
Bu tədbirlərin strukturunda 
“Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq 
qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri 
haqqında” 9 avqust 1994-cü il tarixli 
Prezident fərmanı xüsusi əhəmiyyətə 
malikdir. Proqram məzmunlu bu fərman 
ilə qeyd edilən dövrdə vəzifələrin həyata 
keçirilməsində müxtəlif çətinliklərlə 
üzləşən hüquq-mühafizə sistemi, o 
cümlədən polis orqanları üçün yeni 
inzibati fəaliyyət modeli formalaşdırıldı. 
Həmin dövrün siyasi-hüquqi və sosial-
iqtisadi tələblərinə cavab verən hüquq-
mühafizə fəaliyyətinin formalaşdırılması 
bu fərmanın müəyyən etdiyi qaydaların 
təmin edilməsi hesabına mümkün 
olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi, 12 noyabr 1995-
ci ildən Azərbaycan Respublikasında 
dövlət quruculuğu üçün vacib sayılan 
növbəti bir mərhələ başlanmışdır. Həmin 
gün tariximizə müstəqil dövlətimizin 
ilk Konstitusiyasının qəbul olunması 
günü kimi daxil olmuşdur. Bununla da 
milli hüquqi-tənzimləmə mexanizminin 
bünövrəsi qoyulmuşdur. Konstitusiya-
mızda hüquq-mühafizə fəaliyyətinə, 
o cümlədən polis orqanlarının inzibati 
fəaliyyətinə aid zəruri müddəalar təsbit 
olunmuşdur. Konstitusiyaya əsasən, 
insan hüquq və azadlıqlarının, eyni 
zamanda, hüquqi şəxslərin qanuni 
mənafelərinin hüquqazidd qəsdlərdən 
qorunması vəzifəsi öz səlahiyyətləri 
daxilində polisə həvalə edilmişdir. Bu 
təşkilati-hüquqi tənzimləmədə polisin 
hüquqi vəziyyəti, fəaliyyətinin prinsip 
və əsas istiqamətləri, tərkib hissələri 
və tabeliyi, həmçinin müxtəlif situasiya-
lara uyğun fəaliyyəti “Polis haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 28 oktyabr 
1999-cu il tarixli Qanunu ilə müəyyən 
edilmişdir. Qeyd edək ki, qanun qabaqcıl 
dövlətlərin təcrübələrinə əsaslanmaqla 
hazırlanmışdır. Qanunun qəbul edilməsi 
Azərbaycan Respublikasının Avropa ins-
titutlarına inteqrasiya olunduğu dövrün 
başlanğıcına təsadüf edir. İnteqrasiyanın 
şərtlərinə uyğun alınan rəylər qanunun 
redaksiyasında əks olunmuşdur. İnsan 
hüquqlarının müdafiəsi sahəsində polisin 
fəaliyyəti və aşkarlığı, vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində dövlət orqanlarının, yerli 
özünüidarəetmə orqanlarının və ayrı-
ayrı şəxslərin iştirakı, polisin beynəlxalq 
əlaqələri, həmçinin şəxsin azadlıq, 
mənzil toxunulmazlığı hüquqlarının 
məhdudlaşdırılması, fiziki qüvvənin, xü-
susi vasitələrin və ya odlu silahın tətbiqi 
əsasları və şərtlərinə aid tənzimləmə 
qanunun mətnində öz əksini tapmışdır. 

Hüquq-mühafizə fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi yönümündə Daxili 
İşlər Nazirliyi tərəfindən zəruri təşkilati 
və hüquqi mexanizmlər formalaşdırılır. 
Onların strukturunda təlimatların hazır-
lanması, polis əməkdaşlarının təlimlərə 
cəlb edilməsi, həmçinin peşəkar zabit 
korpusunun formalaşdırılması xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan poli-
sinin yaranmasının 84-cü ildönümündə 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
Daxili İşlər Nazirliyi sistemində 
mütəxəssis polis kadr hazırlığının 
vacibliyinin xüsusilə qeyd edilməsi, 
bu peşənin hərtərəfli öyrənilməsinin 
zəruriliyini və mövcud imkanlarının 
artırılmasını şərtləndirdi. Ali Baş Koman-
danın bu göstərişinin peşəkarlıqla icrası 
məqsədilə hazırlanmış kompleks planın 
məzmununda DİN-in xüsusi ali təhsil 
müəssisəsi olan Polis Akademiyası qar-
şısında konkret vəzifələr qoyulmuşdur. 

