
İnsan kapitalının inkişafı 
naminə: sosial-iqtisadi 

islahatların başlıca hədəfi

Azərbaycan Cənubi 
Qafqazın şəksiz lideri kimi 
inkişaf tempini azaltmır. 
Qlobal iqtisadi və geosiyasi 
böhranın mövcud olduğu 
hazırkı şəraitdə ölkə dinamik 
və sabit inkişafdadır. Bunu 
Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabi-
netinin 2019-cu ilin birinci 
rübünün yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunan iclasında ifadə edilən 
fikirlər bir daha təsdiq etdi. 
Dövlət başçısı keçən müddət 
ərzində görülən işlər haqqın-
da konkret faktlar əsasında 
fikirlərini ifadə etdi.

Ekspertlər Prezidentin 
çox mühüm bir tezisinə 
böyük maraq göstərirlər. 
Ölkə rəhbəri nitqində ifadə 
edib: “Bu ilin birinci rübündə 
əldə edilmiş sosial və iqtisadi 
nəticələr göstərir ki, biz 
düzgün yoldayıq, islahatlara 
alternativ yoxdur. Son illər 
ərzində müxtəlif mərhələlərdə 
islahatlar aparılıb və bu 
islahatlar nəticəsində ölkəmiz 
inkişaf edib. Son 15 il ərzində 

iqtisadi baxımdan dünyada 
Azərbaycan qədər inkişaf 
edən ikinci ölkə olmamışdır. 
Ölkəmizdə çox böyük infrast-
ruktur layihələri icra edildi, in-
sanların rifah halı yaxşılaşdı 
və respublikamızın gələcək 
inkişafı üçün möhkəm zəmin 
yaradılmışdır”.

Prezident seçkisindən 
sonra İlham Əliyev ölkədə 
genişmiqyaslı islahatların 
aparılacağı ilə bağlı fikir 
bildirmişdi. Bu prosesin 
davamlı, əhatəli, düşünülmüş 

və ardıcıl həyata keçiriləcəyi 
haqqında da mövqe bildiril-
mişdi. Təcrübə göstərdi ki, 
Azərbaycan rəhbəri dəqiq 
işlənib hazırlanmış strategiya 
üzrə milli dövlətçilik quruculu-
ğunun və şəffaf idarəetmənin 
yeni mərhələsinə start verib. 
Çünki hazırda demək olar 
ki, bütün istiqamətlər üzrə 
çox faydalı islahatlar prosesi 
gedir.

Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, bu prosesin tam 
əsası vardır. Azərbaycan 

ötən 15 ildə iqtisadi ba-
xımdan dünyada ən çox 
inkişaf edən ölkə olub. 
Beynəlxalq təşkilatların 
müxtəlif reytinqlərində 
ölkənin göstəricilərini da-
vamlı olaraq yaxşılaşdırdığı 
rəqəmlərdən aydın görü-
nür. Deməli, Azərbaycan 
bütövlükdə əsaslı inkişaf 
kursunu həyata keçirir və bu 
prosesin mərkəzində insan 
amili dayanır. Hər şey insanın 
rifahı naminə reallaşdırılır.

Bunu konkret rəqəmlərdə 
əyani görə bilərik. Belə ki, 
Prezidentin seçkilərdən sonra 
imzaladığı ilk fərman şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsi 
ilə bağlı olub. Onun icra 
edilməsi nəticəsində 12 
mindən çox şəhid ailəsinə 
dövlət tərəfindən 11 min ma-
nat məbləğində vəsait ayrılıb.

Azərbaycanda minimum 
əməkhaqqı və minimum 
pensiyalar təxminən 40 faiz 
artıb. Sosial müavinətlər 
orta hesabla 2 dəfə artıb. 
Məcburi köçkünlərə verilən 
müavinətin artımı 50 faiz 
təşkil edir. Dövlət başçı-
sı tələbələrin təqaüdünü, 
şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə verilən 
müavinətləri artırıb. 2019-
cu ilin ilk rübündə böyük 
əhəmiyyəti olan daha bir 
proqram da reallaşdırılır. Biz, 
problemli kreditlərlə bağlı 
ölkə başçısının imzaladığı 
fərmanı nəzərdə tuturuq.

Prezident İlham Əliyev 
Nazirlər Kabinetinin hesabat 
tədbirindəki nitqində həmin 

məsələnin üzərində tam haqlı 
olaraq bir qədər geniş daya-
nıb. Çünki analoji problemlə 
bir çox ölkələr qarşılaşıb. 
Lakin Azərbaycan onların 
hamısından səmərəli və 
konkret davranıb. Məsələ 
ondan ibarətdir ki, bir neçə 
il əvvəl neftin qiymətinin 
kəskin dəyişməsi ilə neft 
ixrac edən ölkələrin valyuta-
ları qiymətdən düşdü. Lakin 
Azərbaycan inflyasiyanın 
yüksək olmasına baxmaya-
raq, qısa müddətdə vəziyyəti 
sabitləşdirə bildi. Dövlət 
başçısı həmin kontekstdə 
nitqində vurğulayıb: “Təbii 
ki, bizim iqtisadi və maliyyə 
imkanlarımız artdıqca, ilk 
növbədə, vətəndaşları 
narahat edən bu məsələni 
həll etdik, özü də ən yüksək 
səviyyədə. Bir neçə ölkədə 
bu məsələ ilə bağlı müəyyən 
addımlar atılmışdır, müqayisə 
aparmaq istəmirəm. An-
caq deyə bilərəm ki, bu 
məsələ ən genişmiqyaslı və 
vətəndaşları təmin edəcək 
şəkildə, ədalətli şəkildə 
Azərbaycanda həll olunub”.

(ardı 7-ci səhifədə)

Heydər Əliyev Fondu 
əməkdaşlarının 

təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Heydər Əliyev Fondunun 15 illiyi münasibətilə və 
Azərbaycanın ictimai və mədəni həyatında səmərəli 
fəaliyyətlərinə görə Heydər Əliyev Fondunun aşağıdakı 
əməkdaşları təltif edilsinlər:

 “Şöhrət” ordeni ilə

Ələkbərov Anar Sahib oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Ağayeva Şəmirə Vahid qızı
Bayramov Azər Novruz oğlu
Əliyeva Gülşən Şəfa qızı
Məmmədov Emin Səlhab oğlu
Məmmədov Soltan Teymur oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

Dəmir yolu sahəsindəki imkanlar əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün yaxşı şərait yaradacaq

Prezident İlham Əliyev “Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin Baş direktoru 
və idarə heyətinin sədri Oleq Belozyorovu qəbul edib 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan 
tərəfinin Rusiya Dəmir Yolları ilə 
əməkdaşlıqdan məmnunluğunu 
bildirərək, Oleq Belozyorovun ölkəmizə 
səfərinin əlaqələrin perspektivləri ilə 
bağlı səmərəli müzakirələrin aparılması 
üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. 
Prezident İlham Əliyev ümidvar 
olduğunu bildirdi ki, Azərbaycanla 

Rusiyanın dəmir yolu sahəsindəki 
imkanları gələcəkdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün yaxşı şərait 
yaradacaq. Rusiyadan Azərbaycan 
vasitəsilə tranzit yüklərin artdığını qeyd 
edən dövlətimizin başçısı bu sahədə yeni 
addımların atılacağına əminliyini ifadə 
etdi.

Azərbaycan Dəmir Yolları ilə uğurlu 

əməkdaşlığın həyata keçirildiyini deyən 
“Rusiya Dəmir Yolları” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Baş direktoru və idarə 
heyətinin sədri Oleq Belozyorov bu ilin 
birinci rübündə daşımaların həcminin 25 
faiz artmasını bunun çox yaxşı göstəricisi 
kimi dəyərləndirdi. Dəmir yolu sahəsində 
əlaqələrin inkişafına iki dövlət başçısının 
daim dəstək verməsinin böyük önəm 
daşıdığını qeyd edən qonaq tranzitin 
təşkili və yeni marşrutların müəyyən 
edilməsinin ölkələrimizin iqtisadi inkişafı-
na öz töhfəsini verdiyini bildirdi.

Söhbət zamanı əməkdaşlığın 
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı.
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Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
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Ramazan ayının 
başlanması 

münasibətilə təbrik 
Əziz həmvətənlər!
Sizi Ramazan ayının – orucluq və mənəvi 

yenilənmə, düşünmək və dua etmək, bağışlamaq 
və mərhəmət ayının başlanması münasibətilə təbrik 
edirəm. Bu müqəddəs ay bütün dünyada milyon-
larla müsəlman üçün mənəvi kamilləşmə, nəcib və 
xeyirxah işlər dövrüdür. 

Azərbaycanda çoxəsrlik tarixi olan mənəvi 
ənənələrə hörmətlə yanaşılır. Bu ənənələrin əxlaqi 
və etik əsasları dəyişməz qalır. Çünki yaxınlarına 
qayğı, xeyirxahlıq və mərhəmət bütün dövrlərdə 
yüksək qiymətləndirilib. 

Əminəm ki, Ramazan ayı birlik və həmrəylik, 
hörmət və qarşılıqlı anlaşma dövrü olacaq. Qoy Ulu 
Tanrı bu müqəddəs günlərdə sizin bütün dualarınızı 
eşitsin və qəbul etsin. Sizə sülh, xoş günlər, səadət 
və rifah arzulayıram. 

Mehriban ƏLİYEVA 
Azərbaycan Respublikasının  

Birinci vitse-prezidenti

5 63 10

San Dieqo 
şəhərində 
28 may 
“Azərbaycan 
Milli Günü”  
elan edilib

Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm 
Mərkəzinin 
yaradılmasının  
5 illiyi qeyd olunub

Gənc ədliyyə 
könüllüləri ilə 
görüş

HEYDƏR ƏLİYEV: 
dahi xilaskar və 
dövlət qurucusu

2019-cu ilin ilk rübü: 
uğurlar və hədəflər

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 

qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçi-
rilib. Tədbirdə geniş nitq söyləyən dövlət başçısı 
cari ilin birinci rübündə əldə edilən nailiyyətlər 
üzərində konkret faktlar əsasında dayanıb. So-
sial-iqtisadi islahatların aparılması nəticəsində 
vətəndaşın rifah halının yaxşılaşması dinamikası 
rəqəmlərdə öz ifadəsini tapıb. Bunun fonunda 
Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar prosesi-
nin başlıca məqamları vurğulanıb. Azərbaycanın 
beynəlxalq əlaqələri və xarici siyasətin Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
hissəsi üzərində də ölkə rəhbəri ayrıca dayanıb. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 6-da “Rusiya Dəmir Yolları” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Baş direktoru və idarə heyətinin 
sədri Oleq Belozyorovu qəbul edib. 



7 may 2019-cu il, çərşənbə axşamı2
Horadiz şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin layihələndirilməsi və yenidən 
qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Horadiz şəhərinin su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi 
və yenidən qurulması işlərinin görülməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 
890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 
dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət 
əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 
1.7.7-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 

6,0 (altı) milyon manatı “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti zati-aliləri 

cənab Vladimir Putinə
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Şeremetyevo aeroportunda təyyarənin qəza enişi 

nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı barədə xəbər məni 
dərindən kədərləndirdi.

Azərbaycan xalqı adından və şəxsən öz adımdan 
Sizə, həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına, bütün 
Rusiya xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Xəsarət 
alanların tezliklə sağalmasını arzu edirəm. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 13 noyabr 

tarixli 483-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 23 noyabr tarixli 
654 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri haqqında” 2009-cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Maliyyə 

Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdiyi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi 
Qaydası”nın və “Dövlət qurumlarının dövlət xəzinədarlığı məlumatlarına real vaxt rejimində 

çıxışının təmin edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 15 may tarixli  
72 nömrəli fərmanlarında və “Azərbaycan Respublikasında dövlət borcunun idarə edilməsinə 
dair orta və uzun müddət üçün Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 24 avqust 

tarixli 424 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr 
tarixli 1359-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 avqust tarixli 
610 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci 
il 21 dekabr tarixli 420 nömrəli Fərmanının 1.1-ci 
bəndinin icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il 
13 noyabr tarixli 483-IIIQD nömrəli Qanununun 
tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2007-ci il 23 noyabr tarixli 654 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 11, maddə 1102) 
2-ci hissəsi ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-
cu il 9 fevral tarixli 48 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009,  
№ 2, maddə 61, № 7, maddə 533, № 10, maddə 
780, № 12, maddə 983; 2010, № 2, maddələr 77, 
80; 2011, № 2, maddə 85; 2015, № 2, maddə 108, 
№ 9, maddə 988; 2016, № 9, maddə 1479; 2017, 
№ 5, maddə 771, № 6, maddə 1081; 2018, № 1, 
maddə 47, № 3, maddə 450, № 5, maddə 912, 
№ 12 (I kitab), maddələr 2556, 2572; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 1 mart 
tarixli 568 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”nin 8.31-ci bəndinə “dövlətin 
daxili və xarici borclarının” sözlərindən sonra “, il 
ərzində veriləcək dövlət zəmanətinin məbləğinin” 
sözləri əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2018-ci il 15 may tarixli 72 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2018, № 5, maddə 940, № 12 (I kitab), maddə 
2556) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyinin dövlət qurumlarına təqdim etdi-
yi hesabatların formaları və onların təqdim edilməsi 
Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.0.15-ci, 2.0.27-ci yarımbəndlərdə, həmin 

Qaydaya 6 nömrəli əlavənin cədvəlində, 15 və 27 
nömrəli əlavələrin adlarında “Dövlət zəmanəti ilə 
alınan borcların” sözləri “Dövlət borcu və zəmanəti 
üzrə öhdəliklərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. həmin Qaydaya 22 nömrəli əlavənin 1.2-ci 
və 3.8-ci bəndlərində “Dövlət zəmanəti ilə alınmış 
borcların” sözləri “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 24 avqust tarixli 424 nömrəli Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2018, № 8, maddə 1758, № 12 (I kitab), maddə 
2556) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublika-
sında dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və 
uzun müddət üçün Strategiya”nın 3-cü hissəsində 
və 7.3-cü bəndində (hər iki halda) “Dövlət zəmanəti 
ilə alınan borcların” sözləri “Dövlət borcu və 
zəmanəti üzrə öhdəliklərin” sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il  
30 oktyabr tarixli 177 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Pro-
sessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2009-cu il 30 oktyabr tarixli 177 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2009, № 10, maddə 790; 2018, 
№ 5, maddə 908) 2.1-2-ci bəndinə “orqanlarının” 
sözündən sonra “, dövlətə məxsus olan hüquqi 

şəxslərin” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

“Azərbaycan Respublikasının  
Prezidenti yanında Apellyasiya Şurasının 

yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il  

3 fevral tarixli 761 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-
nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Apellyasiya Şurasının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2016-cı il 3 fevral tarixli 761 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), 
maddə 225; 2017, № 12, maddə 2334; 2018, 
№ 4, maddə 660; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 12 mart tarixli 587 
nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1. Preambulaya “orqanlarının” sözündən 
sonra “, dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin” sözləri əlavə edilsin və preambula-
da “orqana” sözü “instansiyaya” sözü ilə əvəz 
edilsin.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti yanında Apellyasiya Şurası haqqında 
Əsasnamə” üzrə:

2.1. 1.1-ci bəndə “orqanlarının” sözündən 
sonra “, dövlətə məxsus olan hüquqi 
şəxslərin” sözləri əlavə edilsin, həmin bənddə 
“orqana” sözü “instansiyaya” sözü ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 1.3-cü bənddən “şikayətləri üzrə” 
sözləri çıxarılsın;

2.3. 1.3-cü bəndə və 2.0.1-ci yarımbəndə 
“orqanlarının” sözündən sonra “, dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə 
edilsin;

2.4. 7.9-cu bəndə “orqana” sözündən 
sonra “(dövlətə məxsus olan hüquqi şəxsə)” 
sözləri, “orqan” sözündən sonra “(dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxs)” sözləri və “orqa-
nın” sözündən sonra “(dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxsin)” sözləri əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 may 2019-cu il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 209                          Bakı şəhəri, 3 may 2019-cu il
“Azərbaycan SSR ərazisində qoruqların, dövlət ovçuluq, meşə-ovçuluq 

təsərrüfatlarının və yasaqlıqlarının səmərəli şəbəkəsinin təşkil edilməsi haqqında” 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1958-ci il 6 may tarixli 305 nömrəli Qərarında 
və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Geodeziya və kartoqrafiya 
fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” 2002-
ci il 10 oktyabr tarixli 156 nömrəli, “İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, “Dövlət orqanlarının aparatının 
(və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adlarının 
təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli, “Doktoranturalar 
yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə 
və təşkilatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il 14 dekabr ta-
rixli 235 nömrəli, “Baza maliyyələşdirilməsinin subyektləri olan elmi müəssisə 
və təşkilatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 21 dekabr tarixli 
584 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2018-ci il 19 dekabr tarixli 548 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikası Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturunun 
və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 
yanvar tarixli 476 nömrəli Fərmanının 9.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan SSR ərazisində 
qoruqların, dövlət ovçuluq, meşə-ovçuluq 
təsərrüfatlarının və yasaqlıqlarının səmərəli 
şəbəkəsinin təşkil edilməsi haqqında” 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1958-
ci il 6 may tarixli 305 nömrəli Qərarının 1 
nömrəli Əlavəsinin - “Azərbaycan SSR-
də yenidən təşkili nəzərdə tutulan dövlət 
ovçuluq təsərrüfatlarının Siyahısı”nın 2-ci 
hissəsi ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 10 oktyabr tarixli 156 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2002,  
№ 10, maddə 639; 2003, № 9, maddə 

533; 2014, № 7, maddə 928; 2016, № 9, 
maddə 1585, № 10, maddə 1712, № 11, 
maddə 1925) ilə təsdiq edilmiş “Geodeziya 
və kartoqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti 
haqqında Əsasnamə”nin 13-cü hissəsində 
“Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Geodezi-
ya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin 
yerli bölmələrinin” sözləri “Azərbaycan 
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli  
136 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2007,  
№ 8, maddə 861, № 9, maddə 923,  
№ 10, maddə 1021, № 12, maddə 1331; 
2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 
150, № 4, maddələr 282, 293, № 8, 
maddələr 674, 675, 680, № 10, maddələr 
846, 852, 856; 2010, № 2, maddələr 146, 
161, № 11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 
54, № 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 
2012, № 5, maddə 475, № 8, maddə 817, 

№ 10, maddə 1028, № 11, maddə 1204, 
№ 12, maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, 
maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038,  
№ 10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, 
№ 3, maddə 312, № 6, maddə 736,  
№ 7, maddə 918, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 612, 
№ 6, maddə 799, № 11, maddə 1413; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 381, № 4, 
maddələr 781, 831, № 5, maddə 955, 
№ 7, maddə 1342, № 8, maddələr 1439, 
1450, № 9, maddələr 1583, 1585, 1588, 
№ 11, maddə 1976, № 12, maddə 2241; 
2017, № 2, maddələr 283, 295, 310, № 
5, maddə 972, № 8, maddə 1610, № 10, 
maddə 1920; 2018, № 2, maddə 335, № 3, 
maddələr 577, 626, № 7 (II kitab), maddə 
1654, № 10, maddələr 2142, 2161; 2019, 
№ 1, maddə 159; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 14 mart tarixli 
95 nömrəli, 28 mart tarixli 130, 132 nömrəli 
və 3 aprel tarixli 146 nömrəli qərarları) 
ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların 
Təsnifatı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 17.1-ci bənd aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

“17.1. Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlyi 
yanında:

17.1.1. Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik 
Xidməti

17.1.2.  Meşələrin İnkişafı Xidməti
17.1.3. Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması 

Xidməti
17.1.4. Milli Hidrometeorologiya 

Xidməti”;
3.2. aşağıdakı məzmunda 17.2-ci bənd 

əlavə edilsin:
“17.2. Azərbaycan Respublikası Ekolo-

giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin:
17.2.1. Xəzər Kompleks Ekoloji Monito-

rinq İdarəsi
17.2.2. regional ekologiya və təbii 

sərvətlər idarələri”.
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli  
277 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2008,  
№ 12, maddə 1115; 2009, № 2, maddə 
153, № 4, maddə 282, № 7, maddə 605, 
№ 8, maddələr 674, 680, № 10, maddələr 
846, 852, 856; 2010, № 1, maddə 60,  
№ 2, maddələr 146, 161, № 10, maddələr 
906, 912, № 11, maddə 1040; 2011,  
№ 1, maddə 66, № 5, maddə 446, № 9, 
maddələr 856, 862; 2012, № 5, maddə 
479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 1027, 
№ 11, maddə 1205; 2013, № 1, maddə 74, 
№ 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, 
maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 
736, № 7, maddə 919, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611, 
№ 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 
2016, № 1, maddə 171, № 2 (II kitab), 
maddə 382, № 3, maddə 608, № 4, 
maddələr 782, 831, № 5, maddə 955, № 7, 
maddə 1343, № 8, maddələr 1440, 1450, 
№ 9, maddələr 1584, 1585, 1587, № 11, 
maddə 1976, № 12, maddə 2241; 2017, 
№ 2, maddələr 282, 296, 311, № 5, maddə 
972, № 8, maddə 1611, № 10, maddələr 
1921, 1922, № 11, maddə 2186; 2018,  
№ 2, maddə 336, № 3, maddələr 578, 625, 
631, № 7 (II kitab), maddə 1655, № 10 
maddələr 2142, 2161; 2019, № 1, maddə 
160; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 14 mart tarixli 95 
nömrəli, 28 mart tarixli 130, 132 nömrəli 
və 3 aprel tarixli 146 nömrəli qərarları) 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının 
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin 
edən qurumların) və onun bölmələrinin 

adları”nda “Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
yanında, tabeliyində olan:” bölməsi aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında, 
tabeliyində olan:

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Dövlət 
Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Bioloji 
Müxtəlifliyin Qorunması Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında 
Meşələrin İnkişafı Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Milli 
Hidrometeorologiya Xidməti

Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq 
İdarəsi

Regional ekologiya və təbii sərvətlər 
idarələri.”.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2010,  
№ 12, maddə 1117; 2011, № 9, maddə 
853; 2013, № 7, maddə 883, № 10, maddə 
1232; 2014, № 1, maddə 57,  
№ 6, maddələr 736, 752; 2015, № 4, 
maddə 455, № 8, maddə 967; 2016,  
№ 5, maddə 955, № 6, maddə 1208,  
№ 8, maddə 1435, №11, maddə 1953; 
2017, № 2, maddə 301, № 4, maddə 667, 
№ 7, maddə 1494, № 10, maddə 1931; 
2018, № 3, maddə 598, № 8, maddə 1798, 
№ 9, maddə 1935; 2019, № 1, maddə 
150) ilə təsdiq edilmiş “Doktoranturalar 
yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali 
təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və 

təşkilatların Siyahısı”nın “Azərbaycan Res-
publikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi üzrə” bölməsi ləğv edilsin. 

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli  
584 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,  
№ 12 (II kitab), maddə 2531; 2018,  
№ 8, maddə 1798) ilə təsdiq edilmiş “Baza 
maliyyələşdirilməsinin subyektləri olan elmi 
müəssisə və təşkilatların Siyahısı”nın 5-ci 
hissəsi ləğv edilsin. 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli 548 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12 
(II kitab), maddə 2744) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturuna 
daxil olmayan tabeliyindəki qurumların 
Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. “1.Büdcədən maliyyələşdirilən 
qurumlar” hissəsində 1.19-cu, 1.20-ci, 
1.22-ci, 1.32-ci, 1.33-cü, 1.50-1.55-ci, 
1.59-cu, 1.60-cı, 1.67-ci, 1.68-ci, 1.70-
ci, 1.72-1.78-ci, 1.81-1.84-cü bəndlər və 
“2.Təsərrüfathesablı təşkilatlar.” hissəsində 
2.2-ci bənd ləğv edilsin;

7.2. “2. Təsərrüfathesablı təşkilatlar” 
hissəsinə aşağıdakı məzmunda 2.4-cü 
bənd əlavə edilsin:

“2.4. “Geodeziya və Kartoqrafiya” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.”;

7.3. “3. Publik hüquqi şəxslər” 
hissəsinə aşağıdakı məzmunda 3.2-ci 
bənd əlavə edilsin:

“3.2. Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentliyi.”.
 

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri

Azərbaycan ən nüfuzlu tədbirləri 
yüksək səviyyədə keçirməyi bacarır 

– İlk növbədə qeyd etmək 
istəyirəm ki, tədbirin açılış 
mərasimində Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
forum iştirakçılarına ünvanlanan 
dərin məzmunlu, parlaq nitqini 
böyük maraqla dinlədim. 
Əslində, dövlət başçısının 
nitqində səslənən çox dəyərli 
fikir və tövsiyələr forumun 
öz işini böyük uğurla davam 
etdirməsi üçün güclü bir impuls 
rolunu oynadı.  

Görünən budur ki, 
Bakı hazırda dünyanın 
mədəniyyətlərarası dialoq 

mərkəzlərindən birinə çevrilib. 
Hesab edirəm ki, dialoq, an-
laşma, sülh, sabitlik, mehriban 
birgə yaşama, tolerantlıq kimi 
şüarların və təbliğat işlərinin ya-
yılması olduqca vacibdir. Forum 
iştirakçılarının hər biri kimi mən 
də, Azərbaycana və Prezident 
cənab İlham Əliyevə belə bir 
təşəbbüsü reallaşdırdığına görə 
təşəkkür edirəm. 

Bir məqamı xüsusi vurğula-
maq istəyirəm. Beşinci Ümum-
dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu çox yüksək 
səviyyədə təşkil olunub. Bu, 

ona dəlalət edir ki, Azərbaycan 
ən nüfuzlu tədbirləri yüksək 
səviyyədə keçirməyi bacarır. 

Azərbaycan paytaxtı, 
gözəl Bakı, şəhərin səmimi, 
qonaqpərvər sakinləri yad-
daşımda əbədi həkk olundu. 
İnanıram ki, tale yolumu 
yenidən bu gözəl şəhərə 
salacaq. Tam səmimi deyirəm: 
Azərbaycanın uğurlarına hər 
zaman sevinəcəyəm.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”

Beşinci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası  Dialoq  Forumu 
öz işini uğurla başa çatdırıb. Əməkdaşımız tədbir 
iştirakçısı, UNESCO-nun Sülh və Dayanıqlı İnkişaf üzrə 

Mahatma Qandi Təhsil İnstitutunun təhsil vasitəsilə zorakı 
ekstremizmin qarşısının alınması üzrə mütəxəssisi Kuani 
Şimon ilə görüşərək, ondan forum barədə təəssüratlarını 
bölüşməsini xahiş edib. Hörmətli qonaq məmnuniyyətlə 
bunları deyib:  

BMT-nin xəbər portalı Bakı Forumundan yazır
BMT-nin “un.orgnews” fransız-

dilli xəbər portalında V Ümumdün-
ya Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-
rumuna dair “Mədəniyyətlərarası 
dialoq münaqişələrin və şiddətli 
ekstremizmin qarşısının alınma-
sında güclü vasitədir” adlı məqalə 
dərc olunub. Məqalədə forumun 
“Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və 
zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət 
naminə dialoq quraq” mövzusun-
da keçirildiyi bildirilib.

Yazıda “Bakı prosesi”nin 
nailiyyətlərindən bəhs olunur. 
Həmçinin forumdakı çıxışlara 
da geniş yer verilir. Bildirilir 
ki, bu gün dünyada dinlərdən 
sui-istifadə olunur. Bu cür 
mənfi təzahürlərə qarşı konk-
ret mübarizə istiqamətlərinin 
müəyyənləşdirilməsinin vacibliyi 
vurğulanır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”



Azərbaycan ictimai 
təfəkküründə əsrlər boyu aktuallığı-
nı qoruyub saxlayan ədalətli rəhbər 
arzusu da Heydər Əliyev dühası-
nın parlaq şəxsiyyətində reallığa 
qovuşmuş, ümummilli lider siyasi 
fəaliyyətinin bütün mərhələlərində 
humanizm və insanpərvərlik 
prinsiplərinə əsaslanan mükəmməl 
idarəçilik sisteminin formalaşdırıl-
masına xüsusi diqqət yetirmişdir. 
Dərin zəkası, liderlik qabiliyyəti, 
milli dəyərlərə sıx bağlılığı, fit-
ri idarəçilik məharəti, zəngin 
mənəviyyatı ilə daim xalqının 
sevimli şəxsiyyəti olmuş ulu öndər 
bu zirvəyə, həm də hakimiyyət sü-
kanının arxasına keçdiyi ilk gündən 
qanunsuzluğa, ədalətsizliyə və öz-
başınalığa qarşı apardığı prinsipial 
mübarizə ilə yüksəlmişdir.

Hələ 1969-cu il iyulun 14-də 
Azərbaycanda rəhbərliyə başla-
yan Heydər Əliyev respublikada 
qanunçuluğun gücləndirilməsinə 
başlamış, məmur özbaşınalığı-
na, rüşvətxorluğa qarşı aman-
sız mübarizə aparmışdır. Bu 
mərhələdən etibarən respublika-
mızın həyatında geniş vüsət alan 
ictimai-siyasi proseslər və iqtisadi 
islahatlar müsbətə doğru radikal 
dəyişikliklərə təkan vermişdir.

