
10 dekabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı

“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” 
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-
nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat 
İnstitutunun direktoru, 
akademik İsa Həbibbəyli 
açaraq Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə 2019-cu 
ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan 
edilməsini böyük mütəfəkkirin 
yaradıcılığına verilən yüksək 
dəyər və ehtiramın göstəricisi 
olduğunu bildirib. Qeyd edib 
ki, məhz bu sərəncamın icrası 
istiqamətində respublikamızda 
və onun hüdudlarından 
kənarda şairin yubileyi 
münasibətilə silsilə tədbirlər 
keçirilib, o cümlədən AMEA-
da Nəsimi ilə bağlı müxtəlif 
konfranslar, elmi sessiyalar 
təşkil edilib, şairin əsərləri 11 
dildə nəşr olunub və alimlərimiz 
həmin əsərlərə müqəddimə 
və şərhlər yazıblar. Akademik 
İ.Həbibbəyli konfransda xarici 
və yerli alimlərin, tanınmış 
ziyalıların iştirakını dahi 
Nəsimiyə xalq sevgisinin 
təzahürü kimi dəyərləndirib.

Akademiyanın vitse-
prezidenti vurğulayıb ki, ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
Nəsimi irsinin sistemli 
tədqiqi və təbliği, xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində 
mühüm addımlar atılıb. 
Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə 
Nəsiminin anadan olmasının 
600 illik yubileyi UNESKO-
nun tədbirlər siyahısına 
daxil edilib və 1973-cü ildə 
beynəlxalq səviyyədə qeyd 
edilib. Dahi şairin irsi ilə bağlı 
geniş araşdırmalar aparılıb, 
Nəsiminin Bakıda heykəli 
ucaldılıb, onun fəlsəfəsini 
işıqlandıran bədii film çəkilib, 
əsərləri ana dilində kütləvi nəşr 
olunub. Məhz həmin illərdə 
görülmüş tədbirlər nəticəsində 
bütün dünyaya Nəsiminin 
Azərbaycan şairi olması 
nümayiş etdirilib.

“Nəsimi bütün Şərq 
miqyasında tanınan, 
ölkəmizin üfüqlərini onun 
sərhədlərindən uzaqlara apara 
bilən qüdrətli Azərbaycan şairi 

və mütəfəkkiridir” - deyən 
akademik İ.Həbibbəyli cari ildə 
AMEA-da Nəsimi yaradıcılığına 
həsr olunan 19 kitabın çap 
edildiyini, daha bir neçə 
əsərin nəşrinin isə nəzərdə 
tutulduğunu vurğulayıb. 
Qeyd edib ki, AMEA-nın 
nəsimişünaslığını təşkil edən 
bu kitablar üçün səciyyəvi 
cəhətlər Nəsimi fəlsəfəsinin 
dahi şairin mənsub olduğu 
xalqın milli-mənəvi dəyərləri 
ilə birgə təqdim olunmasıdır: 
“Aparılan son tədqiqatlar 
fonunda Nəsimi irsini bir daha 
dəyərləndirmək və onun 
əzəmətli obrazını yenidən 
canlandırmaq mümkündür”.

Nəsimi şeiriyyatını Nizami 
Gəncəvidən sonrakı və 
Məhəmməd Füzulidən əvvəlki 
dövrün ən böyük ədəbiyyat 
zirvəsi adlandıran İ.Həbibbəyli 
qeyd edib ki, kamil insan 
konsepsiyasının yaradıcısı 
olan şair öz yaradıcılığında 
insanın mənəvi cəhətdən 
təkmilləşməsini cəmiyyətin 
inkişafının əsası kimi təbliğ 
edib.

