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Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev sentyabrın 27-də Anım Günü ilə 
əlaqədar xalqa müraciət edib.

Prezident İlham Əliyevin
müraciəti

- Əziz həmvətənlər.
Düz bir il bundan əvvəl Ermənistan 
Azərbaycana qarşı hərbi təxribat törə-
dərək, bizim döyüş mövqelərimizi və ya-
şayış məntəqələrimizi atəşə tutmuşdur. 
Bu namərd atəş nəticəsində ilk saatlarda 
mülki şəxslər, hərbçilər həlak olmuşdur. 
Mənim əmrimlə Azərbaycan Ordusu bu 
qanlı cinayətə cavab olaraq genişmiq-
yaslı əks-hücum əməliyyatına başlamış 
və 44 gün davam edən İkinci Qarabağ 
müharibəsində tam Qələbə qazanmışdır. 
Keçən il dekabrın 2-də mənim Sərənca-
mımla sentyabrın 27-si Azərbaycanda 
Anım Günü kimi təsis edilmişdir. İkin-
ci Qarabağ müharibəsində həlak olmuş 
qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirə-
si qarşısında bu gün bir daha baş əyir, 
onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Biz 
şəhidlərimizi öz qəlbimizdə əbədi sax-
layacağıq. Eyni zamanda, bu gün Vətən 
Müharibəsi Memorial Kompleksinin və 
Zəfər Muzeyinin təməli qoyulacaq. Bu 
da keçən ilin dekabrında mənim Sərən-
camımla həll olunan məsələdir. Bakıda, 
şəhərimizin ən gözəl yerlərinin birində 
İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrə-
manlarının şərəfinə möhtəşəm abidə 
ucaldılacaqdır. Onu da bildirməliyəm 
ki, bu gün saat 12-də bütün ölkə üzrə bir 
dəqiqəlik sükut elan ediləcəkdir.
İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şan-
lı tariximizdir. Bu Qələbə tarixdə əbədi 
qalacaq. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
44 gün ərzində düşmən ordusunu məhv 
edərək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 
Mən dəfələrlə demişdim ki, Azərbay-
can xalqı heç vaxt işğalla barışmayacaq. 
Dəfələrlə demişdim ki, nəyin bahasına 
olursa-olsun biz öz torpaqlarımızı geri 
qaytaracağıq. Dəfələrlə demişdim ki, 
düşmən öz xoşu ilə torpaqlarımızdan 
çıxmasa, biz onu torpaqlarımızdan qo-
vacağıq və belə də oldu. Biz Birinci Qa-
rabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə 
barışmadıq, güc topladıq, bütün gücləri 
səfərbər etdik, ordumuzu gücləndirdik, 
ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik, ölkə-
mizin nüfuzunu qaldırdıq və öz tarixi 
missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz 
düşməni torpaqlarımızdan qovduq və 
ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa et-
dik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. 
Bu gün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq 

kimi yaşayır. Bu gün Azərbaycan dövlə-
ti qalib dövlət kimi yaşayır. Biz bundan 
sonra müzəffər xalq və qalib dövlət kimi 
əbədi yaşayacağıq.
Ermənistan döyüş meydanında məğlub 
olarkən yenə də ən çirkin əməllərə əl 
atdı, mülki şəxslərə qarşı hərbi təxribat 
törətdi. Yüzdən çox mülki şəxs erməni 
faşizminin qurbanı oldu. Bizim şəhər və 
kəndlərimiz müntəzəm olaraq daim atəş 
altında idi. Ermənistan qadağan olun-
muş silahlardan istifadə edirdi, ağ fos-
forlu bombalardan istifadə edirdi, ballis-
tik raketlərdən istifadə edirdi. Ancaq heç 
nə bizi dayandıra bilməzdi. Azərbaycan 
xalqı əzm, iradə, cəsarət göstərərək bü-
tün bu təxribatlara sinə gərdi. Bizi heç 
kim və heç nə dayandıra bilməzdi. Mü-
haribə dövründə dəfələrlə Azərbaycan 
xalqına müraciət edərək deyirdim ki, 
heç kim və heç nə bizi dayandırmayacaq. 
Biz ədalət savaşına çıxmışıq. Biz ləyaqət 
savaşına çıxmışıq.
Biz milli qürur savaşına çıxmışıq. Biz 
müqəddəs savaşa çıxmışıq.
Müharibə dövründə hamımız bir şüar-
la yaşayırdıq – öldü var, döndü yoxdur. 
Azərbaycan xalqı Azərbaycan Ordu-
sunun arxasında möhkəm dayanaraq 
ordumuza əlavə güc verirdi. Günahsız 
insanların həlak olması, şəhər və kəndlə-
rimizin dağıdılması Azərbaycan xalqının 
iradəsini qıra bilmədi. Biz hər gün irəli 
gedirdik, hər gün qələbə qazanırdıq, hər 
gün yeni uğurlar haqqında məlumatlar 
daxil olurdu. 44 gün ərzində bir gün də 
olmayıb ki, biz geriyə addım ataq. An-
caq mənfur düşmən, - baxmayaraq ki, 
onların əlində əlverişli mövqelər var idi, 
ərazinin relyefi onlara böyük üstünlük 
təşkil edirdi, baxmayaraq ki, 30 il ərzin-
də 5-6 xətdən ibarət müdafiə istehkam-
ları qurulmuşdu, - geri getməyə məcbur 
olmuşdur. 44 günlük müharibə zamanı 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində bir 
nəfər də olsun fərari olmamışdır. An-
caq Ermənistan ordusunda 10 mindən 
çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə, 
qazilərimizlə fəxr edirik, eyni zaman-
da, Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq 
göstərmiş hərbçilərimizlə, əsgər-zabitlə-
rimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlı-
ğı, onların fədakarlığı heç vaxt unudul-
mayacaq. Biz bütün dünyaya göstərdik 
ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, 
Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç 
vaxt barışmaq fikrində deyildi.
44 günlük Vətən müharibəsi milli iradə, 
milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi. Biz 
Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 

300-dən çox şəhər və kənd döyüş mey-
danında işğaldan azad edildi. Biz qan 
tökərək, şəhidlər verərək bu Qələbəni 
əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, 
bizim qabağımızda diz çöksün və kapi-
tulyasiya aktına imza atsın. Həmin düş-
mən ki, 30 il ərzində bizə meydan oxu-
yurdu, 30 il ərzində Azərbaycan xalqının 
şərəf və ləyaqətini tapdalamağa çalışırdı. 
Azğınlaşmış, harınlamış, quduzlaşmış, 
qudurmuş düşmən bizim qabağımızda 
diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim 
oldu və məcbur oldu ki, noyabrın 9-dan 
10-na keçən gecə kapitulyasiya aktına 
imza atsın. Bunun nəticəsində yüzlərlə 
şəhər və kənd bir güllə atmadan, bir şə-
hid vermədən geri qaytarıldı.
Beləliklə, Azərbaycan öz ərazi bütöv-
lüyünü bərpa etdi. Biz müharibəni 
hərbi-siyasi yollarla həll etdik, müha-
ribə arxada qaldı, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi də tarixdə qaldı. Azərbaycan-
da “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati ərazi 
mövcud deyil və əgər kimsə “Dağlıq 
Qarabağ” adlı ölünü diriltmək istəyir-
sə, onu öz ərazisində diriltsin, öz əra-
zisində “Dağlıq Qarabağ” adlı qurum 
yaratsın, respublika yaratsın, cəmiyyət 
yaratsın. Biz də onu tanıyarıq, ancaq 
Azərbaycanda yox! Bu məsələ öz həlli-
ni tapdı. Bunu mən deyirəm - Azərbay-
canın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı. Hər kəs bu sözlər-
lə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır.
44 gün ərzində bizə ən böyük dəstək 
verən qardaş Türkiyəyə bu gün - Anım 
Günündə öz dərin təşəkkürümü bil-
dirmək istəyirəm. Qardaş Türkiyə və 
qardaş türk xalqı müharibənin ilk saat-
larından Azərbaycanla həmrəy oldular, 
Azərbaycana öz dəstəyini göstərdilər. 
Türkiyə rəhbərliyi və əziz qardaşım Pre-
zident Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən 
verilən açıqlamalar bizə çox böyük siyasi 
dəstək oldu, bizə əlavə güc verdi və biz 
bunu heç vaxt unutmayacağıq. 44 gün-
lük Vətən müharibəsi bütün dünyaya 
Türkiyə-Azərbaycan birliyini bir daha 
göstərdi.
Bütün digər ölkələr ki, bizə siyasi dəstək 
göstərdilər, biz onlara da minnətdarıq. 
Bilirəm ki, xarici ölkələrdə yaşayan mil-
yonlarla azərbaycanlının da ürəyi ta-
rixi Vətəni ilə bir döyünürdü, onlar hər 
gün gedən döyüşləri izləyirdilər, bizim 
uğurlarımıza sevinirdilər. Onu da bil-
dirməliyəm ki, 44 gün ərzində və ondan 
sonra, hətta bu günə qədər mən minlərlə 
məktub alıram. Həm Azərbaycan vətən-
daşlarından, həm dünya azərbaycanlıla-

rından, həm də bizə dost olan müxtəlif 
ölkələrin vətəndaşlarından dəstək mək-
tubları alıram, həmrəylik məktubları 
alıram. Müharibədən bir il keçməsinə 
baxmayaraq, artıq bütün beynəlxalq 
aləm bizim Qələbəmizlə razılaşıb, bunu 
qəbul edib. Bu gün bölgədə, o cümlədən 
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlə-
rində gündəliyi formalaşdıran tərəf də 
Azərbaycandır.
44 gün ərzində biz təkcə öz ərazi bütöv-
lüyümüzü bərpa etmədik, təkcə düş-
məni torpağımızdan qovmadıq, təkcə 
milli ləyaqətimizi bərpa etmədik, biz 
erməni faşizminin başını əzdik. Bu gün 
azad edilmiş torpaqlara gələn hər bir 
insan erməni vəhşiliyinin təzahürlərini 
öz gözləri ilə görür. Bizim bütün şəhər-
lərimiz yerlə-yeksan edilib, bütün tarixi 
abidələrimiz, məscidlərimiz ermənilər 
tərəfindən ya tam dağıdılıb, ya da təhqir 
olunub. 67 məsciddən 65-i tamamilə da-
ğıdılıb, qalan yarıdağılmış məscidlərdə 
mənfur düşmən bizi təhqir etmək üçün, 
bütün dünya müsəlmanlarını təhqir et-
mək üçün heyvan saxlayırdı, inək, donuz 
saxlayırdı. Mən əminəm ki, dünya müsəl-
manları buna adekvat reaksiya verəcək-
lər. Mən bir çox müsəlman ölkələrindən 
bu məsələ ilə bağlı məktublar alıram. Biz 
işğal dövründəki erməni vəhşiliyi ilə bağ-
lı, erməni faşizmi ilə bağlı əməli işlər apa-
rırıq, bütün dünyanı məlumatlandırırıq 
və məlumatlandıracağıq. 
Ona görə də bizim Qələbəmiz qeyd etdi-
yim kimi, erməni faşizmi üzərində əldə 
edilmiş Qələbədir.
Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi 
olur və olubdur, ancaq düşmənin xislə-
ti dəyişmir. Ermənistanda tüğyan edən 
azərbaycanofobiya, islamofobiya psixi 
xəstəlik dərəcəsinə çatmışdır. Azərbay-
canlılara qarşı olan nifrət orada rəsmi 
ideologiya kimi bərqərar edilib. Əks təq-
dirdə, bu qədər vəhşilik törədilməzdi. 
Azad edilmiş torpaqlara hər gələn in-
san dəhşətə gəlir ki, bunu törədən insan 
deyil. Mən hətta deyə bilərəm ki, bunu 
törədən heyvan da deyil. Bunu törədən 
azğınlaşmış, quduzlaşmış, azərbayca-
nofob kütlədir, qəbilədir. Buna başqa 
ad vermək olmaz və bütün dünya bunu 
görməlidir. Ermənistanın havadarları 
bunu görməlidirlər. Görmək istəməsələr 
də, görməlidirlər və görəcəklər, biz 
göstərəcəyik, bütün dünyaya göstərəcə-
yik ki, biz hansı bəlanın dərsini verdik, 
biz bölgəmizi hansı bəladan xilas etdik. 
30 il ərzində bizim bütün tarixi abidələ-
rimizi, milli sərvətlərimizi, təbii resurs-

larımızı talayan, dağıdan düşmənə dərs 
verilməli idi, yoxsa yox?! Buna baxma-
yaraq, müharibədən əvvəl mən dəfələrlə 
demişdim ki, əgər Ermənistan rəhbərliyi 
öz xoşu ilə, beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə riayət edərək torpaqları-
mızdan çıxarsa, müharibə təbii ki, istisna 
ediləcəkdir. Müharibə dövründə də mən 
bunu dəfələrlə demişəm. Demişəm ki, 
Ermənistan rəhbərliyi bizə tarix versin, 
hansı gündə hansı torpağımızdan çıxır 
və biz müharibəni dayandırmağa hazı-
rıq. Ancaq bunu etmədilər. 44 gündən 
sonra - artıq Ermənistan ordusunun 
beli qırılandan, biz alınmaz qala sayı-
lan Şuşanı və ardınca 70-dən çox kəndi 
işğalçılardan azad edəndən sonra düş-
mən məcbur qalıb təslim olub. Bu dərs 
əbədi dərsdir, bunu heç kim yaddan 
çıxarmasın!
Erməni faşizmi məhv edilib, ancaq onun 
təzahürləri görünməkdədir. Bu, çox təh-
lükəli tendensiyadır, ilk növbədə, Ermə-
nistan dövləti üçün. Mən bunu demişəm, 
bu gün Anım Günündə şəhidlərimizin 
əziz xatirəsi önündə bir daha deyirəm, 
əgər biz görsək ki, erməni faşizmi baş 
qaldırır, əgər biz görsək ki, xalqımıza, 
dövlətimizə yeni təhlükə mənbəyi yara-
nır, heç tərəddüd etmədən erməni faşiz-
minin başını bir daha əzəcəyik. Bunu hər 
kəs bilsin! Müharibənin və Qələbənin 
rəmzi olan “Dəmir yumruq” yerindədir, 
bunu heç kim unutmasın!
Əziz həmvətənlər, Anım Günündə bü-
tün şəhidlərimizin xatirəsi qarşısında, 
Birinci və İkinci Qarabağ müharibələ-
rinin şəhidlərinin ruhu qarşısında bir 
daha baş əyir, onlara Allahdan rəhmət 
diləyirəm. Onların yaxınlarına, qohum-
larına deyirəm ki, mən demişdim, onla-
rın qanı yerdə qalmayacaq və qalmadı. 
Biz onların qanını aldıq! Mən demişdim 
ki, biz onların qisasını döyüş meyda-
nında alacağıq, belə də oldu. Bu Qələbə-
ni bizə bəxş edən qəhrəman əsgər və za-
bitlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. 
Onların qəhrəmanlığı, onların şücaəti, 
fədakarlığı artıq dastana çevrilib.
Biz bundan sonra qalib ölkə, müzəffər 
xalq kimi yaşayacağıq və azad edilmiş 
torpaqları quracağıq, bərpa edəcəyik. O 
torpaqlara artıq həyat qayıdır, insanlar 
qayıdır. Bu qayıdışı ən qısa müddət ər-
zində təmin etmək bu gün bizim başlıca 
vəzifəmizdir. Öz müraciətimi Qələbə-
mizin ayrılmaz hissəsi olan sözlərlə ta-
mamlamaq istəyirəm: 
Qarabağ bizimdir! 
Qarabağ Azərbaycandır!

Vətən müharibəsi zamanı 
Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü uğrunda döyüşlərdə 
həlak olmuş əsgər və zabit-
lərimizə, qətlə yetirilən mül-
ki vətəndaşlarımıza və itkin 
düşmüş soydaşlarımıza ehti-
ram əlaməti olaraq sentyab-
rın 27-də - Anım Günündə 
Bakı şəhərində yürüş təşkil 
edilib.
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Müzəffər Ali 
Baş Komandan İlham Əli-
yev, birinci xanım Mehriban 
Əliyeva, gənc kursant lar və 
hərbçilər Vətən mühari bəsi 
zamanı Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda şəhid 
olan igidlərimiz, itkin düşən 
hərbçilərimiz və Ermənistan 
dövləti tərəfindən törədilən 
insanlıq əleyhinə və müha-
ribə cinayətləri nəticəsində 
qətlə yetirilən mülki əhali-

mizin hər birinin fotoların-
dan ibarət plakatlarla yürüş 
edərək, xalqın birliyinin 
daimi və sarsılmaz olduğu-
nu, Vətənə sevgi, şəhidləri-
mizə ehtiramın əbədiliyini 
bir daha nümayiş etdiriblər.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əli-
yeva Bakı şəhəri, 8 Noyabr 
prospektində Vətən Mühari-
bəsi Memorial Kompleksi və 
Zəfər Muzeyinin təməlqoy-
ma mərasimində iştirak et-
dilər.
Dövlətimizin başçısı və bi-
rinci xanım Vətən Müharibə-
si Memorial Kompleksinin 
və Zəfər Muzeyinin təməlini 
qoydular.
Yerli vaxtla saat 12:00-da bü-
tün ölkə ərazisində şəhidlə-
rin xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutla yad olunub.
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Bu sözləri sentyabrın 28-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
Fransanın “France-24” televiziya kanalı-
na müsahibə verərkən deyib.
O, bildirib: - Hər iki ölkənin xarici iş-
lər nazirlərinin görüşü bu səylərin yaxşı 
göstəricisidir. Ümid edirəm ki, bu, təkcə 
bir görüş yox, yeni bir prosesin başlan-
ğıcı, Azərbaycan və Ermənistan arasında 
münasibətlərin normallaşması prosesi-
nin və Cənubi Qafqaz regionunda geniş 
əməkdaşlığa yeni bir miqyas verəcək 
proses olacaq.
- Düzdür, dialoqa yenidən başlamağa 
cəhd etmək və sülhə doğru irəliləmək 
üçün Ermənistan rəhbərliyi - Ermənista-
nın baş naziri ilə əlaqə yaratmısınızmı?
- Keçən ilin noyabr ayında müharibə bitən-
dən bəri bizim bir-birimizi görmək üçün yal-
nız bir imkanımız olub. Bu, yanvar ayında 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən 
Moskvada təşkil olunan üçtərəfli görüş za-
manı olub. Görüşün məqsədi müharibədən 
sonra hadisələrin gedişatını planlaşdırmaq 
idi. Bizim bir-birimizi görmək üçün başqa 
imkanımız olmayıb. Yəqin ki, bu pandemiya 
ilə və ya başqa səbəblərlə əlaqədar olub. Lakin 
Azərbaycan heç vaxt, hətta müharibə zama-
nı, hətta işğal zamanı belə istənilən yüksək 
səviyyəli təmaslara etirazını bildirməyib. 
Əksinə, hesab edirik ki, bu təmaslar hər iki 
tərəfdə ola bilən sualları cavablandıra bilər və 
regionun inkişafı üçün yeni başlanğıc nöqtə-
si ola bilər. Bizim mövqeyimiz çox aydındır. 
Biz münaqişənin həll olunduğunu hesab edi-
rik, keçmişə qayıdış olmamalıdır, Ermənis-
tanda revanşizm əlamətləri olmamalıdır. Biz 
gələcək haqqında, sülh haqqında və regionu 
necə daha da sabit və təhlükəsiz etmək im-
kanları haqqında danışmalıyıq.
- Müharibənin ildönümü ilə əlaqədar 
müraciətinizdə Siz dediniz ki, - mən 
Sizdən sitat gətirirəm: “Əgər biz ermə-
ni faşizminin bir daha baş qaldırdığı-
nı görsək, yeni təhlükə görsək, heç bir 
tərəddüd etmədən erməni faşizmini ye-

nidən əzəcəyik”. Bu, sülh mesajı kimi 
səslənmir, elə deyilmi?
- Bilirsiniz, bu, Ermənistandakı vəziyyəti əks 
etdirən bir fikirdir. Regionda sülhün bərqə-
rar olunması ilə bağlı bizim mövqeyimizə 
gəldikdə, mən bir neçə dəfə açıq bəyanatlar 
vermişəm və yəqin siz internetə baxsanız, 
onları tapa bilərsiniz. Bunlar xüsusilə sər-
hədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzə-
rində işə başlamaqdan, Ermənistanla sülh 
sazişinin üzərində aparılacaq hərtərəfli danı-
şıqlara hazırlaşmağa başlamaqdan ibarətdir. 
Bütün bunlar xoşməramlı jestlərdir. Yeri 
gəlmişkən, bunların heç birinə Ermənistan 
rəhbərliyi tərəfindən adekvat cavab verilmə-
yib. Onlar ya bu təkliflərə məhəl qoymur, ya 
da ki, hazır olmadıqlarını deyirlər. Lakin mə-
nim bəyanatım öz mənşəyini Ermənistanda 
müşahidə etdiyimiz tendensiyadan götürür. 
Bu siyasi istablişmentin bəzi dairələrində re-
vanşizm tendensiyasıdır. Söhbət təkcə müxa-
lifətdən getmir, iqtidardan da gedir. İntiqam 
almaq üçün ictimai bəyanatlardan və daha 
önəmlisi praktiki addımlardan, Ermənis-
tanı militarizasiya etmək cəhdlərindən, bir 
məqsəd xatirinə edilən, müharibəyə yenidən 
başlamaq üçün yeni müasir avadanlıqlara 
çıxış əldə etmək cəhdlərindən gedir. Buna 
görə, mənim sözlərim kobud görünə bilər, la-
kin bu sözlərin əsas məqsədi Ermənistan rəh-
bərliyi və Ermənistan siyasi istablişmentini 
istənilən revanşizm əlamətlərinə, xalqımıza, 
dövlətçiliyimizə və ərazi bütövlüyümüzə 
qarşı istənilən təhlükəyə cavab veriləcəyi 
haqqında xəbərdar etməkdən ibarət idi. On-
lar bizim necə cavab verdiyimizi bilir və İkin-
ci Qarabağ müharibəsi onların bizim qarşı-
mızda heç bir şansının olmadığını göstərdi. 
Biz müharibəyə başlamaq istəmirik. Bu, bizə 
lazım deyil. Danışıqlar aparılan illər ərzində 
bu, bizə heç vaxt lazım olmayıb. Lakin indi 
hesab edirəm ki, revanşizm səylərindən vaz 
keçmək və gələcəyə doğru baxmaq üçün onla-
ra xəbərdarlıq etmək vaxtıdır.
- Burada bir məsələ var. Siz hesab edir-
sinizmi ki, bütün əraziləri geri qaytar-