Müstəqil Azərbaycanın 25 ildən 
çox müddətdə sosial-iqtisadi 
sahədə qazandığı böyük uğur-
lar da ümummilli lider Heydər 
Əliyevin hələ ötən əsrin 70-80-ci 
illərində böyük müdrikliklə forma-
laşdırdığı iqtisadi resurslardan, 
sənaye və istehsal potensialından 
qaynaqlanır. Ulu öndər Heydər 
Əliyev bu gün həm də keçmiş 
ittifaqın iqtisadiyyatı üçün əlverişli 
xammal bazasına çevrilmiş 
Azərbaycanın yeni inkişaf strate-
giyasını işləyib həyata keçirmiş 
lider kimi ehtiramla xatırlanır.

Böyük strateq Heydər Əliyev 
hələ Azərbaycana rəhbərliyinin 
birinci dövründə ölkənin inkişafı 
istiqamətində gördüyü işlərlə, qəbul 
etdiyi cəsarətli qərarlarla, həyata 
keçirdiyi tikinti-quruculuq tədbirləri, 
habelə bir neçə onillikdən sonra 
müstəqillik nemətinə qovuşacaq 
respublikamızın sabahına hesab-
lanmış digər məqsədyönlü addımla-
rı ilə özünün ümummilli lider obrazı-
nı yaratmış, tarix böyük strateqin bu 
statusunu bütün mərhələlərdə qoru-
muşdur. Azərbaycan xalqı özünün 
müstəqil inkişaf yolunda ulu öndər 
Heydər Əliyevin respublikaya birinci 
rəhbərliyi dövründə əsası qoyul-
muş zəngin iqtisadi-siyasi, mənəvi 
və intellektual potensiala istinad 
etmişdir. Bu baxımdan xalqımızın 
müstəqil dövlətdə yaşamaq idealı-
nın real, dayanıqlı əsaslar üzərində 
gerçəkləşərək əbədiləşməsi ümum-
milli lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır.

Ulu öndər bu reallığı da 
yaxşı bilirdi ki, xalqın siyasi 
müstəqilliyinin təməlini onun iqti-
sadi azadlığı şərtləndirir. Təsadüfi 
deyil ki, 1969-1982-ci illərdə 
iqtisadi həyatın bütün sahələrində 
baş vermiş köklü dəyişikliklər 
miqyasına görə Azərbaycanın 
şanlı quruculuq salnaməsinin ən 
dolğun, şərəfli səhifələrini təşkil 
edir. Müstəqil Azərbaycanın keçid 
dövrünü başa vuraraq dünya 
iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya 
edən qüdrətli dövlətə çevrilməsinin 
hazırkı möhkəm təməli də Heydər 
Əliyevin respublikaya birinci 
rəhbərliyi dövründə formalaşdırdığı 
güclü iqtisadi bünövrəyə söykənir.

Ulu öndər ölkənin gələcəyini, 
müstəqilliyini düşünərək SSRİ 
rəhbərliyi qarşısında təkidli tələblər 
irəli sürmüş, strateji əhəmiyyətli 
bir sıra sənaye və istehsal 
müəssisələrinin respublikamızda 
inşasına nail olmuşdur. Böyük 
strateqin həmin illərdə Bakı məişət 
kondisionerləri və dərin özüllər za-
vodlarının tikintisi ilə bağlı nümayiş 
etdirdiyi yüksək qətiyyət, prinsipial-
lıq bunu bir daha təsdiqləyir.

Keçmiş Sovet İttifaqı kimi böyük 
bir dövlətin zəngin iqtisadi poten-
sialından və geniş imkanlarından 
istifadə edərək respublikanı tərəqqi 
yoluna çıxaran Heydər Əliyev yeni 
və mütərəqqi sənaye sahələrinin 
yaradılması istiqamətində də 
mühüm tədbirlər həyata keçirmiş-
dir. Həmin illərdə respublikanın 
bütün bölgələrinin inkişafı, isteh-
salla bilavasitə bağlı elmi-tədqiqat 
sahələrinin genişləndirilməsi 
sahəsində kompleks tədbirlər 
görülmüş, elmi-texniki tərəqqinin 
nailiyyətləri, mütərəqqi texno-
logiyaların istehsalatda tətbiqi 
Azərbaycanın ittifaq miqyasın-
da öncül mövqelərə çıxmasına, 
ölkənin sosial-iqtisadi həyatında 
yüksəlişə təkan vermişdir.

Ümumilikdə, 1970-1982-ci 
illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
və ciddi səyləri nəticəsində respub-
likada onlarla zavod, fabrik, isteh-
salat sahələri yaradılmış, 250-dən 
çox sənaye müəssisəsi fəaliyyətə 
başlamışdır. Azərbaycan bir sıra 
istehsal sahələrinə görə Sovet 
İttifaqında aparıcı yer tutmuş, 
respublikada istehsal olunan 350 
adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə 
ixrac edilmişdir.

Bütövlükdə 14 il ərzində res-
publikada əvvəlki yarım əsrdəki 

qədər sənaye məhsulu istehsal 
olunmuş, sənaye istehsalı 2,7 
dəfə artmış və 1969-cu ilə qədər 
aqrar respublika hesab olunan 
Azərbaycanın ümumi daxili 
məhsulunda sənayenin payı 66 
faizə yüksəlmişdi. Həmin illərdə 
kənd təsərrüfatı məhsulları 2,5 
dəfə artmış, pambıq istehsalı 300 
min tondan 1 milyon tona, üzüm 
istehsalı isə 272 min tondan 2 
milyon tona çatmışdı. Azərbaycan 
ittifaqda yetişdirilən pambığın 
9,2 faizini, üzümün isə 27 faizini 
vermişdi. 1969-1982-ci illərdə milli 
gəlir 2,6 dəfə artmış və Azərbaycan 
iqtisadiyyatının inkişafına 7,2 
milyard manatlıq, yaxud əvvəlki 
50 ildəkindən 4,5 dəfə çox kapital 
qoyulmuşdu. Artıq 1982-ci ildə 
bu rəqəm 1952-ci ildəkini 30 dəfə 
üstələmişdi.

Ümummilli liderin böyük 
qətiyyət və iradə əsasında 
formalaşdırmağa başladığı 
sənaye potensialı nəticəsində 
respublikamız ötən əsrin 70-ci 
illərində neft maşınqayırması, 
məişət kondisionerləri, elektrik 
mühərrikləri, elektromaqnit avadan-
lığı, soyuducular, sintetik kauçuk, 
boru-prokat, şüşə və şüşə qablar 
və s. istehsalına görə ittifaq miqya-
sında qabaqcıl mövqeyə çıxmışdır. 

Həmin illərdə Bakıda, Sumqayıtda, 
Gəncədə və digər şəhərlərdə inşa 
olunan iri müəssisələr bu günün 
özündə də milli iqtisadiyyatın güclü 
sənaye kompleksinin formalaş-
masına zəmin yaradan möhkəm 
təməldir.

Respublikaya birinci rəhbərliyi 
dövründə ulu öndər Heydər Əliyev 
qeyri-neft sektorunun inkişafına 
xüsusi diqqət yetirmiş, bununla 
da respublika regionlarının tarazlı 
qaydada inkişaf etdirilməsinə, yeni 
iş yerlərinin açılmasına, əhalinin 
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması-
na, demoqrafik inkişafa, kənd və 
qəsəbələrin sosial-mədəni sima-
sının müasirləşməsinə dair strateji 
məqsədlərini ardıcıllıqla həyata 
keçirmişdir. Ulu öndər Heydər 
Əliyev o dövrün ən ağır şərtləri, 
məhdudiyyətləri çərçivəsində 
xalqının gələcək rifahı üçün 
əlindən gələni əsirgəməmiş, bəzən 
mümkün görünməyəni belə reallığa 
çevirmişdir.

1982-ci ilin dekabrında Heydər 
Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini vəzifəsinə 
irəli çəkilməsi və Sov.İKP MK-nın 
Siyasi Bürosunun üzvü seçilməsi 
onun müdrikliyinin ittifaq rəhbərliyi 
səviyyəsində etirafı olmuşdur. 
Ümummilli liderin səlahiyyət 
dairəsinə nəqliyyatdan sənayeyə, 
neftdən sosial infrastrukturadək 
iqtisadiyyatın ən önəmli sahələri, 
həmçinin mədəniyyət, Yaxın Şərq 
diplomatiyası kimi olduqca vacib 
istiqamətlər aid idi. Bu dövrdə 
Heydər Əliyev ittifaq miqyasında, 
ən əsası isə xaricdə görkəmli 
dövlət xadimi, qurucu lider, 
birləşdirici siyasətçi kimi tanınmış 
və qəbul edilmişdi.

Beş il ərzində Heydər Əliyev 
Azərbaycanda gedən ictimai-si-
yasi və mədəni prosesləri uzaq 
Moskvadan müşahidə etsə də, 
ildə azı bir dəfə vətənə gələrək 
insanlarla görüşmüş, respublikanın 
daxili həyatı haqqında daha səhih 
məlumatlar almağa çalışmışdır. Ulu 
öndər son dərəcə gərgin iş rejiminə 
baxmayaraq, Azərbaycan haqqın-
da məlumatlarla daim maraqlan-
mışdır. Ümummilli lider Moskvada 
işlədiyi illərdə də milli maraqlarla 
bağlı məsələlərdə daim əzmkarlıq 
göstərmiş, yüksək siyasi iradə 
ortaya qoymuş, mərkəzin yeritdiyi 
siyasətin ayrı-ayrı çalarları ilə bağlı 
tənqidi fikirlərini, mülahizələrini 
ortaya qoymuşdur.

Qısa müddətdə qazandığı 
yüksək nüfuz liderimizə qarşı 
şər cəbhəsinin də yaranmasına 
səbəb oldu. 1987-ci ildə bütün 
rəhbər vəzifələrdən istefa verən 
ulu öndərə xalqı və taleyi heç də 
təqaüdçü statusu vermədi. Qar-
şıda onu daha məsuliyyətli, daha 
fədakar fəaliyyət gözləyirdi. Amma 
bu dövrdə hər bir vətəndaşımız 
üçün vacib bir məqam da özünü 
təsdiq etdi. 1969-1987-ci illər, yəni 
Heydər Əliyev dövrü necə böyük 
uğurlarla, möhtəşəm quruculuqla 
müşayiət olundusa, 1987-1993-cü 
illər--Heydər Əliyevin rəhbərlikdə 
olmadığı müddət böyük faciələrlə, 
itkilərlə, böhranlarla keçdi. Biz 
Heydər Əliyevsizliyin necə bö-
yük məşəqqətlərə rəvac verdiyini 
yüzlərlə acı faktın fonunda aydın 
hiss etdik.

1993-cü ilin iyununda xalqın 
təkidli tələbi ilə Bakıya qayıdan 
ümummilli lider Heydər Əliyev yo-
rulmaq bilmədən, qətiyyət və böyük 
bacarıqla Azərbaycanın başı üstü-
nü almış vətəndaş müharibəsi alo-
vunu söndürmüş, ölkədə baş alıb 
gedən qanunsuz silahlı dəstələr 
zərərsizləşdirilmişdir. Ulu öndər 
ictimai-siyasi sabitliyin bərpasına, 
qanunçuluğun və hüquq qaydaları-
nın möhkəmləndirilməsinə, cəbhə 
bölgəsində atəşkəs rejiminə nail 
olmuş, habelə demokratik inkişaf 
kursu ilə uzlaşan sosial-iqtisadi 
siyasət strategiyasını ortaya qoy-
muşdur.

Həmin dövrdə respublikanın 
məhdud maliyyə imkanları və zəif 
büdcəsi ilə qarşıya qoyulmuş stra-
teji məqsədlərin yaxın gələcəkdə 
reallaşdırılmasının qeyri-mümkün-
lüyünü nəzərə alan, sosial-iqtisadi 
inkişaf prosesində xarici kapital 
və sərmayə amilinin təkanverici 
rolunu düzgün olaraq önə çəkən 
Heydər Əliyev xarici şirkətlərlə 
Xəzərin Azərbaycan sektorun-
dakı zəngin neft ehtiyatlarının 
mənimsənilməsini nəzərdə tutan 
müqavilələrin imzalanmasına da 
vacib məsələ kimi yanaşmışdır. İq-
tisadi inkişafın sürətləndirilməsinin, 
səmərəli sosial-iqtisadi islahat-
ların aparılmasının, investisiya 
layihələrinin həyata keçirilməsinin 
ümdə şərti kimi müstəqil 
Azərbaycanın yeni neft strategi-
yası işlənib hazırlanmış, 1994-cü 
ildən etibarən mərhələlərlə həyata 
keçirilmişdir.

Ümumiyyətlə, Azərbaycan 
rəhbərliyi həmin illərdə heç bir 
səhvə yol vermədən aparıcı Qərb 
şirkətləri ilə aparılan danışıqların 
məntiqi sonluqla yekunlaşma-
sına nail olmuş, 1994-cü ilin 20 
sentyabrında Bakıda dünyanın 11 
transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə 
“Əsrin müqaviləsi” adlı qlobal neft 
müqaviləsinin təntənəli imzalanma 
mərasimi keçirilmişdir. Bununla 
da Azərbaycan MDB məkanında 
Qərbin iri neft şirkətləri ilə irimiq-
yaslı saziş imzalayan ilk dövlət ol-
maqla, Xəzər dənizində beynəlxalq 
əməkdaşlığın bünövrəsini qoy-
muşdur. Xəzərin Azərbaycan 
sektorunda yerləşən “Azəri”, 
“Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının 
birgə mənimsənilməsini nəzərdə 
tutan bu sazişin reallaşması təkcə 
respublikamız üçün deyil, Qərbin 
bir sıra aparıcı dövlətləri, habelə 
Cənubi Qafqaz və Orta Asiya 
regionu üçün də strateji əhəmiyyət 
daşımışdır. Bu qlobal enerji 
müqaviləsi Azərbaycanın müstəqil 
dövlət olaraq öz təbii sərvətlərinə 
sahib çıxmaq, milli mənafelərini, 
iqtisadi və strateji maraqlarını 

sonadək müdafiə etmək əzmində 
olduğunu təsdiqləmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında hazırlanaraq 
1995-ci il noyabrın 12-də ümum-
xalq səsverməsi yolu ilə qəbul 
edilmiş Konstitusiyamız demok-
ratiya və azad bazar iqtisadiyyatı 
yolunu seçmiş Azərbaycanda siya-
si sistemin modernləşdirilməsinə, 
vətəndaşların hüquq və 
vəzifələrinin sərhədlərinin dəqiq 
şəkildə müəyyənləşdirilməsinə, 
hakimiyyət bölgüsü prinsipinin tam 
şəkildə bərqərar olmasına imkan 
yaratmışdır. Demokratik, hüquqi və 
dünyəvi dövlət quruculuğu ideya-
sının təməl prinsiplərini özündə 
ehtiva edən bu Konstitusiya ötən 
müddətdə ictimai münasibətlərin 
sivil şəkildə tənzimlənməsinə, 
dövlətlə vətəndaş arasın-
da qarşılıqlı məsuliyyət və 
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə 
mükəmməl mexanizmlər yarat-
mışdır. Cəmiyyətin hüquq siste-
minin fundamental əsasını təşkil 
edən Konstitusiyanın demok-
ratikliyi, hamılıqla qəbul edilmiş 
ümumbəşəri norma və prinsiplərə 
cavab verməsi isə adekvat olaraq 
ictimai münasibətləri tənzimləyən 
qanunların liberallığında, insan 
və vətəndaş hüquq-azadlıqlarına 
maksimum təminat yaratmasında 
real təcəssümünü tapmışdır.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
yaxşı bilirdi ki, bazar mexanizmi-
nin hərəkətverici qüvvəsi sayılan 
sahibkarlığın inkişafı keçid iqti-
sadiyyatlı ölkələrin sosial-iqtisadi 
sisteminin yenidən qurulmasın-
da, hökumətin qarşıya qoydu-
ğu strateji məqsədlərin uğurla 
reallaşdırılmasında mühüm rol 
oynayır. 1995-ci ildən etibarən 
respublikada sahibkarlığın inkişafı 
üçün zəruri maliyyə təminatı, süni 
maneələrin aradan qaldırılması 
üçün mükəmməl qanunvericilik ba-
zası formalaşdırılmış, fəaliyyətin bu 
növü ilə məşğul olanların hərtərəfli 
stimullaşdırılması məsələləri daim 
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə qəbul olunan qa-
nunlar yerli və xarici sahibkarların 
təhlükəsiz və xüsusi risklilik tələb 
etməyən biznes fəaliyyətinə dövlət 
tərəfindən verilən hüquqi təminatı 
daha da gücləndirmiş, investisiya-
ların qarşılıqlı təşviqinə və qorun-
masına əsaslı zəmin formalaşdır-
mışdır.

Heydər Əliyevin yaratdığı 
möhtəşəm əsərlərdən biri də 
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. 
Bu təşkilatın yaradılması ilə 
Azərbaycanın siyasi, ictimai, 
dövlət həyatında yeni dövrün 
başlanğıcı qoyuldu. Adıçəkilən 

partiya yarandığı gündən qarşıya 
qoyduğu fəaliyyət nümunəsi ilə 
dövlətimizin, xalqımızın maraqla-
rını ən yüksək səviyyədə müdafiə 
etməklə ümumxalq partiyasına 
çevrildi. Sıralarında 700 mindən 
artıq üzvü birləşdirərək Azərbaycan 
cəmiyyətinin aparıcı ictimai-siya-
si qüvvəsi olan YAP, ulu öndərin 
təbirincə desək, nəinki dünənin, 
eləcə də bu günün və sabahın 
partiyası oldu. Son 26 ildə bütün 
seçkilərin şəriksiz qalibi olan YAP 
həm də Cənubi Qafqazın ən böyük 
siyasi gücüdür.

Azərbaycanın mütərəqqi inkişaf 
strategiyasını irəli sürmüş Heydər 
Əliyev bu gün cismən aramızda 
olmasa da, onun ölməz ideyaları 
xalqın uğurlu inkişaf yoluna parlaq 
işıq saçır, hər bir azərbaycanlını 
vahid məram və məqsəd ətrafında 
birləşdirir. Həm də onunla qürur 
duyuruq ki, ümummilli liderin 
cənab İlham Əliyev kimi xalqının, 
dövlətinin maraqlarını daim uca 
tutan, hər bir vətəndaşın mənafeyini 
düşünən, bir sözlə, hər vədini 
əməli işi ilə doğruldan layiqli siyasi 
davamçısı var.

Azərbaycan xalqına son 
müraciətində ulu öndər cənab 
İlham Əliyev haqqında “Mən 
ona özüm qədər inanıram 
və gələcəyinə böyük ümidlər 
bəsləyirəm” fikrini səsləndirməklə 
həm layiqli varis yetirdiyinin 
müjdəsini xalqa verir, həm də 
vətəndaşlarının da bu rəydə 
olduğunu ifadə edirdi. Həqiqətən 
də, 2003-cü ilədək cənab İlham 
Əliyev Azərbaycanda Heydər 
Əliyev kursunun yeganə davamçısı 
kimi qəbul edilir, onun liderliyinin 
alternativsizliyi birmənalı həqiqət 
sayılırdı.

Fəaliyyətə “Mən hər bir 
azərbaycanlının Prezidenti ola-
cağam” məramı ilə başlayan 
dövlət başçısı son 16 ildə əsas 
məqsədinin məhz real iş--konkret 
fəaliyyət olduğunu əməli surətdə 
təsdiqləmiş, verdiyi bütün vədləri 
layiqincə doğrultmuşdur. Ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi dövrdə qəbul 
olunan fundamental qərarlar, 
imzaladığı sərəncamlar cənab 
İlham Əliyevin daim xalqın 
mənafeyindən çıxış etdiyini, habelə 
verdiyi vədlərin sırf əməli fəaliyyətə 
söykəndiyini, reallığa adekvat 
olduğunu göstərmiş, onun ictimai 
rəydə alternativsiz rəhbərliyini 
şərtləndirmişdir.

Dövlət başçısının siyasi 
iradəsilə həyata keçirilən sistemli 
islahatlar, imzalanan fərman və 
sərəncamlar respublikamızın 
postneft dövrünə uyğunlaşdırılma-
sı, böhranın milli iqtisadiyyata şok 
təsirlərinin aradan qaldırılması, sa-

hibkarların hərtərəfli dəstəklənməsi 
yolu ilə qeyri-neft sektorunun inki-
şafının sürətləndirilməsi məqsədini 
önə çəkir. Dövlət başçısının imza-
ladığı “Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiyası və “Mil-
li iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə strateji yol xəritələri” 
kimi konseptual əhəmiyyətli 
sənədlər deməyə əsas verir ki, 
cənab İlham Əliyev Azərbaycanın 
uzunmüddətli inkişaf strategiyası-
nın dərin elmi proqnozlar əsasında 
işlənib hazırlanmasına çalışır.

İqtisadiyyatın diversifikasi-
yası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş 
tədbirlərin ardıcıl şəkildə reallaş-
dırılması üçün dövlət başçısı ölkə 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı, 
sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 
təmini, özəl sektorda əsassız yox-
lamaların dayandırılması, korrup-
siyaya qarşı səmərəli mübarizənin 
təşkili, xüsusi iqtisadi zonaların 
yaradılması, ümumiyyətlə, onlarla 
istiqamət üzrə dövlət proqramları, 
sərəncam və fərmanlar imzalamış-
dır.

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidenti Administrasiyasının 
rəhbəri akademik Ramiz  Mehdiyev 
“Prezident İlham Əliyevin iq-
tisadi inkişaf strategiyasının 
əsas istiqamətləri” məqaləsində 

ölkəmizin son 15 ildə keçdiyi 
inkişaf yoluna fundamental nəzər 
salır: “Son 15 ildə 201 proqram 
xarakterli sənəd, o cümlədən 12 
konsepsiya, 12 milli strategiya, 
12 strateji yol xəritəsi, 94 dövlət 
proqramı, 10 milli fəaliyyət planı, 
23 tədbirlər planı, 21 tədbirlər 
proqramı, 17 milli plan və proq-
ramlar qəbul edilmişdir. Hazırda 
qeyri-neft sektorunda müşahidə 
edilən davamlı artım meyilləri, 
valyuta ehtiyatlarımızın həcmi və 
onunla müqayisədə xarici dövlət 
borcunun minimal səviyyəsi, mü-
hüm nəqliyyat-enerji layihələrinin 

reallaşdırılması ölkəmizin milli və 
iqtisadi təhlükəsizliyi üçün möhkəm 
əsaslar yaradır”.

Beynəlxalq müqavilələrdən 
irəli gələn öhdəliklərini tam 
şəkildə və vaxtında yerinə yetirən 
Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu 
transmilli layihələr hazırda Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində mühüm rol oynayır. 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri vasitəsilə 
Xəzər dənizinin enerji resursları 
region ölkələrinə və Avropaya 
nəql edilir. Son illərdə reallaşdırı-
lan ən mühüm layihələrdən olan 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi enerji 
əməkdaşlığımızı genişləndirərək 
Azərbaycanı Avropanın böyük təbii 
enerji təchizatçılarından birinə 
çevirmişdir.

Ötən 15 ildə Azərbaycanın 
tranzit imkanlarının reallaşması 
üçün digər iri layihələr də uğurla 
reallaşdırılmışdır. Bu baxımdan 
Ələt Beynəlxalq Dəniz Limanı-
nın və Gəmiqayırma zavodunun 
tikintisi, TRASECA, Şimal-Cənub, 
Şərq-Qərb dəhlizləri çərçivəsində 
görülən işlər, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, 
Azərbaycanın 3 peykinin orbitə 
buraxılması xüsusi vurğulanmalıdır. 
Bu günlərdə Çin Xalq Respublika-
sında təşkil olunmuş “Bir kəmər, 
bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq Fo-
rumunda iştirak edən dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanın qitələri 
birləşdirən mühüm tranzit körpüsü 
olduğunu bir daha real faktlarla 
təsdiq etmişdir. 

Azərbaycan reallığında 
hökumətin mütəmadi olaraq xalqa 
hesabat verməsi də milli dövlətçilik 
tariximizdə mütərəqqi ənənəyə 
çevrilmiş, demokratik dəyərlərə 
hörmətin, ictimai rəyə həssas 
münasibətin ifadəsi kimi diqqəti 
çəkmişdir. Bu, eyni zamanda, 
cəmiyyətdə şəffaflığın və sosial 
ədalət normalarının qorunmasını 
təmin etmiş, dövlət məmurlarının 
xalq və Prezident qarşısında 
məsuliyyətini artırmış, onları qar-
şıya qoyulmuş vəzifələrin uğurla 
həyata keçirilməsi üçün daha səylə 
çalışmağa sövq etmişdir.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır 
ki, Azərbaycanın sosialyönümlü 
siyasət strategiyası son 1 ildə yeni 
keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur. 2018-ci il 11 aprel tarixində 
xalqımızın azad iradəsilə demok-
ratik şəraitdə növbəti dəfə Prezi-
dent seçilmiş cənab İlham Əliyev 
qısa müddətdə hər bir vətəndaşın 
mənafeyinə xidmət edən islahat-
ları daha da sürətləndirmişdir. 
Hökumətin tərkibinin yenilənməsi, 
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı 

mübarizə tədbirlərinin daha da 
genişləndirilməsi, sosial sifariş 
amilinə daha həssas münasibətin 
ifadəsi son 1 ildə həyata keçirilən 
islahatların səmərəliliyini 
yüksəltmişdir.

Bu sahədəki islahatlar 
haqlı olaraq sosial paket kimi 
səciyyələndirilir. Son 4 ayda 
Prezidentin yeni sosial paketinin 
icrası ümumilikdə 3,5 milyon insanı 
əhatə edir ki, bu göstərici və qayğı 
nümunəsinin dünyada həqiqətən 
də analoqu yoxdur. Ərazi bütöv-
lüyümüz uğrunda həlak olmuş 
qəhrəman insanların ailələrinə 11 
min manat məbləğində birdəfəlik 
ödənişin edilməsi, zəlzələdən ciddi 
zərərçəkmiş vətəndaşlar üçün 
yeni evlərin tikintisi, minimum 
əməkhaqqının, sosial müavinət, 
pensiya və tələbə təqaüdlərinin 
artırılması, devalvasiya nəticəsində 
banklara borcu yaranmış 
vətəndaşların borclarının müəyyən 
şərtlər civarında kompensasiya 
edilməsi, yanğından zərərçəkmiş 
sahibkarlara kompensasiyanın 
ödənilməsi, Azərbaycanın 10 
milyonuncu vətəndaşının ailəsinə 
yüksək diqqətin göstərilməsi və 
digər sosialyönümlü addımlar 
bunun əyani göstəricisidir.

Xatırlatmaq lazımdır ki, keç-
miş ittifaq respublikaları arasın-
da ilk dəfə məhz Azərbaycanda 
vətəndaşların sovet dövründən 
banklarda qalmış əmanətlərinin 
ədalətli şəkildə qaytarılması təmin 
edilmişdir. Yeri gəlmişkən, əhalinin 
mavi yanacaq və suya görə 
borclarının silinməsi də sosialyö-
nümlü islahatlar sırasında diqqət 
çəkmişdir. Ölkəmizin sosial-iqtisadi 
inkişafında qazanılmış uğur-
lar, əldə olunmuş makroiqtisadi 
sabitlik, Azərbaycan dövlətinin 
maliyyə islahatlarının aparılması-
na imkan verməklə yanaşı, həm 
də Azərbaycan Prezidentinin 
vətəndaşlara yüksək qayğısının 
real təzahürü olmuşdur.

Aparılan islahatların nəticəsi 
olaraq Azərbaycan dünyanın ən 
nüfuzlu təşkilatlarından olan Dünya 
İqtisadi Forumunun “2018-2019 
Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı”nda 
iki pillə yüksələrək 137 ölkə ara-
sında 35-ci yerdə qərarlaşmışdır. 
Ümumilikdə respublikamız “Qlobal 
rəqabət qabiliyyəti” hesabatları 
üzrə 2005-ci ildən 2017-ci ilədək 
69-cu yerdən 34 pillə irəliləyərək 
35-ci yerə yüksəlmiş, 2009-cu ildən 
indiyədək MDB-də liderliyini qo-
ruyub saxlamışdır. Dünya İqtisadi 
Forumunun nüfuzlu indeksi sayılan 
“İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” 
hesabatında isə Azərbaycan ən 
yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələr 
sırasında üçüncü, MDB məkanında 
isə birinci yerdə qərarlaşmışdır. 
Respublikamızın hesabatda inkişaf 
etməkdə olan ölkələri geridə qoy-
ması cənab İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi sürətli, məqsədyönlü 
və inklüziv iqtisadi islahatlara 
beynəlxalq qiymətdir.