Böyük mütəfəkkirin 
ideyalarının müasir dövrdə 
də davam etdirildiyini deyən 
AMEA-nın vitse-prezidenti 
yeni nəsillərin insanın mənəvi 
kamilləşməsi istiqamətində 
tərbiyə edilməsində Nəsimi 
irsinin xüsusi rolunu qeyd edib. 
O, ədibin həyatının faciəvi 
sonluğunun onun kamil insan 
uğrunda mübarizə aparan şair-
qəhrəman kimi özünütəsdiqinin 
ifadəsi olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Sonda İ.Həbibbəyli  
konfansın 2019-cu il ərzində 
AMEA-da Nəsimi irsinin tədqiqi 
və təbliği ilə bağlı görülən 
işlərin yekunu olduğunu 
vurğulayıb, tədbirin işinə 
uğurlar arzulayıb.

Plenar iclasda Nizami 
Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin direktoru, akademik 
Rafael Hüseynov bildirib ki, 

Nəsimi Azərbaycan və Şərq 
ədəbiyyatı ilə yanaşı, bütün 
dünya ədəbiyyatının ən 
cəsarətli şairlərindən hesab 
olunur. Nəsiminin yenilməz 
bir şəxsiyyət olduğunu, bütün 
əzab-əziyyətlərə rəğmən öz 
yolundan dönmədiyini söyləyən 
akademik şairin həqiqət carçısı 
kimi ədəbiyyat tarixində iz 
qoyduğunu deyib. 

R.Hüseynov Nəsiminin 
yaradıcılığının ilk dəfə 1926-cı 
ildə Salman Mümtaz tərəfindən 
Azərbaycan oxucusuna təqdim 
olunduğunu, şeirlərinin kitab 
şəklində dərc etdirildiyini 
diqqətə çatdırıb. O, eyni 
zamanda, orta əsrlərdə 
Nəsiminin şeirlərinə çəkilmiş 
20-yə yaxın miniatürün əldə 
edilərək həmin kitabda dərc 
olunduğunu vurğulayıb. Əlavə 
edib ki, nəsimişünaslığın 
böyük yolu məhz S.Mümtazın 
araşdırmalarından başlayır.  

“Nəsimi yeganə 
Azərbaycan şairidir ki, 
dünyanın ən böyük elm, 
mədəniyyət, təhsil təşkilatı olan 
UNESKO tərəfindən yubileyi 
üç dəfə (1973-cü ildə anadan 
olmasının 600, 2017-ci ildə 
vəfatının 600, 2019-cu ildə 
isə anadan olmasının 650 
illik yubileyi) qeyd olunub. 
Tarixboyu müxtəlif tədqiqatçılar 
tərəfindən görkəmli şair 
Nəsiminin Şamaxı, Bakı və 
Təbriz, Gəncə və Dərbənddə 
anadan olmasına dair fikirlər 
irəli sürülsə də, həqiqətlərin 
dünyaya çatdırılmasında 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əvəzsiz xidmətləri 
olub. Ulu öndərin qətiyyəti 
sayəsində Nəsiminin 
Azərbaycan şairi olması 
məntiqi dəlillərlə sübut olunub”, 
- deyə R.Hüseynov qeyd edib.

Sonda akademik 
R.Hüseynov Birinci vitse-

prezident Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə dahi şair 
İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyinə həsr olunmuş 
ağacəkmə aksiyasında 
ölkəmizin bütün regionlarında 
ümumilikdə 650 min ağacın 
əkilməsi aksiyasını yüksək 
qiymətləndirib, əkilən ağacların 
Nəsimi fəlsəfəsi kimi uzun illər 
yaşayacağına əminliyini ifadə 
edib.

AMEA-nın Şərqşünaslıq 
İnstitutunun direktoru, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva 
“Nəsimi irsinin tədqiqi və 
müasirlik” mövzusunda çıxış 
edib.