mısınız? Əvvəllər Sizin bəyanatlarınız 
olub ki, Ermənistanın paytaxtı İrəvan 
qədim Azərbaycan torpağıdır. Bəli, Siz 
ötən il torpaqları geri qaytardınız, an-
caq yenə də müəyyən suallar var. Ermə-
nistanın özünün hesab etdiyi ərazilərlə 
bağlı hər hansı iddianız varmı?
- Xeyr. Mənim bəyanatlarımda siz heç vaxt 
ərazi iddialarının əlamətlərini tapa bil-
məzsiniz. Mənim nəzərdə tutduğum tarixi 
həqiqətdir. Bu, bir tarixi faktdır ki, 1920-ci 
ildə sovet hakimiyyəti Azərbaycanın ayrıl-
maz hissəsi olan Zəngəzuru qopararaq, onun 
Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı qərar 
qəbul edib və bu qərar icra olunub. Bu ha-
disə 1920-ci ildə baş verib - 101 il bundan 
əvvəl. Tarixi torpaqlarımız haqqında danı-
şarkən mən ərazi iddialarından bəhs etmir-
dim. Siz mənim heç bir çıxışımda buna rast 
gələ bilməzsiniz. Bununla yanaşı, hər bir 
ölkə kimi, biz də tariximizi bilməli, gənc nə-
sil qədim tariximizi bilməli, keçmişdə hansı 
ərazilərdə yaşadığımızdan xəbərdar olmalı və 
oralara necə qayıtmalı olduğunu bilməlidir. 
Əminəm ki, biz oralara qayıdacağıq. 
Mən artıq bunu demişdim ki, biz ora tank-
larla deyil, piyada, avtomaşın və təyyarələrlə 
gedəcəyik. 
Vəziyyət normallaşandan sonra sülh müqa-
viləsinə nail olunacaqsa, niyə də biz geri 
qayıtmayaq? Bu, bizim legitim hüququmuz-
dur. Lakin sualınıza cavab verərkən tamaşa-
çılarınızın diqqətini bir məsələyə cəlb etmək 
istəyirəm ki, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları var. Onlar hələ də iddia 
edirlər ki, “Dağlıq Qarabağ” bizə məxsus 
deyil. Onlar hələ də iddia edirlər ki, o, ya Er-
mənistana məxsusdur, ya da ki, “müstəqil” 
bir qurumdur. Azərbaycanın siyasi və coğ-
rafi xəritəsində “Dağlıq Qarabağ” adlı vahid 
yoxdur. 
Belə bir qurum mövcud deyil. Beləliklə, Er-
mənistan, ilk növbədə, Azərbaycana qarşı 
istənilən ərazi iddiasını geri götürməli və 
özünü yaxşı aparmalıdır. Biz isə adekvat 
münasibət göstərəcəyik.

- Sualım Fransanın mövqeyi ilə bağlıdır. 
Fransa Sizin bəzi hərəkətlərinizi tənqid 
etdi və bu yaxınlarda Ermənistanla sər-
həddən geri çəkilməyə çağırdı. Siz Fran-
sanı dürüst vasitəçi hesab edirsiniz?
- Bilirsiniz, müstəqilliyimizin bütün illərin-
də biz ikitərəfli əlaqələrimizdə Fransa ilə bu 
mövzuda və bir çox digər məsələlərdə fəal 
çalışırdıq. Fransa hər zaman Azərbaycanda 
dost ölkə hesab olunub. Biz bir çox iqtisadiy-
yat, ticarət və infrastruktur layihələrini hə-
yata keçirmişik. Münasibətlər uğurla inkişaf 
edirdi və biz ümid edirik ki, Minsk qrupu-
nun həmsədri və dürüst vasitəçi kimi Fran-
sa bu vəzifəyə sadiq olacaq. Fransa Minsk 
qrupunun həmsədri olmasaydı, əlbəttə, onun 
istənilən ölkə ilə münasibət qurması öz işi 
olardı. Bizim Fransa ilə Ermənistanın tarixi 
əlaqələrindən, Fransada fəal erməni icması-
nın olmasından və onların qərar qəbul edən 
şəxslərə mümkün təsirindən xəbərimiz var. 
Ancaq, səmimi desəm, müharibə zamanı 
Fransa özünü dürüst vasitəçi kimi aparma-
dı. Fransa tərəf seçdi - Ermənistanın tərəfini. 
Özünün hərəkət və bəyanatlarında Azərbay-
canı açıq şəkildə ittiham etdi və qərəzli ya-
naşma nümayiş etdirdi. Təbii ki, bu məsələ 
narahatlıq doğurdu. Biz bu narahatlığı ifadə 

etdik, çünki bir daha qeyd etmək istəyirəm 
ki, istənilən ölkənin seçimləri, dostları və 
qeyri-dostları ola bilər. Bu, onların öz işidir 
və burada biz heç nə deyə bilmərik. Lakin bir 
ölkə vasitəçi olması ilə bağlı ATƏT-in manda-
tına sahibdirsə, bu halda ölkə bitərəf olmalıdır. 
Müharibə zamanı və ondan dərhal sonra baş 
verənlərə qayıtmaq istəmirəm, biz Parisdən 
gələcək münasibətlərimizlə bağlı müsbət siq-
nallar aldıq və onlara müsbət cavab verdik. 
Müxtəlif səviyyələrdə, o cümlədən bu yaxın-
larda iki ölkənin xarici işlər nazirləri ara-
sında təmaslar olmuşdur. Azərbaycan hər 
zaman əməkdaşlığa açıq olub. Fransa dün-
yada aparıcı dövlətlərdən biridir və biz nor-
mal münasibətlərin olmasını istəyirik. Hesab 
edirəm ki, müharibənin başlanmasından bir 
ilin keçməsinə baxmayaraq, regionda nəyə 
nail olmaq istədiyimizə gəldikdə, çox realist 
yanaşmanın tətbiq edilməsi vaxtı yetişib. 
Əminəm ki, Fransa regionda sülhü, sabit-
liyi, təhlükəsizliyi arzulayır. Biz də bunu 
istəyirik. Ümid olunur ki, Ermənistan da 
istəyir. Biz bunun üzərində işləməliyik, 
buna diqqətlə yanaşmalıyıq və bir il əvvəl baş 
verənlərə qayıtmalı deyilik. Bizə gəldikdə, bu 
çox xoşagəlməz hadisələrdən sui-istifadə et-
məyəcəyik. Biz səhifəni çevirmək istəyirik.

Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin 
Anadolu Agentliyinə verdiyi müsahi-
bədə deyib. Müsahibənin qısa mətnini 
təqdim edirik. 
- Həmsədrlərin ölkələri uzun müddət 
status-kvonu davam etdirmək strate-
giyasını yürütdü. Ancaq Zəfərdən sonra 
Minsk qrupunun, həmsədrlərin yenidən 
prosesə daxil olması, vasitəçilik diplo-
matiyası yürütməsi gündəmdədir, belə 
tələblər var. Bununla əlaqədar nə düşü-
nürsünüz? Bu, gələcəkdə bir həll yolu ola 
bilərmi, bunun bir faydası olacaqmı?
- Bilirsiniz, Minsk qrupuna sədrlik edən 
ölkələr, onların prezidentləri işğal döv-
ründə bir neçə dəfə çox müsbət açıqla-
malar verdilər, təqribən 7-8 il bundan 
öncə. Onlardan biri də o idi və açıq bə-
yan edilmişdi ki, status-kvo qəbuledil-
məzdir və dəyişdirilməlidir. Biz də bunu 
çox müsbət qəbul etdik. Şəxsən mən bu 
məsələ ilə bağlı dəfələrlə öz fikirlərimi 
bildirmişdim və demişdim ki, bu, uzun 
illər ərzində gözlənilən bir açıqlama-
dır. Status-kvonun dəyişdirilməsi nə 
deməkdir – işğala son qoyulması. Ancaq 
bu açıqlamalardan sonra onlar praktiki 
addımlara keçmədilər. Ondan da əlavə, 
bir müddət sonra onlar bu ifadədən də 
geri çəkildilər və həmsədrlər tərəfindən 
yeni bir ifadə ortalığa atıldı - status-kvo 
dayanıqlı deyil. Yəni, bunların arasında 
çox böyük fərq var. Biri var ki, qəbule-
dilməzdir, bir də var ki, dayanıqlı deyil. 
Mən o zaman da onları tənqid etmişdim 
və demişdim ki, bu mövqe dəyişikliyi 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin də-
yirmanına su tökür. Ancaq təəssüf ki, 
ondan sonrakı dövr də onu göstərdi ki, 
Minsk qrupu, sadəcə olaraq, bu məsələ-
ni həll etmək fikrində deyildi. Biz 44 
günlük müharibə zamanı bunu bir daha 
gördük. Çünki Birləşmiş Millətlər Təş-
kilatında bizə qarşı məsələni qaldıran 
Minsk qrupuna həmsədrlik edən bəzi 
ölkələr idi. Müharibə gedir, biz öz tor-
pağımızda beynəlxalq hüququ bərpa 
edirik, ədalət savaşına çıxmışıq. Ancaq 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bizə qar-
şı hansısa sanksiya məsələsini ortaya at-
maq tamamilə ədalətsizlikdir.
İndiki dövrə gəldikdə, Minsk qrupunun 
fəaliyyətini biz demək olar ki, görmürük. 
Adətən onlar danışıqlar prosesi dövrün-
də gəlirdilər, təkliflər verirdilər, prezi-
dentlər səviyyəsində keçirilən görüşlərin 
gündəliyini təsbit edirdilər, bizə təkliflər 
edirdilər ki, hansı məsələlər müzakirə 

oluna bilər. Hər iki tərəf də razılaşma 
əsasında bu məsələləri müzakirə edirdi. 
İndi isə müharibənin bitməsindən bir 
ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, 
onlardan hər hansı bir təklif yoxdur. Bir 
dəfə Azərbaycana gəlmişdilər və mən 
onlara dedim ki, siz təklif verin. Biz bu 
məsələni həll etdik, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi başa çatdı, “Dağlıq Qarabağ” 
adlı inzibati ərazi, yəni, qurum mövcud 
deyil. Bu günlərdə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Assambleyasının sessi-
yasında çıxışımda da mən bütün ölkələrə 
müraciət etdim və dedim, rica edirəm ki, 
bundan sonra “Dağlıq Qarabağ” ifadə-
si işlədilməsin, Azərbaycan ərazisində 
belə bir qurum yoxdur. Qarabağ zonası 
var, Şərqi Zəngəzur var. Belə olan halda 
Minsk qrupunun fəaliyyəti üçün bu gün 
yeni məsələlər ortalığa çıxmalıdır. Yəni, 
məsələ - Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bit-
di. Nə ola bilər? Mənim fikrimcə, yəni, 
etimad tədbirləri, ondan sonra yolların 
açılması, dəhlizlərin açılması, sülh prose-
sinə dəstək vermək, Ermənistan-Azərbay-
can əlaqələrini tənzimləmək, çalışmaq ki, 
Ermənistan-Azərbaycan arasında bizim 
təklif etdiyimiz sülh müqaviləsi imzalan-
sın. Yəni, məncə, onların fəaliyyət dairəsi 
bu gündən sonra bundan ibarət olmalıdır. 
Yoxsa “Dağlıq Qarabağ” - olmayan quru-
mun statusu ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. 
Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm 
ki, əgər kimsə “Dağlıq Qarabağ”a status 
vermək istəyirsə, öz ölkəsində bir ərazi 
versin, orada bir qurum yaratsın, ya cüm-
huriyyət yaratsın, onların müstəqilliyini ta-
nısın, biz də tanıyaq. Amma Azərbaycan 
ərazisində yox!

- Cənab Prezident, sözlərinizdən anladığı-
ma görə Minsk qrupu da hazırkı - 44 gün-
lük müharibədən sonrakı reallığı, bölgədə 
yaranan reallığı qəbul etməlidir və bunun-
la bağlı addımlar atmalıdır, yeni təkliflər 
verməlidir. Bunlarımı ifadə edirsiniz?
- Əslində, bilirsiniz, bir daha demək istə-
yirəm, İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra Minsk qrupundan bu günə qədər 
bizə hər hansı bir təklif verilmədi. Tək-
lif olmadığı təqdirdə Minsk qrupunun 
fəaliyyəti haqqında danışmaq yersizdir. 
Yəni, bir il artıq keçir. Nə təklif edirsən? 
Deyirsən ki, bu münaqişə həll edilmə-
lidir. Mən Azərbaycan olaraq deyirəm 
ki, bunu həll etmişəm, təkbaşına, bütün 
təzyiqlərə rəğmən. Ona görə bu təklif 
olmalıdır. Nə ilə məşğul olmalıdır? Mən 
öz fikirlərimi ifadə etdim. Qalan şeylər 
isə onların məsuliyyətidir.
- Yeni yaranan bu reallıqdan sonra Azər-
baycan, Ermənistan, Rusiya arasın-
da bir protokol imzalandı. Orada bəzi 
maddələr var, xatırladığıma görə 9 mad-
də idi. Siz bu maddələrin həyata keçiril-
məsindən məmnunsunuzmu? Ötən bir il 
ərzində kifayət qədər həyata keçirildi-
mi? Həmin maddələrdən nələr əskikdir?
- Bütövlükdə məmnunam. Çünki ora-
da olan əsas məsələlər öz həllini tapdı. 
Bildiyiniz kimi, Ermənistan bu Bəyana-
ta imza atmaqla öz üzərinə öhdəliklər 
götürmüşdür və bu öhdəlikləri məcbur 
olub yerinə yetirdi. Bu öhdəliklərin ye-
rinə yetirilməsi müharibədən dərhal 
sonra baş vermişdir. Yəni, o zaman işğal 
altında olan bölgələrdən erməni qüv-
vələrinin çıxarılması orada açıq-aydın 
göstərilirdi və müharibə bitəndən sonra 

20 gün ərzində Ağdam, Kəlbəcər və La-
çın rayonları bizə qaytarıldı. O zaman 
Ermənistan bu məsələyə çox məsuliyyət-
li yanaşırdı. Nə üçün? Çünki qorxu için-
də idi. Çünki bilirdi ki, əgər 10 noyabr 
tarixində bu Bəyanata imza atmasaydı, 
onların durumu daha pis ola bilərdi. 
Yəni, bizi dayandıracaq bir qüvvə yox 
idi və savaş dönəmində dəfələrlə mən 
Azərbaycan xalqına müraciət edərək de-
yirdim ki, Ermənistan bizə tarix versin, 
təqvim versin nə zaman bizim torpaq-
larımızdan çıxır, biz dərhal müharibəni 
dayandırmağa hazırıq.
Bu tarix bizə noyabrın 9-da verildi, Er-
mənistan faktiki olaraq kapitulyasiya, 
yəni, təslim aktını imzaladı və noyabrın 
10-da müharibə dayandı. 
Ona görə o önəmli məsələlərin həlli Er-
mənistanın qorxu içində olmasından 
qaynaqlanır. Amma ondan sonra nə 
oldu? Sülhməramlı qüvvələr gəldi, bir 
müddət keçdi və qalan məsələlərin icra 
edilməsi dayandı. Orada açıq-aydın 
göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri 
bizim torpağımızdan tam çıxarılmalı-
dır. Müharibə başa çatandan təxminən 
15-20 gün sonra Ermənistandan sül-
hməramlı qüvvələrin məsuliyyətində 
olan ərazidən – Laçın dəhlizindən azad 
edilmiş torpaqlara 62 nəfərdən ibarət 
bir təxribat qrupu göndərildi. Bu, 10 no-
yabr Bəyanatına tam ziddir. Azərbaycan 
Ordusu onları zərərsizləşdirdi və onlar 
həbs olundular. İndi onlara hərbi əsir 
deyirlər. Amma gedin baxın beynəlxalq 
konvensiyalara, hərbi əsir kim ola bilər. 
Bunlar hərbi əsir deyil. Müharibə bitdi, 
noyabrın 10-da Bəyanat imzalandı. On-
dan sonra göndərilən hər hansı bir hər-
bçi təxribat qrupunun üzvü kimi təsbit 
edilməlidir. Yəni, bu məsələ öz həllini 
tapmadı. Bu, çox önəmli məsələdir və 
biz israr edirik ki, bu, öz həllini tapsın, 
tam həllini tapsın. Ola bilər ki, qismən 
həllini tapıbdır.
Digər məsələ dəhlizlərin açılmasıdır. 
Noyabrın 9-dan 10-na keçən gecə imza-
lanmış Bəyanatda göstərilir ki, Azərbay-
canın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası arasında bağlantı olmalı-
dır. Bu, bağlantı təmin edildimi? Xeyr. 
Amma bu bağlantını təmin etmək üçün 
o qədər də böyük zamana ehtiyac yox-
dur. Orada quru yollarla məsafə cəmi 
40 kilometrdir. Biz müharibədən sonra 
keçən bir il ərzində min kilometrdən çox 
yol çəkdik – həm torpaq yol, həm asfalt 
yol. İndi orada 40 kilometr yolun açıl-

ması böyük problem deyil. Ancaq buna 
baxmayaraq, - hətta Ermənistan buna ra-
zılıq da verib, - aparılan müzakirələr nə-
ticəsiz qalıb. Yəni, Ermənistan 10 noyabr 
Bəyanatını, onun şərtlərini kobudcasına 
pozur. Biz hələlik səbirli, təmkinli davra-
nırıq. Amma bizim səbrimizin də həddi 
var və İkinci Qarabağ savaşı göstərdi ki, 
səbrimiz tükənəndə nələr baş verir. Ona 
görə Ermənistan rəhbərliyinə şans veri-
rik ki, noyabrın 10-da imzalanmış Bəya-
natın bütün müddəalarını yerinə yetirsin 
və özünü məsuliyyətlə aparsın.
- Hörmətli cənab Prezident, işğaldan 
azad edilən bölgələrə tez-tez gedirsiniz, 
görüntülər paylaşılır, biz xəbərləri alı-
rıq. Görüntüləri çəkən və paylaşan da 
Sizinlə birlikdə bölgədə olan hörmətli 
Mehriban xanım Əliyevadır. Biz görün-
tüləri onun vasitəsilə, onun paylaşımla-
rı ilə alırıq. Həm Azərbaycanda, həm də 
Türkiyədə Sizin oradakı dialoqlarınız, 
hərəkətləriniz çox böyük rəğbətlə qarşı-
lanır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Bu, bilirsiniz, elə öz-özünə yarandı, tə-
bii yarandı. Biz bunu planlaşdırmırdıq. 
Biz, sadəcə olaraq, ilk dəfə Şuşaya ge-
dəndə Bakıdan səhər çıxmışdıq, çünki 
o zaman yol çox uzaq idi. Biz Füzulidən 
Şuşaya Zəfər yolu ilə təqribən 3 saata 
getmişdik, özü də yollar qarlı idi, buz 
bağlamışdı. Ona görə səhər erkən çıx-
mışdıq, hələ qaranlıq idi və hava işıqlan-
dıqca çox gözəl mənzərə yarandı. Mehri-
ban xanım onu öz telefonu ilə çəkməyə 
başladı və məni də çəkdi. Mən də dedim 
ki, yolumuz Şuşayadır və bundan başla-
dı. Ondan əvvəl təbii ki, Ağdam və digər 
rayonlar da var idi. Bu, xüsusi bir təşəb-
büsdür. Çünki adətən mənim səfərlərimi 
rəsmi heyət işıqlandırır. Adətən, orada 
çox rəsmi görüşlər, çıxışlar, mərasimlər 
və sair olur. Bu isə yeni bir yanaşma idi 
və bilirəm ki, bir çoxlarının xoşuna gəl-
di. Bizim də xoşumuza gəldi. Bilirsiniz, 
bu sözləri deyərkən, ilk növbədə, mənim 
gözlərimin önünə o bölgələrdə yaşamış 
insanlar gəlirdi. Mən, ilk növbədə, on-
lar üçün bunu deyirdim. Çünki onlar 30 
il həsrət içində idilər və mən gəlmişəm 
oraya, mən bu evi görürəm, bu binanı 
görürəm, onlar görmürlər. Onlar bizim 
gözlərimizlə onu görməlidirlər. Hər 
zaman mənim gözlərimin önündə on-
lar idi, nə qədər əzab çəkdilər, nə qə-
dər əziyyət çəkdilər, amma sınmadılar, 
möhkəm durdular. Budur Azərbaycan! 
Budur Azərbaycan xalqı! Mən sizi də 
duyğulandırdım…
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Azərbaycanın iqtisadi in-
kişaf modelini səciyyə-
lən dirən əsas xüsusiyyət-

