
“Azərbaycan dinlər arasında 
dialoqun təmin olunmasında 

mühüm rol oynayan dövlətdir”

Son illər Bakıda Azərbaycanın 
himayədarlığı ilə çoxsaylı dinlərarası və 
mədəniyyətlərarası tədbirlər keçirilir. İlk 
növbədə, başda Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyev, o cümlədən Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə olmaqla xalqınıza 
yüksək qonaqpərvərliyə görə təmsil etdiyim 
ölkənin adından minnətdarlığımı bildirirəm. 
Bakı, sözün həqiqi mənasında, qlobal 
səviyyəli dinlərarası dialoq üçün mühüm 
meydana çevrilib. Bu, mənim Azərbaycana ilk 
səfərimdir. Bakıda gördüyüm qədim və tarixi 
memarlıq abidələri məndə dərin təəssürat 
oyatdı”.

Bu fikirləri Bakıda keçirilmiş Dünya dini 
liderlərinin II sammitinin iştirakçısı, Avstriyanın 
Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Martin Pam-
mer bildirdi. O dedi ki, Bakı sammiti konfessi-
yalararası münasibətlərin bəşəriyyətin ümumi 
maraqları naminə inkişafında və ekstremizm, 
terrorizm və separatçılıq kimi qlobal təhlükələrin 
aradan qaldırılmasında mühüm təkan olacaq.

Dünya dini liderlərinin II sammitinin çox 
yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirən 
M. Pammerin fikrincə, Azərbaycanın belə bir 
tədbirə ikinci dəfə evsahibliyi etməsi dünyada 
sülh, əməkdaşlıq və anlaşma, o cümlədən 
dinlər, sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası 
dialoqun təmin olunmasında mühüm rol 
oynadığını nümayiş etdirdi. 

Sammit iştirakçıları Azərbaycanda burada 
müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında 
tolerant yanaşmanın, səmimi münasibətin 
və birgə fəaliyyətin mövcudluğunun şahidi 
oldular: “Dünyada sülh, anlaşma və tərəqqiyə 
nail olmaq baxımından dinlər əhəmiyyətli rol 
oynayır. Ona görə də insan haqlarının təmin 
olunması, o cümlədən münaqişələrin qar-
şısını almaq naminə bütün dünya dövlətləri 
birləşməli və bu istiqamətdə konstruktiv 
addımlar atmalıdırlar. Bu məqsədlərə çatmaq 
üçün dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq çox 
mühüm bir vasitədir. Bakı sammitinin əsas 
məqsədi də bundan ibarət idi”.

Söhbəti qələmə aldı:  
Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycanlı müsəlman qardaşlarımız 
dərin qonaqpərvərlik ənənələrinə sahibdirlər”

Bu fikirləri Misir Ərəb 
Respublikasının Nümayəndələr 
Palatası sədrinin birinci müavini 
Əl-Seyyid Mahmud əl-Şərif 
bildirib.

O qeyd edib ki,  Misir 
və Azərbaycan xalqları 
müsəlmandır və dərin dostluq 
ənənələrinə malikdirlər: “Biz 
məmnunuq ki, dost və qardaş 
Azərbaycan belə bir nüfuzlu 

beynəlxalq tədbirin təşkilatçısı 
qismində çıxış edir. Bütün 
bunlar Azərbaycanın nəinki 
müsəlman aləmində, həm də 
dünyada sülhə dəyər verən, sülh 
quruculuğu prosesində fəallıqla 
iştirak edən ölkə olduğunu 
təsdiq edir. Bizim əlaqələrimiz 
də dünyaya sülh mesajını 
daşıyan, ekstremizm və ter-
rorla mübarizəyə həsr olunan 

təməllər üzərində qurulub”. 
M.əl-Şərif deyib ki, 

sammitdə çox önəmli məsələlər 
müzakirə olundu. Dünya 
dini liderləri dünyada sül-
hün təminatçılarındandırlar. 
Ona görə də bütün qüvvələri 
cəmləşdirərək dünyanın 
müxtəlif bölgələrində axan 
qanları dayandırmaq üçün 
nəcib fəaliyyət ortaya qoy-
maq lazımdır: “Azərbaycan 
da Ermənistanla münaqişədən 
əziyyət çəkən ölkədir. Sizin 
torpaqlarınız işğal altındadır. Bu 
məsələdə də sülh prinsipləri önə 
çəkilməli və Ermənistan tutduğu 
torpaqları tərk etməlidir. Bu 
barədə istər İƏT-in, istərsə də 
BMT-nin konkret sənədləri 
mövcuddur”. 