Bu islahatların uğurla real-
laşdırılmasına Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, UNESCO 
və ISESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban Əliyeva da layiqli 
töhfələrini verir. Ümumiyyətlə, 
2016-cı il 26 sentyabr tarixli ümum-
xalq referendumunun nəticəsi kimi 
təsis edilmiş bu vəzifəyə çoxşaxəli 
fəaliyyəti ilə milyonların sevgisini 
qazanmış layiqli bir şəxsiyyətin 
təyin olunması Azərbaycanın mü-
asir dövlət idarəetməsi sistemində 
keyfiyyətcə yeni mərhələnin 
başlanğıcı olmuşdur. Ötən 2 ilin 
reallıqları fonunda Azərbaycanın 
birinci xanımının bu strateji posta 
ən layiqli namizəd olduğunu bu gün 
cəmiyyətdə mütləq çoxluq etiraf 
edir, dövlət başçısının təyinatını 
ölkənin hazırkı və gələcək inkişaf 
perspektivləri baxımından vacib 
sayır. Yalnız bu səbəbdən ki, istər 
Heydər Əliyev Fondunun preziden-
ti, istərsə də Milli Məclisin deputatı 
olaraq Mehriban xanım Əliyeva 
insan amilini hər zaman uca tut-
muş, cəmiyyətdə insanpərvərlik, 
humanizm kimi dəyərlərin möhkəm 
əsaslarla intişar tapmasına çalış-
mışdır.

İslahatlarla bağlı Azərbaycan 
Prezidentinə ən böyük dəstək 
xalqdan, öz taleyini İlham 
Əliyevə etibar etmiş Azərbaycan 
vətəndaşlarından gəlir. Dövlət 
rəhbərinin müəyyənləşdirdiyi 
prioritetlərin icrasına ümumxalq 
dəstəyini hər an izləyirik. Bu gün 
Azərbaycan xalqı cənab İlham 
Əliyevi intibahın, siyasi sabitliyin, 
əmin-amanlığın və sülhün qarantı 
hesab edir, ona tam güvənir.

Xalqımız Azərbaycanın 
mənafelərinə xidmət göstərən 
amalların həyata keçirilməsində öz 
Prezidentinə dəstəyini əsirgəmir. 
Çünki xalq həyatında, taleyində 
baş vermiş böyük dəyişikliklərin, 
bizi Azərbaycanın parlaq sabahına 
doğru yaxınlaşdıran siyasi kursun 
alternativsizliyini yaxşı dərk edir 
və bu siyasəti birmənalı şəkildə 
razılıqla qarşılayır.

Ağalar VƏLİYEV, 
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədr müavini
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HEYDƏR ƏLiYEV: dahi xilaskar və 
dövlət qurucusu

İstənilən milli məqsədin gerçəkləşdirilməsi üçün müstəqil dövlətin və güclü idarəçilik 
səriştəsinə malik liderin olması vacib şərtlərdir. Belə liderlərin seçdiyi düzgün strategiya 
qlobal hədəflərə doğru inamlı addımların atılmasına, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin uğur-

la reallaşdırılmasına imkan yaradır. Bu baxımdan ümummilli lider, dünya şöhrətli ictimai-si-
yasi xadim Heydər Əliyevin ölkəmizin həyatında müstəsna rolu vardır. Hazırda Azərbaycanın 
müstəqil dövlət kimi bölgədə və dünyada layiqli yerini tapması, regional liderliyini təmin 
etməsi, iqtisadi modernləşmə mərhələsinə qədəm qoyması ulu öndərin xalqın rəyinə 
əsaslanmaqla müəyyənləşdirdiyi uzaqgörən siyasətin nəticəsidir. Hakimiyyətdə olduğu 34 
il müddətində dahi öndər xalqının tarixi mənafeləri uğrunda əzmkar mübarizə aparmış və 
ictimai-siyasi prosesləri müdrikliklə istiqamətləndirmişdir.



Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadi-
mi olan ulu öndər öz xalqının çoxminillik 
tarixinin yüksək zirvəsində özünə əbədi 
yer qazanmış bənzərsiz şəxsiyyətdir. 
Heydər Əliyev tariximizdə öz şərəfli ye-
rini tutmuş, milyonlarla insanın qəlbində 
öz heykəlini ucaltmış və müstəqillik 
tariximizin əbədiyyət rəmzinə çevrilmiş 
nadir simalardandır.

Ulu öndərin mənalı və şərəfli ömür 
yolunun hər bir parlaq səhifəsi xalqımı-
zın yaxın tarixi keçmişi ilə vəhdət təşkil 
edir. Azərbaycanın son 50 illik tarixində 
və 3 onillik suverenlik dövründə bu 
fenomenal insanın misilsiz fəaliyyəti 
təyinedici rol oynamışdır. Onun adı və 
əməlləri milli dövlətçiliyimizin əbədiyyət 
zirvəsini təşkil edir.

Azərbaycanı sülh, sabitlik, 
 milli-dini tolerantlıq məkanına, fərqli 
mədəniyyətlərin dialoq meydanına 
çevirən Heydər Əliyev ölkəmizin demok-
ratik inkişaf yolunu müəyyənləşdirmiş, 
gənc müstəqil dövlətin siyasi platfor-
masını, iqtisadi əsaslarını, mənəvi və 
əxlaqi konsepsiyalarını yaratmışdır. Ən 
əsası isə ulu öndər Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin daimiliyini, əbədiliyini, 
dönməzliyini təmin edən mükəmməl bir 
dövlətçilik ideologiyası formalaşdırmış-
dır.

Bütün bunlara görədir ki, Azərbaycan 
xalqı hər il öz dahi oğlunun dünyaya 
göz açdığı 10 may gününü milli tarixi-
nin ən əziz günlərindən biri kimi qeyd 
edir. Ulu öndərin anadan olmasının 
96-cı ildönümü ərəfəsində onun ölməz 
xatirəsi milyonlarla soydaşımızın 
duyğu-düşüncülərini yenidən öz nuru-
na bürüyür. Heydər Əliyev şəxsiyyəti 
tariximizdə, siyasi təfəkkürümüzdə artıq 
çoxdan ümummilli məna yükü daşıyan 
fenomenə çevrilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
siyasi obrazı Azərbaycan xalqının 
dövlətçilik şüurunun, tarixin sınağın-
dan şərəflə çıxmış bötöv bir idarəçlik 
məktəbinin, müasir ictimai-siyasi 
fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı 
mənzərəsidir. Ulu öndər həmişə vətəni, 

xalqı ilə birlikdə olmuşdur. Heydər 
Əliyev elə nadir şəxsiyyətlərdəndir ki, 
tarix belələrinin əməlləri, fəaliyyəti ilə 
yaranır. Onun keşməkeşli həyatı, zəngin 
bioqrafiyası isə bütöv bir epoxanın canlı 
salnaməsidir. Bu salnamənin nə az, nə 
çox – düz 50 illik bir dövrünü əhatə edən 
və xalqımızın qadir, yaradıcı əməyini 
təcəssüm etdirən səhifələri rəhbərin 
şərəfli və mənalı ömrünün unudulmaz 
anlarıdır. 

Belə bir dühanın Azərbaycan xalqına 
mənsub olması və özündən sonra bu 
xalqın tarixində yaradıcı iz və daha uzaq 
gələcəyə hesablanmış siyasi irs qoyma-
sı, bütövlükdə, xalqımızın milli uğuru və 
iftixar mənbəyidir. 

Heydər Əliyev təkcə gələcəyi görmür, 
həm də onu yaradırdı. Bu dahi insan sa-
baha doğru gedən yolu açır və insanları 
o yolla getməyə səfərbər edirdi.

İllər keçdikcə, dönə-dönə görür 
və yəqin edirik ki, Heydər Əliyev XX 
əsrin ən böyük liderləri sırasındadır. O, 
müasir demokratik Azərbaycanın ən 
yeni tarixinin yaradıcısı və müəllifidir. 
Tarixi yaradan, onun gedişinə müsbət 
təsir göstərən, öz dövründə silinməz iz 
qoyan şəxsiyyətlər yüzilliklər boyu yadda 
qalır. Heydər Əliyev böyük bir epoxanın 
mərkəzində olan şəxsiyyət idi, millətinin 
xilaskarı, dünya üçün sülhsevər insan 
idi. 

Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir 
ki, onun dahiliyi və böyüklüyü dünya 
miqyasında tanınıb etiraf olunmuşdur. 
Onun parlaq və dahi şəxsiyyəti, sərhəd 
bilməyən güclü intellekti Azərbaycandan 
çox kənara çıxmışdır.

Heydər Əliyevin istər Azərbaycan 
SSR-ə rəhbərlik etdiyi, istərsə də Sovet 
İttifaqının rəhbərliyində təmsil olunduğu 
zaman göstərdiyi siyasi əzmkarlıq və 
yorulmaz siyasi fəaliyyəti ona müasiri 
olmuş bir çox milli siyasi xadimdən fərqli 
olaraq, xarizmatik lider imici qazandır-
mışdır.

Azərbaycana rəhbərliyinin birinci 
dövründə ulu öndərin həyata keçirdiyi 
vüsətli quruculuq işləri, sosial-mədəni 

islahatlar xalqımızın milli mənlik şüurunu 
oyatmış, totalitar rejimin təzyiqlərinə bax-
mayaraq, azərbaycançılıq məfkurəsinin 
milli ideologiyaya çevrilməsinə münbit 
zəmin yaratmışdır. O illərdə Heydər 
Əliyev Azərbaycanın malik olduğu bütün 
imkanları ölkəmizin hərtərəfli yüksəlişi 
üçün səfərbərliyə almışdır. İcra edilən 
ardıcıl inkişaf proqramları, yerinə 
yetirilən kompleks tədbirlər, səmərəli 
kadr islahatları və idarəçilik metodları 
hesabına, eləcə də cəmiyyətdəki neqativ 
halların aradan qaldırılması sayəsində 
Azərbaycan çox qısa müddət ərzində 
bütün sahələrdə keçmiş SSRİ-nin qa-
baqcıl respublikaları sırasına çıxmışdır.

Hadisələrin sonrakı inkişafı da 
göstərdi ki, sovet liderləri arasında post-
sovet məkanında müstəqilləşmə epo-
xasının zərurətlərini duyan və siyasətdə 
yeni yolun traektoriyasını dəqiqliklə cıza 
bilən, yeni dövrün qüsursuz siyasi-ide-
oloyi kursunu ərsəyə gətirən yeganə 
siyasətçi məhz Heydər Əliyev olmuşdur. 
Bununla da postsovet məkanında yalnız 
Heydər Əliyev sovet dövrü ilə müstəqillik 
mərhələsinin bir-biri ilə toqquşan geo-
siyasi, hərbi, siyasi, iqtisadi və mədəni 
ziddiyyətlər xaosundan perspektivli çıxış 
yolu tapa bilmişdir. 

Heydər Əliyevin quruculuq fəaliyyəti 
keçmiş SSRİ miqyasında yüksək 
qiymətləndirilir, rəğbət doğururdu və bu, 
hər bir azərbaycanlını qürurlandırırdı. 
Məhz elə həmin vaxtdan da Heydər 
Əliyev öz xalqının lideri, millət fəadisi 
və öndəri olduğunu əməli fəaliyyəti ilə 
göstərirdi və Azərbaycanın gələcək 
müstəqilliyi üçün möhkəm bünövrə 
qoyurdu. Heydər Əliyev ittifaq dövlətinin 
rəhbərliyində işlədiyi beş il ərzində dün-
ya siyasətinin ən nüfuzlu nümayəndələri 
sırasında özünə möhkəm yer tutdu, 
Vətənimizin və xalqımızın şərəfini 
yüksəklərə qaldırdı. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından 
başlanan proseslərin məntiqi nəticəsi 
kimi 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini 
bərpa edən Azərbaycan müstəqilliyin ilk 
illərində bir sıra ağır problemlərlə üz-üzə 
qaldı. Ölkənin zəngin təbii sərvətlərindən 
məqsədyönlü istifadə üçün, ilk növbədə, 
bu problemlərin bir qismi yoluna qoyul-
malı, ən azı, ictimai-siyasi sabitlik təmin 
olunmalı, xarici təhdidlər neytrallaşdı-
rılmalı, cəmiyyət sabit inkişaf axarına 
yönləndirilməli idi. Bu tarixi missiyanı 
1993-cü ilin 15 iyununda xalqın təkidli 
tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan böyük 
dövlət adamı Heydər Əliyev öz üzərinə 
götürdü. 

Ulu öndər siyasi hakimiyyətə qa-
yıtdıqdan sonra Azərbaycanda quru-
culuq, inkişaf dövrü başlandı. Müstəqil 

dövlətimizin həqiqi lideri olaraq Heydər 
Əliyev mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə 
Azərbaycanın suverenliyinin qorunub 
saxlanması, siyasi böhranın aradan 
qaldırılması, sosial-iqtisadi problemlərin 
həlli, hüquqi dövlət quruculuğu prose-
sinin həyata keçirilməsi, demokratik 
islahatların aparılması istiqamətində 
təxirəsalınmaz tədbirləri misilsiz iradə 
və məharətlə gerçəkləşdirdi. Sabitlik 
təmin edildi, vətəndaş müharibəsinə son 
qoyuldu, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr 
tərksilah edildi və ölkəmiz islahatlar yolu-
na qədəm qoydu. 

Ümummilli liderin müdrik siyasəti, 
dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi 
sayəsində milli dövlətçilik ideyası 
gerçəkləşdirildi, müasir Azərbaycan 
dövlətinin qurulması prosesi başlandı 
və xalqımız həqiqi müstəqillik arzusuna 
çatdı. Tənəzzülə uğrayan iqtisadiyyat, 
sürətlə artan inflyasiya, işsizlik, ümidsiz-
lik mühiti və digər neqativ hallarla üz-üzə 
qalmış Azərbaycanı Heydər Əliyev qısa 
bir zamanda iqtisadi və mədəni yüksəliş 
yolu tutan, xarici sərmayələrə açıq olan 
və böyük beynəlxalq layihələrə qoşulan 
ölkəyə çevirə bildi.

Müasir Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu və memarı, xalqımızın xi-
laskarı kimi Azərbaycanın müstəqillik 
tarixini yazan ümummilli lider Heydər 
Əliyev qısa zamanda misilsiz xidmətləri 
ilə, köklü demokratik hüquqi dövlət 
quruculuğu, mütərəqqi məhkəmə-
hüquq islahatları ilə tariximizin parlaq 
səhifələrini yazdı. Heydər Əliyevin 
böyüklüyü, dövlətçilik səriştəsi onda idi 
ki, o, hüquqi dövlət quruculuğu işində 
humanizm prinsiplərindən yerində və 
düzgün istifadə etməyi uzaqgörənliklə, 
müdrikcəsinə bacarırdı. 

Böyük rəhbər hər zaman xalqının 
yanında idi, onu böyük bir izdiham 
müşayiət edirdi, hər bir vətəndaşa qayğı 
ilə yanaşırdı. Ömrünün son anınadək 
xalqının gələcək taleyi haqqında düşü-
nürdü. Dahi şəxsiyyət Vətən üçün, xalq 
üçün doğulmuşdu, ölkənin tərəqqisi, inki-
şafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün cəsarətlə 
çalışırdı. Bununla da öz xalqının 
gözündə, qəlbində dağ kimi ucalmışdı. 
Bütün bunlara görə xalqın öz sədaqətli, 
dahi övladına məhəbbəti sonsuzdur, 
əbədidir.

Öyrənildikcə öyrənilən, heç zaman 
tükənməyən Heydər Əliyev irsi, onun 
yaradıcı zəkası hələ uzun illər çoxtərəfli 
araşdırmaların mövzusu olacaq. Və hər 
zaman bu şəxsiyyətin tarixdə oynadığı 
əhəmiyyətli rol daha dərin və daha geniş 
məzmunda, konseptual şəkildə açıla-
caqdır.

Bir həqiqət isə heç zaman 
dəyişməyəcək: Heydər Əliyev müasir 
Azərbaycanın qurucusu, ümummilli 
lideri olmaqla yanaşı, həm də tərəqqi və 
ədalət, sülhpərvərlik və humanizm ideya-
larına, bəşəri dəyərlərə əsaslanan geniş 
spektrli fəaliyyəti ilə dünya tarixinin yetiş-
dirdiyi nadir şəxsiyyətlərin ön sırasında 
layiqli yerini qoruyub saxlayacaqdır.

Dünya azərbaycanlılarının həqiqi 
lideri səviyyəsinə yüksəlmiş ümummilli 
lider Heydər Əliyevin ideyaları, əsasını 
qoyduğu işlər bu gün də yaşamaqda-
dır. Ulu öndərin çox böyük dəqiqliklə 
işləyib hazırladığı strateji kursu 2003-
cü ilin oktyabrından onun layiqli siyasi 
varisi, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev uğurla davam etdirir. Bu xətt isə 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
daha da möhkəmləndirilməsi, ölkənin 
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun durmadan 

artırılması, ərazi bütövlüyünün bərpası, 
iqtisadi durumunun yüksəldilməsi, 
əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması, 
demokratik dəyərlərin dərinləşdirilməsi 
və s. kimi ümumdövlət və ümumxalq 
əhəmiyyətli məsələlərdir.

Ulu öndərin ən layiqli davamçısı 
olaraq İlham Əliyevin ölkəmizə böyük 
istedad və bacarıqla rəhbərlik etməsi, 
Heydər Əliyev siyasi kursunu, onun 
Azərbaycan naminə amallarını böyük 
ustalıqla davam etdirməsi hər birimi-
zin qəlbini iftixarla döyündürür. Hər 
birimizə böyük örnək olan və fərəh 
verən digər amil isə dövlət başçısı-
nın bütün sahələrdə həyata keçirdiyi 
strateji əhəmiyyətli islahatların daha 
çevik və yüksək səmərəliliklə həyata 
keçərilməsinə böyük töhfələr verən 
Birinci vitse-prezident Mehriban xa-
nım Əliyevanın xalqımızın xoşbəxtliyi, 
dövlətimizin möhkəmlənməsi və 
qüdrətlənməsi istiqamətində həyata ke-
çirdiyi görkəmli və bənzərsiz fəaliyyətidir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün 
şüurlu fəaliyyəti dövründə həmişə xalqı-
nı, Vətənini düşünmüşdür. Onun ürəyi 
hər an Azərbaycanın müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi, doğma xalqının 
xoşbəxtliyi üçün çırpınmışdır. Bütün 
bunlara görə, Prezident İlham Əliyevin 
dediyi kimi, bu gün Heydər Əliyev bizim 
qəlbimizdə yaşayır. Onun əməlləri, 
ideyaları yaşayır, canından əziz bildiyi 
Azərbaycanı işıqlı gələcəyə aparır.

Asif ƏSGƏROV,  
Nəsimi Rayon  

İcra Hakimiyyətinin başçısı

Milli dövlətçiliyimizin 
əbədiyyət zirvəsi

Hər bir xalqın tarixinin həlledici mərhələlərində meydana 
çıxan lider şəraitə uyğun mükəmməl dövlətçilik konsepsiyasını 
yaradır, sonrakı dövr üçün də siyasi varislik ənənəsini 
formalaşdırırlar. XX əsrin sonunda dövlət müstəqilliyini bərpa 
etmiş Azərbaycan xalqı da məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi altında üzləşdiyi faciələri aradan qaldırmış, 
suveren, azad dövlət ideyasını uğurla gerçəkləşdirmişdir. 
Ölməz liderin adı Azərbaycanın tarixinə görkəmli istimai-siyasi 
xadim, qüdrətli dövlət adamı, müstəqil dövlətçiliyimizin memarı 
kimi həkk olunmuşdur. 

Tədbir Azərbaycan Prezi-
dentinin 2019-cu il 3 aprel tarixli 
“Məhkəmə-hüquq sistemində isla-
hatların dərinləşdirilməsi haqqında” 
Fərmanından irəli gələn məsələlərin icti-
mai müzakirəsi məqsədilə Azərbaycanda 
Amerika Ticarət Palatası (AmCham) ilə 
birgə təşkil olunub. Konfransda Birinci 
vitse-prezidentin köməkçisi Gündüz 
Kərimov, Prezident Administrasiyasının 
Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və hərbi 
məsələlər şöbəsinin sektor müdiri Vüsal 
İsayev, Ədliyyə nazirinin müavini Azər 
Cəfərov, müxtəlif biznes sahələrinin 150-
dən çox təmsilçisi və diplomatik korpu-
sun nümayəndələri iştirak ediblər.

AmCham-ın icraçı direktoru Natəvan 
Məmmədova və prezidenti Nuran 
Kərimov tədbirin keçirilməsinin məqsədi 
və aparılan islahatların ölkə iqtisadiyyatı 
üçün xüsusi əhəmiyyəti barədə danı-
şıblar. Qeyd edilib ki, konfrans hüquq 
sahəsində aparılan islahatların biznes 
ictimaiyyətinin fəaliyyətinə təsirlərinin, 
özəl sektorun bu istiqamətdə rəy və 
təkliflərinin nəzərə alınması üçün təşkil 
olunub.

Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidentinin köməkçisi Gün-
düz Kərimov çıxışında vurğulayıb ki, 
Prezident İlham Əliyevin məhkəmə-
hüquq sistemində islahatlarla bağlı 
imzaladığı Fərman bu sahədə mühüm 
dəyişikliklərin həyata keçirilməsini 
nəzərdə tutur. Odur ki, həm cəmiyyət, 
həm də biznes ictimaiyyətinin bu 
islahatların müzakirəsində iştirakı 
əhəmiyyətlidir. Hazırkı konfrans və 
bu qəbildən olan digər silsilə tədbirlər 
Azərbaycan Respublikasının Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və tapşırığı ilə 
keçirilir və bütün ölkə üçün əhəmiyyət 
kəsb edən məhkəmə-hüquq islahatla-
rının reallaşmasına ictimaiyyətin cəlb 

edilməsi məqsədi daşıyır.  
Hüquq və iqtisadiyyatın qarşılıqlı 

əlaqədə fəaliyyət göstərdiyini qeyd 
edən Gündüz Kərimov idarəetmənin 
və tənzimləmənin təkmilləşdirilməsinin 
Azərbaycanda iqtisadi inkişafa 

təkan verdiyini, ölkəmizin iqtisadi 
müstəqilliyinin, iqtisadi-sosial gücünün 
möhkəmlənməsində özünəməxsus rol 
oynadığını deyib. 

“Prezidentin Fərmanında dövlət or-
qanlarına, qurumlarına və təşkilatlarına 
məhkəmə-hüquq sisteminin müxtəlif 
sahələri üzrə tapşırıq və tövsiyələr veri-
lib. Fərmanda göstərilmiş müddətlərdə 

bu orqan və qurumlar həmin tapşırıqların 
icrası məqsədilə qanunların və digər 
normativ hüquqi aktların layihələrini 
hazırlayıb Prezident Administrasiyası-
na təqdim etməlidirlər. Bu konfransın 
keçirilməsinin əsas məqsədlərdən 
biri də bu qurumlar tərəfindən təqdim 
ediləcək layihələrə baxılarkən biznes 
və hüquq ictimaiyyətinin islahatlara aid 
əsaslandırılmış, rasional və obyektiv 
təkliflərinin nəzərə alınmasının təmin 
edilməsidir”, - deyə Birinci vitse-prezi-

dentin köməkçisi bildirib.
AmCham-ın Direktorlar Şurasının 

üzvü, “Ekvita” şirkətinin idarəedici part-
nyoru İlqar Mehti məhkəmə sistemindəki 
hazırkı vəziyyət və təmsil etdiyi quru-
mun münasib sayılan dəyişikliklərlə 
bağlı fikirlərini bölüşüb. Ölkədə arbit-
raj məhkəmələrinin yaradılmasının 
vacibliyindən danışan Direktorlar Şura-

sının üzvü qeyd edib ki, bu, kommer-
siya qurumları arasında mübahisələrin 
həllində daha səmərəli olacaq. O, 
məhkəmələrdə işlərin aparılması, vəkillik 
fəaliyyəti, bir sıra prosessual qaydaların 
müasir tələblərə cavab verməsi ilə bağlı 
təkliflərini səsləndirib. 

Prezident İlham Əliyevin məhkəmə-
hüquq sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi ilə bağlı Fərmanı 
əsasında həyata keçirilən yeniliklərin 
sahibkarlar və biznes nümayəndələri 

ilə birgə müzakirəsinin mühüm 
əhəmiyyətə malik olduğunu diqqətə 
çatdıran Prezident Administrasiyasının 
Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və hərbi 
məsələlər şöbəsinin sektor müdiri Vüsal 
İsayev deyib: “Hazırda ölkədə Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün 
sahələrdə mühüm islahatlar həyata keçi-
rilir. Məhkəmə-hüquq sistemində islahat-

ların dərinləşdirilməsi ilə bağlı fərmanın 
məqsədi bu sahədə müsbət dəyişiklikləri 
daha da sürətləndirmək, onun inkişafı-
na yeni impuls vermək, vətəndaşların 
hüquqlarını daha effektiv qorumaq, 
ədalət mühakiməsi mexanizmlərini 
təkmilləşdirmək, sahibkarların hüquqları-
nı daha etibarlı müdafiə etməkdir. Məhz 
bu fərmanla məhkəmə-hüquq sistemində 
yeni mərhələ başlanıb”. 

Sektor müdiri qeyd edib ki, fərmanın 
hazırlanması üçün ilk növbədə, ölkədə 
hüquq sistemi təhlil olunub və müəyyən 
nəticəyə gəldikdən sonra hər bir 
istiqamət üzrə atılmalı olan addımlar 
müəyyənləşdirilib. İslahatların əsas 
istiqamətlərindən biri də cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsidir. Prezident İlham 
Əliyevin bununla bağlı 2017-ci ildə 
imzaladığı Fərmanın icrası nəticəsində 
Cinayət Məcəlləsinə 300-ə yaxın 
dəyişiklik olunub. Humanistləşdirmə 
tədbirləri 14 minə yaxın şəxsə tətbiq 
olunub. Həmçinin 9 minə yaxın şəxs 
istintaq və məhkəmə mərhələsində 
məsuliyyətdən azad olunub, 1800 şəxs 
cəzadan azad edilib. Onların 800 nəfəri 
azadlıqdan məhrumetmə cəzasına 
məhkum edilmiş şəxslərdir. 

Vüsal İsayev Prezidentin son 
Fərmanında da cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsi məsələsinə önəm 
verilməsinin görülən işlərin effektiv 
olmasından və bu tədbirlərin daha da 
təkmilləşdirilməsi məqsədindən irəli 
gəldiyini bildirib. 

Ədliyyə nazirinin müavini Azər 
Cəfərov vurğulayıb ki, fərmanda 
məhkəməyə müraciət imkanlarının 
genişləndirilməsi, məhkəmə fəaliyyətinin 
effektivliyinin yüksəldilməsi, şəffaflığının 
artırılması, məhkəmə qərarlarının 
vaxtında icra edilməsi, hakimlərin, 
məhkəmə aparatı işçilərinin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması kimi 
taleyüklü məsələlər yer alıb. Əslində, 
bütün məhkəmə islahatlarının ən vacib 
nəticəsi məhkəməyə müraciətlərin 
əlçatanlığının yaxşılaşdırılması ilə bağ-
lıdır. “Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin 
ədalət mühakiməsinə çıxışının asanlaş-
dırılması istənilən demokratik sistemin 
əsasını təşkil edir. Məhkəmələrin insan-

lara, hüquqi şəxslərə yaxınlaşdırılması 
üçün son dövrlər xeyli işlər görülüb. Bu 
gün ölkə ərazisində 6 regional apellya-
siya, çoxsaylı ixtisaslaşmış, o cümlədən 
7 inzibati, iqtisadi məhkəmə fəaliyyət 
göstərir. Bunlara baxmayaraq, ölkədə 
ixtisaslaşmış məhkəmələrin sayı orta 
Avropa göstəricisindən üç dəfə aşağıdır. 
Fərman bu sahədə islahatların aparılma-
sını və yeni ixtisaslaşmış məhkəmələrin 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Artıq bu-
nunla bağlı müvafiq təkliflər hazırlanıb. 
Yeni yaradılacaq məhkəmələrdə vergi, 
gömrük, habelə sahibkarlıq sahəsində 
yaranan mübahisələrə baxılacaq. Bu, 
belə işlərin daha peşəkar baxılmasına 
və həll olunmasına imkan yaradacaq”, - 
deyə nazir müavini diqqətə çatdırıb. 

Azər Cəfərov bildirib ki, hakimlərin 
sayının kifayət qədər olmaması onların 
iş yükünü artırır, məhkəmələrə müraciət 
imkanlarını məhdudlaşdırır. Ölkə üzrə 
hakimlərin sayı 2006-cı ildə iki dəfə artı-
rılaraq 600-ə çatdırılıb. Lakin nəzərə al-
maq lazımdır ki, həmin dövrdən etibarən 
məhkəmələrdə mülki işlərin sayı beş 
dəfə artıb. Beləliklə, hazırda ölkə üzrə 
100 min nəfərə 6 hakim düşür ki, bu da 
Avropa göstəricilərindən üç dəfə azdır. 
Buna görə də fərmanda onların sayının 
200 nəfər artırılması nəzərdə tutulur. Bu, 
ədalət mühakiməsinin effektivliyinin artı-
rılması, işlərə baxılması müddətinin azal-
dılması baxımından olduqca önəmlidir. 