lərdən biri tərəqqinin vacib 
amil  lərindən hesab edilən şəffaf-
lığa xüsusi önəm verilməsidir. Bu 
baxım dan heç də təsadüfi deyil dir 
ki, yeni şəraitdə aşkarlıq və şəffaf-
lıq prinsipləri ölkəmizin iqtisa-
di-sosial inkişaf siyasətinin əsas 
hədəflərindən birini təşkil edir. 
Prezident İlham Əliyevin sözləri 
ilə desək, “Yeni dövr şəff afl ıq döv-
rüdür, dürüstlük dövrüdür, inhi-
sara son qoymaq dövrüdür.”
Prezident cənab İlham Əliye-
vin müdrik rəhbərliyi, misilsiz 
cəsarəti və yüksək təşkilatçılıq 
bacarığı sayəsində Azərbaycan 
ildən-ilə dünyanın əksər ölkələ-
rinə nümunə ola biləcək iqtisadi 
və sosial uğurlara imza atır.
Bütün bunların müqabilində 
cənab Prezidentin iqtisadi fəa-
liyyətdə şəffaflığı artırmaq, köl-
gə iqtisadiyyatını azaltmaq və 
korrupsiyaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsini daim diqqət 
mərkəzində saxlamaq, büdcə 
vəsaitlərindən təyinatına görə 
istifadə olunmasını təmin etmək, 
xərclərin səmərəliliyini yüksəlt-
mək barədə verdiyi tövsiyə və 
göstərişlər müasir şəraitdə son 
dərəcə böyük aktuallıq kəsb edir.
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf 
modelini səciyyələndirən əsas 
xüsusiyyətlərdən biri idarəetmə 
sistemində və bütövlükdə sosi-
al-iqtisadi həyatda şəffaflıq ami-
linə xüsusi önəm verilməsidir.
Ölkədə şəffaflığın təminatı və 
milli auditin təşəkkülü ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 

bazar iqtisadiyyatına keçid is-
tiqamətində həyata keçirdiyi si-
yasətin, cəmiyyətdə maliyyə şəf-
faflığının təmin olunmasına və 
bazar infrastrukturlarına verdiyi 
qiymətin parlaq təzahürüdür. 
Ölkə başçısı cənab İlham Əliye-
vin diqqət və qayğısı sayəsində 
sürətli və dayanıqlı iqtisadi in-
kişaf şəraitində maliyyə nəzarə-
tinin, o cümlədən auditor xid-
mətinin əhatə dairəsi genişlənir, 
maliyyə sistemində şəffaflığın 
artırılmasında və bütövlükdə, 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafında 
onun rolu əhəmiyyətli dərəcədə 
artmaqdadır.
Şəffaflığın artırılması Azərbay-
canda həyata keçirilən dövlət 
quruculuğu strategiyasının mü-
hüm hədəfləri sırasında özünə 
möhkəm yer tutur. Prezident 
İlham Əliyevin söylədiyi “Şəf-
faflıq, təmizlik, dürüstlük həyat 
tərzi olmalıdır” sözləri Azərbay-
canda iqtisadi inkişaf modelinin 
mühüm komponenti kimi şəffaf-
lığa önəm verilməsinin bariz nü-
munəsi hesab edilə bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, şəffaf-
lıq, kölgə iqtisadiyyatı və kor-
rupsiya dünyəvi problem olaraq 
qalmaqla yeni iqtisadi şəraitdə 
beynəlxalq səviyyədə səylərin 
birləşdirilməsini zəruri edir. 
Fikrimizcə, keçirilmiş konfrans 
da bu sahədə konkret bir addım 
kimi dəyərləndirilə bilər.
Bütün dünyada büdcə xərclə-

rinə nəzarəti və maliyyə intiza-
mını gücləndirmək, gəlirlərdən 
səmərəli istifadəni təmin etmək 
cəmiyyəti daim qayğılandıran 
məsələlərdəndir. Şəffaflıq olma-
dan qazanılan iqtisadi uğurların 
davamlılığını və sosial rifahı tə-
min etmək mümkün deyildir.
Bu baxımdan, Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatasının 
25 illik yubileyi münasibətilə 16 
sentyabr 2021-ci il tarixində Au-
ditorlar Palatası və Azərbaycan 
İqtisadçılar İttifaqının birgə təşki-
latçılığı ilə yüksək səviyyədə təş-
kil olunmuş “Şəffaflıq və audit: 
yeni dövrün çağırışları, problem-
lər, vəzifələr” mövzusunda ke-
çirilmiş beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans iqtisadi inkişafın müa-
sir rəqəmsallaşma mərhələsində 
şəffaflığın təmin edilməsində və 
hesabatlılığın yüksək səviyyədə 
qurulmasında, kölgə iqtisadiy-
yatının aradan qaldırılmasında, 
korrupsiyaya qarşı mübarizədə 
dövlət və qeyri-dövlət nəzarəti-
nin, həm də ictimai nəzarətin, o 
cümlədən müstəqil auditin ro-
lunun getdikcə artırılmasına, bu 
sahədə mövcud olan problemlə-
rin və qarşıda duran vəzifələrin 
müəyyənləşdirilməsinə öz töhfə-
sini vermiş, səmərəli əməkdaşlıq 
çərçivəsində mütərəqqi dünya 
təcrübəsinin öyrənilməsi və tət-
biqi üçün geniş imkanlar yarat-
mışdır. 
Bakıda təşkil edilən konfrans çər-
çivəsində ölkə iqtisadiyyatının 
dayanıqlı və hərtərəfli inkişafı-
nın mühüm amili kimi müəyyən 
edilmiş bir sıra məsələlər, o cüm-
lədən şəffaflığın artırılması və 

hesabatlılığın yüksək səviyyədə 
qurulması, maliyyə hesabatlılığı 
sahəsində qabaqcıl təcrübənin 
tətbiqi, rəqəmsallaşmaya keçid, 
rəqəmsallaşmanın mühasibat 
uço tu və daxili nəzarətə təsiri, 
kor rupsiya və iqtisadi fəaliyyət 
sahə sində baş verən cinayətlərin 
qarşı sının alınması, auditdə yeni 
innovasiyaların və texnologiya-
ların tətbiqi, auditin keyfiyyəti-
nin yaxşılaşdırılması, Beynəlxalq 
Mühasibat Uçotu və Audit Stan-
dartlarının, korporativ idarəet-
mə standartlarının tətbiqinin ge-
nişləndirilməsi, maarifləndirmə 
və əməkdaşlıq məsələləri üzrə 
təcrü bə mübadiləsi ətrafında hər-
tə rəfli müzakirələr aparılmışdır. 
Konfransda 12 ölkənin (Azərbay-
can, Avstriya, Belçika, Türkiyə, 
Özbəkistan, Rusiya Federasiyası, 
Latviya, Polşa, Gürcüstan, Uk-
rayna, Makedoniya, Çernoqoriya) 
müvafiq audit və mühasibatlıq 
qurumlarını, beynəlxalq peşə-
kar təşkilatları, ölkəmizin dövlət 
və qeyri-hökumət təşkilatlarını, 
özəl sektoru, kütləvi informasiya 
vasitələrini, ali təhsil və elmi təd-
qiqat institutlarını təmsil edən 
30-dan çox qurumdan 60-a yaxın 
nümayəndə iştirak etmişdir.
Konfrans iştirakçıları ilk öncə 
Fəxri Xiyabanda ulu öndər Hey-
dər Əliyevin məzarını ziyarət 
edərək əklil qoymuş, oftalmoloq 
alim, akademik Zərifə xanım Əli-
yevanın məzarı üzərinə də gül 

dəstələri düzmüşlər. 
Tədbiri Azərbaycan Respubli-
kası Auditorlar Palatasının səd-
ri, iqtisad elmlər doktoru, pro-
fessor Vahid Novruzov açaraq, 
iştirakçıları və qonaqları salam-
ladı. O, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2021-ci il 15 sentyabr 
tarixli 1/518 nömrəli “Şəffaflıq 
və audit: yeni dövrün çağırışları, 
problemlər, vəzifələr” mövzu-
sunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfransın iştirakçılarına ün-
vanlandığı təbrik məktubunu 
iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. 
Tədbir iştirakçılarına həmçinin 
Zati-aliləri cənab İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə son 
dövr lərdə iqtisadi islahatların 

aparılması, auditin inkişafı, şəf-
faflığın artırılması və korrupsiya-
ya qarşı mübarizə istiqamətində 
görülən işlər və müstəqil auditə 
göstərilən böyük diqqət və qayğı 
barədə geniş məlumat verildi.
Eyni zamanda, Vahid Novruzov 
Palatanın 25 il ərzində gördüyü 
işlərdən, həyata keçirdiyi tədbir-
lərdən, ölkəmizdə auditin inki-
şafından, perspektivlərindən və 
qarşıda duran vəzifələrdən da-
nışdı. Palatanın sədri “Şəffaflıq 
dayanıqlı iqtisadi inkişafın mü-
hüm amili kimi” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edərək qeyd etdi 
ki, kölgə iqtisadiyyatına və kor-
rupsiya hallarına qarşı mübarizə 
tədbirlərinin genişləndirilməsi, 
şəffaflığın artırılması istiqamə-
tində son illər həyata keçirilən 
tədbirlər də məhz bu məqsədə 
xidmət edir və konkret əmə-
li-praktiki addımlarla və nəzərə 
çarpacaq nəticələrlə müşayiət 
olunur. Cari ilin yanvar-iyun ay-
larında Azərbaycanın dövlət bü-
dcəsinə vergi daxilolmaları üzrə 
proqnozun 124,4 faiz yerinə ye-
tirilməsi, o cümlədən qeyri-neft-
qaz sektoru üzrə da proqnozdan 
əlavə büdcəyə 500 milyon mana-
tın ödənilməsi, gömrük rüsum-
larının həcminin artması iqtisa-
diyyatda əhəmiyyətli şəffaflaşma 
proseslərinin baş verdiyini, iq-
tisadiyyatın “kölgə”dən çıxarıl-
masını təsdiq edir. Şəffaflıq sahə-

sində əldə edilmiş uğurlardan 
danışarkən Azərbaycan Dövlət 
Neft Fondunun dünyanın 64 ən 
şəffaf müstəqil fondları arasında 
5-ci yeri tutması da xüsusi qeyd 
olunmalıdır.
“Ticarət obyektlərində yeni nə-
sil kassa aparatlarının quraşdı-
rılması ticarətdə dövriyyələrin 
leqallaşdırılmasına müsbət təsir 
göstərmiş, 2020-ci ilin 6 ayı ilə 
müqayisədə 2021-ci ilin 6 ayın-
da onlayn kassa üzrə dövriyyə 
2,1 dəfə artmışdır. Ölkəmizdə 
təsərrüfat subyektlərinin məc-
buri auditdən keçmə səviyyəsi 
son 5 ildə 3,2%-dən 48,7%-ə kimi 
yüksəlmişdir. Göründüyü kimi, 
kölgə iqtisadiyyatının miqyası-
nın azaldılması, biznes fəaliyyə-
tinin və gəlirlərin leqallaşdırıl-
ması sahəsində atılan addımlar 
öz müsbət nəticələrini vermək-
dədir. İndi mühüm olan bu yolu 
davam etdirmək və şəffaflığın 
daha da yüksəldilməsinə yönə-
lik təxirəsalınmaz tədbirlər hə-
yata keçirilməkdir”, – deyə o, 
vurğulayıb.
Daha sonra Azərbaycan İqtisad-
çılar İttifaqının sədri, Milli Məc-
lisin deputatı, akademik Ziyad 
Səmədzadə qonaqları salamla-
yıb, konfransın işinə uğurlar ar-
zuladı. Akademik Ziyad Səməd-
zadə “Böyük qayıdış dönəmində 
şəffaflıq” mövzusunda məruzə 
ilə çıxış edərək bildirib ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə uğurla reallaşdırılan 
iqtisadi islahatlar, o cümlədən sa-
hibkarlığın inkişafı ilə bağlı döv-
lət proqramlarının həyata keçiril-
məsi, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, kölgə iqtisadiyya-
tının azaldılması və korrupsiyaya 
qarşı mübarizənin gücləndirilmə-
si, idarəetmə sistemində və bü-
tövlükdə iqtisadi-sosial həyatda 
şəffaflıq amilinə xüsusi önəm ve-
rilməsi Azərbaycanda dayanıqlı 
və inklüziv iqtisadiyyatın inkişafı 
üçün zəmin yaradır. Belə şəraitdə 
sosial-iqtisadi islahatların mü-
hüm amillərindən biri olan şəf-
faflığın artırılması istiqamətində 
müstəqil audit də özünəməxsus 
rol oynamaqdadır.
Konfransın əvvəlində həmçinin 
Auditorlar Palatasının yubileyi 
münasibətilə auditor fəaliyyəti-
nin inkişafında xidmətlərinə gö rə 
Azərbaycan Respublikası Pre zi-
denti cənab İlham Əliyevin 2021-ci 
il 15 aprel tarixli “Azərbay can Res-
publikası Auditorlar Palatasının 
üzvlərinin “Tərəqqi” medalı ilə təl-
tif edilməsi haqqında” Sərəncamı 
ilə təltif edilmiş Palatanın 11 nəfər 
əməkdaşına və üzvünə medallar 
təqdim edilmişdir. 
Konfransın davamı olaraq, Azər-
baycan Respublikası Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov “KОВ-lаrın 
uçot və hesabatlılığının sadələş-
dirilməsi və təkmilləşdirilməsi 
imkanlаrı” mövzusunda məruzə 
ilə çıxış etmişdir. Orxan Məm-
mədovun sözlərinə görə, hesa-
batlarında uyğunsuzluq aşkar 

edilən vergiödəyicilərinin müt-
ləq əksəriyyəti mikro və kiçik 
sahibkarlardır. KOBİA və Dövlət 
Vergi Xidmətinin birgə əməkdaş-
lığı çərçivəsində aparılan təhlillər 
göstərir ki, vergi ödəyiciləri, xü-
susilə də xidmət və ticarət sahə-
sində fəaliyyət göstərən mikro və 
kiçik sahibkarların gəlir və xərclə-
rin uçotunun qanunvericiliyə uy-
ğun aparılmaması, bəyannamələ-
rin düzgün tərtib edilməməsi və 
sair nəticəsində kameral qaydada 
vergilər hesablanır və bu vergi 
ödəyicilərinin narazılığına sə-
bəb olur. Bu, həmin kateqoriya-
dan olan sahibkarların müvafiq 
sahədə bilik və bacarıqlarının 
istənilən səviyyədə olmadığını 
göstərir. Bu hal KOB subyektləri-
nin hesabat prosesinə professio-
nal mühasiblərin və auditorların 
cəlb etmək imkanlarının olma-
ması və hesabatları özləri tərə-
findən təqdim etmək istəyindən 
qaynaqlanır. Belə halda sahibkar-
lara dəstək göstərilməli, eyni za-
manda, uçot və hesabat formaları 
daha da sadələşdirilməlidir. 
Orxan Məmmədov qeyd edib 
ki, ölkənin müxtəlif şəhər və ra-
yonlarında fəaliyyət göstərən və 
KOBİA-nın strukturuna daxil 
olan KOB inkişaf mərkəzləri tərə-
findən vergi inzibatçılığı, həm-
çinin maliyyə və qeyri-maliyyə, 
vergi hesabatlarının hazırlanma-
sı, uçot qaydaları istiqamətində 
mütəmadi olaraq təlim və məs-
ləhət xidmətləri göstərilir. 2021-
ci ilin ötən dövründə KOB inki-
şaf mərkəzləri tərəfindən qeyd 
olunan mövzularda 800-ə yaxın 
biznesə başlamaq istəyən şəxsin 
və sahibkarın faydalandığı 40-a 
yaxın təlim təşkil olunub. O da 
bildirilib ki, mikro və kiçik sahib-
karlıq subyektləri tərəfindən ver-
gi inzibatçılığı, vergi hesabatların 
hazırlanması və digər aidiyyəti 
sahələrdə yol verilən nöqsanların 
aradan qaldırılması üçün KOBİA 
və Dövlət Vergi Xidməti birgə 
layihəyə start verib. Layihə çər-
çivəsində nöqsanların müşahidə 
olunduğu fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə sahibkarlar təsnifatlaşdırı-
laraq KOB inkişaf mərkəzlərinin 
təlimlərinə cəlb olunacaq. Həm-
çinin Agentlik KOB subyektləri 
üçün uçot və hesabatlığın daha 
da sadələşdirilməsinə dair təklif-
lərin hazırlanması istiqamətində 
aidiyyəti qurumlarla birgə əmək-
daşlığa və koordinasiyalı işlərin 
həyata keçirilməsinə hazırdır.
Daha sonra Avstriya “Johannes 
Kepler University Linz”in profes-
soru, dünyada kölgə iqtisadiyya-
tını təhlil edən görkəmli tədqiqat-
çı alim Fridrix Şnayder “Karona 
pandemiyasının kölgə iqtisadiy-
yatının həcminə təsirlərinin təh-
lili barədə” məruzəsini onlayn 
formada konfrans iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırdı. 
O, vurğuladı ki, kölgə iqtisadiy-
yatının və qeyri-rəsmi məşğul-
luğun "həqiqi" ölçüsü haqqında 
etibarlı rəqəmlər əldə etmək çox 
çətindir (hər ikisi də çox vaxt 
böyük ölçülür). Bu baxımdan 

Fridrix Şnayder kölgə iqtisadiy-
yatının ölçülməsinin 3 növ qiy-
mətləndirmə metodu haqqında 
- sorğular və Milli Hesablardakı 
uyğunsuzluqları "hesablamaq" 
yolu ilə aparılan birbaşa prose-
durlardan, makroiqtisadi göstə-
ricilərdən istifadə edərək apa-
rılan dolayı prosedurlardan və 
kölgə iqtisadiyyatını "müşahidə 
edilməmiş" və ya "gizli" kimi 
qiymətləndirmək üçün statistik 
vasitələrdən istifadə edən mo-
dellərdən bəhs etdi. O, həmçinin 
1991-2017-ci illər ərzində 15 ölkə 
üzrə ən yüksək və ən aşağı köl-
gə iqtisadiyyatı həcmini, o cüm-
lədən Azərbaycan və ona qon-
şu olan 5 ölkə üzrə 1991-2020-ci 
illər ərzində ÜDM-in faizi ilə 
göstərilən kölgə iqtisadiyyatının 
müqayisəli həcmini əks etdirən 
müxtəlif cədvəllər və qrafikləri 
konfrans iştirakçılarına təqdim 
etdi. Tədqiqatçı alim təqdim et-
diyi məruzədə ölkələrdə kölgə 
iqtisadiyyatının həcmi haqqında 
statistikanı hansı mənbələrdən 
əldə etdiyini və onun ölçülmə 
metodikası barədə konfrans iş-
tirakçılarına geniş məlumat ver-
di. Fridrix Şnayder qeyd olunan 
göstəricələrə korona pandemiya-
sının da təsirsiz qalmadığını xü-
susi vurğuladı.
Sonra Azərbaycan Respublikası-
nın Baş prokuroru yanında Kor-
rupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 
İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov 
“Korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət 
sahəsində baş verən cinayətlərin 
qarşısının alınmasında auditin 
rolu” mövzusunda məruzə ilə 
çıxış etmişdir. Nazim Rəcəbov 
diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan 
öz müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra müasir və günün tələblə-
rinə cavab verən iqtisadi inkişaf 
modelinin formalaşdırılması və 
gücləndirilməsi istiqamətində 
davamlı işlər görülüb, müvafiq 
dövlət proqramları qəbul edilib, 
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi is-
tiqamətində konseptual yanaş-
malar formalaşdırılıb, həmçinin 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-
rində şəffaflığın təmin olunması 
üçün audit institutunun inkişaf 
etdirilməsinə böyük önəm veri-
lib, ölkədə auditor fəaliyyətinin 
qanunvericilik bazası gücləndi-
rilərək, auditorların qərəzsiz və 
müstəqil fəaliyyəti üçün tələb 
olunan infrastruktur və maddi 
texniki baza yaradılıb. Belə ki, 
korrupsiyaya qarşı mübarizə 
üzrə dövlət proqramının icra 
müddəti ərzində ölkədə əhəmiy-
yətli qanunlar qəbul edilib, Azər-
baycan korrupsiyaya qarşı müba-
rizə ilə bağlı qəbul edilmiş bütün 
beynəlxalq sənədlərə qoşulub. 
Dövlət Proqramı üzrə antikor-
rupsiya tədbirlərində Auditorlar 
Palatasının da fəal iştirak etməsi, 
Palata tərəfindən “Korrupsiyaya 
qarşı mübarizə məqsədilə dövlət 
sektorunda və özəl sektorda daxi-
li audit xidmətinin yaradılması 
üzrə proqram” işlənib hazırlan-
ması təqdirəlayiq haldır.
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Nazim Rəcəbov deyib: “Artıq ya-
radılmasının 25 ilini geridə qo-
yan Auditorlar Palatası bu illər 
ərzində Azərbaycanda auditin 
formalaşdırılması, tənzimlənmə-
si, inkişafı və təkmilləşdirilməsi, 
müəssisələrin və auditorların ma-
raqlarının qorunması istiqamə-
tində çox faydalı işlər görüb. La-
kin günün tələbləri baxımından 
Azərbaycanın iqtisadiyyatı güc-
ləndikcə iqtisadi-maliyyə münasi-
bətlərində şəffaflığın təmin olun-
masında, iqtisadi cinayətkarlığa 
və korrupsiyaya qarşı mübarizə-
də auditin imkanlarından daha 
da geniş istifadə etmək zərurəti 
yaranıb. Həmçinin korrupsiyaya 
qarşı mübarizə vasitəsi olan pre-
ventiv-profilaktik tədbirlərin hə-
yata keçirilməsində, xüsusilə də 
korrupsiyaya şərait yaradan hal-
ların müəyyən edilməsində, ara-
dan qaldırılmasında və qarşısının 
alınmasında audit yoxlamasının 
nəticəsi müstəsna əhəmiyyətə ma-
likdir. Belə ki, audit yoxlaması ilə 
hər hansı dövlət qurumunda po-
zuntu baş verdiyi aşkarlandıqdan 
sonra dərhal aidiyyəti qurumlara 
pozuntunun başvermə mexaniz-
mi barədə məlumat verilməklə, 
gələcəkdə bu cür pozuntuların 
qarşısının alınması üçün tədbir-
lərin görülməsi bildirilir”.
Baş İdarənin rəisi bildirib ki, eyni 
zamanda, istər korrupsiyaya, 
istərsə də cinayət yolu ilə əldə 
edilmiş pulların leqallaşdırılma-
sına qarşı mübarizədə maliyyə 
hesabatlarının doğru tərtib edil-
məsi və onun obyektiv qiymət-
ləndirilməsi, qanunsuz və şübhə-
li əməliyyatların aşkarlanması 
üçün çevik nəzarətin təmin edil-
məsi, düzgün audit nəzarətinin 
aparılması ilə şəffaflıq təmin edi-
lir. Təsadüfi deyildir ki, ölkəmiz-
də son dövrlər korrupsiyaya qarşı 
mübarizəyə dair proqram xarak-
terli sənədlərdə audit institutuna 
geniş yer verilib və bu sahədə 
mövcud qanunvericilik bazası 
daha da təkmilləşdirilib. Sevindi-
rici haldır ki, bu gün prokurorluq 
və digər hüquq-mühafizə orqan-
ları ilə yanaşı, Auditorlar Palata-
sının da dövlət siyasətinin başlıca 
strateji hədəflərindən olan kor-
rupsiyaya qarşı mübarizə siyasə-
tinin icrasında xüsusi rolu var.
Onun sözlərinə görə, korrupsiya 
və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş 
verən cinayətlərin qarşısının alın-
masında qabaqlayıcı tədbirlərin 
görülməsi üçün risklərin müəy-
yənləşdirilməsi istiqamətində 
Auditorlar Palatası ilə Baş İdarə 
arasında münasibətlər daha da 
inkişaf etdirilməlidir. Belə əmək-
daşlıq cinayətlərin baş verməsinə 
şərait yaradan halların ortaya 
çıxarılaraq qarşısının alınmasın-
da, konkret sahələr üzrə təhdidlər 
və zəifliklər müəyyən edilərək, 
islahatların aparılmasında, qa-
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
üçün təkliflərin hazırlanmasında 
effektiv vasitə ola bilər. Auditor-