1921-ci il sentyabrın 28-də 
Azərbaycan Xalq Daxili İşlər Komissarlı-
ğının məruzəsi əsasında təsis olunmuş 
Polis Akademiyasının sələfi olan milis 
məktəbi şanlı bir inkişaf yolu keçmişdir. 

1954-cü ildən etibarən məktəb SSRİ-
nin ayrı-ayrı regionları üçün kadrlar 
hazırlamağa başlamışdı.  1957-ci ildə 
Bakı Milis Məktəbi SSRİ DİN-in Bakı 
Xüsusi Orta Milis Məktəbinə (BXOMM) 
çevrilmişdir. 1970–1980-ci illər BXOMM-
in tarixində özünəməxsus yer tutur. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin res-
publikaya rəhbərlik etdiyi həmin dövrdə 
milis orqanlarına göstərdiyi qayğı və 
tələbkarlıq sayəsində BXOMM və onun 
maddi-texniki bazası inkişaf etmiş, kadr 
potensialı möhkəmlənmiş və akademiya 

səviyyəsinə qədər yüksəlmişdir. Məhz 
bu inkişafın məntiqi nəticəsi olaraq Bakı 
Xüsusi Orta Milis Məktəbinin bazasında 
Polis  Akademiyası yaradılmışdır. 

Dövlətin və Daxili İşlər Nazirliyi 
rəhbərliyinin Polis Akademiyasının 
qarşısında qoyduğu vəzifələrin ic-
rası prosesinə başlayan struktur 
vahidlərdən biri kimi “Daxili işlər orqan-
larının inzibati fəaliyyəti” kafedrasında 
professor-müəllim heyəti tərəfindən 
Türkiyə Cümhuriyyəti, Rusiya Federa-
siyası, Ukrayna və Belarusun xüsusi ali 
təhsil müəssisələrinin tədris resursları 
təhlil edilmiş və pedaqoji təcrübələri 
öyrənilmişdir. Çox keçmədən qabaqcıl 
təcrübəyə əsaslanaraq kafedrada polisin 
inzibati fəaliyyətinə aid tədris və təlim 
vəsaitləri hazırlanmış və çap olunaraq 
təhsilalanların istifadəsinə verilmişdir. 

Nəzəri biliklərin təcrübə ilə 
əlaqələndirilməsi, təhsilalanlarda peşə 
vəzifələrinin icrası prosesində situasi-
yaya uyğun davranmaq qabiliyyətinin 
formalaşdırılması məqsədilə tədris 
kampusunda “Şərti yaşayış” sahəsi 
nümunəsində fənn kabineti yaradılmış-
dır. Fənn kabinetində Bakı şəhərinin 
Səbail, Yasamal və Binəqədi rayonla-
rının bir hissəsinin maketləri hazırlan-
mışdır. Maketlərdə müxtəlif növ kütləvi 
tədbirlərdə polisin fəaliyyətinə aid təqlid 
nümunəsi əks etdirilir. İşıqlandırma 
və istifadə olunan digər elementlərin 
fərqləndirilməsi hesabına idarəetmə 
imkanı olan bu təqlid modeli, kütləvi 
tədbirlərdə polisin qüvvə və vasitələrinin 
yerləşdirilməsinə və xüsusi şəraitlərdə 
operativ idarə olunmasına həsr 
 edilmişdir. 

Ölkəmizdə hüquq qaydasının və 
ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
yönümündə həyata keçirilən təşkilati-
hüquqi tədbirlərin davamı olaraq ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
2001-ci il 30 iyun tarixində Azərbaycan 
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 

Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edilmiş-
dir. Həmin sənədə əsasən, ictimai qay-
danın qorunması və təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi, yetkinlik yaşına çatmayanların 
hüquq pozuntularının qarşısının alınma-
sı, mülkiyyətin hüquqazidd əməllərdən 
qorunması üzrə inzibati fəaliyyətin təşkil 
və təmin edilməsi üçün DİN aparatında 
və polis orqanlarında ictimai təhlükəsizlik 
xidmətləri yaradılmışdır. 

Polisin inzibati fəaliyyətində 
əhəmiyyətli növbəti bir institutun forma-
laşması 12 mart 2007-ci ilə təsadüf edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin sərəncamına 
əsasən, polis sahə məntəqələrinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
DİN-in ərazi polis orqanlarında pilot 
layihəyə start verildi. Layihədə hüquq 
pozuntularının törədilməsinə şərait 
yaradan halların təhlili, onların aradan 
qaldırılması və qabaqlayıcı tədbirlərin 
tətbiqinə həssaslıqla yanaşıldı. Polis 
sahə məntəqələrinin sayı və disloka-
siyasının yenidən müəyyən edilməsi, 
idarəçiliyin səmərəli qurulması üçün 
qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və 
ümumiləşdirilməsi təmin edildi. 

