd
təsirlər; və (iv) iştirakçıların müxtəlifliyi, rolu
və məsuliyyətləri araşdırılır [10, s. 22].
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Cədvəl 2. Davamlı İnkişaf üçün Siyasətin Davamlılığının Tərkib Hissələri

1. ANALİTİK

1.1. Aktyorlar

- Müxtəlif iştirakçıların rolu və DİSD-ni
inkişaf etdirmək üçün çox tərəfli iştirak
- Ortaq ölkələrin iştirakı

1.2. Siyasətlər arası əlaqələr

- İqtisadi, sosial, ekoloji siyasətlər arasındakı
qarşılıqlı təsirlər
- Sinerji və Mübadilə
- İnteqrasiya yanaşmaları

1.3. Məqsədlər arası qarşılıqlı
təsirlə bağlı faktorlar

- Bir-birilərini dəstəkləyn Dİ hədəfləri
- Bir-birilərinə mane olan Dİ hədəfləri

1.4. Maliyyələşdirmə mənbələri

- Maliyyə resursları arasında tamamlama
- İnteqrasiya edilmiş maliyyələşdirmə
çərçivələri
- Siyasi təsirləri

1.5. Sərhəd xarici və zonalar arası
təsirlər

2.1. Davamlı inkişaf, DİM və DİSD - DİM-lər və Siyasətin davamlılığı
anlayışı və haqqında məlumat
mövzusunda məlumat vermək
2.2 Siyasi qərarın olması

- DİSD ilə əlaqəli siyasi qərarlıq Davamlı
İnkişafın təmin edilməsi
- Siyasətlər arasında prioritetlərin müəyyən
edilməsi və siyasətlərin inteqrasiyası
- DİM-lər mövzusunda siyasi qərar
- Hakimiyyət Mərkəzinin Rolu

2.3.Tətbiq olunacaq
Bütün
Hökumət
Yanaşması

2. TƏŞKİLATİ

Koordinasiya

3. MONİTORİNQ

2.4. Çox tərəfli iştirak

- Bütün Hökumət / Bütünləşmiş cəmiyyət
perspektivi

2.5. Strategiya

- Dİ Məqsədlərinin tətbiqi üçün Milli
Strategiya

2.6. Koordinasiya mexanizmləri

- Nazirlərarası Əməkdaşlıq
- Hakimiyyət Mərkəzinin rolu
- Hökumət hədəflərinin dəqiqləşdirilməsi
- Şaquli Davamlılıq

2.7. Ölkəyə xas DİM hədəfləri
2.8. İdarəetmə səviyyələri
arasındakı əlaqələr
2.9. Büdcə prosesləri

- Siyasət prioritetlərində razılaşmaq və
davamlı inkişafın inteqrasiyası üçün
mexanizmlər

2.10. İdarəetmə mədəniyyəti
3.1. Monitorinq və hesabat
mexanizmlərinin gücləndirilməsi

- Hesabat
- Analitik qabiliyyət

3.2. Monitorinq mexanizmlərini
yeni gündəmə uyğunlaşdırmaq

- Məlumat toplamaq
- Göstəricilər

3.3. Siyasətlər arasındakı qarşılıqlı
təsirləri ölçmək

- Sinerjiləri və güzəştlər əldə etmək

Mənbə : İƏİT, 2016, s. 55-57

Davamlı inkişaf siyasətlərinin
inteqrasiyası və koordinasiyası
Dövlət qurumları adətən struktur baxımından sektoral nazirliklərə və idarələrə ayrılırlar.
n 160 n

Davamlı inkişaf kimi çox əhatəli və yüksək
inteqrasiya olunmuş iqtisadi, sosial və ekolojik
hədəflərin sektoral, bölgələrarası bütünləşdirilməsi zəruri hesab olunur. Buna görə, davamlı inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi
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üçün razılaşdırılmış bir yola davam etmək
üçün dövlət idarəetməsinin parçalanmış strukturunda iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlər
qərar qəbulu prosesinə inteqrasiya edilməlidir
[5, s.1-3].
DİM-lərin tətbiqində ölkələrin qarşılaşdıqları bir çox çətinliklərdən biri nazirliklər və hökumət səviyyələri arasında müvafiq idarəetmə
və koordinasiyanın təmin edilməsidir. Davamlı
inkişaf siyasətlərinin idarə edilməsində siyasətin davamlılığınin təmin edilməsi, bütün hökumət anlayışı (whole of government) ilə hərəkət
edilməsi, davamlı inkişaf məqsədlərinə nail
olmaq üçün həyata keçiriləcək siyasətlərin
idarə olunması baxımından önəmli olan əsas
məsələlərdən biridir və bu baxımdan, davamlılığı digər siyasət yanaşmalarından fərqləndirən əsasən siyasətlərin inteqrasiyası anlayışıdır
[4, s. 250-251].
Dövlət siyasətlərinin inteqrasiyası konsepsiyası; müxtəlif sektoral siyasətlərdə yer alan
müxtəlif siyasət hədəflərinin, gələcək üçün
ümumi baxış və strategiyaları əhatə edəcək
şəkildə bir yerə toplanmasını hədəfləyir və
strateji səviyyədə koordinasiya edir [3, s. 231].

Bu nöqtədə, siyasətlərin inteqrasiyası müxtəlif
siyasət sahələrində bir-birindən asılı olan
dövlət idarələri arasında koordinasiyanın inkişafı və bir sıra vasitələrlə qərarların qəbul edilməsi proseslərində müxtəlif siyasət sahələri və
sektorlardan məsul iştirakçıların ümumi maraq
çərçivəsində müəyyən bir problemin həllində
koordinasiya və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə yönəldilməsidir [17, s. 2-9].
Bununla bərabər, dövlət siyasətlərinin
inteqrasiyası, koordinasiya və əməkdaşlıq ilə
müqayisədə bu anlayışın daha yüksək səviyyəli bir anlayış olduğu görülür [7, s. 1-5].
Dövlət siyasətlərinin inteqrasiyası qərar qəbul
etmə prosesi ilə sıx bağlıdır. Bununla yanaşı,
dövlət siyasətlərinin inteqrasiyası bir təşkilat
və ya sektorda siyasi məsuliyyətin idarə olunması ilə bağlıdır. Bu çərçivədə «inteqrasiya»,
«koordinasiya» və «əməkdaşlıq» anlayışları
arasında qarşılıqlı təsirlər aşağıdakı kimi
təqdim olunur.
Buna görə, siyasətin inteqrasiyası siyasətin
koordinasiyasından daha fərqli və daha mürəkkəb olduğu qəbul edilir. Koordinasiya əlaqələndirməni təmin etmək üçün sektoral siyasətləri

Şəkil 2. İnteqrasiya Edilmiş Siyasətin Formalaşdırılması, Siyasətin Koordinasiyası və Əməkdaşlığı

Mənbə: (7, s. 5)
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tənzimləmək məqsədi daşıdığı halda, siyasətlərin inteqrasiya isə müvafiq sektorlar üçün
ümumi siyasətin formalaşdırılmasını nəzərdə
tutur [7, s. 4-5].
Dövlət mexanizmini təşkil edən dövlət
idarəetmə elementləri eyni məqsədlərə uyğun
olaraq vahid bir qurum kimi fəaliyyət göstərməsi baxımından siyasət inteqrasiyasına aid
bəzi anlayışlar son dövrdə ədəbiyyatda tez-tez
istifadə olunur. Siyasət inteqrasiyası anlayışları
kontekstində, dövlət mexanizmini təşkil edən
dövlət idarəçiliyi elementlərinin vahid bir
varlıq kimi fəaliyyət göstərməsi və bu mexanizmin məntiqinə hakim olan prinsipləri ümumiləşdirmək baxımından, bütün hökumət
(whole of government) anlayışı önə çıxır.
Bütün hökumət (whole of government –WOG)
anlayışı dövlət qurumlarının öz səlahiyyətləri
və funksiyalarını daha da irəliyə daşıyaraq,
ümumi hədəfə nail olmaq üçün birgə fəaliyyətləri kontekstində istifadə olunur. Bütün hökumət,
dövlət idarəçiliyinin və dövlət xidmətlərinin
artan parçalanmaya qarşı cavab olaraq və
bütünləşmiş koordinasiyanı gücləndirməyi və
potensialın artırılması məqsədi ilə istifadə
edilən ümumi bir termindir [6, s. 9].
Davamlı inkişaf siyasətlərinin
idarəredilməsində koordinasiya:
anlayışlar, problemlər və təkliflər
Koordinasiya həm siyasətin formalaşmasında, həm də siyasətin həyata keçirilməsində
vacib rola sahibdir. Siyasətin formalaşması
mərhələsində koordinasiya əsasən siyasi inteqrasiya konsepsiyası olaraq ifadə edilən anlayışda özünü tapıb. Bu mərhələdə siyasətlərin
koordinasiyası və ya funksional koordinasiya
kimi ifadə edilən koordinasiya açıq, dəqiq və
razılaşdırılmış prioritetlərin müəyyən edilməsi
və bu siyasətlərin tətbiqinə aid strategiyaların
hazırlanması ilə əlaqəlidir [2, s. 89].
Digər tərəfdən, «koordinasiya» anlayışı isə
«siyasət»dən daha konkret bir məna kəsb edir.
Bu kontekstdə, «müxtəlif fərqli şeylərin bir
bütün olaraq təsirli olmasını təmin etmək»,
aktyorlar arasındakı fəaliyyətlərin idarə olunması» və fərqli ünsürlərin inteqrasiya və
n 162 n

harmonik bir prosesə çevrilməsi» olaraq bilinir. Bu nöqtədə, koordinasiyanın tək olmayacağı və ancaq hakimiyyət tələb etdiyi və
ünsürlərinin və aktyorların cəm və müxtəlif
olmasını təmin edərkən, uyğun və təsirli nəticələr verməyi nəzərdə tutduğu vurğulanır.
«Koordinasiya interaktiv prosesdir və ən yaxşı
nəticələr, səlahiyyət və nəzarət tətbiq etməklə
deyil, şəffaflıq, informasiya mübadiləsi və
əməkdaşlıq yolu ilə ən yaxşı həll yollarını
tapmaq üçün ümumi bir idarəetmə mexanizmi
kimi qəbul edildikdə əldə edilə bilər» [1, s. 2].
Dövlət mexanizminin fəaliyyətində «koordinasiya»; (i) siyasət uyğunsuzluqların qarşısının
alınması, (ii) bürokratik və siyasi münaqişələrin minimuma endirilməsi, (iii) davamlılıq
və uyğunluq axtarışlarının və razılaşdırılmış
prioritetlərin tənzimlənməsi və (iv) xidmətlərin
göstərilməsi sahəsində və ya ictimaiyyətə
birbaşa xidmət edilməsi halında, sabit və hərtərəfli təqdim olunması (v) sektoral siyasətlərin davamlı, hərtərəfli və vahid dövlət
perspektivindən həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur [3, s.230]. Siyasətlərin koordinasiyası deyiləndə; (i) vahid siyasətin və ya
layihənin müxtəlif məqsədləri və elementləri
arasında uyğunluğun təmin edilməsi; (ii) bir və
ya daha çox şöbə və ya təşkilata məxsus olan
bir sıra interaktiv siyasətlər və ya layihələr çərçivəsində davamlılığın təmin edilməsi; (iii) bu
siyasətlərin bir və ya bir neçə şöbədə və ya
təşkilatlarda müvafiq tədbirlər qrupuna çevrilməsinin təmin edilməsi başa düşülür. Koordinasiya şəxslər və təşkilatlar arasında qarşılıqlı
təsir formasında ola biləcəyi kimi həmçinin,
siyasətlərin hazırlanması prosesində analitik
fəaliyyət şəklində də baş tuta bilər. Siyasətin
tətbiqi səviyyəsindəki koordinasiya isə «səmərəliliyi» əsas alınaraq hansı istiqamətə gediləcəyi mövzusunda razılığa gəldikdə hər kəsin
eyni istiqamətə yönləndirilməsi haqqında inzibati koordinasiya dəyərindədir.
Koordinasiya yoxluğunun səbəbləri araşdırılarkən, hökumətlərə siyasətin davamlılığı baxımından böyük və davamlı bir çağırışdır. Bu
çağırış, əvvəllər müzakirə edilən siyasətin dəstəklənməsi üçün yaxşı işləyən aparatla qismən
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təmin edilə bilər. Bununla belə, zəif koordinasiya ümumiyyətlə aşağıda göstərilən amillərin bir və ya bir neçəsinə bağlı olaraq yaranır
[14, s. 83]:
• İnstitusional rolların qeyri-müəyyən
olması;
• Nazirliklər arasında kommunikasiyanın
olmaması;
• Təşkilatlar arasında məlumat axının zəif
yayılması;
• Təşkilat və icra orqanlarında təşəbbüskarlığın zəif olması.
• Təşkilatlar arasında məlumatların mübadiləsini əlaqələndirmək üçün yüksək səviyyəli
orqanın olmaması.
Koordinasiya problemləri daxili siyasətdə
uyğunsuzluqlar və ya onların üst-üstə düşməməsi nəticəsində resursların itməsi kimi daxili
hökumətlərə təsir göstərən bir sıra problemlərə
yol açır [14, s. 83].
Koordinasiya ilə bağlı problemlər mərkəzi
nazirliklər arasında ola biləcəyi kimi, eləcə də
mərkəzi federal hökumət, regional hökumət və
yerli administrasiyalar kimi müxtəlif hökumət
səviyyələri (vertikal koordinasiya) arasında
baş verə bilər. Buna görə, Kanadada federal
dövlət və yerli idarələr arasında güc paylaşımı
siyasətin prioritetləşdirilməsində əhəmiyyətli
koordinasiya problemləri yaradıb və bu
vəziyyətin dövlətin koordinasiya qabiliyyətini
məhdudlaşdıran mühüm amil olduğu müəyyən
edilib [15, s.4].
Bu baxımdan, önə çıxan ilk təklif xidmət
nazirlikləri arasında siyasətin və harmoniyanın
ümumi uyğunluğunu təmin etmək üçün yüksək səviyyəli siyasət prioritetlərinin koordinasiyasından cavabdeh olan mövcud Hakimiyyət
Mərkəzi (Center of Government) strukturlarının daha çox istifadə edilməsidir [11, s.71].
Milli səviyyədə mövcud olan xüsusi təşkilati sistemlərə uyğun olaraq, nazirliklər səviyyəsindəki siyasətlərə davamlı inkişaf
siyasətinin inteqrasiyası və siyasətlərin tətbiq
olunması və monitorinq təcrübəsində haki-
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miyyət mərkəzlərini dəstəkləmək tövsiyə
olunur [11, s. 71].
Bu kontekstdə, başqa bir təklif, davamlı
inkişaf məqsədlərinin idarə olunması məqsədiylə nazirliklər arası koordinasiya üçün uyğun
səviyyələrdə səmərəli proseslərin təşkili, eyni
zamanda dövlət orqanları arasında səlahiyyət
və məsuliyyətlərin açıq bir şəkildə müəyyən
edildiyi, davamlı inkişaf siyasətlərinin İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya Nazirliyindən
başqa bütün nazirliklərin siyasətlərinə əks
olunması təmin edilməlidir. Həm formal idarəetmə tənzimləmələri, həm də nazirliklər və
dövlət qurumları arasında səmərəli kommunikasiyanın qurulması da vacibdir. Bu nöqtədə,
son olaraq həm siyasətlərin formalaşdırılması,
həm də siyasətlərinin tətbiqində yerli orqanlarla məsləhətləşilməsi və onlarla kommunikasiya və əməkdaşlıq mexanizmlərinin
yaradılması tövsiyə olunur [11, s. 71].
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına
üzv olan ölkələrdəki tətbiq edilən ümumi
siyasətin aparılmasında hakimiyyət mərkəzlərinin funksiyası və gücünü xatırladır və
xüsusilə, davamlı inkişaf siyasətlərinin İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya Nazirliyi kimi
müəyyən bir sahəni əsas götürən nazirliklərdən
əlavə hakimiyyət mərkəzlərini önə çıxarır. Bu
çərçivədə, inkişaf etmiş ölkələrdə siyasi
liderliyin tamamlayıcı bir hissəsi olaraq dövlət
siyasətlərinin fəal bir şəkildə tətbiq edilməsində vacib funksiyalar icra edən hakimiyyət
mərkəzlərinin həm siyasətin formalaşması
mərhələsində, həm də ölkədə olan siyasətlərə
davamlı inkişaf siyasətlərinin inteqrasiyası
baxımından nazirliklər səviyyəsində tətbiq və
monitorinqə əsaslanan koordinasiyanın həyata
keçirilməsində mərkəzi mövqedə olmasıdır.
Beləcə, davamlı inkişaf siyasətlərinin idarə
edilməsinin mövcud olan siyasətlərin formalaşması və koordinasiyası sisteminə inteqrasiya edilərək gündəmin əsas sahələrindən
biri olaraq ümumi siyasətlərin içərisinə daxil
edilərək idarə olunması tövsiyə olunur.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF APPLICATION TOOLS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUMMARY
The public administration, being one of the sustainable development goals included in the global
development agenda, having been targeted to be realized till 2030, is more predominant in
comparison with the development goals of the millennium. First, possessing the proper public
administration system is now independent development goal. Second, the public administration
system has been defined as an important tool in terms of contributing to realization of sustainable
development goals through organizational mechanisms, tools, methods and technologies. Moreover,
the public administration is an integral and indispensable factor for reaching some sustainable
development goals.
Sustainable development goals require realization of a policy in the issues ranging from
education to health, from energy to the environmental pollution, from gender inequality to
strengthening of management, which are mutually supportive or contradictory.
From this point of view, it is very important to manage properly the relations among the policies
related to sustainable development goals. And for these purposes, there is a necessity for interagency coordination and conformability and stability among state policies. In this context, the
concept of sustainability of policy is a key factor for managing sustainable development policy in
order to realize the sustainable development agenda. Thus, the realization of these goals depends
in a considerable extent on the steps to be taken in public administration. In general, the state
agencies are of great importance in application of development agendas, and will be the center of
success of sustainable development goals. Among the targets and goals within the scope of
application tools, the achievement of these targets and goals is closely connected to efficient work
of public administration, and thus, this article reflects the aspects ensuring the efficient realization
of the public administration.
Key words: public administration, sustainable development, sustainable development goals,
organizational mechanisms, policy coherence for sustainable development, center of government
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕХАНИЗМОВ
ВНЕДРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕЗЮМЕ
Среди намеченных до 2030 года целей устойчивого развития, которые составляют
повестку дня глобального развития, государственное управление наиболее заметно выходит
на первый план по сравнению с целями развития тысячелетия. Во-первых, наличие надлежащей системы государственного управления теперь является целью независимого развития.
Во-вторых, система государственного управления определяется с точки зрения внесения
вклада в реализацию Целей устойчивого развития как важное средство с использованием
организационных механизмов, инструментов, методов и технологий. Наряду с этим,
государственное управление является неотъемлемым и незаменимым фактором в достижении многих целей устойчивого развития. Цель устойчивого развития требуют осуществления политики в вопросах, которые поддерживают или противоречат друг другу - от
образования до здравоохранения, от энергетики до загрязнения окружающей среды, от
гендерного неравенства до усиления управления. С данной точки зрения, крайне важно
установить соответствие между политиками по реализации целей устойчивого развития. Для
этого нужна координация между структурами и согласованность и стабильность между
государственными политиками. В этих рамках для осуществления Повестки дня устойчивого
развития в основе управления политикой устойчивого развития стоит концепция непрерывности политики. Таким образом, реализация этих целей в значительной степени связана с
шагами, которые предпринимаются в сфере государственного управления. В целом,
внедрение государственные органы в смысле внедрения повесток развития имеют большое
значение и станут центром достижения Целей устойчивого развития. Таким образом,
государственное управление в контексте механизмов внедрения устойчивого развития тесно
связано с его эффективной работой по достижению Целей устойчивого развития, о котором
и дается обзор в данной статье.
Ключевые слова: государственное управление, устойчивое развитие, цели устойчивого
развития, институциональные механизмы, устойчивость политики для устойчивого
развития, центр власти
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MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ KONSTİTUSİYA İSLAHATLARI
KONTEKSTİNDƏ
Məhkəmə hakimiyyəti bir sosial-hüquqi
hadisə olduğundan, ona maraq zamanla nəinki
azalmır, hətta siyasi-hüquqi islahatlar və
konstitusional modernləşmə prosesi dövründə
xüsusilə artır. Məhkəmə hakimiyyətinin dövlət
hakimiyyət sistemində əhəmiyyətli rol oynamasına baxmayaraq, konstitusiya hüququ doktrinasında məhkəmə hakimiyyəti anlayışına
vahid yanaşma mövcud deyil.
Avropa konstitusiya doktrinası ənənəsinə
əsasən, məhkəmə hakimiyyəti öz təbiətinə və
hüquqi məzmununa görə, vəzifə və səlahiyyətləri baxımından qanunvericilik və icra hakimiyyəti qollarından əhəmiyyətli dərəcədə
fərqlənir və onun təkamül inkişafına əsaslanan
müəyyən xüsusiyyətlərə və fərqliliyə malikdir.
Məhkəmə hakimiyyəti anlayışının sistemli
təhlili onun xüsusiyyətlərini açmağa imkan
yaradan müxtəlif istiqamətləri aşkar etməyə
imkan yaradır. Müasir hüquqi doktrinada
“məhkəmə hakimiyyəti” kateqoriyası müxtəlif
mənalarda istifadə olunur və çoxmərhələli
hüquqi məzmuna malikdir.
“Məhkəmə hakimiyyəti” kateqoriyasının
təhlili, ilk baxışdan, bu anlayışın müəyyən universallığını və sistemliliyini ifadə edir. Konstitusiya hüququnun müasir doktrinasında, məhkəmə
hakimiyyəti geniş mənada, hakimiyyət bölgüsü prinsipinə əsaslanan hüquqi dövlətin
əlamətləri olan qurumlar yaratmaq niyyətini
əks etdirən siyasi və hüquqi fenomen hesab
olunur [7, s.628].
A.S.Beznasyuk və X.U.Rustamovun fikrincə, məhkəmə hakimiyyəti cəmiyyətdə
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yaranmış sosial mübahisələrin həllinə hüquqa
müvafiq təminat verir, ictimai həyatın bütün
subyektlərini qanuna tabe edir, habelə qanunvericilik və icra hakimiyyəti qollarının çəkindirmə və tarazlaşdırılmasında mühüm rol
oynayır, onların fəaliyyətinə hüquqi nəzarəti
həyata keçirir. Məhkəmə hakimiyyətinin bu
səlahiyyəti qanunvericilik və icra hakimiyyəti
orqanlarının fəaliyyətinin Konstitusiyaya
uyğunluğunu qiymətləndirmək imkanı olduqda daha məhsuldar olur [8, s.17].
Elmi ədəbiyyatda geniş yayılmış mövqeyə
əsasən, məhkəmə hakimiyyəti məhkəmə sistemi
ilə eyniləşdirilir. Xüsusilə N.Vlasenko və
A.Vlasenko məhkəmələri dövlətin milli-dövlət
və inzibati-ərazi quruluşunu nəzərə alaraq,
demokratik prinsiplər əsasında təşkil edilmiş
məhkəmə sistemi adlandırır [9, s.4]. Rusiya
tədqiqatçıları Y.A.Dmitriyevin və Q.Çeremnıxın
fikrincə, məhkəmə hakimiyyəti – publik hüquqi
təşkilatdır, qanunla nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərə malikdir və həqiqətin müəyyən edilməsinə,
ədalətin bərpasına, mübahisələrin həllinə və
təqsirli şəxslərin cəzalandırılmasına yönlənəlmiş, hər şəxs üçün icrası məcburi olan qərarları
qəbul etmək səlahiyyəti olan dövlət orqanları
sistemidir [10, s.48]. G.Muraşin məhkəmə
hakimiyyətini məhkəmə iclaslarında mübahisə
və münaqişələri həll etmək üçün ədalət mühakiməsini həyata keçirmək üçün dövlətin adından
məsuliyyət daşıyan müstəqil dövlət orqanları
sistemi adlandırır [11, s.68].
V.D.Brintsev məhkəmə hakimiyyətini konstitusiya, iqtisadi, cinayət, inzibati və mülki
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ədalətin təmin edilməsi və həyata keçirilməsi
üçün məhkəmə sisteminin bütün hissələrinin
hüquqi fəaliyyəti kimi görür [12, s.25].
Ədalət mühakiməsi – məhkəmə hakimiyyətinin əsas komponentidir. Məhkəmə hakimiyyəti ədalət mühakiməsi yolu ilə həyata
keçirilir. Məhkəmə icraatı - məhkəmə hakimiyyətinin əsas əlaməti olaraq, onun vasitəsi
ilə iş üzrə həqiqəti, pozulmuş hüquqların bərpa
edilməsi, qanunun və ədalətin aliliyinin təmin
edilməsini həyata keçirilir. Lakin, məhkəmə
hakimiyyəti - yalnız ədalət mühakiməsi demək
deyil. Bu kateqoriya ilə bütün məhkəmə sistemi, hakim korpusu, məhkəmə aparatı, məhkəmələrin yerləşdiyi binalar, təşkilati və resurs
dəstəyi elementləri də əhatə olunur. Təsadüfi
deyil ki, məhkəmə hakimiyyətinin vəziyyəti və
keyfiyyəti yalnız ədalət mühakiməsi səviyyəsindən deyil, həm də yuxarıda göstərilən
amillərdən asılıdır. Beləliklə, məhkəmə hakimiyyəti çoxfaktorlu və çoxtərəfli bir
fenomendir [13, s.30].
Fikrimizcə, məhkəmə hakimiyyətinin ən
əsaslı və ətraflı anlayışı, yalnız ümumi və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr sistemi ilə məhdudlaşmayan və bu səbəbdən təşkilatın iki
formasında - həm məhkəmə qaydası, həm də
məhkəmə quruluşu kimi fəaliyyət göstərən
dövlət hakimiyyətinin müstəqil növü kimi
görsənməsi A.A.Selivanova aiddir [14, s.305].
Məhkəmə hakimiyyəti tərəflər arasında
hüquqi mübahisələri ədalətli həll etmək vasitəsilə mediator rolunu oynayır. Məhkəmə hakimiyyəti, özünün xüsusi funksiyaları və siyasi,
hüquqi təyinatı ilə müəyyən bir tarixi zamanda
dəyişiklik dinamikasına malikdir. Bu baxımdan
məhkəmə hakimiyyəti sahəsində konstitusiya
islahatlarını nəzərdən keçirərkən “dinamizm”
kateqoriyasının vacibliyi aktuallaşır.
“Konstitusiya dinamikası” termini müasir
konstitusiya hüququ üçün xarakretikdir. Ümumiyyətlə, konstitusiya dinamikası konstitusiyanın dinamik aspektini əks etdirərək statik
keyfiyyətlərə qarşı çıxan prosesdir.
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təminatı dövlətin ali vəzifəsidir. İnsan
hüquqların təminatı mexanizmi isə daim
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təkmilləşdirilir. Bu öz növbəsində statik olan
konstitusion müddəalara müəyyən dinamika
yaradır.
Qeyd edilənləri 2002, 2009 və 2016-cı il
konstitusiya islahatlarında müşahidə etmək
olar. Məsələn, 2002-ci il Konstitusiya islahatları nəticəsində hər bir kəsə fərdi şikayət qaydasında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ verildi,
2009-cu il və xüsusi ilə 2016-cı il islahatlarında isə məhkəmə müdafiə hüququ daha da
genişləndirildi.
26 sentyabr 2016-cı il Referendumunda
Konstitusiyanın 60-cı maddəsi insan hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi sahəsində əsas
konstitusion təminat olduğundan ciddi şəkildə
genişləndirildi və müvafiq məhkəmə islahatlarına uyğun təkmilləşdirildi.
Məhkəmə müdafiəsi hüququ əsas insan və
vətəndaş hüquqları və azadlıqları sırasında
olmaqla yanaşı, Konstitusiyada təsbit edilmiş
digər hüquq və azadlıqların təminatı qismində
də çıxış edir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsi bir sıra qərarlarında bu maddəni
geniş şərh edərək göstərmişdir ki, sözügedən
hüquq yalnız məhkəməyə müraciətlə məhdudlaşmır, habelə pozulmuş hüquqları və
azadlıqları səmərəli bərpa etmək iqtidarında
olan ədalət mühakiməsini də nəzərdə tutur.
Lakin islahatlardan əvvəl 60-cı maddənin
adında insan hüquq və azadlıqların təminatı
kimi yalnız məhkəmə göstərilirdi.
Son zamanlar Azərbaycanın məhkəmə sistemində ciddi islahatlar aparılmışdır. Ən
önəmlisi də odur ki, postsovet ölkələri sırasında Azərbaycanda ilk ölkələrdən biri olaraq
inzibati mübahisələrlə əlaqədar inzibati məhkəmələr təsis edilmişdir. 2005-ci ildə isə “İnzibati
icraat haqqında” Qanun qəbul edildi. Bu
Qanun inzibati aktların qəbul edilməsi, icra
olunması və ya ləğv edilməsi ilə bağlı inzibati
orqanlar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətin
hüquqi əsaslarını, prinsiplərini və prosedur
qaydalarını müəyyən etmişdir. Maddi normaları müəyyən edən adı çəkilən qanunun realizəsi məqsədi ilə 2009-cu ildə İnzibatin Aprel - May - Iyun n
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Prosessual Məcəllə də qəbul edildi. Qeyd
edilən iki qanun insanların inzibati icra
sahəsində hüquqlarının müdafiəsinin hüquqi
təminatçısına çevrildi və inzibati icra sahəsində insan hüquqlarının mühafizəsi mexanizmində iki mərhələ yarandı inzibati icraat və
inzibati məhkəmə mərhələsi.
Beləliklə, Azərbaycanın hüquq sistemində
yeni yaradılan İnzibati Ədliyyə Sistemi inzibati icraatı və inzibati məhkəmə baxışı mərhələsini əhatə etdiyindən, 2016-cı il konstitusiya
islahatlarında Konstitusiyanın 60-cı maddəsi
yeni redaksiyaya verilərək maddənin adında və
yeni əlavə edilmiş 2 və 3-cü bəndlərində inzibati təminat (yəni inzibati icraat qaydasında
müdafiə hüququ) termini əlavə edildi. Bununla
konstitusiya islahatları mövcud məhkəmə islahatlarının təminatçısına çevrilirdi və müvafiq
konstitusion dinamikanı nümayiş etdirdi.
Özünün inkişaf dinamikasına qadir olan
məhkəmə hakimiyyətinin ontoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qeyd etmək lazımdır ki,
məhkəmə islahatı məhkəmə hakimiyyətinin
yenidən qurulması dövlət hakimiyyətinin
müstəqil bir qoluna çevrilməsi hesab edilə
bilər. İslahatların əsas məqsədi isə beynəlxalq
normativ sənədlərdə müəyyən edilmiş qlobal
prinsiplərə və standartlara uyğun olan məhkəmə fəaliyyətinin yeni mexanizmini yaratmaqdır. Bu halda, ilk növbədə, ədalətli məhkəmə
araşdırması hüququnun təmin edilməsi və
həyata keçirilməsi üçün hüquqi vasitələrin
beynəlxalq standartlarını müəyyən edən “Vətəndaş və siyasi hüquqlar haqqında” Beynəlxalq Paktdan və “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa
Konvensiyasını qeyd etmək lazımdır.
Beynəlxalq hüququn məhkəmə sistemlərinin fəaliyyətinə təsiri nəticəsində qanunvericilikdə hakimlərin seçilməsi, hazırlanması,
təyin edilməsi, təşviqi, məsuliyyəti formalaşdırılır. Bu qaydaları ilk növbədə BMT-nin Baş
Assambleyasının 29 noyabr və 13 dekabr
1985-ci il tarixli 40/32 və 40/146 saylı qərarları ilə təsdiq edilmiş Məhkəmə Hakimiyyətinin Müstəqilliyi haqqında əsas prinsipləri,
Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi tərəfindən
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qəbul edilmiş sənədləri, məsələn, Hüquq vasitəsilə demokratiya Uğrunda Avropa Komissiyası
(Venesiya Komissiyası), Ədalət mühakiməsinin səmərəliyi üzrə Avropa Şurasının Komissiyası (CEPEJ), Avropa Hakimlərinin Məsləhət Şurası (CCEJ), bu təşkilatlar çərçivəsində
görüşlər və konfransların materialları təşkil
edir. Həmin sənədlər bir qayda olaraq tövsiyə
xarakterlidir. Lakin BMT və Avropa Şurası
üzvləri müvafiq olaraq milli qanunvericilikdə
və məhkəmə fəaliyyətinin təşkilində bu
standartları nəzərə alırlar.
Eyni zamanda bəzi alimlər məhkəmə sisteminin islahat prosesində “Avropa standartları”
kateqoriyasından istifadə edilməsinə skeptik
yanaşırlar. Onların fikirincə, Avropa standartlarına riayət etmək xüsusi bir qaydada
məhkəmə sisteminin quruluşunu nəzərdə tutmur.
Məsələn, M.İ.Kozyubra hesab edir ki,
məhkəmə hakimiyyətinin Avropa standartları
– məhkəmə sisteminin qurulması üçün lazım
olan standart deyil, yalnız onun islahatına
yönəldilən müəyyən dəyərlərdir [15, s.48].
Təbii ki, nəzərə almaq lazımdır ki, məhkəmə sisteminin strukturunu digər ölkələrdən
“köçürmək” olmaz. Ayrı-ayrı elementləri mənimsəmək olsa da, bütövlükdə bir milli
qanunvericilik sistemini digərinə köçürülməsi
məhkəmə sisteminin sərbəst işləməyinə ciddi
maneələr yarada bilər və ya formal olaraq
normativ səviyyədə qala bilər. Buna misal kimi
Azərbaycanın cinayət-prosessual qanunvericiliyində bir müddət andlı iclasçıların olmasını
göstərmək olar.
Ümumi mənada məhkəmə islahatlarına
gəlincə isə, qeyd etmək olar ki, məhkəmə
islahatının məqsədi onun məzmunu, islahat
istiqamətləri və daha faydalı tətbiq edilməsi
mexanizminin yaradılması kimi başa düşülür.
Konstitusion baxımından məhkəmə islahatının
aparılması isə ədalətli cəmiyyətin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən amildir.
Məsələn, 18 mart 2009-cu il konstitusiya
islahatlarında Konstitusiyanın 125-ci maddəsinə əlavə edilərək məhkəmə icraatının məqsədi dəqiq göstərildi. Konstitusiya səviyyəsində
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təsbit edildi ki, məhkəmə icraatının məqsədi
həqiqəti müəyyən etməkdir [1].
Həqiqətin müəyyən edilməsi – ədalət
mühakiməsinin mütləq şərtidir. Həqiqəti
müəyyən etmək işə düzgün baxılması və həll
edilməsi üçün əhəmiyyət daşıyan halların
obyektiv, tam və hərtərəfli araşdırılması yolu
ilə mümkündür. Mülki-Prosessual Məcəllənin
14.1-ci maddəsində iş üzrə məhkəmə baxışının
prinsiplərindən biri kimi göstərilir ki, məhkəmə həqiqətə nail olmaq üçün işin hərtərəfli,
tam və obyektiv tədqiqinə lazımi şərait yaradır
[6].
Cəmiyyət məhkəmədən, hakimlərdən məhz
həqiqəti tələb edir. Yalnız bu yolla məhkəmə
hakimiyyətinin nüfuzunu qaldırmaq, məhkəməyə inamı bərqərar etmək olar. O da qeyd
edilməlidir ki, hakimlərin həqiqəti müəyyən
etmək vəzifəsi onların nəinki hüquqi, həm də
mənəvi borcudur.
Lakin həqiqət hər zaman bir mənalı başa
düşülməməlidir. Bununla əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 125-ci maddəsinin VII hissəsinin
Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual
qanunvericiliyi baxımından şərh edilməsinə
dair” 18 mart 2019-cu il tarixli Qərarında
bildirmişdir ki, mülki məhkəmə icraatında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
125-ci maddəsinin VII hissəsinin “Məhkəmə
icraatı həqiqətin müəyyən edilməsini təmin
etməlidir” müddəası Konstitusiyanın 127-ci
maddəsinin II, IV və VII hissələrində, 129-cu
maddəsinin III hissəsində təsbit olunmuş
ədalət mühakiməsinin çəkişmə, tərəflərin bərabərliyi, faktlar əsasında və qanuna müvafiq
keçirilməsi, məhkəmə qərarının qanuna və
sübutlara əsaslanmasına dair ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinin əsas prinsipləri
və şərtləri ilə əlaqəli şəkildə tətbiq olunmalıdır.
Mülki işlər və iqtisadi mübahisələr üzrə
məhkəmə icraatı zamanı məhkəmələr ədalət
mühakiməsini çəkişmə və tərəflərin bərabərliyi prinsipinə riayət etməklə, tərəflərin təqdim
etdiyi sübutlar və faktlar əsasında həyata
keçirməli, öz qərarlarını yalnız tərəflərin
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çəkişmə prinsipinə əsasən müzakirə etdiyi
dəlillərlə, onların verdiyi izahatlarla, təqdim
etdikləri və Azərbaycan Respublikası Mülki
Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq
olaraq əldə edilmiş sübutlarla əsaslandırmalı,
həmin sübutların araşdırılmasından irəli gələn
həqiqəti müəyyən etməlidir [2].
Bununla yanaşı, Azərbaycanda məhkəmə
qərarların icrası məsələsinin aktuallığını nəzərə alaraq, 18 mart 2009-cu ildə Konstitusiyanın
129-cu maddəsində dəyişikliklər edilərək
insan hüquq və azadlıqlarının məhkəmə təminatlarının möhkəmləndirilməsi təmin edildi.
Qeyd edilən maddəyə əlavə edilən II hissədə
göstərildi ki, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə
səbəb olur [1]. Bu müddəanın Konstitusiya
səviyyəsində təsbit edilməsinin çox böyük
əhəmiyyəti vardır.
Məhkəmə qərarlarının icrası məhkəmə
hakimiyyətinin nüfuzunun və səmərəliliyinin
ən mühüm göstəricilərindən biridir. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi öz qərarlarında dəfələrlə qeyd etmişdir ki, məhkəmənin
qəbul etdiyi qərarın icrası ədalətli məhkəmə
araşdırmasının ayrılmaz hissəsi kimi nəzərdən
keçirilməlidir və hüququn aliliyi prinsipindən
irəli gəlir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində məhkəmə qərarını icra etməməyə görə məsuliyyət müəyyən edilmişdir. Bu
Məcəllənin 306-cı maddəsində göstərilir ki,
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsini, hökmünü, qərardadını və ya qərarını
qərəzli olaraq icra etməmə və ya həmin
məhkəmə aktlarının icrasına maneçilik törətmə
– beş yüz manatdan min manatadək miqdarda
cərimə və ya yüz altmış saatdan iki yüz
saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə
islah işləri və ya eyni müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Eyni
əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən törədildikdə
isə, min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri
və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma
və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma
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hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ildən üç ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum etmə ilə cəzalandırılır [4].
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində məhkəmə
qərarlarının icrası ilə əlaqədar məhkəmə icraçılarının tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə
inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur [5].
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 129-cu maddəsinə əlavə edilən yeni III
hissədə isə məhkəmə qərarlarının qanuna və
sübutlara əsaslanması ilə bağlı mühüm prosessual təminat konstitusion prinsip səviyyəsinə
qaldırıldı.
Məhkəmə qərarlarının qanuni və əsaslı
olması tələbi prosessual qanunvericilikdə
təsbit edilmişdir. Məsələn, Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 394.3-cü maddəsində deyilir ki,
“məhkəmənin hökmü qanuni və əsaslı olmalıdır”. Qanuni o hökmlər sayılır ki, onlar Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və
qanunlarının tələblərinə riayət edilməklə
çıxarılır (CPM 349.4-cü maddəsi) [3]. Məhkəmənin hökmü o zaman əsaslı hesab edilir ki:
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məhkəmənin gəldiyi nəticələr yalnız məhkəmə
istintaqında tədqiq edilmiş sübutlara əsaslanır;
bu sübutlar ittihamın qiymətləndirilməsi üçün
kifayət edir; məhkəmənin müəyyən etdiyi
hallar onun tədqiq etdiyi sübutlara uyğun gəlir
(CPM 349.5-ci maddə) [3]. Analoji müddəalar
Mülki-Prosessual Məcəllənin 217-ci maddəsində öz əksini tapmışdır [6].
Təbii ki, göstərilən prinsipin Konstitusiyaya daxil edilməsi ədalət mühakiməsinin
daha səmərəli həyata keçirilməsində, məhkəmələrin fəaliyyətində olan problemlərin aradan
qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
Məhkəmə islahatlarının mütəmadi olaraq həyata keçirilməsi isə bu kateqoriyanın mahiyyətinin hər hansı bir tarixi mərhələdə həyata
keçirilməsi prosesinin ziddiyyətli və mürəkkəb
olmasını bir daha sübut edir.
Müasir Azərbaycan üçün isə məhkəmə və
hüquqi islahatlarında universal və Avropa
standartlarının inkişafı təcrübəsinin nəzərə
alınması, demokratik yolda inkişaf edən dövlət
üçün istənilən nəticələrin əldə edilməsində
səmərəli vasitədir.
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THE JUDICIARY WITHIN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL REFORMS
SUMMARY
The article analyzes the concept of the judiciary within the context of justice concept. Objective
character of judicial reforms is based on systematic analysis of constitutional dynamics and their
goals are revealed. The presented article also by means of a comprehensive and objective study of
international progressive practices in the field of the formation of the judiciary emphasized the
importance of this area in terms of human rights and freedoms. It is noted that the judiciary plays
a role of mediator between the sides to solve legal controversy fairly. The judiciary with its special
functions and political and legal appointments in a certain historical period has a dynamic change.
From this point of view, considering the constitutional reforms in the field of the judiciary, the
importance of “dynamism” category is being actualized. Execution of court decisions in the article
is considered as one of the important indicators of the reputation and effectiveness of the judiciary.
It emphasizes that the European Court of Human Rights in its decisions repeatedly notes that the
execution of a court decision should be considered as an integral part of the study of a fair court
and expires from the principle of the rule of law.
Key words: constitutional law, judicial power, justice, constitutional reforms, constitutional
dynamics
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМ
РЕЗЮМЕ
В статье понятие судебной власти анализируется в контексте понятия правосудия. На
основе системного анализа конституционной динамики обосновывается объективный
характер судебных реформ и раскрываются их цели.
Также путем всестороннего и объективного исследования международного передового
опыта в сфере формирования судебной власти особо подчеркивается значимость данной
области с точки зрения обеспечения прав и свобод человека. Отмечается, что судебная власть
посредством справедливого разрешения правовых споров между сторонами играет роль
медиатора (посредника). Судебная власть со своими особыми функциями и политикоправовым назначением в определенный исторический период обладает динамикой изменений. Рассматривая с этой точки зрения конституционные реформы в области судебной
власти, актуализируется важность категории «динамизм». Исполнение судебных решений в
статье рассматривается как один из самых важных показателей авторитета и эффективности
судебной власти. Обращается внимание на то, что Европейский Суд по правам человека в
своих решениях неоднократно отмечает, что исполнение судебного решения должна
рассматриваться как неотъемлемая часть справедливого судебного расследования и вытекает
из принципа верховенства закона.
Ключевые слова: конституционное право, судебная власть, правосудие, конституционные реформы, конституционная динамика
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ И ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Азербайджанская Республика является
одной из стран мира, где мультикультурализм стал государственной политикой.
Мультикультурализм – является образом
жизни азербайджанского народа, превратившего в принципы своей жизнедеятельности толерантность, терпимость, высокое
уважение в отношении других религий и
культур. Успешное и целенаправленное
проведение этой политики способствовало
тому, что наша страна стала одним из
центров мультикультурализма во всем
мире. Неслучайным является тот факт, что
Президент страны Ильхам Алиев провозгласил 2016 год «Годом мультикультурализма» в Азербайджане. В современном
обществе мультикультурализм как один из
аспектов толерантности обуславливает существование различных культур и религий,
их взаимодействие и взаимоообогащение,
солидарность и сосуществование различных народов в едином социуме. В свете
этого историческое решение главы государства является достойным ответом
Азербайджана на всеусложняющееся религиозное и культурное многообразие, на
происходящие в мире процессы, связанные
со столкновением на религиозной или
национальной основе. Мультикультурализм
стал активной движущей силой существования и прогрессивного развития мирной,
созидательной деятельности народов и
стран.
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Мультикультурализм в государственной
политике Азербайджана играет большую
роль для защиты суверенитета нашего государства, его территориальной целостности,
демократических преобразований и реформ,
национальной и особенно мультикультуральной безопасности, для формирования
чувства патриотизма нашего народа, защиты этнокультурных и духовно-нравственных ценностей всех народов, проживающих
в стране, а также в борьбе против национализма, сепаратизма и многих других
дезинтегративных процессов.
Успешное проведение данной политики
в Азербайджане обусловливает сохранение
и развитие этно-национального, религиозного многообразия в нашем обществе,
в том числе и этно-культурных ценностей,
лежащих в основе этого многообразия.
«Мультикультурализм, являясь составной
частью внутренней политики Азербайджанской Республики, также положительно
оказывает влияние и на внешнюю политику, повышает ее эффективность» (6, 312).
В международных масштабах политика
мультикультурализма благоприятствует
созданию условий и факторов для функционирования всесторонних связей нашей
страны со всеми другими странами мирового сообщества вне зависимости от их
религиозной, этнической, культурной направленности. Исходя из того факта, что
мультикультурализм предполагает правоn 175 n
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мерность и наличие культурного плюрализма, то все современные государства
должны обеспечивать свои культурные,
религиозные, этнические группы равным
социальным статусом. Это создает благоприятные условия для осуществления межкультурного и межцивилизационного
диалога в мире Мультикультурализм в
нашей стране является ярким показателем
духовно-политического потенциала страны, образцом толерантности в межконфессиональных отношениях, диалогом, основанном на взаимном доверии, взаимообогащении и взаимодействии культур.
Приоритетное политическое направление нашего государства на современном
этапе – толерантность и межкультурный
диалог. Подчеркивая уникальный опыт
нашей страны в области мультикультурализма, весь мир видит, с каким успехом
осуществляются цели экономического и
социального благополучия нашего населения с полиэтническим составом, а также
межкультурного диалога, распространения
этого опыта на международном уровне.
Мультикультурализм в Азербайджане – это
политика мирного, неконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве множества раннообразных и разнородных
культурных групп и людей, имеющих различные религии, языки, обычаи.
В Азербайджане мультикультурализм
является целенаправленной политикой,
выбранной руководством страны, о чем
неоднократно говорит уважаемый Президент страны Ильхам Алиев: «Сегодня в
мире ведутся широкие дискуссии о глобализации, межкультурном диалоге, мультикультурализме. Я расцениваю это как
позитивное явление, так как обмен мнениями
по данным вопросам должен производиться постоянно. Наша сила в национальном и религиозном разнообразии. Опыт
Азербайджана как прошлых времен, так и
уже 20-летнего периода независимости
говорит о том, что у мультикультурализма
есть позитивные результаты» (1).
n 176 n

Руководство Азербайджана во главе с
Президентом Ильхамом Алиевым твердо
сделало свой выбор в политике мультикультурализма, которая исключает дискриминацию, самоизоляцию, ксенофобию,
предоставляя гарантии представителям
всех наций и концессий права на уважение,
достоинство, свободу совести, языка и
культуры. В своем выступлении на открытии
мечети Аждарбека в Баку после капитального ремонта и реконструкции Президент
Ильхам Алиев подчеркнул: «Деятельность
Азербайджана и пример Азербайджана
показывают, что мультикультурализм живет. Одним из его адресов является именно
Азербайджан, есть и другие адреса. Альтернативы мультикультурализму нет. Альтернатива мультикультурализму – это самоизоляция» (2).
Следует отметить, что задолго до
самого появления термина «мультикультурализм», наш народ накопил уникальный
опыт и традиции в этой области. Мультикультуральный образ жизни в Азербайджане имеет очень древнюю историю. С самых
древнейших времен на территории нашей
страны совместно проживали представители различных народов и национальностей.
Именно на территории Азербайджана издавна сформировалась среда с непоколебимыми традициями тесной дружбы и
взаимного сотрудничества, традиции взаимообогащения и взаимодействия различных
культур.
«Азербайджан является одной из колыбелей древних цивилизаций. Культурное,
религиозное, этническое разнообразие
является характерным для цивилизации в
нашей стране. С точки зрения локальной
цивилизации наша страна является местом,
где не только не возникают столкновения
но и осуществляется взаимодействие и
взаимовлияние восточной и западной,
исламской, христианской и иудейской цивилизаций. Тысячелетний синтез элементов
этих цивилизаций сформировал в Азербайджане специфическую среду с высоким
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уровнем взаимопонимания, толерантности
столь разнообразных элементов параллельных цивилизаций. На протяжении веков
мультикультурализм, как важнейший элемент цивилизации, является историческим
достижением Азербайджана, и эти традиции сохраняются и в настоящее время»
(4, 14).
Для бережного сохранения и еще большего расцвета мультикультуральных традиций, их защиты от различных и зачастую
негативных тенденций необходимо постоянно укреплять их основу и развивать их
потенциал. Большую роль в этом играет
обращение к богатому наследию общенационального лидера Гейдара Алиева,
который заложил фундамент и основу
политики мультикультурализма нашего
независимого государства. В свое время
общенациональный лидер Гейдар Алиев
определил точные идеологические и стратегические цели для успешного развития
Азербайджана в будущем, и благодаря
этой мудрой и целенаправленной политике
мультикультуральные традиции и традиции
толерантности еще больше развивались и
поднимались на новый качественный
уровень.
Великий Гейдар Алиев считал политику
мультикультурализма и толентности органической частью демократического развития Азербайджана, подчеркивал, что
охрана прав, свобод, языка, религии, этнокультурных ценностей проживающих на
территории нашей страны национальных
меньшинств обусловлена и тесно связано с
охраной прав и свобод человека, важнейшим принципом и фактором демократического общества. «Выполнение задач,
направленных на решение всех этих
поставленных целей, основано на развитии
человеческого потенциала и предусматривает обеспечение прав человека в этой
области» (2, 235) По словам общенационального лидера, наша страна ставшая на
путь демократического развития, осуществляет принцип равноправия всех своих
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граждан независимо от их национальной
религиозной, языковой и расовой принадлежности. Издавна в Азербайджане совместно проживают представители самых
различных этнических и конфессионных
групп, имеющих равные гражданские права
и свободы. Они имеют право сохранять и
развивать свою собственную культуру,
исповедывать по своему желанию любую
религию или оставаться вне религии. В
Конституции независимого Азербайджана
в соответствии с данными положениями
появились новые пункты в ракурсе новых
социальных и национальных и политических отношений. Согласно Конституции,
Азербайджан является светским государством, все граждане которого равноправны независимо от их национальности
и вероисповедания, и проживают в рамках
единого правового пространства. В поддержку этих положений у нас созданы и
успешно функционируют государственные
институты, специально занимающиеся
вопросами и проблемами межэтнических и
межконфессиональных отношений и взаимосвязей. В качестве примера можно
привести в соответствующие парламентские комитеты, Государственный Комитет
по работе с религиозными организациями,
различные органы и отделы при Президенте АР и правительстве.
Создание в Баку Международного
Центра Мультикультурализма – наглядный
образец того факта, что осуществляемая и
развиваемая в нашей республике политика
остается верной принципам мультикультурализма и толерантности. Модель мультикультурализма в Азербайджане стала
предметом яркого примера и обсуждения
на многих международных форумах, проводимых в нашей стране и за рубежом.
Накопленный ценный и успешный опыт
межцивилизационных отношений, в виде
азербайджанской модели мультикультурализма, в настоящее время препо-дается во многих университетах различных
стран.
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Ярким проявлением политики мультикультурализма в нашей республике является
«Бакинский процесс». «Бакинский процесс» – это инициатива, направленная на
развитие диалога и сотрудничества между
различными культурами мира. Эта инициатива впервые была выдвинута Президентом Азербайджанской Республики
Ильхамом Алиевым 2-3 декабря 2008 года
в Баку, во время конференции министров
культуры государств – членов Совета
Европы на тему «Межкультурный диалогоснова устойчивого развития и мира в
Европе и в соседних регионах».
Для обеспечения диалога между Западом и мусульманским миром по инициативе Президента Ильхама Алиева на эту
конференцию были приглашены также
министры культуры государств – членов
организации исламского сотрудничества.
Сложившись в начале как региональная
инициатива, «Бакинский процесс» постепенно стал превращаться в широкое глобальное движение. С превращением «Бакинского процесса» в глобальное движение в
Баку стали походить различные международные форумы, конференции, саммиты,
посвященные развитию межкультурного и
межцивилизационного диалога в мире (7,
48).
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Президент Ильхам Алиев
отметил: «Азербайджан стремится внести
вклад в диалог цивилизаций. Наша страна
проводит многочисленные мероприятия,
служащие созданию лучшего взаимопони-
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мания между представителями различных
религий. Азербайджан – многонациональная и многоконфессиональная страна.
Азербайджан – страна толерантности, и мы
высоко ценим это наследие прошлого. А
сегодня мы стремимся наращивать наши
усилия в целях создания духа партнерства
и братства между представителями всех
народов и религий» (3).
Традиции мультикультурализма азербайджанского народа, своими корнями
уходящие в древность, политика нашего
руководства в этом направлении, поддерживаемая народом, дают право называть
Азербайджан центром мирового мультикультурализма.
Политика мультикультурализма и толерантности дает стимул всестороннему и
ускоренному развитию Азербайджана в
современный период. Как мудро и справедливо утверждает Президент Республики
Ильхам Алиев, «Пример Азербайджана
показывает, что мультикультурализм живет.
Несмотря на то, что некоторые политики
говорят о крахе мультикультурализма. Может где-то он и потерпел крах, однако в
Азербайджане он жив: и эти тенденции, эти
идеи усиливаются, получая поддержку
общественности» (2).
Успешный опыт нашей республики в
сфере политики мультикультурализма и
толерантности по праву считается действенным примером, совершенной моделью
современного сосуществования и солидарности народов в новую историческую
эпоху.
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MULTİKULTURALİZM VƏ TOLERANTLIQ İDEOLOGİYASI AZƏRBAYCANDA
XÜLASƏ
Məqalə Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin həyata keçirilməsindən bəhs edir. Qeyd
olunur ki, multikulturalizm Azərbaycan Respubilkasının dövlət siyasətidir.
Bu siyasətin əsas məqsədi ölkədə yaşayan xalqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması,
inkişafı və cəmiyyət daxilində onların inteqarsiyasına nail olmaqdır. Azərbaycan ərazisində yaşayan
bütün xalqların, o cümlədən milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin qorunması və inkişafı
məsələsinə Azərbaycan Respublikası özünün dövlət siyasətinin həm məqsədi, həm də vasitəsi kimi
yanaşır.
Eləcə də də müəllif «multikulturalizm», «tolerantlıq», “multikultural təhlükəszilik” kimi
anlayışlar təhlil olunur.
Açar sözlər: multikulturalizm, tolerantlıq, multikultural təhlükəsizlik, demokratik cəmiyyət
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MULTICULTURALISM AND IDEOLOGY OF TOLERANCE IN AZERBAIJAN
SUMMARY
The article focuses on the issues of multiculturalism policy in Azerbaijan. It is emphasized that
multiculturalism is the state policy of the Republic of Azerbaijan.
The major objective of this policy is to protect and develop the ethno-cultural values of different
ethnic groups living in the country and integrate them into society. The Republic of Azerbaijan
considers the protection and development of the ethno-cultural values of ethnic groups and national
minorities living in the territory of Azerbaijan as both an objective and tool of its state policy. In
addition, the author reviews concepts such as "multiculturalism", "tolerance", "multicultural
security”.
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HEYDƏR ƏLİYEV FƏALİYYƏTİNİN NAXÇIVAN DÖVRÜ
Moskvada ciddi təqiblər, nəzarət altında
yaşayan fərdi pensiyaçı Heydər Əliyev 1990-cı
ilin iyul ayında Vətənə − Azərbaycana − Naxçıvana qayıtdı. Naxçıvan əhalisi onu böyük ruh
yüksəkliyi ilə qarşılayır, ona böyük ümid
bəslədiklərini bildirir, milli adət-ənənəyə görə
ayağının altında qurbanlar kəsilirdi. Moskva
mətbuatı Heydər Əliyevin Naxçıvandakı
fəaliyyəti haqqında ardıcıl məlumatlar verməyə başladı. Heydər Əliyev Naxçıvanda
olarkən, «İnterfaks» agentliyinin məlumatında
deyilirdi: «Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətlə
məşğul olmağı davam etdirir. Belə ki, iyulun
22-də Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanında onun yerli əhali ilə görüşü keçirilmişdir.
Bəzi məlumatlara görə, 30 minə qədər adam
toplanmışdı. Mitinqdə çıxış edərək Heydər
Əliyev qeyd etmişdi ki, Azərbaycan xalqı respublikanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və
dövlət müstəqilliyi, azad Azərbaycan uğrunda
mübarizə aparacaqdır» [1].
«Известия» qəzetinin məlumatında isə
deyilirdi: «İyulun 22-də axşam, Naxçıvanda
Lenin adına meydanda Heydər Əliyevin əhali
ilə görüşü keçirilmişdir. Görüşdə 30 min adam
iştirak etmişdir [15]. «Известия» qəzeti 30
avqust 1990-cı il tarixli nömrəsində «Heydər
Əliyevlə müsahibə» başlığı altında məqalədə
yazırdı: «Bakıda çıxan «Respublika» qəzetində Sov.İKP Siyasi Büronun keçmiş üzvü
Heydər Əliyevlə müsahibə dərc edilmişdi...
Heydər Əliyev müsahibəsində xüsusi olaraq
bildirmişdi ki, bu ilin yanvar ayında Sovet
ordusunun Bakıya yeridilməsini və onların
dinc əhaliyə qarşı aksiyasını ittiham edir. O,
bütün azərbaycanlıları birliyə çağırırdı. Əliyev
hesab edir ki, xalq respublikanın real suverenliyinə nail olmaq naminə birləşməlidir» [16].
n 2 (66) 2019 n

