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 � Bu gün Azərbaycanda bütün xalqların, 
toplumların ürəyi eyni ritmdə vurur, fərqli dil və din 
mənsubları ortaq məxrəcə gələ bilirlər. Azsaylı xalqların 
hüquqları qorunur və onlara ana dilini, mədəniyyətini, 
dinini yaşatmaq üçün əlverişli şərait yaradılır. Ona görə 
də Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, ictimai 
fikrinin formalaşmasında, eləcə də ölkəmizin ərazi 
bütövlüyünün qorunmasında qeyri-azərbaycanlılar da 
örnək ola biləcək vətənpərvərlik nümayiş etdirirlər. 

Humanist və demokratik 
nəzəriyyə, yaxud ideologiya ola-
raq multikulturalizm tolerantlığın 
təcəssümüdür. Onsuz humanizm, 
yüksək fərdi və beynəlxalq 
münasibətlər mədəniyyəti, insan-
lar arasında qarşılıqlı anlaşma, 
qarşılıqlı zənginləşmə, dostluq 
və əməkdaşlıq mümkün deyil. 
Çoxəsrlik multikulturalizm və 
tolerantlıq ənənələrinə malik 
Azərbaycan xalqı bu fenomeni öz 
həyat tərzinə çevirməyi bacarıb. 

Multikulturalizm bir siyasət 
kimi öz mahiyyəti baxımından 
tolerantlıqla sıx bağlıdır. Başqa 
sözlə o, müxtəlif mədəniyyətlərin 
paralel şəkildə yaşamasını qəbul 
edən tolerant cəmiyyətin başlıca 
xüsusiyyətlərindən biridir. Belə 
cəmiyyətdə multikulturalizm 
mədəniyyətlərin qarşılıqlı 
surətdə zənginləşməsinə, xalqları 
birləşdirən mədəniyyətin for-
malaşmasına səbəb olur. Bu isə 
insanların gələcək mədəni birliyi 
məqsədilə bir mədəniyyətin digər 
mədəniyyətə inteqrasiya prosesi 
ilə sıx əlaqədardır.

Azərbaycanın tolerant dövlət 
kimi formalaşması, multikultural 
dəyərlərə böyük önəm verməsi 
və mövcud sahədə apardığı 
uğurlu siyasət artıq dünya birliyi 
tərəfindən uğurlu bir nümunə kimi 
təsdiqlənib. Bu baxımdan qlobal 
səviyyədə baş verən antisemitizm, 
dözümsüzlük hallarının aradan 
qaldırılmasına Azərbaycan modeli 
uğurla tətbiq edilə bilər. 

Xalqımızın fərqləndirdiyi 
əsas məqamlardan biri də 
multikultural dəyərlərin yüksək 
səviyyədə olmasıdır. Belə ki, 
Azərbaycanda əsrlər boyu bütün 
dinlərə, mədəniyyətlərə hörmətlə 
yanaşılıb. Müasir Azərbaycanın 
banisi ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyəti illərində ölkəmizdə 
formalaşan multikultural dəyərlər 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyaraq geniş vüsət alıb. 

Azərbaycanda kultural 
mədəniyyətin müasir tələblər 
səviyyəsində inkişafının, ölkədə 
sabitliyin və tərəqqinin əsas amil 
olduğunu nəzərə alan ümummilli 
liderimiz multikulturalizmin 
siyasi və hüquqi müstəvidə yerini 
müəyyənləşdirib. Dahi öndər 
Azərbaycanın gələcək uğurlu 
inkişafı üçün dəqiq ideoloji hədəf 
seçib və öz uzaqgörən, müdrik 

siyasətilə illərlə formalaşan 
çoxmədəniyyətlilik ənənəsini 
inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qaldırıb. 

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqamı da vurğulamaq istərdim. 
Azərbaycan çoxmillətli dövlət 
olduğu üçün respublikamızda hər 
bir milli qrupun rahat yaşaması 
və ölkənin inkişafı üçün güclü 
hakimiyyət və siyasi iradə tələb 
edilirdi. Məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin siyasi müdrikliyi 
sayəsində hazırda Azərbaycanda 
bütün millətlər və din mənsubları 
rahat şəkildə yaşayır və öz adət-
ənənələrinə, dinlərinə sadiqdirlər. 