Gövhər Baxşəliyeva 
bildirib ki, dövlət başçısı 
tərəfindən 2019-cu ilin 
Azərbaycanda “Nəsimi ili”elan 
olunması ölkəmizdə yüksək 
ideallara, mənəvi həyata, 
mədəniyyətə, şeirə, sənətə, 
onların inkişafına nə qədər 
böyük diqqət yetirildiyinin 
təzahürüdür. “Nəsimi ili” 
ölkəmizdə nəsimişünaslığın 
inkişafına, böyük mütəfəkkirin 
irsinin, şairin ideallarının 
populyarlaşmasına  böyük 
təkan verərək, yeni-yeni 
kitab, monoqrafiya və sənət 
əsərlərinin yaranmasını 
stimullaşdırır. 

Akademik qeyd edib ki, 
Nəsimi – böyük humanist 
şair, insanı ilahiləşdirən, onu 
ucaldan bənzərsiz şeirlərin 
müəllifi, Azərbaycan dilinin 
formalaşmasında müstəsna 
rol oynamış şairimizdir. 
Yaradıcılığının ideya-mövzu 
və bədii-estetik cəhətləri, 
bütövlükdə poetikası şairi orta 
əsrlərin ən qüdrətli söz və fikir 
sərrafları ilə bir cərgəyə qoyur. 
Nəsiminin azad ruhu, cəsarəti, 
həqiqətpərəstliyi, qorxmazlığı, 
orta əsrlər qaragüruhunun 

bütün sahələrdə tüğyan etdiyi 
bir dövrdə nadanlığa, cəhalətə 
qarşı “ənə-l-həq” deyən insanın 
möhtəşəm üsyanıdır. Nəsimi 
yaradıcılığının mübarizliyi, 
haqqı bütün varlığı ilə müdafiə 
etməsi, nahaqqa qarşı son 
damla qanınacan vuruşması 
böyük, möhtəşəm örnək olaraq 
bütün xalqımıza, ilk növbədə, 
gənc nəslimizə öz müsbət 
təsirini göstərir. 

“Nəsimi irsinin dəyəri 
və əhəmiyyəti isə üç amillə 
-  Nəsiminin yaradıcılığının 
sosial-fəlsəfi və ümumbəşəri 
mahiyyəti, onun insan mərkəzli 
düşüncəsi, etnik və dini 
fərqlərin fövqündə dayanaraq 
bəşəri vəhdəti tərənnüm 
etməsi, Nəsimi şeirinin yüksək 
poetik səviyyəsi və bədii 
təsir gücü və şairin ədəbi dil 
tariximizdə müstəsna rolu və 
xidmətləri ilə bağlıdır”, - deyə 
G.Baxşəliyeva qeyd edib.

Özbəkistan Elmlər 
Akademiyası Ədəbiyyat, Dil və 
Folklor İnstitutunun əməkdaşı 
Erqaş Oçilov, Tacikistan 
Dövlət Dillər İnstitutunun 
dosenti, Ruxşona Vasiyeva, 
Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin 
beynəlxalq məsələlər üzrə 
vitse-prezidentinin müavini, 
fəlsəfə üzrə elmlər doktoru 
Ariz Gözəlov, Ədəbiyyat 
İnstitutunun şöbə müdiri, 
filologiya üzrə elmlər doktoru, 
dosent Fəridə Əzizova 
və başqaları Nəsiminin 
yaradıcılığından söz açıb, 
dahi şairin zəngin irsinin 
Azərbaycan xalqının bədii-
fəlsəfi fikir tarixində müsbət rol 
oynadığını qeyd ediblər.

Konfrans işini bölmə 
iclasları ilə davam etdirib.

AZƏRTAC

Dekabrın 9-da AMEA-nın Mərkəzi Elmi 
Kitabxanasında görkəmli Azərbaycan şairi 
İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə 

həsr olunan “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” 
mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. 
Əvvəlcə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu tərəfindən şairin yaradıcılığına həsr olunan 
sərgi nümayiş etdirilib. Ədəbiyyat İnstitutunun 
təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda AMEA-nın 
prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev, Rusiya, 
Özbəkistan, Tacikistan və Türkiyədən nümayəndələr 
iştirak ediblər.

Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində Rusiya 
şirkətinin İzolyasiya Materiallarının 
İstehsalı Zavodunun təməli qoyulub

Mərasimdə İqtisadiyyat na-
zirinin müavini Niyazi Səfərov, 
Rusiyanın İqtisadi İnkişaf 
nazirinin müavini Azər Talıbov, 
“Penopleks SPB” şirkətinin 
rəhbərliyi, Hacıqabul Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rüstəm Xəlilov və digər rəsmi 
şəxslər iştirak ediblər. 

Məlumat verilib ki, Hacı-
qabul Sənaye Məhəlləsində 
həyata keçiriləcək “Penopo-
listiroldan istilik izolyasiya 
piltələrin istehsalı” layihəsi pe-
nopolistiroldan istilik izolyasiya 
piltələrin istehsalını nəzərdə 
tutur. İllik istehsalat həcmi 100 
min kubmetr, investisiya dəyəri 
isə 6,5 milyon ABŞ dollarıdır. 
Müəssisənin ərazisi 7 hek-
tar olacaq, iş yerlərinin sayı 
isə 78 nəfərdir. Layihə üzrə 
istehsal ediləcək məhsulların 
əsas satış bazarı Azərbaycan, 
Gürcüstan, İran, Qazaxıstan 
və Rusiya olacaq. 

İqtisadiyyat nazirinin 
müavini Niyazi Səfərov deyib 
ki, Prezident İlham Əliyevin 
iqtisadi inkişaf strategiyası-
nın əsas prioritetlərindən biri 
Azərbaycan iqtisadiyyatının 
davamlı və dayanıqlı inki-
şafının təmin edilməsindən 
ibarətdir. Bu siyasət 
çərçivəsində ölkəmizdə ge-
nişmiqyaslı sənayeləşdirmə 
siyasəti aparılır. Bu baxım-
dan Azərbaycan üçün həm 
yeni, həm ənənəvi sənaye 
sahələrinin inkişafının təmin 
olunması istiqamətində 
sistemli işlər həyata keçirilir. 
Xüsusən də Prezident İlham 
Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, 
Azərbaycan regionlarının sosi-
al-iqtisadi inkişafına çox ciddi 
diqqət yetirilir. Bu çərçivədə re-
gionlarda da sənayeləşmənin 
həyata keçirilməsinə, sənaye 
sahəsində məşğulluğun təmin 
olunmasına, insanların rifah 
halının yüksəldilməsinə böyük 
diqqət yetirilir. Dövlətimizin 
başçısının təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanda sənayeləşmə 
siyasəti çərçivəsində sənaye 
zonalarının yaradılması 
istiqamətində mühüm işlər icra 
edilməkdədir.

N.Səfərov qeyd edib ki, 
hazırda Azərbaycanda 5 
sənaye məhəlləsi yaradılıb. 
Ümumilikdə bu sənaye zona-
larında 83 rezident fəaliyyət 
göstərir. Burada minlərlə iş 

yerinin açılması nəzərdə 
tutulub. Hacıqabul Sənaye 
Məhəlləsində artıq tikinti işləri 
yekunlaşıb və 10 rezident 
qeydiyyata alınıb. Onlardan 
2-si artıq fəaliyyətə başlayıb, 
digərlərində avadanlıqlar qu-
rulub, sınaq rejimində fəaliyyət 
təmin olunur: “Azərbaycana 
xaricdən investisiyaların 
cəlb edilməsi ilə bağlı ölkə 
başçısının siyasətinə, tapşı-
rıqlarına uyğun olaraq işlər 
həyata keçirilir. Biz bir çox 
dost, partnyor ölkələrlə, o 
cümlədən Rusiya Federasi-
yasından olan şirkətlərlə də 
danışıqlar aparırıq. Hacıqabul 
Sənaye Məhəlləsində tikinti 
materiallarının istehsalı üzrə 
zavodun tikintisi üçün Rusiya 
şirkəti ilə razılığa gəlinib. Bu, 
həm yerli bazarın tələbatının 
ödənilməsi üçün, həm də 
ixracın təmin olunması üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Həmin zavodda 100-dək 
insan işlə təmin olunacaq. Bu, 
Azərbaycanla Rusiya arasın-
da əməkdaşlığının çox gözəl 
göstəricisidir”.