Hazırladı: 
Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

 � Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev UNESKO-ya üzv 
ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin Forumunda iştirak məqsədilə 
Parisdə səfərdədir. Səfər çərçivəsində Əbülfəs Qarayevin İSESKO-
nun baş direktoru Dr. Salim bin Məhəmməd Əl-Maliklə görüşündə 
Azərbaycan–İSESKO əlaqələri, əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və 
gələcək perspektivləri müzakirə edilmişdir.

Nazir Əbülfəs Qarayev təşkilatın 
baş direktorunu vəzifəyə təyin 
edilməsi münasibətilə təbrik edərək 
ötən dövr ərzində Azərbaycan–
İSESKO əlaqələrinin inkişafı 
barədə qısa məlumat vermiş və 
bildirmişdir ki, bu əməkdaşlığın 
inkişafında Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti, İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın və şəxsən Prezident 
cənab İlham Əliyevin böyük töhfələri 
olmuşdur. Azərbaycan İSESKO ilə 
çoxsaylı beynəlxalq layihələr həyata 
keçirmiş, 2009-cu ildə Bakı, 2018-
ci ildə isə Naxçıvan şəhərləri İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilmiş, 
2009-cu ildə Bakıda İslam ölkələrinin 
Mədəniyyət Nazirlərinin Toplantısı, 
2015-ci ildə İSESKO-nun 12-ci Baş 
Konfransı və İcraiyyə Şurasının 36-
cı iclası keçirilmişdir. 

İSESKO ölkə başçısının qlobal 
təşəbbüsü olan və hazırda BMT 
tərəfindən qəbul olunan “Bakı 
prosesi”nin əsas tərəfdaşlarındandır 
və bu təşəbbüs çərçivəsində 
2011-ci ildən təşkil edilən 5 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq forumlarında rəsmi tərəfdaş 
qismində iştirak etmişdir.

Nazir Azərbaycan–İSESKO 

əlaqələrinin yüksək səviyyədə 
olduğunu bildirmiş və yeni 
mərhələdə də bu əlaqələrin davamlı 
olaraq inkişaf edəcəyinə inamını 
ifadə etmişdir.

İSESKO-nun baş direktoru 
nazir Əbülfəs Qarayevə təşəkkür 
edərək əlaqələrin bundan 
sonra da inkişaf edəcəyinə və 
özündə yeni elementləri ehtiva 
edəcəyinə əmin olduğunu bildirmiş, 
həmçinin əlaqələrin inkişafında 
ölkə rəhbərliyinin rolunu yüksək 
qiymətləndirdiyini qeyd etmişdir. O, 
İSESKO-da aparılan islahatlar və 

bir çox layihələr barədə məlumat 
vermiş və qeyd etmişdir ki, bu gün 
İSESKO və UNESKO arasında 5 
layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı 
sənəd imzalanacaqdır. Bu layihələrin 
həyata keçirilməsi ilə bağlı digər 
beynəlxalq qurumlarla da iş aparılır.

Əbülfəs Qarayev İSESKO-da 
aparılan islahatları təqdir etdiyini 
bildirmişdir. Nazir Bakı şəhərinin 
UNESKO tərəfindən “Yaradıcı 
şəhər” elan edilməsi barədə 
məlumat verərək gələcəkdə İSESKO 
çərçivəsində də bənzər layihələrin 
həyata keçirilə biləcəyini qeyd 
etmişdir. 

Görüş zamanı nazir İSESKO-nun 
baş direktorunu Azərbaycana səfərə 
dəvət edib.