lar Palatası ilə qarşılıqlı ikitərəfli 
əlaqələr bundan sonra da davamlı 
şəkildə inkişaf edəcək və korrup-
siyaya qarşı mübarizə işinə layiqli 
töhfə verəcəkdir. 
Konfransın davamında Azərbay-
can Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli 
“Şəffaflıq strategiyası və “kölgə 
iqtisadiyyatı” ilə mübarizə: Döv-
lət Vergi Xidmətinin əldə etdi-
yi nəticələr” mövzusunda çıxış 
edib. O, bildirib ki, iqtisadiyyatın 
şəffaflığı onun dayanıqlı inkişa-
fının təməlidir. Məhz buna görə 
də son illərdə “kölgə iqtisadiy-
yatı”nın miqyasının azaldılması 
üçün dövlət tərəfindən ardıcıl 
və sistemli tədbirlər həyata ke-
çirilir. 2018-ci ilin əvvəllərindən 
etibarən Azərbaycanın vergi sis-
temində keyfiyyətcə yeni mər-
hələ başlanıb. Bu mərhələ öz 
xarakterinə görə və həll edəcəyi 
mürəkkəb vəzifələr baxımından 
unikaldır. Hökumətin qarşısında 
bir tərəfdən neft gəlirlərinin qey-
ri-müəyyənliyi şəraitində dövlət 
büdcəsinin resurs bazasının ver-
gi gəlirləri hesabına gücləndiril-
məsi tələb olunur. Digər tərəfdən 
isə vergi siyasəti iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsini təşviq etmə-
lidir ki, uzunmüddətli dövrdə 
büd cənin vergi mənbələri hesa-
bına formalaşan gəlirləri əhəmiy-
yətli dərəcədə artmış olsun. 
“İslahatların əsas fəlsəfəsi, ilk növ-
bədə, vergi ödəyicilərinin vergi 
orqanlarına olan inamının güclən-
dirilməsi, vergi ödəyiciləri ilə vergi 
orqanları arasında şəffaf münasi-
bətlərin qurulması, vergi mədə-
niyyətinin və intizamının güclən-
dirilməsi idi. Əvvəlki dövrlərdə 
uçot sisteminin pozulması, vergi 
öhdəliklərinin müəyyənləşməsin-
də fəaliyyət və gəlirlər prinsipi-
nin gözlənilməməsi sahibkarların 
qeyri-şəffaf fəaliyyətə üstünlük 
verməsinə, nəticə etibarilə dövlət 
büdcəsinə gəlirlərin əhəmiyyətli 
şəkildə azalmasına gətirmişdir.
Beləliklə, bu sahədə yaranmış 
vəziyyət ciddi dəyişikliklər tələb 
edirdi və bu baxımdan konseptu-
al islahatların həyata keçirilməsinə 
başlandı. İslahatlar özlüyündə ge-
niş şaxəli hədəflər müəyyən etsə 
də, bunların ən başlıcası, şüb həsiz 
ki, “kölgə iqtisadiyyatı”nın aradan 
qaldırılması idi. Biznes subyektlə-
rinin həmin dövrdə fəaliyyətinin 
əhəmiyyətli hissəsi rəsmi uçotdan 
kənarda idi. Mövcud şəraitdə qey-
ri-leqal dövriyyəni aşkar etmək, 
sahibkarları öz gəlirlərini “ağart-
mağa” sövq etmək, iş yerlərini 
leqallaşdırmaq, biznes dövriy-
yələrinin sənədləşdirilməsinə nail 
olmaq asan deyildi.
Bu səbəbdən “kölgə iqtisadiyyatı” 
ilə mübarizə aparılması kompleks 
tədbirləri nəzərdə tutmalı idi və 
2019-2020-ci illərdə vergi qanunve-
riciliyində “kölgə iqtisadiyyatı”nın 
azaldılması və iqtisadiyyatın şəf-
faflaşdırılması, sahibkarlığın inki-

şafının dəstəklənməsi, vergitutma 
bazasının genişləndirilməsi, vergi 
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı çoxlu dəyişikliklər həyata 
keçirildi”, – deyə Orxan Nəzərli 
vurğulayıb.
Daha sonra Azərbaycan Respub-
likasının Maliyyə Monitorinqi 
Xidmətinin Əməkdaşlıq depar-
tamentinin direktoru Fuad Əli-
yev “Mühasibatlıq və auditor 
xidmətləri göstərən şəxslərin 
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul 
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
leqallaşdırılmasına və terrorçulu-
ğun maliyyələşdirilməsinə qarşı 
mübarizədə rolu” mövzusunda 
məruzəsini konfrans iştirakçıla-
rının diqqətinə çatdırıb. O, qeyd 
etdi ki, PL-in üç əsas mərhələsi 
var: yerləşdirmə, təbəqələşmə və 
inteqrasiya. Birinci mərhələdə, 
cinayət yolu ilə vəsait əldə edilir 
və maliyyə sisteminə daxil edilir. 
Sonra təbəqələşmə mərhələsində 
pulu bir çox vasitəçiyə paylaya-
raq orijinal pul mənbəyi gizlənir. 
Nəhayət, inteqrasiya mərhələsin-
də qanunsuz pul sahibinə “leqal” 
olaraq köçürülür. Mühasibatlıq 
və auditor xidmətləri göstərən 
şəxslər hər üç mərhələdə müvafiq 
mübarizə tədbirlərinə öz töhfəsi-
ni verə bilərlər.
PL/TM qarşı mübarizə konteks-
tində maliyyə hesabatlığının eti-
barlılığının gücləndirilməsi iqtisa-
di artıma müsbət təsir göstərərək, 
maliyyə sisteminin qeyri-sabitliyi-
ni azaltmağa yardım edir. Müha-
sibatlıq və auditor fəaliyyəti PL/
TM-ə qarşı mübarizədə mühüm 
əhəmiyyətə malikdir və yuxarıda 
qeyd edilən PL-in üç mərhələsinin 
hər birində effektiv vasitə ola bilər. 
Belə ki, auditorlar və mühasiblər 
maliyyə və qeyri-maliyyə institut-
larının yoxlanılması və maliyyə 
uçotu ilə bağlı xidmətlərin göstə-
rilməsi zamanı öz peşə standartla-
rına uyğun olaraq qanundan kə-
nar halları aşkar etməlidir. 
“PL/TM adətən maliyyə hesa-
batlarına birbaşa təsir göstərmir. 
Lakin kənar auditorlar maliyyə 
hesabatlarına dolayı təsiri olan 
qanunsuz hərəkətlərin baş ver-
mə ehtimalından xəbərdar ol-
malıdırlar. Həm milli qanunve-
ricilik, həm müvafiq beynəlxalq 
standartlar auditorlardan PL/
TM-in həqiqətən olub-olmama-
sını müəyyənləşdirməyə yönəl-
miş audit prosedurlarını yerinə 
yetirmələrini tələb edir. Bu əlavə 
prosedurlar şübhəli əməliyyatlar, 
əməliyyatların səbəbləri və əlaqəli 
tərəflər barədə daha ətraflı məlu-
mat əldə etməkdən ibarət ola bilər. 
Şübhəli fəaliyyət haqqında daha 
yaxşı məlumat əldə edərkən, au-
ditor sözügedən fəaliyyətlə əlaqəli 
olanlardan bir səviyyə yuxarıdakı 
(əgər iştirak edənlərdən yuxarı sə-
viyyə varsa) rəhbərliklə bu məsələ 
üzrə işləməlidir.
Bu baxımdan, Azərbaycanda möv -
cud olan mühasibatlıq və audi  tor 
xidmətlərinin müvafiq beynəl  xalq 
standartlara uyğunlaşdırılması 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İqti-
sadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşki-
latının Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi 
Qrupunun (FATF) 22-ci və 23-cü 
Tövsiyələrində mühasibatlıq və 
auditor xidmətləri göstərən şəxs-
lər monitorinqdə iştirak edən di-
gər şəxslər kimi təsvir olunaraq 
PL/TM qarşı mübarizə sahəsində 
müvafiq standartlara və tələblərə 
cavab verməlidir”, - deyə Fuad 
Əliyev qeyd edib.
Sonra Azərbaycan Professional 
Maliyyə Menecerləri Assosiasiya-
sının prezidenti Nuriyyə Novru-
zova “Mühasibat uçotu və audit: 
Gələcəyə baxış” mövzusunda 
məruzəsi ilə konfransı davam 
etdirdi. O, vurğuladı ki, indiki 
dövr də yüksək həyat tempi, tex-
noloji proseslərdə sürətli dəyişik-
liklər, inanılmaz kəşflər - bunların 
hamısı günümüzün reallığıdır. 
İqtisadiyyatımızın bir çox sekto-
runda hər gün dəyişikliklər baş 
verir və hər saniyədə bənzərsiz 
yeniliklər yaradılır. Bəzən insana 
elə gəlir ki, intellektual sistemlə-
ri idarə edən robotlar haqqında 
çəkilən fantastik filmlər birazdan 
reallığa çevriləcəkdir. Bəşəriyyət 
davamlı olaraq inkişaf edir, buna 
görə də təkamül sürətinə uyğun-
laşmaq vacibdir, çünki bu, müa-
sir cəmiyyətdə yaşamağa imkan 
verəcəkdir.
“Mühasibat uçotu haqqında 

Azər baycan Respublikasının 
Qanu nu na əsasən, mülkiyyət 
və təşki lati-hüquqi formasından 
asılı olma yaraq, ölkədə fəaliyyət 
gös tə rən hüquqi şəxslər maliyyə 
hesabat larını beynəlxalq standart-
larına əsasən tətbiq etməlidirlər. 
2018-ci ildə qanunda edilən də-
yişikliklərdən sonra Milli müha-
sibat uçotu standartları qüvvə-
dən düşmüşdür. Ümumilikdə, 
bu nəticəyə gəlmək olar ki, əgər 
"dünən" mühasibat uçotunun tət-
biqi ilə bağlı milli qaydalarımı-
za əsasən uçot qurulurdusa, “bu 
gün” artıq qanunvericiliyin tələb-
lərinə uyğun olaraq beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq maliy-
yə uçotunun aparılması tələb olu-
nur. “Bu gün” biz mühasibat və 
maliyyə uçotunun vahid bazaya 
birləşdirildiyinin şahidi oluruq və 
ola bilsin ki, “sabah” yenilənmiş 
maliyyə uçotu mühasibat uçotu-
nu tam əvəz edəcəkdir.
Beləliklə, maliyyə uçotu təşkila-
tın tarixini əks etdirir, idarəetmə 
uçotu isə fərdi elementlərini və 
istiqamətlərini təhlil etməyə, işlə-
rin mövcud vəziyyətini görməyə 
və təşkilatın inkişaf yollarını plan-
laşdırmağa imkan verir. Əgər 
“dünən” idarəetmə uçotu təşkilat-
lar tərəfindən aparılmırdısa, artıq 
“bu gün” böyük təşkilatlar gələcək 
strategiyasını quraraq qeyd olu-
nan uçotu nəzərə alırlar, “sabah” 
isə təşkilatlar rəqabət nəticəsində 
bir-birini ötməyə, bir-birini öz iqti-
sadi göstəricilərini yaxşılaşdırma-
ğa sövq etdirmək və bir-birindən 
geri qalmamaq üçün qeyd olunan 
uçotu istifadə edəcəklər”, - deyə 
Nuriyyə Novruzova qeyd etdi.
Qeyd olunanlarla yanaşı, kon-
fransda Rusiya Federasiyası 
Özünütənzimləyən Auditor Təş-
kilatlarının “Sodrujestvo” Asso-
siasiyasının Baş direktoru, İdarə 
heyətinin üzvü Olqa Nosova “Ru-
siyada auditin inkişafında peşəkar 
cəmiyyətin rolu barədə”, Rusiya 
Federasiyasının Uzaq Şərq və Ark-
tikanın İnkişafı Nazirliyinin Büd-
cə departamentinin direktor müa-
vini, Nazirliyin daxili auditoru, 
Rusiya Federasiyasının 3-cü dərə-
cəli dövlət müşaviri Dmitri Yako-
venko və Rusiya Federasiyasının 
Özünütənzimləyən Milli Peşəkar 
Mühasiblər, Maliyyə Menecerləri 
və İqtisadçılar İnstitutunun Pre-
zident Şurasının üzvü Soslanbek 
Tsxovrebov “Rusiya Federasiya-
sının Arktik zonasının inkişafı: il-
kin nəticələr, perspektivlər, xarici 
ölkələrin iştirakı”, Rusiya Peşəkar 
Mühasiblər və Auditorlar İnstitu-
tunun prezidenti Lyudmila Xoru-
jiy “Rəqəmsallaşmanın mühasibat 
uçotu və auditə təsiri”, “KPMC 
Audit Azərbaycan” məhdud mə-
suliyyətli cəmiyyətinin direktoru 
Murat Karakaş “Rəqəmsallaşma-
ya sürətli keçid”, Rusiya Federa-
siyası Özünütənzimləyən Audi-
tor Təşkilatlarının “Sodrujestvo” 
Assosiasiyasının İdarə heyətinin 

sədr müavini, Keyfiyyətə nəzarət 
üzrə komissiyanın sədri Nadej-
da Kobozeva “Rusiyada auditin 
keyfiyyətinə nəzarət: sistemli ke-
çid” mövzularında əyani, digər 
iştirakçılar, o cümlədən Kiçik və 
orta müəssisələr üçün Avropa 
Mühasiblər və Auditorlar Fede-
rasiyasının (EFAA) prezidenti 
Salvador Marin “EFAA Böhran 
şəraitində kiçik və orta auditor 
təşkilatlarını dəstəkləyir və onla-
rı gələcəyə hazırlayır”, Türkiyə 
Sertifikatlı Mühasiblər və Sərbəst 
Auitorlar Palataları Birliyinin 
(TÜRMOB) Davamlı peşə inkişafı 
tədris mərkəzinin icraçı direkto-
ru, professor Ali Rza Zafer Sayar 
“Türkiyədə Audit”, Gürcüstan 
Respublikasının Mühasibat uço-
tu, Hesabatlılıq və Auditə Nə-
zarət Xidmətinin Auditə nəzarət 
departamentinin rəhbəri Tornike 
Dzagnidze və həmin qurumun 
hüquqşünası Sofia Berianidze “Au-
dit sanksiyası üzrə təcrübələrin 
müqayisəsi”, Latviya Mühasiblər 
Assosiasiyasının idarə heyətinin 
sədri Andrey Ponomaryov “Lat-
viyada auditor xidmətlərinin key-
fiyyətinin yüksədilməsində Audit 
Məsləhət Şurasının rolu və töhfə-
si”, Kiçik və orta müəssisələr üçün 
Avropa Mühasiblər və Auditorlar 
Federasiyasının (EFAA) icraçı di-
rektoru Paul Tompson “Avropada 
korporativ hesabatlılığın gələcəyi: 
Azərbaycandakı şirkətlər üçün nə-
ticələri nədir və gələcək addımlar 
necə olmalıdır”, Makedoniya Res-
publikasının Sertifikatlı Auditorlar 
İnstitutunun prezidenti Draqan 
Dmitrov “Kiçik və inkişaf etməkdə 
olan iqtisadiyyatlarda Beynəlxalq 
Audit Standartlarından istifadə-
nin üstünlükləri və zəif tərəfləri”, 
Özbəkistan Milli Mühasiblər və 
Auditorlar Assosiasiyası Şurası-
nın sədri Münəvvər Tulaxodja-
yeva “Özbəkistanda mühasibat 
uçotu və auditdə şəffaflığın təmin 
edilməsinin və rəqəmsallaşmanın 
xüsusiyyətləri”, İmtiyazlı Sertifi-
katlaşdırılmış Mühasiblər Assosi-
asiyasının (ACCA) Türkiyə, Azər-
baycan, Gürcüstan və Əfqanıstan 
üzrə rəhbəri Filiz Demiröz “Audit 
və texnologiya”, Ukraynanın Ya-
roslav Mudriy adına Milli Hüquq 
Universitetinin I prorektoru, aka-
demik Nikolay Kuçeryavenko 
“Müasir dövrdə virtual aktivlərin 
dövriyyəsinin tənzimlənməsinin 
bəzi aspektləri” mövzularında 
onlayn formada Azərbaycanda 
və dünyanın müxtəlif ölkələrin-
də auditin inkişafı, şəffaflıq, yeni 
dövrün çağırışları, problemləri 
və vəzifələri ilə bağlı məruzələrlə 
çıxış etmişlər.
Bununla yanaşı, Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti 
Aparatının Sənaye və energeti-
ka şöbəsinin müdiri Elşən Ha-
cizadə “Enerji auditi və onun 
tətbiq effektivliyi”, AMEA-nın 
İqtisadiyyat İnstitutunun nəz-
dində “Postkonfilikt ərazilərin 

bərpası” Elmi Mərkəzinin rəhbə-
ri, AMEA-nın müxbir üzvü Akif 
Musayev “Rəqəmsal iqtisadiyyat 
şəraitində auditin təkmilləşdiril-
məsi istiqamətləri”, Macarıstan 
Auditorlar Palatasının prezidenti 
Pal Tibor “COVID-19 kölgəsində 
kiçik və orta müəssisələr sektorun-
da auditə dair problemlər”, Mon-
teneqro Mühasiblər və Auditorlar 
İnstitutunun icraçı direktoru Rade 
Sekic “Monteneqroda auditin inki-
şafı: keçmişi, bu günü və gələcəyi” 
mövzularında məruzələrini konf-
rans üçün təqdim etmişdirlər.
Tədbirdə qonaqlarla bərabər, Au-
ditorlar Palatasının kollektivi, üzv-
ləri və mətbuat nümayəndələri 
iştirak etmişlər. Sonda beynəlxalq 
konfrans iştirakçıları adından ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
müraciət qəbul edilmişdir.
İqtisadi-maliyyə münasibətlərin-
də şəffaflığın təmin olunması 
üçün maliyyə nəzarəti sahəsin-
də mütərəqqi dünya təcrübəsini 
öyrənmək və milli iqtisadiyyatın 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla 
tətbiqini genişləndirmək çox va-
cibdir. Eyni zamanda, yeni döv-
rün çağırışlarını nəzərə alaraq, 
iqtisadi islahatların indiki mər-
hələsində nəzarət sistemini ye-
nidən qurmaq, onun təsirliliyini 
artırmaq sahəsində çox iş görül-
məlidir. Bu baxımdan keçirilmiş 
konfransın mövzusu böyük əhə-
miyyət kəsb edir.
Eyni zamanda, konfransın xari-
ci ölkə təmsilçiləri tərəfindən də 
yüksək dəyərləndirilən Azərbay-
can Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 
Komandanı olaraq Sizin məharətli 
sərkərdəliyiniz ilə Müzəffər Azər-
baycan Ordusunun 44 günlük 
Vətən müharibəsində zəfəri ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafında yeni 
çağırışlar və imkanlar yaratmışdır. 
Yeni strateji çağırışlar, dayanıqlı 
iqtisadi inkişafın reallaşması kon-
tekstində Azərbaycan Respub-
likasının Auditorlar Palatası və 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı-
nın birgə təşkilatçılığı ilə yüksək 
səviyyədə təşkil olunmuş “Şəffaf-
lıq və audit: yeni dövrün çağırış-
ları, problemlər, vəzifələr” möv-
zusunda beynəlxalq elmi-praktik 
konfrans çərçivəsində aparılmış 
müzakirə və təhlillər ölkələrimiz-
də kölgə iqtisadiyyatına qarşı mü-
barizə baxımından faydalı olmuş, 
iqtisadi inkişafın davamlılığının 
və şəffaflığın təmin edilməsində 
mütərəqqi dünya təcrübəsinin 
öyrənilməsi və tətbiqi üçün yeni 
imkanlar yaratmışdır. 