«AиФ»-nın müxbiri xəbər verirdi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayonunun
kəndlərindən birində yerli əhalinin Azərbaycanın Ali Sovetinə deputatlığa namizəd,
Sov.İKP Siyasi bürosunun keçmiş üzvü Heydər
Əliyevlə görüşü keçirilmişdir. Əhali öz həmyerlilərini hərarətlə salamladı və qədim Azərbaycan adətinə görə qurban kəsdilər. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının partiya təşkilatı və
hökumətinin məsul işçiləri də Heydər Əliyevlə
birlikdə seçkiqabağı səfərdə iştirak edirdilər
[16].
«Kомсомольская правда» qəzeti Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinə seçkilərdən sonra
«Əliyev qayıdır» başlıqlı məqalədə yazırdı:
«Uzun fasilədən sonra öz vətəninə qayıdan
Heydər Əliyevin ayaqlarının altında xalq
adətinə görə kəsilən qurbanların qanı hədər
yerə axıdılmadı. Doğma Naxçıvan torpağına
qayıdan Siyasi büronun keçmiş üzvü zamanın
çağırışına cavab verməyi qərara almışdı. Və
səhv etmədi. Kommunist Heydər Əliyev respublikada mandat uğrunda səslərin 95 faizini
toplayan, parlaq qələbə qazanan yeganə şəxsdir» [12].
1991-ci il sentyabrın 4-də Naxçıvan MR
Ali Məclisinin sessiyası Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan MR-nın xalq deputatı
Heydər Əlirza oğlu Əliyevi Ali Məclisin sədri
seçdi. «Həyat» qəzetinin 5 sentyabr 1991-ci il
tarixli nömrəsində dərc olunmuş hesabatda
deyilirdi: «Heydər Əliyev dərhal söz alaraq
namizədliyini geri götürdüyünü bildirmişdir.
Lakin bir neçə deputat təkidlə onun namizədliyi üzərində dayanmışdır. Deputat Heydər
Əliyev dəfələrlə tribunaya qalxıb razı olmadığını israrla bildirsə də, Məclis əksər səslə
onu Ali Məclisin sədri seçmişdi». «Şərq
n 181 n

n

À.Õÿëèëçàäÿ

n

qapısı» qəzeti 2№-li xüsusi buraxılış səhifəsində Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrliyinə seçilməsinə
dair «Məclis iflic vəziyyətindən çıxır» başlıqlı
məqalədə bu hadisənin Naxçıvanın müqəddəratında həlledici əhəmiyyəti olduğunu böyük
inamla qeyd edirdi. Məqalədə Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə seçilməsi göstərilirdi. Hələ
sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhərində çoxminli
mitinqdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin yarımçıq qalmış növbədənkənar sessiyasının (növbədənkənar sessiya avqustun 26-da çağırılmışdı) çağırılmasını və Heydər Əliyevin Ali
Məclisin sədri seçilməsini tələb edirdilər.
Heydər Əliyev üç dəfə çıxış edib, namizədliyini geri götürdüyünü bildirsə də, bu bir
nəticə vermədi. Sessiyada iştirak edən 75
deputatdan 70 nəfəri lehinə səs verməklə, 5
nəfəri bitərəf qalmaqla Heydər Əliyev
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçildi [14].
«Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisi 1991-ci il sentyabrın 4-də cari ilin
sentyabr ayının 8-nə təyin edilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti seçkilərinin Muxtar
Respublika ərazisində dayandırılması haqqında qərar qəbul etmişdir. Azərinformun məlumatına görə, Heydər Əliyev «Azərbaycan
Respublikasının kommunist rəhbərliyini
Muxtar Respublikanın ali qanunvericilik orqanının fəaliyyətinə və sakinlərinə təzyiq göstərməyə, demokratik prosesləri boğmağa»
çalışmaqda təqsirləndirir və bu qanunsuz
hərəkətlərə qarşı etirazını bildirirdi. Sessiyanın
gedişi radio vasitəsilə translyasiya edilmiş,
videoyazısı televiziya ilə göstərilmişdir.
Heydər Əliyevin nitqi yerli qəzetdə dərc
olunmuşdur [22, s.186].
Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı
böhtanlar lap yüksək səviyyədə aparılırdı.
Bunların biri də 1991-ci il sentyabrın 9-da
mərkəzi televiziyanın «Bpeмя» proqramında
Azərbaycan prezidenti A.Mütəllibovun mətbuat konfransı haqqında reportajda Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qərarının təhrif edilməsi və saxtalaşdırılması idi.
A.Mütəllibov prezident seçkilərinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində dayandırıln 182 n

ması haqqında qərar vermiş Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin ünvanına qərəzli
fikirlər söyləyərək hədə-qorxu gəlmiş, «Biz elə
edərik ki, onlar özlərinə gələrlər» demişdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Rəyasət Heyəti belə hərəkətlərə qarşı öz
münasibətini bildirmiş və 1991-ci il sentyabrın
10-da xüsusi bəyanat vermişdi. Bəyanatda bu
cür hərəkətlər demokratiya prinsiplərinin
pozulması, təzyiq göstərilməsi və Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
tutduğu diktatura yolunun davamı kimi qiymətləndirilirdi. A.Mütəllibovun bu cür hərəkətlərinin, xüsusilə yolverilməz olduğu
göstərilirdi [6]. Naxçıvan Muxtar Respublikası
bu dövrdə həm də informasiya blokadasına
alınmışdı.
Heydər Əliyevin Azərbaycana qayıtması,
xalq deputatı seçilməsi barəsində cürbəcür
şayiələr yayanlar var idi. O özü bu şayiələrə
belə cavab verirdi: «Mənim Azərbaycana
qayıtmağım, xalq deputatı seçilməyim barədə
cürbəcür şayiələr yayılıb. Bunlara cavab olaraq
bəyan edirəm ki, doğma Vətən torpağına heç
də yenidən hakimiyyətə qalxmaq, kimdənsə
qisas almaq üçün yox, ancaq və ancaq
respublikanın bu ağır və çətin dövründə xalqın
dərdinə şərik olmağa, vətəndaşlıq borcumu
yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə
qoşulmağa gəlmişəm. Məni bir azərbaycanlı
kimi bu hüquqlardan heç kəs məhrum edə
bilməz» [22, 97; 3]. Bu fikirləri, bəyanatı
Heydər Əliyev 1991-ci il fevralın 5-də
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında
söyləmiş və həmin il sentyabr ayının 4-də
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilmişdir.
O, bütün Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə
məşğul olur, eyni zamanda 20 Yanvar faciəsinə
hərtərəfli hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə
xüsusi diqqət verirdi. Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisi noyabr
ayının 21-də qəbul etdiyi [129-130] qərarda 20
Yanvar faciəsini işğalçı siyasət və düşünülmüş
hərbi təcavüz kimi qiymətləndirir və BMT-nin
İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin kobud şəkildə pozulması faktı hesab edir. Qəbul edilən
qərarda:
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1) Bakı şəhərində törədilmiş qanlı hadisələr Azərbaycan SSR-in suveren hüquqlarına,
respublikada gedən, demokratik proseslərə
qəsd kimi qiymətləndirilir;
2) Dinc əhaliyə, silahsız kütləyə, heç bir
müqavimət göstərməyən günahsız adamlara
qarşı müasir silahlarla, hərbi texnika ilə zorakılıq edilməsi, qocaların, qadınların, uşaqların qətlə yetirilməsi Azərbaycan xalqına qarşı
açıq təcavüz kimi ittiham edilir;
3) Bir ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, Bakı faciələrinə Azərbaycan SSR Ali
hakimiyyət orqanları tərəfindən siyasi qiymət
verilməməsi, bununla əlaqədar yaradılmış
xüsusi deputat istintaq komissiyasının işinin
qeyri-müəyyən səbəblərdən başa çatdırılmaması, qanlı hadisələrin günahkarlarının aşkara
çıxarılıb qanuni məsuliyyətə cəlb olunmamasına qəti etiraz olunur. Azərbaycan SSR Ali
Sovetindən tələb edilir ki, ən qısa müddətdə
həmin məsələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılsın;
4) Bu qərar qəbul edilən andan 20 Yanvar
gününün hər il Naxçıvan MR-da Milli Matəm
günü kimi qeyd olunması qərara alınır;
5) Azərbaycan SSR Ali Sovetindən xahiş
olunur ki, 20 Yanvar günü hər il Azərbaycan
SSR-də Milli Matəm günü kimi qeyd edilsin
[2].
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının 12-ci çağırış birinci sessiyasında çıxışı (7
fevral 1991-ci il) mühüm əhəmiyyətli bir tarixi
sənəddir. İlk dəfə olaraq bu sənəddə 1988-ci
ildən başlayaraq Azərbaycanda baş verən
siyasi hadisələrə düzgün qiymət verilirdi.
Heydər Əliyev Sovet İttifaqında və Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət haqqında öz fikir
və təkliflərini Ali Məclisə çatdırdı. Heydər
Əliyevin çıxışında irəli sürülən fikirlər bütün
ölkədə siyasi, iqtisadi və dövlət üsuli-idarəsinin keçirdiyi böhranı dərk etməyə kömək
etdi. «Hər şeydən əvvəl, keçmişdə müxtəlif
vaxtlarda buraxılmış səhvlərin də rolunu qeyd
etməklə əsas səbəblər «perestroyka» adlandırdığımız dövrdə həyatımızın bütün sahələrində
buraxılmış ciddi, kobud və bağışlanmaz səhvlərdir. Təəssüf ki, bunların üstü ört-basdır
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edilir, rəsmi dairələr və kütləvi informasiya
vasitələri ancaq keçmişi atəşə tuturlar. Tam
qətiyyətlə demək olar ki, 1985-ci ildə başlanmış dəyişikliklərin, siyasi və iqtisadi əsaslarla
işlənib-hazırlanmış uzunmüddətli strategiyası
və tələmtələsik şəkildə həyata keçirilmiş,
bəzən bir-birinə zidd olan tədbirlər təbiidir ki,
müsbət nəticə erməmişdir» [4]. Heydər Əliyev
göstərdi ki, ölkədə yaranmış vəziyyətin
günahkarları hakimiyyətdə olan Kommunist
Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, o cümlədən
partiya və dövlət hakimiyyətini ələ keçirmiş
Qorbaçovdur. Ölkədəki vəziyyətə Heydər
Əliyev qiyməti mühüm elmi, siyasi əhəmiyyət
daşıyırdı.
Heydər Əliyev ilk günlərdən Dağlıq Qarabağ «məsələ»sində Mərkəzin xəyanətkar
addımlarının xronikasını və Azərbaycan rəhbərliyinin səhvlərini şərh etmişdi. 1988-ci il
mart ayında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi və SSRİ Nazirlər
Soveti Dağlıq Qarabağın siyasi, iqtisadi-siyasi
inkişafına dair qərar qəbul etmişdi. Həmin
sessiyada A.Volski, Z.Balayan, Poqosyan,
Dadamyan da Azərbaycandan deputat hüququ
ilə iştirak edirdilər. «Onlar orada bizim Azərbaycana daha da böyük xəyanət etmək üçün
böyük hüquqlara» malik olduqlarını göstərirdilər [4].
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinin sədri Heydər Əliyev çıxışının
sonunda belə bir taleyüklü, tarixi əhəmiyyət
daşıyan məsələ üzərində dayandı: «...bizim
sessiyamız Ermənistanı necə bir təcavüzkar
dövlət kimi adlandırmalıdır. Biz bu barədə
qərar qəbul etməliyik. ...bunu bütün dünyaya
bəyan etməliyik» [5]. Avropa Şurasında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı, o
zaman Avropa Şurası PA-nın sədr müavini,
millət vəkili İlham Əliyevin böyük səyi nəticəsində Ermənistanın Avropa Şurasının sənədlərində işğalçı dövlət kimi qeyd etdirilməsinə
nail olundu.
Ali sovetin sessiyalarında Azərbaycanda
vəziyyətin ağırlığının səbəbinin respublikada
Azərbaycan Kommunist Partiyasının diktatura
rejiminin mürtəce siyasəti və buraxdığı kobud
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və bağışlanmaz səhvlər olduğunu izah edən
Heydər Əliyevə qarşı yenə də zaldan hay-küy
qaldırdılar. «Mən belə kəskin çıxış edərkən
düşünürəm ki, indi mənim çıxışımdan sonra
xüsusi hazırlanmış adamlar çıxıb mənim əleyhimə sözlər deyəcəklər. Mən bu sözlərə öyrənmişəm. Ona görə də heç narahat olmayın. Mən
öz vicdanım qarşısında cavabdeh olaraq bu
gün bu çıxışı edirəm» [22, 175-176; 13]. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu çıxışdan sonra Heydər
Əliyev Bakıya qayıdanadək, 1993-cü il iyunun
9-dək, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
sessiyasında iştirak etməmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, milli azadlıq hərəkatına ilk vaxtlar rəhbərlik edən Azərbaycan
Xalq Cəbhəsi sonralar öz mövqeyini zəiflətdi.
Bu, özünü iqtidar − AXC sövdələşməsində
göstərdi. İqtidar və AXC liderləri 1990-cı il
mayın ortalarında məşvərət şurası yaratdılar.
Məşvərət Şurasının razılığı ilə Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin sessiyası mayın 19-da
Prezident vəzifəsi təsis etdi. İyulda Ali Sovetə
keçirilən seçkilərdə «demblok» 360 deputat
mandatından cəmi 30-nu qazandı. Hərəkatda
rəhbərlikdə yeni liderə böyük ehtiyac var idi.
Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi və Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilməsi,
Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat mandatı qazanması və bu vəzifələrdə fəaliyyəti Azərbaycanın azadlıq
mübarizəsində, müstəqillik uğrunda mübarizəsində böyük əhəmiyyəti oldu. Onun sədrliyi
ilə 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən Naxçıvan parlamentinin sessiyası Muxtar Respublikasının adından «sovet sosialist» sözlərini
götürdü. «Ali Sovet» sözünü «Ali Məclis»
sözü ilə əvəz etdi [23]. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) üçrəngli bayrağını
özünün dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi
haqqında qərar qəbul etdi. Qərarda deyilirdi:
«İlk Azərbaycan Demokratik Respublikasının
üçrəngli dövlət bayrağı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət bayrağı kimi təsis
edilsin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
digər dövlət rəmzi - dövlət gerbi haqqında məsələ öyrənilib Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin müzakirəsinə verilsin» [23].
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Eyni zamanda Azərbaycan Demokratik Respublikasının üçrəngli dövlət bayrağının bütövlükdə Azərbaycan SSR-nin dövlət rəmzi kimi
təsis edilməsi məsələsi qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında Azərbaycan SSR Ali Sovetindən
xahiş edilməsi haqqında qərar qəbul edildi.
Naxçıvan MR Ali Məclisi milli-azadlıq
hərəkatını boğmaq üçün SSRİ rəhbərliyinin 20
yanvarda Bakıda törətdiyi cinayətə düzgün
siyasi qiymət verdi. Naxçıvanda keçirilən
demokratik tədbirlər bütün Azərbaycan üçün
nümunə olmuşdu. Demokratik qüvvələrin tələbi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1991-ci il
fevralın 5-də keçirilən sessiyası bir sıra tarixi
qərarlar qəbul etdi. Dövlətin adı − «Azərbaycan
SSR» adı dəyişdirilərək, «Azərbaycan Respublikası» adlandırıldı. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı kimi
təsdiq edildi. Tarix Heydər Əliyevin uzaqgörənliyini tezliklə təsdiq etdi − SSRİ dağıldı.
Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi əvvəl
19-21 avqust dövlət çevrilişini müdafiə etmək
mövqeyi tutmuşdursa da, sonda xalqın artan
təzyiqi ilə və həmçinin özünün hakim mövqeyini qoruyub saxlamaq üçün 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin sessiyası «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa edilməsi
haqqında» Bəyannamə qəbul etdi [22, 175176; 13].
1991-ci il oktyabrın 16-18-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin ikinci sessiyasında
dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktın
layihəsinin müzakirəsi keçirildi. Gərgin şəraitdə
keçən müzakirələrdən sonra «Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya Aktı» qəbul olundu. Müzakirə
oktyabrın 18-nə kimi davam etdi. Müzakirələrdə belə bir fikir də irəli sürülmüşdü ki,
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyi məsələsinə öz münasibətini referendum yolu ilə
bildirməlidir. Əlbəttə, bu, məsələnin həllini
yenə də uzada bilərdi. Ona görə də Ali Sovet
irəli sürülmüş düzəlişlər və qeydlər nəzərə
almaqla oktyabrın 18-də «Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya Aktı»nın bütövlükdə qəbul
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edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Xalqın
arzusu yerinə yetirildi. Müstəqillik Azərbaycan
xalqının tarixi nailiyyəti idi. Bundan sonra
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi dünya dövlətləri tərəfindən tanınmağa
başlandı. İlk olaraq Türkiyə (19 noyabr 1991),
sonra Rumıniya (11 dekabr 1991), Pakistan
(13 dekabr 1991), İsveçrə (23 dekabr 1991),
İran (25 dekabr 1991), ABŞ (23 yanvar 1992),
Rusiya (10 aprel 1992) və digər ölkələr dövlət
müstəqilliyimizi tanıdı. 1993-cü ilin əvvəlində
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini artıq 116
dövlət tanımış, 70 xarici dövlətlə diplomatik
əlaqələr qurulmuşdu. Azərbaycan Respublikası 14 beynəlxalq təşkilata üzv qəbul
edilmişdi. Azərbaycan 1991-ci ilin dekabrında
İslam Konfransı Təşkilatına, 1992-ci ilin fevralında Türkiyə, İran və Pakistan dövlətlərinin
daxil olduğu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına
üzv oldu. Yalnız bir aydan sonra, 1991-ci il
noyabrın 15-də «Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyi üzrə respublika referendumunun keçirilməsi haqqında» Ali Sovet qərar
vermişdi. Azərbaycan Respublikasında dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi keçirildi.
Referendum bülleteninə bir sual yazılmışdı.
«Siz Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Azərbaycan Respubli-kası
Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktına
tərəfdarsınızmı?» Səsvermə hüququ olanların
95 faizindən çoxu referendumda iştirak etdi.
Azərbaycan xalqı yekdilliklə respublikanın
dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı. 1992-ci
ilin mayında Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini, 1993-cü ilin
yanvarında isə dövlət gerbini təsdiq etdi [21,
58].
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən
sessiyası bu məsələyə öz münasibətini bildirdi
və qəbul etdiyi qərarda Ali Sovetin qərarına öz
tənqidi müddəalarını qeyd etməklə «Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında»
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı
ilə əlaqədar 1991-ci il dekabrın 29-da Naxçıvan
Muxtar Respublikasında referendum keçirilməsini qərara aldı. Qərarda 1991-ci il martın
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17-də SSRİ-nin qorunub saxlanması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş
referendumun nəticələrini saxtalaşdırılmış
hesab edildiyi qeyd olunur və onların ləğv
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Ali Soveti tərəfindən qərar verilməsi xahiş
edilirdi [13].
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin ikinci sessiyasının
«Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı»nı qəbul
etməsi Naxçıvanda yüksək əhvali- ruhiyyə ilə
qarşılandı. Bu münasibətlə Naxçıvan MR Ali
Məclisinin sədri Heydər Əliyev «Həyat»
qəzeti redaksiyasına teleqram göndərmişdi.
Teleqramda deyilirdi: «Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi 1991-ci il oktyabrın 18-də
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında «Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı»nın
qəbul edilməsi münasibətilə bütün Azərbaycan
xalqını təbrik edir və bunu tarixi hadisə kimi
qəbul edir. Biz bu gün xoşbəxtik ki, nəhayət,
Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət
orqanı tərəfindən milli azadlıq niyyətlərimizin
həyat keçirilməsi üçün ilk addım atılıbdır.
Azərbaycan xalqı tam əmin ola bilər ki, naxçıvanlılar milli azadlıq hərəkatı uğrunda
mübarizəni daha əzmlə davam etdirəcəklər»
[11].
1992-ci il oktyabrın 24-də AXC Naxçıvan
şöbəsinin silahlı dəstələri və Ordubad rayon
polisi tərəfindən Naxçıvanda dövlət çevrilişi
cəhdi göstərildi. Muxtar Respublikanın
televiziya şirkətini, texniki istismar rabitə
idarəsinin elektrik mərkəzini, Daxili İşlər
Nazirliyini tutdular. Heydər Əliyev bir neçə
dəfə AXC sədri, Azərbaycan prezidenti Ə.Elçibəylə telefonla danışaraq AXC Naxçıvan
şöbəsi tərəfindən törədilən təxribata son qoyulmasını tələb etmişdi: «Oktyabr ayının 24-də
Naxçıvanda çevriliş edib məni ordan qovmaq
istəyəndə mən 9 dəfə Əbülfəz Elçi-bəylə telefonla danışdım, dedim, bu adamları yığışdırın,
o, mənə deyir, nə cür yığışdırım? Dedim, bunlar Xalq Cəbhəsinin qeyri-qanuni silahlı
adamlarıdır. Siz, Xalq Cəbhəsinin sədrisiniz,
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göstəriş verin yığışdırsınlar. Siz bilirsinizmi ki,
o, bu göstərişi vermədi?.. Nəhayət, 15 min
Naxçıvan əhalisi - qoca, cavan, uşaq, qadın,
kişi toplaşdılar ora, o camaatı oradan dağıtdılar» [7].
Naxçıvanda Heydər Əliyevin siyasəti və
təşkilatçılığı nəticəsində xalq dövlət çevrilişi
cəhdinin qarşısını ala bildi. Bu, tarixi obyektiv
proseslərin qanunauyğun nəticəsi, taleyin
Azərbaycan xalqına və bütün keçmiş SSRİ
respublikalarının xalqlarına əvəzsiz töhfəsi
idi» [20, 28].
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev AXC-yə, onun sədri
Ə.Elçibəyə qarşı sərt müxalifətdə, ümumiyyətlə, müxalifətdə olmamışdı. 1993-cü ilin
fevralına qədər Heydər Əliyevlə Ə. Elçibəy
arasında heç vaxt görüş olmamışdı. Yalnız
fevral ayında Bakıda prezident Ə. Elçibəylə
Heydər Əliyevin ilk görüşü olmuşdu. Bu
görüşdə Heydər Əliyev Ə. Elçibəylə bir çox
məsələləri müzakirə etmişdilər Naxçıvan MR
Ali Məclisinin sədri Azərbaycan prezidentinə
öz məsləhətlərini, arzularını, tövsiyələrini
söyləmişdi. Heydər Əliyev qeyd etmişdi ki,
Ə.Elçibəylə görüşdən sonra da «...Bizim
münasibətlərimiz normal olmuşdur» [19, 24].
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri işlədiyi
dövrdə Heydər Əliyevin Ə. Elçibəylə nadir
hallarda telefon söhbətləri olmuşdu. Bu söhbətlərdə Naxçıvana diqqət yetirilməsi məsələləri irəli sürülmüşdü. Ə.Elçibəy çətin
vəziyyətdə yaşayan Naxçıvana lazımi diqqət
yetirmirdi. Ona görə də onlar arasında münasibətlər Heydər Əliyev Bakıya qayıtdıqdan
sonra ilk günlərdə özünün qeyd etdiyi kimi
«əslinə qalsa, hansısa sərt qarşıdurma ilə deyil,
məhz bu cür xarakterizə edilirdi» [21, 61].
Azərbaycanda siyasi şəraitin ağırlaşması,
respublika rəhbərliyinin səriştəsizliyi, daxili
çəkişmələrin artması nəticəsində respublikanın
dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə yaradırdı.
1992-ci il oktyabrın 16-da Azərbaycanın bir
qrup ziyalısı Heydər Əliyevə müraciətlə, Yeni
Azərbaycan siyasi partiyası yaradılması və
onun bu partiyanın fəaliyyətində iştirak etməsini xahiş etdilər. Heydər Əliyev oktyabrın
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24-də ziyalıların müraciətinə cavab verdi və
belə bir partiyanın yaradılmasının tarixi zərurətdən doğduğunu və belə bir partiya yaradılarsa, onun fəaliyyətində iştirak etməyə hazır
olduğunu bildirdi. Noyabrın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilat komitəsinin yığıncağında Heydər Əliyev təşkilat komitəsinin sədri
seçildi. Noyabrın 21-də Naxçıvan şəhərində
Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı
keçirildi. Təsis konfransında Azərbaycanın
müxtəlif regionlarından 550 nəfərdən çox
nümayəndə iştirak edirdi. Bunlar təəssübkeş
qrupların nümayəndələri idilər. Heydər Əliyev
açıq səsvermə yolu ilə partiyanın sədri seçildi.
Konfransda YAP-ın proqram və nizamnaməsi
qəbul edildi. Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan
Partiyasının əsas məqsəd və vəzifələrini belə
şərh edirdi: «Yeni Azərbaycan - parlament tipli
partiyadır və qəbul etdiyi proqramına uyğun
olaraq aşağıdakıları özünün məqsədləri hesab
edir: Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi; milli, dini və dil mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlarının bərabər hüquqlara malik olduğu
sivilizasiyalı, demokratik, hüquqi dövlət
yaradılması. Lakin ön planda Azərbaycanın
qarşısında duran ən mühüm və təxirəsalınmaz
problemlərin həlli dayanır - hər şeydən əvvəl,
respublikanın geniş miqyaslı xarakter almış
müharibə vəziyyətindən çıxarılması, Qarabağ
probleminin həll olunması, habelə ağır sosialiqtisadi böhranın dəf edilməsi» [22, 309].
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Naxçıvanı erməni təcavüzündən qorumaq sahəsində
böyük işlər görürdü. 1992-ci il mayın 18-də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək
rayonunun ərazisinə Ermənistan tərəfindən
hərbi hücum təşkil edilmiş, toplardan və başqa
silahlardan atəş açılmaqla hərbi təcavüz başlanmışdı. Naxçıvan üçün ağır imtahan idi.
İtkilər olmuşdu, dağıntılar var idi. Hadisə
başlayan kimi Heydər Əliyev təcili olaraq Ali
Məclisin iclasında müzakirə keçirdi, həm
siyasi xarakterli tədbirlər, həm də müdafiə
tədbirləri görüldü. Ali Məclisin sədri Heydər
Əliyev hücum başlandığı ilk gündən dünya
ictimaiyyətinə, televiziya ilə respublika əhalin Aprel - May - Iyun n
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sinə müraciət etdi. Müraciətin sonunda Heydər
Əliyev demişdi: «Bir daha Naxçıvan əhalisinə
bildirmək istəyirəm ki, narahat olmasınlar,
bizim öz torpağımızı qorumağa qüdrətimiz var
və bütün imkanlardan istifadə edib Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əminamanlığı təmin
edəcəyik» [22, 309]. İlk növbədə Türkiyənin
baş naziri Süleyman Dəmirəl, xarici işlər naziri
Hikmət Çətin, baş nazirin birinci müavini
Ərdal İnönü ilə əlaqə yaratdı. Türkiyənin Nazirlər Kabineti bəyanat verdi. Həmin gündən
başlayaraq Türkiyənin bəyanatı bütün dünyaya
yayıldı. Bunlar mühüm mənəvi yardım idi.
Mayın 18-də gecə Türkiyənin Nazirlər
Kabinetinin qəbul etdiyi bəyanatın mühüm
cəhəti haqqında Heydər Əliyev göstərmişdi ki,
«Bu bəyanatda Türkiyə hökumətinin 1921-ci
il Qars müqaviləsinə əsasən Naxçıvan Muxtar
Respublikası haqqında xüsusi səs sahibi
olması, qarant rolunu oynaması məsələsi qeyd
olunubdur və bu da bütün dünyaya çatdırıbdır»
Naxçıvana xarici müxbirlərin axını başlanmışdı. Onlar gündə bir neçə dəfə Ali Məclisdən məlumatlar alırdılar. Heydər Əliyev
deyirdi: «Mən şəxsən gündə bir neçə dəfə
onlarla görüşmüşəm, vəziyyət haqqında
məlumat vermişəm. Onlar da çox operativ
hərəkət edərək, məlumatları bütün dünya
informasiya orqanlarına çatdırmış və bunun
nəticəsində dünya ictimaiyyətində böyük bir
ciddi rəy yaranmışdır...» [22, 309]. Bütün
operativ informasiya tədbirlərinin nəticəsində
mayın 22-nə qədər 57 dövlət rəsmi surətdə
Ermənistan Respublikasının Naxçıvana hərbi
təcavüzünü pisləyib və çox ciddi bəyanatlar
vermişdi. Naxçıvan bir tərəfdən müharibə
alovu içərisində idi, digər tərəfdən quruculuq
işi ilə məşğul idi. Ağır günlərdə 1992-ci il
mayın 28-də Sədərəkdə Araz çayı üzərində
salınmış Naxçıvanla Türkiyə arasında körpünün rəsmi açılışı oldu. Körpünün rəsmi açılışında Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri
Süleyman Dəmirəl başda olmaqla Türkiyədən
Naxçıvana böyük dövlət nümayəndə heyəti
gəlmişdi [8, 65-66]. Heydər Əliyev həmin
körpünü «arzu və ümidlərin körpüsü» adlandırmışdı. Körpünün açılışı münasibəti ilə Naxn 2 (66) 2019 n

çıvana gəlmiş S. Dəmirəl körpünün açılışını
Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlığın
yeni dövrünün başlanğıcı adlandırdı.
Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyinin yaradılmasında Heydər Əliyevin
böyük tarixi xidməti olmuşdur. 1989-cu ildə
Naxçıvanda «Sərhəd hərəkatı» başlanan vaxt,
yəni tarixi bir ərazidə yaşamış azərbaycanlıların iki yerə parçalanmasına qarşı Araz çayı
boyunca bu xalqın əlaqəsini, birliyini qıran
sərhədlərin aradan götürülməsi tələbi ilə SSRİnin dövlət sərhədi boyunca çəkilmiş sərhəd
çəpərlərinin elliklə sökülməsinə başlanmışdı.
Heç də təsadüfi deyildir ki, 1989-cu ildən başlayan «Sərhəd hərəkatı»na qiymət vermək
məqsədi ilə 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi sessiyasında
xüsusi məsələ - Dünya azərbaycanlıların milli
həmrəylik və birlik günü haqqında məsələ
müzakirə edilmişdi. İclası Heydər Əliyev
aparmışdı. Məsələ geniş müzakirə edildikdən
sonra o, müzakirələrə yekun vuraraq, sərhəd
hərəkatının böyük əhəmiyyətini göstərmişdi:
«...iki il bundan əvvəl vətənpərvər gənclərin
bu hərəkatı başlanmış və onlar heç bir
təhlükədən qorxmayaraq bu tədbiri həyata
keçirmişlər... Mən belə hesab edirəm ki, bu
hərəkatın
qurbanı
olanların
xatirəsi
əbədiləşdirilməlidir» [13, 5].
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali məclisi
«31 dekabr − Dünya Azərbaycan türklərinin
həmrəylik və birlik günü haqqında» qərar
qəbul etdi. Qərarda deyilirdi:
1. 31 dekabr Dünya Azərbaycan türklərinin
həmrəylik və birlik günü elan olunsun və hər
il bayram edilsin. Həmin gün Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində iş günü hesab
edilməsin.
2. 31 dekabrın Dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik və birlik günü kimi bütün
Azərbaycan Respublikasında rəsmi qeyd edilməsi üçün qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə
təklif verilsin» [13, 5]. Naxçıvanın blokada
şəraitində olduğu vaxt Heydər Əliyev xariclə
əlaqə saxlayıb diyarın mövqeyini möhkəmləndirirdi.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev iqtisadi blokada
şəraitində dağılmış təsərrüfatı bərpa etmək,
əhalinin yaşayış təminatını qaydaya salmaq
sahəsində ciddi tədbirlər həyata keçirirdi.
Muxtar Respublikanın Ali Məclisi, Nazirlər
Kabineti və başqa nazirlik və idarələr Heydər
Əliyevin məsləhətləri və göstərişləri ilə
müəyyən tədbirlər həyata keçirə bilmişdilər.
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi Heydər
Əliyev qonşu Türkiyə və İranım rəhbərləri ilə
köhnə tanışlığından istifadə edərək muxtar
respublikaya yardım kredit, humanitar kömək,
elektrik enerjisi ilə təchiz etmək və digər
məsələlər haqqında razılığa gəlməyə müvəffəq
olmuşdu. Türkiyə Naxçıvan Muxtar Respublikasına 100 milyon dollar kredit vermişdi.
Qonşu dövlətlər − Türkiyə və İranla yaradılan
münasibətlər vəziyyətə xeyli təsir etmişdi.
Naxçıvan MR Ali Məclisi ilə Türkiyə hökuməti arasında 1992-ci il martın 24-də Ankarada iş birliyi protokolu imzalanmışdı. Bu
protokola əsasən Türkiyə hökuməti muxtar
respublikaya mal-material yardımı etmişdi ki,
bu da kənd təsərrüfatını ağır vəziyyətdən çıxarmağa, məhsul istehsalına müəyyən müsbət
təsir etmişdi. 1992-ci il avqustun 24-də Tehranda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisi ilə İran İslam Respublikası arasında
protokol imzalanmışdı. Bu protokola əsasən,
İran İslam Respublikası ərazisində Naxçıvanla
Bakı arasında şose yolu açılmışdı (9). Türkiyə
Respublikasının «Qızıl Ay» cəmiyyəti, İran
İslam Respublikasının «Hilal Əhməd» cəmiyyəti vasitəsilə Muxtar Respublikaya humanitar
yardımı edilirdi. 1992-ci il mayın 24-də Ankarada Türkiyə ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası, 1992-ci il avqust ayının 24- də
Teh-randa İran İslam Respublikası ilə Naxçıvan MR arasında imzalanan müqavilələrə əsasən, Naxçıvana ərzaq və yanacaq məhsulları
göndərilirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin 7 dekabr 1992ci il tarixli qərarında göstərilirdi ki, Türkiyə
Respublikası tərəfindən Naxçıvan Muxtar
Respublikasına ərzaq malları alınması üçün
ayrılmış kredit hesabına son dörd ayda muxtar
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respublikaya 293 ton mal əti, 250 ton kərə
yağı, 700 ton marqarin, 363 ton günəbaxan
yağı, 460 ton toyuq əti, 2283 ton şəkər tozu,
400 ton düyü, 600 ton makaron, 6000 ton un
gətirilmişdi. Bakıdan isə Naxçıvana cəmi 15
ton mal əti, 219 ton kərə yağı, 35 ton şəkər
tozu, 164 ton düyü, 2 ton makaron, 3200 ton
un göndərilmişdi [151-152]. Oktyabr-noyabr
aylarında İran İslam Respublikasından 520 ton
dizel yanacağı, 540 ton mazut, 220 ton daş
kömür, 955 ton kartof, 350 ton un 97 ton soğan
göndərilmişdi. 1992-ci il dekabr ayının 3-də
İran İslam Respublikasından Naxçıvana təqribən 30 mqvt gücündə elektrik enerjisinin verilməsinə başlanmışdı. Türkiyədən (İqdır şəhəri)
Naxçıvana çəkilən elektrik xəttinin çəkilişi
başa çatmaq üzrə idi [10].
Qeyd etmək lazımdır ki, çətin şəraitdə
yaşayan Naxçıvan Azərbaycan rəhbərliyindən
kömək almırdı. Muxtar Respublikaya sosialiqtisadi məsələlərin həll edilməsində heç bir
yardım edilmirdi. Əksinə, Azərbaycanın bəzi
rəhbərləri Muxtar Respublikaya kömək əvəzinə, onun rəhbərliyinə, şəxsən Heydər Əliyevə
təzyiq göstərməyə cəhd edir, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Heydər
Əliyevin xalq tərəfindən müdafiəsi isə getdikcə möhkəmlənirdi. Naxçıvanda 24 oktyabr
dövlət çevrilişinə cəhdinin xalq tərəfindən ləğv
edilməsi bunu bir daha sübut etdi.
1991-ci il dekabrın 27-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər
Əliyev ABŞ-in Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşları − səfirliyin ikinci katibləri Enn K.Breyter və Obri A.Karlsonu onların öz xahişləri ilə
qəbul etmişdi. Amerikalı diplomatlar bildirmişdilər ki, onlar Zaqafqaziya problemləri ilə
məşğul olurlar və Naxçıvana Heydər Əliyevlə
görüşmək məqsədilə gəlmişlər. Xanım Enn
K.Breyter demişdi: «Biz Azərbay-canda bir
neçə dəfə olmuşuq. Naxçıvana gəlməyə çalışmışıq, lakin hər dəfə Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində də, Bakıda da
maneələrlə rastlaşmışıq» Eyni zamanda
Heydər Əliyev Qərb ölkələri ilə Naxçıvana
yardım edilməsi haqqında danışıqlar aparırdı.
O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
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B.Klintonla əlaqə yaratmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Naxçıvana
humanitar yardım göndərirdi. Bununla da blokada şəraitində Naxçıvanın yaşaması təmin
olunurdu [24].
1992-ci il iyulun 23-də Heydər Əliyev
Bakıdan Naxçıvana gəlmiş Rusiya Federasiyasının xüsusi səlahiyyətli elçisi, Dağlıq Qarabağda sülhün bərqərar olunması üzrə Rusiyanın vasitəçilik missiyasının rəhbəri Vladimir
Kazimirovu qəbul etmişdi. Ali Məclisin sədri
Muxtar Respublikanın rəhbərliyi və əhalisinin
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh
yolu ilə aradan qaldırılmasına tərəfdar olduqlarını bildirmiş və Rusiyanın vasitəçilik
missiyasının səylərinin müvəffəqiyyətlə nəticələnməsini arzulamışdı. Heydər Əliyev 1993-cü
il fevralın 4-də Naxçıvana gəlmiş Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri
Riçard M.Maylısı qəbul etmişdi. Mart ayının

n 2 (66) 2019 n

10-da isə ABŞ-ın Naxçıvan MR-na humanitar
yardımını gətirən inspeksiya qrupunun üzvləri – Robert Hovardi, Devid Robertsi və Cil
Robitsonu qəbul etmişdi. Muxtar Respublikanın rəhbəri ABŞ-ın Naxçıvana göndərdiyi humanitar yardımın böyük siyasi əhəmiyyəti
olduğunu bildirmişdi. Çünki ABŞ-ın konqresi
bundan əvvəl Azərbaycana humanitar yardım
göndərilməsini qadağan etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bil Klintonun
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasına humanitar yardım etməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi [24].
Heydər Əliyev Naxçıvanda gördüyü işlərə
yekun vuraraq «Российский фермер» qəzetinin müxbirləri ilə söhbətində qeyd edirdi ki,
«Öz adıma artıq heç bir şey çıxmayaraq, deyə
bilərəm və həyatda fəxr etməyə həqiqətən dəyər ki, mən həmin müddət ərzində Nax-çıvanı
müharibədən qorudum» [18, 48; 17].
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NAKHCHIVAN PERIOD DURING THE TENURE
OF NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV
SUMMARY
The article is about genius personality and great leader Heydar Aliyev who left an irreplaceable
and unforgettable mark in the fate of the Azerbaijani people. All that was made by Heydar Aliyev
for Azerbaijan since his coming to power on 14 July, 1969 constitutes the main part of the article.
A new stage in the economic, social and cultural life of the country began after Heydar Aliyev’s
election as the First secretary of the Central Committee of the Communist Party of Azerbaijan on
July 14, 1969. After this period, agricultural sector, industry, transport started to develop
dramatically.
On October 3, 1993 as a result of nationwide voting, Heydar Aliyev was elected President of
the Republic of Azerbaijan which testified the right choice of the Azerbaijani people. His political
activity is successfully realized today by his worthy successor, President of Azerbaijan, Ilham
Aliyev. The article covers Heydar Aliyev’s life as well as his activities. It is also emphasized in the
article that Heydar Aliyev earned the name of the Great Leader and the National Leader by his
wise decisions throughout history. The founder of the New Azerbaijan Party, the founder of dynamic
development strategy in Azerbaijan, Heydar Aliyev's multifaceted activity is reflected in this article.
Key words: Azerbaijan, Heydar Aliyev, National Leader, development strategy, statehood
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НАХИЧЕВАНСКИЙ ПЕРИОД В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о гении, великом лидере, прекрасном человеке Гейдаре Алиеве,
оставившим незаменимый и неизгладимый след в судьбе азербайджанского народа. Все то,
что сделал Гейдар Алиев для Азербайджана после прихода к власти 14 июля 1969 года,
составляет основную часть статьи. После назначения Гейдара Алиева первым секретарем
Центрального Комитета Компартии Азербайджана политика, экономика и общественная
жизнь в Азербайджане начала развиваться быстрыми темпами, во всех сферах был достигнут
прогресс. Сельское хозяйство, промышленность, транспорт, аграрная жизнь развивались по
восходящей линии. Избрание в 1993 году Гейдара Алиева Президентом Азербайджанской
Республики стало подтверждением правильности выбора азербайджанского народа. Его
политическая линия и сегодня успешно претворяется в жизнь.
В статье широко освещается жизнь и деятельность выдающегося гения Гейдара Алиева,
получившего имя великого вождя, общенационального лидера за свои правильные решения
во все периоды истории. В данной статье отражена многогранная деятельность Гейдара
Алиева, создателя партии «Ени Азербайджан», основателя динамичной стратегии развития
Азербайджана.
Ключевые слова: Азербайджан, Гейдар Алиев, общенациональный лидер, стратегия
развития, государственность
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ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINA QARŞI
İŞĞAL SİYASƏTİNİN CƏNUBİ QAFQAZIN
MİQRASİYA PROSESLƏRİNƏ MƏNFİ TƏSİRİ
Dünyada gedən indiki proseslər onu göstərir ki, miqrasiya
məsələləri dünyanın problemlərindən biri olubdur
Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri
Bakı, 31 oktyabr 2000
Bəşər tarixinin ayrılmaz hissəsi olan
miqrasiya prosesləri bütün xalqların həyatına
bu və ya digər dərəcədə təsir göstərmişdir.
Qədim zamanlardan bu günümüzə kimi insanlar fərqli səbəblərdən müxtəlif ərazilərə köç
etmiş və məskunlaşmışlar. Erkən dövrlərdə
daha çox təbii-coğrafi amillərdən qaynaqlanan
miqrasiya prosesləri, zaman keçdikcə siyasi,
iqtisadi, sosial və digər amillərin təsiri ilə baş
verir. Tarixən insan cəmiyyətini müşayiət edən
miqrasiya prosesləri bu gün də həm məcburi,
həm də könüllü şəkildə davam edir. Müasir
dövrdə dünyada gedən qloballaşma prosesləri
beynəlxalq miqrasiyanı daha da sürətləndirmişdir ki, bunun da nəticəsində əksər dövlətlərin və ya etnik birliklərin digər ölkələrdə
diasporları formalaşmışdır [10, 3]. Müasir
miqrasiya proseslərində yaxından iştirak edən
Cənubi Qafqaz regionunda isə davamlı sülh və
inkişafa təhdid yaradan Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı davam etdirdiyi
işğalçılıq siyasəti mövcud sahəyə təsirsiz
ötüşməmişdir. Buna baxmayaraq, hazırda beynəlxalq miqrasiya proseslərində yaxından
iştirak edən Azərbaycan Respublikası dövlət
müstəqilliyinin bərpasından ötən dövr ərzində
həyatın müxtəlif sahələrində tərəqqiyə nail
olmuşdur. Ölkədə davamlı inkişafın bir parçası
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olan miqrasiyanın tənzimlənməsində stabil
siyasətin yürüdülməsi mövcud sahədə mütərəqqi idarəçilik sisteminin yaranmasına səbəb
olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
Cənubi Qafqaz regionunun aparıcı dövlətidir
və bölgədə söz sahibi olaraq beynəlxalq,
sosial-iqtisadi layihələrə rəhbərlik edir. Regionda müşahidə olunan müsbət inkişaf meylləri
ilə yanaşı Ermənistanın SSRİ-nin süqutundan
sonra, fürsət hesab edərək Azərbaycan torpaqlarına qarşı irəli sürdüyü əsassız torpaq iddiaları
bölgədə iqtisadi tərəqqiyə, sülh və əməkdaşlığa
maneə yaratmaqda davam edir.
Miqrasiyanın mühüm formalarından biri də
xarici miqrasiyadır. Bu miqrasiyanın subyektini qaçqınlar, qaçqın vəziyyətində olanlar, işçi
va tranzit miqrantlar, digər qanuni va qeyriqanuni miqrantlar təşkil edir. Azərbaycan
keçmiş sovet respublikaları arasında qaçqın
problemi ilə üzləşən ilk ölkə olmuşdur. Qaçqınların Ermənistandan Azərbaycana ilk axını
1987-ci ilin sonundan başlamışdır. 1990-cı ilin
əvvəlinədək Ermənistandan Azərbaycana 204,6
min nəfər zorla qovulub çıxarılmış adam gəlmişdir. Onların 186 min nəfərini azərbaycanlılar, 11 min nəfərini kürdlər, 3,0 min nəfərini
ruslar, 4.5 min nəfərini isə başqa millətlərdən
olan insanlar təşkil etmişlər [1, 98].
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Bu səbəbdən, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyini təhdid edən əsas problemlərdən biri
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsidir. Bu problem 28 ildir
davam edir və sırf problemin həll edilməsi
üçün qurulan Minsk qrupu vasitəçiliyi hələlik
bir nəticə vermir. Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarının işğalını davam etdirməsi, problemin sülh yolu ilə həll edilməsi prosesində
konstruktiv mövqe sərgiləməməsi bölgənin
təhlükəsizliyini təhdid edir, bölgə dövlətlərinin
iqtisadi və siyasi sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını məhdudlaşdırır [5, 32]. Qonşu ölkənin
sünii şəkildə rəvac verdiyi işğalçı siyasət
regionun əmək miqrasiyasına mənfi təsirini
davam etdirir və işğalçı Ermənistan özünü
beynəlxalq iqtisadi və infrastruktur layihələrdən məhrum edərək Azərbaycana “təzyiq”
göstərdiyini nümayiş etdirir.
Son bir əsrdən artıq dövr ərzində Azərbaycan dövlətində miqrasiya vəziyyəti, Birinci və
İkinci Dünya müharibələrinin, xarici müdaxilə, Ermənistanın xalqımıza qarşı dövlət
siyasəti çərçivəsində həyata keçirdiyi soyqırım, etnik təmizləmə və zorakı miqrasiya proseslərinin təsiri altında formalaşmışdır. “Hələ
1913-1920-ci illər arasında Azərbaycan əhalisinin sayı müharibə və soyqırım fəlakəti nəticəsində 16,6 faiz aşağı düşmüş, 2 milyon 339
min nəfərdən 1 milyon 952 minədək azalmışdı. 1948-1953-cü illər arasında Ermənistan
ərazisindən 150 min nəfərdən çox azərbaycanlı
öz əzəli tarixi torpaqlarından zorla qovulmuş,
deportasiya olunmuşdur [4, 16-17]. Göründüyü kimi hələ keçən əsrin əvvəllərindən müharibələr və bir çox məhrumiyyətlər bölgədə
miqrasiya proseslərinin pozulduğunu, yəni
qeyri-stabil şəkildə davam etdiyini göstərir.
Miqrasiyanın dərinləşməsi, qaçqın probleminin yaranmasında çar və sovet Rusiyası ilə
paralel erməni faktoru, yəni daşnaklar və
onların havadarlarının rolu danılmaz olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni
hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna
qədər olan dövrdə ittifaqın hakim dairələri
tərəfindən himayə edilən Ermənistan Azərbayn 194 n

cana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti
yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Bu illər ərzində Dağlıq
Qarabağda ermənilər tərəfindən törədilmiş
2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşə
tutma halları qeydə alınmışdır ki, bunların da
nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər
yaralanmışdır. Xocalıya hücum zamanı 366-cı
motoatıcı alayın 3-cü batalyonunda 50-dən çox
erməni zabiti və gizirləri iştirak etmişdir. Xocalı soyqırımında izləri itirmək üçün 1992-ci
il martın 2-də ruslara məxsus olan həmin alay
Gürcüstanın Vaziani şəhərinə köçürüldü, martın 10-da isə marşal Şapoşnikovun əmri ilə bu
alay ləğv edilərək tərkibi başqa alaylara
paylandı [8, 96-97]. Bununla da Ermənistanda
və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
azərbaycanlıların soyqırımını törətmək, Azərbaycanı parçalamaq, bu yolla bütün regionda
ağalığı saxlamaq siyasəti həyata keçirilmişdir
[2, 267]. Bədnam ermənilərin çar Rusiyası və
sovet dövründə, həmçinin müstəqil dövlətin
ərazisində törətmiş olduqları cinayət hadisələri
Cənubi Qafqaz regionunun gələcək inkişafına,
sülh və əminamanlığa mənfi təsir göstərmiş və
hazırda Ermənistanın nümayiş etdirdiyi qeyrikonstruktiv mövqe bölgədə miqrasiya proseslərinin genişlənməsini məhdudlaşdırmaqla,
təhdid ünsürü olaraq qalır.
Müstəqilliyin ilk illərində Ermənistanın
deportasiya, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan, keçmiş SSRİ-də
məcburi miqrasiya, qaçqın və köçkün problemi ilə üzləşmiş ilk respublika kimi daxili miqrasiyanın yüksəlməsinə şahid olmuşdur.
İnkişafın yeni mərhələsində Azərbaycanın
regionda və dünyada dinamik inkişaf üzrə lider
mövqelərə çıxması, bölgəni əcnəbi şəxslər
üçün daha cəlbedici etmiş, ölkəmizə bundan
fərqli olan yeni tipli miqrasiya axınının artmasını şərtləndirmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərində
ulu öndər Heydər Əliyevin başçılığı altında,
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə
milli, müstəqil miqrasiya siyasəti həyata keçirilməyə başladı [4, 3, 17]. Sosial-iqtisadi
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inkişafa dəstək verən əmək miqrasiyasının inkişaf etdirilməsi müstəqilliyin ilk illərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin diqqətindən qaçmamış və bu qlobal proses Azərbaycanda dövlət siyasəti və milli qanunvericilik
ilə tənzimlənməyə başlamışdır.
90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycandakı
miqrasiya vəziyyətinin başlıca səbəblərindən
biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi adı altında
başlanmış və sonradan iki qonşu ölkə arasında
uzun müddət davam edən müharibə, digəri isə
bu illər ərzində respublikada mövcud olan
mürəkkəb və qeyri-sabit siyasi-iqtisadi vəziyyət, hakimiyyətin tez-tez dəyişməsi olmuşdur [12, 15]. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ
ətrafında başlatmış olduğu süni münaqişə
ocağı ölkədə daxili miqrasiyanın genişlənməsi
ilə yanaşı bu gün də regionun miqrasiya proseslərinə mənfi təsirini davam etdirir. Lakin
bədxahlığı və xəyanətkarlığı ilə tanınan ermənilərin işğal siyasəti Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və siyasi tərəqqisinə mane ola
bilməmişdir. Həyatın müxtəlif sahələri ilə
yanaşı miqrasiya siyasətinin inkişafı sahəsində
Azərbaycan qısa vaxt ərzində beynəlxalq təcrübəni öyrənərək mövcud istiqamətdə qanunvericiliyini möhkəmləndirə bilmişdir.
1993-cü il aprelin 22-də Lüksemburqda
Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan Respublikası arasında ticarət, sərmayə, iqtisadiyyat,
qanunvericilik, mədəniyyət, immiqrasiya və
qeyri-qanuni ticarətin qarşısının alınması
sahələrində əməkdaşlığı nəzərdə tutan və ikitərəfli münasibətlərin hüquqi bazasının əsasını
qoyan Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi
(TƏS) imzalanmışdır. Bu saziş Azərbaycanla
Aİ institutları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində hüquqi baza olduğundan xarici siyasətin ən uğurlu səhifələrindən
biri kimi qiymətləndirilə bilər. TƏS Azərbaycan Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir
[3, 321]. Dövlət müstəqilliyinin ilk illərində
Azərbaycanın Avropa strukturlarına inteqrasiyası uğurlu başlanğıc olaraq, Heydər Əliyevin
müdrük siyasəti ilə daha da genişlənmiş və
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miqrasiya sahəsində Aİ ilə münasibətlərin qurulması prioritet sahələrdən biri hesab olunmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
8 sentyabr 2000-ci ildə Nyu-Yorka rəsmi səfəri
çərçivəsində Amerikanın nüfuzlu yəhudi təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşündə müxtəlif
məsələlərlə yanaşı miqrasiya və buna səbəb
yaradan ciddi amillərdən biri ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinə toxunaraq demişdir:
«Bilirsiniz, təxminən 1988, 1989-cu illərdən
başlayaraq Sovetlər İttifaqından Qərb ölkələrinə, Amerikaya, İsrailə yəhudilərin axını
güclü olmuşdur. Azərbaycandakı bu proses,
eyni zamanda Azərbaycanda gedən ictimaisiyasi proseslər Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinə görə və daxildə vəziyyət çox gərgin
olduğuna görə daha da çətin olmuşdur. Ancaq
1993-cü ildən biz Azərbaycanda daxili ictimaisiyasi sabitliyi təmin edə bildik və insanların
miqrasiyası çox kəskin şəkildə dayandı. Hətta
sizə deyə bilərəm ki, vaxtilə Azərbaycandan
İsrailə köçmüş insanlar – yəhudilər indi artıq
Azərbaycana dönürlər. Son zamanlar Azərbaycana 40 belə ailə dönübdür» [6, 18]. Dövlət
müstəqilliyinin bərpası ərəfəsində Azərbaycanın Ermənistanın əsassız torpaq iddiaları ilə
qaşılaşması, ölkə daxilində gedən ictimaisiyasi proseslər həqiqətən də dövlətin miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində mürəkkəb
hal yaratmışdı. Belə mürəkkəb vəziyyət regionda gedən inkişaf və miqrasiya proseslərinə
də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Lakin, Heydər Əliyevin qısa zaman ərzində belə xaotik
vəziyyətin qarşısını alacağına Azərbaycan
xalqının ümidləri böyük idi və bu proses baş
verdi. Həmçinin regionda da sabitlik tədricən
bərpa olunmağa başladı və yeni iqtisadi layihələr işlənib hazırlandı ki, bu layihələrə rəhbərlik edən Azərbaycan miqrasiya siyasətini
inkişaf etdirə bildi.
Heydər Əliyev 31 oktyabr 2000-ci ildə
Bakıda Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının
(BMqT) baş katibi Brunson Mak Kinli ilə
görüşündə Ermənistanın işğal siyasətinə diqqət
çəkərək qeyd etmişdir: «Azərbaycanın ərazi
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bütövlüyü pozulubdur. Ərazisinin 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
olunubdur. Biz neçə illərdir çalışırıq ki, bu
məsələni sülh yolu ilə həll edək. Müharibəni
dayandırmışıq. Ancaq hələ ki, məsələnin həllinə nail ola bilməmişik. Bunun səbəblərindən
biri də beynəlxalq təşkilatların bu işə passiv
münasibət göstərməsidir. Bilirəm ki, sizin
təşkilatınız bu məsələni həll edə bilməz. Ancaq
hər halda, sizin gördüyünüz və sizin aldığınız
məlumatlar beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən
qədər təəssüratlar yarada bilər» [6, s.169-170].
Atəşkəsin davam etdiyi dövr ərzində Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli
addımları münaqişəni törədən tərəfindən süni
bufer yaratmağa cəhdlər göstərildiyini açıq
şəkildə bəyan edir. Ermənistan iqtidarının yaratmış olduğu xaos Cənubi Qafqaz regionunda
sülhə təhlükə saçmaqla, davamlı inkişafın bir
parçası olan miqrasiya proseslərinə öz mənfur
təsirini göstərir.
Həmin görüş zamanı BMqT-nin baş katibi
də öz çıxışında məsələyə münasibət bildirərək
qeyd etmişdir ki: «Mən Sizin hökumətinizin
nümayəndələri ilə çox ətraflı danışıqlar apardım. Azərbaycanda kiçik biznesin inkişaf etdirilməsi üçün mikrokreditlərin verilməsindən
tutmuş, qaçqınlara yardım göstərilməsi və
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatdıqdan
sonra bərpa işlərində yaxından iştiraka qədər
xeyli məsələləri müzakirə etdik» [6, 169].
Burada Heydər Əliyevin və BMqT baş katibinin Ermənistanın işğal siyasətinə toxunmaları
diqqət çəkir və bir daha təsdiq edir ki, Ermənistanın davam etdirdiyi qəsbkarlıq regionda
gedən iqtisadi inkişafa birbaşa təsir göstərməsə
də, dolayı yolla mənfi təsir göstərməkdədir.
Belə arzuolunmaz vəziyyətdən təsirlənən Cənubi Qafqaz regionunun əmək miqrasiyası isə
ciddi təhdid qarşısında qalmaqdadır.
Son illər Azərbaycanda gedən sosialiqtisadi inkişaf nəticəsində ölkəyə miqrant
axınının güclənməsi bu sahədə tənzimləmə
işlərinin aparılması zərurətini yaratmışdır. Bu
məqsədlə Prezident İlham Əliyev 2007-ci il
martın 19-da Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
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(DMX) yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Bununla da ölkədə miqrasiya sahəsində
qanunvericiliyin beynəlxalq normalara və
müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, sabit sosial-iqtisadi, demoqrafik
inkişafın təmin edilməsi, əmək ehtiyatlarından
səmərəli istifadə olunması, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması ilə bağlı dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsi üçün geniş
imkanlar yaradılmışdır. Bununla əlaqədar
Prezident İham Əliyev 25 may 2010-cu ildə
DMX-nin yeni inzibati binasının açılışı mərasimində qeyd etmişdir ki: «Qanunsuz miqrasiya dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə
inkişaf etmiş ölkələrdə mövcuddur. Qanunsuz
miqrasiya, əlbəttə, xoşa gələn hal deyildir və
biz buna qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq.
Amma müxtəlif yollarla Azərbaycana gəlmək
istəyənlərin sayının artması özlüyündə Azərbaycanın nə qədər cəlbedici ölkə olduğunu
göstərir» [7, s.61, 63]. Bu gün miqrasiya sahəsində müşahidə olunan mənfi hallardan biri
heç şübhəsiz ki, qanunsuz miqrant axını ilə
mübarizədir. Bununla bağlı dövlət başçısının
haqlı çıxışı bir daha onu göstərir ki, miqrasiya
beynəlxalq prosesdir və milli təhlükəsizliyin
təmin olunmasında böyük diqqət tələb edən
sahələrdəndir. Çünki, Azərbaycan xalqı bir
zamanlar Ermənistanın işğal siyasətinin nəticəsi olaraq daxili miqrasiyanın yüksəlməsi ilə
üzləşmiş və köçürülmə, deportasiyalara məruz
qalmışdır.
Həmçinin Ermənistanın bəzi hallarda qonşu Gürcüstana qarşı irəli sürdüyü əsassız
torpaq iddiaları emosional həddə yüksələrək
gürcü xalqının qəzəbinə səbəb yaratmaqdadır.
Belə mənfi hallar Cənubi Qafqaz kimi həssas
regionda Ermənistanın davam etdirdiyi süni
münaqişələrin yaradılması ilə əmək miqrasiyasının təsirlənməsinə yol açmış olur.
Ermənistanın Cənubi Qafqazdakı iri enerji
layihələrindən kənarda qalması isə onun regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına maneə yaradan siyasət aparması ilə
bağlıdır. Azərbaycanın iştirak etdiyi enerji nəqliyyat dəhlizləri layihələrinə Ermənistanın
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da qoşulmasına etiraz etməsinin əsaslı səbəbləri vardır. Bunların sırasına Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını
Ermənistanın işğal altında saxlaması, Azərbaycanla onun Naxçıvan Muxtar Respublikasını
birləşdirən nəqliyyat-kommunikasiya xətlərini
dağıtması və Naxçıvanı blokadada saxlaması
kimi məsələlər daxildir. Təhlillər göstərir ki,
hazırda Azərbaycanın iqtisadi potensialı Ermənistanınkından azı 10 dəfə yüksəkdir. Azərbaycanın son ildəki təkcə illik hərbi büdcəsi
(təxminən 3,2 milyard manat) Ermənistanın
bütün dövlət büdcəsindən (təxminən 3 milyard
ABŞ dolları) artıq olmuşdur. İşğalçılıq siyasəti
ilə özünü regionun bütün transmilli layihələrindən kənarda qoyan bu militarist ölkə, işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərinin müvəqqəti qarət
edilməsindən, xaricdəki havadarlarından və
erməni diasporundan aldığı maliyyə dəstəyindən tam asılı vəziyyətdədir. Ermənistan İnzibati İdarəetmə Nazirliyinin qaçqın və məcburi
köçkünlərlə iş üzrə agentliyinin rəsmi statistik
göstəricilərinə görə, 1990-2010-cu illərdə bu
ölkəni 1,5 milyon nəfər insan tərk edib. Ölüm
səviyyəsinin doğum səviyyəsindən yüksək
olması və miqrasiya prosesi hər il ölkə əhalisinin təqribən 100 min nəfər azalması ilə
nəticələnir. [9, s.167-168, 510]. Miqrasiya
həmçinin məcburən köçürülən insanların öz
doğma yurdlarından məhrum olmalarına yol
açır. Məsələn, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının nəticəsi olaraq Suriyadan gələn erməni köçkünlər və dünyanın
başqa ölkələrindən gələn ermənilər məcburi
qaydada Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə məskunlaşdırılır. Bu da beynəlxalq konvensiyalara ziddir. Bu məcburi köç prosesi
azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarına qayıtmalarında müəyyən problemlərin yaranmasına
yol açır [11, s.132]. Ermənistan Cənubi Qafqaz
regionunda işğal siyasəti ilə yanaşı Azərbaycanın müvəqqəti boş qalan tarixi ərazilərinə erməni qaçqınları və ya vəd verərək min bir
hiylə ilə insanları köçürməklə dünya ictimaiyyətinin nəzərini çəkməyə çalışır və böhtan
dolu məlumatlar yaymaqda davam edir.
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Həmçinin Ermənistanın tez-tez qonşu Gürcüstana qarşı əsassız torpaq iddialarını gündəmə
gətirməsi və Rusiyanın diqqətini işğalçı siyasətinə alət etməyə cəhd göstərməsi qəsbkar ölkənin region üçün yaranmış olduğu təhlükənin
miqyasını açıq şəkildə əks etdirir. Bütün
sadalanan məqamlar regionda gedən davamlı
inkişafa təhdid yaratmaqla Ermənistanın mənfur siyasət yürütdüyünü beynəlxalq ictimaiyyətə göstərir və əmək miqrasiyasına təhdid
yaradır. Lakin Ermənistanın region üçün
yaratdığı təhlükələr Avropa üçün ikinci plana
keçirilmişdir. Bəlkə də Avropanın tənzimləməkdə çətinlik çəkdiyi və ya yaratmış olduğu
kütləvi miqrasiyalara başının qatması bu
təhlükəni kölgədə qoymuşdur. Gec-tez regionda iqtisadi maraqları olan böyük dövlətlərin Ermənistanın region üçün yaratmış
olduğu təhdidlərinə ciddi əhəmiyyət verəcəyi
qaçılmazdır və bu baxımdan da regionda əmək
miqrasiyasına qarşı yaranmış mənfi tendensiyaların aradan qalxması mümkün ola bilər.
Sonda mövzu ilə bağlı şərh olunan bütün
məqamları maddələr halında sadalamaq mümkündür:
− Dünyanın həssas regionlarından biri olan
Qafqaz, xüsusilə də Cənubi Qafqaz müasir
beynəlxalq münasibətlərə inteqrasiya yolunu
tutmuş və miqrasiya proseslərini genişləndirmişdir;
− Regionun aparıcı dövləti olan Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyinin
bərpasından ötən dövr ərzində həyatın bütün
sahələrində davamlı inkişafa nail olmuş və
miqrasiya siyasətini uğurla inkişaf etdirmişdir;
− Ermənistan artıq 28 ildir Azərbaycana
qarşı işğal siyasətini davam etdirir, bu fakt
respublikanın və bilavasitə regionun sosialiqtisadi inkişafına, sülhə və əməkdaşlığa təhdid
olaraq qalır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı
(BMqT), İƏT, BMT, Aİ PA kimi beynəlxalq
təşkilatlarda narahatlıq doğurur və müzakirələrə səbəb yaradır.
− Qonşu ölkənin neçə illərdir yaratmış
olduğu süni münaqişə ocağı Azərbaycan və
Gürcüstan kimi regionun inkişafda olan dövn 197 n
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lətlərinin təhlükəsizliyinə və regionun əmək
miqrasiyasına mənfi təsir göstərir;
− Belə mürəkkəb vəziyyətdən öz xeyrinə
yararlandığını zənn edən Ermənistanın özündə
miqrasiya prosesləri böhranla üzləşmiş və
demoqrafik vəziyyət ağırlaşmışdır. İşsizlik və
sosial fəlakət insanları kütləvi şəkildə ölkəni
tərk etməyə vadar edir.
− İşğalçı ölkə regionda həyata keçirilən
beynəlxalq layihələrdən kənarda qalmaqla
mənfur siyasətini davam etdirir;
− Bütün mənfi tendensiyalara baxmayaraq
Azərbaycan Respublikasının Cənubi Qafqaz
regionunda həyata keçirdiyi davamlı inkişaf və
sülh siyasəti son illər əməkçi miqrantların bölgəyə olan marağını artırmışdır;

− Hazırda Azərbaycan və Gürcüstan
Respublikaları miqrasiya sahəsində beynəlxalq
təcrübəyə əsaslanan idarəçilik sisteminə böyük
diqqət yetirirlər;
− Xüsusilə Azərbaycanın mövcud sahədə
Dövlət Miqrasiya Xidmətini təsis etməsi
ölkədə miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsinə və bu sahədə dövlət siyasətinin inkişafına
əhəmiyyətli təsir göstərməkdə davam edir;
− Azərbaycanın miqrasiya sahəsində beynəlxalq qurumlar və Avropa ilə əməkdaşlığı
bilavasitə dünya birliyinin nəzərlərini regiona
yönəldir və miqrasiya proseslərinin idarə
olunması, əməkçi miqrantların hüquqlarının
qorunması kimi həssas mövzularda respublikanın müsbət təcrübəsi nümunə təşkil edir.

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi
Mərkəzi / redaksiya heyətinin sədri: İlham
Heydər oğlu Əliyev. 25 cilddə.
“Azərbaycan” cildi, Bakı: 2007, 884 s.
2. Azərbaycan Tarixi (iyun 1941-2002). Yeddi
cilddə, 7-ci c., Bakı: Elm, 2003, 676 s.
3. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri (1991-2016). Məqalələr toplusu / redaktorlar: F.Məmmədov,
C.Vəliyev, A.Məmmədov. Bakı: “Poliart”
MMC, 2017, 904 s.
4. Abdullayev F.N. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin qorunmasında miqrasiya siyasətinin rolu // Siyasi elm.
üzrə fəl. dok. diss. avtoreferatı. Bakı: BDU,
2011, 27 s.
5. Cabbarlı H.Q. Cənubi Qafqazın geosiyasəti
və təhlükəsizlik problemləri: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nümunəsində / AMEA-nın
Qafqazşünaslıq İnstitutu. Qafqazşünasların
I Beynəlxalq Forumunun elmi məruzələri
(17-18 aprel, 2017). 2 kitabda, 2-ci kitab.
Bakı: MTM Innovation, 2017, s. 32-40.
6. Əliyev Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir.
50 kitabda. 30-cu kitab (sentyabr 2000 –
noyabr 2000) / buraxılışa məsul: akademik
R.Mehdiyev. Bakı: Azərnəşr, 2010, 512 s.
n 198 n

7. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir.
Çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr,
məktublar, məruzələr, müraciətlər. 72
kitabda, 41-ci kitab (may 2010 – iyul 2010)
/ buraxılışa məsul: akademik R.Mehdiyev.
Bakı: Azərnəşr, 2017, 400 s.
8. Əhmədov E.İ. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalqhüquqi aspektləri // “Strateji təhlil”. Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti,
beynəlxalq münasibətlər üzrə analitik
jurnal. № 1(2), Aprel-İyun, 2011, s. 93-108.
9. Həsənov Ə.M. Azərbaycanın geosiyasəti.
Dərslik. Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2015,
1056 s.
10. Məmmədov E.T. Azərbaycan diasporunun
formalaşması və inkişafında dövlətin rolu
// Siyasi elm. üzrə fəl. dok. diss.
avtoreferatı. Bakı: 2011, 26 s.
11. Nəsibov E.M. Miqrasiyanın əsasları. Miqrasiologiya. Miqrasiya prosesləri. Dünya
miqrasiya mərkəzləri. I Kitab. Bakı: Elm
və Təhsil, 2014, 240 s.
12. Sərdərov M.Ə. Müasir dövrdə Azərbaycanda miqrasiya prosesləri: siyasi aspekt //
Siyasi elm. nam. diss. avtoreferatı. Bakı:
2006, 23 s.
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

Açar sözlər: əmək miqrasiyası, işğal siyasəti, miqrasiya prosesləri, Cənubi Qafqaz, regionun
inkişafı

Agil Ahmadov
Associate Professor, Aliyevshunaslig Department in the Institute of History,
Azerbaijan National Academy of Sciences, PhD in History
NEGATIVE IMPACT OF OCCUPATION POLICY OF ARMENIA
AGAINST THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON THE MIGRATION PROCESSES
IN THE SOUTH CAUCASUS
SUMMARY
Generally, as a positive trend, migration processes are one of the priorities in the South Caucasus
region. The developing state of the region, the Republic of Azerbaijan has achieved significant
progress in the field of migration policy over the past period. However, the artificial conflict created
by Armenia has a negative impact on the migration of the region and prevents the implementation
of international projects. Towards the end of the 1980s, Armenia, inspiring by the collapse of the
USSR, continues to pursue an occupation policy against Azerbaijan, threaten the peace and
cooperation in the South Caucasus and the independent development of migration processes.
In the presented article, the negative impact of the occupation policy of Armenia against the
Republic of Azerbaijan on the migration processes in the South Caucasus region has been studied.