“Xalq qəzeti”

Üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı-
mız türklük, çağdaşlıq və islam 
mədəniyyətinin təcəssümüdür. Nə 
xoş uyğunluqdur ki, son bir ay içində 
evsahibliyi etdiyimiz böyük tədbirlər 
də, sanki, bayrağımızın rənglərindəki 
ardıcıllıqla, ruhi-mənəvi ünvanlan-
ma ilə sıralanıb, təzahür edib... 
Bu tədbirlər bir daha və əminliklə, 
cəsarətlə bütün dünyaya bəyan 
edir: burada Cənubi Qafqazda bir 
başıdik, alnıaçıq, üzüağ ölkə var. Bu 
ölkənin xalqı, dövləti birgəyaşayışa 
– dinlərarası, mədəniyyətlərarası, 
ölkələrarası (hətta, ellərarası, 
evlərarası, könüllərarası aləmə), 
nizama, düzənə öz töhfələrini verir, öz 
müqəddəs bayrağı ilə iştirak edir. Bəs 
bu çiçəklənmə, bu gözəllik hansı fon-
da cərəyan edir? – Ərazisinin 20 faizi 
işğal olunmış – Ermənistan adlanan 
bir forpost dövlətin, öz havadarlarının 
dəstəyi ilə hərbi-siyasi təcavüzünə 
məruz qalmış Azərbaycan Respubli-
kası, bütün çətinliklərə baxmayaraq, 
dünya humanitar irsinə (təfəkkürünə) 
öz töhfəsini verməkdə davam edir… 

O Azərbaycan ki, davamlı şər-
böhtana uğrayıb, haqlıykən haqsız 
duruma salınmağa cəhd olunub… 
İşğala məruz qalmışkən işğalçı ilə 
bərabər tutulan, genişürəkliykən 
blokadaçı sanılan, terrordan əziyyət 
çəkə-çəkə, terrorçu zehniyyətlilər 
tərəfindən tənqid olunan, Xocalı-
da soyqırımı yaşamışkən, guya, 
Qarabağdakı bir ovuc erməninin 
haqqını bilməz… kimi əsassız 
“yaraşdırmalar”la üz-üzə qalan (bu 
adıyaman “təbliğat baryer”ni dağıt-
mağa vaxt, əmək sərf etməli olan) 
ölkədir Azərbaycan..! 

Ən azı, sadə bir sual çıxır ön 
plana: hər kəslə, hər dinlə, hər etnik 
qrupla normal münasibətlər içində 
olan (bu sahədə köklü ənənəyə 
malik) Azərbaycan (azərbaycanlılar), 
necə olur ki, özü bir monoetnik dövlət 
(ölkə) tərəfindən ittiham olunur?!. 
Həqiqət bunun harasındadır?.. 

Bəli, müstəqil respublikamız 
öz soykökünə, öz xəlqi, mədəni 
və dövlətçilik irsinə sadiq qalaraq 
yürütdüyü çoxşaxəli, çoxvektorlu 
siyasətlə dünyada sivilizasiyalararası 
(mədəniyyətlərarası, dinlərarası) dia-
loq mərkəzinə, ocağa çevrilməkdədir. 
Dünya humanitar təfəkkürünün neçə 
yeni çağırışı Bakıdan edilib. Neçə 
qətnamənin imza yeri, kilid şəhəridir 
Bakı. Bakı tarixdir, Bakı bugündür, 
Bakı böyük sabahların şəhəridir! Bizə 
bu gözəllikləri, bu uğurları, bu qüruru 
yaşadan, ümid və inam bəxş edən 
dövlətimiz var olsun!

Bəlli olduğu kimi, Prezident İlham 
Əliyev bu il aprelin 11-də Dünya 
dini liderlərinin II Bakı sammitinin 
keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat 
Komitəsinin yaradılması haqqında 
sərəncam imzalamışdı. Din dövlətdən 
ayrı olsa da, dövlət ərkanı öz milli-
mənəvi və bəşəri dəyərlərindən 
ayrı deyil, təbii və bütün əməli 

fəaliyyət sahələrində olduğu kimi, din 
 qurum və quruluşlarına da dövlətin 
diqqəti, dəstəyi, qayğısı vardır. Bu, 
dövlət nəzakəti ilə yanaşı, böyük 
bir beynəlxalq tədbir üçün paylaşı-
lan məsuliyyətin də təqdirəşayan 
ifadəsidir.

Beləliklə, Azərbaycan Preziden-

tinin “Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti”nin və Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri Şeyxülislam 
A.Paşazadənin anadan olmasının 70, 
Şeyxülislamlıq fəaliyyətinin 40 illik yu-
biley tədbirlərinin keçirilməsi barədə 
müvafiq qərarlarından irəli gələn zirvə 
görüşündə dünyanın 5 qitəsindən 
70-dən artıq dövlətin, ənənəvi dinlərin 
(toplamda, 25 dini təriqətin) lider və 
təmsilçiləri, həmçinin 10-dək nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatın 500-ə yaxın 
yüksək səviyyəli nümayəndəsi, o 
cümlədən qonşu Rusiya Federasiya-
sının subyektlərinin və dini qurumları-
nın başçıları iştirak etdilər. 