Konfransda Bakı şəhər Yasamal Ra-
yon Məhkəməsinin hakimi, Avropa Şu-
rası Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi 
üzrə Avropa Komissiyasının (CEPEJ) 
prezidenti Ramin Qurbanov elektron 
məhkəmə və elektron icra sistemi, “Ata 
Holding”in hüquq departamentinin di-
rektoru Qorxmaz Ağayev icra sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, özəl icra şirkətləri, al-
ternativ ekspert rəyləri, “Dentos Bakı”nın 
idarəedici partnyoru Ceyms Hoqan 
mediasiya və arbitraj fəaliyyətinin inkişafı 
barədə təqdimatlarla çıxış ediblər. 

Sonra özəl sektor nümayəndələri 
ilə açıq sual-cavab sessiyası keçirilib, 
sahibkarları maraqlandıran məsələlər 
barədə müzakirələr aparılıb. 

AZƏRTAC

Azərbaycanda məhkəmə-hüquq 
islahatları ilə bağlı konfrans keçirilib

Mayın 6-da “Azərbaycanda məhkəmə-hüquq islahatları: 
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası ilə ictimai müzakirələr” 
mövzusunda konfrans keçirilib.
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılmasının 5 illiyi qeyd olunub

Tədbirdə Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, 
Bakı Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzinin Himayəçilik 
Şurasının üzvü Leyla Əliyeva 
iştirak edib.

Əvvəlcə Azərbaycanın 
Dövlət himni səsləndirilib.

Sonra BBMM-in icraçı 
direktoru Rəvan Həsənov 
çıxış edərək deyib ki, Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2014-cü 
il 15 may tarixli Fərmanı ilə 
yaradılıb. Azərbaycanın mul-
tikulturalizm modelinin siyasi 
banisi məhz ulu öndər Heydər 
Əliyevdir. Əgər ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
uzaqgörən siyasəti olma-
saydı, bu gün Azərbaycanda 
xalqlararası dostluqdan, 
mədəniyyətlərarası, 
dinlərarası dialoqdan, din-
dövlət münasibətlərindən 
danışmaq mümkün olmazdı. 
Bu gün bu siyasət Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir və qlobal 
müstəvidə həyata keçirilir. 
Azərbaycanın multikultura-
lizm modeli dünyada hər kəs 
tərəfindən etiraf olunur. Birinci 
vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın, Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, 
BBMM-in Himayəçilik Şura-
sının üzvü Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə xarici ölkələrdə 
həyata keçirilən tədbirlər 
ölkəmizin multikulturalizm 
modelinin, Azərbaycandakı 
tolerantlıq mühitinin təbliğ 
olunmasında müstəsna rol 

oynayır. Mərkəzin yaradılma-
sında əsas məqsəd ondan 
ibarət idi ki, Azərbaycanın 
sahib olduğu multikulturalizm 
dəyərləri, mədəniyyətlərarası 
və xalqlararası dostluq 
təbliğ olunsun. Prezident 
İlham Əliyevin dediyi kimi, 
Azərbaycan dünyada multi-
kulturalizm ünvanlarından biri 
kimi tanınır. Bu, dövlətimizin 
başçısının siyasətidir. BBMM 
də bu siyasətə öz töhfəsini 
verir. 

Sonra BBMM-in 5 illik 
fəaliyyətini əks etdirən video-
çarx nümayiş olunub. 

Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin 
Himayəçilik Şurasının 
sədri, Azərbaycan Dillər 
Universitetinin rektoru 
Kamal Abdullayev ötən 
5 il ərzində görülən 
işlərdən danışıb. Bildirib ki, 
multikulturalizmin mənəvi, 
qürurverici istiqamətini 
Prezident İlham Əliyev 
müəyyən edib. Dövlətimizin 
başçısı 5 il bundan əvvəl 
deyib ki, Azərbaycan xalqının 
qanındakı multikulturalizm 
əhval-ruhiyyəsini bütün dünya 
daha yaxşı bilməlidir.

Kamal Abdullayev deyib 
ki, Azərbaycanda müxtəlif 
dini konfessiyaların, etnik 
qrupların nümayəndələri qar-
daşlıq şəraitində yaşayırlar. 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev sübut etdi ki, multikul-
turalizmin şərəfli və nikbin bir 
qütbü də var. BBMM yara-
nanda dövlətimizin başçısı 

qarşıya vəzifə qoymuşdu ki, 
Azərbaycan multikulturaliz-
mi hərəkatı bütün dünyanın 
nəzərinə çatdırılsın. Hesab 
edirəm ki, BBMM bu vəzifənin 
öhdəsindən gəldi. Dünyanın 
20-yə yaxın universitetində 
Azərbaycan multikultura-
lizmi fənni tədris olunur, 
dərsliklər çap edilir. Bu fənni 
keçən gənclər qış və yay 
məktəblərində iştirak edirlər. 

Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti Administ-
rasiyasının Millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm 
və dini məsələlər şöbəsinin 
müdiri Etibar Nəcəfov deyib 
ki, BBMM müasir dövrdə 
Azərbaycanın ictimai-siyasi, 
mədəni həyatında mühüm 
rol oynayır. Multikultura-
lizm Azərbaycanın dövlət 
siyasətidir. Bu siyasətin 
əsasında ölkənin etnik, dini, 
dil, mədəni müxtəlifliyinin 
qorunması durur. Bu 
siyasət ölkədəki inteqrasiya 
siyasətini möhkəmləndirir. 
Mərkəz Azərbaycanın 
multikulturalizm siyasətinin 
həyata keçirilməsində 
mühüm rol oynayır. Mul-
tikulturalizm siyasəti həm 
daxili, həm xarici siyasətdə 
özünü açıq büruzə verir. 
BBMM ölkəmizin əhalisinə 
Azərbaycan multikulturalizmi 
siyasətinin əsaslarını çatdı-
rır. Bu istiqamətdə mərkəzin 
layihələrindən biri də ali 
məktəblərdə tədris olunan 
“Multikulturalizmə giriş” və 
“Azərbaycan multikultura-

lizmi” fənləridir. Bu layihə 
2015-ci ildən həyata keçirilir. 
Bu fənn seçmə fənn idi. Ötən 
4 il ərzində onun əhəmiyyəti 
özünü büruzə verdi və qərara 
alındı ki, bu fənn məcburi 
fənn kimi tədris olunsun. Bu 
fənn gənclərdə Azərbaycanın 
multikulturalizm siyasəti, 
ölkəmizdə etnik-mədəni 
müxtəlifliyin qorunması 
istiqamətində aparılan işlər 
haqqında bilikləri artırır. 

Təhsil nazirinin müavini 
Firudin Qurbanov deyib ki, 
Azərbaycanın qədim tarixi, 
zəngin mədəniyyəti var. Bu 
mədəniyyət qorunub sax-
lanılır və nəsildən-nəslə 
ötürülür. Azərbaycan xalqı 
digər mədəniyyətlərə, dinlərə 
hörmətlə yanaşıb. Bu, bizim 
qanımızdadır. Ölkəmizdə 
bu gün bir çox mədəniyyət 
nümunələri qorunub sax-
lanılır və onlara hörmətlə 
yanaşılır. Bu, Azərbaycan 
xalqının böyüklüyünü göstərir. 
Əcdadlarımız bu ənənəni 
qoruyub saxlayırlar. 

Nazir müavini qeyd edib 
ki, Azərbaycanda multi-
kulturalizm siyasəti dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırı-
lıb. BBMM-in 8 ölkədə filialı 
fəaliyyət göstərir. Ölkəmizdə 
multikulturalizm fənninə 
böyük diqqət göstərilir. 
“Multikulturalizmə giriş” fənni 
bakalavr, “Azərbaycan multi-
kulturalizmi” fənni isə magistr 
pilləsində bu ilin sentyab-
rından əsas fənn kimi tədris 
olunacaq. 

Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədr 
müavini Gündüz İsmayılov 
deyib ki, Dövlət Komitəsi ötən 
5 ildə BBMM-lə yaxından 
əməkdaşlıq edib. Multikultu-
ralizm Azərbaycan xalqının 
yüzilliklər ərzində yığdığı 
böyük mənəvi sərmayədir. 
Prezident İlham Əliyevin 
uğurlu siyasəti nəticəsində 
BBMM Azərbaycan 
həqiqətlərini, ölkəmizin 
imicinin daha da yaxşılaşdı-
rılması baxımından önəmli 
bazaya çevrilib. Dövlətimizin 
başçısının uzaqgörən siyasəti 
nəticəsində mənəvi sərmayə 
cəmiyyətimizin, dövlətimizin 
milli təhlükəsizliyi baxımın-
dan da önəmli amilə çevrilib. 
BBMM-in fəaliyyəti, həmçinin 
Azərbaycan xalqının mənəvi 
zənginliyinin, Qarabağ 
həqiqətlərinin dünyaya çatdı-
rılmasına kömək edir.  

BBMM-in Himayəçilik 
Şurasının üzvü Aleksandr Şa-
rovski, Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi sədrinin müavini 
Fuad Nurullayev, Bakı Dağ 
Yəhudiləri dini icmasının sədri 
Melih Yevdayev, Roma Kato-
lik Kilsəsinin ordinarisi Vladi-
mir Fekete Azərbaycandakı 
multikultural, tolerant mühitin 
üstünlüklərindən danışıb-
lar. Onlar Azərbaycanın 
multikulturalizm siyasəti 
sahəsində əldə etdiyi 
uğurların dünya dövlətləri, 
ölkəmizə gələn qonaqlar 
tərəfindən də etiraf edildiyini 
və yüksək qiymətləndirildiyini 

bildiriblər. Azərbaycanda 
multikulturalizmin həyat 
tərzi olduğu, ölkəmizdə 
multikultural dəyərlərin, 
tolerantlıq ənənələrinin 
əsrlərə söykəndiyi qeyd 
edilib. Azərbaycanın multi-
kultural dəyərlərinin dünya-
da tanıdılması baxımından 
BBMM-in fəaliyyəti yüksək 
qiymətləndirilib.  

BBMM-in ABŞ 
nümayəndəliyinin rəhbəri 
Janna Skot multikulturaliz-
min etnik mənsubiyyətindən, 
dilindən, dinindən asılı 
olmayaraq Azərbaycanın hər 

bir vətəndaşının gündəlik 
həyat tərzinə çevrildiyini və 
bunun təqdirəlayiq olduğu-
nu deyib. J.Skot BBMM-in 
fəaliyyətindən danışaraq bil-
dirib ki, mərkəzin sayəsində 
Azərbaycanda baş verən 
hadisələr, buradakı multikul-
tural mühit barədə məlumat 
almaq mümkündür. 

BBMM-in Moldova 
nümayəndəliyinin rəhbəri 

Aurelia Qriqoriu multikultura-
lizmin Azərbaycanda həyat 
tərzi olduğunu qeyd edib. O 
deyib ki, indi dünya təhlükə 
ilə üzləşib, ekstremizm 
yaşanır. Bu siyasətin sonu 
yoxdur. Bu siyasətə alternativi 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev özünün uzaqgörən, 
müdrik siyasəti ilə göstərdi. 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev göstərdi ki, 
çıxış yolu multikulturalizm 
siyasətidir. Multikultura-
lizm Azərbaycanda dövlət 
siyasətidir. Bu, bir fenomen-
dir. Azərbaycanın 20 faiz 

torpaqları işğal altındadır, 
1 milyondan çox qaçqın və 
məcburi köçkün var. Buna 
baxmayaraq Azərbaycan 
sülh, hörmət, insansevərlik 
ab-havasını təmin edir. 
Azərbaycan dünyanın 5 ən 
tolerant ölkəsi siyahısındadır 
və dini tolerantlığın nümunəsi 
sayılır.  

BBMM-in Almaniya 
nümayəndəliyinin rəhbəri 

Birgit Vaysgerber deyib ki, o, 
Azərbaycana olan sevgisini 
Almaniya xalqına aşılamaq 
istəyir. O, Azərbaycanın tarixi, 
mədəniyyəti, adət-ənənələri 
ilə yaxından tanış olmaq 
imkanını əldə etdiyi üçün 
BBMM-ə təşəkkürünü bildirib.

Yubiley tədbiri bədii hissə 
ilə davam edib.

Tədbir çərçivəsində, 
həmçinin gənc rəssamların 
multikulturalizm mövzusuna 
həsr edilən rəsm əsərlərindən 
ibarət sərgi təşkil olunub. 

AZƏRTAC

Mayın 6-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 
Azərbaycan multikulturalizminin banisi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı ildönümünə, Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin (BBMM) 
yaradılmasının 5 illiyinə həsr edilmiş tədbir 
keçirilib.

Bakıda Avropa Gənclər Yay Olimpiya 
Festivalı ilə bağlı seminar keçirilib

Tədbirdə Prezident Administra-
siyasının gənclər siyasəti və idman 
məsələləri şöbəsinin müdiri Yusuf 
Məmmədəliyev, gənclər və idman 
naziri Azad Rəhimov, Milli Olimpi-
ya Komitəsi baş katibinin müavini 
Azər Əliyev, eyni zamanda, yarışa 
hazırlıq işləri ilə daha yaxından 
tanış olmaq üçün Bakıda səfərdə 
olan Avropa Olimpiya Komitəsinin 
(AOK) Əlaqələndirmə Komissiyası-
nın rəhbəri, Serbiya Milli Olimpiya 
Komitəsinin baş katibi Corce Visaçki 
və təşkilat komitəsinin üzvləri işti-
rak ediblər. Seminara Avropanın 40 
ölkəsinin Milli Olimpiya komitələrinin 
70 təmsilçisi, Avropa Olimpiya 
Komitəsinin nümayəndələri və AOK-
un “Bakı 2019” üçün xüsusi olaraq 
yaratdığı Əlaqələndirmə Komissiyası-
nın üzvləri də qatılıblar.

Azərbaycanın gənclər və idman 
naziri Azad Rəhimov tədbirdə çıxış 
edərək Avropa ölkələrinin nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərlərinin Bakıya 
səfərinin əhəmiyyətini vurğula-
yaraq deyib: “Avropa Gənclərinin 
XV Yay Olimpiya Festivalı bütün 
qitəni birləşdirən tarixi idman bay-
ramı olacaq. Avropa Milli Olimpiya 
komitələrinin nümayəndə heyətlərinin 
rəhbərlərini Bakıda görməyimə 
şadam. Bu gün bu seminarda 
idman arenalarının yarışlara hazır-
lığı, Atletlər kəndindəki son durum, 
təhlükəsizlik, antidopinq və digər 
mühüm məsələlər müzakirə edilir. 
Onların hər biri yarışların yüksək 
səviyyədə keçirilməsində müstəsna 
rol oynayır. Ötən dövrdə bizim Avropa 
ölkələrinin Milli Olimpiya komitələri ilə 
sıx işbirliyimiz olub və onlara hər bir 
dəstək göstərilib”.

Avropa Olimpiya Komitəsinin 
Əlaqələndirmə Komissiyasının 
rəhbəri Corce Visaçki seminarın festi-
vala hazırlıq prosesində əməkdaşlığı 
daha da gücləndirəcəyinə əminliyini 
bildirərək deyib: “Biz Avropa 
Gənclərinin Yay Olimpiya Festiva-
lının ən əhəmiyyətli tərəfdaşları – 
Avropa Milli Olimpiya komitələrinin 
nümayəndələri ilə birgə gözəl Ba-
kıya bir daha gəlməyimizdən böyük 
məmnunluq duyuruq. Avropa Olimpi-
ya Komitəsi bu görüşlərin məhsuldar 
olacağına inanır”.

Bu tədbir Avropa ölkələrinin Milli 
Olimpiya komitələrinin nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərlərinə texni-
ki planlaşdırma və yarışlardan 
əvvəl keçirilən əməliyyatların bü-
tün aspektləri ilə tanışlıq fürsəti 
verməklə yanaşı, onların “Bakı 
2019” haqqında ən son məlumatlara 
sahib olma və komandalara müvafiq 
təlimlər verə bilmələri üçün təşkil 
edilib. Nümayəndə heyətləri tədbir 
çərçivəsində təşkil edilən iclaslarda 
idmançıların yerləşdirilməsi, akkre-
ditasiya, nəqliyyat və digər mühüm 
məsələlər barədə müzakirələr apa-

rıblar. Festivalın Əməliyyat Komitəsi 
seminarda Avropa ölkələrinin Milli 
Olimpiya komitələrinin nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərlərinə idmançılara 
təqdim olunacaq medalları da nüma-
yiş etdirib.

Tədbir çərçivəsində Avropa 
ölkələrinin Milli Olimpiya Komitələrinin 
nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri 
Avropa Gənclərinin Yay Olimpiya 
Festivalı zamanı istifadə ediləcək 
bir sıra müasir idman obyektlərində, 
eləcə də Atletlər kəndində olacaqlar.

Xatırladaq ki, Avropa Gənclərinin 
XV Yay Olimpiya Festivalı iyulun 
21-27-də Bakıda keçiriləcək. Yarışlar-
da iştirak etmək üçün Azərbaycana 
3600-dən çox idmançı və texniki 
nümayəndə heyəti gələcək. Atletlər 
idmanın on növü - gimnastika, 
atletika, basketbol, velosiped id-
manı, həndbol, cüdo, üzgüçülük, 
tennis, voleybol və güləş yarışlarında 
qüvvələrini sınayacaqlar. Festival za-
manı 12 idman obyektində 2500-dən 
çox könüllü fəaliyyət göstərəcək.
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Mayın 6-da “Bakı 2019” Avropa Gənclərinin Olimpiya 
Festivalının Əməliyyat Komitəsi qitə ölkələrinin Milli 
Olimpiya komitələrinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri 
üçün seminar təşkil edib. 

Bakıda keçiriləcək Avropa Gənclər 
Yay Olimpiya Festivalının medalları 

ictimaiyyətə təqdim olunub
 � Bakıda 

keçiriləcək XV 
Avropa Gənclər Yay 
Olimpiya Festivalının 
medalları mayın 6-da 
ictimaiyyətə təqdim 
olunub.

Mərasimdə Azərbaycanın 
gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov, Azərbaycan 
Milli Olimpiya Komitəsinin 
vitse-prezidenti Çingiz 
Hüseynzadə, Avropa Olim-
piya Komitəsinin (AOK) 
Əlaqələndirmə Komissiya-
sının rəhbəri, Serbiya Milli 
Olimpiya Komitəsinin baş ka-
tibi Corce Visaçki və digərləri 
iştirak ediblər.

Üzərində “Bakı 2019”un 
loqosu əks olunmuş qızıl, 
gümüş və bürünc medalla-
rın dizaynı Bakının irs və 
mədəniyyətini, eləcə də 
birlik və dostluq konsepsi-
yasını birləşdirən təsvirlərə 
əsaslanır. Medalda od 
və Azərbaycan paytax-
tının müasir möhtəşəm 
memarlıq abidələrindən 
olan Alov qüllələrinin və 
Heydər Əliyev Mərkəzinin 
təsvirləri yer alıb. Medalın 
digər üzündə isə Avropa 
Olimpiya Komitəsinin emb-
lemi əks olunub. Müka-
fatlar “Azərsuvenir” MMC 
tərəfindən “Bakı 2019” 
Avropa Gənclər Yay Olim-
piya Festivalının Əməliyyat 

Komitəsinin dizayn ko-
mandası ilə əməkdaşlıq 
şəraitində hazırlanıb.

Medalların dizaynından 
danışan gənclər və idman 
naziri Azad Rəhimov vurğula-
yıb: “Festivalın başlanmasına 
qısa vaxtın qaldığı dövrdə 
medalların təqdimatı çox 
önəmli hadisədir. Medallar 
festivalın üç vacib dəyərini - 
yenilik, keyfiyyət və şəffaflığı 
təcəssüm etdirir”.

Azad Rəhimov hədiyyə 
medal dəstini Avropa Olim-
piya Komitəsi Əlaqələndirmə 
Komissiyasının rəhbəri, 
Serbiya Milli Olimpiya 
Komitəsinin baş katibi Corce 
Visaçkiyə təqdim edib.

Corce Visaçki bildirib: 
“Bakıda keçiriləcək Avropa 
Gənclər Olimpiya Festivalının 
rəsmi medallarını görməkdən 
böyük məmnunluq hissi 

duyuruq. Hər bir idmançı 
üçün mükafat onun uğur və 
qələbələrinin rəmzi olaraq 
əbədi qalır. Biz bütün idman-
çıların Olimpiya dəyərlərini 
bölüşdüyünə və onların 
bir daha Azərbaycandan 
öz ölkələrinə uğurlarından 
qaynaqlanan böyük sevinc 
hissini, həmçinin dostluq, 
dözümlülük və sülh mesaj-
larını aparacaqlarına inam 
bəsləyirik”.

Qeyd edək ki, iyulun 21-
27-də keçirilən XV Avropa 
Gənclər Olimpiya Festiva-
lında 135 mükafatlandırma 
mərasimi təşkil olunacaq. Ya-
rışlarda idmançılar 298 me-
dal dəsti uğrunda mübarizə 
aparacaqlar. Festivalda 
3600-dən çox atlet idmanın 
on növü üzrə yarışacaq. 
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Dünya tarixi sübut etmişdir ki, dahi 
şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi 
iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu 
xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında 
əvəzedilməz rol oynayır. Bu baxımdan 
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin 
xalqımızın tarixində özünəməxsus yeri 
vardır. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə 
olduğu 30 illik dövr həsrətini çəkdiyimiz 
dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi, onun 
azad inkişafı və yüksəlişi üçün apardığı 
mübarizələr və qələbələr tarixidir. Ulu 
öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 
30 ilin az qala üçdə ikisi sovet dövrünə 

təsadüf etsə də Heydər Əliyev sovet 
imperiyasının sərt rejiminə baxmayaraq, 
Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün 
zəruri iqtisadi, siyasi, mənəvi zəmin 
yaratmaq sahəsində göstərdiyi misilsiz 
xidmətləri ilə tarixdə layiqli yerini qazan-
mışdır.

Ümummilli liderin zəngin irsi daimi və 
əbədidir. Azərbaycanın qazandığı bütün 
uğurların əsasında bu müdrik şəxsiyyətin 
müqəddəs və uzaqgörən ideyaları 
dayanır. Müstəqil dövlətimizin çağdaş 
dövrünün yeni intibah mərhələsinin 
banisi olan Heydər Əliyevin şəxsiyyəti 
tükənməz bir ümmandır. Heydər Əliyevin 

şəxsiyyəti, onun ideyaları, Azərbaycanın 
söykəndiyi dağdır və o dağın zirvəsi isə 
ucadan da ucadır. Heydər Əliyev dühası-
nın bu ucalıqdan yayılan tükənməz nuru 
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyinə, 
millətimizin xoşbəxt sabahına daim işıq 
saçacaqdır. 

Bu, bir həqiqətdir ki, 
Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin 
zənginləşdirilməsi, müstəqilliyimizin 
daha da möhkəmləndirilməsi, onun 
əbədiyyətə qovuşması, ulu öndər Heydər 
Əliyevin gərgin siyasi fəaliyyətinin, dövlət 
idarəçiliyindəki böyük təcrübəsinin, 
uzaqgörənliyinin bəhrəsidir. Azərbaycan 
tarixinin ən parlaq simalarından, qüdrətli 
şəxsiyyətlərindən biri olan ulu öndər 
Heydər Əliyevin keçdiyi həyat yoluna 
nəzər yetirdikdə xalqımızın dünəni, 
bu günü və sabahı aydın görünür, 
Azərbaycan xalqı çox haqlı olaraq ulu 

öndərin adını dövlətimizin milli xilas-
karı, memarı və böyük qurucusu kimi 
öz yaddaşına həkk etmişdir. Bu böyük 
şəxsiyyətin cəsarəti və qətiyyəti həmişə 
onu tanıyanları heyrətə gətirmişdir. Bu 
cəhət onun özü üçün böyük problemlər 
yaratsa da, heç vaxt fikrindən döndərə 
bilməmişdir. Heydər Əliyev ali dövlət 
vəzifələrində olmadığı dövrlərdə belə 
xalqımız qarşısında xidmətlərini davam 
etdirmiş, 1990-cı ilin Yanvar faciəsi 
törədildikdə özünün və ailə üzvlərinin 
həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq 
Mixail Qorbaçovu və bu qanlı cinayətin 
digər təşkilatçılarını kəskin ittiham 
 etmişdir. 

Azərbaycan xalqının bəxti onda 
gətirib ki, tarixin çətin və mürəkkəb 
anlarında və dönüş mərhələlərində ona 
Heydər Əliyev kimi müdrik şəxsiyyət 
rəhbərlik edib. Heydər Əliyev 1969-cu 
il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi 
hakimiyyətə gəldiyi gündən dövlətimizin 
həqiqi inkişafı başlayıb və qısa zaman 
kəsiyində Azərbaycan keçmiş İttifaq 
respublikaları arasında ön mövqelərə 
çıxıb və bütün sahələrdə qələbələr 
qazanıb. Təəssüf ki, onun rəhbərliyi ilə 
respublikanın tam müstəqil yaşaması 
üçün yaradılmış iqtisadi baza sonradan 
səriştəsiz rəhbərlər və Xalq Cəbhəsinin 
təcrübəsiz kadrları tərəfindən qoruna 
bilməmiş və ölkə bərbad vəziyyətə 
salınmışdır.

1993-cü ildə xalqın təkidi ilə 
hakimiyyətə qayıdan ulu öndər Heydər 
Əliyevin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, parlaq 
zəkası nəticəsində ölkəmiz vətəndaş 
müharibəsindən, parçalanmadan, xaos-

dan qurtuldu, respublikada siyasi sabitlik 
bərpa edildi. 

Ulu öndərin qayıdışı, yenicə 
müstəqillik qazanmış Azərbaycanın 
az qala siyasi xəritədən silinmək 
ərəfəsində olduğu bir dövrə təsadüf 
etdi. Ermənistan silahlı birləşmələri 
Azərbaycan ərazilərinin böyük bir 
hissəsini işğal etmiş, iqtisadiyyat iflasa 
uğramış, silahlı qruplaşmalar arasındakı 
çəkişmələr vətəndaş müharibəsi həddinə 
çatmışdı.

Xalqın son ümid yeri olan Heydər 
Əliyevin böyük səyləri nəticəsində 
ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa 
edildi, bədnam qonşularımız tərəfindən 
torpaqların işğalının qarşısı alındı. 
Azərbaycanın yaxın gələcəkdə dün-
ya siyasətində geosiyasi mövqeyini 
müəyyən edəcək siyasi-iqtisadi konsep-
siya işlənib hazırlandı. Heydər Əliyev 

müstəqil Azərbaycanı siyasi fırtınaların 
cəngindən alıb, onun strateji mövqelərini 
bərpa etdi, ona sabit ölkə imici qazan-
dırdı. Azərbaycanın hüquqi-siyasi və so-
sial-iqtisadi inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğu, cəmiyyət həyatının müxtəlif 
sahələrinin tərəqqisi istiqamətində apa-
rılan islahatlar, bunun nəticəsində yalnız 
ölkəmizdə deyil, hətta regionumuzda baş 
verən dəyişikliklər, mütərəqqi yeniliklər 
ən yaxın tariximizin siyasi reallığıdır.

Xalqımız məhz görkəmli dövlət xadi-
mi Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sadiq 
qaldığı üçün müstəqilliyini və suveren-
liyini qoruyub şaxlamış, uzun müddət 
davam edən dərin iqtisadi böhrandan 
çıxaraq sürətli və hərtərəfli inkişaf yoluna 
qədəm qoymuş, zəruri demokratik isla-
hatlar nəticəsində Avropa ailəsinə qoşul-
muş, bu gününün və gələcəyinin rifahını 
təmin etmişdir. Artıq sübut olunmuşdur 
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bütünlüklə 
Vətəninə, xalqına, dövlətinə, doğma 
torpağına həsr edilmiş həyat və fəaliyyəti 
müasir müstəqil Azərbaycan tarixi ilə 
sıx bağlıdır və onun silinməz səhifələrini 
təşkil edir. 

Ümummilli liderin bizə miras qoy-
duğu böyük dəyərlərdən biri də özü-
nün müəllifi olduğu azərbaycançılıq 
məfkurəsidir. Cəmiyyətdə mənəvi-
ideoloji boşluğun olduğu bir vaxtda irəli 
sürülmüş bu müdrik ideya ötən dövrdə 
bu fəlsəfənin alternativsizliyini tam təsdiq 
etdi. Heydər Əliyevin təşəbbüsü və artıq 
16 ildir ki, onun siyasətini uğurla davam 
etdirən İlham Əliyevin bilavasitə iştirakı 
ilə hazırlanan “Əsrin müqaviləsi” 1994-
cü il sentyabrın 20-də imzalandı. Bunun-

la ölkəmizdə sosial-iqtisadi yüksəlişin, 
beynəlxalq əlaqələrin təməli qoyuldu. 
Hüquqi dövlət quruculuğunun əsasını 
təşkil edən 1995-ci il Konstitusiyası isə 
qanunçuluğun ən ali səviyyədə təmin 
edilməsinin əbədi nümunəsi oldu. 