Rusiyanın İqtisadi İnkişaf 
nazirinin müavini Azər Talıbov 
isə bildirib ki, bu müəssisənin 
açılışı iki ölkə arasındakı 
iqtisadi əlaqələrini düzgün 
istiqamətdə inkişaf etdiyini 
göstərir: “Bu gün, həmçinin 
“QAZel” avtomobillərinin is-
tehsalı zavodunun inşası işləri 
ilə tanış olduq. Düşünürəm 
ki, gələn ilin birinci rübünün 
sonunda həmin zavodda isteh-
sala başlanacaq”.

Məlumat verilib ki, 1998-
ci ildə yaradılan və baş ofisi 
Sankt-Peterburqda yerləşən 
“Penopleks SPB” MMC-nin 
əsas fəaliyyət sahəsi polimer 
əsaslı istilik və su izolyasiya-
sı, eləcə də dekorativ-tətbiqi 
materialların istehsalıdır. 
Müəssisə penopolistiroldan 
hazırlanan istilik izolyasiya 
piltələr, ekstruziya izolyasiyası 
və dekorativ-tətbiqi material-
ları, ümumi təyinatlı polistirol 
istehsal edilir. İllik istehsal 
gücü 3 milyon kubmetr olan 
müəssisənin məhsullarının 
üstünlükləri onların sıxılmaya 
qarşı yüksək davamlılığının, 
sıfır su udma qabiliyyətinin, 
dəyişməz aşağı istilik keçi-
ricilik əmsalının, piltələrin 
yüngül çəkisi və rahat həndəsi 

forması, tam biostabil davam-
lılığının, ekoloji və material-
ların uzunömürlü olmasıdır. 
Şirkətin mövcud zavodları 8-i 
Rusiyada, biri Qazaxıstan və 
biri Özbəkistanda fəaliyyət 
göstərir. Məhsullar əsasən 
divarların, damların, kürsülərin, 
fundamentlərin, yaşayış və 
ticarət binalarının eyvanlarının, 
heyvandarlıq fermalarının, 
istixanaların, mühəndis kom-
munikasiya xətlərinin, soyu-
ducuların, idman tikililərinin, 
seysmoloji cəhətdən təhlükəli 
ərazilərdə bina və tikililərin 
deformasiya tikişlərinin izolya-
siyasında istifadə olunur. 

Tədbir iştirakçıları Hacı-
qabul Sənaye Məhəlləsində 
sahibkarlar üçün yaradılmış 
şəraitlə, həmçinin “QAZel” 
avtomobillərinin istehsalı 
zavodunun tikintisi işləri ilə də 
tanış olublar. Bildirilib ki, Ha-
cıqabul Sənaye Məhəlləsində 
dövlət tərəfindən sahibkarlar 
üçün bütün zəruri infrastruktur 
yaradılıb. İyirmi hektar ərazidə 
yaradılmış sənaye məhəlləsi 
10 min kvadratmetr olan 4 
istehsal təyinatlı binadan, 937 
kvadratmetr olan inzibati və 
texniki binalardan ibarətdir. Ha-
cıqabul Sənaye Məhəlləsinin 
inzibati binası toplantı və 
təlimlərin keçirilməsi üçün iclas 
otağı, məhəllənin iştirakçılarına 
müxtəlif xidmətlər göstərəcək 
müasir ofis sahələri, sərgi-
satış mərkəzi, tibb məntəqəsi, 
poçt, yeməkxana və idarəedici 
təşkilatın istifadəsi üçün 
nəzərdə tutulan sahələrdən 
ibarətdir. Sənaye məhəlləsində 
sahibkarlara mühasibatlıq, 
hüquq, bank və sığorta, poçt 
və internet, logistika, tibbi 
xidmətlər göstəriləcək. Burada 
ümumi dəyəri 60 milyon ma-
natdan çox olan layihələr üzrə 
maşınqayırma, kompozit ma-
terialları, avtomobil, tikinti ma-
teriallarının istehsalı üçün ava-
danlıqlar, gübrə, plastik qablar, 
tikinti materialları istehsalında 
istifadə olunan avadanlıqların 
istehsalı sahələri yaradılıb. Bu 
layihələr çərçivəsində 900-
dən çox iş yerinin yaradılması 
nəzərdə tutulur. Hazırda isteh-
sal sahələrində avadanlıqların 
yerləşdirilməsi və istehsala 
hazırlıq işləri aparılır.