Ulu öndərimizin siyasi 
iradəsi nəticəsində Azərbaycan 
tarixən sahib olduğu tolerantlıq və 
multikulturalizm ənənələrini hü-
quqi və siyasi müstəvidə yenidən 
bərpa edib. Dahi şəxsiyyət 
ölkəmizin tərəqqisi üçün dəqiq 
ideoloji hədəf seçib və müdrik 
siyasətilə əsrlərlə formalaşan 
çoxmədəniyyətlilik ənənəsini 
inkişaf etdirərək onu keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qaldırıb. Hazırda 
isə Azərbaycan dünyaya tolerant-
lıq nümunəsi ilə təqdim olunur. 
Ölkəmizdə mövcud olan yüksək 
multikultural dəyərlər, tolerantlıq, 
bütün dünyəvi dinlərin sərbəst 
şəkildə fəaliyyət göstərməsi 
Azərbaycanın xarici imicini for-
malaşdırır və eyni zamanda, bir 
vizit kartı rolunu oynayır. 

Prezident İlham Əliyevin bu 
sahədə apardığı uğurlu siyasət 
sayəsində bu gün Azərbaycan 
yüksək mədəniyyətə malik olan 
tolerant dövlət kimi dünyada ta-
nınır. Respublikamızın humanitar 
sahələrdə vaxtaşırı təşkil etdiyi 
beynəlxalq tədbirlər də buna 
sübutdur. 

Azərbaycan multikulturaliz-
mi yalnız ölkə daxilində deyil, 
beynəlxalq aləmdə də öz uğurlu 
nəticələri ilə insanlara sülh, 
əmin-amanlıq, qarşılıqlı hörmət 
bəxş etməyə yönəldilib. Müasir 
beynəlxalq münasibətlər sistemi 
çərçivəsində dünyanın hər bir 
nöqtəsində yaşayan insanların 
gələcək inkişafının konturları-
nın müəyyənləşdirilməsində, 
eləcə də bu istiqamətdə elmi 
nailiyyətlərin müzakirəsində 
“Bakı prosesi” beynəlxalq 
platforma olaraq mühüm 
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Azərbaycanın bu platformanın 
mərkəzinə çevrilməsində Bakı 
humanitar forumları, habelə 
son on ildə ölkədə keçirilən 
müxtəlif beynəlxalq konfrans və 
tədbirlər ölkə siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən birini təşkil 
edir. 

Respublika ərazisində 
mövcud olan bütün dillərin, 
dinlərin, mədəniyyətlərin, 
etnosların nümayəndələrinin 
bərabər imkanlar əsasında birgə 
yaşaması, elmin, təhsilin, qanun-
vericiliyin və insan kapitalının 
inkişafına yönələn gələcək rifahın 
müəyyənləşməsi, bu siyasətin 
Azərbaycanın digər dövlətlərlə 
münasibətlərinin formalaşma-
sında prinsipial məsələlərdən 
biri kimi qarşıya çıxması ölkəni 
tolerantlıq və multikulturalizmin 
təmin edildiyi model dövlət olma-
sı ilə yanaşı, bu dəyərlər ətrafında 
beynəlxalq diskursun keçirildiyi 
mərkəzə çevirib. 

Prezident İlham Əliyev III 
Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumunda etdiyi nitqində həmin 
tədbirin Azərbaycanda təşkilinin 
təbii hal olduğunu qeyd edərək 
bildirib: “Azərbaycanda hökm 
sürən ictimai-siyasi quruluşdan 
asılı olmayaraq, bütün dövrlərdə 
Azərbaycan dözümlülük, tole-
rantlıq məkanı olmuşdur. Bu gün 
müstəqil Azərbaycan öz siyasətini 
bu möhkəm təməl üzərində 
qurur”. Məhz elə bu səbəbə görə 
də XXI əsrin Azərbaycanı bu 
münasibətlər sistemini özündə 
cəmləşdirərək müasir dünyanın 
tolerantlıq simvollarından birinə 
və digər cəmiyyətlər üçün örnək 
modelinə çevrilib. 