Müstəqil dövlətçiliyin əsas 
istiqamətləri kimi irəli sürülən milli 
təhlükəsizlik və milli maraqların qo-
runması, ordunun yaradılması və 
gücləndirilməsi, ölkənin müdafiə poten-
sialının inkişafı, düzgün xarici siyasət 
konsepsiyasının müəyyən edilməsi və 
beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi ulu 
öndərin çoxşaxəli fəaliyyətinin başlıca 
istiqamətləri idi.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
ölkəyə rəhbərliyi müddətində 
Azərbaycanda həyata keçirilən 
müstəqil dövlət quruculuğu tədbirlərini 
dəyərləndirərək demişdir: “Qısa bir 

müddət ərzində biz qabaqcıl Avropa 
təcrübəsinə əsaslanaraq çox şeyə nail 
ola bildik. Biz bütün çətinliklərə bax-
mayaraq, liberal iqtisadiyyat və sivil 
cəmiyyət quruculuğu yolu ilə irəlilədik. 
Biz insan haqlarının qorunmasını önə 
çəkdik, Vətənimizin və vətəndaşlarımızın 
totalitarizm dövrünün ağır irsindən xilas 
olmasına çalışdıq. Biz demokratiyanın 
inkişafı üçün mühüm şərtlərdən olan 
daxili sabitliyə nail olduq. Biz azad söz, 
azad mətbuat və çoxpartiyalı siyasi sis-
tem yaratdıq. Biz milli Konstitusiya qəbul 
etdik. Prezident, parlament və bələdiyyə 
seçkiləri keçirdik, mühüm siyasi və iqti-
sadi islahatlar apardıq”.

Böyük öndərin Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirdiyi 
milli dövlətçilik konsepsiyası müstəqil 
dövlətçiliyimizin bundan əvvəlki və 
sonrakı inkişafının əsas istiqamətlərini 
və mərhələlərini əhatə edəcək qədər 
uzaqgörən və bəşəri konsepsiyadır. 
Elə buna görə də 2003-cü ilin prezident 
seçkiləri öncəsi Azərbaycan xalqına 
tarixi müraciətində ümummilli lider de-
mişdi: “Mənim hələ tamamlanmamış çox 
perspektivli planlarım var. İnanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü 
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz 
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra 
biləcəkdir...”.

Xalqımız İlham Əliyevi Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçməklə 
həm öz liderinə qədirbilənlik borcunu 
göstərmiş, həm də Heydər Əliyev yolu 
ilə gələcəyə doğru getməkdə qətiyyətli 
olduğunu sübut etmişdir. Xalq çox yaxşı 
bilirdi ki, ulu öndərin yarımçıq qalmış 

ideyalarını yalnız onun siyasi məktəbinin 
ən layiqli yetirməsi olan İlham Əliyev 
davam etdirə bilər. Son 16 ildə ölkəmizin 
nailiyyətləri və çox sürətli idtisadi inkişafı 
da bunu təsdiqləyir. 

Son 16 ildə, sözün həqiqi 
mənasında, ölkəmizdə sabitlik və əmin-
amanlıq hökm sürməkdədir. Dünyada, 
o cümlədən, Yaxın Şərq ölkələrində baş 
verən hadisələr göstərir ki, Azərbaycan 
bu gün dünyada bir “sabitlik adası” 
kimi tanınır. Qonşu regionlarda və 
dünyada baş verən qanlı münaqişələr, 
toqquşmalar, müharibələr, risklər və 
təhdidlər fonunda ölkəmizdə həyat 
tərzinə çevrilmiş sabitlik mühiti bizim 
tarixi nailiyyətimiz və sərvətimizdir. 
Sabitliyimiz təhlükəsizliyimizi şərtləndirir. 
Sabitlik və təhükəsizliyimizin təminatçısı 
Azərbaycan xalqı və onun hakimiyyətlə 
monolit birliyi, cəmiyyət və vətəndaş 
həmrəyliyidir. Bu birliyin kökündə daya-
nan əsas amil xalqın Prezident İlham 
Əliyevə olan inamı, etimadı və etibarıdır. 

Prezidentin xalqın sevgisini qazan-
masını şərtləndirən əsas amil isə, onun 
hər hansı beynəlxalq siyasi dairənin və 
ya böyük dövlətin diktəsi altında deyil, 
məhz öz xalqının mənafeyindən irəli 
gələn bir siyasəti həyata keçirməsidir. 
Bəli, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyev bütün dünyada müstəqil siyasət 
həyata keçirən lider kimi tanınmış və 
böyük nüfuz sahibi olmuşdur. Dövlət 
başçısının özünün qeyd etdiyi kimi, ən 
asan yol hər hansı bir böyük dövlətin 
qanadları altına sığınıb öz siyasətini 
həyata keçirməkdir. Lakin bu siyasət heç 
bir halda hakimiyyətin mənbəyi olan xal-
qın milli mənafeyini nəzərə ala bilməz. 
Prezident İlham Əliyev üçün hər şeydən 
ümdə olan məhz milli maraqlardır. Elə 
bu səbəbdən dövlətimizin rəhbəri İlham 
Əliyev çətin, lakin şərəfli yolu seçmişdir. 
Bu yolda Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  Mehriban 
xanım Əliyeva ilə birgə yürütdüyü 
siyasət bizə ulu öndər Heydər Əliyevdən 
miras qalmışdır. Məhz bu yolla getməklə 
xalq öz taleyinin sahibi olur, bu yol ən 
düzgün yoldur. Azərbaycanı daim uca 
zirvələrə aparan bu yolun əsasını ulu 
öndər Heydər Əliyev qoyub. Azərbaycan 
xalqı Prezident İlham Əliyevin ətrafında 
sıx birləşərək Heydər Əliyev yolunun da-
vam və inkişaf etdirilməsi üçün dayanıqlı 
siyasi və güclü mənəvi stimul yaratmış-
dır.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
ölkəyə rəhbərliyinin elə ilk günlərindən 
ölkəmizin strateji yolunun dəyişməzliyini 
qətiyyətlə bəyan etmişdir: “Azərbaycanın 
qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün 
ölkədə Heydər Əliyev siyasəti davam 
etdirilməlidir”.

Bəli, nə qədər ki, Azərbaycan dövləti 
yaşayır, Heydər Əliyev siyasəti də 
yaşayacaqdır. Heydər Əliyev tərəfindən 
qurulmuş müstəqil Azərbaycan dövləti 
əbədi olduqca, onun siyasəti də əbədi 
olacaqdır. 

Səadət İSMAYILOVA, 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyinin Nərimanov Rayon 
Qeydiyyat Şöbəsinin rəisi, hüquq 

elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Gənc ədliyyə könüllüləri ilə görüş

Müasir Azərbaycan gəncliyinin hərtərəfli inkişafı ümummilli lider Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi öndərin bu sahədə təməlini qoyduğu 
dövlət siyasəti ölkəmizdə gənclərin cəmiyyətin bütün sahələrində, o 

cümlədən dövlət idarəçiliyində fəal iştirakına əlverişli şərait yaradıb. Dövlət 
gənclər siyasətinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğur-
la həyata keçirilməsi nəticəsində ictimai-siyasi həyatda gənclərin fəallığı, 
təşəbbüskarlığı, irimiqyaslı layihələrin icrasında və idarəetmədə rolu artıb, 
vətənpərvərlik ruhu və vətəndaşlıq mövqeyi möhkəmlənib, könüllülük hərəkatı 
genişlənib. İstedadlı gənclərin dəstəklənməsi, onların innovativ potensiallarının 
və bacarıqlarının üzə çıxarılması istiqamətində Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın mühüm fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. 
Cəmiyyətin fəal üzvünə çevrilən gənclər bu gün həm də könüllülük hərəkatının 
aparıcı qüvvəsi olmaqla səmərəli fəaliyyətləri ilə fərqlənirlər.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönü-
mü ərəfəsində ədliyyə sahəsində könüllü 
fəaliyyətə cəlb edilən gənclərin növbəti 
böyük bir qrupu ilə Ədliyyə Nazirliyində 
görüş keçirilib.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, tədbirdən 
öncə könüllülər ümummilli lider Heydər 
Əliyevin nazirliyin binasındakı büstü 
önünə əklil qoyub, əziz xatirəsini ehti-
ramla yad edib, ulu öndərin adını daşıyan 
muzeydə zəngin və maraqlı ekspozisiya-
larla tanış olublar.

Görüşdə çıxış edən ədliyyə nazirinin 

müavini Toğrul Musayev Azərbaycanın 
bugünkü uğurlu inkişafının təməlində da-
yanan, xalqın və dövlətin gələcəyinə işıq 
salan Heydər Əliyev dühasından, zəngin 
irsindən bəhs edib, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət gənclər 
siyasəti sahəsində həyata keçirilən 
çoxşaxəli tədbirlərdən danışıb. 

Ədliyyə orqanlarında könüllülərin 
fəaliyyətə geniş təşviq edildiyini bildirən 
nazir müavini dövlətimizin başçısının 
cari ilin fevralında gənclərlə keçirdiyi 
respublika toplantısında verdiyi tapşırıq-
lara və çağırışlara uyğun olaraq görülən 
işlər barədə məlumat verib. T.Musayev 

gənclərin ədliyyə sahəsində könüllü 
fəaliyyəti üçün elektron qaydada birbaşa 
müraciət etmək imkanlarının yaradıl-
dığını, müvafiq ali təhsil müəssisələri 
və tələbə-gənclər təşkilatları, eləcə də 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə 
səmərəli əlaqələrin genişləndirildiyini 
bildirib.

Hazırda 600-dən çox ədliyyə könüllü-
sü nazirliyin aparatında, icra və probasiya 
xidmətlərində, qeydiyyat və notariat 
orqanlarında, Ədliyyə Akademiyasında 
və regional ədliyyə idarələrində, habelə 
“ASAN School” proqramı çərçivəsində 
müvafiq məhkəmə aparatlarında 
fəaliyyətə cəlb olunub.

Nazir müavini gənclərə zəruri təcrübə 
toplamaları, milli və vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə almaları, xalqa və 
dövlətə bağlılığı, müstəqilliyimizin 
möhkəmləndirilməsi, ədliyyə 
idarəçiliyində şəffaflığın və vətəndaş 
məmnunluğunun artırılmasında, ictimai 
nəzarətin həyata keçirilməsində fəal işti-
rak etmələri barədə tövsiyələr verib.

Tədbirdə iştirak edən “ASAN 
Könüllüləri” Təşkilatının sədri Səbinə 

Cabbarova son illər Azərbaycanda 
könüllülər hərəkatının geniş vüsət aldığı-
nı, minlərlə gəncin müxtəlif təşkilatlarda, 
o cümlədən “ASAN Könüllülər” 
şəbəkəsində fəaliyyətə cəlb edildiyini 
bildirib, bu sahədə Ədliyyə Nazirliyi ilə 
səmərəli əməkdaşlığı qeyd edib.

Ədliyyə naziri yanında İctimai 
Komitənin üzvü Şahin Camalov ədliyyə 
fəaliyyətində, o cümlədən qulluğa qəbul 
prosesində hər zaman şəffaflığa, ictimai 
iştirakçılığa böyük önəm verildiyini, 
gənclərə gələcək karyeralarını qurma-
ları işinə xüsusi qayğı ilə yanaşıldığını 
vurğulayıb. 

Eyni zamanda, ədliyyə könüllülərinin 
fəaliyyət göstərdikləri sahələr üzrə 
təşəbbüsləri, innovativ ideyaları və 
təklifləri dinlənilib, gənclərin uğurla 
fəaliyyət göstərəcəklərinə, müstəqil 
Azərbaycanımızın hərtərəfli inkişafı üçün 
sədaqətlə və əzmkarlıqla çalışacaqlarına 
əminlik ifadə olunub.

Sonda ədliyyə könüllülərinə xüsusi 
hazırlanmış suvenirlər, həmçinin vəsiqə 
və nişan təqdim olunub, xatirə şəkli 
çəkdirilib.

AZƏRTAC

OANA-nın prezidenti Qəzzada 
Anadolu Agentliyinin ofis binasına 

raket hücumunu pisləyib
Xatırladaq ki, İsrail ordusu Qəzzadan 

atılan raketlərə cavab olaraq bölgədə hava 
hücumları həyata keçirib. Hava hücumu 
nəticəsində Anadolu Agentliyinin buradakı 
ofisinə 5 raket atılıb və ofis binası tamamilə 
dağılıb.

1961-ci ildə UNESCO-nun himayəsi ilə 
yaradılan OANA 35 ölkənin 44 agentliyini öz 
ətrafında birləşdirir. AZƏRTAC 2016-cı ildən 
bu təşkilata sədrlik edir.

Ermənistan silahlı qüvvələri 
atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı 
pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan Respubli-
kası Noyemberyan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonunun Məzəm kəndində, Berd rayonunun 
Mosesqex kəndində yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Ağdam kəndində, Krasno-

selsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonunun Baş 
Qərvənd, Abdinli, Şirvanlı, Novruzlu, Füzuli 
rayonunun Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Mehdili 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy, 
Tərtər, Ağdam və Füzuli rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. 
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Xalqımız bu günlərdə ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı, respublikaya rəhbərliyə başlamasının 50-ci 
ildönümünü böyük hörmət və ehtiramla qeyd edir. Zaman 
keçdikcə gördüyü işlərin dəyəri daha da artan bu dahi 

şəxsiyyətin, uzaqgörən liderin, cəsarətli siyasi xadimin doğma xalqı-
na, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə və əbədiyyətə 
çevrilməsinə verdiyi töhfələrin əvəzsiz olduğunu bir daha görüb 
heyrətə gəlirsən. Bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə, böyük sədaqətlə 
xidmət etmiş ulu öndər Heydər Əliyev yaşadığı dövrün ictimai-si-
yasi quruluşundan asılı olmayaraq, daim xalqı səfərbər etməyi, 
Azərbaycanı inamla irəliyə aparmağı bacarmışdır. 

Azərbaycan naminə 
yaşanan ömür 

Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri Təşkilatının (OANA) 
prezidenti İsrail ordusunun Qəzzada Anadolu Agentliyinin ofis bi-
nasına raket hücumunu pisləyib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Asiya və 
Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri Təşkilatının prezidenti Aslan 

Aslanov OANA-nın üzvü olan Anadolu Agentliyinin İdarə heyətinin sədri və 
baş direktoru Şenol Kazancıya ünvanladığı məktubunda media təmsilçilərinə, 
söz və məlumat azadlığına qarşı hər hansı bir hücumun yolverilməz oldu-
ğunu bildirib, hadisədən təəssüfləndiyini ifadə edib. OANA-nın prezidenti 
qeyd edib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin, jurnalistlərin fəaliyyətinin 
məhdudlaşdırılmasına göstərilən cəhdlər söz və fikir azadlığına təhdiddir, 
beynəlxalq hüququn normalarına ziddir.   
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

İslahatların davamı sistemli və 
ardıcıl olaraq aparılacaq

Bu uğurun səbəbini ölkə rəhbəri 
sonrakı fikrində açıq izah edir – “bizim 
siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır. Biz Azərbaycan 
vətəndaşının rifahı üçün əlimizdən gələni 
edirik”. Bəli, Azərbaycanda aparılan 
siyasətin mərkəzində vətəndaşın rifahı 
dayanır!

Ölkə başçısı vaxtilə tikilmiş, ancaq 
istismara qəbul edilməmiş evlərlə bağlı 
imzaladığı fərmanda da həmin prinsipi 
önə çəkib. Çoxmənzilli binalarda yaşayan 
vətəndaşlar sənədləşmə işləri apara 
bilmirdilər. İndi bu məsələ üzərində 
komissiya işləyir və evlərin, mənzillərin 
sənədləşməsi prosesi başlayıb. Bununla 
ümumilikdə “üç milyon insan imzalanmış 
fərmanlardan bu və ya digər formada 
faydalanıb, vətəndaşların maddi vəziyyəti 
yaxşılaşıb, onları narahat edən problemlər 
öz həllini tapıb”.

Bütün bunlardan 2019-cu ili birinci 
rübündə sosial və iqtisadi sferalarda 
aparılan islahatların bir-birini tamamladığı 
nəticəsini ala bilərik. Bu, Azərbaycanın 
yeni iqtisadi inkişaf modelinin mühüm 
cəhətlərindən biri hesab oluna bilər. 
Rəqəmlərə nəzər saldıqda bu tezisin 
əhəmiyyətini daha aydın dərk etmək 
mümkün olur. Birinci rübdə büdcə 
daxilolmaları 200 milyon manatdan çox 
artıb. Bunun 150 milyon manatdan çox 
hissəsi vergi sahəsində toplanıb. 50 
milyon manatdan çox hissəsi isə gömrük 
sahəsində əldə edilib.

Maraqlıdır ki, toplanan vergilərdə 
qeyri-neft sektorunun payı daha 
çoxdur – 136 milyon manat məhz bu 
sferada toplanıb. Bu, onu göstərir ki, 
Azərbaycanda qeyri-neft sektoru dinamik 
inkişaf edir. Onu yeni iqtisadi modelin 
vacib məqamlarından biri hesab edə 
bilərik. Bu prosesin davamlı olacağının 
müjdəsini də Prezident verib. İlham 
Əliyev nitqində ayrıca vurğulayıb: “Büdcə 

daxilolmalarının artımı əminəm ki, ilboyu 
müşahidə olunacaq. Çünki aparılan 
islahatlar və yeni yanaşma prinsipləri bunu 
deməyə əsas verir. Beləliklə, bizdə əlavə 
maliyyə resursu formalaşacaqdır”.

Bütün bunlarla yanaşı, ilin birinci 
rübündə ümumi daxili məhsulun faiz 
artımını ayrıca vurğulamaq gərəkdir. 
Çünki bu, son bir neçə il ərzində ən 
yüksək göstəricidir və ilin sonuna qədər 
bu rəqəmin daha da artacağına yüksək 
inam vardır. İlk üç ayda sənaye istehsalı 
4,4 faiz, qeyri-neft sektorunda sənaye 
istehsalı 15,6 faiz, kənd təsərrüfatı 3,6 
faiz, əhalinin gəlirləri 5,5 faiz artıb. Ölkə 
iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə 2,8 
milyard dollar həcmindədir. Müqayisə 
üçün deyək ki, bu rəqəm Ermənistan və 
Gürcüstana bir ildə qoyulan sərmayədən 2 
dəfə çoxdur.

Əlbəttə, yuxarıda vurğulanan sosial-
iqtisadi uğurlarla yanaşı, xarici siyasətdə 
də nailiyyətlər əldə edilib. Azərbaycan 
bir neçə beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi 
edib. VII Bakı Qlobal Forumu, Cənub Qaz 
Dəhlizinin Məşvərət Şurası və OPEC+ 
ölkələrinin görüşü kimi tədbirlər baş tutub. 
Bunlarla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 
məsələsi xarici siyasətin prioritet istiqaməti 
olaraq 2019-cu ilin ilk üç ayında da ölkə 
rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olub. 
Prezidentin keçirdiyi görüşlər, apardığı 
müzakirələr göstərir ki, Azərbaycanın 
“prinsipial mövqeyi ondan ibarətdir ki, 
bu məsələ ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində, beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdikləri qərar və qətnamələr 
əsasında, Helsinki Yekun Aktına, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə 
uyğun həll olunmalıdır. Başqa yanaşma 
yoxdur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb 
və olmayacaq”. Bu bağlılıqda danışıqlar 
formatının məhz Azərbaycanın qətiyyətli 
mövqe ortaya qoyması sayəsində 
dəyişməz qaldığını da vurğulamaq 
lazımdır.

Beləliklə, 2019-cu ilin ilk üç ayının 
müxtəlif sferalara aid olan göstəriciləri 
göstərir ki, Azərbaycan inamla, qətiyyətlə 
və davamlı olaraq inkişaf edir. Dövlət 
başçısının da ifadə etdiyi kimi, bu proses 
bundan sonra da davam edəcək.

Newtimes.az

2019-cu ilin ilk rübü: 
uğurlar və hədəflər

Yeni Azərbaycan Partiyasının 
nümayəndələri Fəxri xiyabanda ulu öndər 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Mayın 6-da Yeni Azərbaycan 
Partiyasının nümayəndələri, partiya-
nın İdarə Heyətinin, Siyasi Şurasının 
üzvləri, Milli Məclisin deputatları, 
rayon və şəhər təşkilatlarının fəalları 
müasir müstəqil dövlətimizin memarı 

və qurucusu, xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 96-cı ildönümü ilə əlaqədar Fəxri 
xiyabanda ulu öndərin xatirəsini 
yad edib, məzarı önünə əklil və gül 
dəstələri qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-alim, aka-
demik Zərifə xanım Əliyevanın da 
xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər 
güllər düzülüb.

AZƏRTAC

Yeni Azərbaycan Partiyası “Heydər Əliyev irsi və 
sosial  siyasət” mövzusunda konfrans təşkil edib

Tədbir ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümünə həsr edilib. 

Tədbirdə YAP İdarə Heyətinin və 
Siyasi Şurasının üzvləri, dövlət və 
hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin 
deputatları iştirak ediblər.

Azərbaycanın Baş Nazirinin müa-
vini, YAP sədrinin müavini-icra katibi 
Əli Əhmədov çıxış edərək ulu öndər 
Heydər Əliyevin xalqımızın rifahı, 
dövlətimizin inkişafı üçün gördüyü 
işlərdən danışıb. Bildirilib ki, ümummilli 
liderin apardığı siyasətin əsasında so-

sial siyasət dururdu. Bu gün bu siyasət 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
davam və inkişaf etdirilir. Sosial rifah 
məsələsi, əhalinin həyat şəraitinin 
daha da yaxşılaşdırılması dövlətimizin 
başçısının apardığı siyasətin əsas 
sahələrindəndir. Son bir neçə ay ərzində 
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdı-
rılması ilə bağlı Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən əhəmiyyətli qərarlar qəbul 
edilib. Bu işlər bundan sonra da davam 
etdiriləcək.  

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev ümummilli liderin 

ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illəri quruculuq, 
abadlıq, inkişaf dövrü kimi xarakterizə 
edib. Bildirib ki, ulu öndərimiz xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan şəxslərə böyük 
diqqətlə yanaşır, onların ehtiyaclarının 
ödənilməsini daim diqqətdə saxlayır-
dı. Hazırda Prezident İlham Əliyev bu 
siyasəti uğurla davam etdirir.  

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan 
dünyada yoxsulluğu beş faizə endirən 
29 ölkədən biridir. 2003-cü ildən bu 
günədək əməkhaqları yeddi dəfə 
artırılıb. Minimum əməkhaqqı dəfələrlə 
artırılıb. Minimum pensiya 40 faiz 
artırılıb. Prezident İlham Əliyevin qəbul 
etdiyi bu mühüm qərarlar ölkəmizdə 
sosial ədalətin qorunduğunun əyani 
göstəricisidir. 

AZƏRTAC

 � Mayın 6-da Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilatçılığı 
ilə “Heydər Əliyev irsi və sosial siyasət” mövzusunda konfrans 
keçirilib. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasında  
Avropa Şurasının nümayəndə heyəti ilə görüş olub

 � Mayın 6-da Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
(MSK) sədri Məzahir Pənahov Azərbaycan 
Respublikasında səfərdə olan Avropa Şurasının Siyasi 
Məsələlər Direktorluğunun rəhbəri Aleksandr Qesselin 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Mərkəzi Seçki Komissi-
yası Katibliyinin Media və 
ictimai əlaqələr şöbəsindən 

AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sədr 
Məzahir Pənahov görüşdən 
məmnunluğunu ifadə edib və 

MSK-nın nüfuzlu beynəlxalq 
təşkilatlarla, eləcə də Avro-
pa Şurası və onun müxtəlif 
qurumları ilə uzunmüddətli 
səmərəli əlaqələrindən 
söhbət açıb. O qeyd edib ki, 
MSK beynəlxalq təşkilatlarla 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa 
hər zaman mühüm əhəmiyyət 
verir. Azərbaycanın seçki 
sahəsində əldə etdiyi uğurlar 
və seçki praktikasının ilbəil 
daha da inkişaf edərək hazırkı 
səviyyəyə çatması məhz Avro-
pa Şurası və digər beynəlxalq 
qurumlarla əməkdaşlığın 
nəticəsidir.

Avropa Şurasının Si-
yasi Məsələlər Direktorlu-
ğunun rəhbəri Aleksandr 
Qessel MSK-dakı səmimi 
görüşə görə minnətdarlığını 
bildirib. O, Azərbaycanda 
seçki təcrübəsinin daha da 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
atılan addımlar, seçici siyahıla-

rının dəqiqləşdirilməsi və siyasi 
partiyaların maliyyə hesabatları 
ilə əlaqədar görülən işlərlə 
maraqlanıb.

Qonaqların suallarını ətraflı 
cavablandıran M.Pənahov 
ölkəmizin seçki sistemi, seçici 
siyahılarının dəqiqləşdirilməsi 
və siyasi partiyaların maliyyə 
hesabatlarının MSK-ya təqdim 
edilməsi fəaliyyəti ilə bağlı 
geniş məlumat verib, son illər 
ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə 
əldə olunan nailiyyətləri və 
qabaqcıl təcrübəni onların 
diqqətinə çatdırıb.

Avropa Şurası nümayəndə 
heyətinin üzvləri görüş və 
əhatəli məlumat üçün MSK 
sədrinə bir daha təşəkkürlərini 
bildiriblər.

Görüşdə, həmçinin qar-
şılıqlı əməkdaşlığın inkişaf 
perspektivləri və maraq doğu-
ran digər məsələlər ətrafında 
da fikir mübadiləsi aparılıb. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü ilə 
əlaqədar Siyasi Sənədlər Arxivində tədbir keçirilib 

 � Mayın 6-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr 
edilmiş “Möhkəm təməl uğurlu gələcəyin əsasıdır” adlı tədbir və 
“Azərbaycanda elm və təhsil. Azərbaycan Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsinin Büro və Katibliyinin qərarları (iyul 1969–noyabr 
1982)” adlı sənədlər toplusunun təqdimatı keçirilib.

Tədbirdə respublikamızın ictimai-si-
yasi həyatında fəal rol oynayan tanınmış 
şəxslər, elm və ictimaiyyət nümayəndələri, 
KİV təmsilçiləri və Siyasi Sənədlər Arxivinin 
əməkdaşları iştirak ediblər.   

Tədbirdən əvvəl iştirakçılar 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində 
mühafizə olunan, ulu öndərin şərəfli 
həyat yolunu və çoxşaxəli fəaliyyətini 
əks etdirən sənədlərdən ibarət sərgiyə 
baxıblar. Arxiv bələdçiləri qonaqlara 
“Yaddaşlara həkk olunmuş ömür yolu”, 
“Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz”, 
“Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri 
(1969-1982)”, “Azərbaycanın quruculuq 
salnaməsi. Sənaye və kənd təsərrüfatı”, 
“Azərbaycanın quruculuq salnaməsi. Abad-
lıq və quruculuq işləri”, “Heydər Əliyev 
fenomeni” adlı stendlər haqqında məlumat  
verib, Ümummilli liderin Azərbaycana 
rəhbərliyi illərində əldə olunmuş uğur 
və nailiyyətlərə, habelə o dövrün əsas 
hadisələrinə qısa ekskurs ediblər. 

Qonaqlar ulu öndər Heydər Əliyevin 
büstü önünə gül dəstələri düzüblər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin 

direktoru Elmira Ələkbərova “Möhkəm 
təməl uğurlu gələcəyin əsasıdır” mövzu-
sunda məruzə ilə çıxış edib. O vurğulayıb 
ki, ulu öndərin doğum gününün böyük 
sevinc hissi ilə qeyd olunması ölkəmizdə 
bir ənənəyə çevrilib. Ümummilli liderin 
doğum gününün belə əhval-ruhiyyə ilə 
qeyd olunması ümumilikdə xalqımızın 
dövlətə, dövlətçiliyimizə hörmət və ehtira-
mının bariz ifadələrindən biridir. Bununla 
Azərbaycan xalqı ölkəmizin həyatında və 
tarixində müstəsna xidmətlər göstərmiş 
ümummilli liderimizin rolunu, uğurlu tarixi 
missiyasını dəyərləndirir, ona hörmət 
və ehtiramını bildirir. Tarixdə şəxsiyyət 
amili xalqların, dövlətlərin inkişafında 
əhəmiyyətli rol oynayır. Hər bir xalq lideri 
ilə tanınır. Düşünülmüş və məqsədyönlü 
siyasəti ilə Azərbaycanı dünya birliyinin 
fəal üzvünə çevirən, bugünkü uğurlarımız 
üçün möhkəm baza yaradan ulu öndər 
Heydər Əliyevin xalqımızın tarixində böyük 
rolu var.