Key words: labor migration, occupation policy, migration processes, South Caucasus,
development of the region
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ
ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА
РЕЗЮМЕ
В целом, как положительная тенденция, миграционные процессы считаются одной из
приоритетных сфер в регионе Южного Кавказа. Азербайджанская Республика, являясь
развитым государством региона, за прошедший период добилась значительного развития в
области миграционной политики. Однако созданный искусственный очаг конфликта с
Арменией, оказывает негативное влияние на трудовую миграцию в регионе и создает
препятствие реализации международных проектов. Воодушевленная распадом СССР
Армения, к концу 1980 годов проводя оккупационную политику против Азербайджана,
продолжает создавать угрозу миру и сотрудничеству, самостоятельному развитию миграционных процессов в регионе Южного Кавказа. При этом, наряду со многими другими
областями, в статье было исследовано отрицательное влияние на миграционные процессы
региона Южного Кавказа захватнической политики Армении против Азербайджанской
Республики.
Ключевые слова: трудовая миграция, захватническая политика, миграционные процессы, Южный Кавказ, развитие региона
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AZƏRBAYCANDA MÜƏSSİSƏ RESURSLARININ
PLANLAŞDIRILMASI (ERP) SİSTEMLƏRİNİN TƏTBİQİ
Dünya iqtisadiyyatının transformasiyası və
informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı
kimi amillər qlobal maliyyə sistemində yeni
meyillərin yaranmasını şərtləndirmişdir. Bu
yeni meyillər əsasən prudensial tənzimləmə və
nəzarətin güclənməsi, maliyyə xidmətlərinin
rəqəmsallaşması, alternativ bankçılığın genişlənməsi, əhalinin davranış modellərinin dəyişməsi, yeni bilik və bacarıqlara tələblərin
artması və maliyyə institutlarının əməliyyat
modellərinin dəyişməsi istiqamətində müşahidə olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn
məsələlər haqqında” 2016-cı il 16 mart tarixli
1897 nömrəli Sərəncamı ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrin icra edilməsi məqsədilə «Azərbaycan
Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi» (bundan sonra − Strateji
Yol Xəritəsi) hazırlanmışdır [1, s.3].
Strateji Yol Xəritəsi ölkədə informasiyakommunikasiya texnologiyalarının (bundan
sonra − İKT) inkişaf potensialının artırılması,
n 2 (66) 2019 n

iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması üçün İKT
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, İKT xidmətlərinə olan tələbin daxili mənbələr hesabına
effektiv qarşılanması və dövlət sektorunun
fəaliyyətində İKT-nin tətbiqi ilə səmərəliliyin
daha da artırılması məqsədilə telekommunikasiya sektoru qarşısında duran yeni çağırışlar
və imkanlar nəzərə alınmaqla rəqabətqabiliyyətliliyi, innovativliyi və effektiv dövlət idarəetməsini dəstəkləməsi prinsipləri əsasında
hazırlanmışdır.
Texnoloji imkanların genişlənməsi maliyyə
institutlarının müştərilərlə münasibətlərini yeni
keyfiyyət müstəvisinə yüksəltmiş, ənənəvi
biznes modellərinin modernləşdirilməsi üçün
əlavə stimullar yaratmış və müasir informasiya
sistemlərinin köməyi ilə yeni bazarların formalaşmasına təkan vermişdir. İnternet və mobil
rabitədən istifadənin genişlənməsi ənənəvi
maliyyə xidmətlərinin alternativ kanallarla və
yeni bazar iştirakçıları tərəfindən daha aşağı
xərc və yüksək sürətlə təklif edilməsi imkanlarını artırmışdır.
İnformasiya sistemi dedikdə, qərarın hazırlanması və qəbulu ilə bağlı olan informasiya
proseslərini və idarəetmə servisini həyata
n 201 n
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keçirən aparat və proqram vasitələrinin, həmçinin informasiya resurslarının əlaqəli məcmusundan ibarət texniki sistem başa düşülür.
İnformasiya sistemlərinin işlənib hazırlanması və tətbiqindən əsas məqsəd müəssisə/
təşkilatların idarə edilməsi üçün müasir informasiya infrastrukturunun yaradılmasıdır.
Müasir müəssisə/təşkilatlarda istismar olunan və böyük həcmli məlumatların toplanması,
saxlanması və emalını təmin edən informasiya
sistemlərinin müzakirəsi zamanı istifadə olunan ən vacib anlayış inteqrasiyadır. Qərarların
hazırlanması və qəbulu üçün inteqrasiya edilmiş yanaşmanı təmin etmək məqsədi ilə informasiya sistemlərindən istifadə edilməsinin
vacibliyi informasiya iqtisadiyyatına aid ilk
əsərlərdə də öz əksini tapmışdır [12, s.42].
Müəssisədə bir çox vacib məsələlərin, o
cümlədən planlaşdırma, idarəetmə və nəzarət
məsələlərinin inteqrasiya edilmiş şəkildə həlli
ERP-sistemləri tərəfindən təmin olunur. Bu
mənada, ERP-sistemləri inteqrasiya edilmiş
informasiya sistemləri kimi xarakterizə oluna
bilər. Bunlar bəzən də inteqrasiya edilmiş
idarəetmə sistemləri adlanır. Çünki burada
informasiya sistemləri müəssisənin/təşkilatın
funksional altsistemlərini təmin edən informasiya proseslərini dəstəkləyən, verilənlər
mübadiləsini vahid standartlar çərçivəsində
saxlayan birləşdirilmiş informasiya texnologiyaları platformalarına əsaslanır. ERP-sistemlərin aşağıdakı əsas üstünlüklərini qeyd etmək
olar:
1. ERP-sistemləri tam funksionallıq təmin
edir. Yəni müəssisənın/təşkilatın istehsal,
maliyyə, mühasibatlıq, marketinq, zəruri
resursların satın alınması, hazır məhsulun
satışı və s. kimi bütün funksional istiqamətlərindəki biznes-prosesləri avtomatlaşdırmağa
imkanı verir;
2. ERP-sistemləri inteqrasiya edilmiş
qərarlar hazırlayır. Çünki qərarqəbuletmənin
müəssisənin/təşkilatın bu sistemin xidmətlərindən istifadə edən bütün bölmələrində verilənlərin və informasiyanın hazırlanması,
işlənməsi və təqdim edilməsinin vahid stann 202 n

dartlarına əsasən hazırlayır. Beləliklə, ERPsistemlər şirkətin biznes-proseslərini vahid
texnoloji və informasion əsasda avtomatlaşdırılması üçün vasitələr təqdim edir.
Digər tərəfdən, ERP-sistemlər daha bir
vacib xassəyə malikdirlər. İri müəssisə/təşkilat
və ya holdinq, bir qayda olaraq, müxtəlif bölmələrdə və ya tabeli müəssisələrdə müvəffəqiyyətlə işləyən bir-neçə müxtəlif informasiya
sistemlərinə malik olur. ERP-sistemin müvafiq
modulları pərakəndə paylanmış sistemlərdə ya
xüsusi hazırlıq işi görülmədən işləmir, ya da
məqsədəuyğun olmur. Bu halda ERP-sistem
birləşdirici və ya inteqrasiyaedici rol oynayır,
yəni müəssisə/ təşkilatlarda bütün iyerarxiya
səviyyələri üzrə fəaliyyət göstərən müxtəlif
təbiətli və müxtəlif funksional imkanlara malik
olan informasiya sistemləri birləşdirilir.
ERP sistemlərini onların yerləşdirilməsi və
istifadə yollarına görə 2 qrupa ayırmaq olar [3,
s.7]. Birinci qrupa aid edilən ERP sistemləri
müəssisə/təşkilatın öz DATA Mərkəzində
quraşdırılır və sistem istifadəçiləri lokal və ya
korporativ şəbəkə vasitəsilə sistəmə qoşularaq
ondan istifadə edir. Bu halda sistemin aparat
və proqram platformasının dəstəklənməsi üçün
bütün xərcləri müəssisə/təşkilat (istifadəçi) özü
qarşılayır. İkinci qrupa SaaS (Software as a
Service) modeli əsasında təqdim olunan ERP
sistemləri daxildir. Bu halda ERP sistemi hər
hansı bir servis provayderin DATA Mərkəzində quraşdırılır və öz fəaliyyəti üçün servis
provayderin aparat və proqram platformalarından istifadə edir. Bu halda ERP servisləri
göstərilən müəssisə/təşkilat servis provayderinə yalnız abunə haqqını ödəyir, sistemin
və onun fəaliyyət göstərdiyi aparat/proqram
platformasının dəstəklənməsi servis provayderinin özü tərəfindən təmin olunur [4, s.2].
Tətbiqi proqram təminatlarından bu şəkildə
istifadə texnologiyası başqa sözlə Bulud
(Cloud) texnologiyası da adlandırılır.
Bundan əlavə, ERP sistemlərində çox
böyük əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən biri
təhlükəsizlik məsələsidir. ERP sistemlərində
təhlükəsizlik dedikdə, istifadəçilərin ancaq
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onlara aid olan məlumatlarla və funksionalla
işləmə səlahiyyətlərinin olması, kənar şəxslər
tərəfindən sistemə və sistemdəki informasiya
resurslarına sanksiyalaşdırılmamış müdaxilələrə imkan verilməməsi nəzərdə tutulur.
Son illər Bulud Texnologiyalaının (ing.
Cloud Computing) tətbiqi Proqramlaşdırma
sektoru ilə yanaşı elmi araşdırmalarda da
böyük marağa səbəb oldu. Bulud texnologiyaları – istifadəçiyə İnternet və ya lokal şəbəkə
vasitəsilə xidmət şəklində təqdim olunan
aparat-proqram təminatıdır. Bulud texnologiyaları müəyyən resurslara (hesablama resurslarına, proqram və məlumatlara) uzaq
məsafədən müraciət etmək üçün rahat interfeysdən istifadə etməyə imkan verir. İstifadəçi
kompüteri, bu halda, şəbəkəyə qoşulmuş adi
terminal rolunu oynayır.
İnformasiya texnologiyaları hal-hazırda elə
bir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır ki, artıq
Bulud Proqram Təminatlarından (BPT) danışmaq mümkündür. BPT əslində açıq ümumi
standartlardan istifadə edən, öz təbiəti etibarilə
dinamik olan və yüksək genişlənmə imkanlarını təmin edən yeni nəsil proqram təminatlarının paylanmış arxitekturasıdır. Bulud ERP
həlləri də bu arxitekturaya daxildir.
Bulud ERP (Cloud ERP) həlləri Proqram
Təminatı vasitəsilə xidmət modeli olaraq təqdim edilir və sistem istifadəçisinin təşkilatının
serverində quraşdırılmadan və sazlanmadan
yalnız iştifadəçinin kompyüterində quraşdırılmış brauzer vasitəsilə İnternet üzərindən
istifadə olunur [2, s.88].
Azərbaycanda, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi
Asiya regionunda elektron hökumət həlləri
üzrə aparıcı proqram təminatı istehsalçısı və
sistem inteqratorlarından biri olan SINAM
şirkəti ölkədə maliyyə və mühasibatlıq islahatlarının həyata keçirilməsinə xidmət edən
Maliyyə Nazirliyi və Dünya Bankı tərəfindən
birgə həyata keçirilən «Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlıq Layihəsi» çərçivəsində
2012-ci ilin may ayından başlayaraq «Büdcədən maliyələşən təşkilatlar üçün Maliyyə və
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Mühasibatlıq Hesabatları (BTMMUH) və ingilis dilində Financial and Accounting Reporting
Application for Budgetary Institutions (FARABI)» layihəsini tətbiq etməyə başlamışdır və hazırda sistemə yeni-yeni dövlət
təşkilatları qoşulmaqla layihənin əhatə dairəsi
genişləndirilir.
Layihənin məqsədi müasir dünya təcrübəsinə əsaslanan maliyyə və mühasibatlıq
sistemini respublikanın büdcə təşkilatlarında
tətbiq etməklə dövlət siyasəti və vəsaitlərinin
analizi sahəsində potensialın gücləndirilməsi
və modernləşdirilməsinə dəstək verməkdir.
FARABI adı altında taninan BTMMUH
sistemi büdcə təşkilatları üçün milli mühasibat
uçotu standartlarına uyğun müasir uçot və
hesabatlılıq, yeni mərkəzləşdirilmiş və müştəriyə hesablanmış informasiya sisteminin tətbiqini, idarəetmə vərdişlərinin yüksəldilməsi və
həm də sadələşdirilmiş daxili və xarici hesabatlılıq prosesinin həyata keçirilməsini təmin
edir.
FARABI sistemi ümumilikdə aşağıdakı
komponentlərdən təşkil olunmuşdur[13]:
i SERP - SİNAM Müəssisə Resurslarının
İdarə edilməsi Sistemi;
i Oracle BI - Oracle Analitik Hesabatlılıq
Sistemi;
i CLİX-LMS - Təlimin İdarə olunma
Sistemi;
i PKI - PKİ infrastrukturu əsasında yaradılmış Elektron İmza alt sistemi.
Layihə çərçivəsində «Kadrların uçotu»,
«Mühasibatlıq», «Əsas vəsaitlərin uçotu»,
«Əməkhaqqı», «Maliyyə hesabatları», «Analitik hesabatlar» üçün Oracle BI və Təlim
kurslarının idarə olunması üçün Clix LMS
komponentlərindən ibarət veb-əsaslı FARABI
sistemi yaradılmış və Maliyyə Nazirliyinin
DATA Mərkəzində quraşdırılmışdır. Büdcə və
digər təşkilatlar maliyyə və mühasibatlıq
hesabatlarının hazırlanmasını və təqdim edilməsini DATA Mərkəzə birləşərək FARABI
sistemindən istifadə etməklə yerinə yetirirlər.
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Şəkil 1. FARABI Sisteminin ümumi arxtekturası

FARABI sisteminin özəyini təşkil edən
SİNAM Müəssisə Resurslarının İdarə olunması sistemi (SERP) informasiya texnologiyalarının son nailiyyətləri, xüsusi halda bulud
texnologiyaları əsasında hazırlanmışdır. Bu isə
post neft erasında respublikada fəaliyyət göstərən və SERP sistemindən istifadə edən hər bir
dövlət və özəl təşkilata öz maliyyə fəaliyyətini
təşkil etmək üçün infrastruktur və digər dövrü
xərclərə qənaət etməyə imkan verir.
SERP sistemi aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:
• Sistem İKT sahəsində hal-hazırda istifadə
olunan ən müasir bulud texnologiyaları
əsasında hazırlanmışdır;
• SERP sistemi universitetlər də daxil olmaqla dövlət müəssisə/təşkilatlarının bütün
növ maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin idarə
edilməsinə imkan verir;
n 204 n

• Sistem Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu və Maliyyə Nazirliyi ilə
informasiya mübadiləsi üçün tələb olunan
formatları dəstəkləyir;
• Sistemin Xəzinə İnformasiya İdarəetmə
sistemi ilə informasiya mübadiləsi üçün tələb
olunan formatların yaradılması istiqamətində
fəaliyyət davam etdirilir.
• İstifadəçilərin DATA Mərkəzlə bağlantısı
respublikada mövcud olan ən təhlükəsiz şəbəkə üzərində qurulur;
• Sistemdə məlumatların təhlükəsiz ötürülməsinin təmin olunması üçün elektron imzadan istifadə imkanı mövcuddur;
• Sistemdə hər bir istifadəçinin səlahiyyətləri və məlumatlarının məxfiliyi qorunur;
• Sistem öz istifadəçilərinə sistemin verilənlər anbarında toplanmış çoxillik məlumatlar
əsasında müxtəlif səviyyələrdə və çeşidlərdə
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həm vizual, həm də cədvəl formasında analitik
hesabatlar almağa imkan verir.
Sistem ilkin olaraq pilot saytlarda, yəni
Maliyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyinin
rayon şöbələri, Azərbaycan Texniki Universiteti, AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyası, Xəzər Universitrti, Bakı Dövlət
Universitetində tətbiq olunmuşdur. Hal-hazırda sistemə 150-dən artıq təşkilatlar inteqrasiya
olunmuşdur. Gələcəkdə sözügedən sistemə
qoşulacaq təşkilatların sayının artırılması və
sistemə həmin təşkilatlardan qoşulan istifadəçilərin ümumi sayının 4000-ə çatdırılması
nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, FARABI
sisteminə Azərbaycanın bütün nazirliklərinin
və digər dövlət qurumlarının qoşulması planlaşdırılır.
Görülən işləri nəzərə alsaq tam əminliklə
demək olar ki, Azərbaycan hətta regionda
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geniş miqyaslı İT-xidmətləri və məhsulları
təklif edən aparıcı İT sənayesinə malikdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
«Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri»nin təsdiqi və bundan irəli gələn
məsələlər haqqında» sərəncamı Respublikada
Yüksək Texnologiyaların köməyi ilə maliyyə
xidmətlərinin inkişafının sürətlənməsinə, ölkədə İKT-nin inkişaf potensialının artırılmasına,
iqtisadiyyatın rəqəmsallaşdırılması üçün İKT
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə, İKT
xidmətlərinə olan tələbin daxili mənbələr
hesabına effektiv qarşılanmasına və dövlət
sektorunun fəaliyyətində İKT-nin tətbiqi ilə
səmərəliliyin daha da artırılmasına, rəqabətqabiliyyətli, innovativ və effektiv dövlət idarəetməsinə ciddi təsir edəcək.
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APPLICATION OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS (ERP)
IN AZERBAIJAN
SUMMARY
In order to carry out the tasks defined by the Presidential Decree No. 1897, on March 16, 2016
approval of "The national economy and the main directions of the strategic roadmap for key sectors
of the economy” and issues that arise from this, “Strategic Roadmap for the development of
telecommunication and information technologies in the Republic of Azerbaijan” was examined in
the research paper. Moreover, the work carried out in order to increase the capacity of information
and communication technologies in the country and future prospects are listed in the article.
The capabilities of (SERP), a financial and accounting system based on modern world practice,
were explored in order to support the strengthening and modernization of the state policy and
funding analysis by applying the country's budget organizations.
There are some results that gained by applying this system which have been reported in the
article, including modern accounting and reporting in accordance with national accounting
standards for budget organizations, the introduction of new centralized and customer-based
information systems, improved management practices, and simplified implementation of internal
and external accountability processes.
Key words: strategic roadmap, financial services, cloud technologies, ERP-systems, SERP, OBI,
CLIX-LMS, PKI
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ERP) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
РЕЗЮМЕ
В работе исследовалась стратегическая дорожная карта по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике в целях реализации задач, изложенных в Указе Президента № 1897 от 16 марта 2016 года «Об утверждении
основных направлений стратегической дорожной карты по основным секторам народного
хозяйства и экономики, перечислены проделанные работы по увеличению потенциала ИКТ
в стране и дальнейшие перспективы. В целях поддержки укрепления и модернизации
потенциала страны в области государственной политики финансирования, были изучены
возможности SINAM ERP (SERP), финансовой и бухгалтерской системы, основанной на
современной мировой практике. Полученные выводы о применении этой системы:
отчетность и современный учет в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета для бюджетных организаций, внедрение новых централизованных и ориентированных на клиента информационных систем, совершенствование управленческих
навыков. Также было отмечено внедрение упрощенного процесса внутренней и внешней
отчетности.
Ключевые слова: стратегическая дорожная карта, финансовые услуги, облачные
технологии, ERP-системы, SERP, OBI, CLIX-LMS, PKI
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EVTANAZİYA. CİNAYƏT-HÜQUQİ VƏ KRİMİNOLOJİ TƏHLİL
Evtanaziya nədir? Xeyirxah ölüm, yoxsa
özgə həyatına qəsd? Bu sual hələ də dünyanı
maraqlandıran məsələlərdən biri olaraq qalır.
Dünya ölkələrinin cinayət qanunvericiliyi
evtanaziyanı əsasən cinayət tərkibi kimi qəbul
edir. Çox az sayda ölkələrin qanunvericiliyində
evtanaziya cinayət əməli hesab edilmir.
Evtanaziyaya sözün daha sadə formasında
desək, öldürülənin könüllü razılığı və ya xahişi
ilə formalaşan və bir insanın başqa bir şəxs
tərəfindən öldürülməsinin xüsusiləşmiş forması kimi baxmaq olar. Bir qism ölkələrdə
evtanaziya ictimai əxlaqla qəbul edilən bir qətl
olduğundan, həmin ölkələrin cinayət qanununda ya ümumiyyətlə dekriminal sayılır, ya da
qəsdən adam öldürmənin məsuliyyəti yüngülləşdirilmiş halı kimi nəzərdən keçirilir. Evtanaziya termini müxtəlif mənalarda işlənir: ağır
fiziki əzablar keçirən şəxsin ölümünü tezləşdirmək, «artıq» adamları məhv etmək, ölməkdə
olanlara qayğı, insana ölmək imkanı vermək
və s.
Evtanaziyanın tarixi ilə əlaqədar çox söz
demək olar. Bəşər tarixinin müxtəlif dövrlərində, xüsusən də hüququn sırf əxlaq və adət
normaları ilə tənzimləndiyi dönəmlərdə evtanaziyanın müəyyən formaları tətbiq olunmuşdur. Antik dövr cəmiyyətlərində bəzi qəbilələr
yaşayış yerini dəyişdiyi zaman qoca şəxsləri
özləri ilə aparmırdılar. Qədim yunan adətlərinə
görə, 60 yaşına çatmış şəxslərin öldürülməsi
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təcrübəsi qəbul edilirdi. Platon «Dövlət» əsərində yazırdı ki, tibb sağalması mümkün olan,
yəni sağlam vücudları müalicə etməyə borcludur, əks halda onun zəif, xəstə insanların ölümünü gecikdirməkdən başqa bir xidməti,
faydası olmaz. Sokrat, Platon, Zenon, Seneka
kimi mütəfəkkirlər hesab edirdilər ki, sağalmaz xəstələri hətta onların razılığı olmadan
belə məhv etmək olar. Onlar yekdilliklə qeyd
edirdilər ki, əgər insan zəifdir və cəmiyyətə
yükdürsə, həyatını sonlandırmaq onun mənəvi
borcu olmalıdır. Lakin Aristotel və xüsusilə də,
pifaqorçular özünü öldürmə və ya özünü öldürtməni tamamilə rədd edən mövqelər göstərirdilər.
XI əsr rus yazılı mənbələrinə görə xristianlığa qədərki dövrdə rus xalqında çox qocalmış şəxslərin qohumlar tərəfindən yığışılaraq
öldürülməsi ənənəsi mövcud olmuşdur. Bu,
normal hal kimi qəbul olunmuş, kütləvi əxlaqla pislənilməmişdir. Xristianlığın qəbulundan
sonra isə, bu adət getdikcə aradan qalxmışdır.
Yaponiyanın ucqar regionlarında indi də çox
qocalmış valideynin özünün razılığı ilə «müqəddəs dağa» aparılması və orada ac-susuz
qalaraq həyatını sonlandırması ilə əlaqədar
ənənə vardır. Hindistanda sağalmaz xəstənin
müalicəsi həkim tərəfindən aparılmaya bilər və
bu evtanaziya kimi qiymətləndirilmir. Təməl
hind təbabətinə görə ancaq müalicə üsulları
tibb ilə müəyyən olunmuş xəstənin müalicə
olunması yolveriləndir.
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«Evtanaziya» sözü ilk dəfə XVII yüzillikdə
F.Beykon tərəfindən işlənib. O, bu sözü «yüngül ölüm» mənasında işlədib. F.Bekon qeyd
edirdi: «Həkimin borcu yalnız xəstəni müalicə
etmək deyil, həmçinin xəstəliyin gətirdiyi ağrıacılarını azaltmaqdır... və xəstəliyin müalicəsi
ilə əlaqədar ümid olmadığı zaman isə qaçılmaz
olan ölümü asan etmək üçün tədbirlər görməkdir. Bu evtanaziyadır və əzablar içində
olan bir insan üçün ancaq xoşbəxtlik ola bilər»
[6].
XIX əsrdə isə bu ifadə «kimisə mərhəmətdən öldürmə» mənasını daşımağa başladı.
1826-cı ildə alman həkimi Karl F.Marks «evtanaziya» terminindən istifadə etdi. O qeyd edirdi: «Evtanaziya əzabverici xəstəliyi olan
şəxslərin qaçılmaz ölümünü rahat edən bir
prosedurdur». Əslində evtanaziya ideyası
qədimdən yaranıb. Lakin Hippokrat dövründən bu günə qədər ənənəvi tibb etikasına belə
bir qadağa daxildir: «Mən heç kimə, hətta
bunu xahiş edənə belə ölüm gətirə biləcək
dərman verə bilmərəm, hətta bunu məsləhət də
görə bilmərəm».
Amma son vaxtlar həkimlərdə bu təcrübəyə əl atmaq – xəstənin ölümünü onun istəyi
ilə yüngülləşdirmək, tezləşdirmək zərurəti
yaranıb, xüsusən də pasiyent bunu xahiş etdikdə. Biz bu tendensiyaya necə yanaşmalıyıq?
Köhnəlmiş qadağalardan azad olmaq kimi,
yoxsa mənəvi nöqteyi-nəzərdən doğru olmayan təhlükəli presedent kimi? Bu, çox mübahisəli məsələdir, evtanaziya sözü yaranandan
bununla bağlı fikir ayrılıqları mövcuddur. Özü
də təkcə, tibb alimləri arasında deyil, həm də
dindarlar arasında.
Bütün səmavi dinlərdə insan həyatı yaradanın bəxşişi kimi qəbul edildiyindən, onun
şəxsin iradəsindən asılı olaraq sonlandırılmasına yol verilmir.
İslam − nə olursa olsun, həyat insana Allah
tərəfindən verilmişdir və ondan həyatını almaq
hüququ da ona məxsusdur. Öz həyatını sonlandırmaq barədə hər hansı düşüncə belə
böyük bir günahdır. Lakin islamda passiv
evtanaziyanın qəbulu ilə bağlı fikir söyləmək
də mümkündür. İslama görə həyat və ölüm
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Allahın bəxşişidir. Onun insan tərəfindən
nizamlanması günah sayılır. Həyatı süni vasitələrə, aparatlara bağlı sağalmaz xəstənin
həyatını davam etdirməsi ilə əlaqədar tədbirlər
onun ölümünü yubatmaqla bərabər, bu prosesi
daha çətin edir və bu, heç də humanist
görünmür.
Musəvilik həmçinin, insanın özü və ya
başqaları tərəfindən həyatını sonlandırması
cəhdini qəbul etmir və bunu «həyat sənin
malınmış kimi davrana bilməzsən» ifadəsinə
sığdırır.
Xristianlığa görə − həyatın müqəddəsdir,
nə olursa olsun, yaşamaq üçün çapalamalısan.
Buddizm − ölümünü gətirəcək heç bir
hadisə və ya prosesə qarışmağa haqqın və
hüququn yoxdur, ən pis yaşamı belə qəbullanmalı, ölümü seçməməlisən, yoxsa ölüm
sonrası ən pisinə layiq görülərsən.
Yaşamaq insanın ən təbii hüquqlarından
birincisidir. Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının 27-ci maddəsinin 1-ci
hissəsinə görə, hər kəsin yaşamaq hüququ
vardır [1]. Göründüyü kimi, insanın yaşamaq
hüququ vardır, yaşamaq vəzifəsi yox. İnsanın
özü tərəfindən həyatın sonlandırılması onun
şəxsi seçimi olub, dünyanın heç bir yerində
qadağan edilmir. Dini ideologiya əksərən bunu
qadağan etsə də, özünü öldürmə hüquqla tənzimlənmir (hətta hüquq sistemi dini istilahlar
üzərində qurulan dövlətlərdə belə).
Bir çox ölkələrdə (xüsusən də, mənəvisosial inkişafdan geri ölkələrdə) insanların
həyatı könüllü tərk etməsinə icazə verilir.
Məsələn: Fələstində könüllü ölməyin çox sadə
və çeşidli yolları var ki, hamısına da «sionist
işğalçılarına qarşı şəhadət» deyilir: şəhid
olmaq istəyən kəs ölümü könüllü seçir, sonra
da israillilərə maksimum ziyan vurmaq üçün
özünü partladır.
Yaponiyada özünüöldürmə samuray ənənəsinin zəruri tərkib hissəsi kimi ortaya çıxıb.
Üstəlik, dərhal başa çatan ölümü və ya
canverməni iştirakçılar da müşahidə edirdilər.
Yaponiyada «xarakiri» («qarnıcırma») özünəqəsdin bir forması olsa da, bu, həmin xalqın
tarixi-mədəni ənənələrinin simvolu hesab
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edilir. Bu qəsdin mahiyyətində isə düşmənin
əlinə sağ keçməmək və şərəfli ölüm durur.
Qeyd olunan bu ənənələrin hər birində
insanın öz iradəsi ilə həyatdan getməsi mümkün hesab olunur. Həmçinin, Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununa görə özünü
öldürmə həddinə çatdırma meyarları olmadan
(CM-in 125-ci maddəsi) intihar dekriminaldır.
1933-cü ildə Almaniyada nasistlər hakimiyyətə gələndən sonra onlar ilk növbədə irsi
xəstəliklərin sterilizasiyası haqqında qanun
qəbul etdilər. Üçüncü Reyxin «T-4» adlandırılan bu proqramı geniş tətbiq edilməyə başlandı. 1939-cu ildə Hitler monqoloqoid,
hidrosefaliya və eybəcərlikdən əziyyət çəkən
uşaqların qeydiyyata alınması haqqında fərman verdi və onların 5 min nəfəri evtanaziya
(mahiyyətinə uyğun deyildisə də, bu evtanaziya adlanırdı) edildi. Sonradan başqa bir
fərmana əsasən, on minlərlə ruhi xəstəliklərə
məruz qalan insan evtanaziyaya məruz qaldı.
Burada dövlət «artıq yükdən azad olma»
siyasəti yeridirdi. İkinci dünya müharibəsi
dövründə Almaniyada evtanaziya ilə bağlı
qeyd edilən proqrama uyğun olaraq, həbs
düşərgələrində insanların öldürülməsi qanuniləşdirildi. Bütün bu sadalanan ölüm aktlarının
heç birində xəstəliyə düçar olanların razılığı
tələb olunmurdu.
Bütün bu tədbirləri əslində evtanaziya
deyil, rəsmi icazəli ölüm adlandırmaq daha
doğru olardı. Mahiyyətində ölmək istəyən
insanın xahişi və xeyirxahlıq duran evtanaziya
tədbirindən fərqli olaraq yuxarıda qeyd olunan
hallar cəmiyyətin «artıq yükdən» azad olunması üçün görülən tədbirlər kimi qiymətləndirilə bilər.
Nasist Almaniyasından çox əvvəllər Sparta
dövlətində də buna bənzər ənənələr olmuşdur.
Belə ki, yenidoğulmuşlar dərhal xüsusi bilikli
şəxslər tərəfindən yoxlanılır, fiziki və ya əqli
qüsurlu, yaxud xəstə uşaqlar dərhal məhv
edilirdi. Xalqın genofondunun daha sağlam
fərdlər üzərində qurulması üçün bu yol münasib hesab edilirdi.
XX əsrin 70-80-cı illərində Hollandiyada
qanunvericilik və tibbi təşkilatların razılığı ilə
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xəstənin ölümünü asanlaşdıran dərmanların
tətbiq edilməsinə icazə verildi. 1980-cı ildə
Papa II İohan Pavel evtanaziyanın tətbiqinin
əleyhinə Deklarasiya qəbul etdi. Bu deklarasiya evtanaziyanı yolverilməz akt kimi qəbul
edir və yaradanın işinə qarışmaq hesab edirdi.
Avropa ölkələrindən Belçika, Hollandiya,
Lüksemburq və İsveçrədə evtanaziya cinayət
deyildir. 2001-ci ildə İsveçrənin Milli Soveti
evtanaziyanın tətbiqinə icazə verdi. İsveçrədə
başqa ölkələrin vətəndaşlarına da «evtanaziya
xidməti» göstərilməsinə qanunla yol verilir.
1 fevral 2002-ci ildə isə Hollandiyada
könüllü evtanaziyaya, yəni özünü öldürməyə
kömək edilməsinə icazə verən qanun qəbul
edildi. Bu qanun evtanaziya ilə bağlı pasiyent
qarşısına sərt tələblər qoymaqla yanaşı, ilk
növbədə, xəstənin öz arzusunun olmasını,
yaşamaq ümidinin azlığını, özünün sağlam
düşüncəsi ilə qərar qəbul etməsini vacib sayır.
Eyni zamanda 12-16 yaşlarda olan şəxslərin
valideynlərinin razılığı da tələb edilir.
2002-ci ildə Belçikada da evtanaziya haqqında qanun qəbul edildi.
Bu ölkələrdə hesab edirlər ki, insan əzabının həddi yüksəkdirsə onun həyatdan getmək
qərarına heç bir qanun müdaxilə edə bilməz.
Sadalanan Avropa ölkələri evtanaziyanı −
insanların yaşamaq və ya yaşamamaq qərarlarını insan haqlarının tərkib hissəsi hesab edir.
Lakin tibb elminin yüksək dairələri evtanaziyanın dünya ölkələrində tətbiqinə qarşıdırlar.
Onların fikrincə, ağır xəstəliklər insanlıq üçün
bəla olsa da tibb elmi üçün yeniliklərin stimuludur. Əgər insanlar ağır xəstəliklər zamanı
ölümü seçsələr, bu, tibb elmində yeni kəşflərin
sayını azalda, ümumiyyətlə bu sahəyə marağı
öldürə bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3 ştatındaOreqon, Vaşinqton, Montana ştatlarında evtanaziya haqqında qanun qəbul edilib. Vaxtilə
ABŞ-ın Oreqon ştatında erməni əsilli C.Qevorkyan bulvar qəzetlərinin birində belə bir
elan vermişdi: «Əgər ağrısız ölmək istəyirsinizsə, mən sizə yüngül ölüm hədiyyə edəcəyəm». O, 130 amerikalını bu yolla öldürüb.
Təbii ki, ABŞ-ın həkim ictimaiyyəti C.Qen 211 n
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vorkyanın əməllərindən xəbər tutduqdan sonra
onu həkimlikdən məhrum edib. Ən dəhşətlisi
odur ki, müstəqil araşdırmacılar erməninin
evtanaziya yolu ilə öldürdüyü insanların dörddə birinin heç də sağalmaz xəstəliklərdən
əziyyət çəkmədiklərini müəyyənləşdiriblər.
Belə çıxır ki, C.Qevorkyan xəstəliklərindən
məyusluğa düçar olmuş insanların dərdinə əlac
tapmaq əvəzinə onları, sadəcə, öldürüb. Uzun
sürən məhkəmə prosesi C.Qevorkyanın 25 il
azadlıqdan məhrum olunmasıyla yekunlaşıb.
1997-ci ildə ABŞ-ın Oreqon ştatında
«Ləyaqətli ölüm» barədə qanunun qəbuluyla,
müəyyən edilmiş şərtlər daxilində özünü
öldürməyə kömək edilirdi. Həmin şərtlərə
pasiyentin yaşının 18-dən yuxarı olması, Oreqon ştatında daimi yaşaması, anlaqlı surətdə
qərar qəbul etmək imkanının olması, ölümqabağı xəstəliklə bağlı iztirablarının çox olması,
eyni zamanda ölümünə ən azı 6 ay qalması
kimi amillər daxil idi. Bundan əlavə, xəstənin
bir yazılı və iki şifahi müraciəti olmalı, könüllü
dərman qəbul etməli idi. 2003-cü il məruzəsinə
görə, həmin ştatda «şəfqətli ölüm»lə 171
hadisə qeydiyyata alınmış, evtanaziya ilə bağlı
67 nəfər dərman qəbul edib ölmüş, 2 pasiyent
isə ölüm ayağında olmuşdur. Ümumi müraciət
edənlərdən 10 nəfəri isə hələ də yaşayır.
Bu yaxınlarda Böyük Britaniya parlamenti
səs çoxluğu ilə evtanaziya ilə bağlı qanun
layihəsini qəbul edib. Həmin layihədə göstərilir ki, ölüm ayağında olan xəstə evtanaziya
prosesində ölüm dozasında olan dərmanı özü
qəbul etməli, hər belə prosesdə iki həkim və
Ali Məhkəmənin üzvü iştirak etməlidir. Lakin
nəticədə istər İngiltərədə, istərsə də Uelsdə
«ölmək hüququ»na təminat verən olmamışdır.
1996-cı ildə Avstraliyanın şimal ərazisində
könüllü evtanaziyanın qəbuluna səs verilsə də,
9 aydan sonra Federal Parlament həmin qanunu ləğv etdi.
XX əsrin 90-cı illərində ABŞ-da Kiriş
Kordanın rəhbərlik etdiyi kilsə evtanaziyası
fəaliyyətə başlamışdı. Bu təşkilatın fəaliyyəti
«köhnə, lakin nəzarət olunmayan dünya»da
əhalinin qlobal artımının qarşısını almağa
yönəlmişdir. Korda dörd prinsip əsasında –
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suisid, sodomiya, hannibalizim və mayalanma
əleyhinə dərmanlardan istifadə etməklə, bu
problemin həll edilməsinin mümkün olduğunu
göstərmişdir. Özlərini kilsə evtanaziyasının
yaradıcısı və davamçıları adlandıran kilsə təlimçiləri aclıq, dilənçilik, müharibə və zorakılıqların olmaması üçün əhalinin artım tempinin
azaldılmasında evtanaziyanı əsas prinsip kimi
götürmüşlər. Onlara görə, evtanaziya sağalmayan xəstəliklər səbəbindən müalicəsi mümkün
olmayan və bu əziyyətdən qurtarmaq üçün
pasiyentin öz xahişi ilə ölümünə razılıq verməsidir. Kiriş Kordanın fikrincə, könüllülərin
həyatdan getməsi ilahi işdir və kilsə evtanaziyasına daxil olan sektaların üzvləri avtomatik
olaraq bu müqəddəs işə cəlb edilməlidir. Bu
məqsədlə dünyanın salamat qalması naminə
xüsusi hazırlanmış ayinlər icra edilir və şəxsin
əmlakı kilsəyə vəsiyyət olunmaqla notarial
qaydada qanuni rəsmiləşdirilirdi. Sağlam
olmayan ideyalar əsasında qurulan bu təlimim
yayılmasının qarşısının alınması üçün dövlət
səviyyəsində bir çox addımlar atılmışdır.
MDB ölkələrinin heç birinin qanunvericiliyində evtanaziya yolverilən əməl hesab
olunmur. Qonşu Rusiya Federasiyası evtanaziyanı sadə qəsdən adamöldürmənin növü
hesab edir və ayrıca tərkib kimi müəyyən
etmir (deməli, milli qanunvericiliyimizlə
müqayisədə bir neçə dəfə daha sərt formada
cəzalandırır).
Göründüyü kimi, evtanaziya institutu bir
çox ölkələri əhatə edir və çoxaspektlidir.
Xalis evtanaziya xəstə insanın xahişi ilə
həkim tərəfindən onun öldürülməsi prosedurudur. Bu zaman ölmək istəyən şəxsin özü bu
aktı həyata keçirmir, bunu digər şəxsə (həkimə) həvalə edir.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinin 135-ci maddəsi «Evtanaziya»
adlanır [2]. Göstərilən maddədə evtanaziyanın
anlayışı qüsurlu müəyyən olunmuşdur. Qeyd
edilir ki, evtanaziya − xəstənin xahişi ilə onun
ölümünü hər hansı vasitə və ya hərəkətlə tezləşdirmə və ya həyatının davam etməsinə
kömək edən süni tədbirləri dayandırmadır. Bu
tərkib milli cinayət qanunumuzda məsuliyyəti
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yüngülləşdirici halda adam öldürmənin bir
forması hesab olunur. Bu mövzu ətrafında
yuxarıda aparılmış təhlillərdən də məlum
olduğu kimi, evtanaziya sağalmaz xəstəliyə
düçar olmuş xəstənin xahişi əsasında həkimin
onu öldürməsi prosedurudur. Ölüm aktı məhz
həkim ixtisasına malik şəxslər tərəfindən icra
olunmalıdır. Amma cinayət qanununumuzda
verilmiş anlayışda xəstənin sağalmaz xəstə
olması, cinayətin subyektinin məhz həkim
ixtisasına malik olan şəxs olması ilə əlaqədar
göstərişlər əks olunmamışdır. Qeyd olunan
məqamlar onun məzmununun dərk olunması
ilə əlaqədar ciddi kolliziya yaradır. Belə ki,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi qəsdən adam öldürmə
cinayətinin sadə motivlərini özündə əks etdirir.
İstər Azərbaycan Respublikasının cinayət qanununun doktrinal şərhlərində, istər «Qəsdən
adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi
haqqında» Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmə Plenumunun 12 dekabr 2002-ci il tarixli
3 saylı qərarında, istərsə də «Məhkəmələr
tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi
təcrübəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəmə Plenumunun 25 iyun 2003-cü
il tarixli 4 saylı qərarında qəsdən adam öldürmənin sadə növü şərh olunarkən xəstənin xahişi ilə onun öldürülməsi elementi qəsdən adam
öldürmənin mərhəmətlilik niyyətilə cinayətin
törədilməsi yüngülləşdirici halının tətbiqini
şərtləndirən sadə növü kimi izah edilir [3;4;5].
Yəni, xəstənin xahişi ilə, lakin həkim deyil,
digər şəxs tərəfindən törədilən hallarda sadə
qəsdən adam öldürmə (CM 120.1) və cinayətin
mərhəmətlilik niyyətilə törədilməsi yüngülləşdirici halı (CM 59.1.5) mövcud olur.
Evtanaziya tərkibini nəzərdə tutarkən qanunverici, əslində bu əməlin xüsusi subyekt (həkim)
tərəfindən törədilməsini nəzərdə tutmuşdur.
Çünki, maddənin sanksiyasına nəzər salsaq,
müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə
cəzasının əlavə cəza olaraq tətbiq olunmasının
nəzərdə tutulduğunun görürük. Qanunvericilik
texnikası baxımından yanaşsaq, məhz xüsusi
subyektli cinayət tərkiblərinin qurulmasında
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bu məqamın nəzərə alınmasını müşahidə
etmək olar. Evtanaziya həmçinin, sivil Avropa
ölkələrinin qanunvericiliyi üzrə də həkim
ixtisasına məxsus şəxslər tərəfindən icra olunur. Həkim olmayan şəxslər tərəfindən bu
əməlin törədilməsi sadə motivlərlə qəsdən
adam öldürmə adlana bilər. Kiminsə onu
öldürməsini xahiş etməsi, bizə həmin şəxsi
öldürməyə əsas verə bilməz. Çünki bu, birinci
növbədə sui-istifadə hallarına gətirib çıxara
bilər. Cinayət qanunu əməlin cinayət kimi
tövsif olunmasında analogiya institutunun
tətbiqini rədd edir. Qanunçuluq prinsipi ən
vacib prinsiplərdən biri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qanunun genişləndirici və ya
məhdudlaşdırıcı təfsiri hüququ tətbiq edən
orqanlar üçün yolverilməzdir. Belə təfsirlər
yalnız rəsmi şərh formasında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
tərəfindən verilə bilər. Təhlil etdiyimiz evtanaziya tərkibi ilə bağlı belə şərhlərin olmadığını
nəzərə alaraq (bu tərkibdə məhdudlaşdırıcı
təfsirin aparılmasına ehtiyac duyulur), qanunvericilikdə evtanaziyanın anlayışının dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac duyuruq. Təklif edirik ki,
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 135-ci maddəsi aşağıda göstərilən redaksiyada yenidən təqdim olunsun:
«Evtanaziya, yəni sağalmaz xəstəliyə düçar
olmuş xəstənin yazılı və şifahi xahişi ilə həkim
(həkim konsiliumunun rəyinə əsasən) tərəfindən onun ölümünü hər hansı vasitə və ya
hərəkətlə tezləşdirmə»
• İki ilədək müddətə islah işləri və ya üç
ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya
müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan
məhrum edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd: Sağalmaz xəstəliyə düçar olmuş və
huşu özündə olmayan xəstənin yaxın qohumunun (yaxud himayəçisinin) xahişi (yazılı və
şifahi) əsasında həkim tərəfindən (həkim
konsiliumunun rəyinə əsasən) onun həyatının
davam etməsinə kömək edən süni tədbirləri
(aparatları) müəyyən tibbi müddətdən sonra
dayandırma cinayət sayılmır.
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Fikrimizcə, təklif edilən bu anlayış evtanaziyanın məna və məzmununun aydınlaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Anlayışdan göründüyü kimi, passiv evtanaziya qeyddə
göstərilən şərtlərə əməl olunmaqla tətbiq
olunduğu təqdirdə dekriminal hesab olunmalıdır. Çünki, bu məqam əvvəla kütləvi ictimai
şüurla, əxlaqla qəbul olunur, ikincisi, dini ideologiya baxımından yolveriləndir. Əksər dini
ideologiyalarda, xüsusən də səmavi dinlərdə
xəstənin ölümünü süni tədbirlərlə uzatma
nəinki humanist addım sayılır, əksinə xəstə
şəxsə əzab vermək kimi qəbul olunur. Digər
tərəfdən, təcrübənin araşdırılması nəticəsində
məlum olur ki, passiv evtanaziya, yəni yaxın
qohumunun (yaxud himayəçisinin) xahişi
əsasında həkim tərəfindən (həkim konsiliumunun rəyinə əsasən) xəstənin (huşu özündə olmayan) həyatının davam etməsinə kömək edən
süni tədbirləri müəyyən müddətdən sonra
dayandırma halları klinikalarda demək olar ki,
hər gün baş verir. Bəzən xəstələrdə mərkəzi
sinir sisteminin proqressiv pozulması, zədələnməsi nəticəsində huşun itməsi, xarici qıcıqlara
qarşı reaksiyasızlıq, get-gedə dərinləşən tənəffüs, qan dövranı və orqanizmin digər həyati
vacib funksiyalarının pozulması ilə xarakterizə
olunan, kəskin inkişaf edən, ölüm öncəsi
geridönəbilən ağır patoloji vəziyyəti mövcud
olur ki, tibbdə bu, koma və ya komatoz vəziyyət adlanır [7]. Koma və ya komatoz hal
diaqnozu qoyulmuş şəxslərin həyatının davam
etməsinə kömək edən süni tədbirlərin bir müddət sonra dayandırılması xəstənin yaxınlarının
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razılığı ilə həyata keçirilir və evtanaziya hesab
olunmur. Cinayət qanununun mövcud redaksiyasına görə isə bu, evtanziyadır. Passiv
evtanaziya real praktikada həqiqətən də törədilir, lakin, məhz kütləvi əxlaqla qəbul edilən
olduğundan cəzalandırma mərhələsinə gəlib
çıxmır. Evtanaziya cinayət tərkibi Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 1999-cu
ildən daxil edilməsinə baxmayaraq, bir dəfə də
olsun bu tərkiblə cinayət işinin başlanılmasına
dair fakt yoxdur. Aktiv evtanaziya ümumiyyətlə tətbiq olunmamış, passiv evtanaziya isə
tətbiq olunmasına baxmayaraq, cinayət-hüquqi
müstəviyə qaldırılmayıb. Bunun səbəblərinin
isə yuxarıda qeyd etmişdik.
Bu səbəbdən də, cinayət qanununa verilmiş
təklifdə evtanaziyanın passiv formasının dekriminal olmasını təklif edirik.
Fikrimizcə, məsuliyyəti yüngülləşdirici halda qəsdən adam öldürmənin bir forması kimi
aktiv evtanaziya dekriminalaşdırıla bilməz.
Dünya həkim assossasiyalarının bəyanatlarında
da aktiv evtanaziyanın pislənilməsi, bunun tibb
elmini tənbəlləşdirən, yeni elmi nailiyyətlərin
əldə olunmasını ləngidən səbəbləri qeyd olunur.
Üstəlik, aktiv evtanaziyanın − xəstənin xahişi ilə
onun ölümünü tezləşdirən vasitələrin, üsulların,
dərmanların tətbiqi həkim peşəsinə malik şəxsləri bir növ insan qatili mövqeyinə qoymaq demək olar. Evtanaziya əməlinin kriminal əməl
kimi cinayət qanununda göstərilməsi, xüsusən
də yuxarıda göstərilən sanksiyalar kontekstində əks olunması həkimlərin bu işdən-aktiv
evtanaziyadan çəkinməsini təmin etmiş olar.
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EUTHANASIA. CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ANALYSIS
SUMMARY
Article 135 of the Criminal Code of Azerbaijan Republic is called "Evtanaziya". In the above
article, the concept of euthanasia is defective. It is noted that euthanasia is the termination of
artificial measures that help the patient to accelerate his death by any means or action or to continue
his life on the patient's request. This component is considered a form of homicide, while reducing
responsibility in our national criminal law. As it is well-known from the above analysis, this is a
procedure in which a doctor kills him based on the patient’s request that the disease is incurable.
The act of death is committed by doctors. However, in our understanding of criminal law, there is
no indication that the patient is a person with an incurable disease and that the subject of the crime
is a person who has the qualification of a doctor.
Key words: passive euthanasia, active euthanasia, incurable disease, deliberate murder
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ЭВТАНАЗИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РЕЗЮМЕ
Статья 135 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики называется «Эвтаназия».
Здесь понятие эвтаназии является дефектным. Отмечается, что эвтаназия - прекращение
искусственных мер, которые помогают пациенту ускорить его смерть любым способом или
действием или продолжить свою жизнь по просьбе пациента. Этот компонент считается
формой убийства, одновременно снижая ответственность в нашем национальном уголовном
законодательстве. Как вытекает из приведенного выше анализа, это процедура, при которой
врач убивает его на основании запроса пациента о том, что болезнь неизлечима, т.е. смерть
совершается со стороны врачей. Однако в нашем понимании уголовного законодательства
нет никаких признаков того, что пациент является человекoм с неизлечимым заболеванием
и то, что субъектом преступления является лицо, имеющее квалификацию врача.
Ключевые слова: пассивная эвтаназия, активная эвтаназия, неизлечимая болезнь,
умышленное убийство
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AZƏRBAYCANIN İNKİŞAF STRATEGİYASINDA
BEYNƏLXALQ İQTİSADİ LAYİHƏLƏRİN ROLU
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətini təşkil edən mühüm amillərdən biri də
beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıqdır.
Məhz xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlığın
genişləndirilməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatının
davamlı və çoxşahəli inkişafının təmin edilməsinə əminlik verir. Bu səbəbdən də Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması
və inkişafı şəraitində xarici ölkələrlə qar-şılıqlı
iqtisadi əlaqələr, bu əlaqələrin inkişafı böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Beynəlxalq, regional
iqtisadi təşkilatlarla münasibətlərin genişləndirməsi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas
istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bunlardan
İslam Konfransı Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı,
Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Avropa Şurasını vurğu-lamaq
olar.
Azərbaycanın milli inkişaf sistemində beynəlxalq iqtisadi layihələrin də rolu mühümdür.
Hər bir ölkənin siyasi, iqtisadi və mədənimənəvi strategiyasını müəyyənləşdirən böyük
nəzəriyyəçiləri olmalıdır, bu strateji xətti geniş
xalq kütlələrinə, izah edən, təbliğ edən natiqlər, təbliğatçılar olmalıdır və nəhayət, istər
xarici əlaqələr, beynəlxalq siyasət və ordu quruculuğu sahəsində, istərsə də ölkənin təsərrüfat həyatının təşkili və idarə olunması
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sahəsində böyük təşkilatçı şəxsiyyətlərə ehtiyac vardır [8, s.7,8]. 1991-ci ildə yenidən müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikasının
inkişafına regionda olan gərginlik, qonşu dövlətlərlə müəyyən problemlərin mövcud olması,
iqtisadi tənəzzül mənfi təsirlər göstərirdi. Lakin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişindən sonra bu problemlər
aradan qalxmağa başladı. Heydər Əliyevin
gələcəyə hesablanmış siyasəti nəticəsində
iqtisadi inkişafda olan geriliyi tez zamanda
aradan qaldırmağa nail olmuşdur.
Bu siyasətin nəticəsi olaraq, Azərbaycan
bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı və
digər beynəlxalq təşkilatlarla birgə iqtisadi
layihələrə imza ataraq makroiqtisadi sabitlik
və dinamik iqtisadi inkişaf dövrünə qədəm
qoymuşdur.
Bu gün Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan genişmiqyaslı
iqtisadi islahatların və quruculuq işlərinin ideya-siyasi təməllərinin elmi-fəlsəfi tədqiqinə
böyük ehtiyac var. Heç bir uğur təsadüfi qazanılmır. İndiki müvəffəqiyyətlərimiz məhz
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin bəhrələridir. Ona görə Azərbaycanda müasir dövlət
quruculuğunun fəlsəfi əsaslarının öyrənilməsi
vətəndaş cəmiyyətinə keçidin başlıca tendensiyalarını müəyyənləşdirmək üçün çox vacibdir [11, s.128].
Heydər Əliyevin müstəqillik əldə etmiş,
lakin ciddi problemlərlə üzləşmiş Azərbaycana
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rəhbərliyi çox mürəkkəb dövrə təsadüf edirdi.
Bu mürəkkəbliyi şərtləndirən amillər özünəməxsus şəkildə çulğulaşmış, mürəkkəb sistem
yaratmışdı. Mövcud reallıq ondan ibarət idi ki,
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri, onların nəhəng
neft şirkətləri Azərbaycan neftini ələ keçirməkdə maraqlı idilər. Belə demək olar ki, «qara
qızıl» uğrunda gedən mübarizənin kəskinliyi
açıq-aşkar hiss olunurdu. Bir cəhət də nəzərə
alınmalıdır: Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlişinə qədər ölkəyə başçılıq edənlərin səriştəsizliyi, ambisiyalı fəaliyyəti, əsaslı siyasət
yeridə bilməməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı. Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışı nisbi sabitlik
yaransa da, silahlı çevrilişlər yolu ilə hakimiyyətə yiyələnmək arzusunda olanlar hələ də çox
idi. Ermənistanın ölkəmizin ərazilərinin bir
qismini işğal etməsi və həmin ərazilərin əhalisinin qaçqına, məcburi köçkünə çevrilməsi
respublikanın həyat fəaliyyətində dərin iz
buraxaraq çoxsaylı problemlər doğururdu.
Belə şəraitdə Heydər Əliyevi «daha qlobal və
ciddi məsələ düşündürürdü: Xəzər hövzəsində
təsir gücünə yiyələnmək uğrunda gedən mübarizədə gənc, müstəqil dövlətin milli maraqlarını qorumaq və siyasəti elə qurmaq lazımdır
ki, bu ancaq cari maraq üçün yox, həm də
gələcəyin əsaslarını qoymuş olsun» [2. s.388].
1993-cü ilin ortalarına qədər neft məsələsi
ilə əlaqədar yeridilən siyasət mahiyyətcə yanlış
istiqamətli idi, regionda çarpazlaşan maraqların tarazlığını təmin edə bilmirdi. Belə ki,
Azərbaycan neftindən pay iddiasında olan Rusiyanın və İranın mənafelərini nəzərə almırdı,
bir sıra hallarda həmin dövlətlərə çox sərt
formalarda münasibət nümayiş etdirilirdi,
əvvəlcə ABŞ, sonra isə İngiltərə neft kompaniyalrına birtərəfli qaydada üstünlük verilir,
Azərbaycanın dünyadakı yeri düzgün dərk
olunmurdu, respublikamıza dair həqiqətlər
vaxtında dünya ictimaiyyətinə çatdırılmırdı.
Qeyd edilən məqamları diqqətlə nəzərə alan
Heydər Əliyev diplomatiyası tarazlaşdırılmış
neft siyasətini irəli sürdü. Respublikanın sənaye potensialı, iqtisadi sərvətləri, neft və qaz
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ehtiyatları haqqında kifayət qədər məlumatlı
olan, xarici kampaniyaların neftlə bağlı geostrateji maraqlarının çarpazlaşmasını nəzərə alan
Heydər Əliyev yeni müqavilə konsepsiyasını
təklif etdi. Xarici kompaniyaların reaksiyası
müsbət olduğu üçün 1993-cü ilin avqustunda
M.Manafovun başçılığı ilə xüsusi ekspertlər
qrupu yaradıldı [3. s.29].
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
bir neçə istiqamətdə fəal iş apardı, iqtisadi
layihələrin hazırlanması və reallaşdırılması
üçün əlverişli zəmin yaratdı. Bu fəaliyyətin
əsas elementləri qismində aşağıdakı məqamları qeyd etmək olar:
Respublikamızın bölgə dövlətlərinin maraqlarını əks etdirən balanslaşdırılmış siyasi
xətt götürməsi və həmin siyasəti ardıcıl surətdə
davam etdirməsi;
Rusiya və İran ilə münasibətlərin xeyli
dərəcədə mülayimləşdirilməsi, Azərbaycanın
hər iki dövlətin neft kampaniyalarını konsorsiuma daxil etməyə hazır olmasını bildirməsi;
Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyi
məkanında regional əməkdaşlığa qoşulması və
öz fəallığını artırması;
1993-cü ilin noyabrında Bakıya səfər etmiş
Rusiyanın yanacaq və Energetika naziri Y.Şafranniklə Prezident Heydər Əliyevin apardığı
danışıqlar nəticəsində irəliyə doğru ciddi
addımın atılması − iki dövlət arasında Rusiya
Federasiyasının Lujoyl neft şirkətinin Xəzər
dənizinin Azərbaycan Şelfindəki yataqların
istismarına imkan yaradan sazişin imzalanması;
1994-cü il fevral ayının əvvəlində Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikasında dəniz
neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin sürətləndirilməsinə dair xüsusi sərəncam imzalaması −
bu sərəncamla Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Xarici ölkələrin neft şirkətləri ilə (AMOKO, Britiş Petroleum (Statoyl,
Penizoyl) Remko, Yunikal, Mak Dermott,
Türk Neft Şirkəti) apardığı danışıqların əsas
istiqamətləri barədə təklifləri bəyənilir,
ARDNŞ-ə həmin şirkətlərlə birlikdə «Azəri»
və «Çıraq» yataqlarının kəşfinə və işlənilmən Aprel - May - Iyun n
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sinə dair danışıqların aparılması, müqavilələrin
hazırlanması və bağlanması səlahiyyətləri verilir, həmçinin ARDNŞ-ə tapşırılır ki, iki həftə
müddətində «Günəşli» yatağında neft hasilatının sabitləşdirilməsi proqramını hazırlayıb
respublika Prezidentinə təqdim etsin.
Enerji məsələsinin Azərbaycan ilə Avropa
İttifaqı arasında əməkdaşığın əsas istiqamətlərindən birinə çevrilməsi;
Xarici şirkətlərin nümayəndələrindən daxil
olan şikayətlərə vaxtında reaksiya verilməsi və
həmin şirkətlərlə danışıqlar aparılması
vəzifəsinin ARDNŞ-in vitse-prezidenti İlham
Əliyevə həvalə olunaması, nəticədə neft müqavilələrinin imzalanmasında geosiyasi məqamların, konkretliyin, həmçinin texniki-iqtisadi
xarakteristikaların daha dəqiq nəzərə alınması.
Görülən işlərin nəticəsi olaraq, 1994-cü il
sentyabrın 20-də Bakıda «Gülüstan» sarayında
Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan «Azəri»,
«Çıraq», «Günəşli» yataqlarının müştərək
işlənməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında çox
mühüm tarixi mənası olan, «Əsrin müqaviləsi»
adlandırılan müqavilə imzalandı. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının neft strategiyasının həyata
keçirilməsinin başlanğıcı idi. «Əsrin müqaviləsi» iqtisadiyyatımızın dirçəlişinə təkan
verməklə yanaşı ölkəmizin siyasi həyatında da
ciddi irəliləyişlərə səbəb oldu. Bu, dünya
birliyi Azərbaycanla münasibətlərdə daha
ciddi addımlar atmağa məcbur etdi, sonralar
bir çox beynəlxalq neft sazişlərinin bağlanmasının əsasını qoydu. Həmin tarixi gündən sonra
neft şirkətləri ilə 60 milyard dollar sərmayə
qoyuluşu tələb edən 20-dən çox sazişin
imzalanması həqiqətən böyük tarixi nailiyyətdir.
«Əsrin müqaviləsi»ndən sonra yataqlarda
aparılan axtarış-tədqiqat işləri geniş miqyas
aldı. 1996-cı ilin iyul ayının əvvəlində Azərbaycan xarici tərəfdaşlarla «Şahdəniz» yatağının işlənilməsi barədə daha bir müqavilə
bağladı. Geoloqların müəyyənləşdirdiyi təbii
qaz yatağının ehtiyatları bir trilyon kubmetr
həcmində qiymətləndirilirdi. Heydər Əliyev
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«Şahdəniz» yatağının tədqiqatı nəticələrindən
söz açaraq qeyd edirdi ki, «indiyədək bu işimizə maneçilik törətməyə cəhd edənlər var.
Lakin heç kim heç nəyə nail ola bilməyəcək.
Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyası
müəyyənləşdirilmişdir. Biz indən belə elə bu
strategiyanı qətiyyətlə gerçəkləşdirəcəyik» [2
s.396].
Azərbaycanın çox mühüm sərvəti olan
neftin xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil,
həm də gələcək nəsillərə mənsub olduğunu
bildirən Heydər Əliyev 1999-cu ilin sonunda
«Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması haqqında» Fərman imzalamışdır. Bu fondun yaradılması Azərbaycan
dövlətinin 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft
strategiyası nəticəsində mümükün olmuşdur.
Heydər Əliyev bu münasibətlə demişdir: «Biz
Azərbaycanda neft strategiyasını hazırlayıb
həyata keçirməyə başlayarkən qarşımıza əsas
bir böyük məqsəd və vəzifə qoymuşuq. Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri olan neft və
qaz yataqlarının xarici şirkətlərlə, onların
investisiyalarının cəlb olunması vasitəsilə
müştərək işlənilməsini təşkil etmək, bunun
nəticəsində zəngin yataqlarımızdan neft və qaz
hasilatını təmin etmək və təbiidir ki, bunların
hamısını Azərbaycanın milli mənafelərinin
təmin olunmasına yönəltmək. Yəni bütün bu
strategiya yalnız və yalnız Azərbaycanın milli
mənafeləri üçün həm işlənib hazırlanıb, həm
də həyata keçirilir» [7, s.413].
Dövlət Neft Fondu neft və qazın kəşfiyyatı
və işlənməsi sahəsində bağlanmış sazişlərin
həyata keçirilməsində, öz fəaliyyəti sayəsində
əldə olunan vəsaitin toplanılmasında, səmərəli
idarə edilməsində əsaslı rol oynayır, ölkə qarşısında duran mühüm vəzifələrin həllinə fəal
surətdə kömək edir. Bu vəzifələr sırasına aiddir: ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması,
maliyyə-vergi nəzarətinin təmin olunması eyni
zamanda neft gəlirlərindən asılılığın azaldılması və qeyri-neft sektorunun inkişafına yardım
göstərilməsi: neft və qazın bərpa edilməyən
təbii ehtiyat olmasını nəzərə alaraq, onlardan
əldə edilən gəlirin nəsillər üçün ehtiyat
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vəsaitinin toplanılması; ölkənin sosial-iqtisadi
tərəqqisi ilə əlaqədar mühüm layihələrin maliyyələşdirilməsi; neft və qaz gəlirlərinin səmərəli idarə olunmasının xüsusi nümunəsinin
formalaşdırılması.
Həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi həm
müntəzəm təhlillər aparılmasını, həm də gəlirlərin uzunmüddətli proqnozlar işləyib hazırlanmasını nəzərdə tutur.
Araşdırmalar göstəri ki, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan, yeritdiyi siyasət onun rolunun artmasını şərtləndirən başlıca amillərdir.
Əvvəla, Azərbaycanda kəşf olunmuş və ehtimal
edilən neft ehtiyatları həqiqətən qədəm qoyduğumuz əsrdə dünyanın neft bazarında özünün
mühüm rolunu saxlayacaqdır. İkincisi, Azərbaycanın tarixən dəniz və karvan yollarının kəsişdiyi
məkanda qərarlaşması onun əhəmiyyətini xeyli
dərəcə də yüksəldir. Başqa sözlə, Azərbaycan
ərazisindən keçən, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən çoxsaylı nəqliyyat və kommunikasiya qovşaqları ölkəmizi Şərq-Qərb, münasibətlərində
mühüm amilə çevirir. Azərbaycanın ŞimalCənub münasibətlərində də rolu getdikcə artır.
Azərbaycanın Şərqlə Qərbi birləşdirən mühüm siyasi körpüyə, başlıca tranzit mərkəzinə
çevrilməsində «Tarixi İpək Yolu»nun bərpası
istiqamətində atılan addımlar da özünəməxsus
rol oynayır. Bu baxımdan qeyd etmək yerinə
düşər ki, TRASEKA proqramı çərçivəsində
1998-ci ilin sentyabrında Bakıda Azərbaycan
və Gürcüstan Prezidentlərinin təşəbbüsü ilə
«Tarixi İpək Yolunun bərpası» adlı Beynəlxalq
konfrans keçirilmişdir. Bu konfransda 32 ölkənin və 12 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri
iştirak etmişlər. Bu konfransda Azərbaycan,
Gürcüstan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstan
tərəfindən imzalanan «Avropa-Qafqaz-Asiya
Dəhlizinin inkişafı üçün beynəlxalq nəqliyyat
üzrə Əsas Çoxtərəfli Saziş» adlanan sənəd
qəbul olunmuşdur [6, s.15].
Qeyd etmək lazımdır ki, «Tarixi İpək
Yolu»nun bərpası geosiaysi baxımdan müstəqillik əldə etmiş ölkəmizin regional və beynəln 220 n

xalq siyasi mövqelərinin möhkəmlənməsinə
istiqamətlənmiş milli maraqları ilə sıx bağlıdır.
Bu halda Azərbaycan Respublikasının siyasi
imkanlarının artması bir sıra amillərlə şərtlənir: a) «Yeni İpək Yolu»nun bərpası Cənubi
Qafqaz regionunda Azərbaycanın geosiyasi və
geostrateji əhəmiyyətinin güclənməsinə kömək edir; b) Azərbaycanın GUAM, Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional
qurumlarda fəaliyyəti daha məhsuldar və
səmərəli olur; c) Azərbaycanın Gürcüstan,
Ukrayna, Moldova və Türkiyə ilə əməkdaşlığının strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsini gücləndirən yeni məqamlar meydana
çıxır; ç) respublikamızın başlıca tranzit,
logistika mərkəzinə çevrilməsi daha geniş və
əhatəli məzmun kəsb edir. Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövründə fəal surətdə müzakirə olunan, bir sıra parametrləri diqqətlə araşdırılan
layihələrdən biri də Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
boru kəmərinin inşası idi. Qeyd olunan boru
kəmərinin çəkilişinə inamsızlıq göstərənlər
əslində mövcud olan reallıqların həqiqi mənasını dərk etmək istəmirdilər. Onlar görmək
istəmirdilər ki, ölkəmizin ümumi iqtisadi və
siyasi inkişafı məhz «Əsrin kontraktı»ndan
başlanmışdır. Yeni, əsaslı neft strategiyası
məhz həmin vaxtdan, başlanmış, tədricən öz
uğurlarını artırmışdır. Amma qərarlaşan reallıqları az-çox düzgün qiymətləndirməyə cəhd
göstərən erməni ziyalıları təşvişlə qeyd edirdilər ki, Azərbaycanın neft amili getdikcə daha
əhəmiyyətli, daha həlledici rol oynayır.
2003-cü il milli transformasiyanın yeni
mərhələsinin başlanğıcı oldu, səlis qurulmuş
sabit siyasi sistemi tərəqqi etməkdə olan iqtisadi strukturun intensiv formalaşması məkanına yönəltdi. İlham Əliyevin Prezidentliyinin
əsas konsepsiyası güclü iqtisadi bazanın formalaşdırılmasından ibarət idi. Bu konsepsiya
kütləvi şüurun və cəmiyyətin sosiomədəni bazisinin mərhələlərlə postindustrial dəyərlər və
demokratik ənənələr məcrasına transformasiyasına imkan yaratmalıdır [9, s.13].
Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf zirvəsinə
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gəlib çıxmış və Avropada mövqeyimizin üstün
olması məhz bizim iqtisadi amillərimizlə bağlıdır. Ölkəmizdə güclü nəqliyyat sektoru, nəqliyyat kompleksi vardır. Onun struktur
prosesləri Azərbaycan üçün iqtisadi inkişafa
səbəb olur [10, s.91]. 2009-cu ildə Tehranda
keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 10cu zirvə görüşündə Prezident İlham Əliyevin
nitqində vurğulamışdır: «Biz son illər regional
əməkdaşlıq məsələlərinə çox böyük əhəmiyyət
vermişik. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında
təmsil olunan ölkələri birgə tarix birləşdirir,
mədəniyyət birləşdirir. Bizim aramızda ənənəvi olaraq, çox güclü əlaqələr mövcud olmuşdur
və indiki mərhələdə, xüsusilə dünyanı iqtisadi
və maliyyə böhranı bürüdüyü bir vaxtda regional əməkdaşlıq, iqtisadi təşəbbüslər, inteqrasiya məsələləri xüsusi önəm daşıyır. Biz öz
tərəfimizdən bu istiqamətdə addımlarımızı
davam etdirməyə hazırıq və xüsusilə siyasi və
iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıyıq. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında təmsil olunan ölkələr arasında siyasi
əlaqələr çox yüksək səviyyədədir və elə etməliyik ki, üzv ölkələr iqtisadi sahədə də bizim
potensialımızdan maksimum dərəcədə istifadə
edə bilsinlər. Azərbaycan öz tərəfindən bu
istiqmətdə önəmli addımlar atır» [1, s.121].
20 sentyabr 2014-cü il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda «Əsrin
müqaviləsi»nin 20 illiyinə və «Cənub qaz
dəhlizi»nin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışında söyləmişdir
ki: «2012-ci ildə Türkiyə və Azərbaycan siyasi
rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində Trans-Anadolu kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılıq əldə
edilmişdir. TANAP layihəsi və onun həyata
keçirilməsi tarixi hadisədir. Məhz TANAP
layihəsinin razılaşdırılmasından sonra artıq
«Cənub qaz dəhlizi»nin konturları görünməyə
başlamışdır. 2013-cü ildə Tap layihəsi – TransAdriatik kəmərinin əsas ixrac marşrutu kimi
seçilməsi də tarixi hadisə idi» [5, s.354,355].
2018-ci il martın 13-də Bakıda «İpək yolu»
boyunca iqtisadi əməkdaşlıq və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsində parlamentlərin
n 2 (66) 2019 n

rolu» mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. ATƏT Parlament Assambleyasının
sədri Georgi Tsereteli Bakı konfransının
mühüm əhəmiyyəti kəsb etdiyini deyib. O, bu
layihənin həyata keçirilməsi ideyası haqqında
danışıb. Bildirib ki, bu ideya irəli sürüləndə bir
çox ölkələr layihəni dəstəklədi və ona qoşulmaq qərarına gəldi [4, s.2].
Azərbaycan indi təkcə xarici investisiyalar
üçün cəlbedici məkan olmaqla kifayətlənmir,
öz sərmayələri hesabına münasib hesab etdiyi
ölkələrdə yeni müəssisələrin, komplekslərin
yaradılması işində ciddi uğurlar qazanmağa
qadir olduğunu sübut edir. Məsələn, SOCAR
Türkiyənin İzmir Şəhərinin Əliağa rayonunda
«Star» neft emalı zavodunu inşa edibdir. 2018-ci
il oktyabrın 19-da Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin iştirakı ilə «Star» zavodunun
açılış mərasimi olmuşdur. Artıq «Star» neft
emalı zavodu Türkiyənin ilk Xüsusi Sənaye
zonası elan edilmişdir. Layihəyə ümumi sərmayə qoyuluşu 6,3 milyard dollar təşkil edir
ki, bunun da 90 faizi artıq investisiya olunmuşdur. Nəzərdə tutulur ki, «Star»ın ümumi tutumu daha da artırılsın. Bu halda investisiyanın
7 milyard dollar çatacağı proqnozlaşdırılır.
Azərbaycan Respublikasının inkişafının
mühüm göstəricilərindən biri də «Cənub qaz
dəhlizi»nin reallaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı işlərin görülməsidir. Təsadüfi deyildir ki, Prezident İlham Əliyev onu «XXI
əsrin müqaviləsi» adlandırmışdır. Bu layihənin
gerçəkləşdirilməsində Azərbaycanın təşəbbüsü
ilə yaradılmış Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurası və həmin Şura çərçivəsində nazirlərin
toplantıları əhəmiyyətli rol oynamış, zəruri
məsələlərin müzakirəsini keçirmiş, müxtəlif
qurumların fəaliyyətini yetərincə əlaqələndirmişdir. Bu mühüm prosesə 2015-ci ildən start
verilmişdir. Şuranın həmsədrləri Azərbaycan
və Avropa Komissiyasıdır. Bu tərəflərin sıx
əməkdaşlığı yaxşı nəticələri ilə diqqəti cəlb
edir.
Azərbaycan etibarlı ölkə və tərəfdaş kimi,
xarici investisiyaları tam şəkildə qoruyan ölkə
kimi tanınması güclü etimad mühiti yaradır.
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Artıq respublikamıza yatırılan investiyaların
ümumi həcmi 250 milyard dollara yaxındır,
bunun yarısı isə xarici investisiyalardır. Bu,
yaxşı biznes mühiti yaratmağa, iqtisadiyyatı,
sosial və mədəni sahələri inkişaf etdirməyə,
nəzərdə tutulan islahatları uğurla həyata keçirməyə imkan vermişdir.
Azərbaycan Respublikasında ictimai-siyasi
sabitliyin qorunmasının, mövcud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli tərəqqinin əsasını Ümummilli
lider Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası,
onun müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət
xətti təşkil edir. Məhz bu siyasətin davamçısı
olan Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik
etdiyi dövr Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və
davamlı inkişaf dövrü kimi daxil olmuşdur.
Hazırda qeyri-neft sektorununda davamlı
inkişaf etməsi, ölkənin valyuta ehtiyatlarının
həcminin və xarici dövlət borcunun aşağı səviyyəyə düşməsi, mühüm nəqliyyat-enerji layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanın milli
və iqtisadi təhlükəsizliyi üçün möhkəm əsaslar
yaradır.
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin beşinci toplantı-