Dünya dövlətlərinin müasir 
təcrübəsinə əsaslanmaqla deyə bilərik 
ki, ictimai asayişin təmin edilməsi 
prosesində yalnız hüquqi təsirlərdən 
deyil, digər amillərdən də istifadə 
məqsədəuyğun sayılır. Müasir dövrdə 
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının imkan-
larından qeyd edilən sahələrdə istifadəsi 
növbəti bir yenilikdir. Təqdirəlayiqdir ki, 
Azərbaycanda artıq son on ildə təcrübi 
cəhətdən effektivliyi ilə müsbət mənada 
fərqlənən ictimai şura modeli tətbiq 
edilir. Polisin bu inzibati fəaliyyət mo-
deli müasir idarəetmə elmində və son 
dövrlər təcrübədə tətbiqinə daha çox 
rast gəlinən əlaqələndirmə funksiyası-
na əsaslanır. Yaşayış yeri üzrə ictimai 
asayişin təmin edilməsi ilə bağlı yaranan 
sosial problemlərin birgə həlli üçün ayrı-
ayrı şəxslər könüllülük əsasında polis or-
qanları tərəfindən ictimai təhlükəsizliyin 
təmin olunması işinə cəlb edilirlər. Bura-
da diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir 
ki, ictimai şuranın fəaliyyəti Azərbaycan 
xalqının multikultural dəyərlərinə 
əsaslanır. İctimai şuraya inzibati ərazinin 
sakinləri sırasından olan şəxslər dəvət 
edilir. Şurada ağsaqqallara, müharibə 
veteranlarına, ziyalılara, sosial sahə 
üzrə işçilərə daha çox üstünlük verilməsi 
vəzifələrin icrasında effektivliyə zəmin 
yaradır. 

Müasir dövrdə polisin inzibati 
fəaliyyətinin növbəti bir istiqaməti ölkənin 
bütün şəhər və rayonlarında “Təhlükəsiz 
şəhər” Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 
Mərkəzi və “102 xidməti – Zəng Mərkəzi 
Sistemi”nin tətbiq olunmasıdır. Bu 
sistem vasitəsilə əhalinin daha çox 
olduğu ictimai yerlərdə videokamera 
ilə müşahidənin aparılması hesabına 
da ictimai asayiş təmin edilir. Həmin 
ərazilərdə hüquqpozma törədilməsi ilə 
bağlı istənilən fakt haqqında məlumatlar 
dərhal dislokasiyada olan polis 
əməkdaşlarına ötürülür. Bundan əlavə, 

təhlükəsiz şəhər kameraları polisin pro-
filaktik fəaliyyətində artıq özünəməxsus 
yer tutur. Səslənən fikirləri statistik 
göstəricilər də öz növbəsində təsdiq edir. 
İnzibati sahə təcrübəsində görülən işlərin 
nəticəsi barədə statistik məlumatlara 
görə 2019-cu ildə xırda xuliqanlıq inziba-
ti xətasına görə 10252 protokol, 2020-ci 
ildə isə 8506 fakt üzrə protokol tərtib 
edilmişdir. Respublika üzrə 2019-cu ildə 
xuliqanlıq cinayətləri 790 fakt, 2020-ci 
ildə isə 502 fakt olmuşdur. 

“102 xidməti – Zəng Mərkəzi Sistemi” 
polisin respublika üzrə mərkəzləşdirilmiş 
bir inzibati fəaliyyət modelidir. Burada 
daxil olan zənglərə operativ reaksiya 
verilməklə məlumatların yerli polis or-
qanlarına ötürülməsi, sonradan isə onun 
həlli üzrə həyata keçirilən fəaliyyətin 
koordinasiyası təmin olunur. Mərkəzə 
edilən müraciətlər üçün zənglər bütün 
mobil operatorlardan pulsuzdur. Hüquq-
pozma haqqında məlumat verən şəxsə 
və zərərçəkənə həyata keçirilən tədbirlər 
haqqında məlumat təqdim olunur.