AZƏRTAC

Dekabrın 9-da 
Hacıqabul 
Sənaye 

Məhəlləsində 
Rusiyanın 
“Penopleks SPB” 
şirkətinin İzolyasiya 
Materiallarının 
İstehsalı Zavodunun 
təməlqoyma mərasimi 
keçirilib. 

Bakıda Helikopterlərin təmiri və texniki 
xidmət mərkəzinin təməlqoyma mərasimi

Mərkəz regionda bu tipli yeganə müəssisə olacaq
Müvafiq saziş "Azərbaycan Hava Yolları" 

QSC-nin prezidenti Cahangir Əsgərov və “Ru-
siya Helikopterləri” SC-nin baş direktoru Andrey 
Boginskiy tərəfindən imzalanıb.

Təməlqoyma mərasimində Azərbaycan 
Respublikasının Baş Nazirinin müavini, 
Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası İqtisadi 
Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev, 
Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri, Rusiya-
Azərbaycan Hökumətlərarası İqtisadi Komissi-
yasının həmsədri Maksim Oreşkin və Rusiyanın 
ölkəmizdəki səfiri Mixail Boçarnikov iştirak 
ediblər. 

Tikinti üçün ayrılmış ərazi ilə tanışlıqdan 
sonra təməlqoyma mərasimi keçirilib və rəmzi 
kapsul bünövrə çalasına buraxılıb.

Helikopterlərin təmiri və texniki xidmət 
mərkəzinin yaradılması Prezident İlham Əliyevin 
qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı iqtisadi 
siyasətinin davamıdır. Mərkəz Azərbaycan 

ilə Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlərin 
möhkəmlənməsinə xidmət edəcək, həmçinin 
yüksək kvalifikasiyalı mütəxəssislər üçün yeni iş 
yerləri yaradacaq və ölkənin müxtəlif məqsədlər 
üçün istifadə olunan helikopter parkını əhatə 
etməklə yanaşı, gələcəkdə təmir üçün Rusiya 
helikopter avadanlıqlarının regional operatorla-
rını da cəlb edəcək.

Xidmət mərkəzinin fəaliyyətə başladığı ilk 
illərdə 4-6 müxtəlif modifikasiyalı helikopterin 
təmiri, daha sonra isə istehsal gücünün ildə 
8-10 vintqanadlı maşının təmirinə kimi artırılma-
sı planlaşdırılır.

Azərbaycan ərazisində belə bir unikal və 
rəqabətqabiliyyətli müəssisənin yaradılması 
ölkədə kiçik aviasiyanın inkişafında, aviasiya 
sektorunda yeni kadrların hazırlanmasında 
uğurun növbəti açarı olacaq.

AZƏRTAC

Dekabrın 9-da “Zabrat” aeroportunun ərazisində Helikopterlərin təmiri və texniki 
xidmət mərkəzinin təməlqoyma mərasimi keçirilib. Yeni mərkəz mülki aviasiyanın 
inkişafı ilə bağlı iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində Azərbaycan Respublikası ilə 

Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə hökumətlərarası 
Dövlət Komissiyasının qərarlarına əsasən birgə layihələrin icrası çərçivəsində 
tikiləcək və regionda bu tipli yeganə müəssisə olacaq. Layihə “Rusiya Helikopterləri” 
səhmdar cəmiyyəti ilə birgə həyata keçiriləcək.