Səbuhi Gülməmmədov,
Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının
 icraçı direktoru

Şəfiqə Əsgərova, 
Xarici əlaqələr və beynəlxalq 

təşkilatlarla iş şöbəsinin 
müdir müavini

Möhtərəm cənab Prezident, 
Biz - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının fəaliy-
yətə başlamasının       25 illiyinə həsr edilmiş “Şəffaflıq və 
audit: yeni dövrün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzu-
sunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın  iştirakçıları dərin 
razılıq hissi ilə qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, Sizin 
müdrik rəhbərliyiniz, misilsiz cəsarətiniz və yüksək təşkilat-
çılıq bacarığınız sayəsində Azərbaycan ildən-ilə  dünyanın 
əksər ölkələrinə nümunə ola biləcək iqtisadi və sosial uğur-
lara imza atır. 
Bütün bunların müqabilində iqtisadi fəaliyyətdə şəffaflığın 
artırılmasını, kölgə iqtisadiyyatının azaldılmasını və kor-
rupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsini daim diqqət 
mərkəzində saxlamağınız büdcə vəsaitlərindən təyinatı üzrə 
səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək, xərclərin səmərə-
liliyini yüksəltmək barədə bugünkü Konfrans iştirakçılarına 
göndərdiyiniz Təbrik məktubunuzda verdiyiniz tövsiyə və 
göstərişlər müasir şəraitdə son dərəcə böyük aktuallıq kəsb 
edir.
Məmnunluq hissi ilə qeyd edirik ki, Sizin diqqət və qayğınız 
sayəsində sürətli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf şəraitində ma-
liyyə nəzarətinin, o cümlədən auditor xidmətinin əhatə da-
irəsi genişlənir, maliyyə sistemində şəffaflığın artırılmasında 
və bütövlükdə, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında onun rolu 
əhəmiyyətli dərəcədə artır.
Zati-Aliləri!
Azərbaycanın paytaxtı gözəl Bakıda təşkil edilən konfrans 
çərçivəsində ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı və hərtərəf-
li inkişafının mühüm amili kimi müəyyən edilmiş bir sıra 
məsələlər, o cümlədən şəffaflığın artırılması və hesabatlılığın 
yüksək səviyyədə qurulması, maliyyə hesabatlılığı sahəsində 
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi, rəqəmsallaşmaya keçid, rəqəm-
sallaşmanın mühasibat uçotu, audit və daxili nəzarətə təsiri, 
korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayət-
lərin qarşısının alınması, auditdə yeni innovasiyaların və tex-
nologiyaların tətbiqi, auditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, 
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu və Audit Standartlarının, korpo-

rativ idarəetmə standartlarının tətbiqinin genişləndirilməsi, 
maarifləndirmə və əməkdaşlıq məsələləri üzrə işgüzar müza-
kirələr aparılmışdır.
Bu baxımdan Sizi əmin edirik ki, Azərbaycan Respublikasının 
Auditorlar Palatası və Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının birgə 
təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş “Şəffaflıq və audit: yeni döv-
rün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq 
elmi-praktik konfrans çərçivəsində aparılmış müzakirə və 
təhlillər ölkələrimizdə kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə 
baxımından faydalı olacaq, iqtisadi inkişafın davamlılığının 
və şəffaflığın təmin edilməsində mütərəqqi dünya təcrübəsi-
nin öyrənilməsi və tətbiqi üçün yeni imkanlar yaradacaqdır.
Möhtərəm cənab Prezident! 
Sevindirici haldır ki, Konfransın xarici ölkə təmsilçiləri tərə-
findən də yüksək dəyərləndirilən Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələrinin Ali Baş Komandanı olaraq Sizin məharətli sərkər-
dəliyiniz ilə Müzəffər Azərbaycan Ordusunun 44 günlük 
Vətən Müharibəsində zəfəri ölkə iqtisadiyyatının inkişafında 
yeni çağırışlar və imkanlar yaratmışdır. Yeni strateji çağırış-
lar, dayanıqlı iqtisadi inkişafın reallaşması kontekstində biz 
öz üzərimizə düşən vəzifələrin, xüsusilə ölkədə maliyyə nə-
zarəti sisteminin gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, köl-
gə iqtisadiyyatının azaldılması, dövlətin və mülkiyyətçilərin 
mənafelərinin qorunması və sahibkarlığın inkişafının təmin 
edilməsi istiqamətində Sizin rəhbərliyinizlə uğurla həyata ke-
çirilən iqtisadi siyasətə dəstəyimizi davam etdirmək əzmin-
dəyik.

Müraciət Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 
fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinə həsr edilmiş “Şəffaflıq və 
audit:  yeni dövrün çağrışları, problemlər, vəzifələr” mövzu-
sunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın iştirakçıları tərə-
findən qəbul edilmişdir.

Bakı şəhəri,  16 sentyabr 2021-ci il
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Enerji resursları müasir geosiyasi pro-
seslərin stimullaşdırıcı amili hesab 
edilir. XXI əsrin ilk iyirmi ilində anti-
terror əməliyyatlarının aparıldığı əra-
zilər – Əfqanıstan, İraq, Liviya, onun 
ardınca isə “Ərəb baharı” adını almış 
hərbi-siyasi proseslər ya karbohidrogen 
mənbələrinə çıxışı, ya da ona yaxın 
strateji daşınma yollarına nəzarəti ələ 
keçirməyə xidmət edib. Bundan əlavə, 
tarixən neft faktoru daxili çevrilişlərə, 
sabitsizliyə, vətəndaş müharibələrinə və 
hərbi müdaxilələrə rəvac verib. 
Mürəkkəb bir şəraitdə öz dövlət müstəqil-
liyini qazanmış Azərbaycan da bu strateji 
sərvətin ağrı-acılarını son 30 ildə dərindən 
hiss edib. Birinci və İkinci Qarabağ müha-
ribəsi, hərbi çevriliş cəhdləri, terror aktları 
və s. destruktiv proseslər bilavasitə Azər-
baycan nefti ilə assosiasiya edilib. 
Bununla belə, zəngin enerji resursları 
ölkənin milli təhlükəsizliyinin möhkəm-
ləndirilməsində, idarəetmə sistemlərinin 
və hərbi quruculuğun təkmilləşdirilmə-
sində, iqtisadi sistemin müasirləşdiril-
məsində və zəruri islahatların davam et-
dirilməsində, həmçinin insan kapitalının 
inkişafında mühüm gəlir mənbəyi hesab 
edilir. Yeni-yeni müttəfiqlərin cəlb edil-
məsi, ölkənin xarici siyasətinin yeni vek-
torlarının müəyyən edilməsi, regional 
sabitliyin möhkəmləndirilməsi, investi-
siya “bumu”nun yaradılması və s. pro-
seslərdə qara qızıl əvəzsiz rol oynayır. 
 Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda 
ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra 
olduqca qıza zaman ərzində neft ami-
linin dövlət müstəqilliyimiz üçün hər-
bi-siyasi risklərini heçə endirməklə, onu 
müasir dövlətçilik tariximizin inkişafı-
nın ən vacib dayaqlarından birinə çevir-
məyi bacardı. 2003-cü ildə hakimiyyətə 
gəlmiş cənab Prezident İlham Əliyev isə 
bu strateji amildən ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünü təmin etmək, regionun lider 
dövləti və ordusunu yaratmaq missiyası 
üçün uğurla istifadə etməyi bacardı. 
 Azərbaycan neftinin beynəlmiləlləşməsi 
prosesinə tarixi ekskurs olduqca maraq-
lıdır. Belə ki, 27 il öncə Bakıda Gülüstan 
sarayında Azərbaycan hökuməti Qərbin 
aparıcı neft şirkətləri ilə olduqca mü-
hüm bir sənəd imzaladı. Dəyəri 7,4 mil-
yard dollar olan “Əsrin müqaviləsi”ndə 
dünyanın 7 ölkəsini (Azərbaycan, ABŞ, 
Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Nor-
veç və Səudiyyə Ərəbistanı) təmsil edən 
11 beynəlxalq neft şirkəti (AMOCO, 
BP, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, 
Lukoil, Statoil, Türkiyə Petrolları, Pen-
nzoil, RAMCO, Delta) iştirak etmişdir. 
Onlar tezliklə işçi strukturlar – Rəhbər 
Komitə, Azərbaycan Beynəlxalq Əmə-
liyyat Şirkəti (ABƏŞ) və Məsləhət Şura-
sı yaratdılar. Həmin strukturlar hüquqi 
səlahiyyət qazandıqdan, yəni 1994-cü 
il dekabrın 2-də Azərbaycan preziden-
ti xüsusi Fərman imzalayandan sonra 
fəaliyyətə başladılar. 1994-cü il dekabrın 
12-də Milli Məclis “Əsrin müqaviləsi”ni 
ratifikasiya etdi. 
İlkin hesablamalara görə, “Azəri”, “Çı-
raq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının 
dərinlikdə yerləşən hissəsində çıxarıla 
bilən neft ehtiyatı 511 milyon ton olsa da, 
sonralar yeni qiymətləndirmələrə əsasən 
neft ehtiyatı 1.072 milyard ton həcmində 
müəyyən edilib.
“Əsrin müqaviləsi”nin əhəmiyyəti onun 
imzalanması dövrünün hərbi və geo-
siyasi reallıqları ilə sıx bağlı idi. Belə 

ki, imzalanmadan dörd ay öncə Ermə-
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsində atəşkəs rejimi bərqərar 
olmuşdur. Ağır müharibədən yenicə çıx-
mış, bütün zəruri resursları tükənmiş, 
20 faiz torpaqları işğalçı dövlət tərəfin-
dən işğal edilmiş və 1 mln. qaçqın və 
məcburi köçkünə sığınacaq vermiş gənc 
Azərbaycan dövlətinin özünə gəlməsi 
əsas şərt idi. Digər tərəfdən, ölkədə icti-
mai-siyasi sabitliyin olmamasından ya-
rarlanmaq istəyən destruktiv qüvvələr 
ağır və yorucu müharibədə zəifləmiş bir 
ölkəni tamamilə parçalayıb məhv etmək 
istəyirdilər. Belə bir mürəkkəb vəziy-
yətdə milli təhlükəsizliyin qorunmasını 
təmin etmək məqsədilə Ulu öndər H.Ə-
liyev neft kartını işə salmağın əsl məqa-
mı olduğunu yəqin etdi. Heydər Əliye-
vin “Realpolitik”ində neft amili bir neçə 
təxirəsalınmaz vəzifələrin həllini təmin 
etməli idi: 
1) Zəifləmiş ölkəni yenidən ayağa qaldır-
maq və onu həyatqabiliyyətli bir dövlətə 
çevirmək;
2) Vətəndaş-dövlət həmrəyliyini möhkəm-
ləndirmək və bu yolla ictimai-siyasi sa-
bitliyi təmin etmək;
3) Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin nizamlanması məsələ-
sini beynəlmiləlləşdirmək.
Bu ideya triadasının gerçəkləşməsi “Əs-
rin müqaviləsinin” strateji vəzifəsini 
müəyyən edirdi. 
Ötən 27 il ərzində Ulu öndər Heydər Əli-
yevin və cənab Prezident İlham Əliye-
vin neft strategiyası aşağıdakı geosiyasi 
kombinasiyaların qurulması ilə xarak-
terizə edilib. Birincisi, hərbi qarşıdur-
maların işgüzar əməkdaşlıq mühitinə 
transformasiyası. Həmin dövrdə region-
da dövlətlərarası münasibətlər sistemini 
hərbi qarşıdurmalar müstəvisindən iqti-
sadi mənfəətə söykənən əməkdaşlıq və 
dialoq mühitinə çevirmək ilk şərt idi. 
 Bu, ilk növbədə, regionda inkişafa aman 
verməyən və onu xarici qüvvələrin mü-
daxiləsinə həssas edən qanlı mühari-
bələrin perspektivlərini heçə endirmək 
məqsədi güdürdü. Digər tərəfdən, neft 
amilinin gələcək perspektivləri antimü-
haribə təbliğatının geniş vüsət tapmasına 
və sonradan enerji faktorunun praktiki 
baxımdan realizəsinə istinad etməli idi. 
Qısa zaman kəsiyində Heydər Əliyev re-
gionda dövlətlərarası münasibətlər siste-
mini geoiqtisadi müstəviyə qaldırmaqla 
müharibə amilini arxa plana keçirmiş 
oldu. Dünyanın aparıcı dövlətləri olan 
ABŞ, Böyük Britaniya, o cümlədən regi-
onu özünün “həyati mühüm maraqları” 
zonası elan etmiş Rusiyanı Azərbaycan 
nefti ətrafında toplamağa nail oldu və 
işğalçı Ermənistanın uzunmüddətli özü-
nütəcrid vəziyyətinə düşməsinə zəmin 
yaratdı. 
1995-ci ilin oktyabrında Azərbaycan nef-
tinin daşınmasının diversifikasiyasında 
Rusiya (1997-ci ildə Bakı-Novorossiysk) 
ilə Qərbin (1999-cu ilin aprelində Ba-
kı-Supsa işə düşdü və 2006-cı ildə BTC 
əsas marşrut kimi istismara verildi) 
maraqlarının nəzərə alınması regionda 
postmüharibə dövrü üçün yeni rəqabətə 
stimul verdi. Belə demək mümkündür-
sə, Heydər Əliyev regional münasibətlər 
sistemində nəinki Azərbaycanın, həm də 
qonşu Gürcüstanın milli maraqları na-
minə “ağır güclə” “yumşaq gücün” daha 
rasional konvergensiyasına nail oldu.
Ermənistan Azərbaycan neftinin ge-

osiyasi təsirini minimuma endirmək 
məqsədilə 2020-ci ilin 12-16 iyulunda 
qanlı Tovuz təxribatına əl atmışdır. Yeni 
münaqişə ocağı kimi Azərbaycanın stra-
teji neft-qaz boru kəmərlərinin bir ad-
dımlığında yerləşən Tovuz şəhərinin 
seçilməsi təsadüfi olmamışdır. Rusiya-
nın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov öz 
çıxışında bunu etiraf etmişdir. 
 İkinci Qarabağ müharibəsində də düş-
mən strateji neft-qaz boru kəmərlərinin 
keçdiyi rayonlarımızı intensiv artilleriya 
atəşinə məruz qoymuşdur. 
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 
regionun gələcək taleyində nəqliyyat 
dəhlizlərinin və energetika sahəsində 
yeni əməkdaşlıq imkanlarının mühüm 
rol oynayacağı etimal edilir. 
İkincisi, Azərbaycan neftinin geosiyasi 
kondominiuma hesablanması. “Əsrin 
müqaviləsi”ndən sonrakı 3-4 il ərzində 
regionda Qərbin fəallaşması və Rusiya-
nın nisbətən praqmatik siyasətə üstün-
lük verməsi regionda geosiyasi kondo-
minium üçün əlverişli zəmin yaratmış 
oldu. Cənubi Qafqazın geomənzərəsinə 
təsir edən Ermənistan-Azərbaycan Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan 
neftinin istismarı və daşınması prose-
sində ABŞ-la Rusiyanın maraqlarının 
təmin edilməsi nəticəsində Azərbaycan 
öz xarici siyasət kursunda balanslaşdı-
rılmış xəttin əsasını qoymuş oldu. 1997-
ci ildə ABŞ və Fransa ATƏT-in Minsk 
Qrupuna Rusiya ilə birlikdə həmsədr 
təyin edildi. Bir il sonra isə Qərb marş-
rutu (BTC) Azərbaycan neftinin ana xətti 
seçildi. Milli maraqların təmin edilmə-
sinə istiqamətlənmiş balanslaşdırma 
siyasəti Azərbaycanın güclənməsinə, 
inkişafına, beynəlxalq münasibətlər sis-
temində rolunun artmasına, anti-Azər-
baycan siyasəti ilə ad çıxarmış B.Yeltsin 
hökumətinin və İranın neytrallaşmasına, 
ölkəmizin Avroatlantik məkana inteq-
rasiyasının sürətlənməsinə səbəb oldu. 
Şüb həsiz ki, balanslaşdırma siyasəti 
Azərbaycanı Rusiya ilə Qərb arasında 
daha ustalıqla manevr etməyə, hər iki 
qlobal qüvvəni Azərbaycana münasibət-
də daha istəkli olmağa vadar etmişdi.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra 
regionda tam fərqli geosiyasi vəziyyət 
yaranıb. Türkiyə Rusiyanın əsas rəqibinə 
və müttəfiqinə çevrilib. ABŞ və Fransa 
isə öz təsir imkanlarını əldən verib. 
Üçüncüsü, regionun demilitarizasiyası 
istiqamətində addımların atılmasının va-
cibliyi. 1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in 
İstanbul sammitində Ulu öndər Heydər 
Əliyev öz çıxışında regionun demilitari-
zasiyası məsələsini ortaya atdı. Bu, milli 
maraqların təmin edilməsi baxımından 
olduqca vacib məsələ idi. Belə ki, həmin 
dövrdə Cənubi Qafqazda olan Rusiya-
ya məxsus xarici hərbi bazalar regionda 
hakimiyyət dəyişikliyinə rəvac vermək, 
ictimai sabitliyi pozmaq və işğalçını hi-
mayə etmək, Qərbin maraqlarına təhdid 
etmək anlamı ilə assosiasiya edilirdi. Bu 
hərbi bazaları regiondan çıxartmadan 
“Əsrin müqaviləsi”nin tam gücündə iş-
ləməsinə, BTC-nin reallaşmasına nail ol-
maq çətin görünürdü. Həmin sammitdə 
Rusiyanın Gürcüstanda iki hərbi bazası-
nın (Vaziani və Gudauta) və Dnestryanı-
da hərbi bazasının buraxılması haqqında 
qərar qəbul edildi. 
2001-ci ildə Heydər Əliyevin Vladimir 
Putinlə Bakıda Xəzərin statusuna dair 
imzaladığı müqavilə Azərbaycanın Xəzə-

rin statusu məsələsində son 7 ildə atmış 
olduğu addımların rəsmən Rusiya tərəfin-
dən tanınması demək idi. Bundan əlavə, 
Ulu öndər uzaqgörən siyasəti nəticəsində 
Vladimir Putinin Boris Yeltsin dövründə 
Rusiyanın Azərbaycana, Azərbaycan-Er-
mənistan münaqişəsinə olan münasibətini 
dəyişdirməyə müvəffəq oldu. 
2001-ci ildən bu yana Azərbaycanla Rusi-
ya arasında münasibətlər əksər sahələr-
də, o cümlədən hərbi-texniki sahədə 
durmadan inkişaf etməkdədir. 2008-ci 
ildə Rusiyanın Gürcüstana hərbi mü-
daxiləsi, 2014-cü ildə Krımı ilhaq etməsi 
və Ukraynada DXR və LXR kimi sepa-
ratçı qurumlar yaratması rəsmi Moskva-
nın Qərbə “soyuq müharibə” elan etmə-
si kimi xarakterizə edilib. Rəsmi Bakı isə 
yeni hərbi-siyasi şəraitdə Rusiya ilə sıx 
əməkdaşlıq etməklə öz milli maraqları-
nı möhkəmləndirməyə çalışıb. 2021-ci 
ilin payızında baş vermiş İkinci Qarabağ 
müharibəsi ölkəmizlə Rusiya arasında 
münasibətləri daha da dərinləşdirib. 10 
noyabr sazişinə əsasən rəsmi Moskva 
Dağlıq Qarabağda növbəti 5 il ərzində 
sülhməramlı fəaliyyəti həyata keçirəcək. 
Dördüncüsü, neftdollarların demokratik 
və zəruri islahatlara transferi. Təbii ki, 
“Əsrin müqaviləsi”ndən gələn gəlirlərin, 
ilk növbədə zəruri islahatlara – ölkənin 
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndi-
rilməsinə, ordu quruculuğu probleminə 
yönəldilməsi şübhəsiz idi. Bundan əlavə 
isə, sosial-iqtisadi, infrastruktur, idarəet-
mə və s. sahələrdə demokratik və şəffaf 
islahatların aparılmasına və beləliklə də 
Azərbaycanın modern dövlətə çevrilmə-
sinə xidmət etməli idi. “Azəri”, “Çıraq” 
və “Günəşli” yataqları üzrə yeni Sazi-
şin imzalanması mərasimində iştirak 
edərkən Azərbayan Prezidenti İlham 
Əliyev öz çıxışında bəyan etmişdir: “Tik-
diyimiz 3 mindən artıq məktəb, 600-dən 
çox xəstəxana, bölgələrdə 50-dən çox 
olimpiya mərkəzi, inşa etdiyimiz 11 min 
kilometrdən çox yollar, enerji infrastruk-
turumuz, iqtisadi inkişafımız, iqtisadiy-
yatın şaxələndirilməsi – bütün bunların 
təməlində neftdən əldə edilən gəlirlər-
dən səmərəli istifadə etmə imkanlarımız 
dayanır. Biz bu illərdə Dövlət Neft Fon-
dundan məcburi köçkünlərin yaşayış sə-
viyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün böyük 
vəsait ayırdıq və 250 min köçkünü 100-ə 
yaxın yeni salınan qəsəbədə gözəl evlər-
lə, mənzillərlə təmin etdik. Bu proses da-
vam edir”. 
Prioritet istiqamət ordu quruculuğu 
sahəsi idi. 2003-cü ildə Azərbaycanın 
hərbi büdcəsi cəmi 135 milyon ABŞ dol-
ları təşkil edirdisə, 2018-ci ilin dövlət büd-
cəsində müdafiə xərcləri 2,739 milyard 
manat və ya 1,611 milyard ABŞ dolları-
na yüksəlmişdir. Azərbaycanın müdafiə 
məqsədləri üçün xərcləri Ermənistanla 
müqayisədə təxminən 3 dəfə artıq idi. Bu 
dinamika 2019, 2020, 2021-ci illər ərzində 
də davam edib. 2022-ci il üçün Azərbay-
canın dövlət büdcəsində hərbi-təhlükə-
sizlik xərcləri təqribən 5 milyard manat 
həcmində müəyyən edilib. 
2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azə-
ri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” 
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin 
birgə işlənilməsi və neft hasilatının pay 
bölgüsü haqqında yeni Saziş imzalan-
dı. Bununla da, “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
nəhəng neft yataqları blokunun işlənil-
məsində yeni dövr başlandı. 2050-ci ilə 

qədər uzadılmış sazişə əsasən, BP fəaliy-
yətini layihənin operatoru kimi davam 
etdirir, SOCAR-ın payı 11 faizdən 25 
faizə artırılır, mənfəət neftinin isə 75 fai-
zi Azərbaycana qalır. “Yeni əsrin müqa-
viləsi”nin imzalanması Azərbaycanın 
neft strategiyasının yeni mərhələsinin 
əsasını qoyub. Bu, müasir Azərbaycan 
tarixində yeni eranın başlanması, ölkə-
nin siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyinə 
əlavə təminat, yeni investisiya qoyuluşu, 
ÜDM-in artımı, yeni iş yerləri və sosial 
rifahın yaxşılaşdırılması deməkdir.
Ümumilikdə, 1994-2003-cü illər arasında 
Azərbaycan sərhədləri daxilində Xəzər 
dənizində 15, quruda isə 7 neft yatağı 
olmaqla, cəmi 22 saziş imzalanmışdır. 
İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə 
isə bunlara yeniləri də əlavə olunmuş-
dur. 2016-cı il martın 16-da ARDNŞ ilə 
Zenith Aran Oil Company Limited şirkə-
ti arasında “Muradxanlı”, “Cəfərli” və 
“Zərdab” neft yataqlarının daxil olduğu 
blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və 
hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 
imzalanmış və beləcə Azərbaycan ilə 
xarici şirkətlər arasında imzalanan neft-
qaz sazişlərinin sayı 32-yə çatmışdır. 
Bir aydan sonra dövlət müstəqilliyimi-
zin bərpasının 30-cu ildönümünü qeyd 
edəcəyik. 
Bu illər ərzində Azərbaycanda sabitli-
yin, inkişafın və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsində neft amili mühüm rol oy-
nayıb. Düzdür, onun neqativ təsirləri-
ni də unutmaq olmaz. Bütövlükdə Ulu 
öndərin rəhbərliyi altında 1995-ci ildən 
sonra neft ölkəmizin davamlı sabitlik və 
inkişaf amilinə, idarəetmə və ordu qu-
ruculuğunun maddi təminatına, iqtisadi 
əməkdaşlığın stimuluna, deokkupasiya-
nın hərbi-siyasi və maliyyə determinan-
tına çevrilmişdir. 
Hazırkı postkonflikt mərhələsində iqtisa-
di amilin perspektivinin artması daha ay-
dın duyulmaqdadır. Birincisi, 44 günlük 
müharibədən sonra yeni müharibə hərbi 
potensialının 85 faizi məhv olmuş Ermə-
nistan daxil olmaqla, heç bir regional və 
transregional oyunçulara sərf etmir.
İkincisi, həmin müharibədə öz rolunu 
tamamlamış “ağır güc”ü bundan sonra 
“yumşaq güc”ün əvəzləyəcəyi heç kim-
də şühbə doğurmur. Regionun yeni oyun 
qaydalarında nəqliyyat-kommunikasiya 
dəhlizlərinin (Zəngəzur, Laçın) və ener-
getika sahəsində əməkdaşlığın üstün yer 
alacağı ehtimalı daha yüksəkdir.