Daxili İşlər Nazirliyi sistemində 
reallaşdırılan və tətbiqinə başlanı-
lan yeniliklərin polis əməkdaşlarına 
öyrədilməsi hər zaman diqqətdə sax-
lanılır. Konkret sahələr üzrə, xüsusən, 
polis sahə rəislərinin gündəlik fəaliyyəti 
haqqında nəzəri biliklərin öyrədilməsi ilə 
yanaşı, onun tətbiqi sahəsində bacarıq-
ların formalaşdırılması üçün kafedranın 
təşəbbüsü ilə Polis Akademiyasında 
“İnzibati sahə” tədris modulu yaradıl-
mışdır. Modulda polisin üzərinə düşən 
vəzifələrin icrası, yerli dövlət və polis 
orqanları, o cümlədən polis sahə ins-
pektorlarının fəaliyyəti üçün zəruri olan 
məlumatlar nəzərdə tutulmuşdur. 

Hər tədris ilində digər kafedralarla 
birgə əyani təhsilin V kurs təhsilalanları 
ilə əməliyyat-taktiki təlim həyata ke-
çirilir. Bu təlimdə “Şərti polis orqan-
ları” siniflərində rollu oyun interaktiv 
təlim metodu əsasında təhsilalanlar 
polis əməkdaşları qismində fəaliyyət 

göstərirlər. Təlim prosesi növbətçi 
hissəyə vətəndaş müraciətlərinin 
daxil olması, törədilən hüquqpozma-
ya veriləcək rəsmi reaksiya, həmçinin 
polisin müxtəlif xidmətləri tərəfindən 
ediləcək hərəkətlər üzrə fəaliyyəti 
özündə əks etdirir. Bu prosesdə kafedra-
nın professor-müəllim heyəti tərəfindən 
təhsilalanların peşə bacarıqlarının 
tətbiqi qiymətləndirilir, eyni zamanda, 
yol verilən nöqsan və çatışmazlıqların 
aradan qaldırılması üçün elmi-təcrübi 
tövsiyələr verilir.

Azərbaycan xalqının dövlətçilik 
tarixinə müzəffər Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin qızıl hərflərlə 
yazdığı 44 günlük Zəfər müharibəsi 
nəticəsində erməni işğalından azad 
edilən ərazilərdə normal həyat ahənginin 
qurulması məqsədilə zəruri infrast-
rukturun bərpa edilməsi və ərazilərin 
yenidən qurulması üçün ilk atılmalı olan 
addımlar sırasında cinayətkar erməni 
rejiminin silahlı qüvvələri tərəfindən 
basdırılan yüz minlərlə minanın 
təmizlənməsi çox mürəkkəb və xüsusi 
bir fəaliyyətdir. Vurğulanması vacibdir ki, 
azad olunan ərazilərdə bərpa işlərinin 
həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
əlaqələndirmə qərargahı yaradılmış-
dır. Qərargah tərəfindən təhlükəsizlik 
tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata 
keçirilməsi təmin olunur. Hazırda bu 
ərazilərdə təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
müvəqqəti xüsusi idarəetmə mexanizmi 
çərçivəsində tətbiq edilir. Polis orqan-
ları azad edilən ərazilərə köçürülmüş, 
digər inzibati ərazi vahidləri ilə xidməti 
sərhədlər dəqiqləşdirilmiş, eləcə də giriş 
və çıxış postları qurulmuşdur. Həmin 
ərazilərdə ictimai təhlükəsizliyin təmin 
edilməsi üzrə aidiyyəti dövlət orqanları 
ilə birlikdə fəaliyyətin koordinasiyası 
təmin olunur. 

Müstəqil dövlətçilik tarixində polisin 
sadalanan inzibati fəaliyyət istiqamətləri 
üzrə mütəxəssis hazırlığına dair həyata 
keçirilən tədbirlər də arzuolunan 
nəticələrin əldə edilməsinə yönəlmişdir. 
Həyat ahənginə uyğun olaraq ölkədə, o 
cümlədən işğaldan azad edilən inzibati 
ərazi vahidlərində qanunçuluğun təmin 
edilməsi üçün polisin fəaliyyəti uğurla 
davam edir. 