Rövzət Qasımov: Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərdə şəffaflığın 
yüksək səviyyədə təmin olunması üçün hərtərəfli imkan yaradılır

– Mərkəzi Seçki Komissiyası 
bu il bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində 
Milli Məclisə seçkilərə hazırlıq 
işlərinə də start verib. Digər seçki 
dövrlərindən fərqli olaraq bu dəfə 
MSK-nı daha mürəkkəb bir dövr 
gözləyir. Bu istiqamətdə hazırlıq 
işləri nə yerdədir?

– Seçki hazırlıqları Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının artıq illərdən 
bəri formalaşmış bir komandasının, 
peşəkar kadr heyətinin həyata 
keçirdiyi fəaliyyət olduğu üçün bunun 
hər hansı çətinlik yaradacağını 
düşünmürük. Qeyd etmək istərdim 
ki, əlbəttə, parlament seçkilərinə də 
sayılı günlər qalır. MSK bununla bağlı 
prosesə artıq start verib və Təqvim 
Planını təsdiq edib. Həmin Təqvim 
Planına əsasən komissiya 2020-ci il 
fevralın 9-da Milli Məclisə keçiriləcək 
seçkilərlə bağlı bütün lazımi 
addımları atacaq və aşağı seçki 
komissiyalarının da bu seçkilərə hazır 
olması istiqamətində zəruri tədbirlər 
görəcək. O ki, qaldı parlament və 
bələdiyyə seçkilərinin eyni vaxta 
təsadüf etməsinə, bu, bizim üçün 
qətiyyən çətinlik yaradan bir məsələ 
deyil. Hətta bildirmək istərdim ki, 
MSK-nın bələdiyyə seçkiləri ilə 
əlaqədar bir müddətdir ardıcıl şəkildə 
həyata keçirdiyi müxtəlif istiqamətli 
genişmiqyaslı maarifləndirmə 
layihələri də proseslərin daha yaxşı 
və rəvan keçməsi üçün öz töhfəsini 
verəcək. Çünki gerçəkləşdirilən 

layihələr aşağı seçki komissiyalarının 
bu prosesə də müəyyən qədər hazır 
olmalarına imkan yaradıb. Mən 
niyə müəyyən qədər deyirəm, çünki 
prosedur baxımından Milli Məclisə 
seçkilər və bələdiyyə seçkilərinin 
fərqli spesifik tərəfləri var.

– Hər iki seçkinin keçirilməsi 
üçün dairə seçki komissiyalarının 
hazırlıq səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsi məqsədilə hansı 
addımlar atılacaq?

– MSK Milli Məclisə seçkilərlə 
əlaqədar həyata keçirdiyi layihələrdə 
əsasən parlament seçkiləri ilə 
bağlı məqamları vurğulayacaq və 
xüsusilə, bu seçkilərə dair məsələləri 
qabardacaq. Məqsədimiz odur 
ki, aşağı seçki komissiyalarının 
üzvləri istər yeniliklər, istər seçki 
qanunvericiliyi, istərsə də normativ-

hüquqi baza ilə yaxından xəbərdar 
olaraq, tam məlumatlı şəkildə 
proseslərə qoşulub səlahiyyətlərini 
dəqiqliklə yerinə yetirsinlər. 
Onu da vurğulamaq istəyirəm 
ki, MSK bələdiyyə seçkiləri ilə 
seçki komissiyalarının hazırlığı 
istiqamətində geniş monitorinq 
həyata keçirərək məqsədyönlü 
şəkildə müvafiq addımlar atmışdı. 
Çünki monitorinqlər bələdiyyə 
seçkiləri ərəfəsində həyata keçirilirsə, 
təkcə bələdiyyə seçkiləri nəzərə 
alınmır, eyni zamanda, aşağı seçki 
komissiyalarının ümumilikdə seçki 
prosesinə hazırlığı ilə bağlı ortaya 
çıxa biləcək hallar müzakirə olunur, 
bütün məlumatlar ətraflı təhlil 
edilir və bunun əsasında hər seçki 
üzrə müxtəlif səpkili işlər aparılır. 
Hazırda maarifləndirmə proqramı 
bütün məsələlər geniş analiz 
olunmaqla hazırlanıb. Ümid edirik ki, 
reallaşdırılacaq irimiqyaslı layihələr 
aşağı seçki komissiyalarının da qısa 
müddətdə Milli Məclisə seçkilərə tam 
hazır olmalarına rəvac verəcək.