Dini tolerantlığın hökm 
sürdüyü Azərbaycan ərazisində üç 
səmavi dinin (yəhudilik, xristi-
anlıq və islam) və eyni zamanda, 
müxtəlif inancların qarşılıqlı 
hörmət şəraitində yaşaması tarixi 
ənənələrin, müasir zamanda isə 
müvafiq qanunvericiliyin və 
məqsədyönlü dövlət siyasətinin 
göstəricisidir. 2002-ci ilin 22-24 
may tarixində Bakıda rəsmi 
səfərdə olmuş Vatikan Dövlətinin 
başçısı, dünya katoliklərinin dini 
rəhbəri olan Roma papası II İoan 
Pavel ölkəmizdəki tolerantlıq 
və dinlərə göstərilən diqqətə 
görə ulu öndər Heydər Əliyevə 
təşəkkürünü belə bildirmişdi: 

“Qoy üç böyük din tərəfindən 
izhar edilmiş bu məhəbbət 
şahidliyinə görə Allaha həmd 
olsun!”

Hazırda Azərbaycanda 
müsəlman icmaları ilə para-
lel şəkildə qeydə alınan 21 
qeyri-müsəlman dini icmanın 
fəaliyyətini təmin edən Dini Qu-
rumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
fəaliyyət göstərir. Komitənin 
əsas vəzifəsi ölkədə müxtəlif 
din və konfessiyalara bərabər 
imkanlar və şərait yaratmaqdan 
ibarətdir. Fərəhləndirici hal-
dır ki, çoxkonfessiyalılığın və 
çoxmədəniyyətliliyin bir dəyər 
sisteminə çevrildiyi və böyük 
əksəriyyətini müsəlmanların 
təşkil etdiyi on milyona yaxın 
vətəndaşı olan Azərbaycanda 
tarixi alban kilsə abidələri ilə ya-
naşı, pravoslav və katoliklərin 12 
kilsəsi, yəhudilərin isə 6 sinaqoqu 
var. O cümlədən, Avropanın ən 
iri sinaqoqlarından biri 2003-
cü ilin mart ayında məhz Bakı 
şəhərində açılıb. Bu isə bir daha 
Azərbaycanda dinlərin bərabər 
yaşaması üçün bütün imkanların 
yaradıldığından xəbər verir.

Azərbaycanın tari-
xi daim müxtəlif xalqların, 
mədəniyyətlərin və dinlərin vahid 
dəyərlər naminə birləşdiyinin 
şahidi olub. Bu dəyərlər azadlıq 
və firavanlıq, müasir tariximizdə 
isə müstəqillik və demokratik 
dəyərlərdən ibarətdir. Məhz dinlər 
arasında əmin-amanlığın təmin 
edilməsi, çoxmədəniyyətliliyin 
inkişafı ölkədə demokra-
tik dəyərlərin tərəqqisinə 
yol açan əsas amillərdəndir. 
Cənab İlham Əliyevin məşhur 
“Multikulturalizmə alterna-
tiv yoxdur!” şüarı da müxtəlif 
mədəniyyətlərin bərabər im-
kanlara sahib olması ilə yanaşı, 
demokratik dəyərlərin inkişafının 
labüdlüyünü özündə birləşdirir. 

Ümumiyyətlə, multi-
kulturalizm və tolerantlıq 
tarixin, müxtəlif xalqların 
və etnosların mədəni irsinin 
öyrənilməsi və yeni inkişaf 
müstəvisinə yüksəldilməsidir. 
Milli mədəniyyətlərin qorunma-
sı onların dilinin, milli adət və 
ənənələrinin, başqa sözlə, milli 
ruhunun qorunması deməkdir. 
Bir coğrafiya daxilində yerləşmiş 
bütün xalqların milli ruhunun 

yaşadılması isə inkişaf, vahid 
milli dəyərlər sisteminin forma-
laşması, xalqların rifahı, həmçinin 
dövlətçiliyin möhkəmlənməsidir. 
Müasir Azərbaycanda qədim 
alban abidələri, müxtəlif xalqlara 
mənsub dini və tarixi abidələr, 
Xınalıq, Malakan, Lahıc, Buduq, 
Nij, Krasnaya Slaboda və s. kimi 
müxtəlif tarixi-coğrafi məkanlar 
dövlət səviyyəsində qorunmaq-
dadır. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasında milli azlıqların 
dil, mədəniyyət, tarix və etnoqra-
fiyasını öyrənən şöbə, Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi yanında 
Milli Azlıqların Əlaqələndirmə 
Şurası, etnik və milli azlıqların 
mədəniyyət mərkəzlərinin işini 
əlaqələndirən respublika şurası 
mövcuddur. 