Elmira Ələkbərova vurğulayıb ki, 
1969-1982-ci illər Azərbaycan xalqının 
tarixinə parlaq quruculuq illəri kimi da-
xil olub. 1969-cu ildən Heydər Əliyev 

tərəfindən Azərbaycanın iqtisadi inki-
şafının əsaslarının yaradılması, zəngin 
iqtisadi potensialının ölkənin gələcək 
inkişafına yönəldilməsi və xalqın rifahı-
nın yüksəldilməsi prosesinə başlanılıb. 
Dahi rəhbərin bu illərdə həyata keçirdiyi 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində res-
publika iqtisadiyyatında mühüm struktur 
dəyişiklikləri aparılıb, sənayenin bütün 
sahələrində inkişafa nail olunub, habelə is-
tehsalla bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat 
sahələrinin inkişafına diqqət artırılıb. Bütün 
bunların nəticəsi olaraq, mütərəqqi tex-
nologiyaların istehsalata tətbiqi əsasında 
ölkəmizin sənayesi SSRİ-də qabaqcıl 
yerlərdə qərarlaşıb. 

Ulu öndərin “Müstəqillik yolu çox 
çətin yoldur, amma müstəqilliyi saxla-
maq, qorumaq və müstəqil dövləti inkişaf 
etdirmək, təbiidir ki, onu əldə etməkdən 
də çətindir” müdrik kəlamını xatırladan 
E.Ələkbərova çıxışını bu sözlərlə bitirib: 
“Bu gün Vətənimizin, dövlətçiliyimizin, 
müstəqilliyimizin keşiyində Heydər 
Əliyevin yaratdığı idarəçilik məktəbinin 
ən layiqli nümayəndəsi olan Prezident 
İlham Əliyev dayanır. Dövlətimizin baş-
çısı müstəqilliyimizin qorunmasına, ölkə 
iqtisadiyyatının daha da yüksək tərəqqisinə 
nail olmaqla yanaşı, ölkəmizin ərazi bü-
tövlüyünün bərpa olunması istiqamətində 
qətiyyətli addımlar atır. Ulu öndər kimi 
dövlətimizin başçısının da milli məfkurəyə 
və reallığa əsaslanan siyasi iradə nümayiş 
etdirməsi bizdə bir daha qəti inam yaradır 
ki, işğal altında olan torpaqlarımız azad 

ediləcək, dövlətimiz dünyanın ən qabaqcıl 
ölkələri siyahısında ən ön cərgələrdə yer 
alacaq”.

Sonra Siyasi Sənədlər Arxivinin elmi 
araşdırmalar və elmi kitabxana şöbəsinin 
aparıcı məsləhətçisi Səbinə Zeynalovanın 
“Xalqın xilaskarı, əfsanəvi lider” mövzu-
sunda məruzəsi dinlənilib. S.Zeynalova 
məruzəsində çağdaş Azərbaycan 
tarixində iki mühüm dönüş nöqtəsindən 
– Azərbaycanın siyasi həyatında Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlı olan 1969-cu il 14 
iyul və 1993-cü il 15 iyun tarixlərindən 
bəhs edərək ölkəyə rəhbərliyinin hər iki 
mərhələsində ümummilli liderin əsas 
məqsədinin müstəqil, azad və firavan 
Azərbaycan dövləti qurmaq olduğunu 
vurğulayıb. 

1997-ci ildə yaradılmış Prezident Ka-
tibliyinin ilk işçilərindən olan S.Zeynalova 
daha sonra ümummilli liderlə bağlı 
xatirələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb: 
“Mən çox xoşbəxtəm ki, bu cür əzmkar 
dövlət başçısı ilə işləmiş və ondan çox şey 
öyrənmişəm. Hər zaman dürüst olmağı, 
səhvsiz yaşamağı, nümunəvi olmağı ulu 
öndər Heydər Əliyevdən öyrənmişəm”. O, 
Heydər Əliyevin hər kəsin yaddaşına həkk 
olunmuş “Mən həmişə fəxr etmişəm və indi 
də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!” 
kəlamını bir daha xatırladaraq, ümummilli 
liderin daim xalqının qəlbində ölməz və 
parlaq şəxsiyyət kimi qalacağını qeyd edib. 

Tədbirin ikinci hissəsində Siyasi 
Sənədlər Arxivi tərəfindən nəşrə hazır-
lanmış “Azərbaycanda elm və təhsil. 
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin Büro və Katibliyinin qərarları 
(iyul 1969–noyabr 1982)” adlı sənədlər top-
lusunun təqdimatı olub.  Kitabın redaksiya 
heyətinin üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEA) Qafqazşünaslıq 
İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin depu-
tatı Musa Qasımlı çıxış edərək uzaqgörən 
siyasətçinin hələ sovet dönəmində gələcək 
müstəqil Azərbaycanın dünya birliyinə 
inteqrasiyası üçün yüksəkixtisaslı, milli 
kadrların hazırlanmasındakı rolundan, bu 
dahi şəxsiyyətin elm və təhsil məsələlərinə 
olan xüsusi diqqətindən danışıb. Hazır-
kı sənədlər toplusunda Siyasi Sənədlər 
Arxivində mühafizə edilən 280 sənədin yer 
aldığını qeyd edən natiq ümummilli liderin 
tükənməz irsinin öyrənilməsində kitabın 
qiymətli bir mənbə olduğunu söyləyib. 
Bildirib ki, bu kitabda Azərbaycan tarixini 

öyrənən tarixçilər, siyasətçilər üçün çox 
dəyərli materiallar toplanılıb. O cümlədən 
göstərilən xronoloji çərçivəyə aid sənədləri 
tədqiq etmək imkanı olmayan və ölkə 
xaricində yaşayan tədqiqatçılar üçün də 
hazırkı nəşr geniş imkanlar yaradacaq. 

Milli Məclisin deputatları Fəzail 
İbrahimli və Pərvin Kərimzadə ulu 
öndərin ölkəmizin çətin zamanların-
da Azərbaycanın xilaskarı olduğunu 
bildirib, onun respublikamızın inkişafı 
istiqamətindəki əvəzsiz xidmətlərindən 
söhbət açıblar.

Sonda ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr olunmuş videoçarx nümayiş 
etdirilib. 

AZƏRTAC
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Heydər Əliyevi xoşbəxt lider edən 
amillər nədən ibarət idi? Birincisi, xal-
qının ona olan inam, etimad, sevgi və 
məhəbbəti yüksək səviyyədə və səmimi 
idi. İkincisi, Azərbaycanda yaşayan 
bütün xalqların ona inanması, arxa-
sınca getməsi, siyasətini dəstəkləməsi 
müasir Azərbaycanın reallıqlarından idi 
və bir çox siyasətçilər bu məsələdə ona 
həqiqətən həsəd aparırdılar. Üçün-
cüsü, qardaş qırğınının və vətəndaş 
müharibəsinin qarşısını alaraq qur-
duğu müstəqil Azərbaycan dövlətinə, 
respublikamızın suverenliyinə əbədilik 
qazandırmışdı. Bu, tarix baxımından 
çox möhtəşəm fəaliyyət nümunəsi idi. 
Dördüncüsü, qurub yaratdığı və dünya 
ölkələri sırasına çıxartdığı Azərbaycan 
dövlətini məhz onun adına, siyasi 
kursuna layiq şəkildə idarə etməyi 
bacaran siyasi xadim yetişdirmişdi. 
Prezident İlham Əliyev bu gün BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarını apar-
maqla sübut edib ki, dünya xəritəsində 
qüdrətli Azərbaycan dövləti də vardır. 
Beşincisi, onun adını daşıyan Heydər 
Əliyev Fondunun xoşməramlı addımla-
rının, humanitar sahədəki layihələrinin 
əks-sədasını dünyanın hər yerindən 
eşidirik. Fondun prezidenti, Birinci 
vitse-prezident  Mehriban xanım Əliyeva 
bu sahədə nümunə göstərir.

Mən ötən əsrin 70 – 90-cı illərində 
doğulub-böyüdüyüm Qusar rayo-
nunda və paytaxtda bir sıra rəhbər 
vəzifələrdə, dövlət xidmətində ça-
lışmış adam kimi, Heydər Əliyevin 
Azərbaycan xalqı və dövlətimiz üçün 
hansı xidmətləri göstərdiyini çox yaxşı 
xatırlayıram. Yəni canlı şahidəm. Mən 
şahidəm ki, onun ölkəmizə birinci 
dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə respublika 
iqtisadiyyatının qüdrətlənməsi, təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət sahələrinin inkişaf 
etdirilməsi, yeni-yeni fabrik və zavod-
ların tikilməsi, o zaman üçün müasir 
hesab edilən sənaye texnologiyalarının 
ölkəmizə gətirilməsi, Azərbaycanın 
SSRİ hüdudlarından kənarda da 

tanıdılması üçün titanik addımlar atır, 
qarşısına qoyduğu bütün məqsədlərinə 
çatırdı. 

Ulu öndərin idarəçilik prinsiplərinə 
aid olan, heç zaman unuda 
bilməyəcəyim iki məsələni isə çoxsaylı 
ictimai-siyasi tədbirlərdə danışdı-
ğım kimi, bu yazıda da qeyd etməyi 
vacib sayıram. Birinci, onun kadr 
siyasəti çox mükəmməl idi. Şəhər və 
rayon rəhbərlərinə, nazirlik və dövlət 
komitələrinə xüsusi tapşırıq verildiyinə 
görə insanları vəzifəyə təyin edərkən 
savad, qabiliyyət, peşəkarlıq və digər 
fərdi keyfiyyətlərindən başqa heç bir 
amil nəzərə alınmırdı. Məhz həmin tap-
şırıqların nəticəsi idi ki, mən -- heç bir 
arxa-dayağı olmayan gənc kadr rəhbər 
vəzifəyə təyin edilmişdim. 

Xüsusilə xatırladılmalı ikinci məqam 
ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev 
ölkədəki mövcud ali məktəblərin 
maddi-texniki bazasının yaxşılaşdı-
rılması, beynəlxalq aləmdəki müasir 
ixtisasların bizim ali məktəblərdə də 
açılması ilə yanaşı, ölkədə yeni ali 
məktəblər yaradılmasına da nail olurdu. 
Təbii ki, o vaxtlar bu məsələnin həlli 
SSRİ rəhbərliyinin, xüsusən, Dövlət 
Plan Komitəsinin razılığı ilə olmalı idi. 
Heydər Əliyev həmin məsələləri çox 
böyük ustalıqla həll edirdi. Hətta Bakıda 
ali hərbi məktəb də yaradılmışdı. 

Ancaq mənim xüsusilə qeyd etmək 
istədiyim məqam ondan ibarətdir ki, 

ulu öndər respublikamızın təhsil sek-
toruna göstərdiyi bu boyda qayğı ilə 
kifayətlənmir, azərbaycanlı gənclərin 
SSRİ-nin və digər ölkələrin müxtəlif ali 
məktəblərində təhsil almasının qayğı-
sına da qalırdı. Mən və yaşıdlarım çox 
sonralar başa düşdük ki, Heydər Əliyev 
bütün bunlarla gələcəkdə yaradılacaq 
müstəqil Azərbaycan dövlətinə xidmət 
edirmiş. Bu isə artıq siyasətçi kamilli-
yi ilə yanaşı, həm də müdriklərə xas 
uzaqgörənlik, vətəndaş təəssübkeşliyi 
idi. 

Ulu öndərin ölkəmizə birinci dəfə 
rəhbərlik etdiyi illərdə Qusarda meyvə-
tərəvəz emalı üzrə 3 konserv zavodu 
tikilmiş, iri meyvəçilik, tərəvəzçilik, 
heyvandarlıq, toxumçuluq təsərrüfatları 
yaradılmışdı. Qusar o illərdə meyvəçilik 
üzrə respublikada ikinci yerdə gedirdi. 
Rayonumuz tərəvəzçilik və heyvan-
darlıq üzrə respublika səviyyəsində 
seçilirdi. Mən o illərdə gənc aqronom, 
sovxoz direktoru kimi ölkədə keçirilən 
kənd təsərrüfatı müşavirələrində, 
Azərbaycana “Keçici qırmızı 
bayraqlar”ın təqdimat mərasimlərində 
iştirak edirdim. Onun nitqi hamı kmi 
məni də heyran edir və bir gənc olaraq, 
ona bənzəməyi arzulayırdım. 

Yeri gəlmişkən, bir məsələni 
də xüsusilə vurğulamaq istərdim. 
Belə ki, ulu öndərin ölkəmizə birinci 
dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə qarşıda 
duran əsas məsələ iqtisadiyyatın 

gücləndirilməsi və insanların sosial-ri-
fah halının yaxşılaşdırılması idisə, onun 
1993-cü ilin iyun ayındakı möhtəşəm 
qayıdışından sonra qarşıda daha 
böyük və mürəkkəb vəzifələr dayanırdı. 
Bu vəzifələr ölkənin ərazi bütövlüyü-
nün bərpası, vətəndaş qarşıdurması-
nın qarşısının alınması, müstəqilliyin 
əbədiləşdirilməsi və ölkədəki bütün 
azsaylı xalqların azərbaycançılıq ide-
ologiyası əsasında birləşdirilməsindən 
ibarət idi. 

O illərdə gah Gəncədən qanlı 
xəbərlər gəlir, gah Lənkərandan ulti-
matumlar eşidilir, gah da ölkənin şimal 
rayonlarında xoşagəlməz hallar baş 
verirdi. Məhz Heydər Əliyevin siyasi 
müdrikliyi nəticəsində bütün bunlar 
Azərbaycanın hər bir vətəndaşının 
-- azərbaycanlının, ləzginin, talışın, 
kürdün, slavyan əsilli insanların – hər 
kəsin arzu etdiyi sülh, sabitlik və meh-
ribanlıq məcrasına yönəldildi. Həmin 
illərdə Heydər Əliyevin ölkənin ləzgi 
ictimaiyyəti ilə görüşməsi böyük hadisə 
idi. O görüşdə mövcud problemlər, 
görüləcək işlər araşdırılmış, dəyərli 
qərarlar qəbul edilmişdi. Bu, Heydər 
Əliyev müdrikliyinin nəticəsi idi. 

Yadımdadır, 1998-ci il oktyabr 
ayının 3-də Qusar rayonuna səfərə 
gələn ulu öndər hər bir qusarlıya 
qürur gətirən, indi isə dillər əzbəri olan 
fikirlərini belə bölüşmüşdü: “ Bu gün 
müstəqil Azərbaycanın apardığı bütün 
quruculuq, yaradıcılıq işlərində qusarlı-
ların öz yeri var. Böyük məmnuniyyətlə 
qeyd etmək istəyirəm ki, qusarlı-
lar Azərbaycanın müstəqilliyinin, 
ərazi bütövlüyünün qorunmasına 
xidmətlər göstərmişlər, qan tökmüşlər, 
şəhidlər vermişlər, Azərbaycanın milli 
qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalmışlar”. 

Gündəlik mətbuatla az-çox ma-
raqlanan, ölkə həyatından bəhs edən 
xəbərlərin hamısını dinləyən bir adam 
kimi, ulu öndərin bu qəbildən olan 
səmimiyyətlə Azərbaycanın demək 
olar ki, bütün bölgələrində çıxış etdiyi-
ni xatırlayıram. O, hamıya eyni gözlə 

baxmağı bacarırdı və nəticədə hamı-
mızın Vətəni olan qüdrətli Azərbaycan 
dövlətini yarada bildi.

Yuxarıda qeyd etdim ki, Heydər 
Əliyev mükəmməl bir lider xoşbəxtliyinə 
sahibdir. Ona həmin xoşbəxtliyi yaşa-
dan amillərdən birinin isə qurub-yarat-
dığı dövləti məhz özünün arzu etdiyi 
səviyyədə idarə edən dövlət başçısı 
yetirməsi olduğunu da vurğuladım. 
Həmin məntiqimi cənab İlham Əliyevin 
son 10 ildə Qusara 12 dəfə səfər 
etməsi ilə təsdiqləyə bilərəm. Prezident 
İlham Əliyev Qusarda olarkən demişdir: 
“Mən nə qədər Prezidentəm, o qədər 
də qusarlılarla olacağam və onların 
qayğıları, problemləri ilə maraqlanaca-
ğam”.

Məhz həmin qayğının nəticəsidir ki, 
Qusar bu gün respublikanın ən inkişaf 
etmiş rayonlarından biridir. İndi bizim 
dağlar diyarımız dünyanın ən gözəl 
turizm imkanlarına malik bölgələrindən 
biri kimi tanınır. Bilavasitə Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış 
“Şahdağ” Qış-Yay Turizm Mərkəzində 
hər il ölkəmizin müxtəlif guşələrindən 
və xaricdən gəlmiş yüz minlərlə, bəlkə 
də milyondan çox turist dincəlir, sağ-
lamlığını bərpa edir.

Mən əmək fəaliyyətimi 1969-cu ildə 
Qusarda başlamışam. Sovxoz direk-
toru, rayon sovetinin sədri, Nazirlər 
Kabinetinin məsul işçisi, rayon icra 
hakimiyyəti başçısının birinci müavini 
və digər dövlət vəzifələrində çalış-
mışam. Hazırda dövlət qulluqçusu 
kimi təqaüddəyəm. Buna baxmaya-
raq, rayonun ictimai-siyasi həyatında 
yaxından iştirak edirəm. Yəni Qu-
sarın son 40 ildəki inkişafı, tərəqqisi 
daim mənim gözlərimin önündə olub. 
Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, rayonumuz 
indiki sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsinə 
heç zaman çata bilməmişdi. Bu isə 
cənab İlham Əliyevin Qusara və 
qusarlılara olan diqqətinin, qayğısı-
nın nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Qeyd etmək istədiyim digər məsələ isə 
ondan ibarətdir ki, cənab  Prezidentin 

bölgələrlə bağlı verdiyi tövsiyə və 
tapşırıqların icrasını bilavasitə rayon 
rəhbərliklərinin prinsipiallığı, qətiyyəti 
təmin edir. Qusarda da belədir. 

Cənab Prezidentin son illər start 
verdiyi hərtərəfli islahatlar, əhalinin qay-
ğıya ehtiyacı olan zümrələrinin sosial-
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində 
atdığı addımlar, vətəndaşların 
problemlərinin dövlət tərəfindən həll 
edilməsi, eləcə də, təbii fəlakətdən və 
ya yanğından zərərçəkmiş insanların 
daim dövlət qayğısı ilə əhatə olunması 
kimi faktlar isə dövlətimizə və dövlət 
başçımıza daha böyük inam, etimad 
yaradır. 

Çox təəssüf ki, bütün bunları gözü 
götürməyən daxili qaragüruhçular və 
xaricdəki bədxahlarımız ölkəmizin ün-
vanına heç bir əsası olmayan, cəfəng 
ittihamlar irəli sürür, inkişafımızı gözdən 
salmağa çalışırlar. Amma unudurlar ki, 
indi 92-ci il deyil. İndi Azərbaycan xalqı 
öz Prezidentinə inanır, dövlətini yüksək 
səviyyədə dəstəkləyir. 

Xatırladım ki, bu, dövlət başçımızın 
“Mən hər bir azərbaycanlının Prezi-
denti olacağam” – deyə verdiyi vədin 
hansı səviyyədə yerinə yetirdiyinin 
əyani sübutudur. Onu da əlavə edim ki, 
cənab İlham Əliyev təkcə Qusara deyil, 
ölkənin bütün rayonlarına məhz bu 
səviyyədə qayğı göstərir. Bu isə Heydər 
Əliyev məktəbinin təsirindəndir.

Heydər Əliyev siyasi məktəbinin 
əsas istiqamətlərindən biri də dövlət 
başçısının xalqın səsinə cavab 
verməsi, insanların problemlərini məhz 
hər kəsin öz dilindən eşitmək istəyidir. 
Cənab İlham Əliyev bütün tədbir və 
görüşlərdə olduğu kimi, son günlər 
Suraxanıdakı parkın təmirdən sonrakı 
açılışında sakinlərlə görüşdə də dedi ki, 
siz harada problem varsa, onu ortaya 
çıxarmaqda və həllində dövlətə kömək 
etməlisiniz. Məhz həmin çağırışa 
cavab olaraq, cənab Prezidentə kömək 
olmaq məqsədilə demək istəyirəm ki, 
bizim Qusar nə qədər inkişaf etsə də, 
müəyyən həllini gözləyən məsələlər də 
vardır. 

Nədir o məsələlər? Birinci, müasir 
inkişafı və Qusarın turizm imkanlarını 
nəzərə alaraq, bu rayonda hansısa 
ali məktəbin filialının açılması zərurəti 
var. Bunun üçün lazım olan bütün 
standartlara cavab verən bina və kadr 
ehtiyatı mövcuddur. İkinci, Dövlət Ləzgi 
Dram Teatrı üçün yeni binanın tikilməsi 
və digər teatrlar kimi, bu teatra da 
maddi yardımın göstərilməsi teatrın 
fəaliyyətinə və inkişafına çox böyük 
dəstək olardı. Üçüncü, Qusar Tarix 
Diyarşünaslıq Muzeyinin ekspozisi-
yası 1980-ci ildən bəri – ulu öndərin 
dövründə yaradılmışdı – o qədər 
çoxalmışdır ki, indi həmin ekspozisiya-
nı mövcud binada nümayiş etdirmək 
mümkün deyil. Ona görə də rayona 
gələn turistlərə ekspozisiyanın yalnız 
müəyyən bir hissəsini göstərmək müm-
kün olur. İnanırıq ki, dövlət bunu nəzərə 
alar və ölkənin şimal bölgəsində daha 
möhtəşəm bir muzey yaradar. 

Şübhə yoxdur ki, Heydər Əliyev 
siyasi kursu Azərbaycana hələ yüz illər 
boyu çox möhtəşəm uğurlar qazandı-
racaq.

Mayıl BAĞIROV,  
Qusar rayonu

Uzun illər ərzində Heydər Əlirza oğlu Əliyevin səmərəli 
fəaliyyəti xalqlarımızın ümumi tarixi ilə bilavasitə 
bağlı olmuşdur. O, Rusiya və Azərbaycanın  strateji 
tərəfdaşlığının təməlini qoymuş, dostluğumuzun və 
 qarşılıqlı anlaşmamızın möhkəmlənməsinə böyük şəxsi 
töhfə vermişdir. 

Vladimir PUTİN, 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti

O, sözün həqiqi mənasında xoşbəxtliyin  bütün 
istiqamətlərini yaşamış insan idi. Yəni fərdi 

xoşbəxtliyi də olmuşdu, ailə xoşbəxtliyi də. Təbii ki, 
bütün bunlar çox adamın bəxtinə düşə bilər. Ancaq 
“lider xoşbəxtliyi” deyilən bir məfhum da var ki, o, 
hamıya nəsib olmur. Hətta tanınmış siyasi liderlərin 
də çoxu bəzən xoşagəlməz hallarla üzləşib. Dünya 
siyasəti tarixində bu barədə çoxsaylı məlumat var. 
Bizim ulu öndərimiz isə lider xoşbəxtliyini yaşamış nadir 
şəxsiyyətlərdəndir. 

Lider 
xoşbəxtliyi

Bakıda Türk Şurasının media və 
informasiya sahəsində əməkdaşlıq üzrə 

işçi qrupunun VII toplantısı keçirilib
 � Mayın 6-da Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq 

Şurasının (Türk Şurası) media və informasiya sahəsində əməkdaşlıq 
üzrə işçi qrupunun VII toplantısı keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Milli Televi-
ziya və Radio Şurasının təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbirdə Prezident Administrasi-
yasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin 
məsul əməkdaşları, Türk Şurası katibliyinin 
rəhbərliyi, üzv dövlətlərin – Azərbaycanın, 
Türkiyənin, Qazaxıstanın və Qırğızıstanın 
informasiya və media üzrə rəsmiləri, milli 
ictimai televiziya kanallarının, AZƏRTAC, 
Anadolu, KAZİNFORM, Kabar milli infor-
masiya agentliklərinin məsul şəxsləri iştirak 
ediblər.

İşçi qrupunun toplantısında VI ic-
lasdan sonrakı dövrdə görülən işlər, 
Türk Şurasının üzv dövlətləri arasın-
da media və informasiya sahəsində 
əməkdaşlığın inkişafı, türk xalqlarının tarixi 
və mədəniyyəti barədə videofilmlərin və 
cizgi filmlərinin hazırlanması, milli ictimai 
televiziya kanallarının nümayəndələrindən 
ibarət əlaqələndirici qrupun yaradılması, 
çoxtərəfli texniki əməkdaşlıq protokolu 
layihəsinin tərtib olunması, beynəlxalq 
media forumlarında Türk Şurasının iştirakı, 
media ekspertləri üçün proqram mübadiləsi 
və təlim kurslarının təşkili, nazirlərin toplan-
tısının gündəliyinin layihəsi, işçi qrupunun 
növbəti iclasının vaxtı və digər məsələlər 
müzakirə edilib. 

Toplantını Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının baş katibinin müavi-
ni Ömər Kocaman açaraq müzakirə olunan 
məsələlər barədə məlumat verib.

Azərbaycanın İctimai Televiziya və 
Radio Yayımları Şirkətinin baş direkto-
runun müavini Murad Hüseynov bildirib 
ki, operativ xəbər və videomübadilələrin 
həyata keçirilməsi üçün texniki baxımdan 
mükəmməl şəbəkə qurulmalıdır. O əlavə 
edib ki, İctimai Televiziya Avropa Yayımları 
Birliyi ilə bu şəkildə rahat əməkdaşlıq edir. 
M.Hüseynov Şuraya üzv ölkələrin televizi-
yalarının səhər verilişlərinə canlı yayımla 
qoşulması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Təklif 
Şura üzvləri tərəfindən müsbət qarşılanıb. 

Ömər Kocaman səslənən təkliflərin 
reallaşdırılması istiqamətində işlərin 
aparılmasının zəruri olduğunu deyib. O, 
həmçinin təklif edib ki, iyunda Şuranın 
növbəti iclası keçirilsin. 

“TRT AVAZ” telekanalının 
əlaqələndiricisi Sedat Sağırkaya 
Azərbaycanda və Orta Asiya ölkələrindəki 
telekanallarla əməkdaşlıq həyata 
keçirdiklərini, bu əməkdaşlığın yüksək 
səviyyədə davam etdiriləcəyini vurğulayıb. 
O əlavə edib ki, türkdilli ölkələrin televiziya 
kanalları ilə müzakirələr davam etdirilir. Hər 

bir kanalın tövsiyələri nəzərə alınır, çəkilən 
sənədli filmlərin mübadiləsi aparılır.  

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdul-
layeva bildirib ki, tərəflərin bir-biriləri ilə 
əməkdaşlıq şəraitində çalışmaları üçün 
çoxtərəfli müzakirələr platforması yara-
dılmalıdır. Bunun üçün katiblikdən və üzv 
ölkələrdən məsul şəxslər təyin olunmalıdır. 

Ömər Kocaman qeyd edib ki, Şura 
bunun üçün ortaq virtual şəbəkə yaratmaq-
la bağlı qərara gəlib. İyunda keçiriləcək 
toplantıda bununla əlaqədar qərarların 
reallaşdırılması istiqamətində müzakirə 
aparılacaq. 

Daha sonra Türk Şurasına üzv 
dövlətlərin tarixi və mədəniyyəti barədə 
filmlərin, serialların və videomaterialların 
hazırlanması məsələsi müzakirə olunub. 
Bundan başqa, türk dünyasının 100 böyük 
şəxsiyyəti ilə bağlı sənədli filmlərin hazır-
lanması barədə təklif irəli sürülüb. 

Sedat Sağırkaya qeyd edib ki, 
“TRT AVAZ” artıq bu işə start verib. 
Azərbaycandan və Orta Asiyadan olan 
tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı filmlər hazırlanıb. 
Lakin bu işin sürətləndirilməsi üçün digər 
türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığına ehtiyac 
var. 

Azərbaycan Prezidenti Administrasi-
yasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin 
əməkdaşı Bəhruz Həsənov qeyd edib 
ki, türk dünyasının ortaq layihəsinə özəl 
televiziyaları və agentlikləri də cəlb etmək 

olar. Bundan başqa, o bildirib ki, TRT-
nin yayımladığı tarixi seriallara digər 
türkdilli ölkələrdən də aktyorların cəlb 
edilməsi yaxşı olar. Bəhruz Həsənov, 
həmçinin əlavə edib ki, ortaq xəbər 
sistemi yaratmaq üçün Şuraya üzv 
ölkələrin jurnalistlərinin birgə bakalavr və 
magistratura üzrə təhsil almalarına şərait 
yaradılmalıdır.    

Toplantının ikinci sessiyası 
müzakirələrlə və təkliflərin səsləndirilməsi 
ilə davam edib.

Ortaq türk televiziya kanalı ilə bağlı 
müzakirələr zamanı onun “TRT AVAZ”ın 
bazasında yaradılması təklifi irəli sürü-
lüb. Qazaxıstan nümayəndə heyəti sabiq 
Prezident Nursultan Nazarbayevin “Böyük 
Çölün yeddi özəlliyi” adlı məqaləsi ilə bağlı 
sənədli filmin çəkilməsi təklifi ilə çıxış edib.  