Göründüyü kimi, geniş iştirakçı 
tərkibi, əhatə coğrafiyası ilə bu ikinci 
sammit idi. Deməli, yalnız təşkilatçı 
kimi bizim ölkəmiz deyil, həm iştirak-
çılar, həm də yeni iştirakçılar belə 
bir sammitin önəmini, davamlılığının 
vacibliyini qəbul edirlər. Deməli, 
Azərbaycanın evsahibliyi, mərkəzi 
rolu rəğbət görür, qəbul edilir. 
Deməli, dövlətimizin çağdaş dünya-
da dinlərarası dialoqun inkişafına, 
qarşılıqlı anlaşmaya öz töhfəsini 
vermək, bir sözlə, dünyəvi dəyərlərin 

təşviqində, təkamülündə yaxından 
iştirak məramı inkar edilmir, idrak 
edilir.

II Bakı sammiti şəxsən 
Azərbaycanın dövlət başçısının 
təşəbbüsü ilə başlanan, uğurla 
həyata keçirilən “Bakı prosesi”, “Mul-
tikulturalizm” və “İslam həmrəyliyi” 

illəri çərçivəsində düzənlənmiş böyük 
tədbirlərin məntiqi davamı oldu. Bu 
sammit, müstəqil dövlətimizin multi-
kulturalizm, dözümlülük və dinlərarası 
həmrəyliyin təşviqində örnək ro-
lunun bir daha təsbiti və təsdiqi 
dəyərindədir. Dini liderlər məhz 
Bakıdan terrorizm, təcavüzkarlıq, 
ksenofobiya, islamofobiya, xristiano-
fobiya, antisemitizm əleyhinə, habelə, 
qadın və uşaq haqlarının qorunması, 
gənclərin maarifləndirilməsində din 
liderlərinin, dövlət, elm və ictimai 
xadimlərin birgə fəaliyyətinin önəmini 
dünyaya duyurmuş oldu. Məhz 
Bakıdan deyirik və məhz İrəvanda 
bunu eşidirlər: Bakı ilə süründürməçi 
“diplomatik zarafat” etməyin, hərbi-
siyasi üslubda, terror zehniyyəti ilə 
davranmağın perspektivsizliyini idrak 
etsəniz, region və dünya daha az 
ziyan görərdi…

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sammitdəki 
tarixi nitqi son aylar Soçi, Aşqabad və 
Bakıdakı önəmli tədbirlərdə veril-
miş ismarıcların ardından, növbəti 
hadisə oldu. Auditoriyanı göz önündə 
canlandıranda və o auditoriyadakıla-
rın şəxsiyyətinə, sözünə, qərarlarına 
inanan, bel bağlayan yüzminlərin, 
milyonların varlığını nəzərə alanda, 
bu yerdə məhz hadisə sözünə ehtiyac 
duydum.

Dünya dini liderlərinin II Zirvə 
görüşündə Azərbaycan Prezidentinin 
nitqi həm sammitin mövzusu, həm 
də, bu beynəlxalq tədbirə evsahib-
liyi edən ölkəmizin dünəni, bugü-
nü, sabaha baxışları barədə aydın 
təsəvvürlər yaratmaq baxımından 
ayrı bir dəyərə sahibdir. Bu sözləri 
məhz dövlət başçısı deyirdi. Xalqın 

dünyabaxışı ilə bağlı deyilən sözlərin 
mötəbərliyi öz yerində, əyaniliyi, əllə 
toxunulub, gözlə görünəcək qədər 
dəqiqliyi niyə məhz “hadisə” sözü 
işlətməyimizi bir daha bəlli edir, – 
deyə düşünürəm. 

Mən də möhtərəm Prezidentin 
çıxışının ruhuna köklənib bu yazını 

elə Prezidentin nitqinə müraciətlə 
və belə mötəbər tədbirləri Şuşada 
keçirmək arzusu, inamı ilə tamamla-
maq istərdim. 