Bu yazılar UNEC-də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 
30-cu ildönümünə həsr edilən məqalələr müsabiqəsinə təqdim etmək üçün dərc edilir.

Quliyeva Əfsanə Bəbir qızı, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin SABAH mərkəzinin 
müəllimi, “Mühasibat uçotu 

kafedrası”nın dissertantı  

Azercell-in şəhid övladları üçün uzunmüddətli 
reabilitasiya proqramı uğurla həyata keçdi.  

Əsas məqsədi İkinci Qarabağ müharibəsində 
şəhid olan hərbçilərimizin övladları üçün uzun-
müddətli psixoloji reabilitasiya tədbirlərinin ke-
çirilməsi olan “Kiçik ürəklərdə böyük xatirələr” 
layihəsi  “Azercell Telekom”-un dəstəyi və “GID 
CSR Consulting” şirkətinin peşəkar təlimçiləri-
nin iştirakı ilə reallaşdı. Xatırladaq ki, 5-14 yaş 
arasında olan 300 şəhid övladı, eləcə də xanımla-
rının cəlb olunduğu layihə mart ayından etibarən 
bir neçə mərhələdən ibarət təlimlər və qrup ça-
lışmalarını özündə birləşdirdi. Məsələn, “Art 

terapiya” (təsviri sənət terapiyası) uşaqlara mu-
siqi, rəsm, hərəkət-rəqs, ədəbiyyat kimi incəsənət 
sahələri vasitəsilə öz duyğu və hisslərini ifadə et-
mək imkanı yaratdı. “Arzular ağacı” adlı təlimin 
köməyilə isə böyük sarsıntı yaşayan uşaqların 
üzləşdikləri psixoloji problemləri adlamaqlarına, 
gələcəkdə yarana biləcək daha ağır çətinliklərin 
qarşısını almağa şərait yarandı. “Uğur hekayəsi” 
istiqamətindəki təlimlərdə isə tanınmış şəxslər, 
böyük çətinliklər bahasına uğur qazanmağı baca-
ran peşəkarlarla görüşlər keçirildi.
Layihənin daha bir vacib məqsədi isə şəhid öv-
ladlarının qəhrəman ataları haqqında xatirələri 

bir kitab halında toplamaq oldu. Tezliklə həm çap, 
həm də elektron formatda işıq üzü görəcək həmin 
kitab həm şəhidlərin öz ailə üzvləri üçün bir xatirə 
toplusu, həm də cəmiyyətimiz üçün Vətənin igid 
oğulları barədə daha zəngin məlumat mənbəyi 
olaraq müxtəlif kitab mərkəzləri, eləcə də Book-
mate mobil kitabxanasında yerləşdiriləcək. 
“Kiçik ürəklərdə böyük xatirələr” layihəsi hər bir 
azərbaycanlının rahat gələcəyi naminə torpaqla-
rımızın işğaldan azad olunması uğrunda canın-
dan keçən mərd və yenilməz hərbçilərimizə və 
onların ailələrinə duyulan hörmət və qayğının 
kiçik nümunəsidir.
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Əslən Qazax mahalından olan Mir-
zə Adıgözəl bəy Qarabaği 1780-ci 
ildə Şuşa şəhərində anadan olmuş-
dur. O, ibtidai təhsilini bu şəhərdə 
almışdır. Uşaqlıq dövrü köçkün-
lükdə kеçmişdir. Ağaməhəmməd 
şah Qacarın Qarabağa yürüşü 
zamanı ailəsi ilə birlikdə qaçaraq 
Gürcüstana sığınmış, Gürcüstanda 
işğalçılıq əməllərini həyata kеçirən 
rus ordusunda qulluğa başlamış-
dır. Savadlı olduğuna görə "Mirzə" 
ünvanı daşıyırdı.
Qarabağa qayıdan Mirzə Adıgözəl 
bəy Mehdiqulu xan Cavanşirə xid-
mət еtmişdir. Xan İrana qaçdıq-
dan sonra komеndant tərəfindən 
mahala naib təyin еdilmişdir. O, 
bioqrafiyasında yazırdı: "Məzkur 
xan sərhəddin o tərəfinə gеtdikdə 
dövlət başçıları məni İyirmidörd 

mahalına naib təyin еtdilər". Mir-
zə Adıgözəl bəy və qardaşlarının 
əsas mülkləri İyirmidörd mahalı-
nın ərazisində yеrləşirdi. Onların 
mal-mülkləri rus-İran savaşlarında 
talan olunmuşdu. Qardaşlar özləri-
ni barışdan sonra düzəldə bildilər. 
Mirzə Adıgözəl bəy isə əsirlik hə-
yatı yaşamışdır. Qayıdandan sonra 
naib vəzifəsini yеnidən icra еtməyə 
başlamışdır.
1828-ci ildən sonra Mirzə Adıgözəl 
bəyin mahal ərazisində xеyli mül-
kü vardı. Bayəhmədli, Cinli-Bolus-
lu, Qazaq-Nəsibli obaları, Varvara, 
Alpout, Rəhimli və başqa kəndlər 
onun özəl mülkləri sayılırdı. Bun-
lardan başqa, Balçılı obası, Manik, 
Şamabad, Divararxı mülkləri ona 
məxsus idi. Kabablı, Şütur, Balda-
şin, Goran, Talış, Qaraçinar, Sarov 

kəndlərində torpaqları vardı. Go-
ran çayı boyunca bütün yataqlar 
onun idi. O, xeyli yaylaqlara, qış-
laqlara, ayrı-ayrı yеrlərdə yataqla-
ra, zavod ərazisinə və saysız torpaq 
sahələrinə yiyələnmişdi.
Mirzə Adıgözəl bəy rus ordusun-
da podporuçik, poruçik və kapi-
tan rütbələrində xidmət еtmişdir. 
Təqaüdə çıxandan sonra əyalət 
məhkəməsində çalışmışdır.
Mirzə Adıgözəl bəy Azərbaycan 
dilindən başqa rus, fars, erməni və 
gürcü dillərini bilir, Şərq poeziya-
sını sevir, şeirlər yazırdı. Nizami 
yaradıcılığının pərəstişkarı olan 
Mirzə Adıgözəl bəy böyük şairin 
1826-cı ildə Gəncə döyüşü zamanı 
dağıdılmış sərdabəsini öz vəsai-
ti hesabına bərpa etdirmişdir. O, 
1845-ci ildə Azərbaycan dilində 
1736-cı ildən 1828-ci ilədək Qara-
bağın siyasi olaylarına güzgü tu-
tan "Qarabağnamə" adlı tarixi əsər 
yazmışdır. Mirzə Adıgözəl bəy 
Qarabağın siyasi tarixini şərh edən 
salnaməsini görmə qabiliyyətinin 
zəiflədiyindən, diktə edərək yaz-
dırmışdır. Əsər 1950-ci ildə nəşr 
olunmuşdur.
Mirzə Adıgözəl bəy 1848-ci ildə sеnt-
yabrın 9-da vəfat еtmiş, özəl mülkü 
Rəhimlidə dəfn olunmuşdur.
Mirzə Adıgözəl bəyin Hüsеyn bəy, 
Haqvеrdi bəy, Məmmədqasım bəy 
və Həsənqulu bəy adlı oğulları, Ba-
laxanım xanım, Sayalı xanım adlı 
qızları olmuşdur.

Mirzə Adıgözəl bəy ailəsinin türbələri

Azərbaycan qədim tarixə və 
mədəniyyətə malik olan bir di-
yardır. Şərqlə Qərbin qovşağın-
da yerləşən bu ölkə bəşər sivi-
lizasiyasına çox unikal maddi 
və mənəvi irs bəxş etmişdir. 
Azərbaycanda mükəmməl milli 
mənəvi dəyərlər sistemi intişar 
tapıb formalaşmışdır. Azər-
baycan dünyada milli və irqi 
dözümlülüyün və tolerantlığın 
ən yüksək şəkildə qorunub sax-
landığı nadir ölkələrdən biri dir. 
Azərbaycan xalqı qədim xalq 
olduğuna görə onun yarat mış 
olduğu maddi mədəniyyət nü-
munələri ümumbəşəri əhəmiyyət 
daşıyır. 
Bu xüsusda Qarabağ bölgəsinin 
xüsusi yeri və payı vardır. Azər-
baycan ərazisində, o cümlədən 
Qarabağda aparılan arxeoloji 
qazıntılar və tədqiqatlar, əldə 
olunan qiymətli məxəzlər sübut 
edir ki, bu ərazilər planetimizin 
ən qədim insan məskənlərindən 
biridir. Tarix boyu saysız-hesab-
sız döyüş səhnələrinə şahidlik 
edən, dağıdılan, məhv edilən 
tarixi mədəniyyət abidələrimiz 
son 30 ildə erməni vandalları 
tərəfindən tar-mar edilərək, yer 
üzündən silinmək vəziyyətinə 
gətirilmişdir. Şanlı Azərbaycan 
ordusu möhtəşəm vətən sava-
şına qalxaraq, doğma yurd yer-
lərimizi azad etməsəydi, kim 
bilir həmin abidələrin sonrakı 
taleyi necə olacaqdı... Bu haqsız-
lığı bilə-bilə, görə-görə nüfuz-
lu beynəlxalq təşkilatlar illərlə 
susqunluq nümayiş etdirmişlər. 
Şükürlər olsun ki, həmin əra-
zilər indi əsl sahibinə qovuşub. 
Lakin, necə deyərlər, daş üstə 
daş qalmayıb, hər şey dağıdı-
lıb, yandırılıb, talan edilib. Bəlkə 
də dünyanın heç bir yerində bu 
miqyasda insanlığa sığışmayan 
cinayət və fəlakət törədilməyib. 
Azıx və Tağlar mağaraları, Qa-
raköpək, Üzəriktəpə kurqanları 

dağıdılmış, işğal altında olan bü-
tün yaşayış məntəqələrində olan 
məzarlıqlar, türbələr, məscidlər, 
məbədlər, həmçinin Qafqaz Al-
baniyasına məxsus olan abidələr 
yerlə-yeksan edilmişdir. Əldə 
olan məlumatlara əsasən belə 
qənaətə gəlmək olar ki, bu əra-
zilərdə mövcud olan bütün abi-
dələr ya tamamilə dağıdılıb, ya 
da “bərpa” olunaraq erməni abi-
dələri kimi təqdim edilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci 
il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Dünya əhəmiyyətli daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələri-
nin siyahısı”, “Yerli əhəmiyyətli 
daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin siyahısı”na əsasən, 
işğaldan azad olunmuş ərazilər-
də dövlət qeydiyyatında olan 
abidələrin sayı 900-dən çoxdur. 
Bununla yanaşı, dövlət qeydiy-
yatında olmayan 1500-dən artıq 
abidənin olması barədə məlu-
mat vardır. 
Xarici İşlər Nazirliyinin hazırla-
dığı “Azərbaycan Respublikası-
nın Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş ərazilərində islam di-
ninə aid tarixi və mədəni irsin 
dağıdılması və təhqir olunması” 
adlı hesbatlar UNESKO, BMT, 
ATƏT, Avropa Şurası, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı, ISESCO 
və digər beynəlxalq təşkilat-
lara göndərilmişdir. Görülən 
tədbirlərin nəticəsidir ki, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 
Ermənistanın təcavüzü nəticə-
sində işğal olunmuş Azərbaycan 
ərazilərində islam dininə aid ta-
rixi və mədəni irsin, məbədlərin 
dağıdılması və təhqir edilməsi 
barəsində müvafiq qətnamələr 
qəbul edilmişdir. 
Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət 
Komitəsi tərəfindən təsdiq olun-
muş siyahıda həmin ərazilərdə 
təqribən 403 tarixi-dini abidənin 
olduğu göstərilmiş, onlardan 67-

si müsəlman məscidləri olmuş, 
63 məscid tamamilə, 4-ü isə qis-
mən dağıdılaraq yararsız hala 
salınmışdır. 
Beynəlxalq Təşkilatların təz-
yiqləri nəticəsində yalnız Ağ-
dam Cümə məscidini, Şuşa 
şəhərindəki Aşağı Gövhərağa, 
Yuxarı Gövhərağa və Saatlı 
məscidlərinin divarlarını saxla-
maq mümkün olmuşdur. 
 Əxlaqsızlıq və mənəviyyatsızlı-
ğın iyrənc formalarını ifadə edən 
ermənilər məscidlərdə donuz 
saxlamaqdan da çəkinməmişlər. 
Ermənistan ərazisində azərbay-
canlılara məxsus olan tarixi və 
mədəni abidələr də eyni aqibə-
ti yaşamışdır. İrəvan şəhərində 
Dəmir bulaq məscidi yer üzün-
dən silinmiş, Göy məscid isə 
orijinal xüsusiyyətlərinin dəyiş-
dirilməsi məqsədilə “yenidən tə-
mir” edilmişdir. Bundan başqa, 
XVIII əsrin ikinci yarısında Qara 
Seyid tərəfindən İrəvanda inşa 
edilmiş Hacı Novruzəli bəy məs-
cidi, “Sərdar Sarayı” kompleksi 
dağıdılmışdır. Əsrarəngiz təbiət 
gözəlliyi ilə ahəngdar formada 
yaradılmış tarixi abidələrin bir 

daşına toxunmaq belə vicdan-
sızlıqdır, əxlaqsızlıqdır, cinayət-
dir. Ən dəhşətlisi isə odur ki, bu 
əməllərinə görə erməniləri qına-
yan, təhdid və tənqid edən olma-
yıb. Azərbaycan dövləti xalqın-
dan, millətindən güc alaraq, 
dillər əzbəri Qarabağın hər bir 
guşəsini gülüstana çevirəcək. Nə 
qədər ağır və çətin iş olsa da, abi-
dələrimizi bərpa edəcəyik, yeni 
abidələr də yaradacağıq. Əsas 
məsələ odur ki, tapdaq altında 
olan torpaqlarımız indi öz əlimiz-
dədir. Dövlət başçımız nəyi, necə 
və nə vaxt etməyi yaxşı bilir. Ən 
əsası da odur ki, işğaldan azad 
olmuş ərazilərdə möhtəşəm qu-
ruculuq işlərində iştirak etmək 
eşqi ilə yaşamayan bir azərbay-
canlı tapmaq çətindir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, Qa-
rabağ bölgəsində arxeoloji 
tədqiqat işləri yeni qaydalar 
əsasında aparılmalıdır. Bölgə-
də tarixi və mədəni abidələrin 
tədqiq edilməsi, qədim və orta 
əsrlər tarixinin öyrənilməsi, elmi 
araşdırmaların nəticələrinin 
dünya çapında yayılması qar-
şıda duran ən ümdə vəzifələr-

dəndir. Tədqiqatların sistemli 
və mərhələli şəkildə həyata ke-
çirilməsi nəzərdə tutulur. Çünki 
ermənilər 30 il ərzində qədim 
dövr arxeoloji abidələrində qa-
zıntılar aparmış, hətta bu işə 
Avropa alimlərini də cəlb etmiş-
lər. Burada əsas məqsəd xristian 
abidələrini saxta müdaxilələrlə 
erməniləşdirmək olmuşdur. Da-
ğıntılara və mənimsəmələrə mə-
ruz qalmış abidələr Azərbayca-
nın qədim dövlətlərindən olan 
Qafqaz Albaniyası dövrü abi-
dələri və orta əsrlərə aid xristian 
memarlıq dini kompleksləridir. 
Bu abidələrin bir çoxunun ori-
jinal vəziyyəti dəyişdirilmişdir. 
Lakin ermənilər bununla heç 
nəyə nail ola bilməmiş, albanşü-
nas alimlərin və din xadimləri-
nin qarşısında ağlabatan heç bir 
sübut gətirə bilməyərək, rəzil 
duruma düşmüşlər. 
Birinci mərhələdə abidələrin 
hazırkı vəziyyəti öyrənilir, on-
lara vurulan ziyan müəyyən-
ləşdirilir. Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin “Azər baycan 
Respublikasının işğal dan azad 
olunmuş ərazilərində müvəqqə-

ti xüsusi idarəetmənin təşkili 
haqqında” 2020-ci il 29 oktyabr 
tarixli Fərmanına uyğun olaraq 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin-
dən artıq tarix və mədəniyyət 
abidələrinin ilkin inventarlaş-
dırılması və mühafizəsi üzrə 
monitorinq işlərinə başlanılıb. 
Müharibədən ötən bir il ərzində 
Qarabağ bölgəsində infrastruk-
tur, istərsə də tarixi abidələrin 
bərpası və yenidənqurulması 
istiqamətində xeyli iş görülüb. 
Belə ki, Şuşa şəhərində Yuxarı 
Gövhərağa məscidi təmir olu-
nub, oradan azan səsi ucaldılıb. 
Güllələnmiş heykəllər: Üzeyirin, 
Bülbülün və Natəvanın bütləri 
öz yerinə qaytarıldı. Üzeyir Ha-
cıbəyovun yeni heykəli ucaldıl-
dı. Bülbülün və Üzeyirin ev-mu-
zeyləri açıldı. Görkəmli dövlət 
xadimi və şair M.P.Vaqifin məq-
bərəsi bərpa edilərək, poeziya 
sevənlərin ixtiyarına verildi. Ha-
zırda üç məsciddə təmir-bərpa 
işləri aparılır. Yuxarı Gövhərağa 
məscidinin təmiri bitmək üzrə-
dir. Saatlı və Aşağı Gövhərağa 
məscidlərinin təmiri ilə bağlı 
müvafiq göstərişlər verilib.
Qarabağda bərpa-quruculuq işlə-
rinə müharibə bitər-bitməz, necə 
deyərlər, torpaqdan barıt qoxusu 
çəkilməmiş başlanılıb. Ötən bir 
ildə dövlət başçısının, birinci xa-
nımının Qarabağsız günü-ayı ol-
mayıb. Zəfər yolu çəkilir, Ağdam 
şəhərinin tikintisinə start verilib. 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı 
istifadəyə verilib, daha iki aero-
portun tikintisi davam etdirilir. 
Su elektrik stansiyaları, körpülər, 
tunellər, pilot yaşayış massivlə-
ri, ağıllı kənd layihələri... Bütün 
bunları saymaqla qutarmaq ol-
maz. Bundan sonra hər açılan 
səhər doğma yurd yerlərimizə 
fərəh və qələbəlik dolu günlər  
gətirəcək. 