Beləliklə, müxtəlif siyasi, iq-
tisadi və coğrafi şəraitlərdə yaşa-
yan xalqların ədalətə çıxışı məhz 
ilk növbədə çoxmədəniyyətliliyin 
təmin edilməsindən asılıdır, 
çünki multikulturalizmin olması 
cəmiyyətdə bərabərliyin, de-
mokratiyanın, tərəqqinin, sosial 
rifahın, başqa sözlə, ədalətin 
bərqərarı deməkdir. Multikultu-
ralizm haqqında diskursun təşkil 
edilməsi isə dünyada ədalətə və 
sülhə çağırışdır. Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyeva Azərbaycanda 
tolerantlığın, dözümlülüyün, 
dünya mədəniyyətlərinin 
rəngarəngliyinə hörmətin tarixinin 
qədim olduğunu və yalnız dialoq 
və dözümlülük vasitəsilə insanları 
bir araya gətirə bilmək üçün buna 
səy göstərildiyini qeyd edib. 

Multikulturalizmi bir dəyər 
sisteminə çevirən Azərbaycanda 
çoxmədəniyyətliliyin in-
kişafı istiqamətində aparı-
lan məqsədyönlü siyasətin 
nəticəsində bu gün müxtəlif 
mədəniyyətlərin təmsilçiləri 
respublikamızın siyasi, iqtisa-
di və mədəni elitasında təmsil 
olunur, ölkənin həyatında əsaslı 
dəyişikliklər və inkişaf prosesində 
yaxından iştirak edirlər. Yeni 
geosiyasi düzəm dönəmində 
slavyançılıq, avrasiyaçılıq, islam, 
türkçülük, Avropa dəyərləri və s. 
axınların kəsişməsində yerləşən 
çoxmillətli Azərbaycanın tolerant 
mühiti ölkədə multikulturalizm 
və dözümlülük dəyərlərinin 
fövqündə respublikamızı bütün 
dini və siyasi baxışlara sahib, 
müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub 
xalqların vahid dialoq mərkəzinə 
çevirir. 

Hazırda Azərbaycanın 
tutduğu prinsipial mövqe, dövlət 
başçısının qətiyyətli siyasəti, 
azərbaycançılıq ideologiyasının 
əmin-amanlıq, bərabər imkanlar, 
həmrəylik kimi dəyərlərə sadiq 
qalması respublikamızı siviliza-
siyaların qarşılıqlı əməkdaşlığını 
təmin edən unikal bir dövlətə 
çevirib. Bu isə əminliklə qeyd 
etməyə əsas verir ki, müasir 
Azərbaycanda tolerantlıq və 
multikulturalizm ulu öndər 
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq 
ideologiyasının dəyərlər sistemi-
nin tərkib hissəsidir.

Elçin ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

magistrantı

TOLERANTLIĞIN 
Azərbaycan nümunəsi

Azərbaycanda yeni iş yerlərinin 
yaradılması prioritet vəzifədir 

 � Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə, regionların sosial-
iqtisadi inkişafına istiqamətlənən III Dövlət Proqramının icrasını əhatə edən 1 yanvar 
2014-cü ildən 1 oktyabr 2017-ci ilə qədər olan dövrdə ümumilikdə 679,4 min olmaqla, 
502 min daimi iş yeri yaradılıb. Bu dövrdə açılan iş yerlərinin 60,3 faizi qeyri-dövlət 
sektoruna məxsusdur. 

Daimi iş yerlərinin 9,3 faizi yeni yaradılan 
müəssisə və təşkilatlarda, 14,3 faizi mövcud 
müəssisə və təşkilatlarda, 1,2 faizi fəaliyyətini 
bərpa edən müəssisə və təşkilatlarda, 75,2 faizi 
fərdi sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yaradılıb.

Tikinti sektorunun dinamik inkişafı da yeni 
iş yerlərinin açılmasına əlverişli imkan yaradıb. 
Belə ki, ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında inşaat 

sektorunda çalışanların orta siyahı 
sayı 2016-cı ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 6,5 faiz artaraq 102,9 
min nəfər olub. 

“Azərbaycan Respublika-
sında sənayenin inkişafına dair 
2015-2020-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”ına uyğun olaraq ötən il 
sənayeləşmə siyasəti uğurla həyata 
keçirilib, müasir texnologiyaların 
və qabaqcıl təcrübənin tətbiqinə 
xüsusi önəm verilib. Reallaş-
dırılan tədbirlərin nəticəsində 
Azərbaycanda ənənəvi sənaye 
sahələri genişlənib, istehsal artıb, 
yeni sənaye müəssisələri yaradılıb, bir sıra sənaye 
məhsulları üzrə özünütəminetmə səviyyəsi 
yüksəlib. Bütün bunlar isə, öz növbəsində, yeni iş 
yerlərinin açılmasına, işsizliyin səviyyəsinin aşağı 
düşməsinə müsbət təsir göstərib. 