Daha sonra Türk Şurası xəbər 
agentlikləri arasında əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub. 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədr mü-
avini Dağbəyi İsmayılov çıxış edərək deyib 
ki, təmsil etdiyi agentlik türkdilli dövlətlərin 
informasiya agentlikləri ilə sıx əməkdaşlıq 
edir. AZƏRTAC-ın hazırda sədrlik etdiyi 
Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya 
Agentlikləri Təşkilatı (OANA) və digər regi-
onal media qurumları çərçivəsində də türk-
dilli dövlətlərin agentlikləri ilə əməkdaşlıq 
həyata keçirdiyini vurğulayan İdarə 

Heyətinin sədr müavini bir sıra təkliflər 
səsləndirib. Qeyd edib ki, daha asan və 
texniki baxımdan az resurs tələb edən 
“informer” üsulundan istifadə etmək faydalı 
olar. Məsələn, Türk Şurasının turkicme-
dia.org saytını üzv agentliklər “informer” 
vasitəsilə öz oxucularına yönəldə bilər. Bu, 
vahid mənbənin xəbərlərini yaymağa və 
pərakəndəliyin qarşısını almağa kömək 
olar. AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədr 
müavini deyib ki, bu gün multimedia sahəsi 
üzrə jurnalistlərin hazırlanmasına ehtiyac 
var. Bunun üçün müvafiq proqramlar hazır-
lanmalıdır. Bu işdə Türk Şurası mühüm rol 
oynaya bilər.   

KAZİNFORM agentliyinin şef redaktoru 
Bakıtjan Yerbasov da təmsil etdiyi quru-
mun türkdilli dövlətlərin xəbər agentlikləri 
ilə əməkdaşlıq həyata keçirdiyini bildi-
rib.  O, Şuranın ortaq xəbər blokunun 
gücləndirilməsi təklifi ilə çıxış edib.   

Anadolu Agentliyinin İdarə Heyətinin 
üzvü Əli Türker Pirtini bildirib ki, təmsil etdi-
yi qurum türkdilli dövlətlərin agentlikləri ilə 
əməkdaşlığa böyük önəm verir. Agentliyin 

təşkil etdiyi akademiyada Azərbaycandan, 
Qazaxıstandan, Qırğızıstandan və digər 
dövlətlərdən olan mətbuat nümayəndələri 
kurs keçiblər.    

Agentliyin Bakı bürosunun rəhbəri 
Tolqa Özgənc AZƏRTAC-ın rəhbərlik etdiyi 
OANA-nın saytında türkdilli ölkələrlə bağlı 
xəbərlərin paylaşılmasının önəmini qeyd 
edib. 

Sonda “TRT AVAZ”ın Türk Şurasına 
üzv ölkələrin tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı 
hazırladığı videoçarx nümayiş olunub. 

Qeyd edək ki, Türk Şurasının infor-
masiya və media üzrə məsul nazirlərinin 
və yüksəkvəzifəli rəsmilərin mayın 7-də 
keçiriləcək iki sessiyadan ibarət toplan-
tısında isə ikitərəfli görüşlər təşkil oluna-
caq, gündəlikdə duran məsələlər və işçi 
qrupunun toplantısının yekunları müzakirə 
ediləcək, milli ictimai televiziya kanalları 
arasında çoxtərəfli texniki əməkdaşlıq pro-
tokolunun imzalanması mərasimi olacaq.

AZƏRTAC
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Hələ 70-ci illərin sonunda istedadlı 
sənətşünas və filosof Babək Qurbanovun 
etika və estetika haqqında əl-əl gəzən 
yeni düşüncəli kitabları biz tələbələrin 
də ürəyinə yol tapmışdı. Çoxsaylı 
sənətsevərin könlündə özünə layiqli bir 
heykəl qoyan bu dəyərli insanın özü ilə 
görüşüb tanış olmaq mənə illər keçəndən 
sonra Türkiyənin Niğde şəhərində nəsib ol-
muşdu. IV Uluslararası Türk Dünyası Araş-
dırmaları Simpoziumunun (28 aprel 2017) 
bölüm rəhbərləri olan professor Ədalət 
Tahirzadə və Babək Qurbanovun mode-
ratorluq etdikləri qrupların iclasları eyni 
binanın eyni salonunda keçirildiyindən, 
professor İlqar İmamverdiyev və mən daxil 
olmaqla 4 azərbaycanlının qardaş ölkədə 
üz-üzə gəlib görüşməsi konfransın özü 
qədər maraqlı və yaddaqalan olmuşdu. 

Bakıdan getmiş Ədalət müəllimlə 
mənim Türkiyə universitetlərində çalışan 
Babək və İlqar müəllimlə qucaqlaşaraq 
bir-birimizdən ayrıla bilməməyimiz digər 
iştirakçıları da dərindən təsirləndirmişdi. 
 Konfrans günlərinin bitib-tükənməyən 
müxtəlif mövzulu söhbətləri, xüsusən 
Azərbaycan–Türkiyə dostluq və 
əməkdaşlığının aktual mövzuları barədə 
mülahizələr hamımızı məmnun etmişdi. Bu 
mənim Qaziantep Universitetinin profes-
sorları, incəsənət barədə 30-dək kitabın 
və dərsliyin, Azərbaycan musiqisinə, 
ədəbiyyatına, incəsənətinə, folkloruna, 
fəlsəfə və estetika məsələlərinə, tanın-
mış elm adamlarına həsr olunmuş 300-
dən çox publisistik və elmi məqalənin 
müəllifi Babək Qurbanovla və 400-dən 
çox saz havasını nota köçürən İlqar 
İmamverdiyevlə ilk görüş və tanışlığım idi. 
Az sonra Babək müəllim bir yazısında bu 
görüş haqqında yazmışdı: “Simpoziumda 
həmyerlilərimizdən Avrasiya Universitetinin 

professoru Ədalət Tahirzadənin, tanınmış 
tədqiqatçı jurnalist Namiq Əhmədovun 
iştirak etmələri də məni çox sevindirdi”.

Sonralar Babək müəllimin Türkiyənin 
ali təhsil dairələrində necə yüksək 
dəyərləndirildiyi barədə müxtəlif nüfuzlu 
şəxslərin rəy və mülahizələrini eşitdikcə, 
bu fədakar və səmimi insanla gec tanış 
olmağıma təəssüflənməli olurdum. Babək 
Qurbanov uzun illər Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq 
İnstitutunda çalışmış, incəsənət fəlsəfəsi 
ilə bağlı dəyərli tədqiqatlar aparmış, 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində 
kafedra müdiri işləmişdi. Son 20 ildə isə 
Türkiyə universitetlərində fəlsəfə, sənət 
fəlsəfəsi, estetika, etika, kulturologiya, 
musiqi estetikası, musiqi nəzəriyyəsi, 
müasir türk düşüncə tarixi və s. kimi 
fənlərdən mühazirələr oxumuşdu. O, bir 
çox dünya miqyaslı elmi-nəzəri jurnalla-
rın və qəzetlərin redaksiya heyətlərinin 
üzvü olmuşdu. Babək müəllimə Türkiyədə 
“xocam” – deyə dərin ehtiram bəslənir, türk 
dünyasının çağdaş görkəmli alim və peda-

qoqlarından biri kimi tanınır və sevilirdi.
Niğde tanışlığından 6 ay sonra 

Nevşehirdə keçirilən Beynəlxalq İpək Yolu 
Simpoziumunda isə Babək müəllimlə təkcə 
qardaş ölkədə şəxsiyyəti və elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti uca tutulan bir soydaşımız kimi 
yox, həm də uzun illərin dostu-doğması 
kimi görüşdük. Dünyaca məşhur Kappa-
dokiyanın əfsanəvi qucağında yerləşən 
Ürgüb şəhərində türk dünyasının bir 
çox yerlərindən və İpək yolunun keçdiyi 
ölkələrdən gəlmiş alim və mütəxəssislərin 
iştirak etdiyi bu elmi məclisin keçirildiyi 
oteldə Babək və İlqar müəllim bir otaqda, 
jurnalist həmkarım Tahir Aydınoğlu ilə mən 
yaxınlıqdakı başqa bir otaqda qalırdıq. 

Fasilələri, naharları bir yerdə keçirir, 
geniş dəhlizlərdə davam edən diskussiya-
larda da bir yerdə olurduq. Bütün bunlarla 
kifayətlənməyib axşamlar da, türklər de-
miş, Babək xocadan ayrıla bilməyib, onun 
otağına yığışırdıq. Bir axşam Şirvandan 
(keçmiş Əli Bayramlı) tanıdığım bacarıqlı 
cərrah, indi Türkiyədə çalışan, oğlu bizim 
konfransda iştirak edən İlham Mərdanov 
da gəlib çıxdı və görüşümüzə əlavə bir şi-
rinlik qatdı. Otağında başına toplaşdığımız 
Babək müəllimin xəstəhallığı və yorğunlu-
ğu hiss olunsa da, olub-keçənlərdən, atası 
Osman Sarıvəlli ilə bir dövrdə yaşamış 
və onunla dostluq etmiş görkəmli yazar, 
alim və ziyalılar barədə bir-birinə calanan 
söhbətləri o qədər maraqlı olmuşdu ki, 
gecənin yarıya çatdığını hiss etməmişdik. 
Onun özü də bizdən ayrılmaq istəmir, san-
ki, Vətəndən ayrı düşməyinin əvəzini bu 
göydəndüşmə imkandan almaq istəyirdi.

Bir gün nahardan sonra otelin 
foyesində türk qəhvəsinin ləzzətini Babək 
müəllimin söylədiyi şirin lətifələr, Səməd 
Vurğun, Mehdi Hüseyn, İsmayıl Şıxlı, 
Hüseyn Arif haqqında danışdığı maraqlı 
əhvalatlar ikiqat dadlandırdı. Əhatələrində 
böyüdüyü, ədəbiyyatımızda çəkili yerləri 
olan bu insanlar barədə söhbətlərin ye-
kununda Babək müəllim birdən yarıciddi-
yarızarafat dedi: “qazaxlılar olmasa idilər 
ədəbiyyatımız xeyli boş qalardı”. 

Düzü, bu qəfil mülahizəyə nə cavab 
verəcəyimi bilmədim. O, isə nurlu sifətinə 
yaraşan bir təbəssümlə əlavə etdi: “Yox 
haqsızlıq etdim, eloğlu, sizin tovuzluların 

da, Tahir müəllimin yerliləri qarabağlıların 
da ədəbiyyatımızda xidmətləri böyükdür”. 
Babək müəllimin bu zarafatı “Qazaxda 
şair-yazıçı çoxdur, yoxsa Ağstafada?” za-
rafatını da yada saldı. Əlbəttə, söhbət hər 
bir azərbaycanlının onunla eyni bölgədən 
çıxmış görkəmli insanlarla haqlı olaraq 
öyünməsindən gedirdi.

Budəfəki konfransda mənim iştirak-
çısı olduğum bölmənin rəhbəri də Babək 
müəllim idi. İlk təqdimatdan bəlli oldu 
ki, Türkiyənin ən müxtəlif bölgə və elm-
təhsil ocaqlarından, eləcə də Rusiya, Çin, 
Monqolustan, Bolqarıstan, Macarıstan kimi 
ölkələrdən gəlmiş araşdırmaçılar da Babək 
müəllimi yaxşı tanıyırlar. İştirakçılarla çox 
həssas davranışı, nəzakəti və nəvaziş dolu 
müraciətləri mühazirə və müzakirələrin 
işgüzarlığını xeyli artırır, ümumi atmosferi 
səmimiləşdirirdi. Məni – Azərbaycandan 
gələn nümayəndəni o qədər sevgi və sayğı 
ilə təqdim etdi ki, düzü, azərbaycanlı oldu-
ğumdan qürurlandığım qədər də sıxıldım.

Düşündüm ki, yəni professorun belə 
qiymətinə doğrudanmı layiqəm?! Sonra 
gördüm ki, Türkiyənin son ictimai-siyasi 
gerçəklərinin Azərbaycan mətbuatında 
təqdimatına həsr olunmuş məruzəmin 
maraqla qarşılanmasında Babək müəllimin 
mövzu ilə bağlı tutarlı təqdimatı önəmli 
diqqət yaratdı.

Səhəri gün telefonla əlaqə saxladığı-
mız tələbə yoldaşımız Qafar Çaxmaqlının 
dəvəti ilə onun son illərdə çalışdığı Kayseri 
şəhərinə getdik. Bizdən bir gün əvvəl Xalq 
yazıçısı Anarın və Rəşad Məcidin də orada 
kitab festivalında iştirak etdiyini eşidəndə 
Babək müəllim çox təəssüfləndi: “Kaş 
dünən gələydik, çox istərdim ki, dostlarla 
görüşüm”. Düzü, mən həmin anlarda bu 
ipək kimi yumşaq insanın, dəyərli və böyük 
alimin gözlərindəki Vətənlə, doğmalarla 
bağlı qəribə bir xiffəti də yaxından hiss 
etdim.

Qafar müəllimin Kayseri təqdimatları 
hər birimiz üçün maraqlı oldu. Hərdənbir 
Babək müəllimin hər bir addımına diqqət 
edən, onu, az qala, küləkdən belə qo-
ruyan İlqar müəllimin “Babək müəllimi 
yormayaq” təklifi gəzintimizə fasilələr də 
qatdı. Amma bu gəzinti qədim türk şəhəri 
haqqında təəssürat və bilgilərimizi xeyli 

zənginləşdirdi. 
Babək müəllimlə ara-sıra 

zəngləşirdik. Keçən il Qazax Rayon 
İcra Hakimiyyətinin keçirdiyi tədbirə 
gəldiyini bildirmişdi və bu görüş 
barədə informasiyanı KİV-də yaydıq. 
Amma Vətənə Tbilisidən gəldiyindən 
görüşə bilmədik. Ötən il sentyabrın 
əvvəllərində “525-ci qəzet”də bir ya-
zısının dərc edildiyini sevinclə bildirdi 
və söylədi ki, sizdən də yazılıb. “Mənə 
də bir qəzet alıb saxlayarsan” xahişi 
indi də qulaqlarımda səslənir. Qəzetin 
10 avqust 2018-ci il sayında dərc 
edilən həmin “Elm və sənət adamla-
rının Türkiyə görüşləri” məqaləsinin 
bir yerində xatırlanırdı: “Simpoziumda 
həmyerlilərimlə – tanınmış jurnalistlər 
Namiq Əhmədov və Tahir Aydınoğlu 
ilə də yaxından tanış olmaq imkanı 
qazandım. Namiq müəllimin müasir 
Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərinə 
həsr olunmuş məruzəsi maraq-
la dinlənildi. Xatırladaq ki, Namiq 
müəllimin bu mövzuya aid bir çox 
diqqətçəkən məqalə və kitabları da 
onun bu sahədə bir mütəxəssis kimi 
yetişməsindən xəbər verməkdədir”.

Sonrakı zənglərimizdə Bakıda ol-
duğunu bildirirdi. Görüşmək təklifimi 
“səhhətimdə bir balaca problem var, onu 
qaydasına qoyum sonra...” cavabı ilə 
ləngidirdi. Dahi bəstəkarlarımız Üzeyir 
Hacıbəyov və Qara Qarayev haqqında 
göndərdiyi yazıları da qəzetimizdə dərc 
etdik. Dönə-dönə minnətdarlıq etdi, şuxluq 
və qətiyyətlə dedi: “Mənim qəzetlərimi 
saxla, bir az babatlaşan kimi redaksiya-
ya gələcəyəm, baş redaktorunuz Həsən 
müəllimlə də nə vaxtdır ki, görüşmək 
istəyirəm”.

Babək müəllimin əbədiyyətə qovuş-
masından keçən ilk günlərdə 6 aydan 
çox çantamda gəzdirdiyim və ona çat-
dırmalı olduğum qəzet nüsxələrini dərin 
hüzn və ehtiramla yenidən vərəqlədim. 
Hətta İzmirə, ölüm xəbərindən dərindən 
kədərləndiyini telefonda mənə çatdıran 
dəyərli xocamız Aydın İbrahimova da elə 
həmin an mesaj yazdım ki, mən də Babək 

müəllimə qəzetləri borclu qaldım, yəqin, o 
dünyada çatdıraram... Professorun “Ay Al-
lah və nöqtələr” cavabı, əslində, cavabsız-
lığı ruhuma bir sakitlik gətirsə də, içimdəki 
peşmançılığı yox edə bilmədi. Amma 
“Təzəpir məscidi”ndə Qazax Xeyriyyə 
Cəmiyyətinin keçirdiyi yas mərasimində 
“əmanət qəzetləri” dostları-doğmaları 
Qafar, Səyyad və Tərlan bəyin iştirakı ilə 
Babək müəllimin oğluna və ailə üzvlərinə 
çatdırmağım, sanki, məni o dünyaya qalası 
borcdan xilas etdi. 

Çox gec tanış olub doğmalaşdığım və 
mənə xoş xatirələr bəxş edən, qayğıkeşliyi 
və xeyirxahlığı, yüksək mənəviyyatı və zi-
yalılığı ilə seçilən, elm və mədəniyyətimizə 
samballı xidmətlər göstərən, bu il isə 80 
yaşını qeyd etməyə hazırlaşdığımız Babək 
müəllimə insanlıq, ləyaqət və hörmət bor-
cumsa, daim qalacaq. 

Namiq ƏHMƏDOV,  
Əməkdar jurnalist, Həsən bəy 

Zərdabi və TÜRKSOY mükafatçısı

Xatirələr işığında

Bugünlərdə görkəmli filosof-alim və pedaqoq, Xalq 
şairi Osman Sarıvəlli ocağının yadigarı, professor 
Babək Osman oğlu Qurbanovun ömrünün 80-ci ilində 
dünyasını dəyişməsi Azərbaycanda və qardaş Türkiyədə 
dərin hüznlə qarşılandı. Hər iki ölkə mediasında yayılan 
nekroloq və informasiyalarda bu xəbərdən doğan kədər 
və ehtiramla yanaşı, unudulmaz soydaşımızın elm və 
təhsil, xalqlarımızın mədəni yaxınlaşmasında göstərdiyi 
xidmətlər də qədirbilənliklə əksini tapdı.

Milli mədəniyyətimizin fədakar 
tədqiqatçısı, təbliğatçısı və təmsilçisi 

“Bakı Marafonu–2019”un qalibləri 

 � “Bakı Marafonu – 2019”un qalibləri müəyyənləşib.
Kişilər arasında finişə ilk çatan 

uqandalı iştirakçı Ssenyange İsmayıl 
olub. İranlı Məhəmməd Cəfər Moradi 
ikinci, Azərbaycan təmsilçisi Elman 
Abışov isə üçüncü olublar.

Qadınlar arsında ukraynalı Va-
lentina Poltavska finişə birinci çatıb. 
Şotlandiyalı Suzanne Motanti ikinci, 
azərbaycanlı Anna Yusupova üçüncü 
olublar.

Xatırladaq ki, Bakıda Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 
“Bakı Marafonu-2019” keçirilib. 

“Küləyə qalib gəl” şüarı altında artıq 
dördüncü ildir təşkil olunan Bakı ma-
rafonu Dövlət Bayrağı Meydanından 
start götürərək Bakı Olimpiya Stadio-
nunda başa çatıb (21 kilometr).

 Layihənin məqsədi idmanın 
inkişafına dəstək göstərmək, sağlam 
həyat tərzini təbliğ etmək, insanları 
xeyirxah amallar ətrafında bir araya 
gətirməkdir.

“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada 

“Dostluq marafonu” keçirilib

Marafon Rusiya 
Azərbaycanlı Gənclər Birliyi 
(RAGB) tərəfindən Ümum-
rusiya Millətlərarası Gənclər 

İttifaqının dəstəyi ilə təşkil 
edilib. “Küləyə qalib gəl” 
Bakı marafonuna dəstək 
məqsədilə keçirilən, müxtəlif 
millətlərə və dinlərə mənsub 
olan insanları birləşdirən, id-
man vasitəsilə sağlam həyat 
tərzini təbliğ edən aksiyada 
RAGB-nin nümayəndələri, 
Rusiyanın ali məktəblərinin 
tələbələri iştirak edib. 

Moskva “Dostluq 
marafonu”nun məsafəsi 

8 kilometrə yaxın olub. 
İştirakçılar “Universitet” 
metrosunun yaxınlığında 
start götürərək, şəhərin 
müxtəlif yerlərindən – Kosı-

gin küçəsindən, “Vorobyovı 
qorı”dan, Puşkinsk və Frun-
zensk sahilboyundan, “Nes-
kuçnı sad”dan keçərək Qorki 
parkında finişə çatıblar.

Fəridə ABDULLAYEVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada 
“Dostluq marafonu” keçirilib.

İstifadə olunmuş batareyaların 
toplanmasına başlanılıb

IDEA İctimai Birliyindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
layihə çərçivəsində ən 
təhlükəli məişət tullantılar-
dan biri hesab edilən istifadə 
olunmuş batareyaların xüsusi 
qutular vasitəsilə toplanması 
və çeşidlənməsi nəzərdə 
tutulub.

Qeyd edək ki, ehtiyat-
sızlıq nəticəsində atılmış 
bir ədəd qələvi batareyanın 
20 kvadratmetr ərazini ağır 
metallarla çirkləndirdiyi 
qənaətinə gəlinib. Yerə 
atılmış batareyalardan 
təhlükəli maddələr torpağa 
və yeraltı sulara keçərək 
quru və su ekosistemləri 

üçün böyük təhlükələr 
yaradır, insan orqanizmində 
bir çox xəstəliklərin yaran-
masına səbəb olur. Bata-
reyaların təhlükəli kimyəvi 
maddələrdən istehsal olundu-
ğunu nəzərə alaraq, onların 
digər tullantılarla birgə atılma-
sının hansı ağır nəticələrə 
gətirib çıxaracağı ilə bağlı 
məktəblilər arasında təbliğat 
və təşviqat işlərinin aparılma-
sı layihənin əsas məqsədləri 
sırasındadır. 

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə IDEA İB tərəfindən tullantı-

ların azaldılması və səmərəli 
idarə olunması, təkrar emalın 
təşviqi və gənclərin tullantıla-
rın ətraf mühitə mənfi təsirləri 
ilə bağlı maarifləndirilməsi 
istiqamətində bir sıra uğur-
lu layihələr həyata keçirilir. 
Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi və “Azer-
sun” şirkəti ilə birgə həyata 
keçirilən kağız və plastik 
tullantıların toplanması və 
təkrar emalına yönəlmiş 
layihəni nümunə kimi 
göstərmək olar. Sözügedən 
layihə çərçivəsində 1000-dən 
çox kağız və plastik tullan-
tılar üçün xüsusi qutu ali və 
orta təhsil müəssisələrində, 

təşkilat və özəl qurumlarda 
yerləşdirilib. 

Tullantıların idarə olun-
ması proqramı çərçivəsində 
həyata keçirilən növbəti 
uğurlu layihələrdən biri də 
IDEA İctimai Birliyi tərəfindən 
Bakıda istifadəsiz paltar və 
ayaqqabıların toplanması 
üçün ianə qutularının quraş-
dırılmasıdır. 

Bakı şəhəri üzrə batare-
yaların toplanması layihəsi 
çərçivəsində hazırlanan ilk 20 
ədəd qutu Bakı şəhəri üzrə 

orta məktəblərə yerləşdirilib. 
Qeyd edək ki, yığılan bata-
reyalar mütəmadi olaraq top-
lanaraq Azərbaycan Dövlət 
Neft Şirkətinin poliqonunda 
saxlanılacaq.

Tullantıların düzgün 
idarə olunması və ətraf 
mühitin mühafizəsinə 
gənclərin cəlb edilməsi 
məqsədilə batareyaları 
toplama qutularının Bakı 
şəhəri üzrə bütün ali və 
orta təhsil müəssisələrində 
yerləşdirilməsi planlaşdırılıb.

Mayın 6-da IDEA İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 
dəstəyi ilə tullantıların düzgün idarə edilməsi proqramı üzrə yeni 
layihəyə start verilib. 



Müdafiə Nazirliyindən 
aldığımız məlumatda bil-
dirilir ki, növbəti tədbir 
Gəncə Qarnizonunun 
İdeoloji və Mədəniyyət 
Mərkəzinin “Vətən Uğrunda” 
səyyar təşviqat dəstəsinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilib. 
Tədbirdə vurğulanıb ki, 
İkinci dünya müharibəsi 
dövründə Azərbaycan 
xalqı SSRİ-nin digər xalq-
ları ilə birlikdə faşizm 
üzərində ümumi qələbəyə 
öz töhfəsini layiqincə verib. 
İkinci Dünya müharibəsində 
qəhrəmanlıqla vuruşan 416, 
402, 223 və 77-ci diviziyalar 
azərbaycanlılardan ibarət idi. 
1941–1945-ci illərdə Böyük 
Vətən müharibəsi dövründə 
təxminən 600 mindən çox 
azərbaycanlı döyüşçü 
cəbhədə qəhrəmanlıqla vuru-

şub və onlardan yarısı savaş 
meydanında həlak olub.

N nömrəli hərbi hissədə 
9 may Qələbə gününə həsr 
olunmüş tədbirdə İkinci Dün-
ya müharibəsində döyüşən 
azərbaycanlılardan ibarət 
diviziyaların bayraqları şəxsi 
heyət üçün nümayiş olunub.

Hərbi qulluqçulara 
İkinci dünya müharibəsinin 
azərbaycanlı qəhrəmanları 
Həzi Aslanov,  İsrafil 
Məmmədov, Qafur 
Məmmədov haqqında çəkilən 
tarixi filmlər nümayiş etdirilib.

Gənc leytenant Cəlal 
Nəcəfov çıxış edərək, iki dəfə 
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi 
Aslanovun döyüş yolundan 
fəxrlə danışıb. O, ulu baba-
larımızın davamçısı olaraq, 
zabit kimi Vətənə xidmət 
etməklə onların yolunu 

şərəflə davam etdirdiyini və 
İkinci dünya müharibəsində 
Azərbaycan gənclərinin 
göstərdiyi rəşadətin, döyüş 
ruhunun bu gün də gənc 
nəslə bir örnək olduğunu 
deyib.

Digər hərbi qulluqçu da 
Sovet İttifaqı qəhrəmanı 
Məstan Əliyev nəslinin 
davamçısı kimi babasının 
keçdiyi şərəfli döyüş yolun-
dan danışıb.

Qələbə gününə həsr olun-

muş tədbirdə “Vətən uğrun-
da” səyyar təşviqat dəstəsi 
“Əsgər məktubu” layihəsi 
həyata keçirib. Əsgərlər bu 
layihə çərçivəsində öz nənə 
və babalarına ünvanladıqları 
məktublarda onlara İkinci 
dünya müharibəsində alman 
faşizmi üzərində əldə olunan 
qələbəyə görə minnətdar 
olduqlarını bildiriblər.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Baş nazirin müavini, 
Beynəlxalq Humanitar 
Yardım üzrə Respublika 
Komissiyasının sədri Əli 
Həsənov Yaponiyanın 
“Fuji Optical” şirkətinin 
məcburi köçkünlərin 
görmə qabiliyyətinin 

yaxşılaşdırılmasında Azərbaycana yardım missiyasının 15-
ci ildönümünə həsr olunan tədbirdə bildirib ki, Azərbaycan 
qısa müddətdə inkişaf edib, bu gün dünya ölkələrinin 
diqqəti ölkəmizə yönəlib.

Ə.Həsənov qeyd edib ki, “Fuji Optical” şirkəti 
Azərbaycan hökumətinin razılığı ilə 2005-ci ildən məcburi 
köçkünlərin və aztəminatlı insanların görmə qabiliyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün təmənnasız müayinələr aparır: 
“1990-cı illərin əvvəllərində ulu öndər Heydər Əliyevin 
dəstəyi ilə humanitar təşkilatlar ölkəmizə gəlməsəydi, 
Azərbaycanda humanitar böhran olardı. Yaponiya 
tərəfindən Azərbaycanda çox sayda humanitar layihələr 
həyata keçirilib. Yaponiya hökuməti vasitəsilə Azərbaycana 
güzəştli kreditlər verilib”.

Baş nazirin müavini yapon xalqının yüksək mədəniyyətə 
sahib olduğunu xüsusi vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Fərəh əyalətində baş vermiş döyüşlər zamanı 
20 hərbçi həlak oub.

Əfqanıstan təyyarələri əyalətin digər rayonun-
da “Taliban”a məxsus məntəqələrə aviazərbələr 
endirib.

Zərbələr nəticəsində 20-yə yaxın silahlının məhv 
edildiyi deyilir.

“Xalq qəzeti”

Bu gün Yaponiya-Azərbaycan əlaqələri çox 
yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Prezidenti də bu 
əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət göstərir.

Yaponiya Azərbaycana 
güzəştli kreditlər verib

Əfqanıstanın qərbində ordu 
bölmələri ilə “Taliban” radikal 
hərəkatı arasında döyüşlər 

qeydə alınıb.