sında iştirak edən prezident İlham Əliyev öz
nitqində vurğulamışdır ki, «Azərbaycana yatırılmış investisiyaların ümumi həcmi 250 milyard dollara yaxındır. Bunun yarısı xarici
investisiyalardır. Bu, bizə iqtisadiyyatımızı
şaxələndirməyə, islahatları uğurla həyata
keçirməyə, yaxşı biznes mühiti yaratmağa
imkan verib. Dünya Bankının sonuncu «Doing
Business» hesabatına əsasən Azərbaycan 25ci yerdədir. Beləliklə, biz möhtəşəm uğur
qazanmışıq və biznes mühiti nöqteyinəzərindən 10 ən islahatçı ölkədən biriyik»
[12]. Aparılan araşdırmadan belə qənaatə
gəlinir ki, dahi liderimiz Heydər Əliyevin
layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin gərgin səyləri nəticəsində
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi layihələr ilə
əməkdaşlığı daha da genişləndiriləcək və bu
siyasət ölkənin davamlı inkişafına səbəb
olacaqdır. İqtisadiyyat və siyasətin bir-biri ilə
uğurlu bir şəkildə əlaqələndirilməsi, sosial
həyatın bütün sahələrini əhatə edən genişmiqyaslı layihələrin ölkənin milli və iqtisadi
maraqlarının qorunmasına yönəlməsini təmin
etmişdir.
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THE ROLE OF INTERNATIONAL ECONOMICS PROJECTS
IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF AZERBAIJAN
SUMMARY
One of the important factors in the foreign policy of the Republic of Azerbaijan is international
social cooperation. The Republic of Azerbaijan, which gained independence in 1991, began to
attach special importance to international cooperation in the social-political sphere. The tension in
the region during the first years of independence and the existence of certain problems with
neighboring countries had a negative impact on social development. However, when the National
Leader Heydar Aliyev came to power, these problems were slowly eliminated.
Heydar Aliyev, who had extensive experience in the field of public administration, took serious
steps towards cooperation with other countries and several international organizations in order to
eliminate the serious foreign policy mistakes of his predecessors.
This cooperation was established with both countries and international organizations.
Cooperation with international organizations in the social sphere had a great impact on the
development of the social policy of the Republic of Azerbaijan. As a result, social stability has been
achieved in the country and social benefits for citizens are provided with a high rate.
All this proves that both domestic and foreign policy of Azerbaijan are well-thought and perfect,
and this policy guarantees the bright future of Azerbaijan. Our developing country is currently one
of the leading places in the world's fastest-growing countries.
Key words: social development, democratic environment, foreign policy, strategic co-operation,
integration
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
РЕЗЮМЕ
Одним из важных факторов внешней политики Азербайджанской Республики является
международное сотрудничество в социальной сфере. Восстановившая свою независимость
в 1991 году, Азербайджанская Республика начала придавать особое значение международному сотрудничеству в социальной сфере. В первые годы независимости кризисное
состояние в стране, наличие проблем в области социального развития с соседними странами
оказывали негативное воздействие на развитие. Только после возвращения к руководству
страной Общенационального лидера Гейдара Алиева эти проблемы стали постепенно
устраняться. Гейдар Алиев, который имел богатый опыт в области государственного
управления, устранил серьезные ошибки во внешней политике своих предшественников и
предпринял серьезные шаги в направлении сотрудничества со странами мира и рядом
международных организаций в данной сфере. После восстановления государственной
независимости в результате социального развития Азербайджанской Республики страна
добилась больших успехов в этой области и интеграции в мировую социальную систему.
Сотрудничество с международными организациями в социальной сфере существенно повлияло на развитие социальной политики Азербайджанской Республики. В результате были
достигнуты социальная стабильность в стране и высокое развитие социальных гарантий для
граждан. Все это показывает, что как внутренняя, так и внешняя политика Азербайджана
осуществляется очень продуманно и в совершенстве, и эта политика гарантирует светлое
будущее Азербайджана. Сегодня наша страна изо дня в день еще более развиваясь, в списке
стран мира занимает одно из ведущих мест.
Ключевые слова: социальное развитие, демократическая среда, внешняя политика,
стратегическое сотрудничество, интеграция
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BEYNƏLXALQ HAVA VƏ KOSMOS HÜQUQU:
ÜMUMİ VƏ FƏRQLİ CƏHƏTLƏR KONTEKSTİNDƏ
XX əsrin 60-cı illərindən bu günə kimi
beynəlxalq hava və kosmos hüququnun hüquq
sahələri kimi müstəqilliyi məsələsi zaman-zaman geniş elmi diskussiya predmeti olmuşdur.
Belə müzakirələr beynəlxalq hava hüququ və
beynəlxalq kosmos hüququnun əlaqəliliyi və
bağlılığını bir daha yeni müstəvidə gündəmə
gətirib. Kommersiya imkanlarının hədəflərinin
genişlənməsi və sürətli texnoloji inkişaf hava
və kosmik məkanın hüquqi rejimləri arasında
bir sıra problemlər yaradır [16]. Hava və kosmos hüququnun hazırki rejimləri qəbul olunan
zaman atmosfer xaricində uçuşların reallaşdırılması mümkün deyildi [6]. Amma hazırki
mərhələdə suborbital uçuşların müntəzəm
şəkildə reallaşdırılması ilə bağlı layihələr hava
və kosmik məkan arasında sərhədin müəyyənləşdirilməsi məsələsini olduqca zəruri edir.
Beynəlxalq hüquq ədəbiyyatlarında hava və
kosmik məkan arasında sərhədin müəyyənləşdirilməsi (hündürlüyün dəqiqləşdirilməsi)
ilə bağlı daha çox aerokosmos hüququnun
vahid və ya inteqrasiya edilmiş rejiminin
olmaması fikrini bildirirlər. Bununla yanaşı,
əksər alimlər qeyd edirlər ki, hava hüququ və
kosmos hüququnun rejimləri arasında əhəmiyyətli dərəcədə bir-birini tamamlayan və
uyğunsuz nüanslar mövcuddur. Texnoloji
inkişaf nəticəsində kosmosda kommersiya
fəaliyyətinin genişlənməsi bəzi hallarda hər iki
hüquq sahəsinin (hava hüququ və kosmos
hüququ) tənzimlədiyi normaların tətbiq edilməsinə imkan yaradan ortaq rejim qaydalarının yaranmasını zəruri edir [14, 590-91].
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Bir çox səbəbləri əsas tutan bir qrup alim
vahid hüquqi rejimin tətbiq olunması üçün iki
sahənin (hava hüququ və kosmos hüququ)
birləşdirilməsi tərəfdarıdırlar. Buna görə də,
beynəlxalq hüquqda aerokosmos hüququnun
mövcudluğu son illərdə daha çox gündəmə
gəlir. Təbii ki, bu istiqamətdə əsas götürülən
çoxsaylı səbəblərdən biri də aerokosmik
obyektlərlə bağlıdır. Bu məsələyə də beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında geniş diqqət ayrılır.
Aerokosmik obyekt kosmik məkanda hərəkət
edərək öz aerodinamik xüsusiyyətləri ilə
müəyyən vaxt ərzində hava məkanında da ola
bilər. Bəzi mənbələrdə aerokosmik obyektlər
üçün xüsusi hüquqi prosedurların mövcud
olması, vahid və ya unifikasiya edilmiş rejimin
işlənib hazırlanması məsələləri xüsusilə
aktuallaşmışdır. Bu gün müəyyən dövlətlər
hava hüququ və kosmos hüququnun əsas
prinsiplərini rəhbər tutaraq hava və ya kosmik
məkanda aerokosmik obyektin uçuş rejimini
fərqləndirirlər. Təbii ki, dövlətlər bu məsələdə
hava hüququ nöqteyi-nəzərindən dövlətin öz
hava məkanı üzərində tam və müstəsna suverenlik prinsipini, kosmos hüququ çərçivəsində
isə kosmosun bəşəriyyətin ümumi irsi hesab
olunması və heç bir dövlətin və ya şəxsin
kosmik məkanın hər hansı bir hissəsinə («in
rem») öz hüququnu bildirə bilməməsi prinsipini əsas tuturlar. Bəzi dövlətlər haqlı olaraq
bildirirlər ki, hava və kosmik məkanın hüquqi
rejimləri arasında fərqləri müəyyən etməzdən
əvvəl bu iki məkan arasında sərhədin
müəyyənləşdirilməsi sualına aydınlıq gətirmək
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lazımdır. Sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi
bəzən elmi ədəbiyyatda delimitasiya (lat.
delimitatio) kimi də xarakterizə olunur [1].
Məhz bu zərurətdən irəli gələrək bəzi dövlətlər
aerokosmik fəaliyyət və uçuşları tənzimləyərək qüvvədə olan hüquqi norma və qaydaların
toplusunu birləşdirən vahid hüquq sahəsinin
olmasını bildirirlər. Belə bir vahid hüquq sahəsi qismində daha çox aerokosmos hüququnun adı hallandırılır.
Ümumilikdə, beynəlxalq hüquq ədəbiyyatlarında hava hüququ və kosmos hüququnun
birləşdirilməsi ilə bağlı meyllərin inkişafını
son illərdə tez-tez müşahidə edirik. Aerokosmos hüququnun bu formada təhlil olunması
XX əsrin 60-cı illərindən təklif olunan və bu
günə kimi davam etdirilən mübahisəli elmi
müddəalardan biridir. Mübahisənin əsası ondan ibarətdir ki, bu yeni sahə (aerokosmos
hüququ) beynəlxalq hüququn iki müstəqil
sahəsinin (hava və kosmos hüququ) bir-biri ilə
əlaqələndirilməsi və yaxınlaşmasını özündə
birləşdirir. Bəzi alimlər hələ də müasir beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında aerokosmos
hüququnun antropogen uçuşların bütün mərhələlərini və növlərini əhatə edən vahid hüquq
sahəsi kimi qəbul edilməsini olduqca vacib və
zəruri hesab edirlər. [7] Bu cür inkişaf meyllərini biz nəinki hüquqşünas alimlərin elmi
əsərlərində eyni zamanda, bir çox universitetlərin tədris proqramlarında, bu istiqamətdə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq hüquq firmalarının hüquq tətbiqetmə təcrübəsində də görə
bilərik. Son illərdə ABŞ-ın tanınmış hüquqşünas alimi C.Skot Hamiltonun «Praktiki
aviasiya hüququ» adlı kitabında aviasiya və
aerokosmik məsələlərin birləşdirilməsi və
daha çox aerokosmos hüququnun əhatə dairəsinin genişlənməsindən söhbət gedir [11].
Ümumilikdə ABŞ-da aerokosmos hüququ
istiqamətində fəaliyyət göstərən çoxsaylı
hüquq firmaları mövcuddur [3]. Son illərdə
ABŞ hüquq ədəbiyyatında daha çox aerokosmos hüququ yanaşmasına üstünlük verilir.
Fransa, Niderland Krallığı, Macarıstan və s.
kimi ölkələrin universitetlərində hava və
kosmos hüququna aid olan bütün mövzuların
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birləşdirilməsi yeni tədrisyönümlü formada
gündəmə gətirilir [9; 4]. Avropa İttifaqında bu
yanaşma praktiki hüquq xidmətləri səviyyəsində də, kifayət qədər geniş yayılmış və təsnifatlaşdırılmışdır [5]. Göründüyü kimi, Avropa
universitetləri iki sahəyə aid məsələlərin daha
çox birləşdirilərək bir sahə çərçivəsində
tədrisdə təqdim olunmasına üstünlük verirlər.
Göründüyü kimi, müasir hüquqi tendensiyalar hava və kosmos hüququ sahələrinin
birləşdirilməsini ortaya qoyur. Belə bir birləşmə hazırda beynəlxalq hüquq ədəbiyyatında
aerokosmos hüququ konsepsiyası olaraq müşahidə edilməkdədir. Bu birləşmənin mümkünsüzlüyü isə hava hüququ və kosmos hüququ
arasında əsaslı fərqlərin olmasından irəli gəlir.
Bütün bu və digər əlaqəli səbəblər hava
hüququ və kosmos hüququ arasında ümumi
cəhətlərlə yanaşı, bir çox fərqlilikləri gündəmə
gətirib. Sual yaranır: Bu iki hüquq sahəsi
arasında əsas fərqliliklər nələrdən ibarətdir?
Təbii ki, zaman zaman gündəmə gətirilən
aerokosmos hüququ konsepsiyasının mümkün
olub-olmamasını aydınlaşdırmaq üçün hava
hüququ və kosmos hüququ arasındakı çoxsaylı
fərqləri təhlil etmək lazımdır.
Beləliklə, seçilmiş məqalə mövzusunun
aktuallığı, ilk öncə, beynəlxalq hava və kosmos hüququ arasında əsaslı fərqli cəhətlərin
aydınlaşdırılması və müasir hüquq nəzəriyyəsi
baxımından qiymətləndirilməsi ilə şərtlənir.
Sözsüz ki, hava hüququ və kosmos hüququ
sahələrinin ümumi və fərqli cəhətlərinin aydınlaşdırılması hazırda müasir beynəlxalq hüquq
ədəbiyyatlarının gündəm mövzularından birinə
çevrilmişdir. Yuxarıda şərh edilənlər sözügedən
məqalə mövzusunun aktuallığını müəyyənləşdirməklə, bu məsələnin tədqiq edilməsini və
bu istiqamətdə aparılan təhlillərin açıqlanmasının zəruriliyini şərtləndirmişdir.
Məqalənin məqsədi beynəlxalq hava və
kosmos hüququ arasında ümumi və fərqli cəhətləri aydınlaşdıraraq bununla bağlı müasir
hüquq nəzəriyyəsi baxımından daha məqsədəuyğun yanaşmanı əsaslandırmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıda göstərilən
məsələlərin həlli xüsusilə vacibdir:
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Hava hüququ və kosmos hüququnun fərqli
hüquqi rejimlərinin xüsusiyyətlərinin şərh
olunması;
Kosmos hüququ nöqteyi-nəzərindən mövcud fərqliliklərin aydınlaşdırılması;
Hava hüququ və kosmos hüququ arasında
əsaslı fərqlərin təsnifatlaşdırılaraq sistemləşdirilməsi.
Hava hüququ və kosmos hüququ tamamilə
fərqli hüquqi rejimlərlə tənzimlənir. Hava
hüququnda hava əlaqələri haqqında ikitərəfli
sazişlərlə yanaşı, beynəlxalq adət hüququ,
milli qanunvericilik aktları və qaydaları və əlavə olaraq bu sahədə qəbul edilmiş bir sıra əsas
çoxtərəfli Konvensiyalar əsas götürülür: «Hava Naviqasiyası haqqında» 1919-cu il tarixli
Paris Konvensiyası, «Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında» 1944-cü il tarixli Çikaqo Konvensiyası, «Beynəlxalq hava əlaqələri zamanı
tranzit haqqında» Saziş («İki «hava azadlığı»
haqqında» Saziş) və «Beynəlxalq hava nəqliyyatı haqqında» Saziş, «Beynəlxalq hava
daşımalarına aid olan bəzi qaydaların unifikasiyası üzrə» Konvensiya (1929-cu il tarixli
Varşava Konvensiyası) və onu əvəz edən
«Beynəlxalq hava daşımalarına aid olan bəzi
qaydaların unifikasiyası üzrə» 1999-cu il tarixli Konvensiya (Monreal Konvensiyası),
«Hərəkətli avadanlıq üzrə beynəlxalq zəmanətlərə dair» 2001-ci il tarixli Keyptaun Konvensiyası və s.
Kosmos hüququnda isə dövlətlərarası ikitərəfli sazişlərlə yanaşı, beynəlxalq adət hüququ,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri,
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş
qərarlar, milli qanunvericilik aktları və qaydaları [13], məhkəmə qərarları və ən əsası aşağıdakı beş çoxtərəfli Konvensiya qeyd edilməlidir:
1) 1967-ci il tarixli «Kosmos haqqında» Saziş
(Ay və digər səma cismləri də daxil olmaqla,
kosmik fəzanın tədqiqi və istifadəsi üzrə
dövlətlərin fəaliyyət prinsipləri haqqında
Saziş); 2) «Kosmonavtların xilas edilməsi,
kosmonavtların qaytarılması və kosmik fəzaya
buraxılmış obyektlərin qaytarılması haqqında»
1968-ci il tarixli Saziş (Kosmonavtların xilas
edilməsi haqqında Saziş); 3) «Kosmik obyektn 2 (66) 2019 n

lərin vurduğu zərərə görə beynəlxalq məsuliyyət haqqında» 1972-ci il tarixli Konvensiya;
4) «Kosmik fəzaya buraxılan obyektlərin
qeydiyyatı haqqında» 1975-ci il tarixli Konvensiya; 5) «Ayda və digər səma cisimlərində
dövlətlərin fəaliyyəti haqqında» 1979-cu il
tarixli Saziş (Ay haqqında Saziş).
Bu beynəlxalq sazişlər nəzərə alınaraq bu
gün kosmos hüququ nöqteyi-nəzərindən mövcud fərqliliklər daha çox gündəmə gətirilir.
Bütövlükdə kosmos hüququ üzrə olan bu
çoxtərəfli konvensiyalar tələb edir ki, dövlətlər
ayrı-ayrılıqda beynəlxalq hüququn prinsiplərinə riayət edərək yerdəki fəaliyyətlərə görə
(dövlət və ya qeyri-dövlət fəaliyyətləri də daxil
olmaqla) məsuliyyət daşısınlar. Bununla
yanaşı, məhz bu beynəlxalq-hüquqi sənədlər
əsasında dövlətlər səlahiyyətlərini icra edərək
öz vətəndaşlarının kosmosdakı fəaliyyətinə
nəzarət etməli və kosmik obyektlərini qeydiyyata almalıdırlar [8]. Bu baxımdan 1967-ci
il tarixli Kosmos haqqında Sazişin tələbləri
arasında aşağıdakı əsas məqamlar xüsusilə
nəzərə alınmalıdır: 1) Dövlətlər beynəlxalq
hüququn prinsiplərinə uyğun şəkildə kosmik
fəaliyyəti həyata keçirməlidirlər [10];
2) Dövlətlər həm dövlət, həm də qeyri-dövlət
təşkilatlarının kosmik məkanda, Ay və səma
cisimlərindəki milli fəaliyyətinə görə beynəlxalq məsuliyyət daşıyırlar; 3) Müvafiq dövlət
öz vətəndaşlarının Kosmosdakı fəaliyyətinə
nəzarət etməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən bu
məsələ Kosmos haqqında Sazişin VI maddəsindəki müddəaya əsaslanaraq kosmosdakı
milli fəaliyyətlərə görə dövlətlərin üzərinə
«səlahiyyət və davamlı nəzarəti» təmin etmək
məsuliyyətini qoyur. Eyni zamanda, buraya
həm hökumət, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti daxildir. Hüquqşünas alim
Riki Li bildirir ki, VI maddədən həm də o da
aydın olur ki, dövlətlər özəl qurumların
fəaliyyətinin «davamlı nəzarətə» tabe olmasını
təmin edərək belə fəaliyyətlərə görə beynəlxalq məsuliyyət daşıyırlar.
Digər tərəfdən hava və kosmik məkanı
tənzimləyən hüquqi rejimlər arasında mövcud
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fərqliliklərdən irəli gələrək mübahisə xarakterli məsələlər ortaya çıxır: hava məkanı dövlətin suverenliyinin aid olduğu sahə olmasına
baxmayaraq, kosmos suverenlik iddialarından
kənarda qalır. Çikaqo Konvensiyasının I maddəsi aşkar şəkildə dövlətin öz hava məkanı
üzərində tam və müstəsna suverenliyi prinsipini təsbit edir. Bunun əksinə, Kosmos haqqında Sazişin II maddəsində qeyd edilir ki,
kosmos suverenlik iddiası ilə milli mənimsəmə
subyekti deyildir. Professor Stiven Truxel bu
məsələyə toxunaraq qeyd edir ki, hazırda
beynəlxalq hüquq çərçivəsində hava məkanı
üzərində suverenlik prinsipi qeyri-suveren
hava məkanının başlanması ilə bitir».
«Kosmos haqqında» 1967-ci il tarixli Saziş
və «Kosmik obyektlərin vurduğu zərərə görə
beynəlxalq məsuliyyət haqqında» 1972-ci il
tarixli Konvensiyaya uyğun olaraq iki hüquqi
rejim arasında uyğunsuzluğu əks etdirən başqa
bir cəhət odur ki, kosmos hüququnda maddi
məsuliyyət kosmik obyekti buraxan dövlətin
üzərinə düşür [17]. Hava hüququnda isə əksinə
Varşava və Monreal Konvensiyalarına uyğun
olaraq maddi məsuliyyət aviadaşıyıcının və ya
hava gəmisi operatorunun üzərinə qoyulur
[12].
Hava və kosmik məkanı tənzimləyən qaydalar arasındakı fərqlər vahid bir nəticənin əldə
edilməsində əsas maneə kimi qəbul olunur.
Vahid bir nəticə dedikdə hazırda geniş şəkildə
təklif olunan aerokosmos hüququ konsepsiyasını nəzərdə tuturuq. Artıq uzun illərdir ki,
beynəlxalq ictimaiyyət hava və kosmik məkan
arasında delimitasiya məsələsində konsensusa
gələ bilmir. Suborbital uçuşların reallaşdırılması dövlətlərə imkan verəcək ki, belə fəaliyyətlərlə əlaqədar olan risklərin və dövlətə aid
edilən beynəlxalq öhdəlik və maddi məsuliyyətlərin tənzimlənməsi və nəzarəti üçün ən
uyğun olan variantı seçsin. Buna baxmayaraq
delimitasiya məsələsini hazırda insanların iştirakı ilə planlaşdırılan subortbital uçuşların
hündürlüyü ilə əlaqələndirmək potensial olaraq məsələnin mahiyyətini mürəkkəbləşdirir.
Çünki, kosmik missiyanın texniki cəhətdən
suborbital, orbital və ya planetlərarası olmasını
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müəyyən edən müvafiq vasitənin tezliyidir.
Yəni bu nüans tam olaraq hündürlüklə bağlı
deyil. Uzun illər ərzində insansız suborbital
uçuşlar adi qaydada 100 km-dən aşağıda və ya
aşağı Yer orbitinin ən yuxarı sərhədi çərçivəsində həyata keçirilirdi. Bu səbəbdən də suborbital uçuşlar və açıq kosmosun delimitasiyası
məsələsinin tənzimlənməsi olduqca zəruridir.
Amma bu məsələnin hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi iki hüquq sahəsinin birləşdirilməsinə
gətirib çıxarmamalıdır. Çünki əsaslı fərqli
cəhətlər bu sahələrin vahidliyi və birliyini tam
şəkildə təmin edə bilməz.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, hava
məkanının və kosmosun delimitasiyası üzrə
hər hansı bir beynəlxalq hüquqi razılaşmanın
əldə olunmamasına bir çox məsələlər səbəb
olmuşdur. Bunların içərisində təhlükəsizlik
məsələləri, xarici ölkələrin casus təyyarələrinin və kosmik obyektlərin digər ölkənin üzərindən uçub getməsi və kosmik məkana
məhdudlaşdırılmış girişlə bağlı maraqların
toqquşmasını qeyd etmək olar. Hava gəmilərindən istifadə etməklə həyata keçirilən
«müşahidə» missiyaları məsələsi 1992-ci ildə
«Açıq səma» Sazişinin imzalanması ilə
müəyyən mənada həll edilmiş oldu [18]. Bu
saziş, ilk dəfə 1955-ci ildə sabiq ABŞ Prezidenti Eyzenhauer tərəfindən Vyana sammitində verilən ideyadan qaynaqlanmışdı [15].
Təhlükəsizlik problemləri ərazi üzərindən
uçub gedən kosmik obyektlər üçün orbit məkana qalxanda və ya Yerdən-Yerə suborbital
uçuşlar zamanı (məsələn, Qitələrarası ballistik
mərmi (QABR)) aktual olaraq qalır. Ümumilikdə isə uçuş kommersiya cəhətdən nəzarət
edilən milli hava məkanından (18.3 km) və
beynəlxalq hava məkanından yuxarıda həyata
keçirilir.
Bu iki sahə arasındakı fərqlilikləri təhlil
edərkən mütləq şəkildə sözügedən məsələyə
kosmos hüququ nöqteyi-nəzərindən yanaşmaq
lazımdır. İlk öncə qeyd etməliyik ki, hər iki
hüquq sahəsi XX əsrdə yaranıb. Amma hava
hüququ kosmos hüququndan daha tez yaranıb.
Bəzi alimlərin təbirincə desək, kosmos hüququ, beynəlxalq hüquq çərçivəsinə edilən son
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əlavələrdən biri hesab olunur. Məlum olduğu
kimi, 1957-ci il 4 oktyabr tarixində «Sputnik1» adlı Yerin ilk süni peyki SSRİ tərəfindən
orbitə buraxılmışdır. XX əsrin 50-60-cı illərindən başlayaraq yüksək texnologiyalar sahəsində aparılan intensiv fəaliyyətlər nəticəsində
dünya yeni bir kosmik eraya qədəm qoydu.
1981-ci ildə ilk dəfə çoxistifadəli «Kolumbiya» kosmik gəmisi iki astronavtla birgə
kosmosa çıxdı. Bu hadisə ilə əlaqədar NASAnın yerüstü texnoloqu fərəhlənərək belə demişdir: «Mən əminəm ki, 1990-cı il üçün insanlar
müntəzəm olaraq bu cür şatllardan təyyarə
kimi istifadə edərək kosmosa çıxacaqlar».
Əlbəttə ki, hələ bu fikirlər tam realizə edilməmişdir. Bu fikrin qismən doğru olmasını onunla izah edə bilərik ki, 1990-cı ilədək məhz
kosmik gəmi əsasında aerokosmik gəminin
hazırlanması konsepsiyası ilə bağlı aktiv iş
aparılmışdır [2, 5-10].
1983-cü ildə professor Bökştigel kosmos
hüququ ilə bağlı belə bir mülahizəni irəli sürmüşdür: Kosmos hüququ beynəlxalq hüququn
yeni sahəsidir... və digər sahələrdən daha çox
sürətli elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən asılıdır... Aydındır ki, kosmik texnologiyanın tətbiqi kosmosdan kommersiya məqsədləri
ilə istifadəni genişləndirəcək. Ancaq bu sahədə
özünü maliyyələşdirmənin olduğu halda, bu
fəaliyyət uzunmüddətli perspektivdə saxlanıla
və genişləndirilə bilər. XX əsr çərçivəsində
dövlətlər tərəfindən kosmik resursların istismar edilməməsini təmin edən davamlı hüquq
nəzəriyyəsi formalaşmış və kosmosda fərdi və
dövlət davranışı üçün müvafiq məsuliyyət
elementlərini təsbit etmişdir. Etiraf etmək
lazımdır ki, artıq son illərdə bəzi dövlətlər
tərəfindən bu nəzəriyyədə bir sıra dəyişikliklər
edilmişdir [2]. Bununla bağlı artıq beynəlxalq
səviyyədə bəzi dövlətlər tərəfindən yeni
tendensiyaları müşahidə edirik.
Ümumiyyətlə, kosmos hüququnun hüquqi
və fəlsəfi əsasları hava hüququnun tam əksi
hesab oluna bilər. Çünki kosmik məkan
«bəşəriyyətin ümumi irsi» olduğu üçün, heç
bir dövlət və ya şəxs bu məkanın hər hansı bir
hissəsinin ona aid olmasını iddia edə bilməz.
n 2 (66) 2019 n

Bütövlükdə kosmos hüququ məhz bu prinsipin
üzərində formalaşmış və müasir mərhələyə
gəlib çıxmışdır. Hava hüququnda isə çox əsaslı
şəkildə dövlətin öz hava məkanı üzərində tam
və müstəsna suverenliyi prinsipi möhkəmlənmişdir. Hava hüququ daha çox milli hüquqi
təsirlərin əhatəsində qalsa da, kosmos hüququ
millətlərarası hüquqi prinsipləri əsas götürür.
Buna görə də beynəlxalq ümumi hüququn
prinsipləri kosmos hüququnun prinsiplərinin
tətbiq olunmasında xüsusi rol oynayır. Qeyd
etdiyimiz kimi, kosmos hüququnun əsas prinsipi 1958-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının kosmik məkan üzrə
ilk xüsusi qətnaməsinin nəticəsi olaraq ortaya
çıxan «ümumi maraq» (və ya ümumi irs) prinsipidir [2]. «Ümumi maraq» prinsipi sonradan
qəbul edilən çoxtərəfli müqavilələrə, xüsusilə
də 1967-ci il tarixli Sazişin I maddəsi ilə
nəzərdə tutulmuş «Kosmos haqqında» Sazişə
daxil edilmişdir: «Ay və digər səma cismləri
də daxil olmaqla, kosmik fəza bərabərlik əsasında və beynəlxalq hüquqa müvafiq olaraq,
hər hansı ayrı-seçkilik olmadan bütün dövlətlər tərəfindən tədqiqat və istifadə üçün açıqdır və səma cismlərinin bütün sahələrinə azad
giriş mövcuddur. Ay və digər səma cismləri də
daxil olmaqla, kosmik fəza elmi araşdırmalar
üçün azaddır və Dövlətlər belə tədqiqatlarda
beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləyir və təşviq
edirlər». Sazişi imzalayan dövlətləri bir-birinə
bağlayan bu müddəa, beynəlxalq hava hüququnun ənənəvi «milli maraqlar» yanaşmasından bir qədər uzaqdır. Kosmos hüququnun
bu müddəası artıq «jus cogens» və ya məcburi
hüquqi prinsipi kimi öz təsbitini tapmışdır.
Fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən, kosmos hüququ
ictimai maraqları əsas tutaraq idealist məktəbi
təmsil edirsə, hava hüququ isə milli maraqların
bütün məqsədlər üçün önəmli olduğunu ehtiva
edən realist məktəbi səciyyələndirir. Bu səbəbdən də kosmos hüququnun fəlsəfəsinin öyrənilməsi beynəlxalq ümumi hüququn təbiətinin
öyrənilməsini tələb edir [2]. Hesab edirik ki,
təməl prinsiplər nöqteyi-nəzərindən hava hüququ və kosmos hüququ əsaslı şəkildə birbirindən fərqlənir. İki hüquq sahəsinə
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münasibətdə məqsədəuyğun yanaşmaya üstünlük verən qabaqcıl ölkələr uzun illərdən bəri
hava və kosmos hüququnu əlaqəli formada
tədqiq edir. Sözsüz ki, bu sahələr arasında
əlaqəlilik və bağlılığın çoxsaylı səbəbləri
vardır. Amma bu o demək deyil ki, bu sahələr
birləşməli və vahid sistemə daxil olmalıdır.
Əslində, hava hüququ və kosmos hüququ
arasında eyniləşdirmənin aparılması ziddiyyətlərə gətirib çıxara bilər. Bu ziddiyyətlər isə
təhlil edilən fərqli cəhətlərlə bağlıdır. Təhlil
edilən fərqli cəhətləri konkret formada açıqlayaraq sxematik şəkildə ifadə edək.
Hava və kosmos hüququ arasında əsas
fərqli məqamları aşağıdakı qaydada belə
ümumiləşdirə bilərik:

xətlə davam etmişdir. Müəyyən dövrlərdə irəli
sürülən müxtəlif konseptual nəzəriyyələr və
yanaşmalar istisna olmaqla bu ənənə bu istiqamətdə olub. Hər iki hüquq sahəsi beynəlxalq
hüquq daxilində ayrı-ayrı hüquq sahələri olub,
bu qaydada formalaşıb müasir mərhələyə çıxa
bilmişlər. Lakin hələ də müəyyənləşdirilməmiş
bir çox hüquqi məsələlərlə əlaqədar olaraq bu
gün adıçəkilən hüquq sahələri beynəlxalq
təcrübədə əlaqəli və bir-birinə bağlı surətdə
araşdırılır və tədqiq edilir. Məhz bu əlaqəliliyin
nəticəsidir ki, artıq uzun illərdən bəri inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsində (hüquq sahələrinin indeksləşməsində) “hava və kosmos
hüququ” adlı ixtisasın tədrisi həyata keçirilir.
Bununla bağlı postsovet ölkələri istisnaya

Hava hüququ

Kosmos hüququ

“hava məkanı”na tətbiq edilir.

“kosmik məkana” tətbiq edilir.

“hava gəmisinə” tətbiq edilir.

“kosmik obyektlərə” tətbiq edilir.

Dövlətlər öz hava məkanı üzərində tam və
müstəsna suverenliyə malikdir.

Dövlətin kosmos üzərində suverenliyi
qadağan edilir.

Havayolu şirkətinin və ya aviadaşıyıcının
üzərinə maddi məsuliyyət qoyur.

Dövlətin üzərinə maddi məsuliyyət və
nəzarət cavabdehliyi tətbiq edilir.

Dövlətlərdən hava gəmisini sertifikatlaşdırmaq və qeydiyyata almaq tələb olunur.

Beynəlxalq qeydiyyat rejimi qüvvədədir.

Dövlətlərdən təhlükəsizlik və naviqasiyanı
tənzimləmək tələb edilir.

Universal təhlükəsizlik və naviqasiya
standartları yoxdur.

Dövlətlərdən səs və hava tullantılarını
tənzimləmək tələb edilir.

Ətraf mühit standartları dispozitiv (tövsiyə
xarakterli) və ya “yumşaq hüquq” normaları
kimi qəbul edilir.

Sxemdə sadalanan fərqli cəhətlərə əsaslanaraq hava hüququ və kosmos hüququ ayrıayrı hüquq sahələri kimi araşdırılmalı və
öyrənilməlidir. XX əsr təcrübəsi onu deməyə
əsas verir ki, bu sahələrin ayrı-ayrılıqda və
müstəqil şəkildə tədqiqi və inkişafı yüksələn

malikdir. Bu ixtisas magistratura və doktorantura səviyyəsi üçün nəzərdə tutulur. Biz
çoxsaylı fərqlilikləri əsas tutaraq hava və
kosmos hüququ sahələrinin birləşdirilməsinin
tərəfdarı deyilik. Çünki belə bir birləşmə
zamanı geriyə çevirmə kimi qəbul oluna bilər.
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INTERNATIONAL AIR AND SPACE LAW:
IN THE CONTEXT OF GENERAL AND DIFFERENT ASPECTS
SUMMARY
The article analyzes the concepts proposing in connection with the definition of air and space
law as aerospace law, as well as interprets the features of various legal regimes of air and space
law. In addition, the article notes that the identification of air and space law can lead to
contradictions. These contradictions are associated with specific differences in both areas.
In the article, for the first time in the Azerbaijani legal literature, the distinction between air
law and space law is systematized in a schematic form.
It is emphasized that in the light of many legal issues that have not yet been identified, these
legal areas are studied and researched in international practice in conjunction with each other. At
the same time, in the article the experience of the development of these areas in the XX century is
taken as a basis and attention is paid to the dissemination and research of air and space law
individually and independently.
Consequently, a combination of the above-mentioned branches, based on the numerous
differences between air law and space law, is not considered acceptable from the point of view of
the theory of modern law.
Key words: aerospace law, air law, space law, various aspects, sovereignty, delimitation,
suborbital flights, aerospace object
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЗДУШНОЕ И КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО:
В КОНТЕКСТЕ ИХ ОБЩИХ И ОТЛИЧНЫХ ЧЕРТ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются концепции, выдвинутые в связи с характеризацией воздушного
и космического права как аэрокосмического права, даются комментарии к различным
правовым режимам воздушного права и космического права. Отмечается, что отождествление воздушного и космического права может привести к противоречиям, которые связаны
со специфическими различиями обеих отраслей.
В статье впервые в азербайджанской правовой литературе систематиризовано в схематической форме различие между воздушным и космическим правом. Подчеркивается, что
в свете многих правовых вопросов, которые еще не были определены, эти правовые отрасли
изучаются и исследуются в международной практике во взаимосвязи. В то же время в статье
опыт развития этих отраслей в ХХ веке берется за основу и внимание уделяется распространению и исследованию воздушного и космического права индивидуально и независимо.
Следовательно, комбинация вышеупомянутых отраслей, основанная на многочисленных
различиях между ними, не считается приемлемой с точки зрения теории современного права.
Ключевые слова: «аэрокосмическое право», «воздушное право», «космическое право»,
«различные аспекты», «суверенитет», «делимитация», «суборбитальные полеты», «аэрокосмический объект»
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Устойчивое развитие является одной из
самых сложных и актуальных задач, стоящих перед человечеством. Одним из движущих факторов устойчивого развития
является успешное развитие человеческого
потенциала и трансформация этого потенциала в человеческий капитал. В последние
десятилетия в структуре национального богатства многих развитых стран значительную долю стал занимать воспроизводимый
человеческий капитал.
В развитых странах доля человеческого
капитала в национальном богатстве страны
достигает 70%, тем самым значительно
превосходя значение природного и физического капитала в экономическом росте. [18]
В силу многообразия факторов и условий, влияющих на устойчивое развитие
стран, развитие человеческого потенциала
и формирование человеческого капитала во
всем мире происходит с разной динамикой.
Во многом это зависит от государственных
приоритетов и политик в области полноценного развития человеческого потенциала, создания благоприятных социальных,
экономических и экологических условий
для его успешной реализации [11, c.10-19;
16]
В процессе формирования и развития
человеческого потенциала современного
Азербайджана определяющее значение
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имела стратегическая политика общенационального лидера Гейдара Алиева. На
всех этапах его руководства Азербайджаном, человеческий потенциал определялся
в качестве основного приоритета и решающего фактора развития страны во всех
областях. [11, c. 261]
Находясь во главе Азербайджана при
двух различных политических системах,
Гейдар Алиев в значительной мере ускорил
динамичное социально-экономическое развитие страны и предопределил стратегический курс, направленный на улучшения
благосостояния, духовного и культурного
развития народа, создав мощный фундамент для развития человеческого потенциала.
Начиная с 1969 года, были проведены
радикальные меры по усилению кадрового
потенциала и резерва Азербайджана. Благодаря этому удалось минимизировать возможные
негативные
последствия,
связанные с человеческим фактором, укрепить и приумножить показатели во всех отраслях экономики.
Если в 1969 году от Азербайджана было
направлено всего 47 студентов для обучения в лучших ВУЗах СССР, то к концу 70-х
гг. их число достигло 800 ежегодно, а в начале 80-х гг. составляло 1000-1400 человек.
В 1979 году в 43 городах СССР 3315 стуn 233 n

n Ö.Ìåùäèéåâ n

Рисунок 1. Динамика роста количества студентов, обучающихся
в ВУЗах Азербайджанской ССР в период с 1969 по 1979 гг. [8, c.122]

дентов из Азербайджана проходили обучение в 152 ВУЗах.[9, c.61; 2, c.98] В этом же
году в 17 ВУЗах Азербайджана обучалось
более 100 тысяч студентов. Для сравнения,
в 1969 году в 13 ВУЗах страны училось
около 70000 тысяч студентов. [8, c.122]
Как видно из Рисунка 1, за 10 лет количество студентов, обучающихся в ВУЗах
республики, увеличилось почти на 43%,
что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии человеческого потенциала.
Основные реформы, проведенные Гейдаром Алиевым в сфере образования в
70-80-х гг, в первую очередь - это рост национальных кадров в области образования,
строительство школ в сельской местности,
забота и расширение системы обеспечения
учителей, увеличение числа ВУЗов, усиление материально-технической базы образовательных учреждений, реформы и усиление научных институтов и центров, создание условий для обучения азербайджанской
молодежи с лучших ВУЗах СССР. [3, c.4546]
Спустя годы Гейдар Алиев ярко подчеркнул роль образования в развитии
страны: «Ценность системы образования
очевидна в том, что в Азербайджане есть
люди с высшим образованием, знаниями,
квалификацией и глубокими познаниями в
науке, и они составляют большую часть общества. Если бы не они, экономика Азерn 234 n

байджана не была бы так развита. Без них
наука Азербайджана не могла бы развиваться. Если бы не они, мы не могли бы
сейчас управлять Азербайджаном как независимым государством. Мы должны ценить
их и никогда не забывать о достижениях,
которые у нас были на протяжении десятилетий». [4, c.293]
Одним из самых сложных периодов развития человеческого потенциала является
начальный период обретения независимости Азербайджанской Республики. Страна
столкнулась в первые годы независимости
с тяжелейшим социально-экономическим
кризисом, внутриполитическим противостоянием, военной агрессии со стороны
Армении, в результате которой 20% территории Азербайджана были оккупированы,
более 1 миллиона людей оказались беженцами и вынужденными переселенцами [11,
252].
Переходный период сопровождался
качественными сбоями в системе образования, отсутствие рабочих мест для высококвалифицированных кадров, приводил к
естественной миграции и значительному
снижению значимости человеческого потенциала.
Возглавив страну в столь сложный и
кризисный период, ценой огромных усилий
общенациональный лидер Гейдар Алиев
сумел сохранить государственную независимость, остановить военный конфликт,
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вывести страну из кризиса и создать условия для успешного и устойчивого развития
страны.
Последовательная и дальновидная политика Гейдара Алиева позволила провести
реформы во всех отраслях экономики, и к
1996 году спад в экономике был остановлен.
Исторически значимое событие, подписание нефтяного «Контракта века» в сентябре 1994 года, определило динамичный
путь устойчивого развития Азербайджана.
С середины 90-х годов «Нефтяная стратегия» общенационального лидера Азербайджанской Республики Г. Алиева привела к
росту в экономике, а также развитию ненефтяного сектора.
Реализация нефтяной стратегии создала
условия для генерации постоянного дохода
для нынешнего и будущих поколений. С
этой целью по инициативе общенационального лидера страны в декабре 1999 года
был создан Государственный Нефтяной
Фонд
Азербайджанской
Республики
(ГНФАР). С 2001 года по октябрь 2017 года,
доходы ГНФАР превысили 137 млрд. долларов США, расходы превысили 100 млрд.
долларов США. [14]
Эти расходы были направлены на реализацию стратегически значимых социально-экономических и инфраструктурных
проектов, направленных на улучшение
условий жизни всех граждан страны.[14]
Одним из значимых вкладов Государственного Нефтяного Фонда в развитие человеческого капитала Азербайджана является
обеспечение финансирования «Государственной Программы по обучению Азербайджанской молодежи за рубежом в 20072015гг.» в размере 199,7 млн. манат. [14]
Благодаря реализации этой программы
3558 азербайджанских студентов завоевали
право на получение образования со стипендией в передовых университетах мира. [15]
В истории современного Азербайджана
развитие человеческого капитала и человеческого потенциала является важнейшим
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фактором устойчивого развития. Модернизация экономики, развитие наукоемких высокотехнологичных отраслей экономики,
информационно-компьютерных технологий, создание и успешное развитие технологических парков возможно только с
участием высококвалифицированных специалистов и руководителей. В Азербайджанской Республике последовательно и
успешно были осуществлены программы
по снижению бедности, развитию регионов, занятости населения, улучшению системы образования и здравоохранения,
социальной защиты уязвимых слоев населения. [1, c. 8-68]
Оценка и развитие человеческого потенциала, информирование международной
общественности о достижениях и планах в
области человеческого развития в Азербайджанской Республике были претворены в
жизнь путем подготовки отчетов о развитии
человека. Начиная с 1995 года, под редакцией видного ученого были подготовлены
ежегодные национальные Доклады о Человеческом Развитии Программы Развития
ООН, получившие высокое признание и
оценку как внутри страны, так и за рубежом. Первый национальный отчет о человеческом развитии Азербайджанской
Республики был официально представлен
общественности страны и международному сообществу общенациональным лидером страны Гейдаром Алиевым в 1995
году.
Осознавая важную роль образования и
знаний в устойчивом развитии, ООН и
UNESCO объявили 2005-2014 годы десятилетием образования в области устойчивого
развития по всему миру. В Азербайджанской Республике этот процесс был начат
еще в 2000 году. В 2001 году преподавание
предмета по устойчивому человеческому
развитию было включено в программы
средних общеобразовательных школ приказом Министерства Образования Азербайджанской Республики. Первое в мире
учебное пособие по устойчивому человечеn 235 n
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скому развитию было издано в Азербайджане в 2003 году. В ООН это достижение
было представлено как «инновативная идея
и деятельность». [11, c. 32-33]
Современные учебные пособия и книги
для студентов ВУЗов включают вопросы
влияния развития человеческого потенциала на развитие ненефтяного сектора,
устойчивое развитие азербайджанской экономики. Созданная в 2013 году кафедра по
устойчивому развитию на базе Академии
Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республике, создала платформу для более детального
изучения всех аспектов развития человеческого потенциала.
В 2015 году постановлением Кабинета
Министров Азербайджанской Республики
«управление устойчивым развитием» было
включено в качестве новой специальности
и научного направления для бакалавров,
магистров и докторантов. Это первая в
мире инициатива в данном направлении.
[11, c. 32-33]
Особую роль в развитии человеческого
потенциала играют общественные организации. Фонд Гейдара Алиева является одной
из ключевых организацией, оказывающей
существенный вклад в развитие человеческого потенциала. На протяжении многих
лет успешно внедряется модель взаимодействия государственных и общественных организаций в национальных программах
инновационного развития. [10. c. 114-118]
Основная миссия Фонда Гейдара Алиева заключается в поддержке в Азербайджане и за рубежом социально-экономического
и гуманитарного развития. Одним из важных приоритетов в области образования
Фонд Гейдара Алиева считает создание равных возможностей всем гражданам Азербайджана для получения образования,
приобщения молодого поколения к знаниям
и интеграцию Азербайджана в мировую образовательную систему.
Фонд Гейдара Алиева принимает активное участие в охране здоровья населения.
n 236 n

Одна из определенных Фондом важнейших
задач заключается в оказании помощи малолетним детям и подросткам в детских
домах и интернатах, детям из семей шехидов, беженцев, вынужденных переселенцев
и малообеспеченных семей, а также детям,
страдающим различными заболеваниями.
В 2005 году существенным толчком в
развитии кадрового потенциала страны
стало присоединение Азербайджана к
Европейской Болонской системе получения
высшего образования. Таким образом,
была осуществлена многоступенчатая подготовка специалистов, обеспечен контроль
за качеством образования, признание национальных дипломов другими странами и
т.д. [5, с.574]
Вторая половина 2000-х годов охарактеризовалась качественно новым развитием
интеллектуального потенциала страны. Это
было обусловлено изменениями характера
национальной социальной системы, приближения ее к международным стандартам,
созданием условий для получения полноценного образования, возможностей для
трудоустройства по профессии и законного
заработка, раскрытию и реализации творческих
возможностей граждан страны. Увеличение
расходов социальной направленности, создание десятков тысяч рабочих мест ежегодно, инвестиции в образование привели
к тому, что Азербайджанская Республика в
2010 году по уровню человеческого развития вошла в число стран с высоким уровнем развития в глобальном ренкинге
ПРООН. [17] Рост числа учебных заведений, новых корпусов ВУЗов, новых лабораторий привело к существенному росту
интеллектуального базиса нации. Интенсивный экономический рост способствовал
совершенствованию существующих систем
в социальных сферах и соответствию международным стандартам. К примеру, расходы социальной направленности в 2007
году составили 1 миллиард 669 миллионов
манат, что превышало на 59% расходы в
2006 году, в то же время расходы на госуn Aprel - May - Iyun n
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дарственные инвестиции в 2007 году в 4
раза превысили показатели 2006 года. [6,
с.195 - 202]
Новая социальная политика была направлена на качественное улучшение системы
охраны здоровья в стране, в частности в регионах. В целом были созданы благоприятные условия для развития государственной
бесплатной медицины и современной частной медицины, отвечающими высоким
международным стандартам. [6, с.195 202]
В 2003 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая
на всемирном саммите по информационному обществу, заявил о необходимости
трансформации «черного золота в человеческий капитал» и подвел черту под линейным экономическим ростом, с тем чтобы,
не дожидаясь завершения индустриализации страны, приступить к созданию креативных отраслей в экономике и производстве,
являющимися основой постиндустриального общества. [12, с. 97]
Проводимые реформы по трансформации «черного золота в человеческий капитал» продолжаются посредством более
тесного взаимодействия системы образования, рынка труда, создания новых высокотехнологичных предприятий, успешной
реализации государственных экономических программ и концепций. Важнейшим
импульсом в развитии человеческого капитала является успешное внедрение Концепции
«Азербайджан 2020: Взгляд в будущее».
Начиная с 2013 года, расширение инновационной деятельности во всех отраслях
экономики стало одним из главных направлений в устойчивом экономическом развитии, создало платформу для формирования
экономики знаний, ускорения создания наукоемких технологий и продукции. Для построения инновационной экономики
усилена связь между наукой и производством, созданы механизмы для проведения
прикладных научных исследований в зависимости от требования рынка. [13]
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Ежегодно увеличивающиеся расходы
государственного бюджета на образование,
охрану здоровья, социальную защиту повышают значимость развития человеческого
потенциала и человеческого капитала, что
находит свое отражение в национальных и
международных отчетах. Ежегодно по инициативе и поддержке государства создаются десятки тысяч новых рабочих мест,
решая тем самым как вопрос трудоустройства, так и развитию человеческого
капитала. По итогам 2017 года Азербайджанская Республика находится на 80 месте по уровню развития человеческого
потенциала.
Как видно из Таблицы 1, наблюдается
положительная динамика в расходах Государственного Бюджета на образование,
охрану здоровья и науку. Это убедительно
свидетельствует о важном для государства
значении образования, науки и охраны здоровья в устойчивом развитии страны.
Таблица 1. Расходы Государственного
Бюджета Азербайджанской Республики на
образование, охрану здоровья и науку
(млн. АЗН)
Год

Образование

Охрана
здоровья

Наука

2008

979.7

346.2

62.1

2009

1147.9

402.4

83.3

2010

1180.8

429.2

92.8

2011

1268.5

493.4

106.1

2012

1453.2

609.4

116.7

2013

1437.7

618.9

117.0

2014

1553.9

665.3

124.2

2015

1605.1

708.2

113.2

2016

1754.4

702.5

110.2

2017

1742.8

704.7

109.8

Источник: Государственный Комитет по
Статистике Азербайджанской Республики
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Таблица 2. Доля расходов
Государственного Бюджета
Азербайджанской Республики
на образование и охрану здоровья (в %)
Год

Образование

Охрана здоровья

2008

9.1

3.2

2009

10.9

3.8

2010

10.0

3.7

2011

8.2

3.2

2012

8.3

3.5

2013

7.5

3.2

2014

8.3

3.6

2015

9.0

4.0

2016

9.9

4.0

2017

9.9

4.0

Источник: Государственный Комитет по
Статистике Азербайджанской Республики

Положительная динамика в удельном
весе расходов Государственного бюджета
на образование и охрану здоровья (Таблица
2) подчеркивает значимость образования и
охраны здоровья в развитии человеческого
потенциала в Азербайджане.
Устойчивое развитие Азербайджанской
Республики во многом обеспечивается за
счет инновационной модернизации, способствующей радикальному обновлению
качества жизни общества. [12, c.120] Молодые специалисты, обладая необходимыми
способностями и знаниями, являются основными участниками этого процесса. Это
позволяет в полной мере развивать и приумножать человеческий капитал, тем
самым постепенно увеличивая долю человеческого капитала в национальном богатстве страны.
Идея о конкурентоспособном производстве заложена в основу создания территориальных кластеров, промышленных парков
и промышленных зон.
По инициативе Президента Азербайджанской Республики созданы промышленn 238 n

ные парки в Сумгаите, Балаханы, Мингечевире, Пиралахи, Гарадаге. Главной целью
этой инициативы является обеспечение
устойчивого развития ненефтяного сектора,
поддержка предпринимательства, создание
инновационных промышленных предприятий, основанных на современной технике и
технологиях, повышение занятости населения в производственной сфере. Создание на
базе промышленных парков высокотехнологичных производств, их связь с научными, научно-производственными организациями создают новые условия и возможности для развития человеческого капитала, делает востребованными полученные знания
и навыки молодых ученых и специалистов.
Созданные промышленные зоны в Нефтчале, Масаллы, Гаджикабуле позволили
представителям малого и среднего бизнеса
производить новые продукты и предоставлять новые услуги, тем самым создавая
новые рабочие места для специалистов разных сфер экономики.
За прошедшие 20 лет в Азербайджанской
Республике произошли социально-экономические преобразования, способствующие развитию человеческого потенциала,
его трансформации в человеческий капитал.
Правительством Азербайджана внедряются
стратегии и программы, направленные на
улучшение социального благополучия и
устойчивое развитие страны.
Весомым импульсом в развитии человеческого капитала можно считать разработанные и утвержденные в декабре 2016
года «Стратегические Дорожные Карты» по
национальной экономике и 11 основным
секторам экономики. Следует отметить, что
в рамках национальной экономической перспективы развитие человеческого капитала
является одной из четырех стратегических
целей.[7, с.10-11]
В силу многообразия факторов и условий, влияющих на устойчивое развитие
стран, развитие человеческого потенциала
и человеческого капитала во всем мире происходит с разной динамикой. Основы форn Aprel - May - Iyun n
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мирования и развития человеческого потенциала в Азербайджанской Республике были
заложены в 70-80-е годы прошлого столетия общенациональным лидером Гейдаром
Алиевым. Благодаря последовательной и
дальновидной политике Гейдара Алиева
были преодолены трудности, с которыми
страна столкнулась в первые годы независимости. Проведенные реформы во всех
отраслях экономик, а также реализация
нефтяной стратегии определили динамичный путь устойчивого развития Азербайджана. Трансформации «черного золота в
человеческий капитал» продолжается посредством более тесного взаимодействия
системы образования, рынка труда, создания новых высокотехнологичных предприятий, успешной реализации государственных экономических программ и концепций.