Bu beynəlxalq tədbirin çox böyük 
əhəmiyyəti var. Biz fəxr edirik ki, 
Azərbaycan bu mötəbər tədbirə ikinci 
dəfə evsahibliyi edir. Bu, bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan dinlərarası 
dialoqun inkişafında öz önəmli rolunu 
oynayır və bundan sonra da oynaya-
caqdır.

Bakıda belə mötəbər tədbirin 
keçirilməsi, hesab edirəm ki, təbiidir. 
Çünki Azərbaycanın qədim dinlərarası 
ənənələri vardır. Azərbaycan ictimai-
siyasi quruluşundan asılı olmaya-
raq, bütün dövrlərdə bu istiqamətdə 
nümunəvi ölkə kimi özünü 
göstərmişdir. Əsrlərboyu ölkəmizdə 
bütün dinlərin, bütün etnik qrupların 
nümayəndələri bir ailə kimi sülh, meh-
ribanlıq, dostluq, qarşılıqlı anlaşma 
şəraitində yaşamışlar. Azərbaycan 
çoxkonfessiyalı, çoxmillətli bir ölkədir 
və bu, bizim böyük sərvətimizdir. Dini 
və etnik müxtəlifliyimiz bizim böyük 
sərvətimizdir. Azərbaycanda uğurlu 
inkişafın, sabitliyin bərqərar olması 
istiqamətində atılmış bütün addımla-
rın arxasında dini və milli dözümlülük, 
tolerantlıq və multikultural dəyərlər 
dayanır. 

Bizim qədim tariximizi əks etdirən 
o cümlədən bizim dini abidələrimizdir. 
Bizim dini abidələrimiz, ilk növbədə, 
onu göstərir ki, Azərbaycan qədim 
diyardır. Digər tərəfdən, onu göstərir 
ki, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif dinlərin 
nümayəndələri Azərbaycanda yaşa-
mış, yaratmış və gözəl tarixi miras 
qoymuşlar.

Əkbər QOŞALI, şair-publisist

Bakı sammiti dünyaya sülh, təhlükəsizlik və 
dinlərarası əməkdaşlıq mesajları verdi

“Bakıda olduğumdan 
çox məmnunam. Dünya 
dini liderlərinin sammi-
ti möhtəşəm keçdi. Bakı 
bütün təşkilatçılıq kriteri-
yalarında öz üstünlüyünü 
ortaya qoyur. Ümumiyyətlə, 
azərbaycanlı müsəlman 
qardaşlarımız dərin 
qonaqpərvərlik ənənələrinə 
sahibdirlər”.

Dövlət–din münasibətlərində 
Azərbaycan modelinin təntənəsi
Bugünlər Azərbaycan 

paytaxtında Dünya 
dini liderlərinin II 

sammiti baş tutdu. Son bir 
ay içində Türk Dövlətlərinin 
Əməkdaşlıq Şurasının və 
Qoşulmama Hərəkatına 
üzv ölkələrin dövlət, 
hökumət başçılarının zirvə 
görüşlərinə evsahibliyi 
edən Bakı bu sammitlə öz 
sabitqədəmliyini, imkan-
larını, qonaqpərvərliyini, 
dünyəviliyini, humanitar 
təfəkkürə, dünya barışına 
və milli bayrağa sadiqliyi-
ni bir daha parlaq şəkildə 
göstərmiş oldu. Digər 
kateqoriyalar, keyfiyyətlər 
öz yerində, bayraq sadiqli-
yini bir-iki cümlə ilə açmaq 
istərdim. 

Parisdə AZƏRBAYCAN–İSESKO 
əməkdaşlığı müzakirə olunmuşdur

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
hərtərəfli inkişafı və 
təhlükəsizliyi daim Azərbaycan 

Prezidentinin diqqət mərkəzindədir.

Bunu Trendə Yeni Azərbaycan Partiya-
sının icra katibinin müavini, Milli Məclisin 
deputatı Siyavuş Novruzov deyib.

O bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin 
Sədri Vasif Talıbovu qəbul edərkən Naxçı-
vanın inkişafı, təhlükəsizliyinin təminatı ilə 
bağlı mühüm məsələlərə toxundu. Cənab 
Prezident qeyd etdi ki, “Naxçıvanın uğurlu 
və təhlükəsiz inkişafı üçün nə lazımdırsa, 
biz onu da edəcəyik”. Prezident İlham 
Əliyev, həmçinin Naxçıvanın ixrac potensi-
alının gücləndirilməsi, bərpaolunan enerji 
gücünün artırılması və ordu quruculuğu 
ilə bağlı vacib məqamlara toxundu. Hesab 
edirəm ki, bütün bunlar Naxçıvanın gələcək 
inkişafında mühüm rol oynayacaq.