– Seçkilərdə şəffaflığın təmin 
olunması istiqamətində hansı 
işlərin görülməsi nəzərdə tutulur?

– Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda 
keçirilən bütün seçkilərdə aşkarlığın 
və şəffaflığın yüksək səviyyədə 
təmin olunması üçün hərtərəfli 
şərait və geniş imkanlar yaradılır. 
Şəffaflığın təmin olunmasında 
ən mühüm göstəricilərdən biri 
seçkilərdə müxtəlif qəbildən olan 
çoxsaylı müşahidəçilərin yaxından 
iştirakı, eyni zamanda, azad və 
sərbəst şəkildə seçki prosesinə 
qatılan kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələrinin 
seçkilərə dair məlumatları əldə 

edib ictimailəşdirməsidir. Həmçinin 
xüsusilə vurğulamaq istəyirəm 
ki, şəffaflıq üçün ən mühüm 
məsələlərdən və əsas parametrlərdən 
biri digər vasitələrlə yanaşı, bütün 
ölkə coğrafiyasını əhatə edən 1000 
seçki məntəqəsində quraşdırılan veb-
kameralardır ki, bu veb-kameralar 
vasitəsilə internet istifadəçiləri istər 
ölkə daxilindən, istərsə də ölkə 
hüdudlarından kənarda, dünyanın 
istənilən nöqtəsindən heç bir 
qeydiyyat tələb olunmadan sərbəst 
şəkildə MSK-nın internet səhifəsinə 
daxil olmaqla seçki günü proseslərini 
əvvəldən axıradək arasıkəsilmədən 
izləyə bilirlər. Veb-kameraların tətbiqi 
ilə əlaqədar bütün işlər yüksək 
səviyyədə həyata keçirilir və bu 
günə qədər bununla bağlı heç bir 
narahatlıq ifadə olunmayıb. Onu 
da bildirim ki, bələdiyyə seçkiləri 
ilə bağlı bildiyiniz kimi, MSK və 
dairə seçki komissiyalarında 10 
minlərlə yerli müşahidəçi artıq 
akkreditasiyadan keçərək azad və 
sərbəst şəkildə seçkiləri müşahidə 
etmək hüququ əldə ediblər. 
Beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı 
ilə bağlı MSK-nın dəvətinə əsasən 
respublikaya gəlib seçki prosesinə 
qoşulacaq xarici təşkilatlar artıq öz 
müraciətlərini MSK-ya ünvanlayıblar. 
Bu istiqamətdə hazırda araşdırmalar 
aparılır və onların istədikləri 
məlumatlar təqdim olunur. Milli 
Məclisə seçkilərlə bağlı müşahidəçilər 
haqqında danışmaq isə hələ 
tezdir. Çünki müvafiq orqanlar 
və MSK öz tərəfdaş qurumlarına 
dəvətlər ünvanlayır, onun əsasında 
ölkəyə gələn beynəlxalq təşkilatlar 
prosesləri fəal şəkildə izləyərək 
öz təəssüratlarını ictimaiyyətlə 
paylaşırlar.

Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) sədrinin müavini 
Rövzət Qasımov bələdiyyə seçkilərinə və Milli Məclisə 
keçiriləcək seçkilərə hazırlıq işləri ilə bağlı AZƏRTAC-a 

müsahibə verib. Müsahibəni təqdim edirik.
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