Начиная с 2013 года, расширение инновационной деятельности во всех отраслях
экономики стало одним из главных направлений в устойчивом экономическом развитии, создало платформу для формирования
экономики знаний и ускорения создания
наукоемких технологий и продукции.
Экономический рост страны способствовал совершенствованию существующих систем в социальных сферах и соответствию
международным стандартам. Новая социальная
политика, ежегодно увеличивающиеся инвестиции на образование, охрану здоровья, социальную защиту создают реальные перспективы развития человеческого потенциала и
его трансформацию в человеческий капитал,
что находит свое отражение в международных отчетах и рейтингах Азербайджан более
7 лет входит в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала.
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Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının dissertantı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNSAN KAPİTALININ
FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAFI
XÜLASƏ
Məqalədə insan kapitalının inkişafına təkan verən Azərbaycan Respublikasının çağdaş tarixinin
əsas mərhələləri təsvir edilmiş, insan potensialı və insan kapitalına təsir edən faktorlara baxılmış,
dövlət islahatları və insan potensialı, həmçinin insane kapitalı arasındakı əlaqə yaxından izlənilmiş,
ölkənin dayanıqlı inkişafında insan kapitalı rolunun artırılması niyyəti ilə daha dərin tədqiqat tələb
edən tələbatlar təyin edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, insan kapitalı, insan potensialı, insan inkişafı, davamlı
inkişaf, təhsil
Ulfat Mehdiyev
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
SUMMARY
The article describes the key stages of modern history of the Republic of Azerbaijan which
facilitate the development of human capital, as well as factors influencing the development of
human capital and potential, considers the connection of the state reforms and development of
human potential and human capital, defines needs requiring an in-depth study with an aim of
enhancing the role of human capital at the stage of sustainable development of the country.
Key words: Republic of Azerbaijan, human capital, human potential, human development,
sustainable development, education
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HEYDƏR ƏLİYEV SİYASƏTİNDƏ MİLLİ AZLIQLAR MƏSƏLƏSİ
“Azərbaycanlı məfhumu çox genişdir. Ərazimizdə yaşayan
azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, udi də, kumix
da, başqaları da bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır. Bu azərbaycanlı sözü bizi həmişə birləşdirir”
Heydər Əliyev
Tarixin bütün mərhələlərində Odlar yurdu
- Azərbaycan çoxmədəniyyətli bir ölkə olmuşdur. Əsrlər boyu bir çox xalqların nümayəndələri burada əmin-amanlıq şəraitində yaşamışlar.
Əlverişli coğrafi şəraitdə yerləşməsi bu ərazini
müxtəlif mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
qovuşduğu məkana çevirmişdir. Qədim İpək
yolunun buradan keçməsi ölkəmizin etnikmədəni müxtəlifliyə malik bir cəmiyyət kimi
formalaşmasında və inkişafında əhəmiyyətli
rol oynamışdır.
Azərbaycanda əlverişli multikultural mühitin olması zaman-zaman təqib olunan xalqların nümayəndələrinin kütləvi şəkildə bura
köçməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycan xalqının insanpərvərliyi, humanizmi nəticəsində
bu xalqlar yerli əhali ilə qaynayıb-qarışmış,
ölkənin bərabərhüquqlu vətəndaşlarına çevrilmişlər. Burada məskunlaşan milli azlıqlar
etnik, dini, irqi mənsubluğunu təşkil edən
Azərbaycan türkləri tərəfindən təqib olunmamış və diskriminasiyaya məruz qalmamışlar
[1, s.18]. Məhz bu səbəbdəndir ki, burada
yaşayan milli azlıqlar və digər azsaylı xalqların
nümayəndələri Azərbaycanı öz vətənləri kimi
sevmişlər. Bu gün Azərbaycanda türkdilli
azərbaycanlılarla yanaşı İran dilli tatlar, talışlar
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və kürdlər, Qafqaz dilli avarlar, saxurlar, udilər, ingiloylular, Şahdağ etnik qrupunun nümayəndələri ruslar və yəhudilər, ümumiyyətlə
20-dən artıq milli azlığın nümayəndələri yaşayıb yaradır [6].
Milli azlıqlar dövlətin əhalisindən sayca az
olan etnik qruplardır. Milli azlıqlar dedikdə bu
və ya başqa ölkədə, dövlətdə və respublikada
yaşayan ölkənin, dövlətin, respublikanın əhalisinin çoxunu təşkil edən millətdən sonra azlıqda qalan hissəsi nəzərdə tutulur [1, s.9].
Hazırki, dövrdə bu və ya başqa ölkədə respublikada elə xalqlar yaşayırlar ki, onlar tarixən
özlərini həmin ölkənin və respublikanın yerli
xalqları hesab edir və sayından asılı olmayaraq
kompakt halında məskunlaşırlar. Belə xalqlar
bu və ya başqa ölkədə yaşayan azsaylı xalqlar
kimi tanınırlar. «Milli azlıqlar» və «azsaylı
xalqlar» terminlərinin düzgün şərh olunması
bir çox problemlərin həlli üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir. Milli
azlıqların hüquqları 1990-cı ilin iyunun 29-da
qəbul edilmiş ATƏT-in İnsan Meyarı Konfransına dair Kopenhagen Müşavirəsinin sənədində belə müəyyənləşdirilmişdir: «Milli azlıqlara
mənsub şəxslərin öz etnik, mədəniyyət, dil
yaxud din özünəməxsusluğunu azad sürətdə
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ifadə etmək, qoruyub saxlamaq və inkişaf
etdirmək, öz iradəsinin əksinə olaraq heç bir
assimiliyasiya prosesinə məruz qalmadan bütün cəhətləri ilə öz mədəniyyətini azad sürətdə
dəstəkləmək və onu inkişaf etdirmək hüquqları
var». Milli azlıqlara mənsub şəxslər öz hüquqlarını həyata keçirməkdə və onlardan
istifadə etməkdə fərdi qaydada, eləcə də öz
qrupunun digər üzvləri ilə birlikdə həyata
keçirə bilərlər.
Zaman-zaman bəzi qüvvələr milli azlıq
məsələsindən sui-istifadə edərək, müxtəlif
siyasi qarşıdurmalar yaratmağa çalışmış, ictimai siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərmişlər.
Lakin dövlət tərəfindən atılan məqsədyönlü
addımlar dinindən, millətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqının bütün dövrlərdə
mehriban şəraitdə yaşamaq ənənələrini daha
da möhkəmləndirib. 1990-cı ilin aprel ayında
Bakıda dövlət orqanları rəhbərlərinin, nazirlik
və idarələrin, elmi müəssisə və yaradıcılıq
ittifaqlarının, ictimai təşkilatların iştirakı ilə
azsaylı xalqların problemləri ilə daha intensiv
məşğul olmaq üçün respublika müşavirəsi
keçirildi. Müşavirə milli azlıqlarla iş sahəsində
yeni istiqamətlər açdı. Qeyd olundu ki, dövlətin və azsaylı xalqların nümayəndələrinin
təşəbbüs və səyləri sayəsində respublikada mənəvi mədəni təlabatların ödənilməsi üçün normal şərait yaradılmalıdır.
Hüquqi dövlətin pluralist, tolerant, həqiqi
demokratiyanın bərqərar olması üçün, milli
azlıqların mədəni, etnik, dini özünəməxsusluğunun qorunub saxlanılması, onların hüquqlarının müdafiə olunması üçün bəşəriyyətdə
sabitlik, demokratik təhlükəsizlik, sülh və
əmin-amanlıq üçün olduqca zəruridir [10].
Hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə gedən
Azərbaycan Respublikasında bütün xalqlar
və milli azlıqlar, qardaşlıq və dostluq ailəsində
yaşayırlar. Əsrlər boyu Azərbaycanda mehriban şəraitdə yaşayan xalqlar ölkəmiz müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra daha geniş
hüquqlar, azadlıqlar əldə etdi, bütün çətinlikləri, maneələri azərbaycanlılarla birgə dəf
edərək bugünkü inkişafımız öz töhfələrini
verdilər. Müstəqillik əldə etdikdən sonra milli
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azlıqların və azsaylı xalqların sosial mədəni
inkişafı üçün yeni bir səhifə açıldı.
Müstəqilliyin bərpasının ilk illərində
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti «Azərbaycan Respublikasında yaşayan
milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların
hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və
mədəniyyətlərin inkişafı üçün dövlət yardımı
haqqında» fərman verdi [3, s.3]. 16 sentyabr
1992-ci il fərmanında deyilirdi ki, «milli azlıq,
azsaylı xalq və etnik qrupların nümayəndələrinin peşə hazırlığına uyğun olaraq və heç bir
ayrı-seçkiliyə məruz qalmadan bərabər hüquqlara malik olmasını nəzərə alaraq, həmin
hüquqların həyata keçirilməsi üçün hərtərəfli
şərait yaradılsın, onların pozulmasına yönəldilmiş hər hansı bir hərəkətin yaxud hərəkətsizliyin qarşısı alınsın» [4, s.10]. Eyni
zamanda milli azlıq, azsaylı xalq və etnik
qrupların mədəni, dil və dini özgürlüyün
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi,
müəyyən orqanlara bir vəzifə kimi tapşırıldı.
Fərmana müvafiq olaraq 1993-cü ilin yanvarın
1-də Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio
verilişləri şirkətində talış, ləzgi və kürd
dillərində proqramlar hazırlanmağa başlandı
ki, bu proses hazırda da davam etdirilir [1].
Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların və
etnik qrupların problemlərini kompleks şəkildə
işlənib hazırlanması üçün 1992-ci ildə Azərbaycan EA Milli Münasibətlər İnstitutu yaradıldı. Bu institut Azərbaycanda etnik tarixi
məsələləri etnosların dil problemlərini, tarixi
və mədəniyyətlərini öyrənən institutları, milli
mədəni mərkəzlə cəmiyyətlər tərəfindən Azərbaycanda aparılan milli siyasəti müxtəlif yönlərdə tədqiq edirdi. Eyni zamanda Azərbaycanda və Zaqafqaziya regionunda etno-sosial,
etno-milli və etno-siyasi proseslər diqqətlə
öyrənilirdi.
1993-cü ildə Ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqının istəyi ilə
yenidən hakimiyyətə gəlişi ilə ölkədə hər bir
sahədə olduğu kimi bu sahədə də əsaslı
dəyişikliklərə səbəb oldu. Ulu Öndər Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışının nəticəsində ölkədə olan tolerantlıq ənənələrinin
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qorunması və inkişafı üçün real şərait yaradıldı, etnik mədəni müxtəlifliklərin qorunması
istiqamətində mühüm işlər görüldü. Hələ milli
konstitusiyamızın layihəsini hazırlayan komissiyanın iclasındakı çıxışında Ulu öndər Heydər
Əliyev Konstitusiyanın Azərbaycanda bütün
xalqlar, azsaylı etnik qruplar üçün də demokratik şərait yaradacağını qətiyyətlə bəyan etdi.
1995-ci ildə bilavasitə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hazırlanan Azərbaycan Konstitusiyası
da mənşəyindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı olmayaraq hər bir kəsin hüquq və
azadlıqlarına hörməti təmin etmişdir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən, «Dövlət
irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən və
mənşəyindən asılı olmayaraq hüquq və
azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir» [4,
s.11]. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dili, mənşəyi, əqidə,
siyasi və sosial mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır. Azərbaycan Respublikasında yaşayan bütün vətəndaşlar üçün bu
respublika ümumi və ayrılmaz vətəndir.
Konstitusiyanın 44-cü maddəsinə əsasən, «hər
kəsin milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq
hüququ vardır». Heç kəs milli mənsubiyyətini
dəyişdirməyə məcbur edilə bilməz» [4, s.18].
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının Azərbaycan multikulturalizminin
əsas hüquqi bazasını təşkil etdiyi açıq şəkildə
görünürdü. 45-ci maddədə göstərilir ki, «hər
bir şəxs öz ana dilində istədiyi xarici dillərdə
təhsil almaq və danışmaq hüququna malikdir
və heç kim bu hüquqdan məhrum edilə bilməz» [4, s.18]. Göründüyü kimi bu sənəddə
irəli sürülən hüquq və azadlıqlar ancaq milli
azlıqlar üçün nəzərdə tutulmamışdır. Yəni hər
bir şəxs öz ana dilində yazıb oxumaqda, danışmaqda, kütləvi informasiya vasitələri yaratmaqda, milli-mənəvi irsini mənimsəməkdə və
s. azaddır. Lakin bütün bunlar milli azlıqların
yaşadıqları ölkədə ümumi mənafe və maraqlara zidd olmamalı, etnotəəssübkeş millətçiliyə
xidmət etməməlidir. İkinci bir tərəfdən onlar
ölkədə yaşayan digər millət və xalqların arasında olan dostluğa və qardaşlığa xələl gətirməməlidir.
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Heydər Əliyevin milli siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri ölkəmizdə yaşayan bütün
milli azlıqların dil və mədəniyyətinə müvafiq
dəstəyin göstərilməsi idi. Eyni zamanda
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və göstərişi ilə
milli azlıqların ədəbiyyat, mədəniyyət, dil,
tarix, adət-ənənələrin və s. qorunub saxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə qanuni zəmin yaradıldı. Bu məqsədlə onlara maliyyə yardımları
göstərildi. Mədəniyyət haqqında qanunda
dövlət Azərbaycan xalqının milli mədəniyyətinin inkişafına və qorunub saxlanılmasına,
eləcə də Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün
milli azlıqların mədəni kimliyinə təminat
verirdi. Onların əlifbaları, doğma dillərində
dərslikləri hazırlandı, kitablarının, qəzetlərinin
nəşri üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı.
Heydər Əliyev milli məsələlərlə bağlı fəaliyyətində beynəlmiləlçilik ruhunu və milli azlıqlara diqqəti müdafiə edirdi. Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəldiyi qısa bir vaxt ərzində milli
azlıqlarla bağlı çox mühüm işlər görüldü.
Məhz, Heydər Əliyevin göstərişi ilə Azərbaycanın milli azlıqları məskunlaşdığı bir sıra
rayonlarda ali təhsil müəssisələrinin və kolleclərin filialları açıldı, ölkənin radio və televiziya
kanallarında milli azlıqların dillərində verilişlərin yayımlanması ənənəsi qoyuldu, milli
azlıqların dillərində qəzet və jurnallar nəşr olundu.
1999-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Prezidentin milli məsələlər üzrə Dövlət
Müşavirliyi ilə birgə Azərbaycanda yaşayan
azlıqlarla bağlı beynəlxalq konfrans keçirdi.
Bundan başqa Münaqişələr və Dövlət quruculuğu üzrə London İnformasiya şəbəkəsi
«Links»in təşəbbüsü ilə «Azərbaycanda yaşayan milli azlıqlarla bağlı dövlət siyasəti»
mövzusunda təşkil olunan beynəlxalq seminarda bütün milli azlıqların nümayəndələri
onları qoruyan Azərbaycan dövlətinə minnətdarlıqlarını ifadə etdilər [8]. Bu tədbir Beynəlxalq qurumlar tərəfindən həm milli azlıqlar,
həm də dövlət təşkilatları üçün əhəmiyyətli
tədbir kimi qiymətləndirildi. Ümumiyyətlə,
Heydər Əliyevin milli azlıqlarla bağlı siyasəti
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beynəlxalq qurumlar tərəfindən hər zaman
müsbət qarşılanırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsi kimi qısa müddət ərzində Azərbaycan hökuməti milli azlıqların hüquqlarının
təminatı, milli dil və mədəniyətlərin inkişafı
sayəsində bir çox beynəlxalq təşkilatlarla sıx
əməkdaşlığa başladı. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunduqdan sonra bir il ərzində Milli Azlıqların Çərçivə Konvensiyasını
imzalayıb, ratifikasiya etdi [9]. 2001-ci il
noyabrın 1-də Prezident Heydər Əliyev Avropa Şurasının «Milli azlıqların müdafiəsi
haqqında» Çərçivə Konvensiyasına uyğun
olaraq Azərbaycanın qəbul etdiyi öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi ilə bağlı ilkin hesabatın
hazırlanması və təqdim edilməsi barədə sərəncam imzaladı. Sərəncamla Avropa Şurasının
«Milli azlıqların müdafiəsi haqqında» Çərçivə
Konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycanın öz
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı
həyata keçirdiyi tədbirlər barədə ilkin hesabatın hazırlanması üçün İşçi Qrupu yaradıldı.
Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə hazırlanan və
beynəlxalq quruma təqdim olunan «Milli azlıqların hüquqlarının qorunması üzrə Azərbaycan hökumətinin hesabatı» Avropa Şurası
tərəfindən müsbət qarşılandı. Avropa Şurasının
rəsmiləri Azərbaycanda milli azlıqların
hüquqlarının qorunması sahəsində heç bir
problemin olmamasını birmənalı şəkildə qeyd
etdilər [8].
2001-ci ildə isə Avropa Şurasının «Regional və ya Azlıq Dilləri haqqında» Avropa
Xartiyası imzalandı. Etnik azlıqların dillərinin
istifadəsinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi kimi müsbət bir addımın siyasiləşdirilməsini və nəticədə ölkənin suverenliyinə
və ərazi bütövlüyünə hər hansı potensial təhlükənin qarşısını almaq məqsədilə, eləcə də,
ölkənin müstəqillikdən sonra yaşadığı acı
təcrübəni göz önündə tutaraq, Azərbaycan bu
Konvensiyalara müvafiq bəyanatlarla qoşulmuşdur. Məsələn, Milli Məclisin qərarı ilə
Azərbaycan Çərçivə Konvensiyasına aşağıdakı
bəyanatla qoşulmağı qərara almışdır: «Azərbaycan Respublikası ümumbəşəri dəyərlərə
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sadiq olduğunu təsdiqləyərək, insan hüquq və
azadlıqlarına rəğbət bəsləyərək bəyan edir ki,
«Milli azlıqların müdafiəsi haqqında Çərçivə
Konvensiyasının ratifikasiyası və onun müddəalarının həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə, onun daxili və xarici təhlükəsizliyinə
xələl gətirə bilən hər hansı hərəkətləri istisna
edir».
2002-ci ilin oktyabrında Strasburqda Avropa Şurasının baş katibi Valter Şvimmerin
iştirakı ilə Azərbaycanda milli azlıqlarla bağlı
dövlət siyasəti məsələsinə həsr olunmuş ayrıca
müzakirələr aparıldı [8]. Müzakirələrin nəticəsində Azərbaycanın milli siyasətini bəyənən
və müsbət qiymətləndirən Avropa Şurası bu
səpkidə müzakirələrin digər dövlətlərin də
iştirakı ilə aparılması qərarına gəldi. Hətta
Azərbaycanın milli azlıqlarla bağlı yürütdüyü
siyasətin və bu sahədə əldə olunan təcrübənin
başqa dövlətlər üçün də gərəkliliyi vurğulandı.
Dünya birliyinin Azərbaycanda həyata keçirilən milli siyasətə münasibəti ölkəmizin
Avropa Şurasındakı nümayəndəliyinin təşəbbüsü ilə təşkil olunmuş Dəyirmi masa zamanı
da özünü qabarıq şəkildə biruzə verdi. 2002-ci
il sentyabrın 18-də «Azərbaycanda milli azlıqlar: gerçəkliklər və perspektivlər» mövzusunda
keçirilən tədbirin məqsədi də Azərbaycan gerçəkliklərini Avropa Şurasında dərindən öyrənilməsi olub. Məhz bu gerçəkliklər Avropa
Şurası mütəxəssislərinin diqqətini çoxdan cəlb
edirdi. Elə buna görə də tədbirin keçirilməsi
Avropa Şurası tərəfindən böyük razılıqla qarşılandı. Çünki qurumun təcrübəsində belə
tədbir ilk dəfə keçirilirdi.
Qısa bir zamanda əldə edilən bütün bu
nailiyyətlər Heydər Əliyevin uğurlu xarici
siyasətinin göstəricisi idi. Ümummilli lider
Heydər Əliyev başa düşürdi ki, etnik qruplardan hər hansı birinin itirilməsi bütün bəşəriyyət üçün əvəzsiz itki ola bilər. Şübhəsizki,
belə bir təhlükə milli azlıqlar üçün Azərbaycanda yox idi. Multikultural təhlükəsizliyin
ümumi mahiyyəti etnik, dini, irqi, mədəni
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün xalqların, etnik qrupların mədəni dəyərlərinin
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qorunmasıdır. Azərbaycanda isə milli azlıqların qorunmasına təminat dövlət səviyyəsində
həyata keçirilir. Hətta bu faktı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar öz sənədlərində də təsdiq edirdilər. Qeyd edirlər ki, azərbaycanlıların onlarla
bərabər bir torpaqda yaşayan xalqlara qarşı
tolerantlığı etalon hesab edilə bilər. Həqiqətən
də bu xalqa məxsus olan mehriban qonşuluq
dini və etnik dözümlülüyü davam etdirməklə,
mövcud hakimiyyət dillərin, dinlərin, etnik
psixologiyaların, ənənələrin inkişafına həmişə
böyük önəm vermişdir.
Heydər Əliyevin milli azlıqlara qarşı
münasibəti təkcə rəsmi sənədlər və görüşlərlə
təsdiq olunmur. Ümummilli lider milli azlıqların yaşadığı bölgələrə səfərlər edir, onlarla
müntəzəm görüşlər keçirirdi. Heydər Əliyev
milli azlıqların nümayəndələri ilə keçirdiyi
görüşlərin birində deyirdi: «Biz Azərbaycan
deyəndə onun sərvətini, onun gözəl təbiətini
nəzərdə tuturuq. Lakin bütün bunlarla yanaşı,
respublikanın ən başlıca sərvəti əsrlərdən bu
torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu
torpağa bağlayan müxtəlif millətlərdən olan,
müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Ölkə
nə qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər
də zəngin olar» [2, s.331]. Göründüyü kimi
Heydər Əliyev həm Azərbaycanda normal həyatı bərqərar etdi, həm də millətlərarası sülhə
nail olaraq xalqlar və ölkələrarası münasibətləri tənzimlədi.
Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu bu siyasət müasir dövrdə Ulu öndərin layiqli davamçısı İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin siyasi dayağı kimi olduqca
əhəmiyyətli işlər həyata keçirir. O, multikultural durumu daha da möhkəmləndirmək üçün
ölkədəki etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində multikulturalizm siyasətinə böyük
önəm verir. Bunun bariz nümunəsi kimi ilk
növbədə onun 28 fevral 2014-cü il tarixli
Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət Müşavirliyi xidmətinin, 7 may
2014-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
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dunun, 15 may 2014-cü il tarixli Fərmanı ilə
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin
yaradılmasını, həmçinin Prezidentin 11 yanvar
2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə 2016-cı ilin
Azərbaycanda «Multikulturalizm ili» elan
edilməsini və 11 mart 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə «2016-cı ilin Azərbaycan Respublikasında «Multikulturalizm ili» elan edilməsinə
dair «Tədbirlər Planı»nın təsdiq edilməsini
göstərmək olar. Qeyd olunan sərəncamların
hər biri Azərbaycanın multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin əsas məqsədi Azərbaycançılıq məfkurəsinə uyğun olaraq tolerantlığın və mədəni,
dini, linqvistik müxtəlifliyin qorunmasını
təmin etmək, habelə Azərbaycanı dünyada
multikulturalizm mərkəzi kimi tanıtmaq və
mövcud multikultural modelləri tədqiq və
təşviq etməkdən ibarətdir [2, s.343]. BBMM-in
qarşısında duran bütün vəzifələr Azərbaycan
multikulturalizminin inkişafına yönəlmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə
2016-cı il Azərbaycanda «Multikulturalizm
ili» elan edilmişdir [2, s.3]. Bu Sərəncamla
sıx bağlı olan, onun bir növ davamı olan
11 mart 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə «2016-cı
ilin Azərbaycan Respublikasında «Multikulturalizm ili» elan edilməsinə dair Tədbirlər
Planı» təsdiq edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin multikulturalizm
siyasətinə yüksək önəm verməsi ölkənin daxili
siyasəti ilə yanaşı xarici siyasətində də özünü
büruzə verir. Mütəmadi olaraq ölkəmiz dünyada mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası
dialoqun təşviq olunmasına həsr olunmuş bir
çox beynəlxalq forumlara, konfranslara ev
sahibliyi edir.
2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən «Bakı Prosesi» 10 il ərzində müxtəlif
qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və
linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar
və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış çərçivəsində səmimiyyət və hörmətə əsaslanan fikir
mübadiləsi üçün müsbət platform yarada bildi.
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2019-cu il may ayının 2-də Bakıda «Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə
qarşı faəliyyət naminə» V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq forumu Prezident İlham
Əliyevin növbəti uğuru kimi qiymətləndirilir.
Bu foruma dünyanın 100-dən çox ölkəsindən
500-dən çox nümayəndə qatılmışdır. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda əsirlər boyunca
müxtəlif dinlərin, etnik qrupların birgə yaşadığını, ölkəmizdə daim dini tolerantlığın hökm
sürdüyünü öz çıxışı zamanı bir daha vurğuladı.
Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, dünyada
multikulturalizmin tendensiya halını alması
beynəlxalq səviyyədə sülhə tərəfdaşlığa vacib
töhfə olardı [5]. Ölkəmizdə keçirilən silsilə
beynəlxalq tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb
edir və mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir.
Beləliklə, multikulturalizm siyasətinin
meydana gəldiyi bir sıra Avropa dövlətlərinin
başçıları bu siyasətin ölkələrində iflasa uğradığını bəyan etdikləri bir dövrdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizm siyasətinin müasir dövrdə cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsində ən mütərəqqi və optimal siyasət olduğunu qeyd edir və onun təbliği istiqamətində ardıcıl olaraq çox böyük işlər
həyata keçirir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
demokratik inkişaf yolunu seçən Azərbaycan
Respublikası dinindən, dilindən, irqindən asılı
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olmayaraq bu gün bütün milli azlıqların və
azsaylı xalqların hüquqlarını bərabər şəkildə
qoruyur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da əks olunduğu kimi bütün milli
azlıqlara və azsaylı xalqlara bir birilə münasibətdə və ya xalqa münasibətdə bəbabərlik hüququ verilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev
azsaylı xalqların nümayəndələri ilə dəfələrlə
görüşlərində dönə-dönə xatırlatmışdır ki, «Mənim sizlərlə görüşlərimi milli azlıqların nümayəndələri ilə görüş adlandırmaq istəməzdim.
Bu Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının nümayəndələri ilə görüşüdür» [6]. Bu fikirlər Ulu
Öndərin Azərbaydanda yaşayan milli azlıqlara
verdiyi dəyərin bariz nümunəsi idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə ölkə ərazisində yaşayan azsaylı xalqlara hörmətlə yanaşmış
onların bütün sahələrdə azad fəaliyyəti üçün
dövlət səviyyəsində şərait yaratmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev multikulturalizmi Azərbaycançılıq ideyasının tərkib hissəsi
kimi təqdim etməklə ölkəmizdə multikulturalizm siyasətinin əsasını qoymuş və Azərbaycan
multikulturalizminin siyasi banisi olmuşdur.
O, Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün dəqiq
ideoloji hədəf seçdi və uzaqgörən, müdrik
siyasəti ilə əsrlər boyu formalaşmış çoxmədəniyyətlilik ənənəsini inkişaf etdirərək onu yeni
mərhələyə qaldırdı. Ulu öndərin əsasını qoyduğu bu siyasi kurs onun layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
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ISSUE OF NATIONAL MINORITIES IN NATIONAL LEADER
OF AZERBAIJAN HEYDAR ALIYEV’S POLICY
SUMMARY
Regardless of its religion, language, race, Azerbaijan Republic, which chooses the path of democratic development under the leadership of the great leader Heydar Aliyev, today equally protects
the rights of all national minorities and minorities. As it is reflected in the Constitution of the Republic of Azerbaijan, all national minorities and minorities have the right to equality with respect
to each other or to the titular people. The great leader Heydar Aliyev repeatedly recalled his meetings with representatives of minorities, reminding that "I would not like to call you my meetings
with representatives of national minorities. This is my meeting with the representatives of Azerbaijan and the people of Azerbaijan.” These views were a vivid example of the great leader’s value
towards national minorities living in Azerbaijan.
The national leader Heydar Aliyev always treated with respect to those few people living in the
country and created state-level conditions for their free activities in all spheres. The great leader
Heydar Aliyev laid the foundations of multiculturalism in our country by presenting multiculturalism as an integral part of the idea of Azerbaijanism, and became the political founder of multiculturalism of Azerbaijan.
Heydar Aliyev chose a precise ideological target for the future development of Azerbaijan and
raised it to a new stage by developing a centuries-old tradition of multiculturalism through a visionary wise policy. This political course, founded by a great leader, is successfully continued by
his worthy successor, President of Azerbaijan Ilham Aliyev.
Key words: national minorities, minorities, rights of national minorities, multiculturalism policy
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Диссертант Гянджинский Государственного Университета
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
В ПОЛИТИКЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА
РЕЗЮМЕ
Азербайджанская Республика, которая выбрала путь демократического развития под руководством великого лидера Гейдара Алиева, сегодня независимо от религии, языка, расы в
равной степени защищает права всех национальных меньшинств и меньшинств. Как это отражено в Конституции Азербайджанской Республики, все национальные меньшинства и
меньшинства имеют право на равенство по отношению друг к другу или к титульному народу. Великий лидер Гейдар Алиев неоднократно вспоминал о своих встречах с представителями меньшинств, напоминая, что «я не хотел бы называть вас своими встречами с
представителями национальных меньшинств. Это моя встреча с представителями Азербайджана и народа Азербайджана». Эти слова были ярким примером того, какую ценность
представляли для великого лидера национальные меньшинства, проживающие в Азербайджане. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда относился с уважением к малочисленным народам, живущим в стране, и создавал на государственном уровне условия для их
свободной деятельности во всех сферах.
Великий лидер Гейдар Алиев заложил основы мультикультурализма в нашей стране,
представив мультикультурализм как неотъемлемую часть идеи азербайджанства, и стал основоположником Азербайджанского мультикультурализма. Он выбрал точную идеологическую цель для будущего развития Азербайджана, развивая многовековую традицию
мультикультурализма, и поднял ее на новый этап своей дальновидной и мудрой политикой.
Этот политический курс, основы которого заложены великим лидером, успешно продолжает
его достойный преемник, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Ключевые слова: Азербайджан, национальные меньшинства, меньшинства, права национальных меньшинств, политика мультикультурализма
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DÖVLƏT İDARƏÇİLİYİNİN MODELLƏRİ VƏ
ONLARIN SƏMƏRƏLİLİYİ PROBLEMİ
Dövlət idarəçiliyinin mahiyyətinin daha
aydın dərk edilməsini şərtləndirən mühüm
amillər içərisində onun modellərini də qeyd
etmək mümkündür. Hər birinin xarakterik
xüsusiyyətlərinin olduğu klassik, liberal, «yaxşı hökumət» modellərini qeyd etmək lazımdır.
Bununla yanaşı, tədqiqatlarımız son dövrlərdə
şəbəkə modelinin populyarlığının artdığını
müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. Bu model hökumət və qeyri-hökumət təsisatlarının
sistemliliyini nəzərdə tutur. Belə ki, hökumət
və qeyri-hökumət strukturları öz aralarında
müəyyən resurs asılılığı bazasında qarşılıqlı
fəaliyyətdə olur.
Əsas modellərin xüsusiyyətləri
İlk baxışdan dövlət idarəçiliyinin səmərəli
həyata keçirilməsini şərtləndirən model kimi
klassik modelə üstünlük verilə bilər. Çünki,
onun əlamətləri rasional bürokratiyadan,
siyasət və idarəetmə arasında sərhədin mövcudluğundan, iyerarxiklikdən və sərt nizam-intizamdan ibarətdir [6, s.107]. Lakin nəzərə
almaq lazımdır ki, istənilən halda bürokratizmə münasibət birmənalı deyildir. Əslində
hələ ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq,
cəmiyyətdə münasibətlərin tənzimlənməsində
dövlətin rolunun zəif olduğu vəziyyət daha
qəti şəkildə təbliğ olunurdu. Yəni, dövlətin
minimum iştirakının olduğu liberal model
daha məqbul hesab olunurdu. Təbii ki, bu
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modelin üstünlüyünü qəbul edənlərin və onu
təbliğ edənlərin dairəsi hazırkı mərhələdə də
kifayət qədər genişdir. Təbii ki, liberal modeli
cəlbedici edən bir sıra xüsusiyyətlər vardır.
Belə ki, bu model hər şeydən öncə, bazarı
insanların qarşılıqlı fəaliyyətinin daha vacib
sahəsi kimi nəzərdən keçirir. Yəni, insanların
fəaliyyət sərbəstliyi nəzərdə tutulur və onların
sosial təminat olmadan belə cəmiyyətdə mövcud olma imkanları dəstəklənir. Bu zaman bir
növ dövlətin də məsuliyyət çərçivəsi daraldılmış olur. Belə ki, liberal modelə əsasən
hökumət bütün vətəndaşların sosial təminatına
görə məhdud məsuliyyət daşıyır. Bu zaman
könüllü və qeyri-formal yardım modelinin
mövcudluğunun və ya həyata keçirilməsinin
əsasını təşkil edir. Müasir təcrübə göstərir ki,
liberal model kifayət qədər təkmilləşmişdir.
Məsələn, bu, öz ifadəsini ABŞ və Böyük Britaniya kimi klassik liberal model ölkələrinin
təcrübəsində tapır. Qeyd edək ki, hər iki ölkədə
sosial təminat sistemi iki əsas formaya əsaslanır:
- sosial sığorta. Bu sosial sığorta həm işə
götürənin, həm də işə qəbul olunanın ödəmələri əsasında təmin olunur;
- müxtəlif səviyyələrdə büdcə əsasında
həyata keçirilən dövlət sosial yardımı [8].
Elmi ədəbiyyatlarda dövlət idarəçiliyinin
bir sıra müasir modelləri haqqında məlumatlar
verilir. Bu modellərdən ilk olaraq, «Yaxşı
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hökumət» modelini qeyd etmək mümkündür.
Bu modelin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, o, bacarıqlı, xeyirli və keyfiyyətli idarəetməni nəzərdə tutur. Belə idarəetmə elmi əsaslara söykənən strategiya əsasında həyata
keçirilir və səlahiyyətlərin dəqiq bölgüsü ilə
xarakterizə olunur.
Digər müasir idarəetmə modeli kimi «Şəbəkə modelini» qeyd etmək mümkündür. Bu
model bir növ hökumətsiz idarəetmə kimi
səciyyələndirilir. Belə idarəetmə dövlət və
qeyri-dövlət təsisatlarının sistemliliyinə əsaslanır. Bu təsisatlar öz aralarında müəyyən
resurs asılılığı bazasında fəaliyyət göstərməklə, razılıq əsasında dövlət-siyasi məsələlərin
həllini təmin edir.
«İnstitusional modelin» mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, bu dövlət idarəçiliyi zamanı birgə
yaşayışı təmin edən normalara, dəyərlərə və
institutlara istinad olunur. Bu model vətəndaşları məmur özbaşnalıqlarından və ya vəzifədən
sui-istifadələrdən qoyurur.
Dövlət idarəçiliyinin «Supermarket» modeli əhaliyə keyfiyyətli ictimai xidmətlərin
göstərilməsini nəzərdə tutur. Bu zaman vətəndaşlar dövlət üçün təkcə tərəfdaş, hakimiyyətin
ilkin mənbəyi rolunda deyil, həm də ictimai
xidmətlərin istifadəçiləri və istehlakçıları
rolunda çıxış edirlər və s. [11].
Yeni dövlət menecmenti və ya idarəçiliyi
səmərəlilik baxımından müasir dövrün tələblərinə daha çox cavab verən model kimi
qiymətləndirilə bilər. Belə ki, bu model çərçivəsində dövlət təkcə ictimai rifahı təmin edən
və bazarı tənzimləyən subyekt rolunda çıxış
etmir. Dövlət həm də idarəçiliyin sosial səmərəliliyini yüksəldir və iqtisadi cəhətdən onu
daha qənaətcil edir. Bütün bunların sayəsində
dövlət idarəçiliyi əhəmiyyətli dərəcədə çevik
və səmərəli olur. Bu kontekstdə həm də qeyd
etmək lazımdır ki, müvafiq olaraq yeni dövlət
idarəçiliyi modeli innovasiyaların fəal tətbiqini
zəruri edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, yeni
dövlət menecmenti dövlət idarəçiliyinin bir
modeli kimi, ötən əsrin 80-ci illərində dövlət
idarəçiliyi sahəsində özünü göstərən böhrana
cavab olaraq formalaşmışdır. Qeyd etmək
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lazımdır ki, bu böhranı yaradan səbəb rolunda
isə, bürokratiya, iyerarxik təşkilatçılıq, mərkəzləşdirmə, dövlət qulluğu sahəsində stabillik, inzibatçılıq və s. çıxış etmişdir. Yuxarıda
qeyd olunanlardan çıxış edərək, müəyyən müqayisə imkanlarını nəzərdən keçirmək mümkündür. Yeni dövlət menecmenti keçmiş dövlət
menecmenti ilə bir çox oxşar əlamətlərə malikdir [3, s.138]. Bununla yanaşı, onlar arasındakı əhəmiyyətli fərqi də müəyyənləşdirmək
mümkündür. Bu məsələ tədqiqatçılar L.Cones
və F.Tompson tərəfindən dərindən tədqiq
edilmişdir. Onların fikrincə, yeni dövlət menecmenti artıq həyata keçirilmiş fəaliyyətə və
ya işə əsaslanır. Köhnə dövlət menecmenti isə
həyata keçiriləcək funksiyaların və vəzifələrin
əhəmiyyətini əsas tutur [9, s.24]. Köhnə dövlət
idarəçiliyinin və ya menecmentinin əsasını
bürokratiya və iyerarxiya təşkil edirdi. Məhz
bu kontekstdə yeni və köhnə dövlət idarəçiliyi
arasında daha bir prinsipial fərqi müəyyənləşdirmək mümkündür. Belə ki, yeni dövlət
idarəçiliyi modelində multipeşəkar komanda
mərkəzdə dayanır. Bu komandanın üzvləri lap
əvvəldən müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsinədək birgə fəaliyyət göstərirlər. Bu
zaman komanda üzvləri ümumi maraqları dərk
edirlər və bu əsasda komanda fəaliyyətini
təmin edə bilirlər. Digər mühüm məqam isə
ondan ibarətdir ki, yeni dövlət idarəçiliyi
modelində qərarların qəbulu səlahiyyəti də komandaya şamil olunur. Komanda təşkilati işləri
həyata keçirir və həyata keçirilən layihəyə müvafiq olaraq, nəzarəti təmin edir. Bütün bunlarla yanaşı, yeni dövlət idarəçiliyi təşkilatçılığa
az meylli olur və əsas diqqəti institusional
dizayna və seçkiyə yönəldir.
Müasir mərhələdə dövlət idarəçiliyinin
mahiyyətini və inkişaf tendensiyasını müəyyənləşdirən zaman yaxşı idarəçilik modelini
(Good Governance) xüsusi diqqətdə saxlamaq
lazımdır. Hər şeydən öncə, vurğulamaq lazımdır ki, yaxşı idarəçilik modelinin əsas
göstəricisi onda güclü idarəetmə mərkəzinin
olmasıdır. Bundan başqa, müvafiq olaraq, səlahiyyətlərin bölgüsü, səmərəli interaktiv idarəetmə sisteminin mövcudluğu, elmi əsaslara
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söykənən fəaliyyət strategiyasının olması da
bu modeli səciyyələndirən cəhətlərdirlər.
Nəzərdən keçirdiyimiz modellər özlərinin
səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə kifayət qədər
rəngarəngdir. Bir çox hallarda idarəetmə
modelləri biri-birilərindən kardinal şəkildə
fərqlənsələr də, demək olar ki, tədqiqatçılardan
heç kim dövlətin əsas mahiyyətini-hakimiyyətməcburetmə xüsusiyyətini inkar edə bilməmişdir. Dövlət məcburetməsi cəmiyyət üzvləri
arasında münasibətlərin tənzimlənməsinin və
maraqların uzlaşdırılmasının əsas amili rolunda çıxış edir. Hakimiyyətə və məcburetməyə
istinad edərək, dövlət ictimai inkişafın hərəkətverici qüvvəsi rolunda çıxış edir. Bütövlükdə
dövlətin mahiyyəti özünün kompleks elementləri ilə dövlət idarəçiliyində öz əksini tapır.
Liberal modelin yeni elementlərlə təmin edərək, müasir dövlət idarəçiliyində prioritetliliyinin təmin olunmasında israr edən tədqiqatçıların
da sayı artmaqdadır. Dövlət idarəçiliyinin modellərinin və onun mahiyyətinə dair təsəvvürlərin nəzəri təhlili onun elementar tərkibi
haqqında daha dəqiq təsəvvürlər yaradır. Bu
baxımdan, hesab edirik ki, dövlət idarəçiliyinin
mahiyyətini izah edən və fərqli modellərin
xarakterini verən yanaşmaların hər biri mövcud olmaq hüququna malikdirlər. Bunu bir sıra
vacib arqumentlərlə əsaslandırmaq mümkündür. Hər şeydən öncə, müxtəlif ideyalar və
yanaşmalar arasında üstünlük təşkil etmə
uğrunda mübarizə getməkdədir. Bu mübarizə
zəmnində yeni və daha konstruktiv nəzəribaxışlar və təcrübə yaranır. Yanaşmaların,
qiymətləndirmələrin və yekun nəticələrin
fərqli olması təbiidir. Lakin, idarəetmənin
məzmun-texnoloji və təşkilati tərəfləri dəyişməz olaraq qalır. Dövlət idarəçiliyinin mahiyyətinin dəqiq izah olunmasında tədqiqatçının
obyektiv reallıqları adekvat təhlil etmə qabiliyyəti, konyunktur deyil, elmi əsaslandırılmış
nəticələr çıxarmasından birbaşa asılıdır [10,
s.71]. Təsirli amil rolunda həmçinin, ölkənin
inkişaf şərtləri, onun geosiyasi mövqeləri və
milli-mədəni ənənələri, xalqın siyasi-hüquqi
və mənəvi-əxlaqi dəyərləri və geosiyasi vəziyyət çıxış edir.
n 2 (66) 2019 n

Beləliklə, dövlət idarəçiliyi subyekti rolunda dövlətin çıxış etdiyi sosial idarəetmənin bir
növüdür. Bu halda dövlət özünün bütün
orqanları ilə cəmiyyətə təşkilati təsir edir.
Dövlət idarəçiliyini həyata keçirən dövlət
orqanlarının fəaliyyəti onların üzərinə qoyulmuş vəzifələrlə və funksiyalarla məhdudlaşdırılmışdır. Dövlət idarəçiliyinin mahiyyətinə
dair təsəvvürləri ümumiləşdirərək, onu daha
dəqiq səviyyələndirə bilərik. Dövlət idarəçiliyi
sosial əlaqələrdən və birgə fəaliyyətdən kənar
mövcud ola bilməz və onun başlıca təyinatı
ümumi birgə fəaliyyəti tənzimləməkdən ibarətdir. Bu zaman dövlət orqanları birgə fəaliyyətin iştirakçılarına təsir etməklə onların
qarşılıqlı əlaqələrini tənzimləyir. Deməli,
dövlət idarəçiliyinin təsir obyekti rolunda birgə
fəaliyyətin iştirakçıları çıxış edirlər.
Dövlət idarəçiliyi modellərinin
səmərəliliyi və dəyişikliklər
Sivilizasiyanın sosial-siyasi inkişafının
müasir mərhələsində dövlət idarəçiliyi sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər getməkdədir.
Bu dəyişikliklər zamanın reallıqlarına uyğun
olaraq, idarəçilik modellərinin işlənib hazırlanmasına, dövlətin və cəmiyyətin inkişaf
perspektivlərinə aid olur. Müasir mərhələdə bir
qrup tədqiqatçılar diqqətlərini dövlət idarəçiliyinin böhranına yönəldirlər. Bu böhran
cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərə müvafiq
olaraq dərinləşmə tendensiyasına malik olur.
Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlət idarəçiliyi
özündə əsasən üç istiqaməti birləşdirir. Bunlar
elm, praktiki fəaliyyət və təhsildən ibarətdirlər.
Buna müvafiq olaraq, dövlət idarəçiliyi
böhranının konturları kifayət qədər rəngarəngdir. Müasir mərhələdə dövlət idarəçiliyinin inkişaf tendensiyaları öz ifadəsini bir
sıra vacib məqamlarda tapır [7, s.129]. Hər
şeydən öncə cəmiyyətdəki dəyişikliklər dövlət
idarəçiliyi strukturunda alt sahələr arasındakı
ziddiyyətlərin kəskinləşməsini şərtləndirir.
Dövlət-idarəçilik kadrlarının hazırlıq səviyyəsi
idarəetmə fəaliyyəti təcrübəsinin tələblərinə
cavab vermir. İdarəçilik fəaliyyəti də öz növn 251 n
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bəsində müasir idarəetmə elminin nailiyyətləri
ilə uzlaşmır. Bu tendensiya dövlət idarəçiliyinin daha çevik və obyektiv reallığı nəzərə
ala bilən idarəçilik modelinin formalaşdırılmasını tələb edir. Müasir mərhələdə dövlət
idarəçiliyinin müxtəlif aspektlərində dövlət
idarəçiliyinin subyektini və obyektini, dövlətidarəçilik münasibətlərini, idarəçilik fəaliyyətini və funksiyalarını və s. əhatə edən
dəyişikliklər dərinləşməkdədir. Hakimiyyətin
demokratikləşməsi prosesinin nəzərəçarpacaq
dərəcədə sürətlənməsi bu dəyişikliklərin içərisində ən əhəmiyyətlisi kimi qiymətləndirilə
bilər. Bundan başqa, idarəçilik qərarlarının
qəbulu zamanı tərəfdaşlıq yanaşmasına üstünlük verilir və idarəçilik kommunikasiyasının
forma və metodları inkişaf etdirilir. Müasir
mərhələdə dövlət idarəçiliyi sahəsində müşahidə olunan başqa bir tendensiya da ondan
ibarətdir ki, idarəçilik əməyinin peşəkar bölgüsü sahəsində dinamiklik artır. İnzibatçıların
yerini daha çox analitiklər və məsləhətçilər
tutmağa başlayırlar. Müvafiq olaraq, rəhbərlə
ona tabe olanlar arasındakı münasibətlərin
xarakterində köklü dəyişikliklər müşahidə olunur. İşçilərin idarəçilik qərarlarının qəbulu
prosesinə cəlb olunması təcrübəsi əhəmiyyətli
dərəcədə genişlənir və onlara yanaşmada insan
kapitalı nəzəriyyəsi prinsiplərinə istinad olunur. İdarəçilik qərarlarının qəbulu, kommunikasiya, hakimiyyət və təsir, təşkilatçılıq
mədəniyyəti, liderlik, motivasiya, idarəetmə
üslubu, sosial cavabdehlik və s. texnologiyaların tətbiq olunması əsasında idarəetmənin
texnologiyalaşdırılması genişlənir. Müasir
mərhələdə idarəetmə həm də qloballaşmanın
təsirini öz üzərində ciddi hiss etməkdədir.
Qapalı unitar milli çərçivədəki idarəçilik dünya miqyasında fəaliyyətlə əvəzlənir. Hazırda
müşahidə olunan başlıca tendensiya ondan
ibarətdir ki, dövlət cəmiyyətin müxtəlif sahələrində öz mövcudluğunu qoruyub saxlamağa
çalışır və eyni zamanda ictimai strukturlarla
tərəfdaşlıq münasibətləri qurmağa çalışır [5,
s.93]. Beləliklə, müasir mərhələdə dövlət
idarəçiliyinin keyfiyyətcə yenilənməsi müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində onun yeni
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konsepsiyasının formalaşdırılmasının zəruriliyini ortaya qoyur. Belə konsepsiyanın işlənib hazırlanması onun doğura biləcəyi
nəticələrin dərk edilməsinə əsaslanmalıdır. Bu
nəticələr müasir sosiumun şəxsiyyət, milli və
qlobal birlik səviyyəsində kardinal dəyişməsini daxil edir. Bu dəyişikliklər sıx qarşılıqlı
əlaqəyə malikdir və əksər hallarda birinin baş
verməsi digərinin meydana çıxmasını şərtləndirir. Bu da bir çox hallarda idarəçilik sistemində xaosa yol aça bilər. Bu zaman kardinal
yenilənmənin zəruriliyi meydana çıxır. Dövlət
idarəçiliyinin müasir inkişaf tendensiyası təkcə
ictimai dəyişikliklərin təsirini əks etdirməli
deyil, həmçinin milli xüsusiyyətləri elementar
səviyyədə dərk etdirməlidir. Belə yanaşma
dövlət idarəçiliyi strategiyasının formalaşdırılması üçün metodoloji əsas rolunda çıxış edə
bilər.
Ümumiyyətlə, əgər tarixi çərçivəyə salmış
olsaq, qeyd etmək olar ki, xüsusilə də 19802000-ci illərdə bütövlükdə dünya miqyasında
həm dövlət orqanlarının strukturunu, həm də
onların funksional mexanizmlərini əhatə etmiş
silsilə islahatlar həyata keçirilmişdir. Təbii ki,
ayrı-ayrı ölkələrdə həyata keçirilən islahatlar
ümumi dövlət idarəçiliyinin müasir inkişaf
tendensiyalarının elementlərini özündə əks etdirirdi. Lakin bununla yanaşı, ölkələr qrupu
üzrə müəyyən fərqli tendensiyalar da müşahidə olunurdu. Belə ki, bir qrup ölkədə həyata
keçirilən islahatlar yeni konservativ sosial-iqtisadi siyasətin xarakterinə uyğun olmaqla, onun
bir istiqamətini təşkil edirdi. Onların təyinatı
əsasən iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin məhdudlaşdırılmasından ibarət idi.
Məsələn, bu tendensiya öz aydın ifadəsini Böyük Britaniya təcrübəsində tapmışdır. Başqa
qrup ölkələrdə isə, yeni konservativ istiqamətin elementar səviyyədə yenilənməsi tendensiyası müşahidə olunmuşdur. Almaniya və
bir sıra başqa ölkələrdə isə, islahatlar idarəçilik
diffuziyası prosesinin təsiri altında getmişdir.
Təbii ki, bütün bu tendensiyalar «Yeni dövlət
idarəçiliyi» kimi təqdim olunmuş dövlət idarəçiliyinin yeni ideologiyasının ruhuna uyğun
idi. Yeni dövlət idarəçiliyi strategiyasının
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

həyata keçirilməsinin kompleks mexanizmlərinin olduğunu ayrıca vurğulamaq lazımdır.
Lakin bunlar içərisində ən səmərəlisi kimi
elektron hökumət mexanizmini göstərmək
olar. Çünki, əsasən elektron hökumət demək
olar ki, yeni dövlət idarəçiliyinin bütün prinsiplərinə cavab verirdi. Məlumat üçün qeyd
edək ki, elektron hökumət konsepsiyasının
artıq kifayət qədər tarixi vardır. Belə ki, hələ
ötən əsrin 70-ci illərində artıq dövlət idarəçiliyi
sahəsində elektron hökumət ideyasının həyata
keçirilməsi istiqamətində dar çərçivədə olsa
da, müəyyən addımlar atılmağa başlanmışdır.
Lakin, 2000-ci illərin əvvəllərində dövlət
idarəçiliyində elektron hökumət konsepsiyasının real təsirləri aydın müşahidə olunmağa
başladı [2, s.203]. Təbii ki, bu prosesdə internetin meydana gəlməsinin həlledici rolu
olmuşdur. Lakin nəzərə almağa lazımdır ki,
elektron hökumət konsepsiyası dövlət idarəçiliyində və ya dövlət orqanlarında yalnızca
informasiya texnologiyalarının istifadə olunmasını nəzərdə tutmurdu. Bu konsepsiya
dövlət idarəçiliyinin sistemli şəkildə yenidən
qurulmasını və yeni idarəçilik modellərinin
tətbiq olunmasını tələb edirdi [4, s.14]. Çünki,
dövlət idarəçiliyi sahəsində informasiya texnologiyalarının tətbiq olunması hər şeydən öncə
müvafiq infrastrukturun və bazanın formalaşdırılmasını zəruri edirdi. Ən başlıcası isə, yeni
reallıqlar fonunda səmərəli fəaliyyət göstərə
biləcək dövlət idarəçilik kadrlarının hazırlanması vacib vəzifə kimi nəzərdən keçirilirdi.
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, dövlət idarəçiliyində yeni texnologiyaların tətbiqinin
uğuru amili rolunda, peşəkarlığın müvafiq
səviyyəsində liderlik çıxış edir. Elektron hökumət proqramına ümumi rəhbərlik və onun
koordinasiyası dövlət başçısının administrasiyası tərkibində xüsusi komitə və ya ayrıca
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nazirlik tərəfindən həyata keçirilir [1,
s.117].
Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin ölçülməsi məsələsi
obyektiv zərurət kimi qiymətləndirilməlidir.
Dünya təcrübəsində dövlət idarəçiliyinin effektivliyinin ölçülməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Ən əsasları kimi
aşağıdakıları qeyd etmək mümkündür [12]:
- müqayisəli;
- ekspert;
- modelləşdirmə.
Dövlət idarəçiliyinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi metodlarının seçilməsi idarəetmənin məqsədlərindən, təşkilatın və ya
maraqlı qrupların maraqlarından, sosial-siyasi
şəraitdən və s. asılı olur.
Beləliklə, dövlət idarəçiliyi müasir menecmentin daha mürəkkəb vəzifələrinin həyata
keçirilməsini ifadə edir. Belə mürəkkəb məsələləri müasir mərhələdə informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi ilə həll etmək
mümkündür. Məhz informasiya texnologiyaları nəhəng həcmdə informasiyanın sistemləşdirilməsinə, verilənlər bazasının yaradılmasına
və nəticədə səmərəli idarəçilik sisteminin elementlərinin müəyyənləşdirilməsinə imkan
verir. Deməli, dövlət idarəçiliyinin müasir
inkişaf tendensiyası dedikdə, onun həyata
keçirildiyi bütün istiqamətlərdə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi başa düşülə
bilər. Müvafiq olaraq, dövlət idarəçiliyinin
nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün informasiya sistemlərinin nizamlanması da olduqca
mürəkkəb, eyni zamanda aktual məsələlərdən
biridir. Çünki, bu, dövlət qulluqçularının motivasiyasının, uyğun texnologiyaların seçilməsinin, bütün səviyyələrdə dövlət qərarlarının
səmərəli modelləşdirilməsinin və qəbulunun
əsasını təşkil edir.
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MODELS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE PROBLEM
OF THEIR EFFECTIVENESS
SUMMARY
The scientific article explores models of public administration. At the same time, the effectiveness of each model is considered. The importance of the issue of models of government is noted.
Since it is justified that in order to have an objective understanding of the essence of public administration it is important to analyze models of public administration. Accordingly, the article examines
such models of government as the traditional, liberal, “good government”. The urgency of the network model of government is also noted. It is mentioned that this model provides for consistency
of state and non-state institutions. State and non-state institutions interact with each other. The
article also draws attention to the effectiveness of public administration and identifies the factors
that influence this efficiency. All these and other important points are comprehensively considered
in the presented scientific article.
Key words: state, administration, administration models, efficiency, society, power
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ПРОБЛЕМА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЗЮМЕ
В научной статье исследуются модели государственного управления, при этом рассматривается эффективность каждой из них. Отмечается значение вопроса моделей государственного управления, так как для того, чтобы иметь объективные представления о сущности
государственного управления, важно анализировать его модели. Поэтому в статье рассматриваются такие модели государственного управления, как традиционная, либеральная, «хорошее правительство», также отмечается актуальность прозрачной модели государственного
управления, которая, как подчеркивается автором, обеспечивает устойчивость находящихся
во взаимодействии государственных и негосударственных структур. Обращается внимание
и на эффективность государственного управления, определяются факторы, которые влияют
на эту эффективность. Все эти и другие важные вопросы широко рассматриваются в представленной научной статье.
Ключевые слова: государство, управление, модели управления, эффективность, общество, власть
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DÖVLƏTİN AİLƏ İNSTİTUTUNA TƏSİR İSTİQAMƏTLƏRİNİN
NƏZƏRİ TƏHLİLİ
Hər bir dövlətin əsasını sosial institutlar
təşkil edir. Dövlət quruluşu və idarəetmə formasından asılı olmayaraq dövlətin fəaliyyətində sosial institutlar mühüm rol oynayır. Məhz
bu baxımdan sosial institutlardan biri olan
müasir ailənin həyat fəaliyyəti hər bir dövlətin
inkişafının əsas problemlərindən hesab edilir.
Əhalinin həyat səviyyəsi və cəmiyyətin sabitliyi məhz bu problemin həllindən asılı olur.
İctimai həyatın bütün sferaları ilə ailəni mürəkkəb əlaqələr sistemi birləşdirir. Bu özünü
ilk növbədə ailənin funksiyalarında təzahür etdirir. Ailə münasibətləri sistemində yaranmış
disfunksionallıq, yəni onun öz funksiyalarını
gerçəkləşdirməsində problemlərin yaranması
həm ailənin özündə, həm də cəmiyyətdə
müəyyən anomal vəziyyətin meydana gəlməsinə səbəb olur. Ailənin öz funksiyalarına biganə yanaşması, yaxud müxtəlif səbəblərdən
hansısa funksiyasını gerçəkləşdirməkdən imtina etməsi ailə həyatında harmoniyanın pozulması, bu isə son nəticədə ailənin dağılması ilə
nəticələnir. Təbii ki, ailənin dağılması nadir
hadisə deyil. Lakin belə halların sayının artması bütövlükdə cəmiyyətin normal inkişafında labüd əngəllər yaradır. Deməli hər bir
dövlət ailənin normal fəaliyyəti üçün lazımi
şərait yaratmalıdır.
Dövlət idarəetməsinin ailə institutuna təsiri
də ilk növbədə dövlətin sosial siyasətini, sosial
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siyasətin xüsusi halı kimi çıxış edən ailə
siyasətini gerçəkləşdirməsi ilə müəyyənləşir.
Yəni, sosial siyasət bilavasitə dövlətin sosial
sferada idarəçiliyi ilə bağlıdır. R.Həsənov da
belə hesab edir ki, sosial siyasət dövlət idarəçiliyinin əsas komponentidir: «Azərbaycan
sosial dövlətdir. Bu sosial sfera və sosial siyasətə dövlət idarəçiliyinin mühüm komponenti
kimi baxmağa imkan verir. Bununla əlaqədar
olaraq sosial siyasət miqyaslı sosial texnologiya – dövlət və cəmiyyətin sosial problemlərinin aləti sayıla bilər» [1, s.73]. Dövlətin, o
cümlədən dövlət idarəetməsinin ailə institutuna təsirini təhlil etmək üçün ilk növbədə
dövlətin sosial siyasətinin mahiyyəti və gerçəkləşdirilmə mexanizmlərini təhlil etmək
zəruridir.
Sosio-humanitar tədqiqatlarda «sosial siyasət» anlayışına çoxsaylı təriflər verilmişdir.
Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirəcəyik.
R.Barkerin fikrincə: «Sosial siyasət cəmiyyətin fəaliyyət və prinsipi olub elə üsullar
formalaşdırır ki, onların köməyi ilə fərdlər,
qruplar, icmalar, sosial institutlar arasındakı
münasibətlərə müdaxilə edilir və tənzimlənir.
Bu prinsip və fəaliyyət cəmiyyətin adətləri və
dəyərlərinin nəticəsi olub resursların paylanmasını və insanların rifah səviyyəsini müəyyənləşdirir» [6, s.38]. Verilmiş tərif kifayət
qədər geniş olub sosial siyasəti bütövlükdə
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cəmiyyətin funksiyası kimi təyin edir. Təbii ki,
hər bir cəmiyyətin malik olduğu dəyərlər sistemi özünün humanist mahiyyətindən asılı
olaraq müəyyən davranış qaydaları formalaşdırır. Bir çox hallarda bu dövlətin qəbul etdiyi
qərarlara da ciddi təsir göstərir. Lakin cəmiyyətin əsas siyasi institutu olan dövlətin birbaşa
müdaxiləsi olmadan sosial siyasəti gerçəkləşdirmək mümkün olmur.
V.D.Pavlenkonun verdiyi tərifə görə isə
sosial siyasət «cəmiyyətin sosial inkişafını
optimallaşdırılması üçün müəyyən istiqamət
və tədbirlər sistemi, sosial və digər qruplar
arasında münasibətlər, cəmiyyət üzvlərinin
həyat tələbatlarının ödənilməsi üçün bu və ya
digər şəraitin yaradılmasıdır» [10, s.13]. Bu
tərif də əvvəlki kimi kifayət qədər geniş tərif
olub, özündə təkcə sosial siyasəti yox, həm də
siyasətin digər növlərini də ehtiva edir. Sosial
siyasətə siyasi-hüquqi nöqteyi-nəzərdən yanaşan V.M.Kapisın isə ona belə tərif vermişdir:
«Sosial siyasət» geniş mənada qaydalar (normalar), normativ strukturlar sisteminə
əsaslanan, qərarlar qəbul edən və müxtəlif subyektlərin siyasi proseslərə cəlb olunmasına
kömək edən təşkilati fəaliyyəti gerçəkləşdirən
dövlətin idarəedici təsirini bildirir. Belə təsirin
əsas məqsədi əhalinin geniş təbəqələrinin
maraqlarının ümumiliyinin formalaşdırılmasına və bununla cəmiyyətin həmrəyliyinə
yardımçı olmaq, onlara dövlətin dəstəyini
təmin etməkdir» [9]. Hesab edirik ki, məhz bu
tərif dövlət idarəçiliyi ilə sosial siyasətin əlaqəsini daha optimal əks etdirir. Burada dövlətin
sosial siyasətinin idarəetmə məzmunu aşkarlanır, sosial siyasət prosesinin mürəkkəb struktura malik olması göstərilir. İ.Q.Zaynışeva isə
sosial siyasətin daha konkret tərifini təklif
etmişdir: «Sosial siyasət – dövlətin daxili
siyasətinin tərkib hissəsi olub sosial proqramları və praktikasında təcəssüm edir və əhalinin
əsas sosial qruplarının maraqlarını və maraqları vasitəsilə cəmiyyətdə münasibətləri tənzimləyir» [8, s.6].
Sosial siyasət fenomeninə verilmiş tərifləri
ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki,
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sosial siyasət sosial idarəetmənin formalarından biridir. «Belə yanaşmada sosial siyasət
dövlət idarəetməsinin altsistemi kimi təqdim
edilə bilər, idarəetmə obyekti isə insanların
həyatının sosial sferasıdır» [12, s.48]. Belə
olduğu təqdirdə sosial idarəetmənin, başqa
sözlə desək sosial siyasətin obyekti, predmeti
və subyektini müəyyənləşdirmək zərurəti
yaranır. Yuxarıda verilmiş təhlildən aydın olur
ki, sosial siyasətin (burada sosial siyasət geniş
mənada başa düşülür – N.A.) obyekti bütövlükdə cəmiyyətdir. Sosial siyasətin predmeti
isə iki aspektdə – praktiki və elmi aspektlərdə
nəzərdən keçirilə bilər. İlk növbədə bu praktiki
aspektə diqqət yetirək. Praktiki aspektdə sosial
siyasətin predmeti cəmiyyətin sosial sferasının
optimal fəaliyyəti və inkişafının təmin edilməsi, əhalinin həyati vacib tələbatlarnı tammənalı təmin etməyə qadir olan şərait və
mexanizmlərin yaradılması, onun təhsil və
mədəni səviyyəsinin inkişafına kömək edilməsi, sağlamlığının möhkəmləndirilməsidir.
Elm kimi götürülən sosial siyasətin isə predmeti sosiumun sosial sferasının fəaliyyət
qanunauyğunluqları, bu prosesləri dəstəkləyən, yaxud ona mane olan amillər, həmçinin
həyat fəaliyyəti prosesində sosial qrupların
qarşılıqlı təsirinin ictimai praktikasının
məzmunu və ən dayanıqlı formalarıdır. Sosial
siyasətin subyektini isə dövlət hakimiyyəti
orqanları, təşkilat və institutları, həmçinin sosial sferada fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət
təşkilatları, vətəndaşların ictimai birlikləridir
[12, s.48].
Hər bir ölkədə sosial siyasət ciddi düşünülmüş proqram, nəzəri şəkildə əsaslandırmaqla,
bir sıra vacib amillər nəzərə alınmaqla həyata
keçirilməlidir. R.Həsənovun fikrincə müasir
şəraitdə bir çox ölkələrdə sosial sahədə aparılan islahatlarda aşağıdakıların nəzərə alınması
zəruridir:
- Realizm – hakimiyyət strukturlarının
insanların həyati tələbatlarıını ödəmək üçün
real imkanlara arxalanması;
- Açıqlıq – sosial siyasətdən populist məqsədlərlə istifadə olunmasının yolverilməzliyi;
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- Real informasiya bazasına istinad –hakimiyyət strukturlarının vəziyyət haqqında
adekvat informasiyaya söykənməsi;
- Məqsədlərə uyğunluq – bürokratizmlə
bağlı deformasiyaların olmaması;
- Nisbilik – heç bir sosial siyasətin konkret
vaxt və şəraitdə heç bir konkret insanın tələblərini tam ödəyə bilməməsi;
- Bütövlük – dövlət sosial siyasətinin bütün
həlqələrinin və istiqamətlərinin bir-biri ilə
qarşılıqlı əlaqəliliyi və asılılığı [1, s.46-47].
Tədqiqatçının fikrincə bu prinsiplərdən hətta
azacıq sapma, onların mahiyyətinin saxtalaşdırılması, sosial siyasətin deviant formalarının
meydana gəlməsinə şərait yaradır.
Sosial siyasət dövlətin əsas funksiyalarından olsa da, müxtəlif ölkələrdə bu siyasətin
gerçəkləşdirilməsi fərqli prinsiplər üzərində
qurulur. Lakin bununla belə sosial siyasətin
gerçəkləşdirilməsi prosesində dövlətlərin böyük
əksəriyyətinin riayiət etdikləri bəzi prinsiplərin
universallığından danışmaq olar. İ.P.Denisovanın fikrincə sosial siyasətin yeddi əsas prinsipini göstərmək olar. Bu prinsiplər aşağıdakılardır:
1. Sosial ədalət prinsipi. Sosial ədalət
müasir demokratik ictimai şüurun ümumi etiraf edilmiş dəyəri olub sülh və azadlıqla yanaşı
dünya birliyinin əsas sənədlərində əksini tapır.
(İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
beynəlxalq pakt. BMT, 1966-76, Preambula).
Bu prinsip dövlətin bütün vətəndaşlara minimum əmək haqqı, minimum təqaüd, gəlirləri
minimum yaşayış səviyyəsindən aşağı olanlar
üçün ünvanlı sosial yardım və s. təmin
olunmasını ehtiva edir.
2. Fərdi sosial cavabdehlik prinsipi. Sosial
siyasətin obyektinə aid olan bu prinsip fərd,
ailə, kiçik qrupların özünəkömək və özünütəminat üçün maksimum səy göstərməsini
tələb edir.
3. Sosial həmrəylik prinsipi – müasir
cəmiyyətdə sosial çətinliklərin vahid sistem
kimi etirafını ehtiva edir. Bu sistem daxilində
yaranmış sosial çətinliklər sanki əmək qabiliyyəti olanlar və olmayanlar, gənc və yaşlı
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nəsil arasında paylanır. Bu prinsip sosial
siyasətin gerçəkləşdirilməsinə sığorta yanaşmasından istifadə şəraiti yaradır.
4. Sosial əməkdaşlıq prinsipi. Bu prinsip
mürəkkəb struktura malik olub özündə müəyyən alt prinsipləri ehtiva edir:
- danışıqlar və qərarların qəbulunda tərəflərin bərabərliyi;
- razılaşmaların icrası zamanı tərəflərin
bərabər cavabdehliyi;
- qəbul edilmiş öhdəliklərin icrasına vacib
və bərabər cavabdehlik;
- tripartizm prinsipi – yəni danışıqlarda üç
tərəfin iştirakı: dövlət hakimiyyəti, işçilər və
işəgötürənlər.
5. Sosial kompensasiya prinsipi – vətəndaşların hüquqi və sosial müdafiəsini təmin edir.
6. Sosial zəmanət prinsipi – bu prinsip sosial siyasətin məqsəd və imkanlarını balanslaşdırılmasını nəzərdə tutur.
7. Subsidarlıq prinsipi. Bu prinsip sosial
sferada dövlət və qeyri-dövlət strukturlarının
qarşılıqlı təsirinin və sonuncuların dəstəklənməsinin qanunvericiliklə tənzimlənməsini
ehtiva edir. Subsidarlıq prinsipinin həyata
keçirilməsi təkcə mövcud maddi resurslardan
daha səmərəli istifadəyə deyil, həmçinin yeni
yaranmış sosial tələblərə daha çevik yanaşmağa və sosial problemlərin həllinə vətəndaşların özlərini cəlb etməyə imkan verir [7,
s.27-29].
Məlumdur ki, müasir dövrdə ailə institutu
bir sıra ciddi problemlərlə üzləşir. Onlardan
bəzilərini heç də sırf ailə problemi hesab etmək
olmaz. Bütövlükdə bu problemləri iki böyük
qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa daxil olan
problemlər ailədə təzahür etməsinə baxmayaraq əslində cəmiyyətə xas olan çətinliklərdən qaynaqlanır. Belə problemlərə misal
olaraq ilk növbədə cəmiyyətdə mövcud olan
iqtisadi çətinliklər göstərilə bilər. Müasir
dünyanın bir sıra ölkələrində müşahidə olunan
iqtisadi böhranlar, o cümlədən lokal və regional hərbi münaqişələr və bunların nəticəsi
kimi meydana çıxan yoxsulluq problemi ailə
institutuna təsirsiz ötüşmür. Oxşar problemn 259 n
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lərin aradan qaldırılması üçün dövlətin bu sahəyə müdaxiləsinə ehtiyac yaranır. Belə müdaxilə isə dövlətin sosial siyasəti, daha konkret
desək ailə siyasəti ilə gerçəkləşir.
İkinci qrup problemlər hətta sosial-iqtisadi
baxımdan yüksək inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə
də mövcud olan problemlərdir. Bu problemlər
ailənin tarixi tiplərinin və onun cəmiyyətlə
qarşılıqlı münasibətlərinin dəyişməsi ilə bağlı
meydana gəlir. Əgər bu problemlər aşkarlanıb
təhlil edilməzsə, ailə hətta yüksək iqtisadi
inkişaf və sosial rifah şəraitində belə ciddi
böhranla üzləşə bilər. Məhz belə problemlərin
mövcudluğu ailə siyasətini sosial siyasətin xüsusi istiqamətinə çevirir.
Ailə siyasətinin elmi əsaslarının formalaşdırılması prosesində ilk növbədə «ailə siyasəti» anlayışının mahiyyətinin aşkarlanması
zəruridir. Bu termin ötən əsrin 80-ci illərində
elmi ədəbiyyatlara daxil edilmişdir. Lakin,
ailənin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi prinsipləri İkinci dünya müharibəsindən sonra
meydana gəlmiş bir sıra beynəlxalq sənədlərdə
əksini tapmışdır. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ailəyə münasibətdə beynəlxalq hüquq normalarının meydana gəlməsi XX əsrə
təsadüf edir. XX əsrin ortalarına qədər beynəlxalq hüquq miqrant ailələri və bəzi üzvləri
başqa dövlətin vətəndaşı olan ailələrin müdafiəsinə yönəlmişdir. Hal-hazırda ailə təkcə
dövlətdaxili deyil, həm də beynəlxalq hüququn
mühüm obyekti kimi çıxış edir. Beynəlxalq
birlik cəmiyyət həyatında ailənin zəruriliyini
və onun təkcə milli səviyyədə deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə müdafiə hüququnu etiraf edir.
Ailə institutunun beynəlxalq səviyyədə müdafiə edilməsinə bariz nümunə kimi BMT-nin bu
prosesdə fəal iştirakını, onun bu sahədə mövcud olan sənədlərini göstərmək olar.
Ailənin müdafiəsi və dəstəklənməsində
dövlətlər qarşısında öhdəliklər qoyan insan hüquqları üzrə beynəlxalq müqavilələr xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Belə sənədlərə misal
olaraq BMT-nin ilk hüquq müdafiə aktı olan
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsidir.
Sənədin 12, 16, 25-ci maddələri ailə problemn 260 n

lərinə həsr olunub. Belə ki, 16-cı maddənin hər
üç bəndi ailə və nikah problemlərinə, o cümlədən ailənin müdafiə olunmasına həsr edilir:
1. Yetkinlik yaşına çatmış kişilər və qadınlar, irqi, milli və ya dini əlamətlərinə görə heç
bir məhdudiyyət qoyulmadan nikah bağlamaq
və ailə qurmaq hüququna malikdirlər. Onlar
nikah bağlayarkən, nikah vəziyyətində olarkən
və onun pozulması zamanı eyni hüquqlardan
istifadə edirlər.
2. Nikah yalnız hər iki tərəfin sərbəst və
tam razılığı ilə bağlana bilər.
3. Ailə cəmiyyətin təbii və əsas özəyidir və
o, cəmiyyət və dövlət tərəfindən müdafiə olunmaq hüququna malikdir [2].
Sənədin 12-ci maddəsi isə ailə həyatına kənar müdaxilənin yolverilməzliyini təsbit edir:
«Heç kimin şəxsi və ailə həyatına özbaşınalıqla müdaxilə, evinin toxunulmazlığına, gizli
məktublaşmalarına, şərəf və nüfuzuna özbaşınalıqla qəsd edilə bilməz. Hər bir insan bu cür
müdaxilələrdən və ya belə qəsdlərdən qanunla
müdafiə olunmaq hüququna malikdir». 25-ci
maddədə isə ailənin sosial müdafiə hüquqnun
olması əksini tapmışdır: «Hər bir insan qida,
geyim, mənzil, tibbi qulluq və zəruri sosial
xidmətlər də daxil olmaqla onun özünün və
ailəsinin sağlamlığının və rifahının qorunub
saxlanılması üçün zəruri olan həyat səviyyəsinə malik olmaq hüququna və işsizlik, xəstəlik,
əlillik, dulluq, qocalıq halında və ondan asılı
olmayan digər səbəblərə görə dolanışıq vəsaitlərini itirdiyi halda təminat hüququna malikdir».
Ümumdünya insan hüquqları bəyannaməsinin bəzi müddəaları 1966-cı ildə qəbul olunmuş Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
beynəlxalq Pakt və İqtisadi, sosial və mədəni
hüquqlar haqqında beynəlxalq Paktında öz əksini tapmışdır (uyğun olaraq Maddə 17, 23 və
Maddə 10).
«Ailə siyasəti» anlayışına birmənalı tərif
verilməsi kifayət qədər problemlidir. Bir sıra
Qərb dövlətlərində sosial dövlətin (yaxud,
ümumrifah dövlətinin) ailə institutuna münasibətdə fəaliyyətinin tədqiqinə həsr olunmuş
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tədqiqatlarda ailə siyasətinin məzmunun
müəyyənləşdirilməsinə çoxsaylı cəhdlər olmuşdur.
Ailə siyasətinə verilmiş tərifləri iki qrupa
ayırmaq olar. Birinci qrupa ailə siyasətinə verilmiş dar təriflər daxildir. Bu halda ailə siyasətinə sosial siyasətin xüsusi halı, yaxud
subkateqoriya kimi baxılır. Çünki, əgər sosial
siyasət cəmiyyətdə ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq fərdlərin problemlərinin həllinə yönəlirsə, ailə siyasəti isə istisnasız olaraq ailə
problemləri ilə məşğul olur. İngilis tədqiqatçısı
Linda Hantrayz ailə siyasətini məhz belə tədqiq etmişdir [3, s.135]. Bu zaman o, sosial
siyasətin Riçard Titmuss tərəfindən verilmiş
tərifinə əsaslanır və bu tərifi «ailə siyasəti»
termininə qədər genişləndirir. Böyük Britaniyada mövcud vəziyyətin təhlilinə əsaslanan
R.Titmuss isə sosial siyasətin geniş tərifini
vermişdir. O, sosial siyasətin tərifini verərkən
səciyyəvi məqsədlərə, o cümlədən cəmiyyətdə
rifahın təmin olunmasına, minimal gəlirlər səviyyəsinə zəmanətə, resursların mütərəqqi və
ədalətli bölgüsünə nail olmaq üçün dövlətin
fəaliyyətini əsas götürmüşdür. Tədqiqatçının
fikrincə bu fəaliyyət ailə də daxil olmaqla
bütövlükdə cəmiyyətin səmərəli inkişafına
təkan verə bilər [4, s.23-24]. Bir sıra tədqiqatçılar belə hesab edir ki, bu yanaşma ailə
siyasətinə tərif verilməsinə kifayət edir. Bunun
üçün ailə sosial siyasətin obyekti kimi seçilir.
Yəni dar mənada ailə siyasətinə tərif verilməsi,
onu əsas diqqəti ailə problemlərinə yönəldən
sosial siyasətin bir istiqaməti kimi təsnifi ilə
bağlıdır. Dar mənada ailə siyasətinə verilmiş
təriflərdən biri belədir: «ailə siyasəti – sosial
siyasətin tərkib hissəsi olub, qarşılıqlı təsirdə
olan çoxsaylı sosial institutlardan biri kimi
ailənin səciyyəvi maraqlarını və insanın bir
sıra digər sosial rollarla yanaşı ailə rollarının
daşıyıcısı kimi səciyyəvi maraqlarını qoruyur»
[14, s.28]. Bu halda ailə siyasətinin əsas tədbirləri: birbaşa maddi yardım, uşaqlı ailələrə
dövlət tərəfindən ödənilən vəsaitlər; dolayı
maddi yardım, yəni ailədə uşaqların sayından
asılı olaraq vergi güzəştləri; valideynlərə
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verilən məzuniyyət; uşaqlara qayğı və tərbiyə
verilməsində xidmətlərin göstərilməsi və s.
Ailə siyasətinə verilmiş geniş tərifdə isə
ailə siyasəti sosial siyasətdən daha geniş
götürülür. Amerikalı tədqiqatçı Şirli Zimmerman ailə siyasətinə geniş mənada belə tərif
vermişdir: «Geniş mənada ailə siyasəti hökumətin ailəyə bilavasitə, yaxud bilavasitə aid
olan bütün fəaliyyətidir... Ailə siyasətinin ilkin
məqsədi fərdin və ailənin rifahıdır. Rifahın
mühümlüyü onun fərd və ailənin fəaliyyəti,
sosial münasibətlər və inteqrasiya, demokratik
vətəndaşlıq üçün əhəmiyyəti ilə bağlıdır.
Beləliklə məqsəd fərdi və ailə rifahına nail
olmaqdır ki, bunun da nəticəsində digər sosial
dəyər və məqsədlər əldə olunur» [5, s.153].
Belə məlum olur ki, ailə siyasətinə ən geniş
mənada yanaşma tərəfdarlarının fikirincə əslində dövlətin fəaliyyəti ailə nöqteyi-nəzərindən dəyərləndirilməlidir. Faktiki olaraq bu
zaman ailə siyasəti sosial siyasətdən daha
geniş götürülür və belə hesab olunur ki, ailə
problemlərinin həlli digər sosial problemlərin
həlli üçün açardır. Bu halda ailə siyasəti
dövlətin ailəyə və ailə üzvlərinə münasibətdə
gerçəkləşdirdiyi geniş tədbirlər spektrini əhatə
edir.
Fikrimizcə, ailə siyasətinin bu qədər geniş
spektrdə götürülməsi məqbul deyil. Çünki bu
halda ailə siyasətinin predmetini dəqiq
müəyyənləşdirmək, onun praktiki olaraq gerçəkləşdirilməsi kifayət qədər çətinliklə üzləşə
bilər. Bəzi tədqiqatçılar isə ümumiyyətlə ailə
siyasətinə kifayət qədər ehtiyatla yanaşılmasını, ailəyə olan hansısa güzəşti heç də ailə
siyasəti kimi təsnif olunmamasını məqbul
sayırlar. Məsələn, əsas etibarilə sosial siyasətin
tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilən «ana və
uşağın sağlamlığının qorunmasını ailə siyasəti
kimi götürmək olmaz, bu səhiyyə sahəsində
aparılan siyasətdir. Qadın-ana və hamilə qadınların əmək və istirahət rejimini, iş şəraitini
tənzimləyən tədbirlər bütövlükdə sosial siyasət
çərçivəsində əmək və məşğulluq sahəsində
analıq və uşaqların müdafisəi kimi dəyərləndirilməlidir» [11, s.600]. Məhz bu baxımdan
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deyə bilərik ki, ailə siyasəti özünün dar mənasında götürülməlidir.
Bu mövqedən çıxış edən J.Çernova ailə
siyasətinin əsas tədbirlərini aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirir:
- uşaqlı ailələrə birbaşa və dolayısı ilə maddi kömək, məsələn uşaq vəsaiti, valideynlər
üçün vergi güzəştləri, uşaqlı ailələrə ictimai
nəqliyyatdan istifadəyə dotasiyalar və s.
- işləyən valideynlərə dəstək, ana və ata
məzuniyyəti, uşağa qayğı üçün məzuniyyət,
xəstəlik kağızı üçün ödəniş və s.
- uşaqlı ailələrə xidmət dəstəyi, məsələn
körpələr evi və uşaq bağçaları (uzadılmış iş
günü olan) və s. [13, s.13-14].
Dövlət idarəetməsinin ailə institutuna təsirindən danışarkən dövlət və ailə arasındakı
qarşılıqlı təsir prosesində dövlətin ailə həyatına
təsir səviyyəsi xüsusi maraq doğurur. Bu sahədə aparılan tədqiqatları ətraflı təhlil edən
J.Çernova dövlətin ailəyə təsir istiqamətlərini
üç qrupda təsnif edir:
1. Dövlətin maksimal iştirak mövqeyi: bu
zaman dövlət ailənin dəstəklənməsi və müdafisəində əsas və eksplisit cavabdehlik öhdəliyi
götürür.
2. Dövlətin minimal müdaxilə mövqeyi: bu
zaman ailə xüsusi, özəl sferanın elementi kimi
götürülür və belə hesab olunur ki, bu sferaya
dövlət müdaxilə edə bilməz və etməməlidir.
3. Dövlətin seçimli cavabdehlik mövqeyi.
Belə yanaşma onu əsas götürür ki, dövlət

yalnız müəyyən sosial və iqtisadi problemləri
olan ailələrə müdaxilə edə bilər. Məsələn,
aztəminatlı, çoxuşaqlı, təkvalideynli (natamam
ailə) ailələrə, əlil uşaqların olduğu ailələrə
müdaxilə edə bilər [13, s.17].
Hesab edirik ki, bu yanaşmada üçüncü
variant daha məqbul sayıla bilər. Məhz burada
faktiki olaraq siyasi rejim amili əhəmiyyət
daşıya bilər. Belə ki, birinci variant totalitar
rejimlərdə, dövlətin sosial həyatın bütün sferaları üzərində total nəzarəti olduğu halda gerçəkləşir. İkinci variant isə neoliberal ənənənin
üstünlük təşkil etdiyi dövlətlərdə mümkündür.
Yalnız üçüncü variant hər iki əvvəlki yanaşmanın müsbət cəhətlərini birləşdirir.
Deyilənləri ümumiləşdirərək dövlət idarəetməsinin ailə institutuna təsir imkanlarını iki
qrupda təsnif etmək olar: bilavasitə və
bilvasitə.
Dövlət idarəetməsinin ailə institutuna
bilavasitə təsiri onun xüsusi idarəetmə orqanları vasitəsilə sosial siyasətini və onun xüsusi
halı kimi nəzərdən keçirilən ailə siyasətinin
həyata keçirilməsidir. Bilvasitə təsir isə
bütövlükdə dövlətin sosial dövlət kimi formalaşmasını nəzərdə tutulur. Sonuncu halda ailə
institutuna təsir bilavasitə ona hansısa kömək
layihəsini gerçəkləşdirməyərək bütövlükdə
cəmiyyətin sosial rifahını yüksəldəcək geniş
miqyaslı proqramların həyata keçirilməsi ilə
müəyyənləşir.

Ədəbiyyat:
1. Həsənov R.M. Sosial siyasət. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı,
2016, 310 s.
2. Ümumdünya İnsan hüquqları
Bəyannaməsi /
https://az.wikipedia.org/wiki/Ümumdünya
_insan_hüquqları_bəyannaməsi
3. Hantrais L. Family Policy matters Responding to family change in Europe. The
Policy Press, 2004, P.131-162
n 262 n

4. Titmuss R.M. Social Policy. An İntroduction. Pantheon Books, 1974, p.23-24
5. Zimmerman Sh.L. Family Policies and
Family Well-bing: The Role of Political
Culture/ Sage, 1992, p.153
6. Баркер Р. Словарь социальной работы.
М.: Институт социальной работы, 1994,
134 с.
7. Денисова И.П. Социальная политика.
Ростов н/Д: Феникс, 2009, 347 с.
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

8. Зайнышева И.Г. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы. М.:
«Союз», 1994, 435 c.
9. Капицын В.М. Социальная политика и
право: сущность и взаимозависимость.
// Российский журнал социальной работы. 1998, №8
10. Основы социальной работы. М.: 1997,
358 c.

11. Социология семьи: Учебник. М.:
ИНФРА-М, 2010, 637 с.
12. Тавокин Е.П. Социальная политика. М.:
ИНФРА-М, 2015, 157 с.
13. Чернова Ж. Семейный политика в Европе и России: гендерный аспект. Спб.:
Норма, 2008, 328 с.
14. Эволюция семьи и семейная политика в
СССР. М.: Наука, 1992, 140 с.