Deputat vurğulayıb ki, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında infrastrukturun 

yenilənməsi, müasir müəssisələrin, yeni iş 
yerlərinin yaradılması istiqamətində sistemli 
tədbirlərin həyata keçirilməsi uzunmüddətli 
və hərtərəfli inkişaf konsepsiyasının reallaş-
dırılmasına əsaslı töhfələr verib:

"Muxtar respublikada quruculuq və 
abadlıq işləri geniş vüsət alıb. Yeni park-
lar salınır, inzibati binalar, o cümlədən, 
məktəblər, uşaq bağçaları, səhiyyə ocaqla-
rı, idman obyektləri, icra nümayəndəlikləri 
və bələdiyyə binaları, ən modern üslubda 
lakin milli və yerli memarlıq xüsusiyyətləri 
nəzərə alınmaqla yüksək sürətlə və zövqlə 
inşa edilib vətəndaşların ixtiyarına verilir. 
Bütün obyektlər müasir kommunikasiya, 
o cümlədən, yüksək sürətli internetlə tam 
təmin edilib.

Kənd təsərrüfatı, turizm, informa-
siya-kommunikasiya texnologiyaları, 
emal sənayesi Naxçıvanda əsas priori-
tet sahələrdəndir. Ekspertlər bu sahələr 
arasında kənd təsərrüfatının əhəmiyyətini 
xüsusi qeyd edirlər. Belə ki, muxtar respub-
lika əhalisinin 70 faizi kəndlərdə yaşayır. 
Müasir dövrdə ən aktual problemlərdən biri 
kəndlərdən şəhərlərə köçməyin kütləvi hal 
almasıdır. Naxçıvanda isə belə bir prob-
lem yoxdur. Kəndlərdə ticarət və xidmət 
obyektləri daxil olmaqla hər cür zəruri 
infrastrukturun yer aldığı nümunəvi kənd 
mərkəzləri yaradılıb. Habelə, kəndlərdə 
yaşayan əhalinin məşğulluğu təmin edilib. 
İnsanların kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma-

ları, bol məhsul əldə etmələri üçün şərait 
yaradılıb. Yaşayış məntəqələrində müasir 
infrastrukturun qurulması, ölkəmizdəki ən 
keyfiyyətli yolların çəkilməsi, qazın, işığın 
davamlı verilməsi, bütün kəndlərin telefon-
laşdırılması, kənddə şəhər rahatlığının ən 
yüksək səviyyədə təmin olunması insanla-
rın torpağa bağlılığını daha da artırıb, kənd 
təsərrüfatının inkişafını təmin edib".

S.Novruzov əlavə edib ki, muxtar res-
publikada iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
dövlət öz imkanları hesabına müasir sahib-
karlıq subyektlərinin formalaşmasına geniş 
imkanlar yaradıb, onların öz potensialların-
dan səmərəli istifadə etmələri üçün əlverişli 
mühit formalaşdırıb: "Naxçıvanda həyata 
keçirilən iqtisadi siyasət sahibkarlığın 
inkişafının sürətləndirilməsinə, sahibkarlığın 
rolunun gücləndirilməsinə, bu istiqamətdə 
dövlət qayğısının artırılmasına və ən əsası 
mövcud potensialın reallaşdırılmasına 
yönəlib. Belə ki, ötən il ərzində muxtar res-
publikada sahibkarlıq fəaliyyəti üçün verilən 
kreditlərin həcmi 13 milyon 790 min 800 
manat təşkil edib.

Muxtar Respublikada aparılan qurucu-
luq-abadlıq, ərazidəki muzeylər, çoxəsrlik 
tarixi abidələr, inkişaf etmiş infrastruktur, 
otellər şəbəkəsi və cinayətkarlığın olduqca 
aşağı səviyyəsi bölgəni həm də turizm üçün 
çox cəlbedici bir məkana çevirmişdir. Belə 
ki, təkcə ötən il Naxçıvana yarım milyona 
yaxın turist səyahət edib”.

Siyavuş Novruzov: Naxçıvanın inkişafı və təhlükəsizliyi 
dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir
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