Zülfü İLYASOV,
xüsusi müxbirimiz

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi ra-
yonları ərazisində dövlətimizin başçısı-
nın tapşırığı ilə icra olunan və işğaldan 
azad edilmiş rayon və kəndlərin sosi-
al-iqtisadi inkişafında mühüm rol oyna-
yacaq yol infrastrukturu layihələrindən 
biri Xudafərin-Qubadlı-Laçın və Xan-
lıq-Qubadlı avtomobil yollarıdır.
Başlanğıcını Hacıqabul-Horadiz-Ağ-
bənd-Zəngəzur dəhlizi magistral av-
tomobil yolunun Xudafərin su anba-
rı yaxınlığından keçən hissəsindən 
götürən Xudafərin-Qubadlı-Laçın av-
tomobil yolunun uzunluğu 66 kilometr 
təşkil edir. Sözügedən yolun Xanlıq ya-
şayış məntəqəsindən ayrılaraq, Qubadlı 
şəhərinə qədər 17 kilometr uzunluğun-
da yeni avtomobil yolunun da inşası 
nəzərdə tutulub. Layihələndirilən yolla-
rın ümumi uzunluğu 83 kilometrdir.
Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən 
Xudafərin-Qubadlı-Laçın və Xanlıq-Qu-

badlı avtomobil yollarının Qarabağın in-
ki şaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət 
zolaqlı olmaqla I texniki dərəcəyə uyğun 
olaraq inşası hazırda davam etdirilir.
İş həcmi və layihənin qısa müddət ər-
zində yekunlaşdırılması tapşırığı nəzərə 
alınaraq, tikintini Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları Dövlət Agentliyinin “37 N-li 
Yol İstismarı” MMC ilə subpodratçı 
şirkət olaraq yol tikintisi sahəsində ix-
tisaslaşmış və ölkəmizdə indiyədək bir 
neçə layihəni uğurla tamamlamış Tür-
kiyənin Polat Yol Yapı San. və Tic. Ano-
nim Şirkəti birgə icra edir.
Yeni Xudafərin-Qubadlı-Laçın və Xan-
lıq-Qubadlı avtomobil yolları işğaldan 
azad edilmiş Zəngilan, Qubadlı və La-
çın rayonlarının ərazisindən keçir. Av-
tomobil yolu Qubadlı və Laçın şəhərləri 
də daxil olmaqla, sözügedən rayonların 
30-dan artıq yaşayış məntəqəsini əhatə 
edir.
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Biznes fəaliyyətinin qloballaşdığı bir dövr-
də istənilən təşkilatın inkişafı və onun 
rəqabət qabiliyyəti səviyyəsi əhəmiyyətli 
dərəcədə onun istehsal resurslarının idarə 
edilməsinin nə dərəcədə uğurlu təşkil edil-
məsindən asılıdır. Məhz istehsal resursla-
rının səmərəli idarə olunması təşkilatların 
xarici bazarlara çıxışına əlverişli şərait ya-
ratmaqla orada yaranan yeni tələbatların 
ödənilməsinə imkanlar açır.
Azərbaycan Respublikasında (AR) fəa-
liyyət göstərən təşkilatlar da Qərbdə, 
eləcə də Avropa dövlətlərində olduğu 
kimi, müntəzəm olaraq yeni məhsul 
istehsalının axtarışında olmaqla təzə 
(xarici) bazarlara çıxmaq istiqamətində 
fəaliyyət strategiyaları hazırlamaqda-
dırlar. Təsərrüfat subyektlərinə nəzər 
yetirsək, cari 2021-ci ilin yanvar ayının 
1-nə olan məlumata görə AR-də 155 435 
hüquqi şəxs qeydə alındığını görərik. 
Onun strukturunda özəl, xarici və birgə 
müəssisələr, eləcə də dövlət və bələdiy-
yə təşkilatları fəaliyyət göstərməkdədir-
lər. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə 
Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi mə-
lumatlarına əsasən 2021-ci ildə qeydiy-
yata alınmış hüquqi şəxslərin sayı ötən 
ilin sonundakı göstəricidən 6,3% artıq 
olmuşdur. Azərbaycanda sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sa-
yındakı artım isə 16,2% təşkil etmişdir 
(cədvəl 1).

AR-də 01.01.21 tarixinə 
fəaliyyət göstərən hüquqi 

şəxslərin strukturu

№ Göstəricilərin 
adları 2021

Xüsusi 
çəkisi, 
%-lə

1 Hüquqi şəxslərin 
ümumi sayı 155435 100

2 Özəl müəssisələr: 142977 92

3 O cümlədən, xarici 
hüquqi şəxslər 12309 -

4 Birgə müəssisələrdə 
hüquqi şəxslər 3016 -

5 Dövlət müəssisələri 10729 6,9

6 Bələdiyyə 
müəssisələri 1729 1,1

Mənbə: http://interfax.az

Qeyd edək ki, 1 saylı cədvəldə göstə-
rilən strukturda hüquqi şəxslərlə ya-
naşı,  müştərək, dövlət və bələdiyyə 
müəssisələri davamlı olaraq yeni məh-
sul strategiyası işləyib hazırlamaqla bə-
rabər, xarici bazarlara çıxışda bir sıra 
çətinliklərlə üzləşirlər. Bu qəbildən olan 
problemlər ilk növbədə məhsulun key-
fiyyətinin beynəlxalq standartlara cavab 
verməsi, proqnoz aparmaqla ən yaxşı 
bazarın seçilməsi, yeni əmtəə siyasəti-
nin aparılması və s. ilə əlaqədardır. Ona 
görə də buraxılan məhsulun rəqabət qa-
biliyyətinin təmin edilməsi, məhsulun 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi və tələbata 
uyğun olaraq brend məhsulların istehsal 
edilməklə yeni bazarlara çıxarılması və 
digər strateji hədəflər milli iqtisadiyyatı-
mızın qarşısında dayanmaqdadır.
Ümumiyyətlə, xarici bazarlara çıxış 
qlobal bazarda tələb-təklif arasında baş 
verən dəyişiklərlə yanaşı, əsasən baza-
rın istiqamətlərinin proqnoz olunması, 
rəqiblərin fəaliyyətinin və mövqeyi-
nin təhlil edilməsilə sıx əlaqədardır. Bu 
baxımdan təşkilatların rəhbərlərinin 
qarşısında bazarlarla bağlı bir sıra mü-
hüm vəzifələr durur. Həmin vəzifələr isə 
perspektivli bazarların seçilməsi, araşdı-
rılan bazarda potensial alıcıların tələba-
tının öyrənilməsi, bazarın seqmentləşdi-
rilməsi, yeni və ödənilməmiş tələbatların 
tədqiq olunması, yeni məhsulların mar-
ketinq tədqiqatının aparılması, istehsalçı 
və onun buraxdığı məhsul üçün cəlbedi-
ci bazarın seçimi, bazarın fəth edilməsi 
məqsədilə müxtəlif kampaniyaların ke-
çirilməsi və s. ilə bağlıdır. 
Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə-
mizdə xarici iqtisadi əlaqələrin genişlən-
dirilməsi, təşkilatlarımızın beynəlxalq 
bazara çıxardıqları məhsullarının çeşidi-
nin çoxaldılması və yeni bazarların axta-
rılması istiqamətində müsbət addımlar 
atılmışdır. Hazırda dünyanın 195 ölkəsi 

ilə idxal-ixrac əməliyyatları aparan AR-
də bu göstəricilər ötən il müvafiq olaraq 
10,732 və 13,732 mlrd. $ təşkil etmişdir. 
Ölkə ərazisinin şimal istiqamətindən 
Rusiya Federasiyası, qərbdən Avropa 
ölkələri, şərqdən Çin, cənubdan Türkiyə 
və İran İslam Respublikası ilə tranzit da-
şımalarının həcmi daha da artacaqdır. 
Postkonflikt dövründə Qarabağ və onun 
ətraf rayonlarında həyata keçirilən bər-
pa işləri, yerinə yetiriləcək infrastruktur 
layihələri, çoxsaylı dövlət proqramları 
xarici-iqtisadi əlaqələrimizin genişlən-
məsinə səbəb olacaqdır. Hazırda MDB 
ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi ölkə üzrə 5 
mlrd. $-a yaxındır. Aparılan tədqiqatlar 
deməyə əsas verir ki, ölkəmizin əraziləri-
nin bərpa olunması və mövcud resurslar-
dan səmərəli istifadə edilməsi nəticəsində 
idxal-ixrac fəaliyyətində yaxın gələcəkdə 
nəzərəçarpan dəyişikliklər baş verəcək-
dir.
Hazırda bazarın özünün müəyyən edil-
məsinin qloballaşan biznesdə baxılmasına 
önəm verilməkdədir. Bir sıra tədqiqatçı-
lar (məs., Dey, 1992) müştəriləri, yaxud 
da rəqibləri əsas götürməklə bazarın təyin 
olunmasında 2 üslubu təklif etmişlər. Müş-
tərilərə söykənərək təyin olunan bazar ya-
naşmasında “qarşılıqlı əvəzolunan”, başqa 
sözlə, kompaniyanın həyata keçirdiyi tex-
nologiya ilə reallaşdırılan əmtəələr yetərli 
hesab edilmir. Belə bazarlarda “istifadəyə 
görə qarşılıqlı əvəzolunan”, yəni müştə-
rinin eyni tələbatını ödəyə bilmək və eyni  
problemini həll etmək imkanına malik 
məhsul və xidmətlər nəzərdən keçirilir. 
Rəqiblər əsasında müəyyən edilən bazar 
yanaşmasında, çox böyük ehtimalla müştə-
ri qruplarının tələbatlarına xidmət göstərə 
bilən və həmçinin, texnologiyada, istehsa-
lın nisbi maya dəyərində və bölüşdürmə 
metodlarında oxşar olan bütün rəqiblər 
diqqət mərkəzində olur.
Biznesdə yeni əmtəələr bazarına çıxış 
strategiyası təsərrüfatçılıq fəaliyyətin-
də daima diqqət mərkəzində olmalı-
dır. Strategiya təsərrüfat subyektlərinin 
məqsədlərinə nail olunması istiqamə-
tində müəyyən olunan uzunmüddətli, 
müfəssəl kompleks plandır. Qeyd edək 
ki, inkişaf etmiş ölkələrdə, xüsusilə Ya-
poniyada firmalar özlərinin fəaliyyət 
strategiyalarını uzun müddətə, məs., 80-
100 ilə işləyib hazırlayırlar. Yeni əmtəə 
bazarına çıxış planlarının gerçəkləşdi-
rilməsi uzunmüddətli strategiyaların 
həyata keçirilməsinə zəmin yaradır. Ona 
görə də belə bazarlara çıxış strategiyası-
nın tədqiq olunması olduqca aktualdır.
Müasir dünyada yeni əmtəələr bazarı-
na çıxış strategiyasının hazırlanması isə 
firmaların yeni əmtəə istehsal edə bilmə-
si ilə əlaqədardır. Firma yeni əmtəəni 2 
üsulla əldə edə bilər:
- kənardan yeniliyin əldə edilməsi, başqa 
sözlə, firmanın alınması, patentin, lisen-
ziyanın alınması yolu ilə;
- yeniliyin hazırlanması ilə məşğul ola-
caq tədqiqat bölməsinin firmanın özün-
də yaradılması.
Yenilik məmulatın orijinallığı, mövcud 
məhsulun yaxşılaşdırılmış, yaxud mo-
difikasiya variantıdır. Yeniliklərin ya-
radılması və onların bazara irəlilədil-
məsi olduqca riskli işdir. Geniş istehlak 
əmtəələri bazarında bir çox tədqiqatların 
nəticələrinə görə yeniliklərin 40-50%-i, 
xidmət bazarında isə 20%-i uğursuzluğa 
məruz qalır.
Yeniliklər bir çox səbəblərə görə uğur-
suzluğa uğraya bilər və firmalar bundan 
qurtulmaq üçün nə etməli olduqlarını 
müəyyən etməldirlər. Əmtəə istehsalın-
da yenilik istiqamətində olan uğursuz-
luqlar əsasən bunlardır:
1) Özünə güvənən rəhbərlik (bazar 
kon yunkturasının etinasızlığı);
2) Bazarın həcminə qiymət verməmə;
3) Əmtəənin konstruksiyasında və xü-
susiyyətlərində natamamlıq;
4) Pis reklam;
5) Yüksək qiymət;
6) Rəqiblərin güclü cavab zərbəsi.
Uğursuzluğa məruz qalmamaq üçün 
firma yeniliyin yaradılmasının hər bir 
mərhələsini dəqiq işləyib hazırlamalıdır. 
Yeni əmtəələrin yaradılması prosesinin 
əsas mərhələləri bunlardır:

- Yeniliyin ideyasının axtarılması və 
formalaşdırılması;
- Daha məhsuldar və konstruktiv ideya-
ların seçimi;
- Yeni düşüncələrin hazırlanması və on-
ların yoxlanılması;
- Marketinq strategiyasının işlənib ha-
zırlanması;
- Yeniliyin istehsal və satış imkanları-
nın təhlili;
- Yeni əmtəələrin hazırlanması;
- Yeniliyin sınaqdan keçirilməsi;
- Yeniliyin kommersiya istehsalının ge-
nişləndirilməsi.
Hər bir mərhələni ətraflı nəzərdən ke-
çirdək. Yeni ideyanın axtarılması və 
formalaşdırılması. Yeniliyin ideyasının 
yaradılması üçün çoxsaylı mənbələr 
mövcuddur:
- istehlakçıların fikirləri (sorğular, qruplar-
da müzakirələr, şikayət və təkliflərlə iş);
- yeni materiallar və texnologiyalar açan 
alimlərin işləmələri;
- rəqiblərin texnologiyalarının və əmtəə-
lə rinin müşahidə edilməsi (marketinq 
kəşfiyyatı);
- ticarət heyətinin və vasitəçilərin rəyləri;
- ixtiraçılar, marketinqlə məşğul olan 
reklam agentlikləri və firmalar.
İdeyanın seçimi. İdeyalar olduqca çox 
ola bilər. Firma üçün isə əsas onlardan 
daha perspektivli olanının seçilməsidir. 
Seçimin məqsədi yararsız ideyaları vaxtın-
dan qabaq aşkar etmək və seçməkdir. Əgər 
bu, edilməsə, onda firma bazarın qəbul et-
mədiyi əmtəənin işlənilməsinə daha çox 
maliyyə və material resursları sərf edəcək-
dir. Adətən, yeni ideyaları müvafiq blank-
lara qeyd edirlər. Burada ideyanın mənbə-
yi, yeniliyin xüsusiyyəti, rəqiblər, bazarın 
tutumu, təqribi qiymət, istehsala təxmini 
məsrəflər xarakterizə olunur.
Fikirlərin işlənməsi və onun yoxlanıl-
ması. Əmtəənin ideyasını, niyyətini və 
obrazını dəqiq fərqləndirmək olduqca va-
cibdir. Əmtəənin ideyası firmanın pers-
pektivdə bazara təqdim edə biləcəyi mal 
haqqında ümumi təsəvvürlərdir. Fikir 
(niyyət) müəyyən konturlara malik olan 
ideyanın işlənilmiş variantıdır. Əmtəənin 
obrazı real mövcud olan və ya potensi-
al əmtəə haqqında istehlakçıda yaranan 
konkret məlumatlardır (təsəvvürlərdir).
Fikirlərin yoxlanılması onun müəyyən 
qrup məqsədli istehlakçılarda aproba-
siyanı (bəyənməni) nəzərdə tutur. Yeni-
liyə istiqamətlənən qrup aşağıdakı sual-
lara cavab verməlidir:
1. Yeniliyin ideyası sizə aydındırmı?
2. Aşkar faydaları siz nədə görürsünüz?
3. Yeniliyi siz alardınızmı?
4. Yeni əmtəə sizin ehtiyaclarınızı tam 
ödəyə biləcəkdirmi?
Sorğunun materiallarını firma emal et-
dikdən sonra konkret əmtəənin ideyası-
nı seçir.
Yeniliyin marketinq strategiyasının ha-
zırlanması 3 mərhələdən keçir:
- məqəsədli bazarın həcmi, strukturu və 
davranışı, həmçinin əmtəənin mümkün 
mövqeləri təsvir edilir, yaxın bir neçə ilə 
bazarın həcmi və payı müəyyən olunur;
- əmtəənin güman edilən qiyməti haqqın-
da ümumi məlumatlar verilir, istehsal 
ilinə xərclər smetası işlənilir;
- satış və mənfəət göstəriciləri üzrə perspek-
tiv məqsədlər, həmçinin vaxta görə mar-
ketinq kompleksinin korrektə edilməsinə 
uzunmüddətli strateji yanaşma hazırlanır.
İstehsalın və satışın imkanlarının təh-
lili. Əvvəlki mərhələlər üzrə qərar qəbul 
etməklə firmanın rəhbərliyi bütün iş-
güzar tədbirlərin qiymətləndirilməsinə 
başlamalıdır. Bu məqsədlər üçün ehti-
mal edilən nəzarət göstəriciləri: satış, 
məsrəflər, mənfəət təhlil edilir. Başqa 
sözlə, həmin göstəricilərin firmanın 
məqsədlərinə uyğunluğu müəyyən olu-
nur. Əgər görülən iş qane edilən olarsa, 
firma birbaşa əmtəənin hazırlanmasına 
başlayır.
Əmtəənin hazırlanması. Bu mərhələ-
də yenilik üzrə firmanın fikirləri real 
əmtəəyə çevrilir. Firma bir və ya bir neçə 
variantda əmtəə niyyətini fiziki həyata 
keçirir. Hazırlanan əmtəə aşağıdakı me-
yarları qane etməlidir:
- İstehlakçılar elan edilən ideyanın bü-
tün əsas xüsusiyyətlərinin daşıyıcıları 

kimi yeni əmtəəni qəbul etməlidirlər;
- Yenilik - əmtəə təhlükəsiz olmalıdır.
- Əmtəənin - yeniliyin maya dəyəri 
planlaşdırılan smeta xərclərinin həddin-
də olmalıdır.
Yeni əmtəənin prototipi (ilk nümunəsi) 
hazırlandıqdan sonra onun sınaq dövrü 
başlayır. Yeniliyin sınaqdan keçirilməsi 
mərhələsində firma məqsədli seqmentə 
təyin olunan kiçik partiya ilə əmtəə bu-
raxır. Əmtəənin növündən asılı olaraq 
sınanma metodları müxtəlifdir. Onlar 
məhsul haqqında istehlakçıların və va-
sitəçilərin fikirlərinin aşkar edilməsini 
nəzərdə tutur. Kommersiya istehsalının 
genişləndirilməsi. Bazardakı sınanma 
firmaya yekun qərarın qəbul edilməsi 
üçün kifayət qədər informasiya verməli-
dir. Firma bazara çıxdıqda yeni əmtəəni 
nə zaman, harada, kimə və necə təklif et-
məsini həll etməlidir.
Nə zaman? Yeniliyin 1-ci olaraq baza-
ra nə zaman buraxılması qərarı qəbul 
olunur. Əgər yenilik firmanın digər 
əmtəələrinin satışını pozursa, həmçinin 
bazara çıxış məqamında əmtəədə, əvvəl-
ki mərhələdə nəzərə çarpmayan, hansısa 
qüsurlar aşkar edilibsə, onda buraxılış 
təxirə salınır. Harada? Firma əmtəənin 
bir yerdə, yaxud regionda, bir neçə böl-
gədə, ümu mmilli və beynəlxalq miqyas-
da reallaşdırılmasını həll etməlidir.
Heç də bütün firmalar yeniliklə birba-
şa ümummilli səviyyəyə çıxmaq üçün 
əminliyə (inama) və vasitələrə malik 
olmurlar. Adətən, firmanın zamana görə 
bazarları ardıcıl mənimsəmə qrafiki hazır-
lanır. Kiçik firmalar böyük olmayan şəhər-
ləri seçirlər və orada bazara çıxış üzrə bliç 
kampaniyalar keçirirlər. Bliç kampaniya 
qısa vaxtda məhsulu daha çox adamın 
görməsinə yönələn marketinq ideyasıdır. 
Bir qayda olaraq, bliç kampaniya geniş 
auditoriyaya deyil, yerli biznesə istiqamət-
lənir. Sonra elə həmin taktika digər şəhər-
lərin bazarlarını mənimsəmək üçün tətbiq 
edilir. İri firmalar öncə bir regionun baza-
rına yeniliyi buraxır, sonra tədricən digər 
bölgələri tuturlar.
Kimə? Bazarların mənimsənilməsini növ -
bələdikdə firma öncə daha faydalı olanı 
seçməli və özünün səylərini həmin baza-
ra cəmləşdirməlidir. Çox ehtimal, artıq 
bazar sınaqlarında firma özünün məq-
sədli bazarlarının xarakteristikalarının 
tərtib edilməsi imkanlarına malik olur.
Geniş istehlak əmtəələri üçün idealda 
məqsədli seqmentlər aşağıdakı xarakte-
ristikalara malik olmalıdır:
1. Məqsədli seqmentlər yeniliyi tez gö-
rən və reaksiya verən alıcıların sayın-
dan iba rət olmalıdır;
2. Belə seqmentlərdə alıcılar aktiv is-
tehlakçı olmalıdırlar;
3. Alıcıların əksəriyyəti mülahizələrin 
liderləri olmalıdırlar, əmtəə və firma 
haqqında yaxşı fikir söyləməlidirlər;
4. Məqsədli seqmentin alıcıları az xərc-
lərlə firmanın marketinq tədbirlərilə 
əhatə olunmalıdır.
Necə? Yeniliyi istehsal edən firma onu ba-
zara çıxartmaq üçün fəaliyyət planı hazır-
lamalıdır. Bu mərhələdə hər bir əmtəənin 
həyat tsikli üçün marketinq komp leksi 
üzrə smeta xərcləri müəyyən olu nur. 
Yeniliyin buraxılışı mütləq qaydada təb-
liğatçı reklam kampaniyası ilə müşayiət 
edilməlidir.
Yeni məhsulun çıxarılması strategiya-
sında əsas element onun möhkəmləndi-
rilməsini təmin edən yüksək keyfiyyətli 
servisin təşkilidir. Geniş istehlak əmtəələ-
rinin 95%-i hansısa yanaşı xidmətin olma-
sını nəzərdə tutur. Servis cüzi ola, lakin 
əmtəə üçün həlledici rol (stasionar yuyu-
cu maşının alınması) oynaya bilər.
Effektli servis xidmətinin təşkili üçün fir-
ma bunları həll etməlidir:
- Servis çərçivəsinə hansı xidmətin daxil 
edilməsi;
- Hansı səviyyədə servisin təklif olun-
ması;
- Müştərilərə hansı firmanın xidmətləri-
nin təklif edilməsi.
Bu həlləri ətraflı araşdıraq:
1. Servis çərçivəsində xidmətlər dəsti.
Sənaye təyinatlı əmtəə alarkən servisin 
amilləri bunlardır:
- tədarükün etibarlılığı;