Açar sözlər: ailə, nikah, ailə siyasəti, sosial siyasət, dövlət
Nigar Aghayeva
PhD candidate, the Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Azerbaijan
THEORETICAL ANALYSIS ON TRENDS OF INFLUENCE
OF THE STATE ON THE FAMILY INSTITUTION
SUMMARY
The article analyzes the impact of public administration on family institutions. It is shown that
the influence of public administration on the family institution is primarily determined by the implementation of social policy of the state and the family policy that acts as a special case of social
policy. In other words, social policy is directly related to the administration of government in the
social sphere. The definitions of the social policy phenomenon are summarized and it is shown that
social policy is one of the forms of social management.
The article concludes that the influence of public administration on family institutions can be
divided into two groups: direct and indirect. The direct effect of public administration on the family
institution is the implementation of its social policies through special governing bodies and family
policy as a special case. Indirect influence implies the formation of the state as a social state.

Key words: family, marriage, family policy, social policy, state

n 2 (66) 2019 n

n 263 n

n Í.Àüàéåâà n

Нигяр Агаева
Докторант Академии Государственного Управления
при Президенте Азербайджанской Республики
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА
НА ИНСТИТУТ СЕМЬИ
РЕЗЮМЕ
В статье анализируется влияние государственного управления на семейные институты.
Показано, что влияние государственного управления на институт семьи определяется прежде
всего реализацией социальной политики государства, семейной политики, которая выступает
в качестве особого состояния социальной политики, т.е. социальная политика напрямую связана с управлением социальной сферой государства. Обобщены определения феномена социальной политики и показано, что социальная политика является одной из форм
социального управления.
В статье делается вывод о том, что влияние государственного управления на институты
семьи можно разделить на две группы: прямое и косвенное. Прямое влияние государственного управления на институт семьи заключается в реализации его социальной политики и
политики семьи. Косвенное влияние подразумевает в целом формирование государства, как
социального.
Ключевые слова: семья, брак, семейная политика, социальная политика, государство
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AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN-TÜRKİYƏ
ÜÇTƏRƏFLİ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞI
Müasir dövrdə Azərbaycanın təşəbbüskarı
olduğu üçtərəfli əməkdaşlıq formatlarından
biri də Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə birliyidir. Mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi,
mövcud üçtərəfli əməkdaşlığın formalaşması
əsasında tarixi və mədəni əlaqələr, coğrafi
qonşuluq, vahid tranzit dəhlizinin tərkib hissələri olmaq dayanır.
Məlum olduğu kimi, hər üç ölkə bir-biri ilə
strateji tərəfdaşdır. Üçtərəfli əlaqələr də artıq
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Son illər bu ölkələr arasında digər sahələrlə
yanaşı hərbi əməkdaşlığın həyata keçirilməsi
və 2018-ci ilin mart ayında mövcud əlaqələrin
hüquqi əsasını təşkil edən müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun imzalanması − bu ölkələrin eyni zamanda hərbi-strateji müttəfiq olduqları barədə
də fikir söyləməyə əsas verir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün yüksələn
xəttlə inkişaf edən Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə üçtərəfli hərbi əməkdaşlıq əlaqələrinin
əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Belə ki, Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev 2002-ci ildə Cənubi
Qafqazda regional sülh və təhlükəsizlik haqqında təşəbbüs irəli sürmüşdür [16, s.293].
Həmin ilin aprelində Türkiyənin Trabzon
şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
Daxili Işlər Nazirlikləri arasında «Terrorizm,
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mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər ağır cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında» Saziş (Trabzon
Sazişi) [2] imzalanmışdır. Sazişdən irəli gələn
öhdəliklər hər üç ölkənin güc strukturları qarşısında vəzifələr müəyyən etdi və bu da öz
növbəsində bu ölkələrin müvafiq qurumları
arasında əməkdaşlıq üçün imkan yaratdı. Beləliklə, prof. Ə.Həsənovun da qeyd etdiyi kimi,
bütün bunlar regionun üç dövləti arasında sərhəd-keçid rejiminin sadələşdirilməsi, nəqliyyat-tranzit təhlükəsizliyi və transmilli cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində milli fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi və s. əməkdaşlıq tədbirlərini təmin etdi [15, s. 333-334].
2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-ci
ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin işə salınması Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə hərbi əməkdaşlığı üçün yeni zəmin
yaratmış oldu. Belə ki, boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üç ölkənin güc
strukturlarının əməkdaşlığını zəruri etdi. 2012-ci
il noyabrın 21-də Ankarada «Azərbaycan
Respublikası Hökuməti, Türkiyə Respublikası
Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında
keçiriləcək xüsusi təyinatlı kiçik bölmələrin
«Qafqaz Qartalı» təlimi üçün ev sahibi ölkə
dəstəyinin şərtlərinə dair Anlaşma Memorandumu»nun [3] imzalanması ilə üçtərəfli təlimlərin keçirilməsinə start verildi. Üç ölkənin
xüsusi təyinatlı qüvvələrinin ilk təlimi həmin
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il 26 noyabr − 02 dekabr tarixlərində Ankara
yaxınlığında keçirildi. 2013-cü il sentyabrın
23-dən 27-dək isə Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının
Simulyasiya
Mərkəzində
«ETERNİTY 2013» kompüter dəstəkli komanda-qərargah təlimi baş tutmuşdur [8].
2014-cü il avqustun 19-da Naxçıvan şəhərində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə
müdafiə nazirlərinin iştirakı ilə keçirilmiş ilk
üçtərəfli toplantı ölkələrarası hərbi əməkdaşlığın əsasını qoydu. Toplantıda hər altı aydan
bir növbə ilə ölkələrin birində belə görüşlərin
keçirilməsi barədə qərar qəbul edildi. Həmin
görüş üçtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycanın Müdafiə naziri generalpolkovnik Z.Həsənov görüşün yekunları barədə media qarşısında cıxış edərək Azərbaycan,
Türkiyə, Gürcüstan arasında münasibətlərin
üçtərəfli format çərçivəsində inkişaf etdirilməsinin səmərəliliyini vurğulayaraq bu ölkələrin
Silahlı Qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılması və qarşılıqlı əməliyyat uyarlığının əldə
edilməsi məqsədilə birgə təlimlərin keçirilməsinin, seminar və konfransların təşkil edilməsinin, hərbi təhsil və hərbi-texniki sahələrdə
əməkdaşlığın yaradılmasının, neft və qaz boru
kəmərlərinin mühafizəsi üzrə üçtərəfli təlimlərin keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu
qeyd etmişdir [4].
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Silahlı
Qüvvələri rəhbərlərinin 2015-ci il mayın 4-də
Türkiyə Respublikasının Baş Qərargahındakı
növbəti görüşündə üçtərəfli hərbi əməkdaşlığın tənzimlənməsi məqsədi ilə Koordinasiya
Qrupunun yaradılması barədə qərar qəbul
edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, üçtərəfli
görüşün əsas məqsədi bölgədə sabitliyin və
təhlükəsizliyin, enerji daşıyıcıları, dəmiryolu
xətti və digər regional layihələrin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində Silahlı
Qüvvələrin qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsindən və bu vəzifələrin həyata
keçirilməsi üçün praktiki icra mexanizmlərinin
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müəyyən edilməsindən ibarət idi. Görüşün
yekunlarına dair Protokol imzalanmışdır [5].
Növbəti üçtərəfli görüşlər 2015-ci il dekabrın 17-də İstanbul şəhərində, 2016-cı il
mayın 15-də Qəbələ şəhərində, 2017-ci il
mayın 23-də Batumi şəhərində (həmin ilin
iyun ayında Tbilisi şəhərində üç ölkənin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin növbəti «Qafqaz
Qartalı» təlimi keçirilmişdir [6]), oktyabrın
17-də Tbilisi şəhərində, 2018-ci il martın
31-də Türkiyənin Giresun şəhərində və
noyabrın 21-də Bakıda keçirilmişdir. Üç ölkənin müdafiə nazirlərinin Giresun şəhərində
keçirilən görüşündə Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun
imzalanması Azərbaycanın Müdafiə naziri
Z.Həsənovun qeyd etdiyi kimi, üçtərəfli hərbi
əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçməsinə zəmin yaradacaqdır [7]. Hərbi ekspertlər də öz
növbəsində, imzalanmış Memorandumu hər üç
ölkə arasında hərbi əlaqələrin daha da genişlənməsi, gücləndirilməsi və keyfiyyət baxımından yeni bir səviyyəyə çatdırılması üçün
çox vacib sənəd kimi qiymətləndirirlər [9].
Qeyd etmək lazımdır ki, keçirilən görüşlərdə üç ölkə arasında hərbi təhsil sahəsində
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
gündəmdə duran əsas məsələlərdən birini
təşkil edir. Bu baxımdan Azərbaycan, Türkiyə,
Gürcüstan hərbi təhsil müəssisələri rəislərinin
2018-ci il mayın 16-dan 18-dək Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşü mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində keçirilən görüşdə Türkiyə
Respublikası Quru Qoşunları Məktəbinin rəisi
briqada generalı İsmayıl Güzeller və Gürcüstan Milli Müdafiə Akademiyasının rektoru
polkovnik Zaza Caparidze bu cür tədbirlərin
üç ölkənin hərbi təhsil müəssisələri arasında
təcrübə mübadiləsinin, birgə proqramların,
layihələrin həyata keçirilməsində əhəmiyyətli
rol oynayacağını qeyd etmişlər. Tərəflər gələcəkdə belə görüşlərin davamlı olmasını, daha
geniş formatda keçirilməsi təklifini irəli
sürmüşdülər. Görüşdə hər üç hərbi məktəbin
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yaranma tarixi, təlim-tədris prosesləri barədə
brifinqlər təqdim olunmuşdur. Qonaqlar Ali
Hərbi Məktəbin trenajor zalında, sinif otaqlarında və zirehli texnika anbarında olmuşdular
[10].
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbi
təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşən
Azərbaycanın Müdafiə naziri bu cür tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsinin vacibliyini
vurğulayaraq, Bakıda aparılan müzakirələrin
üç ölkənin ali hərbi təhsil müəssisələri arasında
əlaqələrin daha da genişlənməsinə, birgə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi işinə mühüm
töhfələr verəcəyinə əminliyini bildirmişdir.
Görüşdə həmçinin hər üç ölkənin hərbi
təhsil müəssisələri arasında kursantların qarşılıqlı təhsil almaları, birgə təlimlərin, idman və
bilik yarışlarının keçirilməsi məsələləri də
müzakirə edilmişdir [18].
Üçtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin genişlənməsi baxımından Azərbaycan Müdafiə
naziri, Türkiyə və Gürcüstan Silahlı Qüvvələri
Baş Qərargah rəisləri arasında 2018-ci ilin
noyabr ayında Bakıda keçirilən görüşün [11]
mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki, həmin
görüşdə üç ölkə arasında hərbi, hərbi təhsil və
hərbi tibb sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.
Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah
rəisi general-mayor V.Çaçibaia üçtərəfli əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu əməkdaşlığın regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsinə
cavab verdiyini qeyd etmişdir. «Regionda təhdidlərin artması müşahidə olunur. Biz mövcud
təhdidlərin öhdəsindən səylərimizi birləşdirərək gələ bilərik» - deyə V.Çaçibaia söyləmişdir [19]. Türkiyə Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı
Yaşar Güler isə öz növbəsində, üçüncü dəfə
keçirilən bu görüşdə çox vacib nəticələrin əldə
ediləcəyinə əminliyini bildirərək, strateji səviyyəyə çatmış hərbi əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün hər üç ölkə üzərinə düşən
vəzifələri yerinə yetirməyə çalışacaqdıqlarını
qeyd etmişdir. Hərbi ekspertlər görüş zamanı
ortaq sülhməramlı silahlı bölmələrin yaradıln 2 (66) 2019 n

masının müzakirə edilməsinin də istisna
olunmadığını qeyd edirlər. Azərbaycanın Müdafiə naziri toplantıda 2018-ci ildən etibarən
təlimlərdə hərbi gücdən istifadə olunduğunu
da qeyd etmişdir [9].
Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan arasında
hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq məsələsi də
keçirilən görüşlərdə prioritet məsələ kimi
qarşıya qoyulur. 2013-cü ildə xarici mətbuata
müsahibə verən Gürcüstanın Müdafiə naziri
ölkəsinin hərbi gücünü artırmaq məqsədi ilə
Azərbaycan və Türkiyə ilə tərəfdaşlığa mühüm
əhəmiyyət verdiyini vurğulayaraq, bu ölkələr
ilə müdafiə sənayesi sahəsində üçtərəfli əlaqələr qurmaq vaxtının yetişdiyini qeyd etmişdir.
Nazir eyni zamanda, Gürcüstanın öz müdafiə
sənayesini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Azərbaycanın mövcud sahədə təcrübəsinin öyrənilməsinə maraq göstərdiyini də söyləmişdir
[21].
Hazırda Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan
hərbi əməkdaşlığı yüksələn xətlə inkişaf
edərək daha yeni sahələri əhatə etməkdədir.
Buna misal olaraq, 2018-ci il noyabrın 6-da üç
ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında imzalanmış fəaliyyət planına əsasən kibertəhlükəsizlik sahəsində təcrübə mübadiləsinə dair
Bakıda keçirilən işçi görüşünü göstərmək olar.
Tədbirdə tərəflər terror təhlükəsi və informasiya sistemlərinə kiberhücumlarının sayının
atrması məsələlərini, eləcə də kibertəhlükəsizlik sahəsində vahid fəaliyyət sisteminin təşkilinin vacibliyini müzakirə etmişdilər [17].
Hərbi ekspertlər tərəfindən üçtərəfli əməkdaşlığın zirvəsi kimi qiymətləndirilən hərbi
təlimlər hər üç ölkənin orduları arasında möhkəm əlaqələrin yaranması, qarşılıqlı uyarlığın
təmin edilməsi üçün zəmin yaradır. Türkiyənin
NATO-nun üzvü, Gürcüstanın isə bu hərbisiyasi quruma inteqrasiya yolunda olduğunu
nəzərə alan politoloqlar hesab edirlər ki, üç
ölkənin birgə hərbi təlimlər keçirməsi Azərbaycan ordusunun inkişafı və NATO standartlarına uyğunlaşması baxımından da böyük
əhəmiyyətə malikdir. Üçtərəfli təlimlərin
keçirilməsi haqqında razılaşma politoloqlar
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tərəfindən üç ölkənin hərbi inteqrasiyası istiqamətində tarixi bir addım kimi dəyərləndirilir
[12]. Gələcək illərdə bu təlimlərə Xəzər regionunun digər ölkələrinin silahlı qüvvələrinin də
qatılması istisna olunmur.
Ümumiyyətlə, mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi, Türkiyə NATO-nun «Sülh naminə
tərəfdaşlıq» proqramı çərçivəsində həm Azərbaycan, həm də Gürcüstanda ordu quruculuğu,
onların silahlı qüvvələrinin Qərb standartlarına
uyğunlaşdırılması, sərhəd təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması sahəsində bir çox strateji
işlər həyata keçirmişdir [15, s. 333].
Göründüyü kimi, Azərbaycan-GürcüstanTürkiyə hərbi əməkdaşlığı hər üç ölkənin milli
maraqlarına cavab verir və hər hansı bir digər
dövlətə qarşı yönəlməmişdir. Erməni siyasətçiləri isə iddia edirlər ki, üçtərəfli format
Azərbaycan tərəfindən Ermənistana qarşı bir
müqavimət vasitəsi kimi istifadə edilərək
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Türkiyə və
Gürcüstanın Azərbaycan ilə «həmrəyliyi təzahürü» kimi təqdim edilir və hərbi nazirlərin
keçirdikləri görüşlər anti-erməni xarakteri
daşıyır [20]. Lakin hər üç ölkənin hərbi
qurumlarının rəhbərləri görüşlərdə mövcud
üçtərəfli hərbi əməkdaşlığın hər hansı bir digər
dövlətə qarşı yönəlmədiyini dəfələrlə qeyd
etmişlər. Bu kimi fikirlər 2017-ci ilin iyun
ayında «Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli əlaqələri: Gələcəyə baxış» mövzusunda
Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda da bir
daha səsləndirilmişdir. Konfransda Türkiyə

Xarici İşlər Nazirliyi yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin və Gürcüstan Strateji və
Beynəlxalq Tədqiqatlar Fondunun rəhbərliyi
də iştirak etmişdir. Konfrans iştirakçıları çıxışlarında xarici dairələrin bu formatın kiməsə
qarşı olduğunu iddia etmələrinin arxasında
müəyyən məqsədlərin durduğunu vurğulayaraq üç ölkənin əməkdaşlığının bölgədə sülhün
və sabitliyin təmin olunmasında vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etmişdilər [13]. Eyni
zamanda, «Azərbaycan Respublikasının Milli
Təhlükəsizlik Konsepsiyası»nda [1] da Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında üçtərəfli
strateji tərəfdaşlığın regionda sabitlik amilinə
çevrildiyi qeyd olunur.
Beləliklə də, hər üç ölkənin maraqlarına
cavab verən Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə
hərbi əlaqələri dinamik inkişaf edir və mövcud
əməkdaşlığın daha yeni sferaları əhatə etdiyi
müşahidə olunur. Üçtərəfli format çərçivəsində
əməkdaşlıq ilk növbədə mühüm geostrateji,
geoiqtisadi, hərbi-strateji əhəmiyyətə malik
regionun, həyata keçirilən mühüm enerji və
nəqliyyat layihələrinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə yönəlmişdir. Eyni zamanda, birgə
təlimlərin keçirilməsi hər üç ölkənin silahlı
qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin və peşəkarlılığının artırılmasında, ordulararası əlaqələrin
möhkəmlənməsində və genişlənməsində xüsusi
rol oynayır. İldən-ilə genişlənən Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlığını, mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi, uğurlu əməkdaşlıq modeli kimi qiymətləndirmək lazımdır.
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TRILATERAL MILITARY COOPERATION - AZERBAIJAN, GEORGIA AND TURKEY
SUMMARY
As it is known, one of the trilateral formats of cooperation, initiated by Azerbaijan in modern
times, is the Azerbaijan-Georgia-Turkey association. The article examines the military aspect of
the cooperation of these countries in the trilateral format. In particular, the main directions of the
military cooperation of these countries are being studied. The article notes that military cooperation
that meets the national interests of all three countries is dynamically developing and newer spheres
of cooperation are being expanded.
At the same time, it is noted that cooperation within the trilateral format is primarily aimed at
securing the important geostrategic, geo-economic, military-strategic significance of the region,
important energy and transport projects are being implemented. Military exercises between the
armed forces of the three countries, as experts point out, are the highest peak of this cooperation.
Key words: Azerbaijan, Georgia, Turkey, military cooperation, memorandum on military cooperation, joint military exercises, security
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ТРЕХСТОРОННЕЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
АЗЕРБАЙДЖАНА, ГРУЗИИ И ТУРЦИИ
РЕЗЮМЕ
Как известно, в современный период одним из успешно развивающихся трехсторонних
форматов сотрудничества, инициатором которого выступает Азербайджан, является сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией. В данной статье исследуется аспект
военного сотрудничества трех стран, раскрываются основные направления их сотрудничества в военной области. Указывается, что трехстороннее военное сотрудничество, отвечающее национальным интересам каждой из трех стран, динамично развивается и по мере
развития расширяются сферы взаимоотношений. Основной целью трехстороннего военного
сотрудничества между тремя странами является обеспечение мира и стабильности в регионе,
а также обеспечение безопасности важных энергетических и транспортных проектов, участниками которых являются Азербайджан, Грузия и Турция, военные учения между вооруженными силами трех стран, как указывают исследователи, являются вершиной сотрудничества
этих стран.
Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, Турция, военное сотрудничество, Меморандум
о военном сотрудничестве, совместные военные учения, безопасность
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İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARININ
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİNƏ TƏSİRİ
XX əsrin 60-cı illərindən populyarlaşan
İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları
(İKT) bir termin kimi, əsasən kompüter texnologiyaları vasitəsilə informasiyanın yaradılması, emalı, saxlanması, istifadəsi, ötürülməsi,
yayılması və idarə olunmasını mexanizmini
ehtiva edən texniki və kommunikasiya vasitəsi, standartlaşdırma və təşkili-metodik təminat sistemidir. Çünki bu gün internet resursları,
internet televizayaları, rabitə və mətbuatı,
ənənəvi televiziya, rabitə və mətbuatı kölgədə
buraxmışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri də,
müasir informasiya texnologiyalarının daha
sürətli, səmərəli, vaxta qənaətçil, əziyyətsiz,
sərfəli olması və cəmiyyətin bütün sahələrində
(idarəetmə, xidmət, sənaye, təhsil, sosial
əlaqələr və s.) geniş yayılmasıdır. İKT-na olan
yüksək tələbatın əsasında bu amillər dayanır.
İKT-nın meydana çıxması, II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ və SSRİ arasında soyuq
müharibə mühiti ilə bağlı olmuşdur. Pentaqon
öz hərbi gücünü səfərbər etmək məqsədilə
1958-ci ildə ARPA («Advanced Research
Projects Agency» sonra DARPA adlandırılmışdır) agentliyinin əsasını qoymuş və 1969-cu
ildə hərbi məqsədlə istifadə olunan ARPANET
adlı ilk mərkəzləşməmiş komputer şəbəkəsi
yaradılmışdır. 1966-cı ildə «paket kommutasiya» (packet switching − rəqəmsal şəbəkə
rabitəsi metodudur ki, bütün məlumatlar
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müvafiq ölçülü bloklar daxilində ötürülür.
Köçürülmüş məlumatlar kiçik parçalara
bölünür və paket adlanır) termini altında informasiyanın paket şəklində ötürülməsini təmin
edən Böyük Britaniya alimi Donald Deyvis
tərəfindən görülən elmi işlər internetin yaranmasında mühüm rol oynamışdır [4]. SSRİ-də
daha əvvəl QSVS (Hesablama Mərkəzlərinin
Dövlət Şəbəkəsi) yaradılması planı mövcud
olsa da, təxirə salınmışdır.
1973-1983-cü illərdə ARPANET komputer
şəbəkəsi qeyri-hərbi məqsədlər istiqamətində
də istifadə olundu. 1983-1986-cı illərdə pərakəndə şəbəkələr (ABŞ-ın Usenet, Fransanın
Minitel, FİDOnet) qlobal şəbəkədə birləşdi.
1989-cu ildə CERN (Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi) «World Wide Web» hipermətnin ötürülməsi texnologiyasını ortaya qoyaraq
«Ümumdünya İnternet Toru»nun yaradıcısına
çevrildi. Bu mərkəzin tədqiqatçısı Tim BernersLee 1991-ci ildə internet səhifələri hiperistinadlarla birlikdə vahid informasiya resurslarına
bağlayaraq WWW layihəsini hamı üçün
əlçatan etmək istədi. Lakin, bu, Pentaqonun
maraqlarına uyğun gəlmədiyi üçün, ona mane
oldu. 90-cı illərdən başlayaraq, Tim BernersLee tərəfindən irəli sürülən layihə kommersiya
və siyasi baxımdan cəlbedici olduğu üçün
inkişaf edərək «İnternet» qlobal şəbəkəsini
formalaşdırdı.
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Hər bir ölkədə İKT-nın inkişafını innovativ
informasiya infrastrukturunun (internet, distant
təhsil, şəbəkə mətbuatı, internet tv, reklam,
piar) inkişaf səviyyəsi səciyyələndirir. O, informasiya məkanında və bu məkandakı informasiya əlaqələrində əsas rol oynayan təşkilati
strukturlar, altsistemlərdən və onların qlobal
informasiya şəbəkəsi ilə əlaqələrindən təşkil
olunur. Bəzi ölkələrin özünəməxsus informasiya infrastrukturu sistemlərini yaratması,
onların unifikasiyasına və qarşılıqlı əlaqələrinə
mane olduğu üçün, bu sahədə beynəlxalq
standartlar (ISO) ortaya qoyulmuşdur. Çünki
İKT-nın inkişafında əsas hədəf, qlobal cəmiyyətin formalaşması strategiyasıdır. «İnformasiyaya hakim olan, dünyaya hakimdir» aforizmi
müasir informasiya əsrində özünü daha da
doğruldur. Həqiqətən də, bu gün, İKT-nın imkanlarını öz əlində cəmləyən dövlətlər dünya
üzərində böyük təzyiq gücünə malikdirlər.
İKT-nın 10 ballıq şkala ilə dünya üzrə
inkişaf indeksinə diqqət yetirəndə görürük ki,
bu sahədə əksər Afrika ölkələri və bəzi Asiya
və Cənubi Amerika ölkələri geridə qalırlar.

İKT-nın 2017-ci il dünya üzrə inkişaf
indeksində öndə gedən ölkələrə İslandiya
(8.98), Cənubi Koreya (8.85), İsveçrə (8.74),
Danimarka (8.71), Böyük Britaniya (8.65),
Honq-Konq (8.61), Niderland (8.49), Norveç
(8.47), Lüksemburq (8.47), Yaponiya (8.43),
İsveç (8.41), Almaniya (8.39), Yeni Zelandiya
(8.33), Avstraliya (8.24), Fransa (8.24), ABŞ
(8.18), Estoniya (8.14), Sinqapur (8.05),
Monako (8.05), İrlandiya (8.02) və digərləri
aiddir. Azərbaycan İKT-nın 2017-ci il dünya
üzrə inkişaf indeksində 6.20 indeks göstəricisi
ilə 65-ci yerdədir.
İKT-nın dünyada inkişaf dinamikasına diqqət yetirəndə görürük ki, o, 1996-cı ildən başlayaraq sürətlə artmışdır. Bu gün dünyada
mobil telefonlardan istifadə təqribən bütün
dünya əhalisinə, internetdən istifadə isə, onun
yarı hissəsinə əlçatan olmuşdur. İKT-nın sürətli
yayılma dinamikası onu göstərir ki, yaxın
gələcəkdə İKT dünyanın zəif inkişaf etdiyi
ərazilərində də inkişaf edəcəkdir (diaqram 1).
Çünki dünyanın qloballaşması və qlobal
idarəetmə sistemi bunu zəruri edir.

Xəritə 1. İKT-nın dünya üzrə inkişaf səviyyəsi (2017)
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Diaqram 1. İKT-nın dünyada inkişaf dinamikası (1990-2014) [7]

2003-cü ildə Cenevrədə və 2005-ci il
Tunisdə toplanan ümumdünya informasiya
cəmiyyəti toplantısı bütün dünya ölkələri üçün
mühüm prinsiplərdən ibarət olan deklarasiya
(informasiya cəmiyyətinin qurulması – yeni
minillikdə qlobal vəzifə) qəbul etmişdir. Bu
deklarasiyada bildirilir ki, informasiya cəmiyyətinin inkişafı demokratiya, insan hüquqları,
sağlamlıq, gender bərabərliyi, sosial ədalət və
rifahın inkişafına təkan verir, dövlət sərhədlərinə və ənənələrə baxmayaraq, dünya insanlarının (xüsusilə, gənclərin) sosia-mədəni
inteqrasiyasını, elmi fikir mübadiləsini, mədəniyyətlərarası dialoqu, beynəlxalq və regional
əməkdaşlığı, müxtəlif xalqların vahid bir cəmiyyət şəklində yaxınlaşmasını təmin edir,
açıq cəmiyyət prinsipləri əsasında vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafına, münaqişələrin həllinə
təkan verir, dövlət idarəetmə sistemini təkmilləşdirir [8].
İnformasiya cəmiyyəti deklarasiyasında
dövlətlərin süverenliyi və milli dəyərlərinin
UNESCO çərçivəsində qorunub saxlanılmasından bəhs olunsa da, İKT vasitəsilə qurulan
elektron hökumət (icra strukturlarını, məhkəmə və parlamenti əhatə edən), qlobal informasiya cəmiyyəti dünya insanları arasında
olan ənənəvi siyasi, iqtisadi, mənəvi-mədəni,
sosial, hüquqi sərhədləri tədricən ortadan
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qaldırır və yeni universal idarəetmə sistemi
yaradır. Bu qlobal proseslər bir tərəfdən cəmiyyətlərin inkişafına şərait yaratsa da, digər
tərəfdən, dövlətlərin suverenliyinə təhlükə
təşkil edir. Dövlətlərin bu hədəfdən yayınmaq
və ya ona qarşı çıxmaq imkanları yoxdur.
Çünki BMT-nın 3 iyun 2011-ci il bəyannaməsinə görə, internetin yayılmasının qarşısının
alınması, insan hüquqlarının pozulması aktı
kimi dəyərləndirilir [1].
Dövlətlər özünəməxsusluqlarını və suverenliklərini qoruyub saxlamaq üçün, informasiya məkanında öz yerlərini tutmağa və
informasiya təhlükəsizliyi istiqamətində
müəyyən tədbirlər görməyə çalışırlar. Çünki
milli dövlətlərə paralel şəkildə transmilli
səviyyədə İKT vasitəsilə yeni idarəetmə
mərkəzləri formalaşır və onlar dövlətlərin
daşıdıqları funksiyaları tədricən öz əllərində
cəmləməyə cəhd edirlər.
II Dünya Müharibəsindən sonra dünyada
qloballaşma prosesi ikiqütblü dünya düzəni
müstəvisində intensivləşmişdir. SSRİ-nin
süqutundan sonra bu proses təkqütblü müstəviyə keçid etdi. Bu gün dünyanı idarə edən ən
böyük siyasi qurum BMT-dır. Avropa Birliyi
da siyasi qloballaşmanı həyata keçirən mühüm
qurumlardandır. Onlar beynəlxalq hüquq və
onun normativlərini formalaşdıraraq dünyanın
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hüquqi-siyasi idarəetmə mexanizmini yaradırlar. Bu siyasi qurumların qlobal idarəetmə
sisteminin səmərəliliyini təmin edən və qlobal
layihələrin həyata keçirilməsinə şərait yaradan
İKT-dır. Bu beynəlxalq qurumlar (AB, BMT
və digərləri) İKT-nın imkanlarından istifadə
edərək dövlətlərin daxili və xarici siyasətinə
müdaxilə edir, onları yönləndirir və idarə edirlər. Buna görə də, İKT-nın bütün dünya ölkələrində inkişaf etdirilməsi və yayılması əsas
məqsəd və vəzifələlərdən biri kimi qəbul olunur.
İKT «yumşaq güc» (soft power) diplomatiya
metodlarının müasir beynəlxalq münasibətlər
sisteminə daxil olmasına şərait yaratmışdır.
II Dünya Müharibəsindən sonra dünyada
qlobal iqtisadi təşkilatların sayı və nüfuzu
artmışdır. DB, BVF, ÜTT, FES və digər bu
kimi qurumlar dünyanın maliyyə və iqtisadi
həyatını öz nəzarəti altında saxlamağa çalışırlar. İKT-nın inkişafı və geniş yayılması,
onların məqsəd və strategiyaları ilə üst-üstə
düşür. 2013-cü il Oxford Economics məruzəsinə görə dünya alış-verişinin 13.8%-ni (20.4
milyard ABŞ dolları) təşkil edən, 2010-cu il
Boston Consulting Group şirkətinə görə, maliyyə əməliyyatı həcmi 2.3 milyard ABŞ
dollarına qədər yüksələn «elektron iqtisadiyyat» (internet iqtisadiyyat), alternativ virtual
iqtisadi şəbəkə sistemini (kiber korporasiyalar)
formalaşdırır və elektron pullar (bitkoinlər)
vasitəsilə qlobal maliyyə sistemini idarə
etməyə çalışır.
İKT dövlətlərin daxili siyasətinə müdaxilə
etmək imkanlarını genişləndirir. İnternet tv,
internet mətbuat, sosial şəbəkələr dövlətin
ideoloji nəzarəti altında olan ənənəvi KİV-ni
sıradan çıxardığı üçün, dövlətlər internet məkanında informasiya boşluğunu doldurmağa və
onu maksimum şəkildə nəzarətdə saxlamağa
çalışırlar. Lakin, qlobal virtual məkanda dövlətin ideoloji təsiretmə gücü xeyli azalır. İKT-nin
imkanlarını əlində saxlayan qlobal güclər isə,
onun vasitəsilə öz qlobal layihələrini həyata
keçirirlər.
İKT vasitəsilə beynəlxalq siyasi məsələlərin hökumət və qeyri-hökumət strukturları
tərəfindən ictimai diskussiya səviyyəsinə qaln 274 n

dırılması rəqəmsal diplomatiya (e-diplomacy)
fenomenini ortaya çıxarmışdır. Bu, xarici
siyasət maraqlarının İKT vasitəsilə beynəlxalq
ictimaiyyətə və siyasi elitalara çatırılması məqsədini daşıyır. Son dövrdə dövlət rəhbərlərinin
sosial şəbəkələr vasitəsilə beynəlxalq siyasət
ilə bağlı bəyanatlar verməsi rəqəmsal diplomatiyanın tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilə bilər.
E-diplomatiya ictimai rəyin öyrənilməsinə
şərait yaradır ki, bu da siyasi proqnozlaşdırmalarda və strateji planlaşdırmalarda mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Rəqəmsal diplomatiyanın ideya rəhbərlərindən biri Enn-Meri Sloter hesab edir ki,
geniş informasiya və ünsiyyət kanallarına
sahib olan dövlət qlobal gündəliyi müəyyənləşdirmək imkanları əldə edir. ABŞ-da rəqəmsal diplomatiya proqramları MKİ, Pentaqon,
Dövlət Departamenti, ABŞ-ın Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi və digər qurumlar vasitəsilə
həyata keçirilir. Böyük Britaniya Xarici İşlər
Nazirliyində Rəqəmsal Diplomatiya Bürosu
fəaliyyət göstərir. Diplopedia, Twitter, Facebook,
LinkedIn kimi sosial şəbəkələr, ABŞ diplomatlarının xarici internet istifadəçiləri ilə işləməsi
üçün əsas platforma hesab olunur. Avtoritar
rejimlərə qarşı mübarizədə Diplopedia vasitəsilə məlumat mübadiləsinin yaradılması, sosial
şəbəkələr vasitəsilə müxalif qrupların və QHTlərin formalaşması, xarici vətəndaşların mobil
rabitə xidmətlərinə çıxışının genişləndirilməsi
və s. nəzərdə tutulur. 2006-cı ildə ABŞ Dövlət
Departamentinin «Dəyişən diplomatiya» proqramı əsasında məxfi məqsədlər üçün internet
şəbəkədə yaratdığı Diplopedia (korporativ
viki-sistem) beynəlxalq münasibətlərdə, diplomatiyada istifadə olunan qapalı (ictimaiyyətdən gizlədilən) biliklər sistemini əhatə edir.
ABŞ-ın kəşfiyyat və xarici siyasət orqanları
dünyanın istənilən yerindən Intelink-U vasitəsilə bu e-diplomatiya sisteminə daxil olaraq,
beynəlxalq siyasət və iqtisadiyyat barədə mühüm biliklərlə tanış ola bilirlər. Bu şəbəkəyə
çıxışı olan şəxs və orqanlar dünyanın müxtəlif
yerlərindən ona mühüm məlumatları yükləyir,
diskusiya üçün bloqlara daxil olur və sonra bu
məlumatlar ümumiləşdirilərək təhlil olunur.
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

MKİ, Pentaqon, Dövlət Departamenti,
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və digər
ciddi qurumlar e-diplomatiya çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərdə qarşılıqlı əlaqələrdən
istifadə etmək üçün, aşağıdakı şəbəkələrdən və
digər İKT imkanlarından istifadə edirlər:
1. Social network corridor - 2011-ci ildən
fəaliyyət göstərən Facebook tipli bir şəbəkədir
ki, orada yalnız ABŞ diplomatlarının və digər
dövlət məmurlarının peşəkar məlumatları
yerləşdirilir və bu məlumatlardan yanlız onlar
istifadə edə bilirlər [4, s. 33].
2. Travel. state. gov vebsəhifəsi – e-diplomatiya çərçivəsində olan bir çox məsələlərin
həllində istifadə olunur və iphone, android
mobil telefonlarına çıxışı təmin olunur.
3. Şəbəkə fəallığı ofisi (Office of Web
Engagement) – ABŞ dövlətinin rəsmi mövqeyini və siyasi kursunu internet vasitəsilə
dünyaya bəyan və təbliğ etmək üçün, sosial
şəbəkə platformalarını bir neçə dildə olan
interaktiv vebçatlar və videoçatlarla idarə edir.
4. Bloq DipNote – ABŞ Dövlət Departamentinin Facebook-da olan rəsmi səhifəsidir.
Bu bloqun işçiləri müxtəlif dillərdə Twitter
kanalını idarə edir və şəbəkələri milli təhlükəsizlik aspektindən mütəmadi şəkildə təhlil
edirlər.
5. Rəqəmsal informasiya-təbliğat qrupu
(Digital Outreach Team) – əsasən beynəlxalq
və milli sosial şəbəkələrdə olan antiqərbçi
(əsasən ərəb ölkələrində) mesaj və diskussiyaların təhlilini aparır və eyni zamanda, müxtəlif akkauntlarla bu diskussiyalara qoşularaq
şəbəkə istifadəçilərinin hər çür vasitələrlə
fikirlərini dəyişdirməyə çalışırlar.
6. Civil Society 2.0. layihəsi - TechCamps
proqramı çərçivəsində dünyanın peşəkar İKT
mütəxəssisləri ilə QHT nümayəndələrinin,
ictimai fəalların, radikal siyasi müxalifətlərin
və sosial qrupların əməkdaşlığını, təlim almasını təmin edir və onları bir araya gətirərək
vətəndaş cəmiyyətinin, demokratiyanın, insan
hüquqlarının yayılmasını təmin edir.
ABŞ-ı öz milli maraqları çərçivəsində ediplomatiyanın vəzifələrini aşağıdakı kimi
səciyyələndirir:
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1. ABŞ-ın ideoloji rəqiblərini pisləmək;
2. Postsovet məkanında Rusiyanın media
varlığını məhdudlaşdırmaq;
3. İranın sosial şəbəkələr vasitəsilə xaricə
ixrac etdiyi mədəniyyət siyasətinin qarşısını
almaq;
4. Çinin onlayn informasiya fəaliyyətinə
qarşı mübarizə etmək [4, s. 77].
NATO-nun Lissabon Bəyannaməsində
(2010) və Pentaqonun «Kiberməkanda fəaliyyət strategiyası» sənədində (2011) kiberməkan
döyüşlərin aparıldığı beşinci məkan kimi
səciyyələndirilir (quru, dəniz, hava, kosmos,
kiberməkan). ABŞ-ın İKT-nın və e-diplomatiyanın ikişafında strateji planı «İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı üçün
Strateji Plan» layihəsində öz əksini tapmışdır.
Onlar aşağıdakılardır:
1. İnternet şəbəkəsinin azadlığını təmin
etmək;
2. İnformasiyanın idarə olunması
(information management) − siyasi qərarlar
qəbul edərkən müvafiq məlumatların istifadəsi, habelə yeni çağırışlar və təhdidlərin
qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlərin
hazırlanması;
3. Konsulluq
reaksiyası
(consular
communications and response) − xaricdəki
vətəndaşlarla ünsiyyət üçün xüsusi portalların
yaradılması, böhran vəziyyətlərində onlara
yardım göstərilməsi;
4. Fövqəladə vəziyyətlərə reaksiya
(disaster response) − İKT imkanlarından
istifadə edərək fövqəladə hallara reaksiya
vermək;
5. Biliyin idarə edilməsi (knowledge
management) − dövlətin xaricdəki milli maraqlarını qorumaq üçün, əldə edilən biliklərdən
effektiv və optimal şəkildə yararlanmaq;
6. Xalq diplomatiyası (public diplomacy)
- hədəf auditoriya ilə təmasda olmaq, onlara ən
vacib mesajları ötürmək və təsir altında
saxlamaq;
7. Xarici resurslar (external resources) −
milli maraqları təbliğ etmək üçün xarici
mütəxəssislərlə işləmək üçün xüsusi İKT-dən
istifadə;
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8. Strateji planlaşdırma (policy planning)
- beynəlxalq siyasət sahəsində hökumət
orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi,
planlaşdırılması və effektiv nəzarəti təmin
etmək üçün xüsusi texnologiyaların yaradılması [4, s.67].
İKT vasitəsilə təhlükəsizlik orqanlarının
gizli məlumatları və dövlət sirləri cəmiyyətə
yayılır (Wikileaks, E. Snoden). Əksər hallarda,
bu məlumatlar gerçəkliyi əks etdirmir.
Kəşfiyyat orqanları bəzən dövlət rəhbərlərinin
akkauntlarını sındıraraq, onların adından sosial
şəbəkələrdə provakativ informasiyalar yayırlar. Onlar, dövlət və cəmiyyət münasibətlərinə
zərbə vurmaq, onları qarşı-qarşıya gətirmək
məqsədi daşıyır. Bəzən, bu məlumatların yayılması dövlət rəhbərlərinə təzyiq göstərmək
və onları öz təsiri altında saxlamaq məqsədilə
edilir.
2017-ci ildə Wikileaks bəyan etmişdir ki,
MKİ başqa dövlətlərin adı altında dünyanın
istənilən şirkət və təşkilatına haker hücumları
təşkil edir. MKİ-nin Longhorn adı ilə bilinən
haker qrupu ilə 16 ölkədə 40 şirkət və təşkilata
(enerji, aerokosmik, iqtisadi, telekom, maliyyə, səfirliklər və s) haker hücumları etmişdir.
E.Snoden bunları təsdiq etmişdir. O bildirmişdir ki, ABŞ elektron casusluğun qlobal
total sistemini qurmuş, dünya üzrə bütün
telefon danışıqlarına, sosial şəbəkə əlaqələrinə,
internet üzərindən aparılan bütün əməliyyatlara nəzarət mexanizmi formalaşdırmış, iphone,
BlackBerry, Android istehsalçısı olan şirkətlərin smartfonlrının əməliyyat sistemlərini
sındırmışdır. ABŞ bu İKT imkanlardan yararlanaraq, geolokal parametrlərdə bütün ABŞ
vətəndaşlarının internet, bank, şəxsi, telefon,
sığorta, qeydiyyat məlumatlarını əldə etmişdir.
Böyük Britaniya da (Government Communications
Headquarters - GCHQ; Hökumət Kommunikasiya Qərargahı - HKQ) “Prism” layihəsi
çərçivəsində böyük İKT şirkətləri (Microsoft»,
«Yahoo», «Google», «Facebook», «PalTalk»,
«AOL», «Skype», «YouTube» «Apple») ilə
əməkdaşlıq edərək kəşfiyyat məlumatlarının
əldə edilməsinə nail olmuşdur. Bu imkanlar,
onlara nəinki sadə insanların, hətta, dövlət
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başçılarının gizli məlumatlarını əldə etməyə
imkan verir. Məsələn, MKİ 2002-ci ildən
başlayaraq Almaniya kansleri A. Merkelin
bütün telefon danışıqlarını izləmiş, həmçinin,
İspaniya, Braziliya, Meksika hökumətlərinin
telefon danışıqlarını nəzarət altında saxlamışdır. Böyük Britaniya isə, Türkiyə, Rusiya,
CAR və digər dövlətlərin məxfi danışıqarını
dinləmişdir [4, s. 66].
İngiltərənin Cheltenham şəhərində yerləşən Hökumət Kommunikasiya Qərargahı
(HKQ - GCHQ) Britaniya hökumətini kiber
hücumlara və təhdidlərə qarşı qorumaq məqsədilə hökumət tərəfindən təyin olunan təhlükəsizlik və kəşfiyyat agentliyidir. O, bu tip
kiberhücumlar zamanı, dövlət başçısına və ya
müvafiq quruma qarşı necə davranılacağı barədə məlumat və məsləhətlər verir. Bu təşkilat,
kibertəhlükəsizlik xidmətlərinə əlavə olaraq
kimyəvi, bioloji və nüvə silahı təhdidlərinə
qarşı tədbir almaq və onların qarşısını almaqla
məsuldur. GCHQ təşkilatı, Joint Intelligence
Committee (JIC), The Security Service (MI5),
The Secret Intelligence Service (MI6) və
Defence Intelligence (DI) kimi təşkilatların
himayəsində fəaliyyət göstərir [9].
Bu araşdırmalar, kəşfiyyat orqanlarına
imkan verir ki, dövlətlərin daxilində formalaşan ictimai atmosferi müəyyən etsin və eyni
zamanda, ona müdaxilə edə bilsin. Çünki
ictimai əhval-ruhiyyə özünü sosial şəbəkələrdə
əks etdirir.
Milli dövlətlər İKT-nın inkişafı ilə siyasihüquqi qlobal idarəetmə mexanizminin
ayrılmaz hissəsinə çevrilir və öz milli siyasiideoloji funksiyalarını tədricən itirirlər. Bir çox
siyasi və hüquqi qurumlar öz yerini tədricən
transmilli qurumlara təhvil verirlər. Məsələn,
blokçeyn texnologiyası əsasında qurulan
(2014-cü il) Birnation şirkəti bir çox ölkələrin
vətəndaşlarına notarial xidmətlər göstərir.
Estoniya 2015-ci ildən bu şirkətlə əməkdaşlıq
edir. Bu kimi misalların sayını artırmaq olar.
Bunlar bir daha göstərir ki, İKT-nı əlində
saxlayan qlobal güclərin əsas hədəfi qlobal
idarəetmə sistemini yaratmaqdır. Lakin, bu
tendensiya gücləndikcə, ona qarşı çıxan
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

antiqlobal güclər yeni mərkəzlərdə bir araya
gəlirlər. Bu isə, qloballaşmanın çoxqütblü
dünya sisteminin yaranmasına təkan verdiyini
göstərir.
ABŞ-ı, daha doğrusu, Pentaqon qlobal şəbəkə üzərində monopoliyanı qorumağa çalışır.
Çünki bu ona, beynəlxalq münasibətlər sistemini nəzarət altında saxlamağa və onu idarə
etməyə imkan verir. Bu sözləri deməyə əsas
verən dəlillərdən biri odur ki, domen məkanının və internet-protokol strukturunun böyük
bir hissəsini 1998-ci ildə ABŞ-da yaradılan və
mənzil qərargahı Kaliforniyada yerləşən
ICANN (International Corporation for Assigned
Names and Numbers) şəbəkə təşkilatı idarə
edir və o, digər şəbəkə təşkilatlarını (IAB Internet Architecture Board, IETF – Internet
Engineering Task Force, ISOC - İnternet
Cəmiyyəti) özündən asılı vəziyyətdə saxlayır.
Milli (az, ru, uk, fr və s.) və qeyri-milli
domenlər (com, net, org, biz, edu) internetə
daxil olmaq üçün transmilli xarakterli provayderlərin, onlar da transmilli şəbəkə təşkilatlarının, bu təşkilatlar da asılı olduqları
ICANN-nın icazəsini almalıdırlar. ICANN bu
günədək SU (Soviet Union) və YU (Yugoslaviya) domenlərini qoruyub saxladığı halda,
Avropa İttifaqı ölkələrinin birləşməsindən
ehtiyat edərək EU domeninin buraxılmasına
mane olur [3,s. 158].

İnternetdə axtarış sistemləri (Google,
Excite, AOL, Ask, Baidu, Bing, Yahoo) informasiya məkanında kimin harda olub olmamasını təmzimləyir. Bu sistemdə müəyyən
qurum və ya şəxslər aktuallaşdırıla və ya
unutdurula bilər. Axtarış sistemləri arasında ən
populyar olan Google (dünya üzrə istifadəçilərinin sayı 78.7%-dir) gələcək qlobal dövlətin
modeli hesab olunur. Bu sistemdə bəzi dövlət
və təşkilatlar online rejimində fəaliyyət göstərirsə, bəziləri barədə məlumat əldə etmək
mümkün olmur. Milli dövlətlərin bloklaşdırdığı səhifələr, Google və ya haker qrupları
tərəfindən açılır. Məsələn, Çin hökumətinin
dissidentlər üçün bağladığı səhifələr Google
tərəfindən açılır. Google axtarış sisteminin
imkanlarnı məhdudlaşdırmaq isə, praktiki
olaraq mümkün deyildir. Rusiyada Рамблер,
Апорт, Яндекс kimi axtarış sistemləri postsovet virtual məkanında Google ilə rəqabətdə
çox geridə qalır. İnternetdə ən çox istifadə
olunan axtarış sistemləri (Google, Excite,
AOL, Ask, Baidu, Bing) əsasən ABŞ-ın və
Qərb dövlətlərinin nəzarəti altında olanlardır
(diaqram 2).
Müasir informasiya əsri İKT vasitəsilə yeni
dünya düzənini və onun prinsiplərinə
əsaslanan yeni qlobal infomasiya cəmiyyətini
formalaşdırır. İKT sahəsində aparıcı rol
oynayan ABŞ, Böyük Britaniya kimi böyük

Diaqram 2. İnternetdə ən çox istifadə olunan axtarış sistemləri (2015)
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dövlətlər qlobal informasiya cəmiyyətini qurmaq məsələsində vahid strateji məqsədə doğru
getsələr də, qurulacaq bu mobil cəmiyyətin
kimin tərəfindən idarə olunması məsələsində

bir araya gələ bilmirlər. Bu isə, qurulmaqda
olan yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin
regional infomasiya müharibələri ilə müşayiət
olunacağına işarə edir.
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THE ROLE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS
SUMMARY
In recent times, the Internet has impacted all areas of life in most societies around the world.
The Internet has enabled mass media to enter the global space and freely disseminate information.
Information is now distributed not only via the electronic press and internet television, but also via
social networks. Such opportunities are used not only by ordinary citizens of the world, but also
by state officials and intelligence agencies. Information is always a powerful tool in the management
of public administration which has an important role in obtaining it, directing it to an audience in
particular form and engaging a large audience. These mechanisms are used not only to influence
electoral processes in a country, but also to direct processes in the country in other directions,
creating discontent and confrontation between states. Therefore, it is crucial that the Internet be
examined in the contexts of national security and the management of international relations.
Key words: global information, information infrastructure, information system, ICT
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ВЛИЯНИЕ ИКТ НА СИСТЕМУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕЗЮМЕ
В последнее время Интернет присутствует во всех сферах жизни большинства обществ
во всем мире. Интернет позволил средствам массовой информации войти в глобальное
пространство, став лучшим инструментом для свободного перемещения и распространения
информации. Информация распространяется не только посредством электронной прессы,
интернет-телевидения, но и посредством социальных сетей. Этими возможностями пользуются не только простые граждане мира, но даже государственные чиновники и спецслужбы. Так как информация всегда была мощным инструментом управления, она играет
очень важную роль с точки зрения ее получения, индивидуального распространения в
аудитории и охвата больших аудиторий. Этот механизм используется не только для влияния
на избирательный процесс в стране, ориентации процессов в другом направлении, а также
для того, чтобы вызвать напряжение между государствами и создать противостояния.
Поэтому крайне важно исследование Интернета с точки зрения национальной безопасности,
влияния на систему международных отношений и управления международными связями.
Ключевые слова: глобальная информация, информационная инфраструктура, информационная система, ИКТ, международные отношения
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ENERGY SECURITY OF EUROPE AND
SOUTHERN GAS CORRIDOR PROJECT
It has been decades that utilization and
import of natural gas of the 28 member-states
of European Union (EU) have been growing
(14). Europe’s natural gas production has
declined and in its turn its dependence on
iported natural gas has increased. This process
made Europe more dependent on its main
provider, Russia, which used its natural resources
for political purposes. Unlike oil, which is a
worldwide property, natural gas is a territorial
commodity with more impact from national
buyers and vendors. In recent years, some
European authorities have become worried
about the cut-offs or constraints of Russian
natural gas to Europe. In the past, weak and
sometimes adverse relations between Moscow,
Kyiv and Minsk led to discontinuances in the
flow of natural gas to some areas of Europe,
as resulted in 2006, 2009 and 2014. Even some
countries of Eastern Europe have been deeply
affected by this process as they are solely
dependent on Russian gas.
In reaction to previous cut-offs or limitations
and the potential for perspective energy supply
disruptions, with the assistance of the U.S,
European authorities started to improve their energy
security by seeking for supply diversification
alternatives. Though contrary to the U.S. energy
security view through diversification approach,
one such reaction was the choice to promote
alternative transit routes for Russian gas by
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some EU states. This involves Germany's
choice to promote building of the Nord Stream
pipeline, which connects Russia directly with
Germany, Russia's biggest importer. Moreover,
Russia was also committed to the construction
of the South Stream pipeline across the Black
Sea, linking Hungary, Russia and Bulgaria. All
these projects bypass transit countries such as
Ukraine and Belarus. More importantly, they
also bypass countries such as Lithuania and
Poland which are considered more critical of
Russian policies. As generally portrayed, it
should be emphasized that the projects which
are supported by Russia are considered rivals
to the other European-backed projects.
The opening of the second pipeline-Nord
Stream pipeline started activities in October,
2012 increasing its ability to 2 trillion cubic
feet (tcf) annually-and the proposal of South
Stream highlights the difficulties facing Europe
in diversifying its natural gas supplies: Russia
has shown a desire to go a long way to preserve
its grip on the European natural gas market
share. There were contradictory opinions about
Nord Stream pipeline among EU states. While
some European countries, included Germany,
maintain that projects such as Nord Stream
improve European safety by offering alternative
paths for Russian supplies, other EU states
such as Poland and Lithuania were against this
project and have challenged the reliability of
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Russia as an energy provider. Critics think that
projects such as North Stream could provide
Russia with extra economic and political leverage
in its dealings with countries that have been
bypassed by the pipeline.
Southern Gas Corridor project can be
considered second EU reaction to concerns
over Europe’s dependence on Russian natural
gas supplies which will transport natural gas
from the Central Asia and Caspian region.
As suggested Nabucco, focal point of this
strategy, is not recognized commercially feasible
project anymore, it has been substituted with
smaller-scale Trans-Anatolian natural gas
pipeline (TANAP) connecting to the Trans
Adriatic Pipeline (TAP) which runs through
Greece and Albania from the Turkish frontier
and finishes in Italy. The competitor of TAP,
Nabucco West, would have transferred natural
gas from the west frontier of Turkey to Austria.
The consortium regulating Azerbaijan’s natural
gas selected the TAP project to link to TANAP
on June 28, 2013. (3) The consortium did not
eliminate Nabucco West or a comparable project
at a subsequent date when more natural gas is
expanded.
A third element of the energy security policies
of Europe includes the fragmented internal
energy market of Europe itself. In this sense,
at the beginning of February 2011, European
heads of states set several priorities:
– liberalization and integration of Europe’s
energy market till 2014
– secure all EU member States are linked
to a Europe-wide energy supply network by
2015
– to increase energy efficiency across
Europe
– improved coordination of external energy
policies.
European authorities consider that the
liberalization of market and electricity grid and
pipeline interconnection will enable EU
countries trade as well as share energy more
flexibly than now. They also estimate that this
will allow them to mitigate effect of supply
interruptions as well as over-dependence on a
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single provider. It has been predicted that in
order to achieve the EU’s objectives they need
more than $1.4 trillion of infrastructure. Despite
the fact that Europe is reliant on Russian
natural gas, analysts claim that still Europe is
geographically well-placed in order to take
advantage of latest modifications in the growth
of worldwide natural gas. The globe seems to
be possibly awash in natural gas since the
emergence of shale gas in the United States. A
report commissioned by the US Energy
Information Administration (EIA) in 2011 has
demonstrated that shale gas resources which
are technically retrievable can outweigh
existing global reserves of natural gas. (20)
There are several improvements and potential
alternatives to Russian natural gas:
– Overall, North Africa could be a reliable
alternative to Russian natural gas supplies. The
regime change in Libya, in specific, and in
Egypt as a consequence of the global turmoil
wave recognized as the "Arab Spring," represents
a prospective chance to boost the output and
exports of natural gas from these countries.
Despite of the fact that Libya and Egypt
have huge gas reserves, the export of them
have been hampered by internal policies. (9)
In addition of significant conventional
resources, Algeria, North Africa’s biggest
exporter of natural gas and the third biggest
supplier to Europe behind Russia and Norway,
may also retain big quantities of undeveloped
shale gas.
– While the Caspian region may have the
biggest potential for new supplies of natural
gas for Europe, supplies in Central Asia
presently need to travel through Russia to enter
the European market.
– LNG is considered additional alternative
to Russian gas. LNG accounted for nearly 20%
of the EU’s natural gas exports and 19% of its
production in 2011. (17)
The position of the United States
US energy policy in Europe has mainly
focused on setting up a southern corridor route
for supplies of Caspian, Central Asian, and
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Middle Eastern natural gas to be delivered to
Europe by pipeline. George W. Bush and
Obama administration have same approaches
to this issue, but different reaction to Russia’s energy
policy in the region. Both of them encouraged
European countries for diversification of supply
sources. However, if the administration of
George W. Bush strongly criticized Russia for
using energy supplies as a tool of getting
political impact over EU countries, the Obama
administration did not openly concern about
Russia’s energy policy towards European
countries in order to prevent risking relations
with Moscow. Together with the selection of
TAP, the advancement of the TANAP project
has significantly enhanced Caspian natural
gas's likelihood of flowing to Europe in important
quantities.
U.S representative have stated that they
“support any pipeline through Southern Corridor
which offers gas to Europe’s most fragile parts
and that contains tangible, written guarantees
that the pipeline will expand as more gas
becomes accessible.” (18) Aforementioned
three projects are all regarded as scalable as
supply and demand modifications. Although,
Obama administration supported Southern Gas
Corridor project, officials dismiss the opinion
that Russia and the US are competing for
impact over power supplies in Caspian and
Central Asia, highlighting, among other factors,
that the US. -Russia Bilateral Commission set
up an Energy Working Group. (21)
While U.S and EU authorities welcomed
TAP-which will cross Greece and Albania
before it finishes in Italy-as an option to Russian
natural gas, some analysts still remain concerned.
For instance, analysts notice that Russian firms
are very interested in the natural gas sector in
Greece. Most importantly, as Russia and Italy
have traditionally strong connection on energy
matters, especially during the administration
of former Prime Minister Silvio Berlusconi, it
is not easy to exclude Russia from the political
agenda on these issues. (11) Regardless of the
result of negotiations with Russia, the TAP
project, stated by Prime Minister Samaras, will
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bring direct investment of around $1.9 billion
and at least 2,000 employment opportunities
to Greece in the next few years, as well as this
project continues to be keystone of Greek
financial growth. (16)
Natural Gas Consumption of EU and its
Expanding Energy Policy
Collaboratively, Eurozone countries are the
biggest purchaser of energy in the world. These
countries purchased about 55% of their power
supply: about 84% of their petroleum and 64%
of their natural gas in 2011. (8) Especially, in
order to achieve ambitious objectives to decrease
carbon dioxide and greenhouse gas emissions
increasingly, EU member states depend on natural
gas. Natural gas contains 24% of main energy
usage in the EU in 2011, a figure is expected
to expand to nearly by 30% by 2030. (7) Oil
accounted for about 37%, coal nearly 18%,
and nuclear 12% of the EU’s main power
supply. The European Commission predicts
that by 2030 the EU will import more than
80% of its gas requirements. Some analysts
estimate that potential bans on the growth of
shale gas by some European countries, could
lead to a faster increase in Europe’s reliance
on gas imports. Russia has been a main provider
of natural gas to Europe for a long time and is
anticipated to continue to be. Norway is the
lead provider of European gas imports with
35%, while in 2012 Russia accounted for 34%
of it. (4) Algeria is the EU’s third largest
provider. In order to transport Russian natural
gas long destinations of Europe, European
and Russian companies have advanced a
comprehensive network of infrastructure.
Analysts suppose that for centuries to come,
natural gas will play an important role in
relations between Europe and Russia. Various
European countries utilize gas to varying
degrees and import concentrations as well as
sources differ by country. (See Table 1) (5) For
instance, if Germany, the second biggest
consumer of natural gas and the biggest market
of Russia is dependent on Russia gas for nearly
35% of its exports in 2012 and its dependence
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Table 1. EU Natural Gas Data, 2012
Units equal billion cubic feet per year (bcf)
Natural
Natural
Natural
Gas
Gas
Gas
Consumption Production Importsa

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Total

318
597
95
100
0
290
138
20
109
1,501
2,656
148
343
159
2,426
51
117
39
0
1,285
586
166
477
212
31
1,109
39
2,765
15,776

64
0
14
57
0
5
226
0
0
22
318
0
109
7
275
0
0
0
0
2,257
148
0
385
4
0
6
0
1,448
5,402

268
1,084
95
48
0
353
0
22
109
1600
3,065
102
208
187
2,359
55
192
34
0
512
385
73
115
145
26
1,225
39
1,734
14,038