Azərbaycanda son illərdə sənaye və texnolo-
giyalar parklarının, sənaye məhəllələrinin yaradıl-
ması istiqamətində ciddi addımlar atılıb, kimya, 
təkrar emal, gəmiqayırma, yüksək texnologiyalar, 

yüngül sənaye, əczaçılıq sahələrində ixtisaslaşmış 
sənaye və texnologiyalar parkları yaradılıb. Sum-
qayıt, Balaxanı, Qaradağ, Mingəçevir, Pirallahı 
sənaye parkları innovativ idarəetmə və qabaqcıl 
texnologiyalara əsaslanılaraq qurulub. Həmin 
müəssisələrin rezidentlərinə müəyyən güzəştlər 
verilib. Bütün bunların sayəsində isə həmin 
obyektlərin tikintisində və istehsalatda 5500-dən 

çox iş yeri açılıb. Layihələr üzrə 
növbəti mərhələdə isə 850 milyon 
ABŞ dollarından çox investisiya-
nın qoyulması və 7500-dən artıq 
yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə 
tutulur.

Ötən illərdə Azərbaycanda 
məşğulluq siyasətinin modelini 
keçid dövrünün xüsusiyyətləri 
və demoqrafik vəziyyət müəyyən 
edib. Bunun da başlıca məqsədi 
işçi qüvvəsinin yüksək təklifi 
səviyyəsinin operativ qarşılanması 
olub. Bu əsasda 2003-2017-ci 
illərdə ölkədə 74 faizi və ya 1,4 

milyonu daimi olan 1,9 milyon yeni iş yeri açılıb. 
Milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol 
Xəritəsində müəyyən edilən hədəf indikatorla-
rına uyğun olaraq, 2025-ci ilə qədər ÜDM-də 3 
faizdən çox orta illik real artım və əlavə olaraq 
da 450 mindən çox yeni iş yerinin yaradılması 
nəzərdə tutulur.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 � Mərkəzi Bankın 2018-ci il və ortamüddətli dövr üçün 
pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında deyilir ki, 
ötən ilin on bir ayında qeyri-neft sektorunda ümumi daxili məhsul 
(ÜDM) real olaraq 2,4 faiz artıb. Artım qeyri-neft sektorunun 
ticari sektorunda 4,3 faiz, o cümlədən qeyri-neft sənayesində 4,4 
faiz, kənd təsərrüfatında isə 4,2 faiz təşkil edib.

Prezident İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
və Yeni il münasibətilə Azərbaycan 
xalqına təbrikində hesabat dövründə 
əldə edilən uğurlar barədə bildirib ki, 
qarşıda duran vəzifələri reallaşdırmaq 
üçün güclü iqtisadiyyat lazımdır. Ötən il 
bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata 
keçirilib. Ona görə də 2017-ci il tarixdə 
dərin iqtisadi islahatlar ili kimi qalacaq.

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
vurğulayıb ki, 2017-ci ildə iqtisa-
diyyatın qeyri-neft sektoru 2 faizdən 
çox, iqtisadiyyatın qeyri-neft sənayesi 
3 faizdən çox, kənd təsərrüfatı isə 4 
faizdən çox artıb. 

Göründüyü kimi, ötən il iqtisadiy-
yatın qeyri-neft sahəsində, o cümlədən 
kənd təsərrüfatında müsbət nəticələr 
qeydə alınıb. Bu da səbəbsiz deyil. Çün-
ki son illərdə Azərbaycanda aqrar sekto-
run inkişafı istiqamətində genişmiqyaslı 
islahatlar həyata keçirilib, texniki və 
maliyyə bazası möhkəmləndirilib, 
ənənəvi bitkiçilik sahələri dirçəldilib və 
nəticədə pambıqçılıqda, üzümçülükdə, 
tütünçülükdə, baramaçılıqda, 
çəltikçilikdə, çayçılıqda, fındıqçılıqda 
məhsul istehsalı dəfələrlə artıb. Kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları 
torpaq vergisindən savayı, bütün növ 
vergilərdən azad olunublar, fermerlərə 
yanacaq, motor yağları, toxum, gübrə, 
damazlıq heyvanların verilməsində, tex-
nikalarının satılmasında böyük güzəştlər 
tədbiq edilib. Eyni zamanda, dövlət 
tərəfindən sahibkarlara güzəştli kreditlər 
ayrılarkən aqrar sektorda çalışanlara 
daha çox üstünlük verilib. 