Rafiq NƏCƏFQULIYEV,  
DIN Polis Akademiyası “Daxili işlər 

orqanlarının inzibati fəaliyyəti” 
kafedrasının rəisi, polis polkovniki, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Azərbaycan polisinin inzibati fəaliyyətinin 
təşkilati-hüquqi forma və əsasları

1991-ci il oktyabrın 18-dən müstəqilliyimizin bərpası ilə 
ölkəmizdə başlanılan dövlət quruculuğu işlərinin 

strukturunda təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasına da yer 
verilmişdir. Lakin ilk dövrlərdə yalnız bu sahədə deyil, digər 
istiqamətlərdə də aparılan işlər uğursuzluğa düçar olmuşdur. 
Dövrün ən böyük çətinlikləri ilə üzləşən Azərbaycan xalqı ümid 
yeri olan Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı üçün ulu 
öndərə müraciət etdi. Siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə cəmiyyətdəki xaosun aradan qaldırılması üçün qısa 
zamanda kompleks tədbirlər hazırlanaraq həyata keçirildi. 

26 may 2021-ci il, çərşənbə8

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Pekində “Nizami 
Gəncəvi – bütün bəşəriyyətin şairi” adlı tədbir keçirilib

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Pekindəki katibliyində “Nizami 
Gəncəvi – bütün bəşəriyyətin 
şairi” adlı tədbir keçirilib. “Nizami 
Gəncəvi İli” çərçivəsində Heydər 
Əliyev Fondunun, Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) 
və Azərbaycanın Çin Xalq 
Respublikasındakı səfirliyinin 
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
tədbirdə Çin hökumətinin 
Avrasiya məsələləri üzrə 
xüsusi nümayəndəsi Li Huy, bir 
neçə ölkənin Pekindəki səfiri, 
diplomatik korpusun təmsilçiləri, 
Çin ictimaiyyətinin nümayəndələri 
iştirak ediblər. 

Əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun 
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 
katibliyinin binasında daimi nümayiş 
olunmaq üçün hədiyyə etdiyi Nizami 
Gəncəvinin büstünün təqdimatı olub. 
Bu, ŞƏT-in katibliyində Çin mütəfəkkiri 

Konfutsidən sonra nümayiş olunan 2-ci 
büstdür.  

Qonaqlar dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin əsərlərinə çəkilmiş və 
dünyanın tanınmış muzeylərində nümayiş 
olunan illüstrasiyaların, habelə dahi şairin 
poemalarındakı hadisələri əks etdirən xal-
çaların sərgisi ilə tanış olublar.    

Tədbirdə çıxış edən Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi 
Vladimir Norov dahi Azərbaycan şair 
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
“Xəmsə”sinin təkcə Şərqin deyil, 
bütünlükdə dünya ədəbiyyatının 
inkişafına böyük töhfə verdiyini bildirib. 
O, Şərq intibahının banisi hesab edilən 
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığının ölməz 
və bəşəri olduğunu, məhz Nizaminin 
yaradıcılığı ilə Şərq poeziyasının 
başladığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, 
ali ideyalara, bəşəri dəyərlərə, haqq-
ədalətə xidmət edən Nizami Gəncəvi 
təkcə yaradıcılığı ilə deyil, həyat tərzi 
ilə də nümunəvi bir insan olub, heç 
vaxt doğma Gəncəni tərk etməyən şair 
böyük bir vətənpərvərlik nümayiş etdirib. 
Nizami Gəncəvi mənəvi zənginliyi hər 
şeydən üstün tutub.    

ŞƏT-in Baş katibi bir çox şairin dahi 
Nizami Gəncəvinin ədəbiyyatda açdığı 

yol ilə getdiyini, onun əsərlərinin təsiri 
altında yazıb-yaratdıqlarını deyib.   

Vladimir Norov 2004-cü ildə 
Daşkənddə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin iştirakı ilə dahi Azərbaycan 
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
abidəsinin təntənəli açılış mərasimini 
xatırlayıb. O, ŞƏT-in katibliyində 

dahi Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880-ci ildönümünə həsr 
olunan tədbirin keçirilməsinə verdiyi 
dəstəyə və Nizami Gəncəvinin büstünü 
hədiyyə etdiyinə görə Heydər Əliyev 
Fonduna və Azərbaycan səfirliyinə 
təşəkkür edib. Əmin olduğunu bildirib 
ki, ədibin büstü onun tərənnüm etdiyi 
xeyirxahlıq, mərhəmət və digər yüksək 
insani dəyərlər kimi ŞƏT-in katibliyində 
çalışanları da ilhamlandıracaq.