- tədarükün operativliyi;
- texniki məsləhətin alınması imkanı;
- kiçik güzəştlərin edilməsi;
- satışdan sonrakı xidmət;
- ticarət şəbəkəsinin miqyası;
- firma ilə əlaqəyə girməyin sadəliyi;
- normaya uyğun olmayan əmtəənin də-
yişdirilməsi;
- tədarükçünün geniş istehsal imkanları;
- kreditin verilmə imkanları;
- sınaqlar üçün avadanlıqların mövcudluğu;
- mexaniki emal üçün avadanlığın olması.
Ərzaq malları alarkən servis amilləri:
- tədarükün etibarlılığı;
- qiymətlərə görə təkliflərin operativliyi;
- kiçik güzəştlərin təqdim olunması;
- satışdan sonrakı xidmət;
- ticarət şəbəkəsinin optimal yerləşməsi;
- firma ilə əlaqəyə girməyin sadə olması;
- əmtəənin dəyişdirilməsinin və pulun 
qaytarılmasının zəmanətliliyi;
- kreditin verilmə imkanları.
2. Servisin səviyyəsi.
Firma özünün və rəqiblərinin xidməti-
nin istehlakçıların gözləntilərinə hansı 
səviyyədə cavab verməsini izləməlidir. 
Servisin keyfiyyəti firmanın kommersiya 
uğurunun açarıdır. Xidmət səviyyəsində 
çatışmazlıqları aşağıdakı üsullarla aşkar 
etmək olar:
- müqayisəli əmtəə tədarükünün edilməsi;
- istehlakçıların müntəzəm sorğuları;
- şikayət və narazılıqlarla işləmək sis-
temi.
3. Xidmət forması.
Xidmət təqdimetmə formasını seçməklə, 
firma aşağıdakı istiqamətlərdə irəliləyə 
bilər:
-pulsuz xidmət təqdim etmək;
-öz əmtəələrinə xidmət kontraktlarını 
başqa firmaya satmaq;
-ümumiyyətlə heç bir xidmət göstər-
məmək.
Servisin vacibliyini nəzərə alaraq, bir 
çox firmalar özlərində müvafiq xidmət-
lər təşkil edirlər. Həmin qulluq yerləri 
bütün xidmətləri korrektə etməyə im-
kan verir ki, bu da nəticədə böyük alıcı 
məmnunluğuna səbəb olur.
Beləliklə, yuxarıda aparılan araşdırma-
lar biznesdə yeni əmtəə bazarına çıxış 
strategiyasının hazırkı vaxtda vacib ol-
masını ön plana çəkir. Milli iqtisadiyya-
tımızın yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyması, ərazi bütövlüyümüzün bər-
pa edilməsi, həm yeni əmtəə istehsalı, 
həm də bütövlükdə Qarabağ ərazisində 
mövcud resursların iqtisadi dövriyyəyə 
qaytarılması və onların effektli istifadəsi 
davamlı iqtisadi artımı təmin edəcəkdir. 
Yeni əmtəə bazarlarının axtarılması stra-
tegiyasının hazırlanması ölkəmizin hə-
yata keçirdiyi iqtisadi siyasətə və xalqı-
mızın milli maraqlarına tamamilə 
uyğundur. Ona görə də dövlət müəs-
sisələri ilə yanaşı, özəl sektorun uğurlu 
fəaliyyəti və onların bizneslərinin geniş-
ləndirilməsi hələ uzun müddət müfəssəl 
hazırlanan yeni əmtəə bazarlarına çıxış 
strategiyalarından asılı olacaqdır.

İ.B.Əmirov, Sumqayıt Dövlət 
Universiteti, İqtisadiyyat və 

idarəetmə fakültəsi, “Biznesin 
təşkili və menecment” 

kafedrasının baş müəllimi

Bakcell şirkəti və “ASAN Könüllüləri” Təşkilatı 
yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar olaraq 
Gəncədə yaşayan aztəminatlı və qazi ailələri-
nin uşaqlarına hədiyyələr təqdim edib. 
Aksiyanın məqsədi həssas qruplara aid olan 
uşaqlara sevinc bəxş etmək, cəmiyyətdə sosial 
məsuliyyət və qayğı hissini daha da artırmaq-
dır.

“ASAN Məktub” sosial proqramı çərçivəsində 
həyata keçirilən bu təşəbbüs nəticəsində www.
asanmektub.az saytına məktub göndərən 24 
nəfər uşağa Bakcell tərəfindən məktəb ləvazi-
matları hədiyyə olunub.
Uzunmüddətli tərəfdaşlıq sayəsində Bakcell və 
“ASAN Məktub” bir çox bayramlarda uşaqları 
sevindirən çoxsaylı layihələr həyata keçirib.

Qeyd edək ki, Bakcell şirkəti “ASAN Məktub” 
proqramına həmçinin mobil rabitə dəstəyi 
göstərir. 
Bakcell xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və həssas 
qruplara aid uşaqlara dəstək göstərilməsi, on-
lar üçün bərabər hüquqların və inklüziv təhsil 
imkanlarının təmin edilməsinə yönəlmiş bir 
çox layihələrdə fəal iştirak edir.
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Akademik Ziyad Səmədzadə professor 
BULUDXAN XƏLİLOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və «İqtisadiyyat» qəzetinin kollektivi professor
BULUDXAN XƏLİLOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

30 sentyabr - 6 oktyabr 2021-ci il

Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Qədim Şuşa şəhəri də daxil ol-
maqla, Azərbaycanın işğaldan 
azad olunmuş tarixi torpaqların-
da yenidənqurma və bərpa işləri 
genişləndikcə daha çox insanın 
bu ərazilərə səfər etməsi və iş-
ləməsi üçün imkan yaradılır. Fa-
siləsiz mobil rabitəni təmin edən 
texniki heyətlə yanaşı, “Azercell”in 
müştəri xidmətləri də artıq şirkə-
tin şəbəkəsinin əhatə dairəsin-
dən faydalanan abunəçilərə tam 
dəstək vermək təşəbbüsü ilə çıxış 
edir.
Bununla əlaqədar, 22-23 sent-
yabr tarixlərində Azercell Mobil 
Müştəri Xidmətləri Şuşa şəhərinə 
uzun bir səfər təşkil edərək, tam 
sayda müştəri xidmətlərini fəa-
liyyətini gerçəkləşdirdi. Yuxarı 
Gövhər Ağa Məscidi, Şuşa şəhər 
İcra Hakimiyyəti və bu yaxın-
larda istifadəyə verilən Qarabağ 
mehmanxanasının yaxınlığın-
da yerləşən böyük meydanda 
Azercell Müştəri Xidmətləri ko-
mandası Şuşada olan və çalışan 
müxtəlif abunəçilərlə görüşdü. 
Səfər zamanı hərbçilər, tibb iş-
çiləri, müxtəlif qurum və şirkətlə-
rin əməkdaşları da daxil olmaqla, 
200-ə yaxın abunəçiyə xidmət 
göstərilərək 50-dən çox müxtəlif 
müştəri əməliyyatı həyata keçi-
rildi. Qeyd etmək lazımdır ki, bir 
qayda olaraq Azercell-in Müş-

təri Xidmətləri Mərkəzlərində 
göstərilən bütün növ xidmət və 
əməliyyatlar, o cümlədən yeni 
təsisat, sim kartın dəyişdirilməsi 
və nömrənin bərpası kimi əmə-
liyyatlar bütün Şuşa abunəçiləri 
üçün pulsuz həyata keçirildi.
Hazırda Azercell işğaldan azad 
olunmuş ərazilərimizin sürətli 
inkişafına öz töhfəsini vermək 
məqsədilə zəruri platforma ola-
caq mobil şəbəkə infrastrukturu-
nun qurulmasını intensiv şəkildə 
davam etdirir. 
Belə ki, işğaldan azad olunmuş 
torpaqlarımızda 2G/3G/4G radio 
baza stansiyaları quraşdırmaq-
la Azercell Şuşa, Ağdam, Füzu-
li, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, 

Kəlbəcər rayonları, İstisu, Had-
rut, Suqovuşanın qəsəbələri, Xo-
cavənd və Laçın rayonlarına aid 
bir çox kənd və digər əraziləri ar-
tıq yüksək keyfiyyətli mobil xid-
mətlərlə təmin edib.
Azercell-in əsas vəzifəsi və 
məqsədi işğaldan azad ərazilərdə 
tam gücü ilə yeni nəsil şəbəkənin 
genişləndirilməsini sürətləndir-
mək və bu ərazilərə qayıdacaq 
əhalini mobil internet və qabaq-
cıl kommunikasiya xidmətləri ilə 
təmin etməkdir. Şirkətin Mobil 
Müştəri Xidmətlərinin Şuşa səfə-
ri yaxın zamanlarda Qarabağın 
digər rayonlarına planlaşdırılan 
çoxsaylı səfərlərdən ən birincisi 
oldu. 

“Azercell Telekom” MMC İsrafil Aşurlının ta-
rixi “Zəfər Tacı” yürüşünün əsas tərəfdaşıdır

Sentyabr ayının 20-də Azərbaycan Respubli-
kasının Alpinizm üzrə idman ustası İsrafil 
Aşurlı “Azercell Telekom” MMC-nin preziden-
ti Zərinə Zeynalova ilə görüşərək nailiyyət-
lərini və Azercell ilə əməkdaşlığını müzakirə 
edib.  “Tərəqqi” medalının, 1-ci və 2-ci dərəcəli 
“Edelveys” ordeninin sahibi, “Qar bəbiri” titu-
lunu qazanmış idmançı “Zəfər Tacı” layihəsi-
nin bir hissəsi olaraq dünyanın 14 ən hündür 
nöqtəsindən 4-nü fəth edib. O, 2007-ci ildə Eve-
rest dağ zirvəsini və Antarktidanın ən hündür 
zirvəsini — Vinson massivini fəth edərək orada 
Azərbaycan bayrağını ucaldan ilk azərbaycanlı 
olub. Həmçinin Aşurlı dünyanın ən yüksək 8 
nöqtəsi sırasında yer alan Kançencanqa, Lxotze 
və Manaslu zirvələrinə, eləcə də Avropanın ən 
yüksək zirvəsi olan Elbrusa da yürüş edib.

Görüş zamanı Aşurlı 2021-ci ilin iyul ayında 
Karakorum dağlarının 7000 m yüksəklikdə yer-
ləşən zirvəsində Azercell-in bayrağını ucaltdığı 
anı əks etdirən tarixi fotonu şirkət prezidentinə 
təqdim edib. 
“Bu cür uğura yalnız böyük zəhmət, mübariz-
lik əzmi və illər boyunca davam edən gərgin 
hazırlıq nəticəsində imza atmaq mümkündür. 
Məqsədlərinizə çatmaq üçün nümayiş etdir-
diyiniz dayanıqlıq həqiqətən təqdirəlayiqdir 
və eyni zamanda, alpinizmin əhəmiyyətini bir 
daha vurğulayır. İndi isə, Qarabağın bərpa olu-
nan ərazilərində bu idman növünün inkişafı 
üçün daha da geniş imkanlar yaranıb”, - deyə 
Zərinə Zeynalova bildirdi.
Azercell  İsrafil Aşurlının idman fəaliyyətinin 
tərəfdaşı olmaqdan qürur duyur və ona gələ-
cəkdə daha da  böyük zirvələri fəth etməyi 
arzu edir.

Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinə ağır 
itki üz verib. Azərbaycan Dövlət Pedaqo-
ji Universitetinin “Müasir Azərbaycan 
dili” kafedrasının müdiri, filologiya elm-
ləri doktoru, professor Buludxan Xəlilov 
uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib.
XƏLİLOV BULUDXAN ƏZİZ OĞLU 
1966-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Amasi-
ya rayonunun Ellərkənd kəndində anadan 
olmuşdur. 1990-cı ildə V.İ.Lenin adına 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
(indiki ADPU-nun) filologiya fakültəsini 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Bili-
yini, bacarığını, həm də elmə olan böyük 
marağını nəzərə alaraq “Müasir Azər-
baycan dili” kafedrasının, o cümlədən 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun 
rektorluğunun təqdimatı əsasında Təh-
sil Nazirliyinin təyinat bölgüsündə gənc 
mütəxəssis kimi Filologiya fakültəsinin 
“Müasir Azərbaycan dili” kafedrasında 
laborant kimi saxlanılmışdır.
1985-1987-ci illərdə Uzaq Şərqdə hərbi 
xidmətdə olmuşdur.
1992-ci ildə namizədlik, 1999-cu ildə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 
1994-cü ilin mart ayından müsabiqə yolu 
ilə “Müasir Azərbaycan dili” kafedrasında 
müəllim, 1996-cı ilin may ayından dosent, 
2001-ci ilin iyul ayından professor vəzifə-
sində çalışır. 2006-cı il may ayının 12-də 
filologiya fakültəsinin dekanı seçilmişdir. 
2011-ci ilin sentyabr ayının 30-da yenidən 
dekan vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Filo-
logiya elmləri doktoru, professordur.
B.Ə.Xəlilov 2001-ci ildən 2011-ci ilə qədər 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universite-

tində yeni yaranmış «Dədə Qorqud» elmi 
tədqiqat laboratoriyası»na rəhbərlik etmiş-
dir.
B.Ə.Xəlilov 2000-ci ilin dekabr ayından 
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
B.Ə.Xəlilova 2013-cü il fevral ayının 21-də 
Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon 
təşkilatının veteran vəsiqəsi verilmişdir.
Prof. B.Xəlilov fəal ictimaiyyətçi idi. Res-
publikanın televiziya kanallarında və ra-
dio verilişlərində, mətbuat orqanlarında 
dilimiz, ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, 
dövlətimiz, dövlətçiliyimiz və milli maraq-
larımızla bağlı müntəzəm çıxışlar edirdi.
Prof. B.Ə.Xəlilovun elmi fəaliyyəti çox-
sahəli, geniş və əhatəlidir. Onun 400-dən 
çox elmi, elmi-publisistik əsəri çap edil-
mişdir. Bunlardan 28-i monoqrafiya, dərs-
lik və dərs vəsaitidir.
B.Ə.Xəlilovun elmi yaradıcılığının istiqamət-
lərindən biri dilimizin tarixi ilə bağlıdır. O, 
«Azərbaycan dilində təkhecalı fellərin əsa-
sında duran ilkin köklərin fonosemantik in-
kişafı» (1995), «Azərbaycan dilində ikihecalı 
fellərin fonosemantik inkişafı» (1996), «Fellə-
rin ilkin kökləri» (1998) kitablarında fellərin 
təşəkkül etdiyi ilkin kökləri bərpa etmiş və 
onların bir çoxu müxtəlif dillərlə müqayisə 
edilərək tutuşdurulmuşdur. Bu kitablarda 
amorf quruluşlu ilkin köklərin sinkretikliyi 
və onların amorfluqdan təkamül edərək, il-
tisaqi quruluşa yiyələnməsi kimi hallar da 
tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Prof. B.Ə.Xəlilovun elmi yaradıcılığında 
mühüm istiqamətlərdən biri də türkologi-
ya ilə bağlıdır. Onun «Birinci Beynəlxalq 
Türkoloji qurultay» (1999), «Türkologiya-
nın intibah dövrü» (2001), «Türkologiya-
ya giriş» (2006) kitablarında XIX əsrdən 
başlayaraq XX əsrin 30-cu illərinə qədərki 
dövrdə milli türkologiyamızın bir sıra va-
cib məsələrinə geniş yer verilir. XIX əsrin, 
eləcə də XX əsrin (30-cu illərə qədər) milli 
türkoloqlarının bir qisminin türkologiya 
sahəsindəki fəaliyyətinə diqqət yetirilir.
Prof. B.Ə.Xəlilovun elmi yaradıcılığının ən 
böyük nailiyyətlərindən biri də müasir Azər-
baycan dili və onun müasir problemləri ilə 
bağlıdır. Bu mənada «Azərbaycan dili» (VI-
VII siniflər üçün, 2003), «Müasir Azərbaycan 
dilinin mor-fologiyası. I hissə» (2000), «Müa-
sir Azərbaycan dilinin morfologiyası. II his-
sə» (2003), «Azərbaycan dili: dünən, bu gün» 
(2004), «Müasir Azərbaycan dili: fonetika, 
yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya» 
(2007), “Müasir Azərbaycan dilinin leksiko-
logiyası” (2008) kitabları ən qiymətli dərslik 
və dərs vəsaitləri kimi olduqca dəyərlidir. 

Bu kitablarda qrammatika, qrammatik qu-
ruluş, kök, şəkilçi, nitq hissələrinin təsnifi 
geniş şərhini və izahını tapır. Burada əsas, 
köməkçi, xüsusi və qeyri-müəyyən nitq 
hissələrinə gen-bol yer ayrılır.
Prof. B.Ə.Xəlilovun çap etdirdiyi dərs-
liklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar 
mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilmiş, çoxlu sayda rəylər mətbuat 
səhifələrində çap olunmuşdur.
B.Ə.Xəlilov Respublikamızın və Azərbay-
can Dövlət Pedaqoji Universitetinin ic-
timai həyatında fəal iştirak edir. İki dəfə 
1999-cu və 2004-cü illərdə Nəsimi bələdiy-
yəsinə üzv seçilmiş, Sosial məsələlər dai-
mi komissiyasına sədrlik etmişdir. 2006-cı 
il dekabr ayının 26-da Azərbaycanda təh-
sil sisteminin inkişafındakı xidmətlərinə 
görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif olun-
muşdur.
B.Ə.Xəlilov 2001-ci ildə «İlin alimi» no-
minasiyasının, 2003-cü ildə «Vektor» 
Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komis-
siyasının qərarı ilə «Azərbaycanın gənc 
alimləri» Beynəlxalq layihəsinin qalibi 
olmuşdur. O, 2004-cü ildə Azad Qələm-
lər Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan dili, 
ədəbiyyatı və türkologiya elmlərinin tə-
dqiqi-təbliği sahəsindəki xidmətlərinə 
görə «Qızıl qələm» fəxri mükafatı laure-
atı seçilmişdir. 2006-cı və 2009-cu illərdə 
«Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzi Müka-
fat Komissiyasının qərarı ilə «XXI əsrin zi-
yalısı» adına layiq görülmüşdür. 2009 və 
2010-cu illərdə “XX–XXI əsrin yaradıcı və 
ziyalı insanları” sırasında yer alanlardan 
biri olmuşdur. 2009-cu ildə türk ədəbiy-
yatına xidmətləri ilə bağlı olaraq Türkiyə 
Cümhuriyyətinin KIBATEK Akademik 
ÜYESİ diplomunu alıbdır. KIBATEK Aka-
demik Üyesi seçilmişdir.
2006-cı ildə VII Uluslararası Türk dili Qu-
rultayının iştirakçısı olmuş, məruzə ilə çıxış 
etmiş, eyni zamanda, qurultayın bölmələ-
rindən birinə sədrlik etmişdir. 2006-2007, 
2007-2008-ci tədris illərində ADPU-da “İlin 
müəllimi”, 2011- ci və 2013-cü illərdə “İlin 
alimi” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.
Buludxan Xəlilov 55 illik mənalı ömrünü 
müasir Azərbaycan ədəbiyyatının və dil-
çiliyinin inkişafına, çağdaş Azərbaycan 
gəncliyinin mənəvi və ədəbi zənginliyinin 
yüksəlməsinə, onun milli məfkurəsinin 
zənginləşməsinə həsr etmişdir.
Buludxan Xəlilovun əziz xatirəsi onu 
sevənlərin qəlbində daim yaşayacaqdır.
Allah rəhmət eləsin! Qəbri nurla dolsun!

 “Əlbəttə, hər bir insanın həyatdan getməsi böyük faciədir - həm onun 
ailəsi üçün, yaxınları üçün, qohumları üçün, həm də cəmiyyət üçün. 
Ancaq bizim şəhidlərimiz haqq yolunda həlak olublar, Vətən uğrunda 
həlak olublar. Onların qəhrəmanlığı bu gün bütün dünyada artıq ger-
çək kimi qəbul olunur. Onların qəhrəmanlığı nəticəsində bu gün bizim 
bayrağımız azad edilmiş torpaqlarda ucaldılır. Onların qəhrəmanlığı 
nəticəsində xalqımız, dövlətimiz müzəffər dövlət, müzəffər xalq kimi 
yaşayır və bundan sonra əbədi yaşayacaq. Bu, şəhid ailələri üçün təsəlli 
ola bilər”.

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhərində anadan olub. 2008-2011-ci illər-
də Naxçıvanski adına hərbi liseydə, 2011-2015-
ci illərdə Azərbaycan Ali hərbi məktəbində, 
2015-ci ilin avqust ayından dekabr ayına kimi 
Silahlı Qüvvələrin təlim-tədris mərkəzində 
təhsil almışdır. Arzusu hərbçi olmaq idi.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan 
Kamil Rəhimli 2020-ci il sentyabrın 27-də Azər-
baycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənis-
tan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi 
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Fü-
zulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə 
savaşıb. Kamil Rəhimli elə həmin gün - Füzuli 
döyüşləri zamanı qəhrəmanlıqla şəhid olub, 
şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda apa-
rılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücaət nümayiş 
etdirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Kamil Rəhimli ölümündən 
sonra "Füzulinin azad olunmasına görə" və 15.12.2020-ci il tarixli Sərən-
camına əsasən isə “Vətən uğrunda”medalı ilə təltif edilib.
27 yaşlı şəhidimiz haqqında olan bu yazı bəlkə də onun ailəsinə kiçik 
bir təsəllidir. Amma Kamil kimi igidlərin - 2907 şəhidin canı-qanı baha-
sına Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi erməni faşizmi 
üzərində bizim tarixi qələbəmizdir.Bu yerdə Şəmistan Əlizamanlının 
məşhur mahnısının sözləri  yada düşür:

Barıt qoxulu o yollar o yollar 
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar 

Səndən təsəlli bir zabit mundiri 
Bir cüt ulduzlu, aylı paqonlar... 

Allah rəhmət eləsin, şəhidim! 