Dövlət Statistika Komitəsinin 
verdiyi məlumata görə, ötən ilin yanvar-
noyabr aylarında kənd təsərrüfatının 
ümumi məhsulunun dəyəri faktiki 
qiymətlərlə 6 milyard 200,6 milyon 
manat təşkil edib. Onun da 3 milyard 

258,6 milyon manatı heyvandarlıq, 2 
milyard 942 milyon manatı bitkiçilik 
məhsullarının payına düşüb. 2016-cı 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ümumi 
məhsul istehsalı 4,2 faiz, o cümlədən 
heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 2,8 
faiz, bitkiçilik məhsullarının istehsalı 
5,9 faiz artıb. 

Yeri gəlmişkən, aqrar sahədə daha 
çox önəm verilən və ötən il yüksək 
göstəricilər əldə edilən pambıqçılığa 
da qısa nəzər salaq. Ölkədə pambıq 
istehsalı üzrə ən yüksək nəticə 1981-ci 
ildə əldə olunub. O vaxt Azərbaycanda 
1 milyon tondan çox pambıq yığılıb. 
Sonradan bu sahəyə diqqətin zəifləməsi 
pambıqçılıqda tənəzzülün yaranması-
na gətirib çıxarıb. Hazırda qeyri-neft 
sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə 
bağlı görülən tədbirlər çərçivəsində 
ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin, 
o cümlədən pambıqçılığın inkişafı ön 
plana keçib, bu sahəyə dövlət dəstəyi 
artırılıb. Elə bunun nəticəsidir ki, cari 
il yanvarın 5-dək ölkə üzrə pambıq 
qəbulu məntəqələrinə 206 min 955 
ton məhsul təhvil verilib. 2016-cı ildə 
isə bu göstərici 86 min tondan bir 
qədər çox olub. Beləliklə, 2016-cı ilə 
nisbətən pambıq tarlalarından 2,4 dəfə 
çox məhsul toplanıb. Bu fakt bir daha 
göstərir ki, aqrar sektorda ənənəvi 
təsərrüfat sahələrinə, o cümlədən 
pambıqçılığa diqqətin artırılması öz 
bəhrəsini verir.

Aqrar sektorun ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi qarşıda duran mühüm 
vəzifələrdən biridir. Prezident İlham 
Əliyev “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın 
icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr 
olunan konfransda bununla bağlı deyib: 
“Ölkə iqtisadiyyatını şaxələndirmək, 
idxaldan asılılığı azaltmaq, ixrac poten-

sialını və kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracını artırmaq məqsədilə mühüm 
tədbirlər həyata keçirilir. Hesab edirəm 
ki, biz kənd təsərrüfatı məhsullarının 
ixracını iki dəfə artıra bilərik. Bu, real 
hədəfdir, biz buna nail olmağa çalışmalı-
yıq. Beləliklə, ölkəmizə daha çox valyuta 
gələcək, manat öz sabitliyini qoruyacaq, 
neftdən asılılıq azalacaq və iş yerləri 
açılacaq, sahibkarlıq inkişaf edəcək”.

Dövlət başçısının artıq ənənəvi 
hal alan regionlara səfərləri sayəsində 
bölgələrdə sosial infrastruktur 
müasirləşib, aqrar sektor və sənayenin 
inkişafında yeni mərhələ başlanıb. Ra-
yonlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və emalı müəssisələrinin yara-
dılması geniş vüsət alıb. Bütün bunlar 
isə respublikada ərzaq təhlükəsizliyini 
təmin edilməsinə, əhalinin etibarlı kənd 
təsərrüfatı məhsulları ilə təminatının 
yaxşılaşmasına və yüksək standartlarla 
istehsal olunan məhsulların xarici bazar-
lara göndərilməsinə real zəmin yaradıb. 