Sources: BP Statistical Review of World
Energy 2013 and Europe
Notes: Imports plus internal production does
not equal consumption because some countries
export imported natural gas or their own production
within the region. Imports include natural gas
received from other EU countries.
a. Some EU countries import more natural gas
than they require in order to re-export the natural
gas to other countries.
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growing day by day, other some big users of
natural gas, like Spain, do not purchase any
natural gas from Russia. Faced with increasing
concern about Europe’s dependence on Russian
energy and increasing public pressure to tackle
global climate change, EU member countries
have started to enhance collaboration towards
an “European Energy Policy”. (15)
Russia’s Role
The Russian natural gas sector is one of the
most significant players in worldwide energy
market. Russia possessed the world’s biggest
natural gas reserves, approximately 18% of the
world’s total and was considered world’s
dominant natural gas exporter, and ranked
second behind the United States in production
and usage in 2012. Russia is presently Europe’s
dominant natural gas provider. (10) However, this
dependence does not continue just in one
direction. Europe is also Russia’s most significant
natural gas export market which can be taken
into consideration by Moscow while building
political ties with Europe. Significant amount
of natural gas is exported to Europe and
Eurasia by Gazprom. That’s why the incomes
produced by this trade are essential. Currently
Gazprom regulates all Russian natural gas
exports. In 2012, it is stated by Putin that half
of the total Russian government revenue came
from natural gas and oil taxes. Some analysts
said that the figure was even higher. Within the
tenure of Putin/Medvedev, Russia’s financial
resurgence has been strongly depended on the
enormous wealth produced by exports of
energy to Europe. Besides economic advantage,
Russian natural gas exports to Europe and
Eurasia may have significant psychological
advantage for the Russian elite. After the fall
of the Soviet Union over 20 years ago, they
can be seen as showing the revival of Russian
strength.
Russia’s “National Security Strategy for
2020”, published in May 2009, indicate that
“Russia’s resource potential” was one of the
variables that “extended the Russian Federation’s
ability to enhance its global impact. (22) In its
n Aprel - May - Iyun n

n Äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéè: íÿçÿðèééÿ âÿ òÿúðöáÿ n

turn Russia also hopes to decrease its dependence
on Europe in the long term by diversifying its
client base. Russia intends to boost exports of
gas to some Asian countries like Japan, China,
and South Korea by 2030. Despite all of these
facts analysts predict that for many years to
come Russia will keep being Europe’s main
energy provider, including natural gas supplies.
Europe will stay Russia’s essential energy
export market. (6)
Southern Gas Corridor Project
The Southern Gas Corridor is a project of
the European Commission to facilitate the
diversification of paths and gas resources into
Europe in the hope of decreasing the reliance
of the EU on Russia. Even though the Southern
Gas Corridor-alongside the EU flagship Nabucco
project, which forms part of the Corridor-was
initially created as ways of promoting the
objectives of the West (formally EU but in
reality, also the US) execution of the project
has become feasible almost solely thanks to
strategies made by Azerbaijan and Turkey.
Ultimately, a proposal that the EU hoped
would secure its political interests indirectly
gave Azerbaijan and Turkey significant impact
over the EU, since it was these two nations that
efficiently began to identify the form of the
Southern Corridor. It turned into especially
evident when the Trans-Anatolian gas pipeline
(TANAP) contract was signed on 26 June
2012. If the EU wants to guarantee that the
execution of the Southern Gas Corridor project
maintains at least some of its initial design,
Brussels has very little option but to take into
consideration the interests of Azerbaijan and
Turkey at the cost of its own initial plans.
The Southern Gas Corridor is to turn into
the fourth main gas supply route to the EU,
following the paths from Russia, Algeria and
Norway-which would be particularly significant
route to Southern and Central Europe. The
Southern Corridor is also seen as a manner to
obtain access to extra supplies of gas, which is
especially crucial given Norway’s predicted
fall in gas manufacturing and the EU’s reluctance
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to improve its dependence on Russian gas. The
Corridor was a significant part of EU policy
towards Turkey and prospective providers.
Turkey was to become an “energy bridge”
under the initial plans, which would forge a
long-term connection between Ankara and the
EU. At the beginning, the EU had hoped to obtain
an agreement on unrestricted gas transportation
throughout Turkey (under the co-called
Corridor Agreement), which would decrease
the position of Turkey to that of a “transmission on
belt”, however, this concept was later dismissed
by Ankara. Furthermore, the infrastructure
constructed as part of the Southern Gas Corridor
or directly to the project was intended to
allow gas to be imported from the Caspian Sea
region (Azerbaijan, Turkmenistan, subsequently
also from Kazakhstan and Iran) as well as
Middle East. The objective of enhancing energy
links with these nations was to strengthen the
EU’s position in the region and to become one
of the EU’s foreign policy tools. Consequently,
because of Washington’s interests in the
region, the Southern Gas Corridor is
geopolitically essential not only for the EU,
but also for the US. It was also the main
reason why the US actively supported EU
implementation efforts.
Since the initiation of the project, the path
and scope of the Corridor has been considered
as challenge to the interests of the Russian gas
monopoly Gazprom on the EU energy market
as well as the political interests of Russia in the
Caspian Sea region. Therefore, Moscow has
attempted to block the project’s execution by
questioning its financial and technical feasibility.
One way to accomplish this goal was by
supporting the development of an alternative
pipeline – Blue Stream 2; it is presently
supporting the South Stream project, which
seeks to supply gas to the same markets as the
Southern Gas Corridor. Russia admitted to pay
more for Central Asian gas to reduce these gas
producers’ interest in finding alternative path
to Europe in 2009. It also offered to buy all the
gas generated by the field of Shah Deniz,
which is the only safe source of gas for the
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Southern Corridor for the time being. However,
up to date Moscow’s attempts have not yielded
the required outcomes. The Southern Gas
Corridor project will stay the European Union’s
main energy and geopolitical initiative, and
Azerbaijan remains interested in exporting its
gas to the EU. (12)
The project of the Southern Gas Corridor
(SGC) is a gigantic gas pipeline project aimed
at transporting Caspian natural gas to Europe.
The project consists of four parts:
1. Shah Deniz II Natural Gas Field
2. South Caucasus Pipeline (SCP)
3. Trans Anatolian Natural Gas Pipeline
(TANAP)
4. Trans Adriatic Pipeline (TAP)
The natural gas reserve of Shahdeniz is one
of the biggest natural gas reserves in the world
and Azerbaijan. It is situated in the offshore part
of the Caspian Sea, 70 km from Baku. It
contains nearly 1.4 trillion cubic meters of
natural gas. The first phase of the Shah Deniz
field, Shah Deniz I, has been in operation since
2006 and generates 9 billion cubic meters of
natural gas annually. (1) The second phase
of the Shahdeniz field, Shahdeniz II, is a
significant source base and the upstream portion
of the Southern Gas Corridor. The Southern
Gas Corridor official inauguration ceremony
was held at the Sangachal Terminal on 29 May,
2018. (2)
The Southern Caucasus Pipeline, TANAP
and TAP are three circles of the Southern Gas
Corridor’s midstream portion.
The Southern Caucasus Pipeline’s width is
691 km, with Azerbaijan at 443 and Georgia at
248 km. It begins at the Sangachal terminal in
Azerbaijan and finishes at the frontier between
Georgia and Turkey. TANAP begins at the
frontier between Georgia and Turkey and stops
at the frontier between Turkey and Greece,
passing through twenty towns on its way
through Turkey. TAP is the final phase of the
Southern Gas Corridor project: beginning at
the frontier between Turkey and Greece, going
through Greece and Albania, under the
Adriatic Sea and stopping in Southern Italy.
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Azerbaijan: The EU’s strongest focus
on new supplies of natural gas
US. administrations have challenged that
Azerbaijan's exports could increase energy
security for European clients presently
relying more on Russia. Referring to Richard
Morningstar, former U.S. Special Envoy for
Eurasian Energy and U.S. Ambassador to
Azerbaijan Richard Morningstar, Azerbaijani
natural gas "is definitely vital to the growth of
the Southern Corridor." As mentioned before,
Azerbaijan will supply all natural gas for
TANAP and the forward project to Europe. It
is expected that the price of the natural gas will
be principally connected to oil prices. It is also
essential to emphasize that Azerbaijan will
provide further 215 bcf of natural gas to
Turkey to assist satisfying its increasing
demand for natural gas. The natural gas will
come from step 2 growth of the Shah Deniz
field of Azerbaijan, which is located in the
Caspian Sea. The consortium owning the field
of Shah Deniz is managed by BP as the
operator, but it also involves LUKOIL
(Russia), Statoil (Norway), Total (France),
SOCAR (Azerbaijan), NICO (Iran) and TPAO
(Turkey). (13)
A Joint Declaration on the Southern Gas
Corridor was signed between the European
Union and Azerbaijan in Baku back in 2011.
As a result, Azerbaijan has found itself in a
considerably stronger situation in its relations
with the EU. If in the beginning Azerbaijan
was seen a building site and a weaker partner
in relations with the EU, currently it is becoming
main player who will define the shape and the
future of the Southern Corridor. It also means
that EU will no longer use pipelines as
a negotiating instrument in its strategies
towards Azerbaijan, but it will instead offer
Azerbaijan more powers in their dealings with
the EU. That’s why EU pays special attention
to its relations with Azerbaijan. On 9 July,
2019 President of the European Council
Donald Tusk’s visit to Azerbaijan is one of the
key indicators of this relation. After the
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meeting with the President of the European
Council Donald Tusk, the President of the
Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev said:
“The project of Southern Gas Corridor is being
successfully implemented. East-West and
North-South corridors are crossing our
country.” In his turn Donald Tusk said: “The
EU and Azerbaijan come closer to each other
every year. Our relations have intensified and
the Southern Gas Corridor that – quite literally
- connects us. This positive momentum should
bring our partnership to a higher level, directly
benefit all our people, and accompany
Azerbaijan's own reform processes and
economic diversification.” (24)
Moreover, in the official opening ceremony
of Southern Gas Corridor on 29 may, 2018,
President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham
Aliyev said: “The European Union has played
a very important role in the implementation of
this project. A Joint Declaration on the
Southern Gas Corridor was signed between the
European Union and Azerbaijan in Baku back
in 2011. Over these years, we have always felt
the support of the European Union. Over the
past four years, meetings of the Advisory
Council of the Southern Gas Corridor have
been annually held in Baku at the initiative
of Azerbaijan and the European Union.
Since 2015, the European Union has been
represented at these events at the highest level.
The energy sector naturally has a huge role in
the format of cooperation between the
European Union and Azerbaijan.” (25) All
these factors are the key indicator of intense
relations between EU and Azerbaijan and
Southern Gas Corridor project plays an important
role in this intensification.
TANAP-Cooperation of Azerbaijan and
Turkey
A sequence of policies applied by the
European Commission, by energy companies,
and most importantly by Baku and Ankara,
have yielded in the implementation of a modern
strategy to the Southern Gas Corridor. This
turned into reality after Azerbaijan and Turkey
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effectively tackled all deadlocks and reached
contracts on transportation and distribution of
Azerbaijani gas to Turkey (October 2011).
Subsequently, this latest phase of collaboration
was marked on 26 June 2012 when the countries
signed a Trans-Anatolian gas pipeline (TANAP)
construction contract. (12)
The Trans Anatolian Natural Gas Pipeline
(TANAP), the Southern Gas Corridor main section,
is prepared to deliver Azerbaijani gas straight
to Europe from 1 July 2019. The 1850-km
pipeline starts in Ardahan's Posof district in
Turkey, passes through 20 provinces, 67 districts
as well as 600 towns and arrives Europe at the
Greek frontier in Edirne's Ipsala district, is
prepared to bring the initial natural gas to
Europe via the Trans Adriatic Pipeline
(TAP) at the boundary of Turkey and Greece.
Currently TANAP is completely prepared for
transporting natural gas to Europe and is
considered the longest and largest natural gas
pipeline in Turkey, Middle East as well as
Europe.
Once the Trans Adriatic Pipeline (TAP),
the last segment of SGC, has been completed,
the natural gas generated from the Shah Deniz
2 field of Azerbaijan will be transferred to
Europe via TANAP and TAP, contributing to
the country's revenue and making a significant
contribution to European energy security.
TANAP is the most significant connection
of Southern Gas Corridor, constructed for
transportation of natural gas generated from
the Shah Deniz-2 field of Azerbaijan to Turkey
and Europe.
The segment of pipeline from the Turkish
frontier with Georgia to Eskishehir of Turkey
was presented at a worldwide inauguration
ceremony on June 12, 2018 with flow of trade
gas to Turkey as of June 30th, 2018. The
ultimate technical check was finished at the
end of 2018 in the pipeline between Eskisehir
and the Turkish-Greek frontier with the first
experiment pumping in April 2019. According
to the President of SOCAR Rovnag
Abdullayev, during the execution of TANAP,
SOCAR and its counterparts saved about $5
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billion, lowering the total construction cost by
40%. The legal basis for the TANAP project
was founded in 2012. On December 17, 2013,
the project's ultimate investment strategy was
enacted. Construction work started in 2015
after the gala event in Kars attended by the
leaders of Azerbaijan Ilham Aliyev and Turkey
Recep Tayyip Erdogan. The second stage of
the project from Eskishehir to the Turkish-Greek
frontier was finished effectively by the end of
June 2019. When the ultimate investment
choice was made, the investment cost of the
project was predicted at $11.7. This number
has been revised down to less than $7 billion
thanks to prompt purchase decisions and
optimizing leadership effectiveness.
TANAP shareholders are Southern Gas
Corridor CJSC, a joint venture of SOCAR
(49%) and the Ministry of Economy of the
Republic of Azerbaijan (51%), BOTAS (30%),
BP (12%) and SOCAR Turkey Energy A.S
(7%). (23)
Consequently, because of Washington’s
interests in the region, the Southern Gas Corridor
is geopolitically essential not only for the EU,
but also for the US. It was also the main reason
why the US actively supported EU implementation efforts. Since the initiation of the project,
the path and scope of the Corridor has been
considered as challenge to the interests of the
Russian gas monopoly Gazprom on the EU energy
market as well as the political interests of
Russia in the Caspian Sea region. Therefore,
Moscow has attempted to block the project’s
execution by questioning its financial and
technical feasibility. One way to accomplish
this goal was by supporting the development
of an alternative pipeline - Blue Stream 2; it is
presently supporting the South Stream project,

which seeks to supply gas to the same markets
as the Southern Gas Corridor. Russia admitted
to pay more for Central Asian gas to reduce
these gas producers’ interest in finding
alternative path to Europe in 2009. It also
offered to buy all the gas generated by the field
of Shah Deniz, which is the only safe source
of gas for the Southern Corridor for the time
being. However, up to date Moscow’s attempts
have not yielded the required outcomes. The
Southern Gas Corridor project will stay the
European Union’s main energy and geopolitical
initiative, and Azerbaijan remains interested
in exporting its gas to the EU. A sequence
of policies applied by the European
Commission, by energy companies, and most
importantly by Baku and Ankara, have yielded
in the implementation of a modern strategy
to the Southern Gas Corridor. This turned
into reality after Azerbaijan and Turkey
effectively tackled all deadlocks and reached
contracts on transportation and distribution
of Azerbaijani gas to Turkey (October 2011).
Subsequently, this latest phase of collaboration
was marked on 26 June 2012 when the
countries signed a Trans-Anatolian gas
pipeline (TANAP) construction contract.
Currently TANAP is completely prepared
for transporting natural gas to Europe and is
considered the longest and largest natural gas
pipeline in Turkey, Middle East as well as
Europe.
Once the Trans Adriatic Pipeline (TAP),
the last segment of SGC, has been completed,
the natural gas generated from the Shah Deniz
2 field of Azerbaijan will be transferred to
Europe via TANAP and TAP, contributing to
the country's revenue and making a significant
contribution to European energy security.
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AVROPANIN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ CƏNUB QAZ DƏHLİZİ LAYİHƏSİ
XÜLASƏ
Məqalə Avropanın gələcək enerji ehtiyaclarını həll edərkən enerji istehlakçısı qismində üzləşdiyi
bir sıra çətinliklərdən bəhs edir. Avropa qaz istehsalının azalması nəticəsində Rusiyadan qaz ixracını
çoxaltmağa məcbur oldu. Rusiya öz qazını siyasi məqsədləri üçün istifadə etdiyinə görə Avropa
ABŞ-ın da dəstəyi ilə alternativ enerji mənbələri axtarmağa başladı. Buna görə də 2011-ci ildə
Avropa liderləri “Avropanın enerji bazarının liberallaşdırılması və inteqrasiyası”, “xarici enerji
siyasətinin koordinasiyası” kimi bir neçə prioritet müəyyənləşdirdilər. Müəllif məqalədə qeyd edir
ki, alternativ enerji mənbəyi kimi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi Avropa üçün ən optimal variant kimi
müəyyənləşdi. Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi təbii qazı Xəzər dənizindən Avropaya çatdıran nəhəng
qaz layihəsidir. Bu layihə dörd fazadan ibarətdir: Şahdəniz 2, Cənub Qafqaz Layihəsi, TANAP və
TAP. Müəllif həmçinin onu da qeyd edir ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi təbii olaraq Avropa Birliyi
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq formatında böyük rol oynayır.
Açar sözlər: Enerji təhlükəsizliyi, Avropa Birliyi, Rusiya, ABŞ, Azərbaycan, Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsi
Шабнам Гасанова
Докторант Академии Государственного Управления
при Президенте Азербайджанской Республики
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ И
ПРОЕКТ ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается ряд трудностей, с которыми сталкивается Европа как потребитель энергии при решении вопросов будущих энергетических нужд. В результате снижения
добычи газа была вынуждена увеличить экспорт газа из России Поскольку Россия использовала свой собственный газ в политических целях, Европа начала искать альтернативные
источники энергии при поддержке Соединенных Штатов. Поэтому в 2011 году европейские
лидеры определили несколько приоритетов, в частности, таких как «либерализация и интеграция европейского энергетического рынка», «координация внешней энергетической политики». В качестве альтернативного источника энергии проект Южного газового коридора
был определен как наиболее оптимальный вариант для Европы. Данный проект является гигантским газовым проектом, который поставляет природный газ из Каспийского моря в Европу. Автор также отмечает, что проект Южный газовый коридор, естественно, играет
большую роль в формате сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, Европейский союз, Россия, США, Азербайджан, проект "Южный газовый коридор"
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AVROPA ÖLKƏLƏRİNDƏ MULTİKULTURALİZM VƏ
MİQRASİYANIN QARŞILIQLI TƏSİRİ
BMT-nin hesablamalarına görə 2017-ci
ildə bütün dünya üzrə miqrantların sayı 258
milyon olmuşdur. 1990-2017-ci illər arasında
miqrantların sayı 105 milyon və ya 69%
artmışdır. Bu artımın çox hissəsi 2005-2017-ci
illər aralığına düşür [25, s.4]. 2017-ci ildə
Avropada 78 milyon miqrant yaşayır ki, bunun
da çox hissəsi, yəni 12.2 milyonu Almaniyanın, təxmini 8.8 milyonu Böyük Britaniyanın
payına düşür [25, s.6]. Bu statistikadan da
göründüyü kimi, miqrant dalğasına məruz
qalan Avropada dini, irqi, mədəni, dil baxımdan müxtəliflik dayanmadan artır. Nəticə
etibarilə isə, bu müxtəlifliyi nizamlamaq üçün
mövcud ən yaxşı siyasət olan multikulturalizmlə miqrasiyanın qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaq labüddür.
Avropada müxtəliflik tarixən keçmiş müstəmləkə ölkələrindən miqrasiya və milli ərazilərdə müxtəlif mədəni və linqvistik qrupların
olması nəticəsində formalaşmışdır. Məsələn,
Belçikada Valloniya və Flaman əhalisi, Finlandiyada isveç dilli finlər və yerli Sami əhalisivə
s. II dünya müharibəsindən sonra Avropa dövlətləri xarici işçilərə, köçkünlərə, qaçqınlara və
keçmiş koloniyalardan miqrantlara ev sahibliyi
etmişdir. Miqrasiyalar nəticəsində dil, dini,
mədəni və irqi olaraq fərqli simalara sahib insanlar bir arada yaşamağa başlamışdır. Hər bir
ölkə fərqli bir miqrasiya təcrübəsi yaşamışdır.
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Bu səbəblə dövlətlərin və cəmiyyətlərin
mədəni «başqa»larına və miqrantlara dair
mövqelərində fərqli yanaşmalar müşahidə
olunur. Üstəlik, oxşar mövqelər belə ölkədən
asılı olaraq fərqli məna kəsb edir.
Giddens və Satton, müasir dünyada baş
vermiş köçlərin dörd modellə müəyyən etdiklərini bildirirlər [7, s.701]. Onlara görə bu
köçlərdən biri «klassik model»dir. Bu modeldə
Kanada, ABŞ və Avstraliya kimi miqrant
ölkələri olaraq inkişaf edən dövlətlərdə gedən
miqrasiya prosesləri nəzərdən keçirilir. Qeyd
edilən ölkələrə yeni gələn miqrantlar əsasən
vətəndaşlıq hüququ ilə miqrasiyaya cəlb
edilmişlər. İkinci model «kolonyal model»dir.
Fransa və Birləşmiş Krallıq kimi ölkələr bu
model içində qiymətləndirilir. Hindistan,
Yamayka kimi müstəmləkə ölkələrdən II dünya
müharibəsindən sonra çox sayda miqrantın
Fransa və İngiltərə kimi ölkələrdə yaşayışını
əhatə edir. Üçüncü model Almaniya, İsveçrə
və Belçika kimi ölkələrin tətbiq etdiyi «qonaq
işçilər modeli»dir. Bu model müəyyən aktlar
yolu miqrantların əmək bazarı üçün qəbul
edilməyini səciyyələndirir. Sonuncu model isə
«qeyri-qanuni formalar» adı ilə adlandırılır. Bu
adlandırma ilə də miqrantların gizli olaraq ev
sahibi ölkəyə girişləri ifadə edilir. Amerika
Birləşmiş Ştatlarındakı qaçaq meksikalılar bu
qrupa aiddir.
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Eləcə də hal-hazırda Avropaya da bu qrupa
aid olan miqrantların axınının şahidi oluruq.
Köçlərin fərqli növdə baş vermiş olması
ölkələrin miqrasiyaya və miqrant problemlərinə fərqli münasibətlərini doğurmuşdur. Bu
baxımdan II dünya müharibəsindən sonra bir
siyasi yönüm olaraq ortaya çıxan multikulturalizm sənayeləşmə münasibətlərinin doğurduğu mühacirət dalğaları nəticəsində xüsusilə,
Qərb ölkələrində çoxalan mədəni fərqliliklərə
vurğunu gücləndirib. Hətta XX əsrin ikinci
yarısında işçi ehtiyacı üzündən kənardan
miqrant qəbul edən Kanada, Avstraliya və ABŞ
kimi ölkələr ümumilikdə multikulturalizmlə
anılır. ABŞ rəsmi olaraq multikultural siyasət
yürütdüyünü qeyd etməmişdir. Amma digər iki
dövlət rəsmi olaraq multikulturalizm siyasətini
qəbul etdiklərini bəyan etmişlər. Multikulturalizm siyasəti çərçivəsində də bu mədəni fərqlər
müxtəlif baxışlar altında müzakirə olunmuşdur.
Miqrasiya məsələsinə görə dövlətlərdə
fərqli miqrasiya siyasətləri həyata keçirilir.
Miqrasiya sahəsində dövlətlərdən bəziləri,
assimilyasiya siyasətini mənimsəmişdir. Demokratiya nəzəriyyələri baxımından müqayisə
edildikdə assimilyasiya siyasəti icmalararası
asimmetriya və müəyyən bir şaquli iyerarxiyanın hakim olduğu bir münasibətdir. Bu
siyasəti qəbul edən dövlətlər miqrantların
özlərinə məxsus mədəni, dil, dini xüsusiy-yətlərini itirərək dominant ünsür içində əriyəcəklərini düşünmüşlər [3, s.116]. Miqrantların
ev sahibi cəmiyyətə daxil edilməsi ilə onlar
qəbul edən cəmiyyətin dəyərlərini götürərək
öz ölkələri ilə əlaqələrini tədricən itirirlər.
Miqrant assimilyasiyasının bu modelində miqrantın mənşə kimliyi gəldiyi ölkənin kimliyi
ilə dəyişdirilir və etnik fərqlər, eləcə də onu
ifadə edən mədəni və ictimai praktikalar yoxa
çıxır. Beləliklə, assimilyasiya miqrant qrupları
ilə qəbul edən cəmiyyət arasında oxşarlıq
prinsipinə əsaslanır: Bu qruplararası oxşarlıq
əsas cəmiyyətə uğurlu inteqrasiyanı təşviq edir
və qəbul edən cəmiyyətlər arasında harmonik
qarşılıqlı əlaqələr inkişaf etdirir. Miqrasiyanın
erkən dövrlərində bu miqrantların birləşn 292 n

məsinin yeganə forması idi. Amerika cəmiyyətinin «əritmə qazanı» uzun müddət müxtəlif
etnik və milli kimliklərin yeni mədəni kimliyə
çevrilməsinə istinad edərək assimilyasiyanı
məcazi şəkildə təsvir edən əsas metafor idi. Bu
fəslin birinci yarımfəslində qeyd etdiyimiz
kimi bu siyasət özünü doğrultmamışdır. Miqrantların cəmiyyətə daxil edilməsinin assimilyanist baxışının məhdudiyyətlərinə cavab
olaraq miqrantların və digər azlıqların kimliklərinin və fərqlərinin rəsmi tanınmasına əsaslanan «fərq» əsaslı vətəndaşlıq konsepsiyaları
tədricən inkişaf etdi. Bu modellərindən ən
əsası multikulturalizmdir. Normativ və prinsipial mənada, çoxmədəniyyətlilik bir ölkədə
müxtəlifliyi təşkil etməyin arzuolunan yoludur.
Mədəni müxtəlifliyin təzə perspektivlər yaratmaq və ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması yolu
ilə cəmiyyətə müsbət təsir göstərdiyi hesab
edilir.
Almaniya kansleri Angela Merkel 2010-cu
oktyabrında qeyd elədi ki, «Multikulturalizm
tamamilə iflas edib» və «Miqrantlar alman
cəmiyyətinə inteqrasiya etmək üçün daha çox
iş görməlidirlər» [22]. Bir neçə ay sonra, 2011-ci
ilin fevral ayında, İngiltərənin baş naziri Devid
Kameron da ölkəsinin uzunmüddətli multikulturalizm siyasətinin uğursuz olduğunu iddia
etdi [15]. Onun iddiasına görə, bir çox gənc
İngiltərəli müsəlmanlar Britaniyada güclü
kollektiv kimlik tapmadıqları üçün qatı ideologiyaya cəlb olunublar. Avropanın aparıcı
siyasətçilərindən olan bu iki sitat miqrasiya və
multikulturalizmin müasir cəmiyyətlərdə əsas
məsələlərədən birinə çevrildiyini göstərir.
Avropada miqrasiyanın ümumi mənzərəsi
Avropada multikulturalizm və miqrasiyanın qarşılıqlı təsirini araşdırmaq üçün Avropada miqrasiyanın tarixinə nəzər salmalıyıq. Belə
ki, II Dünya müharibəsindən sonra Avropa
ölkələri işçi qüvvəsi çatışmazlığını inkişaf
etməkdə olan ölkələrdən gələn miqrantlar
hesabına həll etməyə çalışmışlar. Beləliklə,
Avropa ölkələri 1950-ci ilin əvvəllərindən
miqrantlar üçün hədəfə çevrilmişdir. Nəticədə
fərqli mədəniyyətə, dinə, kimliyə sahib miqn Aprel - May - Iyun n
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rantlarla avropalı millətlər bir yerdə yaşamağa
məcbur olmuşlar. Birgə yaşayış bəzi problemlər və mübahisələrə yol açmışdır.
Keçən yarım əsrdə Avropada immiqrasiyanın 3 əsas fazası olmuşdur;
• Qonaq işçi fazası - 1950-1960-cı illərdə
Avstriya, Danimarka Almaniya, Lüksemburq,
Belçika, Fransa, Hollandiya və Birləşmiş
Krallıqda iqtisadi bum dövründə artan əmək
bazarının tələbatını ödəmək üçün xarici işçi
qüvvəsinin toplanması proqramını əhatə edir.
Bu proses 1974-cü ildə neft qiymətinin şokundan (neftin qiymətinin qalxması) və sonra
işsizliyin artması ilə dayandı.
• Miqrasiya daha sonra əsasən ailə birləşməsinə görə davam etdi. Belə ki, işləməyə
gələn miqrantlar gəldikləri ölkədə qalmağa
qərar verdilər və öz ölkələrində qalan ailə
üzvləri də onlara qoşuldular.
• Qaçqın (siyasi və başqa səbəblərə görə)
fazası; 1980-ci illərin əvvəllərində tənəzzül
dövründə miqrasiya yenidən artdı və 19911992-ci illərdə pik həddə çatdı. SSRİ-nin
süqutu, keçmiş Yuqoslaviyada çoxsaylı müharibə və etnik münaqişələrin olması səbəbilə
sığınacaq axtaranların sayı kəskin artdı [23,
s.45-46].
2000-ci ilin əvvəllərində Avropa ölkələrinə
miqrasiya nəzərə çarpacaq dərəcədə artaraq
1.8 milyona çatmışdır. 2003-cü ildə 1.5 milyon
ərtafında qalan bu rəqəm maliyyə və iqtisadi
böhran nəticəsində azalaraq 700000-ə çatmışdır (2009-2011). 2013-cü ildə isə yenidən
artaraq böhrandan əvvəlki səviyyəyə çatmışdır
(1.67 milyon) [24, s.13-14].
Avropanın demoqrafik çətinliklərlə üzləşməsi (əhalinin yaşlanması, aşağı doğum səviyyəsi, dəyişən ailə strukturu) də miqrantların
qəbulunu təşviq edən amillər sırasındadır. 2006-cı
ildə Avropa İttifaqı demoqrafik problemləri
həll etmək üçün 5 əsas prinsip qəbul etmişdi
ki, onlardan biri də Avropaya miqrantların qəbulu və inteqrasiya məsələsi idi [5].
Bu danılmaz faktdır ki, Avropa əhalisinin
artımı hələ də əsasən miqrasiya hesabına baş
verir. Hər il ən azı 1-2 milyon miqrant Avropa
ölkələrinə gəlir. Nəticədə 2060-cı ilədək miqn 2 (66) 2019 n

rantların və onların övladlarının nisbəti ikiqat
artacaq [4, s.42-43]. Əlbəttə ki, belə çox sayda
fərqli dilə, etnikliyə, irqə, dinə və mədəni
keçmişə malik insanların getdikləri ölkədə
bərabərliyə, milli birliyə təsiri danılmazdır.
Miqrasiya akkulturasiya və inteqrasiya
prosesləri kontekstində
Avropa siyasi xəritəsində müxtəlif etnik
mənşəyə, irqə, dinə, mədəni keçmişə malik
insanlar bir yerdə yaşayırlar. Bu vəziyyət
Avropada fərqli kollektiv kimliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu çərçivədə fərqli
mədəniyyətlərdən gələn cəmiyyətlərin ev
sahibi cəmiyyətlərə və ya hakim cəmiyyətin
siyasi, sosial mədəniyyətinə qoşulmalarına
dair fərqli yanaşmalar qəbul edilmişdir. Çünki
hakim cəmiyyət ilə azlıqlar arasında və ya yerli
xalqlar ilə miqrantlar arasında mədəni qarşılıqlı təsir (acculturation) baş verir. Klassik təsnifatda akkulturasiya «fərqli mədəniyyətlərə
malik qrupların davamlı olaraq birbaşa təmasda olduqda, hər iki qrupun orjinal mədəniyyət
nümunələrində dəyişikliklərlə yaranması»
fenomeni kimi müəyyən edilir [18, s.149].
Dörd əsas növ akkulturasiya strategiyası bu
iki aspektdən keçməklə nəticələnir: inteqrasiya
eyni zamanda həm miqrantın gəldiyi ölkə ilə
əlaqələrin saxlanması, həm də qəbul edən
cəmiyyətin üzvləri ilə sıx əlaqə qurma arzusunu əks etdirir, separasiya isə öz miqrant
kimliyini saxlamaq arzusunu nəzərdə tutur,
qəbul edən cəmiyyətlə isə təmasları minimuma
endirir. Assimilyasiya, özünün orijinal mədəni
kimliyini tərk edib qəbul edən cəmiyyətlə əlaqə qurmağı nəzərdə tutduğu halda, marjinallaşma həm orijinal mədəniyyəti, həm də qəbul
edən cəmiyyətin inkarını bildirir.
Tədqiqatların əksəriyyəti bu akkulturasiya
strategiyalarının hər hansı birinin üstünlüklərini müəyyən edən fərdi və sosial faktorları
araşdırdı. Araşdırmalar müəyyən etdi ki, inteqrasiya [26] və separasiya (məsələn, Almaniyada türklər üçün [17]) azlıqların ən çox üstünlük
verdiyi modellərdir. Öz növbəsində qəbul edən
ölkənin əhalisi miqrantlardan ya inteqrasiya,
ya da assimilyasiya strategiyalarını dəstəkn 293 n
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ləməsini gözləyir [20; 28; 19; 14]. Onların bu
gözləntilərinə aşağıdakı faktorlar təsir edir;
etnik və milli identifikasiya gücü, etnosentrizm, sosial üstünlüyün oriyentasiyası, siyasi
oriyentasiya, miqrant qrupların mövcud-luğunun yaratdığı qorxu hissləri, etnik təmasların
fərdi şəbəkələri, miqrant ayrı-seçkiliyi qavrayışı [2; 13]. Bundan əlavə, çoxluq tərəfindən
qəbul edilən akkulturasiya gözləntiləri miqrant
qruplarının növünə əsaslanır: İnteqrasiya
«dəyərli» azlıqlar üçün (onlarla bağlı əlverişli
stereotiplər baxımından) üstünlük verilən
strategiya ola bilər, assimilyasiya, segregasiya
və marjinallaşma mənfi qiymətləndirilmiş
azlıqlar üçün uyğun görülür [12].
Araşdırmalar həmçinin, akkulturasiyanın
uğurlu olub-olmadığını müəyyən edən amilləri, yəni miqrantların qəbul edən cəmiyyətin
tələblərini müvafiq şəkildə müzakirə edə
biləcəyini və yeni bir mədəniyyət kontekstinə
uyğunlaşa biləcəyini araşdırdı. Uğurlu uzunmüddətli uyğunlaşma çox ölçülüdür və miqrantların sosial-mədəni və siyasi inteqrasiyası,
əmək bazarının inteqrasiyası, psixoloji rifah və
fiziki sağlamlıq ilə sübut olunur. Mədəni
öyrənmə yanaşmaları, yeni mədəniyyət mühitinə müvəffəqiyyətlə uyğunlaşmaq üçün qəbul edən cəmiyyətin dilinin və səmərəli sosial
qarşılıqlı təsir bacarığının öyrənilməsi kimi
kommunikasiya qabiliyyətlərinin vacibliyini
vurğulamışdır [9].
Avropada multikulturalizm siyasətinin tətbiqi bilavasitə II dünya müharibəsindən sonra
qeyri-Avropa mənşəli miqrantların kütləvi
axını ilə bağlıdır. Avropa ölkələrinin öz sərhədlərini milyonlarla miqranta açmasının
səbəbi cəmiyyətlərinin tərkibini müxtəlifləşdirmək yox, II dünya müharibəsinin səbəb
olduğu iqtisadi problemləri, Marşal planının
qəbulu ilə artan işçi qüvvəsinə ehtiyacı ödəmək idi. Beləliklə, miqrasiyanın arxasında
böyüyən iqtisadiyyatın tələbini ödəmək üçün
ucuz işçi qüvvəsinə olan ehtiyac dururdu. Bu
qüvvə əvvəlcə Cənubi Avropadan (Portuqal,
İspaniya, İtaliya), sonra isə Üçüncü Dünya
ölkələrindən gəldi. Bu miqrantlar aşağı maaşlı
işlərdə çalışırdılar. Məsələn, Fransada xarici
n 294 n

işçilər tikinti, tekstil işlərində, polad istehsalında, mədən sənayesində işləyirdilər. Hətta
iqtisadiyyatın yenidən qurulmasından sonra
belə, bu miqrantların övladları fransızların
işləməyə utandığı avtobus və ya metro sürücüsü, zibil yığma kimi işlərdə çalışdılar. Onların
savadsız və aşağı ixtisaslı olması nəticəsində
pis şəraitdə iş vaxtından artıq və aşağı maaşla
işləmələri isə sahibkarların işinə yarayırdı.
1970-ci illərdəki neft böhranı, iqtisadi
tənəzzül kimi xarici faktorlar nəticəsində də
miqrantlar işsizliklə və diskriminasiya ilə
üzləşirdilər [16, s.97]. Bərabərsizliyin bir digər
səbəbi miqrantların savadsızlığı və aşağı təhsil
səviyyəsi idi. Qeyri-avropa mənşəli miqrant
qadınlar savadsız idi və öz uşaqlarına bu
sahədə kömək edə bilmirdi. Yerli adətlərə görə
həkimlərin və müəllimlərin köməyindən istifadə edə bilməyən qadınların hüquqları məhdudlaşdırılırdı. Bundan əlavə, yeni gələnlərin
əksəriyyəti üçün Avropaya köçmək, kənddən
şəhərə köçmək idi. Ona görə də, bu insanların
əksəriyyətinin bir-birinə dəstək vermək üçün
bir arada gələrək həmrəylik içində yaşamaqdan başqa seçimləri yox idi. Gəldikləri ölkədə
tanış olmayan mühit miqrant icmalar arasında
seqreqsiya və ya gettolaşmanın baş vermə
səbəblərindən biri idi.
Qərb standartları ilə tanışlığın olmaması,
xüsusilə qeyri-ağ etnik qrupların digər ağ həmkarları ilə nisbətdə nə üçün öz həyat standartlarını inkişaf etdirə bilməməsinin ən yaxşı
izahıdır. Məsələn, Fransada portuqallar, ispanlar, italyanlar öz ailələrindən elə də uzaq
yaşamırlar və qeyri-avropalılardan daha savadlıdırlar. Ona görə onlar üçün adaptasiya olmaq
daha rahatdır [16, s.56].
Miqrantlarla yerli əhali arasında yaşayış
standartlarının xeyli dərəcədə fərqli olması,
miqrantların ikinci nəslinin daha çox assimilyasiya ilə üzləşmə riski, məşğulluq, iqtisadi
və mənzil təminatı sahələrində inkişafın olmaması 1960-cı illərin axırı 1970-ci illərin əvvəllərində qeyri-avropalı miqrantların bir sıra
etiraz və şiddətli iğtişlarına səbəb olmuşdur
[16, s.155). Bu hadisələr ev sahibi ölkələrin
hökumətlərini multikulturalizm prinsiplərini
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əks etdirən qanunlar qəbul etməyə məcbur etmişdir.
Siyasətçilərin miqrantlar üçün şərtlərin
çətinləşdirilməsinə reaksiya verməsinə baxmayaraq, tanınma və anti-diskriminasiya siyasətləri həqiqətən faydalı və kifayət qədər effektiv
olmadı, miqrantlar yerli əhali ilə bərabər sosial
şərait əldə edə bilmədilər. Bundan əlavə, bu
siyasətlərə yerli əhalinin ksenofobik davranışları nəticəsində məhəl qoyulmur, radikal sağ
rasist və milliyyətçi partiyaların yüksəlməsi
miqrantlar və onların nəsillərinə qarşı irqçiliyi
artırırdı. Həmçinin, siyasətçilər bir-biriylə miqrantların ehtiyacları yox, miqrasiya siyasətləri
barədə mübahisə edirdilər. Bu siyasi mübarizə
isə, multikulturalizm siyasətləri tətbiq olunmağa başlayandan bəri ona mənfi təsir edir.
Azlıq qrupları və sol yönümlü aktivistlər
tərəfindən siyasətçilərə edilən təzyiqlər hökumətləri anti-diskriminasiya qanunları və multikulturalizm siyasətləri ilə bağlı bəzi güzəştlər
etməyə məcbur etmişdir. Amma son məqsəd
heç vaxt xaricilərlə yerli əhali arasında bərabərliyin yaradılması olmamışdır. Digər tərəfdən multikulturalizm siyasəti qeyri-Avropa
mənşəlilərə və onların mədəniyyətinə daha
inklüziv yanaşdığı üçün müvəffəqiyyətli idi.
Moduda görə, həqiqi «multikulturalizm
mədəni hüquqlar demək deyil» [10, s.67]. Həqiqətən də Avropa cəmiyyətlərində etnik və
dini azlıqlar bərabər imkanlara malik olma
yolunda struktur maneələri ilə üzləşirlər ki, bu
da onların iqtisadi, sosial, mədəni marginalizasiyasına gətirib çıxarır [21, s.5]. Tam inteqrasiya qarşısındakı maneələr iqtisadi sistemdə,
transnasionalizm və multinasionalizm proseslərində, mədəni və yaşayış yerlərinin seqreqasiyası və qərb-mərkəzçilik kimi dəyər
sistemlərində mövcuddur. Bu faktorlar heç də
qeyri-Avropa mənşəlilərin mədəni hüquqları
ilə bağlı deyil və Avropa ölkələrində multikulturalizmin effektivliyinə mane olur.
Həqiqətdə multikulturalizm tərəfdarları və
əleyhdarlarının birləşdiyi əsas bir məqam var:
inteqrasiya məqsədi. İnteqrasiyanın necə olması lazım olduğu və ola biləcəyi mövzusundakı fərqli yanaşmalar fərqli multikulturalizm
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modelləri və tənqidlərinə səbəb olur. Ümumi
bir baxış prizmasından Modud [11, s.223]
inteqrasiyanın dörd əsas üslubu olduğunu ifadə
etmişdir; Assimilyasiya, fərdi inteqrasiya, dünya vətəndaşlığı və multikulturalizm. Assimilyasiyada fərqli damğası vurulmuş fərdlər
dominant qrupa tabe olmağa təşviq edilirlər.
Fərdi inteqrasiyada azlıqlar kimliklərini assimilyasiya etmək və ya inkişaf etdirmək məsələsində sərbəstdirlər və özlərini azlıq kimi
deyil, fərd olaraq görmələri tələb olunur. Dünya vətəndaşlığında isə nə azlıq, nə də çoxluğa
mənsub olanlar özlərini tək bir kimliyə aid
görməməlidir, kimliklər sərbəst qarışmalı və
birləşməlidir. Multikulturalizmdə isə qruplar
arasında bir dominant, ya da monoton əlaqəsi
olmamalıdır. Vətəndaşlıq və milli kimlik titul
xalqın kimliyi ilə yanaşı, azlıqların kimliklərini də əhatə edəcək şəkildə genişləndirilməlidir [11, s. 220-221].
İnteqrasiya prosesini təşkil edən əsasən
dörd faktor var. Birincisi, struktur inteqrasiya
prosesidir ki, buna təhsil, əmək bazarı, sosial
təhlükəsizlik sistemləri və siyasət kimi sosial
funksional sistemlər daxildir. İkincisi, sosial
inteqrasiya prosesidir ki, buna qrup üzvlüyü,
dostluq və tanışlıqların formalaşdırılması aid
edilir. Üçüncüsü, dil bilikləri və normativ
yönümlü olan mədəni inteqrasiyadır. Dördüncüsü, identifikasiya inteqrasiyası, yəni ev
sahibi cəmiyyətə aid olmaq hissidir [6].
Müxtəlif etnik qrupların və azlıqların ev
sahibi cəmiyyətə nə dərəcədə inteqrasiya
olunduğu 3 konsepsiya ilə ölçülür:
• İqtisadi inteqrasiya;
• Sosial qəbul;
• Sosial inteqrasiyanın dərəcəsi.
Birinci konsepsiya xarici mənşəli insanların məşğulluq imkanlarını, əmək haqqı,
həyat imkanları və mobilliyin təhlil edir. İkinci
anlayış olan sosial qəbul ev sahibi cəmiyyətin
müxtəlif kökdən olan insanları qəbul etməyə
yetəcək qədər tolerant olub-olmadığını araşdırır. Sonuncu, sosial inteqrasiya isə qeyriavropa mənşəlilərin yerli icma üzvləri ilə
yanaşı yaşamağa qadir olub-olmadığını ölçür.
Lakin biz eyni göstəriciləri bütün Avropa üzrə
n 295 n

n Ò.Îðóúîâà n

müqayisə edə bilmirik. Çünki hər dövlət azlıq
qrupları üzrə məlumatların toplanmasında
fərqli təcrübəyə malikdir. Məsələn, Böyük
Britaniya etnik, dini və irqi demoqrafik xüsusiyyətləri açıq şəkildə ortaya qoyduğu halda,
Fransa, Belçika kimi ölkələr yalnız yerli
mənşəlilər barədə statistik məlumatlar toplayır.
Belçika və Fransız vətəndaşlıq qanunları dini,
irqi, etnik kimliyə əsaslanan məlumatların
toplanmasını qadağan edir. Böyük Britaniya
özünü açıq şəkildə hər bir qrupun mədəni
fərqliliyini qəbul edən və onları cəmiyyətdə
məhsuldar olmağa təşviq edən tolerant cəmiyyət kimi nümayiş etdirir. Amma nəticələr yenə
də çox oxşardır. Belə ki, üçüncü ölkələrin milli
qruplarına mənsub olan fərdlərin əksəriyyəti
cəmiyyətə lazımınca uyğunlaşa və inteqrasiya
edə bilmir, onların həyat standartları yerli
xalqlarla eyni səviyyəyə malik deyil.
Maraq doğuran daha bir məqam odur ki,
yerli xalqlar əhalinin pensiya ödənişləri, mənzil və sosial müavinətləri baxımından miqrantlara, azlıqlara dəstək vermək istəmir. Avropa
cəmiyyətinin əksəriyyəti belə hesab edir ki,
mühacir əsilli xalq və onları himayə edən
siyasət Avropanın rifah sisitemini dağıdır.
Lakin Bantinq, Kymlika, Conston və Soroka
sübut etdi ki, bu, belə deyil. Onların tədqiqatları nümayiş etdirdi ki, «bu proqrama müqavimət
göstərən ölkələrlə müqayisədə multikulturalizm siyasətini həyata keçirən ölkələrdə rifah
sisteminə mənfi təsir nümunəsi yoxdur» [1,
s.83]. Bununla belə, bu cür empirik sübutlar
etnik, mədəni, dini müxtəlifliyə malik xalqlara
qarşı mövcud qərəzi sarsıda bilmir.
Miqrasiyanın zamanı da sosial qəbul üçün
əhəmiyyətlidir (baxmayaraq ki, bunu müəyyənləşdirmək çətindir). Araşdırmalardan məlum olur ki, ev sahibi cəmiyyət ölkəyə yeni
gələnlərdən daha çox bu ölkədə uzun müddətdən bəri yaşayan xarici mənşəli xalqa maliyyə
və sosial cəhətdən daha çox dəstək verir.
İctimai inteqrasiya miqrantların cəmiyyətə
tam olaraq inteqrasiyasını nəzərdə tutur.
Birinci, inteqrasiyanın açar hissəsi məşğulluqdur. İkincisi, inteqrasiya azadlıq, demokratiya
prinsipləri kimi liberal-demokratik dəyərlərə,
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insan haqları, gender bərabərliyi, qanunun
aliliyinə hörmət etməyi tələb edir. Üçüncü, ev
sahibi cəmiyyətin dilini, tarixini və institutlarını baza səviyyəsində bilmək inteqrasiya
üçün vacibdir. Dördüncü, daha yaxşı inteqrasiya üçün anti-diskriminasiya qanunları və
siyasəti əhəmiyyət kəsb edir. Cənubi Avropa
ölkələrindən daha çox Şimali Avropa ölkələri
miqrasiya prosesinin müxtəlif mərhələlərində
inteqrasiyaya diqqəti cəlb edir − ilkin giriş,
yenilənmiş rezidensiya, vətəndaşlığın verilməsi. Bütün bunlar bir sıra testlər, kurslar və
müqavilələr vasitəsilə həyata keçirilir. Sara
Godman Avropada ictimai inteqrasiyanın statistik indeksini yaratmışdır, bu indeks göstərir
ki, 1997-ci ildən bu yana bu sahədə köklü
dəyişikliklər baş vermişdir [8]. Belə ki, əvvəllər
belə siyasətin olmadığı halda 2009-cu illərdə
artıq kifayət qədər geniş yayılmışdır. Beləliklə biz maraqlı tendensiyanın şahid oluruq.
Multikulturalizm siyasətinin nisbətən artması
şəraitində ictimai inteqrasiya üçün tələblərin
kəskinləşməsi. Bu 2 siyasət uyğundurmu, yoxsa bir birilə ziddiyyət təşkil edir? Kanada və
Avstraliya həm multikulturalizm siyasətini
qəbul edir, həm də miqrantlar üçün güclü inteqrasiya strategiyası var. Hər iki dövlət multikulturalizm siyasətinin ən tez və uzunmüddətli
qəbul edənlərdir və onlar həmişə məşğulluğa,
milli dil öyrənməyə və paylaşılan liberal
dəyərlərə fokuslanan güclü inteqrasiya siyasətinə malik olmuşlar. Multikulturalizm siyasəti
ilə inteqrasiyanın uyğunsuzluğunu iddia edən
arqument Kanada və Avstraliya nümunəsinə
baxdıqda qüvvədən düşür.
Qəbul edən cəmiyyətdəki çoxluq ilə bənzərlik, məsələn, dil bilgisi və dominant sosial
normaları anlama müvəffəqiyyətli miqrasiya
təcrübəsi üçün dəyərlidir. Eyni zamanda, qruplararası fərq və onların etnik qrupu ilə əlaqəli
identifikasiya miqrantlara etnik qrupla əlaqəli
gündəlik təcrübələrdən qaynaqlanan müsbət
sosial kimlik yaratmağa kömək edə bilər.
Tədqiqat belə bir fərqlilik proseslərinin yalnız
miqrant qrupları ilə qəbul edən çoxluq arasında deyil, eyni zamanda, miqrant kateqoriyaları
içində, xüsusilə əvvəl və sonuncu gələn miqn Aprel - May - Iyun n
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rantlar arasında, birinci, ikinci və üçüncü nəsil
miqrantlar arasında, miqrant təşkilatlar arasında baş verdiyini vurğulamışdır. Buna baxmayaraq, qruplararası oxşarlıq prinsipindən irəli
gələn tələblər və praktiki nəticələr ziddiyyətli
ola bilər: qəbul edən ölənin əhalisi miqrantların «uyğunlaşmasına» və «onların dəyərləri»nə
hörmət etməsinə ümid edə bilər, lakin miqrantlarlar bunu etdikdə, iş üçün və çoxluq qrupunun digər maddi resursları üçün təhlükəli rəqib
ola bilərlər. Qruplararası fərqlər bərabər şəkildə paradoksal ola bilər: çoxluq mədəniyyətindən fərqli olaraq təsvir olunan miqrantların
ictimai birlik və milli dəyərlərə təhdid etdiyi
iddia edilir. Eyni zamanda, çoxluq öz qrupunun xəyal homogenliyini qorumaq üçün xüsusilə sevmədikləri miqrant qruplarına üstünlük
verə bilərlər. Qruplararası fərqlər hakimiyyət
tərəfindən qeyri-bərabər rəftar, inteqrasiya
üçün institusional dəstəyin olmaması, geniş
yayılmış ayrı-seçkilik və ya ayrılmış yaşayış
məntəqələri kimi inteqrasiyanı çətinləşdirən
məsələlərlə daha da artır.
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İnteqrasiya 2 tərəfli simmetrik proses olub
sosial birliyə təşviqi və demokratiyanı gücləndirməyi nəzərdə tutur. Bu şərtlərə həm ev
sahibi ölkə, həm də miqrant təşkilatları tərəfindən əməl olunmalıdır. Gəldikləri ölkədə
tanış olmayan mühit miqrant icmalar arasında
seqreqsiya və ya gettolaşmanın baş vermə
səbəblərindən biri idi. Qərb standartları ilə
tanışlığın olmaması, xüsusilə qeyri-ağ etnik
qrupların digər ağ həmkarları ilə nisbətdə nə
üçün öz həyat standartlarını inkişaf etdirə
bilməməsinin ən yaxşı izahıdır.
Miqrantın sosial-iqtisadi vəziyyəti uyğunlaşmanın əsas göstəricisi hesab olunur. Qəbul
edən cəmiyyətlərdə miqrantların cəmiyyətə
daxil olması həm də multikulturalizmə və
onun prinsiplərini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuş siyasətə dair ictimai münasibət
səviyyəsində sübuta yetirilir. Ümumi nəticə
odur ki, multikulturalizm siyasətlərinə milli
çoxluqlar deyil, miqrant qrupları daha çox
dəstək verir [27].
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SUMMARY
The article focuses on the researching of the interaction of multiculturalism and migration in
Europe. The author examines the history of migration in Europe, migration in the context of
acculturation and integration processes. At the same time, concepts that measure how diverse ethnic
groups and minorities integrate into the host community are also studied.
The author concludes that in the end: 1) Integration is a two-way process, its conditions must
be followed by the host country and migrants; 2) Similarities with the majority in the host society,
such as linguistic knowledge and dominant social norms, are valuable for successful migration
practices.
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
РЕЗЮМЕ
В статье основное внимание уделяется мультикультурализму в Европе по поводу
взаимозависимости миграции. Автор рассматривает историю миграции в Европе,
аккультурацию, миграцию в контексте процессов интеграции. В то же время изучаются
концепции, которые измеряют, как различные этнические группы и меньшинства
интегрированы в сообщество.
Автор приходит к выводу, что; 1) интеграция − это двусторонний процесс, за его
условиями должны следовать принимающая страна и мигранты; 2) cходство с большинством
в принимающем обществе, такое как лингвистические знания и доминирующие социальные
нормы, ценно для успешной миграционной практики.
Ключевые слова: мультикультурализм, иммиграция, иммигрант, ассимиляция,
интеграция, аккультурация
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DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASINDA
DİA-da «Heydər Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbi»nin növbəti məşğələsi keçirilib
Aprelin 3-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) fəaliyyət göstərən «Heydər
Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbi»nin növbəti
açıq dərsi keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Milli Məclisin elm
və təhsil komitəsinin sədri, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəylinin
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«Azərbaycançılıq konsepsiyası: cəmiyyətdə və
ədəbiyyatda» mövzusunda məruzəsi dinlənilib.
DİA-nın rektoru, akademik Urxan Ələkbərov
Ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz
tarixi xidmətlərindən, zəngin dövlət idarəçiliyi
təcrübəsinin əhəmiyyətindən danışıb, Ulu
öndərin ideyalarının Prezident İlham Əliyev
tərəfindən qətiyyətlə həyata keçirildiyini
bildirib.
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Rektor bu gün əldə edilmiş nailiyyətlərin
əsasında ölkə rəhbərinin həyata keçirdiyi innovativ inkişaf strategiyasının dayandığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, Azərbaycan bir çox
istiqamətlərdə regional və qlobal liderə çevrilib, qazanılan uğurların kökündə yalnız yaxşı
idarəçilik, Prezident İlham Əliyevin tətbiq etdiyi innovativ idarəetmə texnologiyaları və
dövlət institutlarının, vətəndaş cəmiyyətinin və
özəl sektorun uğurlu əlaqələndirilən birgə
fəaliyyəti dayanır.
Urxan Ələkbərov akademik İsa Həbibbəylinin elmi, ictimai-siyasi fəaliyyətindən söz açıb,
onun Azərbaycan elminin inkişafında, Milli
Məclisdə bu sahədə mühüm sənədlərin qəbul
edilməsində mühüm rolu olduğunu xüsusi
qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən akademik İsa Həbibbəyli Ulu Öndərin Azərbaycan tarixinin
yetişdirdiyi ən nadir simalardan biri, türk
dünyasının və ümumən sivil dünyanın qüdrətli
şəxsiyyətlərindən biri olduğunu söyləyib. Bildirib ki, dahi şəxsiyyətin milli-mənəvi dəyərlərə
qayğısı, milli ruhun dirçəldilməsi sahəsində
atdığı addımlar xalqımızda müstəqillik hisslərinin getdikcə güclənməsinə zəmin yaradıb. İsa
Həbibbəyli təhsil, elm, mədəniyyət və ədəbiyyatın inkişaf dinamikasını təhlil edərək
Ümummilli liderin bütün sahələrdə həyata
keçirdiyi çoxşaxəli mütərəqqi dəyişikliklərin
ölkəmizdə mədəni həyatın canlanmasına gətirib çıxardığını diqqətə çatdırıb. O, əsası görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan, hazırda isə Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilən məqsədyönlü sosial-iqtisadi siyasətdən və bu siyasət
nəticəsində Azərbaycanın qazandığı uğurlardan danışıb.
İ. Həbibbəyli deyib: «Müstəqil Azərbaycan
hər bir azərbaycanlı üçün idealdır və müstəqil
dövləti olmaq hər bir vətəndaş üçün böyük
xoşbəxtlikdir. Azərbaycan xalqı Azərbaycan
dövlətinin yaradıcısıdır və qarantıdır. Azərbaycan
dili xalqımızın ana dili və ölkəmizdə dövlət dilidir. Azərbaycançılıq müstəqil dövlətimizin
milli dövlətçilik ideologiyasıdır. Azərbaycan
tarixində ilk dəfə olaraq Ulu öndər Heydər
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Əliyev azərbaycançılığı ümummilli ideya,
müstəqil dövlətçilik ideologiyası səviyyəsinə
qaldırıb. Ümummilli Lider azərbaycançılıq
ideologiyasının banisidir. Prezident İlham Əliyev
müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli ideologiyasını yeni keyfiyyətlərlə daha da zənginləşdirib».
Akademik diqqətə çatdırıb ki, Firidun bəy
Köçərlinin «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
materialları» əsərində ana dilində yaranan ədəbiyyat faktoru əsas götürülməklə ədəbiyyatımızın Məhəmməd Füzulidən başlaması fikri
irəli sürülüb. Anadilli ədəbiyyat prinsipini əsas
kimi qəbul etməklə Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Azərbaycan ədəbiyyatını İmadəddin Nəsimidən, İsmayıl Hikmət İzzəddin Həsənoğludan,
Mehmet Fuad Köprülüzadə isə Qazi Bürhanəddindən başlamağı məqsədəuyğun sayıblar.
Nizami Gəncəvinin əsərlərində Bərdədən və
Dərbənddən, Əfzələddin Xaqaninin Şamaxı,
Təbriz və Şabrandan, Qətran Təbrizinin Ərdəbil, Gəncə, Naxçıvan, Sərab, Şadiabaddan söz
açmaları bu ədəbiyyatda Azərbaycan mövzusunun, milli ruhun özünəməxsus yer tutduğunu
əks etdirir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığındakı
türk-azərbaycanlı obrazları: Nüşabə, Məhinbanu,
Şirin, Fitnə, Sultan Səncərlə üz-üzə gələn Qarı
surətləri, həmçinin Xarəzm və Səqlab gözəlləri
dahi şairin milli mövqeyini nümayiş etdirir.
Təzkirələrdə Nizami Gəncəvinin Azərbaycan
dilində «Divan»ının olması barədə rəsmi məlumatların olması da intibah dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatında anadilli poeziyanın mövcudluğunu düşünməyə əsas verir.
Azərbaycan tənqidi realizmi ilə «Molla
Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin məqsədləri və
vəzifələri bir-birini tamamlayır. Azərbaycançılıq mollanəsrəddinçilik təliminin ideya əsasını
və hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir. Mollanəsrəddinçilik və azərbaycançılıq sinonim
siyasi-ideoloji baxışlar səviyyəsində səslənir.
«Açıq ana dilində» yazmaq, «açıq yazmağı da
bacarmaq» mollanəsrəddinçilik hərəkatını təmsil edən şair və yazıçıların əsas üslubi istiqamətini müəyyən edir.
AMEA-nın vitse-prezidenti Ulu öndərin
Naxçıvandakı fəaliyyətindən də ətraflı söhbət
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açıb, həmin dövrdə Ümummilli lider Heydər
Əliyevin qətiyyətli səyləri nəticəsində xalqımız və ölkəmiz üçün mühüm tarixi qərarların
qəbul edildiyini söyləyib.
Akademik İ.Həbibbəyli Ümummilli liderin
Azərbaycanı təhlükələrdən xilas edərək müstəqilliyimizin əbədiliyini təmin etdiyini bildirib:
«Ümummilli lider müdrik siyasəti sayəsində
90-cı illərin əvvəllərində ölkəmizi vətəndaş
müharibəsi və parçalanmaq təhlükəsindən xilas
edib. Ulu öndər Heydər Əliyev ölkə tarixində

ilk dəfə olaraq azərbaycançılıq ideyasını dövlətin siyasi ideologiyası səviyyəsinə yüksəldib.
Azərbaycan və azərbaycançılıq anlayışları qədim tarixə malik olsa da, əsrlərboyu yalnız coğrafi
yer adı kimi işlədilib, son yüzillikdə həm də
milli ideya olaraq formalaşıb. Azərbaycançılığın
dövlət siyasətində milli ideologiyaya çevrilməsi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısındakı böyük tarixi
xidmətlərindən biridir». Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Akademik Ramiz Mehdiyevin dəyərli tədqiqatı xanlıqlar dövrünə obyektiv baxışın
formalaşmasına təkan verəcək
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
(DİA) Prezident Administrasiyasının rəhbəri,
akademik Ramiz Mehdiyevin «Tariximizin
xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər
işığında» kitabının müzakirəsi keçirilib.
Tədbiri açan DİA-nın rektoru, akademik
Urxan
Ələkbərov
akademik
Ramiz
Mehdiyevin kitabında Azərbaycan tarixinin
mühüm mərhələlərindən birini təşkil edən
xanlıqlar dövrünün ilk dəfədir siyasi və tarixi
aspektdən yeni kontekstdə işıqlandırıldığını
qeyd edib. Rektor Urxan Ələkbərov bildirib ki,
akademik Ramiz Mehdiyevin bu kitabı
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Azərbaycan tarixinin ən ağrılı və həssas
mərhələlərindən sayılan xanlıqlar dövrünün
indiyədək tarixşünaslığımıza məlum olmayan
siyasi sənədlərin araşdırılması əsasında konseptual elmi addımdır. Orijinal sənədlərin daxil
edildiyi toplu xanlıqlar dövrünün siyasi və tarixi təhlilinə həsr olunan sanballı elmi tədqiqatdır. Akademik Ramiz Mehdiyev xanlıqlar
dövrünün indiyədək ciddi elmi mübahisələrin
predmeti olan bir sıra mühüm problemlərinə,
hadisə və şəxsiyyətlərə faktlar və etibarlı elmi
mənbələr, arxiv sənədləri əsasında münasibət
bildirir. Rektor vurğulayıb ki, əsər dövlət
idarəçiliyi sahəsində mütəxəssislərin hazırlan-
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ması üçün də çox faydalıdır və bu səbəbdən
müzakirənin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Kitab haqqında ətraflı məlumat verən
DİA-nın I prorektoru, professor Əlikram
Abdullayev qeyd edib ki, bu kitab tarixi əsər
olduğu dərəcədə də sosial-fəlsəfi, politoloji
əsər kimi öyrənilə bilər və öyrənilməlidir.
AMEA-nın Tarix İnstitutunun şöbə müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor Kərim Şükürov akademik Ramiz Mehdiyevin tədqiqat
aparmaqla yanaşı, tədqiqatçılara bir istiqamət
göstərdiyini deyib, «Tariximizin xanlıqlar
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında» kitabını
Azərbaycan tarixinin fəlsəfəsinin öyrənilməsi
baxımından yüksək qiymətləndirib. DİA-nın
siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı, siyasi
elmlər doktoru, professor Elçin Əhmədov bildirib ki, 22 orijinal sənədin daxil edildiyi
dəyərli nəşr xanlıqlar dövrünün siyasi və tarixi
araşdırılmasına həsr olunan sanballı tədqiqat
işi olmaqla yanaşı, həm tarixçilər, həm də
Azərbaycan tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün bir mənbə kimi böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Kitabda müxtəlif xarici mənbə və
ədəbiyyatdan geniş istifadə edilib, məsələn,
türkiyəli tarixçi F.Sümər, iranşünas və şərqşünas alimlər M.S.İvanov, K.E.Bosvort, Y.Krımski
və başqalarının xanlıqlar dövrünün hadisələri
ilə bağlı maraqlı fikirlərinə istinad edilir. «Aka-

demik Ramiz Mehdiyev haqlı olaraq diqqətə
çatdırır ki, tarix ondan zəruri dərslər çıxarılmadığı təqdirdə daha amansızlıqla təkrar olunur. Əsərdə xanlıqlar dövrünün hadisələrinin
müasir dövrlə əlaqələndirilməsi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Akademik bu qənaətə gəlir ki,
Azərbaycan xanları vaxtilə birləşib ümumi
düşmənə qarşı vahid cəbhədən çıxış edə bilsəydilər, torpaqlarımızın bu qədər asanlıqla və
qısa zamanda işğalı da mümkün olmazdı”, deyə Elçin Əhmədov vurğulayıb. Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin ictimai
elmlər kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Camal Mustafayev, DİA-nın
tarix kafedrasının müdiri, dosent Firdovsiyyə
Əhmədova, kafedranın professoru Musa Quliyev və başqaları qeyd ediblər ki, akademik
Ramiz Mehdiyevin tədqiqatları, dərin məntiqə
söykənən fikir və mülahizələri, dəyərli tövsiyələri, həmçinin təqdim etdiyi qiymətli sənədlər
xanlıqlar dövrünə aid bir çox yanlış yanaşmaları aradan qaldırmağa imkan yaradacaq.
Bununla yanaşı, Azərbaycan tarixşünaslığında,
ictimai fikrində məsələyə münasibətdə daha
sistemli və obyektiv baxışın formalaşmasına
təkan verəcək. Eyni zamanda, akademik
dairələrin müraciət edəcəyi və tədris proqramlarına daxil ediləcək önəmli mənbələrdən
biri olacaq.

Akademik Urxan Ələkbərov Ankarada Azərbaycanın davamlı inklüziv inkişafı
mövzusunda məruzə edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının (DİA)
rektoru akademik Urxan Ələkbərov Ankara
Sosial Elmlər Universitetində təşkil olunan
elmi seminarda «Davamlı inklüziv inkişaf
məqsədlərinin təmini üçün yeni idarəetmə
texnologiyaları: Azərbaycanın təcrübəsi» mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Məruzəçi torpaqlarımızın 20 faizinin təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal altında
saxlanılmasına baxmayaraq, Azərbaycanın
qısa müddətdə innovativ davamlı inkişaf siyasətini reallaşdırmağa müvəffəq olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, bütün bu nailiyyətlər Ulu
öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi,
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Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən dərin düşünülmüş strategiya və tətbiq
olunan orijinal innovativ idarəetmə texnologiyaları əsasında qazanılıb. Bu texnologiyaların işlənilməsi və həyata keçirilməsi prosesində
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu xüsusi rola malikdir.
Rektor diqqətə çatdırıb ki, 2018-ci il Davos
Forumunun hesabatında inklüziv inkişaf indeksinə görə, Azərbaycan keçid iqtisadiyyatına
malik ölkələr arasında 3-cü yerdə qərarlaşaraq,
iqtisadi imkanları daha yüksək olan Avropa
İttifaqı ölkələrinin çoxunu geridə qoyub. Akademik qeyd edib ki, bu qrupdakı ölkələrin
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üstün iqtisadi imkanlarının olmasına baxmayaraq, onlar arasında Azərbaycan Avropa İttifaqı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
üzvü olan çox sayda dövlətlərdən irəlidədir.
Azərbaycanın inklüziv inkişaf indeksləri
ABŞ, Yaponiya, İtaliya, İsrail, İspaniya, Portuqaliya, Türkiyə, Rusiya və başqa ölkələrin
göstəricilərini üstələyir. Bu nailiyyət Azərbaycan Respublikasında iqtisadi, sosial və humanitar siyasətin ümumi inkişaf strategiyasının
vacib istiqaməti olmasından xəbər verir.
Akademik U.Ələkbərov qeyd edib ki, ölkəmizin inklüziv inkişaf edən cəmiyyətin qurulması istiqamətində qazandığı uğurların başlıca
faktoru insan potensialının formalaşdırılması
və səfərbər edilməsinə elmi yanaşmadadır. Son
illərdə ölkədə adambaşına düşən gəlirlərin
artması, iqtisadi dirçəlişə nail olunması dövlət
səviyyəsində elm, təhsil və səhiyyənin inkişafı
üçün geniş şərait yaradıb. Təhlillər göstərir ki,
Azərbaycan Respublikasında qazanılan uğurların əsasında Prezident İlham Əliyev tərəfindən işlənilmiş, nəzəri əsasları və tətbiq üsulları

yeni olan idarəetmə texnologiyaları kompleksi
dayanır. Məruzədə idarəetmədə istifadə olunan
bu yeni sinergetik, komplementar və kompensasion texnologiyalar və onların kompleks
tətbiqinin nəticələri geniş təhlil edilib. Seminarın gedişində DİA-nın elmi-təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, dosent Rəcəb
Rəhimli Azərbaycan Respublikasının dövlət
idarəçilik sistemi, dövlət qulluğu sahəsində
həyata keçirilən islahatlar və əldə edilən nəticələrlə bağlı ətraflı bilgi verib. Məruzəçinin
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı təqdim etdiyi
faktlar, alimin ölkəmizin inkişaf dinamikasına
dair fikir və mülahizələri, o cümlədən nikbin
proqnozları böyük maraqla qarşılanıb.
Sonda Akademik U.Ələkbərov seminarda
iştirak edən professor, müəllim və doktorantların suallarını cavablandırıb. Qeyd edək ki,
Türkiyənin sosial elmlər sahəsində araşdırmalar həyata keçirən ilk və yeganə dövlət ali
təhsil ocağı olan Ankara Sosial Elmlər Universiteti Azərbaycanla elmi əməkdaşlığa böyük
diqqət göstərir.

Dövlət İdarəçilik Akademiyası Türkiyə ilə
əməkdaşlıq əlaqələrini genişləndirir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (DİA)
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ilə Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba
İcmaları İdarəsi arasında əməkdaşlıq protoko-

n 305 n

n Äþâëÿò Èäàðÿ÷èëèê Àêàäåìèéàñûíäà n

lu imzalanıb. Sənəd DİA-nın rektoru, akademik
Urxan Ələkbərov və Türkiyənin Xaricdəki
Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsinin sədri
Abdullah Eren tərəfindən Ankarada imzalanıb.

Tərəflər əməkdaşlığın qarşılıqlı olaraq
böyük fayda gətirəcəyinə əmin olduqlarını
bildiriblər. DİA-nın elmi-təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, dosent Rəcəb
Rəhimli imzalanma mərasimində iştirak edib.

«Azərbaycanda regional inkişafın idarə olunmasında yeni istiqamətlər» mövzusunda
respublika elmi konfransı keçirilib
Aprelin 22-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) «Azərbaycanda regional inkişafın
idarə olunmasında yeni istiqamətlər» mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib.
Konfransın açılışını Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov və Milli Məclisin regional məsələlər
komitəsinin sədri Arif Rəhimzadə ediblər.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 16 ildə Azərbaycanda bütün sahələrdə yüksək nailiyyətlər qazanılıb, bölgələrdə
sosial-iqtisadi inkişafla bağlı infrastruktur layihələri, köklü iqtisadi islahatlar həyata keçirilib, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzu əhəmiyyətli
dərəcədə artıb. Dövlət başçısı «Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı»nın
təsdiq edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.
Fərman ölkə regionlarının, o cümlədən kənd
yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində
görülmüş işləri növbəti illərdə də davam
etdirmək, eləcə də infrastrukturun və sosial
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması, bölgələrdə yaşayan əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədi daşıyır.
Qeyd edilib ki, regionlarımızın inkişafı
ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosialiqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib
hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul
edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət
proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı
sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin
icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı
inkişafına, kommunal xidmətlərin və sosial
infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxn 306 n

şılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açılmasına və nəticədə, əhalinin məşğulluğunun
artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan verib.
Daha sonra Yasamal bələdiyyəsinin üzvü
Əli Əkbərli, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sektor müdiri Nurlan Verdiyev, Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının dekanı, professor
Xatirə Hüseynova və akademiyanın dosenti
Roza Əliyeva məruzə ilə çıxış ediblər.
Konfransın gündəliyi və seçilmiş istiqamətlər regional inkişafın idarə olunmasında
innovativ proseslərin təhlili, perspektiv imkanların öyrənilməsinə həsr edilib. Bu sahədə əldə
edilmiş uğurlar və gələcək inkişaf perspektivləri istiqamətində innovasiyaları təqdim etmək istəyən tədqiqatçılar, müəllim heyəti,
mütəxəssislər fikir mübadiləsi aparıblar.
Konfransda Milli Məclis, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hərbi Prokurorluq,
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, Ombudsman Aparatının Şəki Regional Mərkəzi,
Mingəçevir «ASAN xidmət», Naftalan Şəhər
İcra Hakimiyyəti, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti, Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyəti,
Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağstafa
Rayon İcra Hakimiyyəti, Yardımlı Rayon İcra
Hakimiyyəti, Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti,
Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyəti, Xəzər Rayon İcra
Hakimiyyəti, Yasamal Bələdiyyəsi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Qərb Universiteti və digər qurumların nümayəndələri
iştirak ediblər.
Konfrans öz işini sessiyalarla davam etdirib.
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Türkiyə universitetləri ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın inklüziv inkişafı barədə
elmi ictimaiyyəti məlumatlandırmağa geniş imkanlar yaradır
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (DİA)
Türkiyənin nüfuzlu ali məktəbləri ilə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirir. Ankara Sosial Elmlər
Universiteti ilə münasibətlərimiz dinamik inkişafdadır. Məhz bu əlaqələr sayəsində Azərbaycanın inklüziv inkişafı barədə Türkiyənin
elmi ictimaiyyətinə ətraflı məlumat çatdıra
bilirik. Bunu AZƏRTAC-a açıqlamasında
DİA-nın rektoru, akademik Urxan Ələkbərov
deyib. U.Ələkbərov bildirib ki, 2018-ci il Davos Forumunun hesabatında inklüziv inkişaf
indeksinə görə Azərbaycan keçid iqtisadiyyatına malik ölkələr arasında 3-cü yerdə qərarlaşaraq, iqtisadi imkanları daha yüksək olan

Avropa İttifaqı ölkələrinin çoxunu geridə
qoyub. Eyni zamanda, inklüziv inkişafın idarə
edilməsinə, yəni resurslardan səmərəli istifadəyə görə Azərbaycan dünyada birinci yerdədir.
Bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiq etdiyi yeni
idarəçilik texnologiyalarının nəticəsidir.
Qeyd edək ki, U.Ələkbərov Ankara Sosial
Elmlər Universitetində təşkil olunan elmi seminarda «Davamlı inklüziv inkişaf məqsədlərinin
təmini üçün yeni idarəetmə texnologiyaları:
Azərbaycanın təcrübəsi» mövzusunda məruzə
ilə çıxış edib. Bundan başqa, Ankarada DİA ilə
Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba
İcmaları İdarəsi arasında əməkdaşlıq protokolu
imzalanıb.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «Azərbaycan Respublikasında dövlət-din münasibətləri»
istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursu təşkil edilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
«Azərbaycan Respublikasında dövlət-din münasibətləri» istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursu keçirilib. Kursa dövlət orqanlarında çalışan
müvafiq dövlət qulluqçuları cəlb olunub.
Bu istiqamətdə kursun əsas məqsədi
Azərbaycan Respublikasında dövlət-din müna-sibətlərinin əsas istiqamətləri, Azərbaycanda mövcud dini durum: reallıqlar və
perspektivlər, Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri dini icmaların fəaliyyətinin təşkili
kontekstində, Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri milli təhlükəsizlik kontekstində
və s. mövzularla bağlı biliklərin dinləyicilərə
çatdırılması və onlar ilə fikir müba- diləsinin
aparılması idi.