Azərbaycanın Çindəki səfiri 
Əkrəm Zeynallı bildirib ki, dünya 
ədəbiyyatının parlaq nümayəndəsi 
olan Nizami Gəncəvi özünü ölməz, 
bənzərsiz yaradıcılığını ülvi hisslərin, 
humanizm, xeyirxahlıq, ədalət kimi 
nəcib keyfiyyətlərin tərənnümünə həsr 
edib. Mübaliğəsiz demək olar ki, Nizami 
dünyanın ən böyük şairləri ilə bir sırada 
durur və onun əsərləri bizim üçün 
və gələcək nəsillər üçün daim ilham 
mənbəyi olacaq. 

Səfir Ə.Zeynallı bildirib ki, Nizami 
Gəncəvi öz ədəbi irsi ilə bəşəriyyətin 
bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açan 
nadir şəxsiyyətlərdəndir. Əsərlərində 
müxtəlif xalqların həyatını təsvir edən 
Nizami Gəncəvinin ölməz “Xəmsə”si 
multikultural dəyərləri, elmi, sülh və 
tərəqqini təbliğ edib. Bu ideyalar 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
fəaliyyətində də əksini tapır.

Əkrəm Zeynallı Azərbaycan 
mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasının 
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri 
olan Heydər Əliyev Fondunun dahi şair 
Nizami Gəncəvinin irsinin təbliğinə də 
böyük diqqət ayırdığını vurğulayıb. Bu 
istiqamətdə şairin əsərləri bir neçə dilə 
tərcümə olunub, Paris, Strasburq, Roma, 
London, Moskva və başqa şəhərlərdə 
sərgi və təqdimatlar keçirilib. 

Səfir Əkrəm Zeynallı Nizami 
Gəncəvinin Pekinin Çaoyan parkındakı 
büstünün müəllifi, heykəltəraş-rəssam 
Yüen Sikunun Prezident İlham Əliyev 

tərəfindən Azərbaycan ilə Çin arasında 
mədəni əlaqələrin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə “Dostluq” ordeni ilə təltif 
edildiyini diqqətə çatdırıb, ordeni və onun 
vəsiqəsini Yüen Sikuna təqdim edib.  

Nizami Gəncəvinin bütün bəşəriyyətə 
xidmət etdiyini, ədibin fikirlərinin 
insanlara mənəvi qida olduğunu bildirən 
Yüen Sikun “Nizami Gəncəvi İli”ndə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən “Dostluq” ordeninə layiq 
görülməsindən qürur duyduğunu deyib 
və dövlətimizin başçısına bu yüksək 
mükafata görə təşəkkür edib. O, bundan 
sonra da iki ölkə arasındakı mədəni 
mübadiləyə töhfə vermək üçün əlindən 
gələni edəcəyini bildirib. 

Yüen Sikun Nizami Gəncəvinin 
Pekinin ən iri parklarından olan 
Çaoyanda qoyulmuş büstünü 
Azərbaycan ilə Çin arasında diplomatik 
əlaqələrin qurulmasının 20-ci 
ildönümünün qeyd olunduğu 2012-ci ildə 
hazırlayıb. 

Sonra tədbirdə dahi şairin 
yaradıcılığına həsr olunan film nümayiş 
olunub, Pekin Xarici Dillər Universitetinin 
Azərbaycan dili ixtisası üzrə tələbələri 
Nizami Gəncəvinin əsərlərindən 
parçaları Azərbaycan və Çin dillərində 
oxuyublar. 

Çin Mərkəzi Musiqi 
Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət 
göstərən “Amber” kvartetinin ifasında 
Üzeyir Hacibəylinin, Qara Qarayevin, 
Fikrət Əmirovun və Tofiq Quliyevin 
əsərləri səslənib.   

Mərasim iştirakçılarına Heydər 
Əliyev Fondunun Azərbaycanın mədəni 
irsinə aid nəşrləri, o cümlədən Nizami 
Gəncəvinin əsərləri daxil edilən kitablar, 
bukletlər, CD-lər təqdim olunub. 

Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatı 2001-ci ildə Çin, Rusiya, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan 
və Özbəkistanın iştirakı ilə yaradılan 
dövlətlərarası beynəlxalq təşkilatdır. 
2017-ci ildə Hindistan və Pakistan 
ŞƏT-ə tamhüquqlu üzv qəbul edilib. 
Azərbaycan dünya əhalisinin təxminən 
yarısını, dünya üzrə ümumi daxili 
məhsulun (ÜDM) dördə birini, Avrasiya 
ərazisinin 80 faizini əhatə edən Şanxay 
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələrə və 
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. 
Ölkəmiz təşkilatda “Dialoq üzrə tərəfdaş” 
statusu ilə təmsil olunur.

Şahin CƏFƏROV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin
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