Ötən il kənd təsərrüfatı məhsulları 
ixracının 2016-cı illə müqayisədə 
40 faiz artması Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı sahəsində yaxın gələcəkdə 
daha böyük nəticələrin əldə olunacağın-
dan xəbər verir. Hazırda istehsal olunan 
məhsulların “Made in Azerbaijan” 

brendi ilə xarici bazarlara çıxarılması da 
Azərbaycan brendinin dünyada tanın-
masına xidmət edir. 

Yeri gəlmişkən, 2017-ci ildə 
“Azexport.az” portalına ilk dəfə Qətər, 
Tanzaniya və Ekvador kimi ölkələrdən 
sifarişlər daxil olub. Həmin sifarişləri 
məhsullar üzrə təhlil etdikdə aydın 
şəkildə görünür ki, qeyri-neft sektorun-
da istehsal olunan müxtəlif məhsullara 
- fındıq ləpəsi, şərab, tütün, göbələk, 
konservləşdirilmiş inək əti, quru süd, 
toyuq yumurtası, dondurulmuş toyuq 
əti, albalı şirəsi, mahlıc, pambıq linti, 
alma və kərə yağına tələbat böyükdür. 
Bu məhsullar içərisində mahlıc, pambıq 
linti, alma, fındıq ləpəsi və toyuq 
ətinə müxtəlif ölkələrdən daxil olan 
sifarişlərin hər birinin dəyəri ayrı-ayrı-
lıqda bir milyon ABŞ dollarını keçib. 

Mütəxəssislərin fikrincə, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının müasir innova-
siya və elmi əsaslarla istehsalı, emalı və 
ixracı yaxın gələcəkdə ölkə regionların-
da işsizlik problemini aradan qaldıra-
caq, ərzaq təminatını reallaşdıracaq və 
ixrac mallardan valyuta axını mana-
tın gücünü daha da artıracaq. Bu da 
ümumilikdə respublika iqtisadiyyatının 
inkişafı və insanların yaxşı yaşamasının 
təminatı deməkdir.

Ölkədə ixrac potensialının 
güclənməsində Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə keçən il iyulun 
14-də təsdiqlənən “Azərbaycan Res-
publikasında kənd təsərrüfatı koopera-
siyasının inkişafına dair 2017-2022-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı” da mühüm 
rol oynayacaq, respublikamızda aqrar 
sektorun inkişafına əlavə təkan verəcək.

Kənd təsərrüfatında koopera-
siyanın inkişafı Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən qəbul olunan siyasi 
qərarlar əsasında həyata keçirilən 
aqrar islahatların müasir mərhələsində 
prioritet vəzifələrdən biri kimi 
müəyyənləşdirilib. Belə ki, dövlət 
başçısının müvafiq tapşırıqlarının icrası 
çərçivəsində Azərbaycanda dayanıqlı 
əsaslara malik kənd yerlərinin inkişa-
fı və ərzaq təhlükəsizliyi sisteminin 
təmin edilməsi siyasəti çərçivəsində 
bütövlükdə kənd təsərrüfatı koopera-
siyasının inkişafı, o cümlədən kənd 
təsərrüfatı kooperativləri şəbəkəsinin 
formalaşdırılması baxımından 
əlverişli biznes mühitinin yaradılması 
istiqamətində kompleks islahatların 
aparılmasına başlanılıb.

Dövlət başçısının ötən il açılışında 
iştirak etdiyi “Aqrokimya Azərbaycan” 
müəssisəsinin fəaliyyətə başlaması da 
aqrar sektorun ixrac potensialını daha 
da gücləndirəcək. Bitki mühafizəsi 
vasitələri - pestisidlər istehsal edəcək 
bu zavodun birinci mərhələsinin illik 
istehsal gücü 10 min tondur, ikinci 
mərhələdə istehsalın həcmini 20 min 
tona çatdırmaq nəzərdə tutulub. Burada 
145 çeşiddə pestisid istehsal ediləcək və 
məhsulun keyfiyyəti zavodun daxilində 
beynəlxalq standartlara uyğun qurulmuş 
laboratoriyada müəyyənləşdiriləcək. Bu 
müəssisənin yaradılmasına İqtisadiyyat 
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli 
Fondu tərəfindən 9,5 milyon manat 
güzəştli kredit verilib. 