Kurs ərzində «Azərbaycan Respublikasında
dövlət-din münasibətləri» istiqaməti üzrə - Prezidenti Administrasiyasının Millətlərarasi münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsini müdiri, professor Etibar Nəcəfov, böyük
məsləhətçi Əliheydər Zülfüqarov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz
Qurbanlı, sədr müavinləri Səyyad Salahlı, Səyavuş Heydərov, Gündüz İsmayılov, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşı Abbas Abbasov,
Daxili İşlər Nazirliyi Baş ictimai təhlükəsizlik
ida-rəsinin milli, dini məsələlər üzrə şöbə rəisi
Oqtay Tağıyev, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Ceyhun Məmmədov və başqaları
müxtəlif mövzularda mühazirələrlə çıxış etmişlər.
Sonda kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə
sertifikatlar təqdim edilib.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində
çalışan dövlət qulluqçuları üçün ixtisasartırma kursu təşkil edilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
22-25 aprel tarixlərində «Müasir dövlət idarəçiliyinin təşkilati əsasları: 15 il innovativ
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inkişaf yollarında«» istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursu keçirilib.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
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Dövlət İdarəçilik Akademiyası arasında birgə
əməkdaşlıq, kadr potensialının gücləndirilməsi
kimi məsələlərə dair 2019-cu ildə imzalanan
Memoranduma əsasən kursa Azərbaycan
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin əməkdaşları olan dövlət qulluqçuları cəlb edilmişdir.
Kursun əsas məqsədi dövlət idarəçiliyində
innovativ texnologiyalar: Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi, Dünyada və bölgədə yeni
təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına Azərbaycan Respublikasının töhfəsi, dəyişikliklərin
idarəedilməsi, dövlət qulluqçularının mənəviəxlaqi kefiyyətlərinin artırılması və s. mövzu-
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larla bağlı biliklərin dinləyicilərə çatdırılması
və bu sahədə gözləntilər barədə fikir mübadiləsinin aparılması idi.
Kursun açılışında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru akademik Urxan Ələkbərov
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulmuş və Prezident İlham Əliyevin uğurla
inkişaf etdirdiyi innovativ idarəetmə texnologiyalarının nəzəri əsaslarının işlənilməsi, onların təcrübədə tətbiqindən danışdı. Akademik
U.Ələkbərov Azərbaycan Respublikasında davamlı inklüziv inkişaf sahəsində ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi strategiyanın əhəmiyyətindən söz
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açdı, dövlət siyasətinin yüksək peşəkarlıqla
planlaşdırılmasının və idarə edilməsinin innovativ idarəetmə texnologiyaları kompleksinin
tətbiqi ilə bağlı olduğunu qeyd etdi. Akademik
əldə edilən uğurların əsasında idarəetmə sahəsi
üçün mühüm olan sinergetik, komplimentar və
kompensasion texnologiyaların xüsusi yer
tutduğunu vurğuladı.
Digər məruzəçilər Dövlət İdarəçilik Akademiyasının I prorektoru professor Əlikram
Abdullayev, Siyasi araşdırmalar institutunun
direktoru, Milli Məclisin deputatı professor
Elman Nəsirov, Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının dosenti, Milli Məclisin deputatı

Aydın Mirzəzadə, Siyasi idarəetmə fakültəsinin dekanı professor Elçin Əhmədov, Analitika
və təhsilin informasiya təminatı şöbəsinin
müdiri professor Ziyafət Həbibova, Tarix
kafedrasının professoru Fuad Məmmədov,
Elmi-təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri dosent Rəcəb Rəhimli, Politologiya və
siyasi idarəetmə kafedrasının müəllimi, siyasi
elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Tural Əliyev,
Dövlət qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının
müəllimi Elnur Əliyev və başqaları müxtəlif
mövzularda mühazirələrlə çıxış etmişlər.
Sonda kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlərə
sertifikatlar təqdim edilib.

Yerli icra hakimiyyətlərində çalışan dövlət qulluqçuları üçün
distant təlim keçirilib
2019-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında dövlət qulluqçuları üçün
növbəti distant təlim keçirilib.
Təlimin əsas məqsədi ölkənin innovativ və
inklüziv inkişafı üçün hədəflərin yeni istiqamətləri ilə bağlı biliklərin dinləyicilərə çatdırılması və onlarla fikir mübadiləsinin aparılması
olub.
15 rayonu əhatə edən yerli icra hakimiyyətlərində çalışan müvafiq dövlət qulluqçuları
üçün növbəti distant təlimdə DİA-nın rektoru,
akademik Urxan Ələkbərov «Dövlət idarən 2 (66) 2019 n

çiliyində innovativ texnologiyalar: Azərbaycan
Respublikasının təcrübəsi» mövzusunda açılış
mühazirələri ilə çıxış edib.
Akademik Urxan Ələkbərov Heydər Əliyev
siyasətinin uğurlu nəticələrindən danışıb, Ulu
Öndərin ideyalarının Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirib
və bu gün Azərbaycanın iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdiyini konkret faktlarla diqqətə
çatdırıb. Qeyd olunub ki, bir sıra iqtisadi və
sosial göstəricilərinə görə müasir Azərbaycan
Respublikası hazırda yüzillik tarixi olan və
dünya liderləri sayılan ölkələrlə rəqabət
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aparmaq iqtidarındadır. Dövlətimizin başçısının tətbiq etdiyi və dünya miqyasında ilk dəfə
işlənilmiş sinergetik, kompensator idarəçilik
texnologiyaları sayəsində Azərbaycanın inklüziv inkişaf indeksi Avropa İttifaqına üzv olan
bir çox dövlətlərin göstəricilərindən yüksək
olduğu qeyd edilib. O, Azərbaycanın uğurlu

inkişafında Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın xüsusi rol oynadığını bildirib.
Təlimin sonunda distant təlimə qoşulan
yerli icra hakimiyyətlərində çalışan dövlət qulluqçularının mövzu ilə bağlı sualları cavablandırılıb.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «Heydər Əliyev ideyaları və müasir Azərbaycan»
mövzusunda doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransı keçirilib
Mayın 3-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında doktorant və dissertantların Ümummilli lider Heydər Əliyevin 96-cü ildönümünə
həsr edilmiş «Heydər Əliyev ideyaları və
müasir Azərbaycan» mövzusunda elmi-praktiki konfransı keçirilib. DİA-nın Elmi-təşkilat
və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin təşkilatçılığı
ilə keçirilən elmi-praktik konfransı giriş sözü
ilə açan Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov Ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və
xalqı qarşısındakı müstəsna xidmətlərindən,
Ulu öndərin zəngin siyasi irsinin, idarəçilik
təcrübəsinin əhəmiyyətindən danışıb. Rektor
qeyd edib ki, bu il Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə gəlişinin 50 illik yubileyi də qeyd
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ediləcək. Heydər Əliyev ideyalarının və siyasi
irsinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti nəticəsində Azərbaycan dünyada inkişaf etmiş ölkələr sırasında
layiqli yerini tutmuşdur. Daha sonra rektor
qeyd etmişdir ki, Davos Dünya İqtisadi Forumunda inklüziv inkişaf indeksinə görə Azərbaycan keçid iqtisadiyyatına malik ölkələr
arasında üçüncü yerdə qərarlaşaraq, iqtisadi
imkanları daha yüksək olan Avropa İttifaqı
ölkələrinin çoxunu geridə qoymuşdur. Eyni zamanda, inklüziv inkişafın idarə edilməsinə,
yəni resurslardan səmərəli istifadəyə görə
Azərbaycan dünyada birinci yerdədir. Azərbaycan hərtərəfli inklüziv inkişaf indeksinə
görə Litva və Macarıstandan sonra 3-cü göstəriciyə malikdir. Akademik qeyd etdi ki, bu
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nailiyyətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən dərin düşünülmüş
strategiya və tətbiq olunan orijinal innovativ
idarəetmə texnologiyaları əsasında qazanılıb.
Bu texnologiyaların işlənilməsi və həyata
keçirilməsi prosesində Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və onun
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu xüsusi
rola malikdir.
Daha sonra rektor konfransda iştirak edən
doktorant və dissertantlara söz verdi. Konfransda çıxış edən doktorant və dissertantlar ulu
öndərin Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni

və dövlət quruculuğu sahəsindəki xidmətlərinə
həsr olunmuş mövzular ətrafında çıxışlar
etdilər, Ümummilli liderin zəngin dövlətçilik
təcrübəsi müxtəlif aspektlərdən elmi cəhətdən
təhlil edildi. Konfransda doktorant və dissertantların 21 məruzəsi dinlənildi. Yekun nitqi
söyləyən rektor, akademik Urxan Ələkbərov
qeyd etdi ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
zəngin siyasi irsi, idarəçilik təcrübəsi, siyasi
elmə gətirdiyi yeniliklər zaman keçdikcə gənc
alimlər tərəfindən daha diqqətlə, daha dərindən öyrəniləcək və gələcək siyasi idarəçilikdə
geniş tətbiq ediləcəkdir.
Konfransın sonunda xatirə şəkilləri çəkildi.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş
elmi konfrans təşkil edilib
Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının (DİA) Heydər Əliyev Dövlət İdarəçiliyi Məktəbində Ümummilli liderin anadan
olmasının 96-cı ildönümü ilə əlaqədar elmi
konfrans keçirilib.
Konfransdan öncə Ulu öndərin akademiyadakı büstü önünə əklil qoyulub, xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Konfransı giriş sözü ilə DİA-nın rektoru,
akademik Urxan Ələkbərov açıb. O, «Heydər
Əliyev və Azərbaycan Respublikasında inklüziv cəmiyyətin formalaşması» mövzusunda
məruzə edib. Akademik Urxan Ələkbərov
görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, bu il
həm də Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyidir. Bəzi məqamlarda Azərbaycanın bu gün qazandığı uğurların əsası elə o
dövrdə qoyulub. Yaxşı idarəetmə ölkənin uğurlu inkişafı və bu prosesin davamlılığının təmin
olunması üçün zəruri şərtdir. Müstəqilliyini
bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası
iqtisadi və sosial inkişaf baxımından nəzərəçarpacaq nailiyyətlərə imza atıb. Dövlətin
uğurlu daxili və xarici siyasəti, milli və qlobal
maraqların uzlaşdırılması, müasir idarəetmə
texnologiyalarının tətbiqi Azərbaycanın beyn 2 (66) 2019 n

nəlxalq münasibətlər sistemində iqtisadi və
siyasi önəminin getdikcə artmasına yol açıb.
Akademik Urxan Ələkbərov deyib: «İnklüziv inkişaf dövlətin inkişafının elə bir
yoludur ki, ölkədə bütün sahələrin inkişafını
ehtiva edir və bunun nəticələrindən bütün
vətəndaşlar bəhrələnir. İnklüziv inkişaf çox
geniş anlayışdır və Ulu öndərin fəaliyyətinin
bütün mərhələlərində biz inklüziv inkişafa xüsusi önəm verildiyini görürük. İnklüziv cəmiyyətin formalaşdırılması yalnız ölkədə
səmərəli iqtisadiyyatın mövcudluğu şəraitində
mümkündür».
Rektor qeyd edib ki, Azərbaycanın müasir
tarixində Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri, onun irsi hələ uzun illər tədqiqatçıların
diqqət mərkəzində olacaq. Müasir Azərbaycanın qurucusu olan Ümummilli liderimizin
xatirəsi Azərbaycan adı yaşadıqca xalqımızın
yaddaşında, ürəyində yaşayacaq. Rektor Urxan
Ələkbərov Heydər Əliyevin ölkəmizin uğurlu
inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi böyük
işlərin, möhtəşəm layihələrin bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb.
Konfransda Milli Məclisin deputatı, DİA-nın
Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru,
siyasi elmlər doktoru, professor Elman Nəsirov «Siyasətin Heydər Əliyev zirvəsi» mövn 311 n
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zusunda məruzə edib. O bildirib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin tarixində misilsiz xidməti olmuş şəxsiyyətdir.
Deputat deyib: «Müasir Azərbaycan dövləti Ulu öndərdən xalqımıza əmanətdir, bu
əmanəti göz bəbəyi kimi qorumaq və Heydər
Əliyev ideyaları ətrafında sıx birləşib onları
davam etdirmək hər birimizin borcudur. Ulu
öndər həm 1969-1982-ci, həm də 1993-2003-cü
illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən ölkəmiz
üçün unudulmayacaq işlər görüb. Hər iki dövr
bir-birindən zaman, ictimai-siyasi formasiya
baxımından seçilsə də, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından bir-birinə oxşardır».
DİA-nın Hüquq kafedrasının müdiri Fəxrəddin Nağıyev «Heydər Əliyev və Azərbaycan
Respublikasında hüquqi islahatlar» məruzəsində nəzərə çatdırıb ki, Azərbaycan Respublikası
müstəqilliyə qovuşduqdan sonra demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğunu özünün inkişaf
yolu seçdi. Lakin bu proses heç də sadə olmadı. Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində öz
tarixinin ən mürəkkəb dövrlərindən birini
yaşayıb. Məhz belə ağır şəraitdə xalqın təkidi
ilə hakimiyyətə qayıdan Ümummilli lider Heydər Əliyev qısa müddət ərzində Azərbaycanda
n 312 n

sabitliyi təmin etməyə nail oldu və taleyüklü
dövlət quruculuğunu həyata keçirməyə başladı. Bu proses özünü məhkəmə-hüquq islahatlarının reallaşdırılmasında da göstərdi. 1995-ci
ildə Konstitusiyanın qəbul edilməsi ilə məhkəmə-hüquq islahatının birinci mərhələsi başlandı. Əsası Ulu öndər tərəfindən qoyulan bu
proses Prezident İlham Əliyev tərəfindən bu
gün uğurla davam etdirilir.
DİA-nın Elmi təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, dosent Rəcəb Rəhimli
«Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyində islahatların banisidir» mövzusunda məruzə edib. O
deyib: «SSRİ kimi bir imperiya parçalandıqdan sonra öz müstəqil dövlətini qurmaq,
ağrılı-acılı keçid dövrünü keçmək üçün Azərbaycana güclü lider lazım idi. Sevindirici
haldır ki, müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın, sözün əsl mənasında, lideri var
idi. Məhz bu liderin − Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində biz müstəqilliyimizi
möhkəmləndirə bildik. Ümummilli liderin
dövlət idarəçiliyi sahəsində apardığı uğurlu islahatlar ölkəmizin dinamik inkişafına səbəb
oldu».
Konfrans məruzələr ətrafında müzakirələrlə davam edib.
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DİA Tələbə Elmi Cəmiyyəti Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans keçirmişdir
10 may 2019-ci il tarixində DİA Tələbə
Elmi Cəmiyyəti tərəfindən Ümummilli lider
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev xarizmatik lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
banisidir» mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdir.
Konfransı giriş sözü ilə Akademiyanın rektoru, akademik Urxan Ələkbərov açaraq böyük
xilaskar, xarizmatik lider, bütün dünyada tanınmış görkəmli siyasətçi, müstəqil dövlətçilik
tariximizin parlaq siması Ulu öndər Heydər
Əliyevin dövlətçilik irsini Azərbaycan xalqının
milli sərvəti kimi qiymətləndirmiş, ölkəmizin
dinamik və sürətli inkişaf yolunda əldə etdiyi
uğurların tükənməz mənbəyi kimi bu bazis
əsasında qazanıldığını vurğulamışdır. Natiq
Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, XXI əsrin ən uğurlu siyasi liderlərindən
olan Prezident İlham Əliyevin gördüyü böyük
işlər nəticəsində Azərbaycanın bu gün sürətlə
inkişaf etdiyini nüfüzlu beynəlxalq qurumların
məlumatlarına isinad edərək göstərmişdir.
Rektor Ulu öndərimizin həyat və fəaliyyətinin
gələcək nəsillər üçün əsl nümunə olacağını,
onun hər zamanlar üçün əhəmiyyətli olan zəngin
çoxillik dövlətçilik təcrübəsinin öyrənilməsinin
zəruriliyini qeyd edərək, TEC-in konfransının
işinə uğurlar arzulamışdır.

Sonra DİA Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
sədri, dosent Sevil Məmmədova müzakirəyə
çıxarılan məsələ ilə bağlı məruzə etmiş və Ulu
öndərin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş
film nümayiş etdirilmişdir.
Plenar iclasdan sonra konfrans öz işini
dosent Sevil Məmmədova, dosent Sakit Əliyev
və dosent Yusif Zeynalovun rəhbərliyi ilə üç
bölmədə davam etdirmişdir. Bölmə iclaslarında Akademiyanın TEC üzvləri Azərbaycan
dövlətçiliyi tarixində Heydər Əliyev fenomeni
(S.Əliyeva), Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müstəqil dövlət quruculuğu strategiyası (F.Həsənova), Heydər Əliyevin xarici siyasət strategiyasında yumşaq güc elementləri (E.Hacıyev), Heydər Əliyev və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi (R. Novruzov), Heydər Əliyevin gənclər
siyasəti (A.Cəfərova), Heydər Əliyevin idman
siyasəti (N.Məmmədova), Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sürətli sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyası (R.Abbasov), Azərbaycan
Respublikasının inkluziv inkişafı (S.Paşayeva)
və başqa mövzularda maraqlı çıxışlar dinlənilmiş, Ümummilli lider Heydər Əliyevin
zəngin dövlətçilik irsinin bundan sonra da
daha dərindən araşdırılması istiqamətində
fəallıq göstəriləcəyinə əminlik ifadə olunmuşdur.

DİA-da dəyirmi masa: Azərbaycan-Qazaxıstan əlaqələri və regional inteqrasiya
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
(DİA) «Azərbaycan-Qazaxıstan əlaqələri və
regional inteqrasiya» mövzusunda dəyirmi
masa keçirilib.
Milli Məclis deputatlarının, professor və
müəllimlərin iştirak etdikləri tədbirdə DİA-nın
rektoru, akademik Urxan Ələkbərov Azərbaycan-Qazaxıstan əlaqələrinin inkişaf mərhələlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, iki dost və
qardaş ölkə arasında əməkdaşlığın qurulmasında və inkişafında Azərbaycan xalqının
n 2 (66) 2019 n

Ümummilli lideri Heydər Əliyev və Qazaxıstan xalqının lideri Nursultan Nazarbayevin
müstəsna xidmətləri olub.
Akademik Urxan Ələkbərov Ulu öndər
Heydər Əliyev siyasi kursunun bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini vurğulayıb, Azərbaycan-Qazaxıstan
münasibətlərinin daha da genişləndiyini söyləyib.
Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi, Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov Ulu öndər
n 313 n
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Heydər Əliyevin Nursultan Nazarbayevlə
dostluq münasibətlərini qeyd edib və iki xalqın
liderləri arasındakı münasibətin ölkələrimizin
bir-birinə yaxınlaşmasında mühüm rolunu
vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin
uğurlu nəticələrindən danışan Elman Nəsirov
Azərbaycan-Qazaxıstan əlaqələrindən bəhs
edib. Bildirib ki, Nursultan Nazarbayev beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini
daim müdafiə edib.
«Yeni Azərbaycan» qəzetinin baş redaktoru, deputat Hikmət Babaoğlu Azərbaycan-Qazaxıstan qardaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyətini
diqqətə çatdırıb, dahi rəhbər Heydər Əliyevin
çoxəsrlik əlaqələrimizin inkişafında xidmətlərini vurğulayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyev ideyalarının Prezident İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata keçirildiyini bildirən deputat
Hikmət Babaoğlu Azərbaycanın bu gün sürətlə

tərəqqi etdiyini, respublikamız ilə Qazaxıstan
əməkdaşlığının yüksək səviyyədə olduğunu
deyib. Hikmət Babaoğlu Nursultan Nazarbayevin Azərbaycana xoş münasibətindən danışıb.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin müşaviri, politoloq Tofiq Abbasov qeyd
edib ki, Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri
Avrasiya məkanında vacib inkişaf amilinə
çevrilib. Çünki iki dövlət arasında çox etibarlı
və yüksələn xətt üzrə davam edən əməkdaşlıq
mövcuddur.
Tofiq Abbasov ölkələrimizin tam sabitlik
şəraitində tərəqqi etdiklərini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri, Milli
Məclisin deputatı Əflatun Amaşov, deputatlar
Cavanşir Feyziyev, Aydın Hüseynov, Azər Badamov və digər çıxış edənlər mövzu ilə bağlı
fikirlərini bildirərək, Azərbaycan-Qazaxıstan
dostluğunun və əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışıblar.

Müasir dövlət idarəçiliyinin təşkilati əsasları: 15 il innovativ inkişaf yollarında
Mayın 14-də İsmayıllı rayonunda Azərbaycan
İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirdaməd SadıRespublikasının Prezidenti yanında Dövlət
qov açıb.
İdarəçilik Akademiyası və İsmayıllı rayon İcra
Seminarda Azərbaycan Respublikasının
Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə dövlət
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akadequlluqçuları üçün növbəti səyyar seminar kemiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov
çirilib. Seminarı giriş nitqi ilə İsmayıllı Rayon
«Dövlət idarəçiliyində innovativ texnologiyan 314 n
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lar: Azərbaycanın təcrübəsi» mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə bildirilib ki,
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini yalnız
28 il öncə bərpa etməsinə baxmayaraq, qısa
dönəmdə inklüziv və davamlı inkişaf siyasəti
reallaşdırmağa müvəffəq olub. Beynəlxalq qurumlar və müstəqil ekspertlərin sənədləri bu
faktın aşkar təsdiqidir. Məruzədə beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən 2017-2018-ci illərdə dərc
edilmiş rəsmi statistik bilgilər təhlil olunub.
Eyni zamanda Davos Dünya Forumunun
təsisçisi və Prezidenti professor Klaus Martin
Şvabın hazırladığı qlobal hesabat nəzərdən
keçirilib. Bildirilib ki, həmin hesabatda Azərbaycan dünyanın ən səmərəli sosial siyasət
həyata keçirən ölkəsi kimi xarakterizə olunub.
Azərbaycan bu baxımdan iqtisadi göstəriciləri
daha üstün ABŞ, Almaniya, Danimarka, Kanada, Fransa, Yaponiya kimi ölkələri geridə qoyub. Qeyd edilib ki, Ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş və Prezident
İlham Əliyevin uğurla inkişaf etdirdiyi innovativ idarəetmə texnologiyalarının nəzəri əsaslarının işlənilməsi, onların təcrübədə tətbiqi
nəticəsində bir sıra iqtisadi və sosial göstəricilərinə görə, müasir Azərbaycan Respublikası
hazırda yüz illik tarixi olan və dünya liderləri
sayılan ölkələrlə rəqabət aparmaq durumundadır. Seminar iştirakçıları Azərbaycanda tətbiq edilən və dünya miqyasında ilk dəfə
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işlənilmiş sinergetik, komplimentar və kompensasion texnologiyaların mahiyyəti barədə
məlumatlandırılıblar. Sözügedən texnologiyaların işlənilməsi və həyata keçirilməsi prosesində ölkənin birinci Vitse-Prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva və onun rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun xüsusi rolu olduğu diqqətə
çatdırılıb. Bildirilib ki, məhz dövlət başçısının
tətbiq etdiyi idarəçilik texnologiyaları sayəsində 2018-ci ilin yanvarında baş tutan Davos
İqtisadi Forumunun hesabatında inklüziv inkişaf indeksinə görə, Azərbaycan dünyada üçüncü yerdə qərarlaşaraq iqtisadi imkanları daha
yüksək olan ölkələrin çoxunu geridə qoyub.
Bu və bənzər təqdirəlayiq nəticələrin ölkənin
səmərəli idarə olunması və iqtisadi imkanlardan maksimum istifadə edilməsindən xəbər
verdiyi xüsusi vurğulanıb.
Millət vəkili, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, professor Elman Nəsirov «Dünyada
və bölgədə yeni təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına Azərbaycan Respublikasının töhfəsi» mövzusunda məruzəsində müstəqil
dövlət olaraq hər bir ölkənin dünya birliyində
tutduğu mövqe və qazandığı nüfuzun onun
beynəlxalq, regional və milli səviyyələrdə
reallaşdırdığı təhlükəsizlik siyasətinin çevikliyindən və səmərəliliyindən asılı olduğuna diqn 315 n
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qət çəkib. Vurğulanıb ki, hal-hazırda müstəqil
Azərbaycan özünün sülhpərvər mövqeyi,
qonşu, region və bütövlükdə əməkdaşlığa
meyilli olan bütün dövlətlərlə etibarlı əlaqələrinin səviyyəsi, həmçinin yüksək siyasi, iqtisadi, inkişaf potensialı ilə dünya dövlətləri
arasında rəğbət və dəstək qazanmaqda davam
edir və tərkib hissəsi olduğu regionun stabil
inkişafı və təhlükəsizliyinin təminatında üzərinə düşən rolu uğurla yerinə yetirir. Natiq
ölkənin işğalçılıq siyasətinin qurbanı olmasına
baxmayaraq həm region ölkələri ilə, həm də
dünya dövlətləri ilə praqmatik, ölçülüb-biçilmiş, düşünülmüş və balanslı siyasi strategiya
əsasında münasibətlər qurması sayəsində güclü milli və regional faktora çevrildiyini, beynəlxalq aləmlə uğurlu inteqrasiyasını və əksər
geosiyasi aktorlarla qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq qurduğunu diqqətə çatdırıb.
«Dövlət qulluğunda innovasiyaların yeni
mərhələsi» mövzusunda məruzə ilə çıxış edən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Elmi təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rəcəb Rəhimli innovasiyaların dövlət sektorunda
tətbiq olunmasının əsas məqsədləri və dövlət
n 316 n

qulluğunda innovasiyaların tətbiqinin dövlət
qulluğunun inkişafı strategiyası ilə bağlılığı
haqqında geniş məlumat verib. Qeyd edilib ki,
hazırda ölkəmizdə haqqında məlumat verərək
innovasiyaların tətbiqi gedişində səmərəli texnologiyalar, təşkilati formaların, potensial layihələrin, innovativ idarəetmə alətlərinin
seçiminə xüsusi diqqət yetirilir. Natiq Azərbaycanda bu istiqamətdə reallaşdırılan məqsədyönlü siyasətin ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi,
mənəvi-ideoloji və sosial həyatını kökündən
dəyişdiyinə, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
inkişafına təkan verdiyinə diqqət çəkib. Eyni
zamanda dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin
ölkənin inkişafında, vətəndaşların rifahının
yüksəlməsində təzahürünü tapdığı vürğulanıb.
Bildirilib ki, dövlət qulluğunun təşkili çərçivəsində reallaşdırılan əsaslı dəyişikliklər, dövlət
qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və dövlət qulluğunda səriştə modelinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar nəzərdə
tutulan yeni innovativ yanaşma və təşəbbüslər
bu institutun nüfuzunun daha da artmasına
imkan yaradacaq və Azərbaycanın yeni uğurlarına qapı açacaq.
Seminarın yekununda iştirakçıların sualları
cavablandırılıb.
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Sonda rayon icra hakimiyyətinin başçısı
Mirdaməd Sadıqov dəyərli və çox gərəkli
mövzuda seminar keçirdikləri, idarəetmənin

müasir dövrünün müxtəlif istiqamətlərini özündə əks etdirən çıxışlara görə qonaqlara təşəkkürünü bildirib.

Azərbaycanın sosial siyasəti Davos Dünya İqtisadi Forumunun təsisçisi və
prezidenti Klaus Martin Şvabın qlobal hesabatında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərovun «Azərbaycanın sosial siyasəti Davos Dünya İqtisadi

Forumunun təsisçisi və prezidenti Klaus Martin Şvabın qlobal hesabatında» adlı yeni məqaləsi nəşr edilib.

Məqaləyə keçid: 1. http://www.azerbaijan-news.az/uploads/1557959022.pdf
2. http://www.br.az/economy/20190516104927241.html
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Dəyirmi masa keçirilmişdir
24 may 2019-cu il tarixində DİA Tələbə
Elmi Cəmiyyəti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili və xarici
siyasəti» mövzusunda Dəyirmi masa keçirmişdir.
Dəyirmi masanı giriş sözü ilə Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik
Urxan Ələkbərov açaraq Müsəlman Şərqində
ilk demokratik respublikanın məhz Azərbaycanda yaranmasının əhəmiyyətindən danışmış,
ötən 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
qurulmasının 100 illik yubileyinin və bu ilin
«Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili» kimi
ölkəmizdə geniş qeyd edilməsinin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmiş, AXC-nin
qısa zamanda əldə etdiyi nailiyyətlər və uğurlardan ətraflı söz açmış, Xalq Cümhuriyyəti
dövründə əsası qoyulan müstəqillik, dövlətçilik
ənənələrinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti sayəsində davam etdirildiyini göstərmişdir. Müasir dövrdə AXC-nin layiqli varisi müstəqil Azərbaycanın təməli Ulu
öndərimiz tərəfindən qoyulmuş və Prezident
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İlham Əliyevin yeni keyfiyyət səviyyəsində
böyük uğurla davam etdirdiyi düşünülmüş siyasət nəticəsində dünyada özünün xüsusi çəkisi
və yeri olan bir dövlətə çevrildiyini qeyd etmişdir. Rektor çıxışının sonunda TEC üzvlərinin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi və
fəaliyyətinin öyrənilməsinə göstərdikləri diqqətin təqdirəlayiq olduğunu qeyd edərək, Dəyirmi masa iştirakçılarına uğurlar arzulamışdır.
Dəyirmi masada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ərəfəsində siyasi vəziyyət
(M.İmamova), Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə qadınlara seçki hüququnun verilməsi
(N.Quliyeva), AXC hökumətinin təhsilin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar
(N.Məmmədova), AXC-nin beynəlxalq aləmdə
tanınmasının əhəmiyyəti (N.Eyvazadə), AXC-nin
xarici siyasəti (R.Novruzov), Müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının sürətli sosialiqtisadi inkişaf nailiyyətləri (S.Paşayeva), AXC
və müasir Azərbaycanda tolerantlıq ənənələri
(İ.Məmmədli) və s. mövzularda tələbə və magistrantların çıxışları dinlənilmiş, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin müstəqil dövlətçilik fəaliyyətinin daha dərindən araşdırılması bir vəzifə
olaraq qarşıya qoyulmuşdur.
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Dövlət İdarəçilik Akademiyasının komandası
«Enactus-2019» milli çempionatının qalibi oldu
Bakı Konqres Mərkəzində «Enactus-2019»
Azərbaycan milli çempionatı keçirilib. Çempionatın qalibi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının (DİA) komandası olub.
Bu beynəlxalq platformanın əsas məqsədi
ölkələrdə iqtisadi potensialın gücləndirilməsində gənc nəslin rolunu artırmaq, onların
sahibkarlıq təşəbbüslərini stimullaşdırmaq, bu
cür vərdişləri inkişaf etdirərək sosial biznes
ideyalarını gənclər arasında təbliğ etməkdir.
Azərbaycan Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov qalib komandanın cari
ilin sentyabr ayında ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San-Xose şəhərində (Silikon Vadisində)
keçiriləcək «Enactus-2019» dünya çempionatında ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazandığını bildirib.
Tədbirdə gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev, «Enactus Global»ın
MDB ölkələri üzrə direktoru Yusif Məcidov,
«Enactus Azərbaycan» nümayəndəliyinin rəhbəri Faiq Məmmədov və digərləri çıxış edib,
iştirakçılara uğurlar arzulayıblar.
Sonra ali təhsil müəssisələrinin «Enactus»
komandaları üzərlərində çalışdıqları layihə-

lərin münsiflər heyəti qarşısında səhnə təqdimatını ediblər. Münsiflər heyəti dövlət və özəl
qurumlardan olmaqla 23 müstəqil ekspertdən
təşkil edilib.
Final mərhələsinə 4 ali məktəb – DİA, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universiteti və Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin komandaları mübarizə aparıblar.
Münsiflərin rəyinə əsasən, DİA-nın komandası I yerə layiq görülərək «Enactus-2019»
Azərbaycan milli kubokunu qazanıb. Bu komanda «MyChicken» (cücələrim) və «SnacKing»
layihələri ilə çıxış edib. Layihələr maddi imkanı zəif olan ailə təsərrüfatlarında ev quşlarının sayının intensiv çoxaldılması yolu ilə
gəlirin artırılmasını, çox ucuz qiymətə satılan
mövsümü meyvələrin zay olmaması üçün onların asan üsullarla qurudulmuş meyvə halına
gətirilməsini, ilkin emalda əlçatan innovasiyanın tətbiqini nəzərdə tutub.
Münsiflərin qərarına əsasən Dövlət İqtisad
Universitetinin komandası II yerə, Memarlıq
və İnşaat Universitetinin komandası isə III
yerə layiq görülüb. Komandalara mükafatlar
təqdim olunub.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «İnklüziv cəmiyyətin qurulmasında gənclərin rolu»
mövzusunda elmi seminar keçirilib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
«Davamlı inkişafın planlaşdırılması və idarə
edilməsi» kafedrasının təşəbbüsü və «Davamlı
inkişafın idarə edilməsi» ixtisasında təhsil alan
tələbə və magistrantların iştirakı ilə «İnklüziv
cəmiyyətin qurulmasında gənclərin rolu» mövzusunda elmi seminar keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan DİA-nın rektoru
akademik Urxan Ələkbərov müasir dövrdə
cəmiyyətin inklüziv inkişafının əhəmiyyətini
vurğulayaraq, bu prosesdə gənclərin oynadığı
mühüm rolundan danışıb. Rektor qeyd etdi ki,
n 318 n

Azərbaycanda müşahidə edilən inklüziv inkişafın nəticələrini bütün vətəndaşların öz həyatlarında hiss etmələri əsası hələ XX əsrin
sonlarında Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş və bu gün də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən idarəçilik strategiyasının innovativ xarakteri ilə birbaşa bağlıdır. Bu strategiyanın
davamlı olması isə gələcək nəsillərin və xüsusən də indiki gənc nəslin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.
Sonra tədbirdə tələbə gənclərdən Əhmədzadə Nəzrin, Hacızadə Çinarə, Məmmədzadə
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Fidan, Əliyeva Milana, Orucova Nuray, Mehdiyeva Səma və digərləri davamlı inkişafda
innovativ texnologiyalar, yoxsulluğun azaldılması, sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi,
gender bərabərsizliyinin aradan qaldırılması,
alternativ enerji mənbələri və s. mövzularda
çıxışlar etdilər.
Daha sonra «Davamlı inkişafın təmin
olunmasında ASAN xidmətin rolu», «Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri», «Yaşıl
və göy iqtisadiyyat davamlı inkişafın amili
kimi», «Azərbaycan regionlarının inklüziv inkişaf potensialının qiymətləndirilməsi», «Lən-

kə-ran-Astara iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı strateji sektor kimi», «Süni balıqartırma
və əmtəə balıqçılığının tarixi və iqtisadi durumu», «Azərbaycanda davamlı inkişaf sahəsində dövlət siyasəti», «Davamlı inkişafda təbii
resursların idarə edilməsi», «Davamlı inkişafda
sosial indikatorlar», «Davamlı inkişafda yaşıl
enerji» mövzularında Acalova Fatimə, Rzayev
Qurban, Abdullayeva Fərəh, Kərimli Emilya,
Babayev Ramil, Mərdanlı Fədai, Axundova
Dilbər, Cəfərova Elnarə, Zeynalova Seyidgöyçək və digər tələbələrin hazırladıqları posterlərin tədqimatı oldu.

Müasir dövlət idarəçiliyinin təşkilati əsasları:
15 il innovativ inkişaf yollarında
İyunun 11-də Şəki şəhərində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi və Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qulluqçuları və
n 2 (66) 2019 n

ASAN könüllüləri üçün növbəti səyyar seminar keçirilib.
Seminarda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan Ələkbərov
«Dövlət idarəçiliyində innovativ texnologiyalar: Azərbaycanın təcrübəsi» mövzusunda
n 319 n
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məruzə ilə çıxış edib. Məruzədə bildirilib ki,
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini yalnız
28 il öncə bərpa etməsinə baxmayaraq, qısa
dönəmdə inklüziv və davamlı inkişaf sahəsində nəzərəçarpan uğurlara imza atıb. Bu
uğurlar beynəlxalq qurumlar və müstəqil ekspertlərin hesabatlarında öz əksini tapıb. Məruzədə beynəlxalq təşkilatların 2018-2019-cu
illərdə dərc edilmiş rəsmi statistik bilgiləri
təhlil olunub. Eyni zamanda Davos Dünya Forumunun təsisçisi və fəxri Prezidenti professor
Klaus Martin Şvabın hazırladığl qlobal hesabat
nəzərdən keçirilib. Bildirilib ki, həmin hesan 320 n

batda Azərbaycan dünyanın ən səmərəli sosial
siyasət həyata keçirən ölkəsi kimi xarakterizə
olunub. Azərbaycan bu baxımdan iqtisadi
göstəriciləri daha üstün ABŞ, Almaniya, Danimarka, Kanada, Fransa, Yaponiya kimi ölkələri
geridə qoyub. Qeyd edilib ki, Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş
və Prezident İlham Əliyevin uğurla inkişaf etdirdiyi innovativ idarəetmə texnologiyalarının
nəzəri əsaslarının işlənilməsi, onların təcrübədə tətbiqi nəticəsində bir sıra iqtisadi və
sosial göstəricilərinə görə, müasir Azərbaycan
Respublikası hazırda yüz illik tarixi olan və
n Aprel - May - Iyun n
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dünya liderləri sayılan ölkələrlə rəqabət aparmaq durumundadır. Seminar iştirakçıları Azərbaycanda tətbiq edilən və dünya miqyasında
ilk dəfə işlənilmiş sinergetik, komplimentar və
kompensasion texnologiyaların mahiyyəti
barədə məlumatlandırılıblar. Sözügedən texnologiyaların işlənilməsi və həyata keçirilməsi
prosesində ölkənin birinci Vitse-Prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rolu
olduğu diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, məhz
dövlət başçısının tətbiq etdiyi idarəçilik texnologiyaları sayəsində 2018-ci ilin yanvarında
baş tutan Davos İqtisadi Forumunun hesabatında inklüziv inkişaf indeksinə görə, Azərbaycan dünyada üçüncü yerdə qərarlaşaraq
iqtisadi imkanları daha yüksək olan ölkələrin
çoxunu geridə qoyub. Bu və bənzər təqdirəlayiq nəticələrin ölkənin səmərəli idarə olunması
və iqtisadi imkanlardan maksimum istifadə
edilməsindən xəbər verdiyi xüsusi vurğulanıb.
Millət vəkili, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, professor Elman Nəsirov «Dünyada
və bölgədə yeni təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına Azərbaycan Respublikasının töhfəsi» mövzusunda məruzəsində qloballaşma
dönəmində təhlükəsizlik anlayışının daha geniş məna kəsb etdiyinə diqqət çəkib. O, müstəqil dövlət olaraq hər bir ölkənin dünya
birliyində tutduğu mövqe və qazandığı nüfuzun onun beynəlxalq, regional və milli səviyyələrdə reallaşdırdığı təhlükəsizlik siyasətinin
çevikliyindən və səmərəliliyindən asılı olduğuna diqqət çəkib. Eyni zamanda məruzəçi ictimai rəyin getdikcə artan təsiri və dünya
dövlətlərinin bir-birindən asılılığı şəraitində
müdafiə obyektinin coğrafi genişlənməsi problemini dünya təhlükəsizliyi üçün önəmli fenomen kimi qabardıb. Vurğulanıb ki, hal-hazırda
müstəqil Azərbaycan özünün sülhpərvər mövqeyi, qonşu, region və bütövlükdə əməkdaşlığa
meylli olan bütün dövlətlərlə etibarlı əlaqələrinin səviyyəsi, həmçinin yüksək siyasi, iqtin 2 (66) 2019 n

sadi, inkişaf potensialı ilə dünya dövlətləri arasında rəğbət və dəstək qazanmaqda davam edir
və tərkib hissəsi olduğu regionun stabil inkişafı
və təhlükəsizliyinin təminatında üzərinə düşən
rolu uğurla yerinə yetirir. Natiq ölkənin işğalçılıq siyasətinin qurbanı olmasına baxmayaraq,
həm region ölkələri ilə, həm də dünya dövlətləri ilə praqmatik, ölçülüb-biçilmiş, düşünülmüş və balanslı siyasi strategiya əsasında
münasibətlər qurması sayəsində güclü milli və
regional faktora çevrildiyini, beynəlxalq aləmlə uğurlu inteqrasiyasını və əksər geosiyasi
aktorlarla qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq qurduğunu diqqətə çatdırıb.
«Dövlət qulluğunda innovasiyaların yeni
mərhələsi» mövzusunda məruzə ilə çıxış edən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Elmi
təşkilat və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri, dosent Rəcəb Rəhimli innovasiyaların
dövlət sektorunda tətbiq olunmasının əsas
məqsədləri və dövlət qulluğunda innovasiyaların tətbiqinin dövlət qulluğunun inkişafı
strategiyası ilə bağlılığı haqqında geniş məlumat verib. Natiq ölkədə dövlət qulluğu sistemində innovasiyaların tətbiqi zamanı səmərəli
idarəetmə texnologiyalarının seçimi, dövlət
qulluqçularının xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, dövlət qulluğunda səriştə modelinin tətbiq edilməsi ilə dəyişikliklərə təkan
verən təşkilati mühitin yaradılması, potensial
uğurlu layihələrin stimullaşdırılması, xərc və
resursların həcminin düzgün müəyyənləşdirilməsi kimi önəmli faktorlara xüsusi diqqət yetirildiyini vurğulayıb. O, bu istiqamətdə
reallaşdırılan məqsədyönlü siyasətin ölkənin
ictimai-siyasi, iqtisadi, mənəvi-ideoloji və
sosial həyatını kökündən dəyişdiyini, vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının inkişafına təkan verdiyini bildirib. Eyni zamanda diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət
orqanlarının fəaliyyətinin təşkilinə ən vacib
konseptual innovativ yanaşma dövlət qulluğu
sisteminin təkmilləşdirilməsinin bir çox istiqamətlərini özündə cəmləşdirən nəticəyönümlü idarəetmə prinsip və qaydalarının bu
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sahədə tətbiqidir. Məruzəçinin fikrincə, müasir dönəmdə dövlət qulluğu və dövlət idarəçiliyində innovasiyaların başlıca istiqaməti
əsasında səmərəliliyin keyfiyyət göstəriciləri
dayanan idarəetmə fəaliyyətinin inkişafıdır.
Natiq tətbiq edilən yeni innovativ yanaşma və

təşəbbüslərin bu institutun nüfuzunun daha da
artmasına imkan yaradacağını da xüsusi vurğulayıb.
Seminarın yekununda iştirakçıların sualları
cavablandırılıb.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında elmi-praktik konfrans:
«Dövlət qulluğunun aktual problemləri»
İyunun 21-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «Dövlət qulluğunun aktual problemləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans
keçirilib.
Dövlət Qulluqçularının Peşə Bayramı
Gününə həsr edilən konfrans Dövlət İdarəçilik
Akademiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin
(DİM) birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Konfrans «Dövlət qulluqçularının peşə bayramı
gününün təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq, Prezident Administrasiyası rəhbərinin «Dövlət qulluqçularının peşə bayramı
gününün qeyd edilməsi ilə bağlı tədbirlər planı»nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı
əsasında keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru, akademik Urxan
Ələkbərov Azərbaycanın qısa müddətdə inklüziv və davamlı inkişaf siyasətini reallaşdırmağa müvəffəq olduğunu bildirib. Vurğulayıb
ki, bütün bu nailiyyətlər ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən həyata keçirilən dərin düşünülmüş strategiya və tətbiq olunan orijinal innovativ idarəetmə texnologiyaları əsasında
qazanılıb. Ölkənin qazandığı uğurların əsasında insan potensialının formalaşması, idarəedilməsinə elmi yanaşma əsas yer tutur.
Prezidentin vətəndaşlara münasibəti
bütün məmurlar üçün örnəkdir
Elmi-praktik konfransda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş
n 322 n

şöbəsinin müdiri, Dövlət Qulluğunu İdarəetmə
Şurasının üzvü Süleyman İsmayılov çıxış
edərək deyib ki, Prezident İlham Əliyevin
«Dövlət qulluqçularının peşə bayramı gününün təsis edilməsi haqqında» 2006-cı il 25 may
tarixli Sərəncamı ölkədə demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət qurulması prosesində dövlət
qulluğunun rolunu artırmaq məqsədilə atılan
mühüm addımlardan biridir. Azərbaycan Respublikası praqmatik, gələcəyin hədəflərini çox
düzgün seçməyi bacaran, özünü uzaqgörən
siyasətçi kimi təsdiq edən Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyi islahatlarla çoxlarını heyrətə salıb. Azərbaycanın
müstəqillik illərində əldə etdiyi nailiyyətlərin
əsas səbəbini Ulu öndər Heydər Əliyevin
müstəqilliyimizin əbədiləşməsinə yönəldilmiş
siyasətinin onun layiqli varisi İlham Əliyev
tərəfindən böyük qətiyyətlə davam etdirilməsində, bu siyasətin mütəmadi olaraq müasir
dövrün çağırışlarına uyğun surətdə yeni ideyalar və konsepsiyalarla zənginləşdirilməsində
axtarmaq lazımdır. Məhz bu siyasət nəticəsində son illərdə ölkənin iqtisadi potensialı və
müdafiə qüdrəti dəfələrlə artıb.
Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının
üzvü Süleyman İsmayılov vurğulayıb ki, iqtisadi nailiyyətlərimiz ölkəmizin müdafiə qüdrətini getdikcə artıracaq və Qarabağa böyük
qayıdışın sürətli davamı təmin ediləcək, bütün
bunların nəticəsində Azərbaycan dövlətinin
nüfuzu daha da möhkəmlənəcək.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri
dövlət qulluğuna kadr hazırlanmasında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının fəaliyyətini xüsusi
qeyd edərək deyib: «Dövlət İdarəçilik Akaden Aprel - May - Iyun n
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miyası respublikamızın ən nüfuzlu ali məktəblərindən biridir. Öz spesifik tədris proqramı,
metodikası ilə başqa ali məktəblərdən seçilir.
Burada təhsilini başa vuran hər bir şəxs dövlət
qulluqçusu kimi müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarəetmə sistemində çalışır, onun inkişafında yaxından iştirak edir və gələcəkdə də
yaxından iştirak edəcək».
Süleyman İsmayılov Dövlət Qulluğunu
İdarəetmə Şuranın üzvü kimi son illərdə dövlət
qulluğunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fikirlərini də bölüşüb. Diqqətə çatdırıb ki, Ulu
öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycana
n 2 (66) 2019 n

rəhbərlik etdiyi illərdə dövlət qulluğu sahəsində yeni dövr başlanıb. Son 26 ildə yüzlərlə
qanun, fərman, sərəncam imzalanıb, qərarlar
qəbul olunub. «Dövlət qulluğu haqqında»
Azərbaycan Respublikası Qanunun 2000-ci il
iyulun 21-də qəbul olunduğunu xatırladan Süleyman İsmayılov həmin vaxtdan bəri bu qanundan irəli gələn çoxlu sayda normativ
hüquqi aktlar imzalandığını, eyni zamanda, bu
qanuna çoxlu sayda əlavələr və dəyişikliklər
olduğunu, son nəticədə mükəmməl bir sənədin
ortaya çıxdığını bildirib. Diqqətə çatdırıb ki,
sözügedən qanun qəbul olunandan bu günə
n 323 n
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qədər ona 180-dən çox əlavə və dəyişiklik
edilib. Bütün bunlar qanunun təkmilləşməsinə
yönəlib.
Süleyman İsmayılov vurğulayıb ki, dövlət
quruculuğu məsələləri Prezident İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir. Son 5-6
il ərzində dövlət quruculuğu məsələləri ilə
bağlı 450-dən çox fərman, sərəncam, qanun
imzalanıb. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçuları qarşısında ciddi tələblər qoyub. Prezidentin vətəndaşlara, onların müraciətlərinə
olan münasibəti bütün məmurlar üçün örnəkdir.
Ölkənin idarə olunmasında və inkişafında
dövlət qulluqçularının rolu böyükdür
Süleyman İsmayılov onu da diqqətə çatdırıb ki, dövlət qulluğu heç də müəyyən səlahiyyətlər əldə etmək kimi başa düşülməməlidir.
Əksinə, dövlət qulluqçularının çiyinlərinə
böyük bir yük düşür. Ölkənin idarə olunmasında, onun inkişafının daha da sürətlənməsində dövlət qulluqçularının böyük rolu var.
Dövlət qulluğunda çalışanlarla bağlı statistik göstəriciləri diqqətə çatdıran şöbə müdiri
Süleyman İsmayılov deyib ki, 2019-cu il yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə dövlət
qulluqçularının sayı 29 min 127 nəfərdir.
Aparılan son struktur islahatları nəticəsində
onların sayı 0,7 faiz azalıb. Dövlət qulluqçularının 28,5 faizini qadınlar təşkil edir. Dövlət
qulluqçularının orta yaş həddi 43 ildir. Bu
rəqəm gənclərə zəngin təcrübə məktəbindən
bəhrələnmək imkanı yaradır. 35-44 yaş arasında olan dövlət qulluqçularının sayı 26,3 faiz,
63-64 yaş arasında olan dövlət qulluqçularının
sayı isə 2,9 faizdir. Bütövlükdə dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçularının sayı ölkənin məşğul əhalisinin çox cüzi bir hissəsidir
- 0,6 faiz. Ona görə də dövlət qulluğunda çalışan hər bir şəxs hazırlıqlı olmalı və öhdəsinə düşən vəzifəni yüksək keyfiyyətlə icra etməlidir.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri
son vaxtlar ölkədə həyata keçirilən sosial islahatların əhəmiyyətini qeyd edərək, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev tərəfindən iyunun
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18-də təqdim olunmuş sosial paketdə dövlət
qulluqçularının maaşlarının artırıldığını vurğulayıb, bütün bunların müvafiq sahələrdə çalışanların daha yaxşı işləməsinə stimul
yaratdığını deyib.
Sonra Dövlət İmtahan Mərkəzi Direktorlar
Şurası sədrinin müavini Bəhram Xəlilov dövlət
idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatların uğurlu
nəticələrindən bəhs edib. Bildirib ki, dövlət
qulluqçularının seçimi sisteminin formalaşdırılmasında sivil, demokratik və vətəndaş
cəmiyyətinin tələblərinə cavab verən prinsiplər
həlledici vasitədir. Bu sahədə Dövlət İmtahan
Mərkəzinin üzərinə düşən əsas vəzifələrdən
biri də dövlət idarəçiliyi sistemini inkişaf
etdirmək məqsədilə dövlət qulluğuna qəbulu
mərkəzləşdirilmiş qaydada, müsabiqə və səmərəli əsaslarla aparmaqdan ibarətdir.
Azərbaycanda çevik dövlət qulluğu
sistemi formalaşıb
Elmi-praktik konfransda DİA-nın rektoru,
akademik Urxan Ələkbərov «Dövlət idarəçiliyində yeni texnologiyalar: Azərbaycan
Respublikasının innovativ təcrübəsi beynəlxalq təşkilatların sənədlərində» mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib.
Azərbaycanda çevik dövlət qulluğu sisteminin formalaşdığını qeyd edən rektor
ölkədə dövlət quruculuğu, dövlət idarəetmə
sisteminin formalaşması və dövlət qulluğunun
inkişafı proseslərində Ümummilli lider
Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərini diqqətə
çatdırıb. Dövlət idarəçiliyi üçün milli kadr
potensialının formalaşdırılmasının müasir
dövlət quruculuğu prosesinin tərkib hissəsi
olduğunu bildirən Urxan Ələkbərov dövlət
qulluğu sisteminin təkmilləşdirilməsi və
inkişafı, bu sahədə hüquqi bazanın tənzimlənməsi məsələlərini Prezident İlham Əliyevin
daim diqqət mərkəzində saxladığını vurğulayıb. Eyni zamanda, o, dövlət qulluğu üçün
kadr potensialının gücləndirilməsinin ölkədə
inklüziv inkişafın planlaşdırılması və idarə
edilməsi proseslərini daha da sürətləndirəcəyini bildirib.
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Məruzədə beynəlxalq təşkilatların 20182019-cu illərdə dərc edilən rəsmi statistik
məlumatları təhlil olunub. Həmçinin Dünya
İqtisadi Forumunun təsisçisi və fəxri prezidenti
Klaus Şvabın hazırladığı qlobal hesabat nəzərdən keçirilib. Qeyd olunub ki, həmin hesabatda Azərbaycan dünyanın ən səmərəli sosial
siyasət həyata keçirən ölkəsi kimi xarakterizə
edilib. Azərbaycan bu göstərici üzrə ABŞ, Almaniya, Danimarka, Kanada, Fransa, Yaponiya
kimi inkişaf etmiş ölkələri geridə qoyub.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ümummilli lider
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və
Prezident İlham Əliyevin uğurla inkişaf etdirdiyi innovativ idarəetmə texnologiyalarının
nəzəri əsaslarının işlənilməsi, onların təcrübədə tətbiqi nəticəsində bir sıra iqtisadi və sosial
göstəricilərinə görə müasir Azərbaycan Respublikası hazırda yüzillik tarixi olan və dünya
liderləri sayılan ölkələrlə rəqabət aparmaq
vəziyyətindədir.
Konfrans iştirakçıları Azərbaycanda tətbiq
edilən və dünya miqyasında ilk dəfə işlənilmiş
sinergetik, komplimentar və kompensasion
texnologiyaların mahiyyəti barədə məlumatlandırılıb. Həmin texnologiyaların işlənilməsi
və həyata keçirilməsi prosesində Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva və onun rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun xüsusi rolu olduğu diqqətə
çatdırılıb. Bildirilib ki, məhz dövlətimizin
başçısının tətbiq etdiyi idarəçilik texnologiyaları sayəsində Davos İqtisadi Forumunun 2018-ci ilin yanvarında dərc olunan
hesabatında inklüziv inkişaf indeksinə görə
Azərbaycan dünyada üçüncü yerdə qərar-
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laşaraq iqtisadi imkanları daha yüksək olan
ölkələrin çoxunu geridə qoyub. Bu və digər
təqdirəlayiq nəticələr ölkənin səmərəli idarə
olunmasından və iqtisadi imkanlardan maksimum istifadə edilməsindən xəbər verir.
Sonra DİA-nın Rəhbər dövlət idarəçiliyi
kadrlarının ixtisasının artırılması institutunun
direktoru, professor Gülnarə Qurbanova «Dövlət qulluqçularının təhsilində davamlı inklüziv
inkişaf naminə innovativ metodlar», Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzinin Dövlət qulluğu məsələləri şöbəsinin
müdiri Vüqar Əsgərov «Azərbaycanda dövlət
qulluğuna qəbul: cari vəziyyət, hədəflər və
çağırışlar», Mərkəzin İctimaiyyətlə əlaqələr və
kargüzarlıq şöbəsinin mətbuatla iş və elektron
kommunikasiya sektorunun müdiri Xanlar
Xanlarzadə «Dövlət qulluğu ilə bağlı elektron
xidmətlər» mövzularında məruzələrlə çıxış
ediblər. Məruzələrdə dövlət idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən islahatlar nəticəsində əldə olunan
uğurlardan bəhs edilib.
Daha sonra DİA-da rəhbər dövlət idarəçiliyi sahəsində ixtisaslaşaraq məzun olan dövlət
qulluqçularına magistr dərəcəli diplomlar təqdim edilib.
Konfransda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının, Nazirlər Kabinetinin,
Milli Məclisin, Konstitusiya Məhkəməsinin,
müxtəlif nazirliklərin, Heydər Əliyev Mərkəzinin, Ombudsman Aparatının, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının, Baş Prokurorluğun, dövlət
komitələri və xidmətlərinin, Bakı şəhəri, Naxçıvan Muxtar Respublikası və rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.
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Akademik Ramiz Mehdiyevin yeni əsərinin
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında müzakirəsi olub
İyunun 28-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin
«Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: problemin mənbələri və nizamlanma
perspektivləri» adlı əsərinin müzakirəsi keçirilib.
Tədbiri açan DİA-nın rektoru, akademik
Urxan Ələkbərov akademik Ramiz Mehdiyevin
bu əsərində də əvvəlkilərdə olduğu kimi, həm
problemin kökünün və necə inkişaf etdiyinin,
həm də həlli imkanlarının təqdim edildiyini
bildirib. Rektor deyib: «Akademik Ramiz Mehdiyevin əsərlərinin müasir Azərbaycanın inkişafı, dünyada cərəyan edən qlobal proseslərin
təhlili baxımından böyük əhəmiyyəti var.
Görkəmli alimin bütün əsərləri bizim akademiya üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır».
Tədbirdə çıxış edən Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın Qafqazşünaslıq İnstitutunun
direktoru, professor Musa Qasımlı diqqətə
çatdırıb ki, akademik Ramiz Mehdiyevin
əsərlərində dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş
ölkəmizdə cərəyan edən ictimai, siyasi proses-
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lərə, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, onun köklərinə, həlli perspektivlərinə fəlsəfi baxış
ortaya qoyulur. Akademik yeni əsərində də, ilk
növbədə, münaqişənin köklərinə nüfuz edir, ən
mötəbər mənbələrə istinadla fikrini əsaslandırır. Alim bu qənaətə gəlir ki, münaqişənin
mənbələrinin mahiyyətini, səbəblərini və indiki konyunkturunu anlamaq üçün onu, ilk
növbədə, Rusiya imperiyasının və sovet hakimiyyətinin Cənubi Qafqazda köçürmə siyasəti
kontekstində araşdırmaq lazımdır. Əsərdə,
həmçinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
süni şəkildə yaradılması və sovet Rusiyasının
strateji məqsədləri, Azərbaycanın Türkiyəyə
yaxınlaşmasının qarşısını almaqdan ötrü Dağlıq Qarabağ məsələsini ortaya atması, xaricdən
gətirilən ermənilərin Azərbaycan ərazisində
yerləşdirilməsi ilə yanaşı, azərbaycanlıların
Ermənistan ərazisindən deportasiyası diqqətə
çatdırılıb. Ən vacib məsələlərdən biri də əsərdə
ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda respublika
rəhbərliyinin zəifliyi səbəbindən münaqişənin
başlanmasının qeyd olunmasıdır. Müəllif
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sonrakı prosesləri mərhələlərə bölüb, o
cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti,
atəşkəsə nail olunması, Lissabon sammitinin
müddəaları və ikili standartlar diqqətə çatdırılıb. Sonda akademik xüsusi vurğulayır ki,
N.Paşinyan tərəfindən anons edilmiş «iqtisadi
inqilab» və Ermənistanın sosial-iqtisadi həyatında əsaslı dəyişikliklər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə və
ədalətli şəkildə nizamlanmadan baş verməyəcək.
Milli Məclisin deputatı, DİA-nın Dövlət
qulluğu və kadr siyasəti kafedrasının dosenti
Aydın Mirzəzadə deyib: «Akademik Ramiz
Mehdiyev tədqiq etdiyi mövzu ilə bağlı birbaşa proseslərin içindədir. Bu baxımdan onun
əsərləri nəinki indi, gələcəkdə də oxucular və
tədqiqatçılar üçün çox maraqlı olacaq. Yeni
əsər sistemlidir, belə ki, burada problemin tarixi köklərindən başlayaraq bu günə qədər olan
bütün mərhələlər əhatə olunur. Əsər, həmçinin
faktlarla zəngindir. Eyni zamanda, əsərdə
mövzu ilə bağlı yeni faktlar aşkarlanır – bu
həmin faktlardır ki, biz onlara indiyə qədər
diqqət yetirməmiş, öz təbliğatımızda ondan
istifadə etməmişik».
Milli Məclisin deputatı, DİA-nın Siyasi
Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, professor
Elman Nəsirov əsərdə çar Rusiyasından başlayaraq sovet dövrünədək münaqişənin köklərinin hərtərəfli araşdırıldığını, müəllifin
sistemli təhlil apardığını, A.Qriboyedov,
S.Qlinka, N.Şavrov və başqa mənbələri tədqiqata cəlb edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin necə yarandığını oxucuya təqdim etdiyini
bildirib. Əsərdən aydın olur ki, istər çar, istərsə
də sovet Rusiyası konkret ərazini – Azərbaycanı
ermənilər vasitəsilə nəzarətdə saxlamaq istəyir.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın inkişafı
sayəsində ölkənin dünyada hörmət qazanmış
sabit dövlətə çevrildiyini yazan müəllif, eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllində sülh yoluna sadiqliyini, lakin hərbi yolla
həlli hüququnu da özümüzdə saxladığını bildirir. «Əsər rus və Azərbaycan dillərində nəşr
edilib. Onun BMT-nin 6 dilinə tərcümə ediln 2 (66) 2019 n

məsi çox əhəmiyyətli olardı», – deyə professor
Elman Nəsirov vurğulayıb.
DİA-nın prorektoru, hüquq üzrə elmlər
doktoru Mehdi Abdullayev Azərbaycan elminə
töhfə olan bu əsərdə Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi, hüquqi, tarixi aspektlərdən təhlil
edildiyini söyləyib. Qeyd edib ki, müəllif
əsərdə SSRİ dağılandan sonra Azərbaycanın
beynəlxalq sərhədlərinin (digər müttəfiq respublikaların sərhədləri kimi) dünya birliyi
tərəfindən «uti possidetis juris» prinsipi əsasında,
yəni, müstəqillik əldə edildiyi anda mövcud
olan keçmiş inzibati sərhədlər çərçivəsində
tanındığını göstərir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru, «Azərbaycan
Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
Azərbaycanlı İcması» İctimai Birliyinin sədr
müavini Elçin Əhmədov vurğulayıb ki, akademik Ramiz Mehdiyevin yeni əsəri müasir
dövrdə cəlb edildiyimiz münaqişə ilə daha
yaxından tanış olmaq istəyən hər bir tədqiqatçıda real təsəvvür yaradacaq, müstəqillik tariximizdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
ilə bağlı aparılan tədqiqatların kompleks şəkildə öyrənilməsi üçün mühüm mənbə rolunu
oynayacaq.
Professor Elçin Əhmədov bildirib ki, əsərdə tarixi sənədlər əsasında təkzibedilməz faktlarla Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə ermənilərin Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırmaq cəhdlərinin əsassız və
qeyri-qanuni olması sübut edilir: «Müəllif
qeyd edir ki, 1980-ci illərin axırlarında SSRİ-də
«yenidənqurma» adı altında baş verən hadisələrə və dağıdıcı proseslərə diqqətlə nəzər saldıqda, qondarma «Dağlıq Qarabağ problemi»nin
tamamilə süni mahiyyət daşıdığı aydın olur.
Həmin dövrdə SSRİ-nin ali rəhbərlərindən biri
olan Heydər Əliyevin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması nəticəsində Ermənistanın ultramillətçi dairələri, onların Kremldəki və xarici
ölkələrdəki havadarları tərəfindən Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın
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tərkibindən çıxarılması və onun Ermənistana
inteqrasiya edilməsi üçün əlverişli siyasi zəmin
yaradıldı».
Əsərdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin zəngin mənbələr əsasında kompleks şəkildə araşdırıldığını vurğulayan Elçin Əhmədov onu alimin elmi-nəzəri
və fəlsəfi ümumiləşdirmələri baxımından Azərbaycan elminin böyük nailiyyəti kimi səciyyələndirib.
DİA-nın Hüquq kafedrasının professoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru Namiq Əliyev de-

yib: «Akademik Ramiz Mehdiyevin bu və əvvəlki əsərləri göstərir ki, Dağlıq Qarabağ problemi daim diqqətdə olmalıdır. Bu baxımdan əsər
çox vaxtında yazılıb və orada qaldırılan məsələlərdən biz müəyyən nəticələr çıxarmalıyıq».
Müzakirələrə yekun vuran akademik Urxan
Ələkbərov qeyd edib ki, akademik Ramiz
Mehdiyev həm görkəmli alim, həm də yüksək
idarəçilik təcrübəsinə malik şəxsiyyətdir. Onun
bu əsərdə əksini tapan fikirləri vacibdir. Bu
əsər də, əvvəlkilər kimi, tədris proqramına
daxil edilməlidir.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında
«Azərbaycanın davamlı inklüziv inkişafında könüllülər fəaliyyətinin rolu»
istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursuna başlanılıb
İyunun 27-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında «Azərbaycanın davamlı inklüziv
inkişafında könüllülər fəaliyyətinin rolu»
istiqaməti üzrə ixtisasartırma kursuna başlanılıb.
Ikigünlük kursda Azərbaycanın 25 şəhər və
rayonundan dinləyicilər iştirak edirlər.
Kursun ilk məruzəçisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər
üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənov ölkəmizdə könüllülük hərəkatının mahiyyətindən,
tarixindən, onun cəmiyyətdə xüsusiyyətlərindən danışıb, eləcə də könüllülər və Azərbaycanın gənclər siyasəti haqqında dinləyicilərə
ətraflı məlumat verib. Vurğulayıb ki, Azərbaycanda könüllülük hərəkatının tarixi hələ Xürrəmilər dövründən başlayıb. Babək Azərbaycanı
yadelli işğalçılardan qorumaq üçün xalqa
müraciət edib və ətrafına toplaşan könüllülərlə
torpaqlarımızın işğalına qarşı mübarizə aparıb.
Müasir Azərbaycanda isə könüllülük sahəsində
inkişaf məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. Onun
1994-cü ildə dövlət çevrilişinə cəhd zamanı
xalqa müraciət etməsi müasir dövrümüzdə
könüllülük hərəkatının nadir nümunəsidir. O
zaman xalqa müraciət edildikdən 1-2 saat
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sonra Prezident Administrasiyasının qarşısına
100 minlərlə insan toplaşmışdı. Könüllülük
Azərbaycan xalqının xüsusiyyətindən, qəlbindən irəli gəlir.
Professor Əli Həsənov, həmçinin Heydər
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi humanitar
təşəbbüslərə də toxunub və bu layihələrin
təkcə Azərbaycanda deyil, xarici ölkələrdə də
reallaşdırıldığını bildirib.
Sonra Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
rektoru, akademik Urxan Ələkbərov dinləyicilər qarşısında «Dövlət idarəçiliyində yeni
texnologiyalar: Azərbaycan Respublikasının
innovativ təcrübəsi beynəlxalq təşkilatların sənədlərində» adlı məruzə ilə çıxış edib, könüllülük hərəkatının Azərbaycanda rolundan
danışıb. Qeyd olunub ki, könüllülük öz iradəsi
və sərbəst seçimi əsasında heç bir maddi xeyrə
əsaslanmayan və cəmiyyətin rifahının daha da
yaxşılaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoyan
sosial fəaliyyət istiqaməti hesab olunur.
Daha sonra Heydər Əliyev Mərkəzinin
Heydər Əliyev irsinin tədqiqi və elmi araşdırmalar departamentinin direktoru Məhəbbət
Mehdiyevanın «Heydər Əliyev və Azərbaycan
dövlətçiliyi», Prezident Administrasiyasının
Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin
baş məsləhətçisi İrfan Davudovun «Azərbayn Aprel - May - Iyun n
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canda gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri»
mövzularında məruzələri dinlənilib.
Kursun ikinci günündə Milli Məclisin deputatı, iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Tahir
Mirkişili «İqtisadiyyatın innovativ inkişafında
gənclərin rolu» mövzusunda məruzə edib.
Məruzədə bildirilib ki, qloballaşan dünyada
hər hansı bir sahəni innovasiyalarsız təsəvvür
etmək mümkün deyil. İqtisadiyyatda nailiyyətlərin əldə olunması məqsədilə innovativ texnologiyalardan geniş istifadə etmək Azərbaycan
dövlətinin əsas məqsədlərindəndir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Strateji araşdırma və planlaşdırma şöbəsinin böyük məsləhətçisi Xanlar
Ağalarov «Sosial şəbəkələr və informasiya
müharibələri» mövzusunda məruzəsində ölkəmizin bu istiqamətdə gördüyü işlərdən, qazandığı nailiyyətlərdən danışıb. Bildirilib ki,

n 2 (66) 2019 n

informasiya müharibələri müasir dünyada ən
çox diqqət yetirilməli məsələlərdəndir.
«Azərbaycanda müasir könüllülük hərəkatının əsas istiqamətləri» mövzusunda məruzə
edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi Cahangir Hacıyev ölkəmizdə könüllülük
hərəkatının yaranmasından danışıb. Qeyd edib
ki, Azərbaycan dövləti digər sahələr kimi, bu
sahənin də inkişafını diqqətdə saxlayır.
Gənclər və İdman nazirinin müavini İntiqam Babayev «Regionlarda gənclərlə işin xüsusiyyətləri» mövzusunda məruzəsində bu
sahədə görülən işlərdən bəhs edib. Bildirib ki,
bu sahə ilə bağlı müxtəlif dövlət proqramları
qəbul edilib və uğurla icra olunur.
Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim
edilib.
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