Hazırda ölkənin pestisidlərə olan 
tələbatı 9,1 min ton təşkil edir. Bununla 
yanaşı, 182 min hektar ərazidə yaradıl-
maqda olan aqroparkların, 463 hektar 
sahədə istixana təsərrüfatlarının və əlavə 
36 min hektarda əkilməsi nəzərdə tutulan 
şəkər çuğunduru sahələrinin pestisidlərə 
olan tələbatı 681 ton proqnozlaşdı-
rılır. Beləliklə, ölkənin pestisidlərə 
olan ümumi tələbatı 9,8 min ton təşkil 
edəcək. Zavodun fəaliyyətə başlaması 
bu məhsullara olan daxili tələbatın tam 
ödənilməsinə imkan verəcək.

Son dövrlərdə yüz minlərlə hektar 
torpaq sahəsinin əkin dövriyyəsinə daxil 
edilməsi kənd təsərrüfatının inkişa-
fına müsbət təsir göstərib. Bununla 
bərabər, Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuz 
və Göytəpə su anbarlarının istifadəyə 
verilməsi də məhsul istehsalının artı-
mında önəmli rol oynayıb. 

Aqrar sektorda məhsul istehsalına 
yüksək texnika və texnologiyalardan 
istifadə edən iri fermer təsərrüfatlarının 
yaradılması əlverişli şərait yaradıb. 
Hazırda ölkəmizin 20 rayonunda 22 
sahibkara məxsus 44 min hektaradək 
sahəsi olan 32 iri fermer təsərrüfatı 
fəaliyyət göstərir. 

Aqroparkların yaradılması 
istiqamətində də tədbirlər davam 
etdirilir. Artıq Yalama Aqroparkında 
birinci mərhələ üzrə işlər başa çatdı-
rılıb və payızlıq qarğıdalı üzrə rekord 
səviyyədə məhsuldarlığa - hər hek-
tardan 156 sentner yüksək keyfiyyətli 
məhsul istehsalına nail olunub. 
Şəmkir Aqroparkında isə birinci 
mərhələ üzrə işlər gedir. Ümumilikdə 
22 rayonda 130 min hektaradək 
ərazidə 27 aqrar aqroparkın yaradıl-
ması planlaşdırılıb.

Kənd təsərrüfatına maliyyə yardımı 
edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. 
Aqrar sektorda çalışan kiçik və orta 
sahibkarlara güzəştli kreditlər ayrılır. 
Bunu müvafiq rəqəmlərindən də aydın 
görə bilərik: ötən ilin buğda və çəltik 
istehsalına görə ümumilikdə 80 milyon, 
ilk dəfə olaraq süni mayalama yolu ilə 
alınan buzovlara görə 500 min, texni-
kanın dəyərinin 40 faizinin ödənilməsi 
üçün 28 milyon, damazlıq heyvanların 
dəyərinin 50 faizinin ödənilməsi üçün 8 
milyon manat subsidiya verilib. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Ötən il aqrar sektorda yüksək göstəricilər əldə edilib

TÜRKSAV 2017-ci ilin 
laureatlarını elan edib

 �  Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər 
Fondu (TÜRKSAV) 2017-ci il üçün türk 
dünyasına xidmət mükafatlarının sahiblərini 
müəyyən edib. Bu barədə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat vermişdir.

 Məlumatda deyilir ki, 
TÜRKSAV-ın sədri Yehya 
Akengin Ankarada keçirdiyi 
mətbuat konfransında lau-
reatların adlarını açıqlayıb. 
Bildirilib ki, Azərbaycandan 
yazıçı-publisist Sona Vəliyeva, 

Türkiyədən Türk Tarix Qurumu-
nun sədri Refik Turan və tarixçi 
Ahmet Taşağıl, Qazaxıstandan 
şair Rafael Niyyazbek, Almani-
yadan ictimai fəal Musa Serdar 
Çelebi, Hollandiyadan QHT 
təmsilçisi Mehmet Tütünçü 

və başqalarının türk dünyası 
qarşısında böyük yaradıcı-
lıq işləri və digər xidmətləri 
münsiflər heyəti tərəfindən 
yüksək dəyərləndirilib. Bundan 
başqa, TRT musiqi kanalı və 
Türkiyənin “Oskar”a namizəd 
göstərilmiş “Ayla” bədii filmi də 
mükafata layiq görülüb.

 Mükafatlar laureatlara 
bu ilin mayında TÜRKSAV 
ilə Tokat Şairlər və Yazıçılar 
Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı, 
Tokat vilayətinin Niksar kay-
makamlığı və bələdiyyəsinin 
ev sahibliyi ilə keçiriləcək 
mərasimdə təqdim olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”
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