Azərbaycanın Los Ancelesdəki Baş 
Konsulluğundan verilən məlumata 
görə, bəyannamədə Azərbaycan 
xalqının 28 may 1918-ci il tarixində 
müsəlman dünyasında ilk dünyəvi 
və demokratik respublika yaratdığı, 
həmin respublikanın qısa müddətdə 
böyük sayda mütərəqqi islahatlara 
imza atdığı, nəinki müsəlman dün-
yasında ilk dəfə, eləcə də dövrün bir 
sıra qabaqcıl dövlətlərindən də öncə 
qadınlara səsvermə hüququ verdiyi 
vurğulanır. Həmçinin bu respublikanın 
ABŞ və digər demokratik dövlətlər 
tərəfindən tanındığı qeyd olunur.

Bəyannamədə Azərbaycanın 
1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra ABŞ-ın ölkəmizi tanı-
yan və onunla diplomatik münasibətlər 

quran ilk dövlətlərdən biri olduğu 
bildirilir. Ölkəmizin müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra öz suverenliyini və 
müstəqilliyini gücləndirdiyi, dünyanın 
ən sürətlə inkişaf edən və müasirləşən 
dövlətlərindən birinə çevrildiyi, bu gün 
regionun ən böyük iqtisadiyyata malik 

ölkəsi və ABŞ-ın Cənubi Qafqazda ən 
böyük ticarət tərəfdaşı olduğu vurğu-
lanır.

Sənəddə qeyd olunur ki, Los 
Ancelesdəki Baş Konsulluğu vasitəsilə 
Azərbaycan ABŞ-ın Qərb ştatları ilə 
iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 
güclü əlaqələr qurub.

Bəyannamədə, həmçinin ABŞ 
və San Dieqo şəhəri də daxil ol-
maqla, bütün dünyada yaşayan 
azərbaycanlıların 28 may tarixini 
Azərbaycanın Milli Günü kimi bayram 
edərək, öz ata-babalarının Qafqaz, 
Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərq regi-
onlarında demokratiyanın yayılma-
sına verdiyi töhfələri xatırladığı və 
Azərbaycan Respublikasının azad və 
müstəqil dövlət kimi önəmli uğurlarını 
qeyd etdiyi bildirilir.

Bəyannamədə mer K.Folkoner 
tərəfindən şəhər sakinləri adından  
28 may tarixi San Dieqoda 
“Azərbaycan Milli Günü” elan edilir.

Qeyd edək ki, San Dieqo ilə Bakı 
arasında 2011-ci ildən tərəfdaşlıq 
münasibətləri qurulub və bu 
münasibətlər son 8 ildə sürətlə inkişaf 
edib.

Ekspert qeyd edib ki, 
Moskvada Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı aparılan danışıqlarda 
Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyan konkret mövqe 
nümayiş etdirməyib. Belə ki, 
Azərbaycan torpaqlarını işğal 
altında saxlayan Ermənistan 
hələ ki, regionda təcavüzkar 
ölkə olaraq qalır.

P.Teys aprelin 10–11-də 
Nikol Paşinyanın Avropa 
Şurasında Azərbaycana qarşı 
təxribatçı çıxışını xatırla-
dıb: “Paşinyan bəyan edib 
ki,  Azərbaycan güc tətbiq 
etməkdən və hərbi ritorikadan 
çəkinməlidir. Erməni baş nazir 
bu bəyanatı ilə beynəlxalq 
ictimaiyyəti və Avropa 
Şurasını aldatmağa çalışır. 
Ermənistan Dağlıq Qarabağ və 
ətraf yeddi rayonu işğalda sax-
layır. Bu ərazilər Azərbaycanın 

suveren əraziləridir. BMT və 
onun üzv dövlətləri tərəfindən 
bu cür tanınır”.

Ekspertin sözlərinə görə, 
N.Paşinyan beynəlxalq 
ictimaiyyətin tələblərinə uy-
ğun olaraq regionda dayanıqlı 
sülh, təhlükəsizlik və iqtisadi 
inkişafın təmin olunması 
məqsədilə erməni qoşunlarının 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərindən çıxarılması 
üçün qısa zamanda addımlar 
atmalıdır.

P.Teys vurğulayıb ki, 
Ermənistanın baş naziri 
ikitərəfli danışıqlarda əldə 

olunmuş istənilən irəliləyişi 
ləngidəcək bütün diplomatik 
vasitələrdən istifadə edir: 
“Paşinyana təzyiq göstərilməsi 
üçün Yerevana qarşı 
beynəlxalq iqtisadi sanksiya-
lar və onun Cənubi Qafqazda 
aqressiv fəaliyyətinin daim 
pislənilməsi çox vacibdir. 
Yalnız erməni qoşunları-
nın Azərbaycanın suveren 
ərazilərindən tam çıxarılma-
sından sonra uzunmüddətli 
nəticələrə nail olmaq 
 mümkündür”.

Ermənistanın müdafiə 
naziri David Tonoyanın hərbi 

əməliyyatların Azərbaycan 
ərazilərinə keçməsinin müm-
künlüyü barədə bəyanatını 
şərh edən ekspert bildirib: 
“Ermənistanın NATO-da 
keçmiş nümayəndəsi olan 
Tonoyan yeni vəzifəsində 
diqqətini daha çox Ermənistan 
ordusunda hərbi qulluqçula-
rın qida təminatının həcminə 
yönəltməlidir. Onun açıqla-

maları Bakını qorxutmayacaq. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
müasir hərbi texnika, 
mütərəqqi silah texnologiyası 
və vətənpərvərliyin yüksək 
səviyyəsinə görə dünya 
orduları arasında ilk onluğa 
daxildir. Tonoyanın qüvvələri 
hərbi əməliyyatlara başlasalar, 
Azərbaycan tərəfindən qar-
şısıalınmaz bir cavab alacaq. 
Qədim latın atalar sözündə de-
yildiyi kimi: “Yatmış əjdahanı 
heç vaxt oyatma!”

 “Xalq qəzeti”

San Dieqo şəhərində 28 may 
“Azərbaycan Milli Günü” elan edilib
ABŞ-ın  Kaliforniya 

ştatının San 
Dieqo şəhəri mayın 28-ni 
“Azərbaycan Milli Günü” elan 
edib. Bununla bağlı şəhər meri 
Kevin Folkoner tərəfindən mü-
vafiq bəyannamə imzalanıb.

“Ermənistan “yatmış 
əjdaha”nı oyada bilər...”

Ermənistan Azərbaycana qarşı təbliğat kampani-
yasını davam etdirdikcə və öz əsgərlərini bu ölkənin 
ərazisində saxladıqca, bir müddət əvvəl Rusiya və 
ATƏT tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan arasında 
gərginliyin azaldılması məqsədi ilə təşkil olunan da-
nışıqlar uğursuzluğa məhkumdur. Bunu Azernews-a 
müsahibəsində Azərbaycan və transatlantik 
münasibətlər üzrə amerikalı ekspert Piter Teys deyib.

Fələstin rəsmisi 
“Reuters” agentliyinə 
bildirib ki, atəşkəs 
haqqında saziş 
bazar ertəsi günü 
04:30-dan qüvvəyə 
minəcək.

Qeyd edək ki, 

son bir neçə gün 
ərzində Qəzza 
zolağında vəziyyət 
gərginləşib. Baş 
verən hücumlar 
nəticəsində hər 
iki tərəfdə ölən və 
yaralanan var.

“Tələbələrarası intellekt 
olimpiadası”na start verildi
Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti, Azərbaycan 
Dillər Universiteti, Bakı 
Mühəndislik Universiteti 
və Qərbi Kaspi Universite-
tinin tələbələri olimpiada-
nın birinci turunda iştirak 
ediblər.

Layihənin 
reqlamentinə əsasən, 
ilk turda tələbələr fərdi 
şəkildə yarışaraq, 100 
dəqiqə ərzində IQ, məntiq 
və dünyagörüşünə aid 50 sualı cavablandı-
rıblar. Digər universitetlərdə isə I tur mayın 
11-də keçiriləcək. Birinci tur tam başa çat-
dıqdan sonra ümumi siyahıda ən yüksək bal 
toplayan tələblər may ayının sonunda final 
mərhələsində iştirak edəcəklər.

Final turunda iştirak edən hər kəs LEAD 
Education tərəfindən magistratura, MİQ 

imtahanlarına hazırlıq 
və xarici dil kurslarının 
istənilən birindən 20-100 
faiz endirim qazanacaq. 
Final mərhələsində iştirak 
edən 100-dək tələbə 
layihənin sponsorları və 
tərəfdaşlarının təqdim 
etdiyi hədiyyələrlə müka-
fatlandırılacaq.

Tələbələr olimpiada-
da iştirak etmək üçün 
universitetlərdə yaradılmış 
olimpiada mərkəzlərinə 
müraciət edə və qeydiy-

yatdan keçə bilərlər.
Qeyd edək ki, mayın 11-də BDU, ADNSU, 

ADMİU, AZTU, BANM, DİA və Avarasiya 
Universitetlərinin tələbələri olimpiadada işti-
rak edəcək. Bununla da layihənin ilk turuna 
yekun vurulacaq.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

DSK-nın sədri Oliver Derkoski brifinq zamanı de-
yib: “44,7 faiz seçici və ya 816,6 min nəfər səs verib. 
Namizəd Qordana Silyanovskaya-Davkova 363,9 min 
səs, Stevo Pendarovski isə 423,3 min və ya 51,7 faiz 
səs toplayıb”.

 “Xalq qəzeti”

LEAD Education Təhsil 
və İnnovasiya 

Mərkəzi, YAP Gənclər Birli-
yinin, Azərbaycan Tələbələr 
Gənclər Təşkilatı İttifaqının 
təşkilati dəstəyi və “Bank of 
Baku”nun baş sponsorluğu 
ilə “Tələbələrarası intellekt 
olimpiadası” layihəsinin birinci 
turuna start verilib.

Atəşkəs haqqında 
saziş imzalanıb

Stevo Pendarovski 
QALIB  GƏLIB

Əfqanıstan ordusu ilə 
“Taliban” arasında döyüşlər

Hərbi hissələrdə silsilə tədbirlər

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi plana 
əsasən, Böyük Vətən müharibəsində 
Qələbənin 74-cü ildönümü münasibətilə 

Azərbaycan Ordusunun tabeliyində olan birlik, 
birləşmə, hərbi hissə və xüsusi təyinatlı təhsil 
müəssisələrində silsilə tədbirlər keçirilir.

“Sosial-Demokrat İttifaqı”nın namizədi 
Stevo Pendarovski Şimali Makedoniya prezi-
denti seçkilərində qalib gəlib. Ölkənin Dövlət 
Seçki Komissiyası (DSK) bildirib ki, prezi-
dent seçkiləri bazar günü saat 07:00-dan 
19:00-dək davam edib. DSK-nın məlumatına 
görə, 1,8 milyon vətəndaş səsvermə 
 hüququna malik olub. Səs vermək üçün 3512 
məntəqə fəaliyyət göstərib.

İsrail və Fələstin Misirin 
vasitəçiliyi ilə Qəzza zo-
lağında atəşkəs haqqında 
saziş imzalayıblar.

7 may 2019-cu il, çərşənbə axşamı10



B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 mart və 9 aprel 2019-cu il tarixli 

nömrələrində “Azərsu” ASC-nin mexaniki mal-materialların 
satın alınması məqsədilə dərc edilmiş tenderdə iddiaçı-
ların rəsmi müraciətlərinə əsasən tender təkliflərinin və 
təklif təminatlarının qəbulu vaxtı 27 may 2019-cu il saat 
16.00-a, təkliflərin açılışı isə 29 may 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və satınalmaların 
idarəolunması departamenti satınalmaların təşkili şöbəsinin 
mühəndisi Ağaəli Mirzəyev, (agali.mirzeyev@azersu.az 431 47 
67/2246.)

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 mart və 9 aprel 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Azərsu” ASC-nin daxili vəsaiti hesabına elektrik 
mal-materialların və avadalıqların 2 lot üzrə lot-1. Elektrik mal- 
materialların, avadanlıqların və lot-2. Elektrik kabellərinin satın 
alınması məqsədilə dərc edilmiş tenderdə iddiaçıların rəsmi 
müraciətlərinə əsasən tender təkliflərinin və təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 27 may 2019-cu il saat 16.00-a, təkliflərin açılışı isə 
29 may 2019-cu il saat 16.00-a dəyişdirilmişdir.

İddiaçılar “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentinə (əlaqələndirici şəxs -Məmmədyar 
Musayevə, 431 47 67/2288, mammadyar.musayev@azersu.az) 
müraciət edə bilərlər

Tender komissiyası

“Ağsu Konserv-1” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Ağsu Konserv-1” ASC səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı  
24 iyun 2019-cu il  saat 12.00-da keçiriləcəkdir. 

 Yığıncağın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci ildə maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticələri haqqında.
2. Təşkilati məsələlər.
3. Cari məsələlər.
Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan- Ağsu şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 47. 
Telefon- 050 352 21 82.

İdarə heyəti 

“Sabunçu Əyrici” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

2019-cu il iyunun 28-i saat 10.00 -da “Sabunçu Əyrici”ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. “Sabunçu Əyrici” ASC-nin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il 

üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatı.
2. Maliyyə hesabatının təsdiqi.
3. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə dair sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi 

ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədlə (vəkil olunmuş nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş 
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, II Zabrat qəsəbəsi, Tramvay küçəsi 25.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qo-

şunların Baş İdarəsi tərəfindən 2019-cu ildə tender prosedurla-
rından istifadə etməklə satın alınması nəzərdə tutulan meyarı 
(ölçüsü, miqdarı, həcmi və digər) məlum olan malların satın 
alınması məqsədilə 10 və 29 mart 2019-cu ildə “Xalq qəzeti”ndə 
dərc edilmiş elanlar üzrə “2019-cu ildə malların və xidmətlərin 
göstərilməsinin satın alınması” üçün keçirilən 6 lotdan ibarət açıq 
tenderdə lot-4. Yuyucu maddənin satın alınması və lot-5. Xidməti 
atlar üçün quru otun satın alınması məqsədilə təklif vermiş iddia-
çıların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin tələblərinə 
əsasən adıçəkilən lotlar üzrə malların satın alınması məqsədilə 
tenderin davamından imtina edilmişdir.

Daxili Qoşunların 
Tender Komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 26 fevral və 12 mart  2019-cu il tarixli 

nömrələrində  Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin “Yaşıllıq sahələri üçün  
bitkilərin” satın alınması ilə bağlı dərc olunmuş açıq tender elanı üzrə 
“Girasol” MMC qalib elan edilmiş və müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

“Şirvan Ticarət” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

24 iyun  2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların illik ümumi yığıncağı  
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci ilin hesabatı.
2.Digər məsələlər.
Ünvan-Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi  2.

“Suraxanı Avtomotoservis” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

Səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağı 20 iyun 2019-cu il 
saat 11.00-da Bakı şəhəri , Qaraçuxur qəsəbəsi , E.Bəkirli küçəsi 
4041–ci məhəllədə keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci ilin yekunları üzrə təftiş komissiyasının hesabatı.
2. Balans mənfəətinin bölüşdürülməsi.
3. İllik hesabatın təsdiqi.
4. Baş direktorun hesabatı.
Əlaqə telefonu- 427-64-50.
Səhmdarların qeydiyyatı şəxsiyyəti təsdiq edən sənədə 

əsasən Bakı, Qaraçuxur qəsəbəsi, E.Bəkirli küçəsi 4041-ci 
məhəllədə 5 iyun 2018-ci il saat 10.00-da başlayır.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 mart və 9 aprel 2019-cu il tarixli 

nömrələrində “Azərsu” ASC-nin polipropilen boru və fitinqlərin 
2 lot üzrə lot-1. Polipropilen boruların ¬və lot-2. Polipropilen 
fitinqlərin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş tenderdə 
iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə əsasən tender təkliflərinin 
və təklif təminatlarının qəbulu vaxtı 27 may 2019-cu il saat 
16.00-a, təkliflərin açılışı isə 29 may 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – təchizat və satınalmaların idarəolunması 
departamenti satınalmaların təşkili şöbəsinin mühəndisi Hikmət 
Qasımov (hikmat.qasimov@azersu.az +994124314767(2249). 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
Tökmə sahəsi üçün müxtəlif malların 

satın alınması məqsədilə 
AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 
daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il mayın 14-ü saat 
18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

Ünvan-Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
Kafel və metlaxların satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 

daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2019-cu il mayın 14-ü saat 
18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunma-
lıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 152, “Çinar plaza”, 24-cü 
mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1132.

“Azərsu” ASC-nin “Sutikinti” Müəssisəsi Ceyranbatan Su Təmizləyici Qurğular 
Kompleksində anbarlararası kollektorun yenidən qurulması işləri üçün tələb 

olunan mal-materialların satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Mir Cəlal küçəsi 34 A, “Azərsu” 
ASC “Sutikinti” Müəssisəsinin Təchizat 
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs Əhəddin 
Həsənovdan, 055-510-71-93) ala bilərlər.

İştirak haqqı 400 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC-nin “Sutikinti” 

Müəssisəsi
VÖEN- 9900008771
Bank- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 0135010000000001944

S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ60AİİB33010019441102346111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri.

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 20 iyun 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
28 iyun 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 1 iyul 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Ana Vətən” Partiyasının 2018-ci il dekabrın 31-nə 
maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat

(manatla)
Maddələrin adları Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə

Gəlirlər 
o cümlədən:  135714.28  112745.11

dövlət büdcəsindən ayrılan 
vəsait 135714.28 112745.11  

Xərclər, 
o cümlədən: 136505.88  114689.98

cari işlərə sərf olunan vəsait 105561.13 99802.78  

siyasi partiyanın saxlanmasına və 
informasiya təminatına çəkilən 
xərclər

17193.95 13762.23  

aşağı təşkilatlara ödənclər 12560.00 1124.97  

ammortizasiya xərci 1190.80

ümumi mənfəət (zərər)   -791.6  -1944.87
 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Ana Vətən” Partiyasının rəhbərliyinə

Rəy 
Biz, ”Ana Vətən” Partiyasının 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək 

olan dövr ərzində sərf edilən vəsaitin təsdiqlənmiş büdcə göstəricilərinə 
uyğunluğunun auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş gəlir və xərclər haqqında hesabat partiyanın 2018-ci 
il dekabrın 31-nə maliyyə nəticələrini Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına 
uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir.
Rəy üçün əsaslar

Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu 
standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə 
Hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz 
maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq 

Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə 
uyğun olaraq partiyadan asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi IESBA 
məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit 
sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri

Biz müəyyən etmişik ki, hesabatımızda məlumat veriləcək (digər) audit 
məsələləri mövcud deyil.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə 
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MMUS (Milli Mühasibat Uçotu Standart-
ları) uyğun olaraq hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin 
fikrincə, səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatları-
nın hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə 
məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik partiyanı ləğv etmək və ya 
işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib 
alternativ olmadığı halda, rəhbərlik partiyanın fasiləsiz fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid 
olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun 
fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər 
partiyanın maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət 
daşıyırlar.  
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, 
səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik 
əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi 
əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli 
təhrif mövcud olduqda, BAS-lara aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. 
Təhriflər səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, 
istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul 
etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli 
hesab edilir.

“Şəfəq Audit Konsaltinq” MMC-nin auditoru A.A.Ağayev
27fevral 2019-cu il

Şagirdlərin özlərinin idarə etdiyi 
məclisdə Bakı ŞİH-in, Təhsil Nazir-
liyinin, Şəhər Təhsil İdarəsinin və 
paytaxt rayonları icra hakimiyyətlərinin 
məsul işçiləri, rayon konfranslarının 
qalibləri, orta məktəb rəhbərləri və 
media nümayəndələri iştirak etmişlər. 
Əvvəlcə Dövlət himni səslənmiş, 
ulu öndər Heydər Əliyevin  həyat və 
fəaliyyətindən bəhs edən videofilm 
nümayiş etdirilmişdir. 

Səbail rayonu 6 saylı orta məktəb-
liseyin 8-ci sinif şagirdləri Aydan İsa-
yeva və İlham Kərimlinin sədrlik etdiyi 
konfransda paytaxtın hər rayonundan 
ən yaxşı referatın müəlliflərinə söz 
 verilmişdir.

Pirallahı rayonundan Qorxmaz 
Məmmədzadə, Qaradağ rayonundan 
Şəbnəm Feyzili, Suraxanı rayonundan 
Vəsilə Mahmudova, Səbail rayonun-
dan Zəhraxanım Məmmədova, Nizami 
rayonundan Ayla Atakişiyeva, Nəsimi 
rayonundan Səba Ağayeva, Xətai ra-
yonundan Aygün Hüseynova, Binəqədi 
rayonundan Hasil Qubadov, Sabunçu 
rayonundan Səma Əliyeva, Xəzər rayo-
nundan Gülşən Yusifzadə, Nərimanov 
rayonundan Abdulsübhan Nəcəfli, Yasa-
mal rayonundan Yunis Quliyev və digər 
qaliblərin çıxışları dinlənilmişdir.

Məktəblilərin elmi yaradıcılığına 
münasibət bildirən Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti Başçısı Aparatı ictimai- 

siyasi, humanitar məsələlər və dini 
qurumlarla iş şöbəsinin müdiri Elmin 
İmanov, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri 
Aydın Əhmədov, Şəhər Təhsil İdarəsinin 
müdiri Rəşad Tağıyev bildirmişlər 
ki, əsas məqsədi şagirdlərin zəngin 
və şərəfli keçmişimizə, milli-mənəvi 
dəyərlərimizə kreativ marağını artırmaq, 
onlara elmi araşdırma bacarığı aşıla-
maq olan bu konfranslarda Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif dövrləri, o cümlədən 
ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident 
İlham Əliyevin çağdaş tariximizdəki 
liderlik fəaliyyəti istedadlı məktəblilərin 
əhatəli və məzmunlu tədqiqatına cəlb 
olunmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, paytaxt rayon-
larının məktəblərində keçirilən bu  konf-
ransların 1116 iştirakçısının Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif dövrlərinə həsr olunan  
araşdırma işlərindən ən yaxşılarını 
əhatə edən 60-dan çox referat Bakı 
ŞİH-in dəstəyi ilə çap olunacaq kitaba 
daxil edilmək üçün seçilmişdir. “Heydər 
Əliyev və Azərbaycan tarixi” mövzusun-
da konfransın hər il keçirilməsi qərara 
alınmışdır.

T.AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ulu öndərə həsr olunmuş sərgi-konfrans 

Dövlət Gömrük 
Komitəsi Akademi-
yasında keçirilən 

tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
məktəbin foyesində təşkil 
olunmuş ulu öndər Heydər 
Əliyevin Milli Kitabxanaya 
hədiyyə etdiyi şəxsi kitab-
larından ibarət sərgiyə 
baxıblar.

Tədbirdə Dövlət Gömrük 
Komitəsi Akademiyasının rəisi, 
gömrük xidməti polkovniki 
Qulu Novruzov çıxış edərək 
ulu öndərin Azərbaycanın 
ictimai - siyasi həyatındakı 
xidmətlərindən, xüsusən, təhsil 
sahəsində apardığı islahat-
lardan, ölkəmizin sabahı olan 
gənclərə göstərdiyi diqqət 
və qayğıdan geniş söz açıb. 
Bildirib ki, bugünün gəncləri 
ümummilli liderin həyat yolu-
nu, irsini dərindən öyrənməli, 
onun seçdiyi yolu özlərinə 
nümunə seçməlidirlər.

Tədbirin təşkilatçılarından 
olan Milli Kitabxananın 
direktoru Kərim Tahirov çıxış 

edərək xalqımızın taleyində 
əhəmiyyətli rol oynamış, 
müasir Azərbaycanın inkişa-
fında əvəzsiz xidmətləri olmuş 
dahi şəxsiyyət, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin həyat 
və fəaliyyəti haqqında geniş 
danışıb. O deyib ki, ulu öndər 
dörd dəfə Milli Kitabxanada 
olub və öz şəxsi kitabxana-
sından kitabların bir qismini 
kitabxanamıza hədiyyə edib. 
K. Tahirov söyləyib ki, Heydər 
Əliyev bu addımı ilə ziyalıların 

şəxsi kitablarını kitabxanalara 
bağışlamaq ənənəsinin əsasını 
qoyub. 

Bakı Dövlət Universitetinin 
kitabşünaslıq və nəşriyyat işi 
kafedrasının müdiri Knyaz 
Aslan ümummilli liderin 
xidmətlərindən danışaraq 
onun böyük Azərbaycançı, 
böyük türkçü, vətənpərvər 
kimi yetişməsində oxuduqları 
kitabların rolunu vurğulayıb. 
K.Aslan bildirib ki, bu gün 
sərgidə nümayiş olunan kitab-

lar dahi liderimizin fundamen-
tal biliyə malik olmasının bariz 
nümunəsidir.

Bakı Dövlət Universitetinin 
kitabşünaslıq və nəşriyyat işi 
kafedrasının dosenti Rasim 
Süleymanov çıxış edərək 
müstəqil Azərbaycanın 
qurucusu, banisi, ulu öndər 
Heydər Əliyevin zəngin irsinin 
öyrənilməsində kitabların 
əhəmiyyətindən danışıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Heydər Əliyev və 
Azərbaycan tarixi” 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Təhsil Nazirliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə paytaxt icra hakimiyyətinin iclas sa-
lonunda Bakı məktəblilərinin ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” mövzusunda refe-
rat müsabiqəsinin yekunlarına həsr olunmuş elmi-praktik 
 konfrans keçirilmişdir. 

117 may 2019-cu il, çərşənbə axşamı
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“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
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İtaliya 

Roma Papası səfərə çıxıb
Roma Papası 

Fransisk Balkan 
ölkələrinə səfərə 
çıxıb. Bildirilir 
ki, ikimərhələli 
Apostol səfərinin 
ilk mərhələsində 
o, Bolqarıstanda 
olub. O, bolqar xal-
qına videomüraciət 
edərək bu səfərin 

“İnam, birlik və sülh” şüarı altında reallaşdığını diqqətə 
çatdırıb. Qeyd edilir ki, Papa Bolqarıstandan Şimali Make-
doniya Respublikasına gedəcək.

Xəbəri BBC verib.

Böyük Britaniya 

Yeni mərkəz açılacaq
“Huawei” şirkəti 

Böyük Britaniyanın 
Kembric şəhərində 
mikrosxemlərin ha-
zırlanması üzrə elmi 
tədqiqat mərkəzi 
inşa edəcək. 
Mərkəzin əsas 
fəaliyyəti genişzo-
laqlı şəbəkələr üçün 
çiplərin hazırlanması 
olacaq. Yeni mərkəz 
“Spicers” dəftərxana 
şirkətinin 1796-cı ildə tikilən baxımsız zavodunun yerində 
ucaldılacaq. 

Xəbəri “3DNews” verib.

Filippin

Ən bahalı kurort 
Filippində 

dünyanın ən bahalı 
kurortu turistlərin 
istifadəsinə verilib. 
Bildirilir ki, “Banwa 
Private Island” 
adlı kurort mərkəzi 
Palavan arxipe-
laqında yerləşir. 
6 villadan ibarət 

kurortda qalmaq turistlərə sutkada 100 min dollara başa 
gəlir. 

Məlumatı “Daily Mail” yayıb.

Özbəkistan 

Qızıl satışına görə lider

Dünya Qızıl Şurasının məlumatına görə, Özbəkistan 
qızıl satışına görə dünya lideridir. Bildirilir ki, cari ilin ilk 3 
ayında Özbəkistan 3,4 ton qızıl satıb. Siyahıda ikinci yerdə 
Monqolustan, üçüncü yerdə isə bu müddətdə 1 ton qızıl 
satan Tacikistan qərarlaşıb. Bu ilin üç ayında Rusiya 55,3, 
Türkiyə 40, Çin isə 33 ton qızıl alıb.

Xəbəri “Bloomberg” verib.

İspaniya 

“Barselona” heyətini gücləndirir
“Barselona” 

klubu heyətini 
yeni futbolçu ilə 
gücləndirir. Kata-
loniya təmsilçisi 
Hollandiyanın 
“Groningen” 
klubunun futbolçu-
su Ludovit Reysi 
transfer etməyə 
yaxındır. Bildirilir 
ki, əgər razılıq əldə 
edilərsə, “Bar-
selona” 18 yaşlı 
yarımmüdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq. “Gronin-
gen” Reysin transferindən bonuslarla birlikdə 7,7 milyon 
avro qazanacaq.

Məlumatı “De Telegraaf” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti” 

 Â Mayın 7-də
 Â Bakıda və Abşeron 

yarımadasında dəyişkən buludlu 
olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Səhər saatlarında bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Cənub küləyi 
əsəcək. Gecə 14-17, gündüz 22-
27, Bakıda gecə 14-16, gündüz 
25-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 761 mm civə sütunundan 
757 mm civə sütununa enəcək, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin səhər 
və gündüz bəzi yerlərdə yağış 

yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 22-27 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin səhər 
və gündüz bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə leysan xarakterli olacağı, 
şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 6-11, gündüz 12-17 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 

Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 

ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 9-14, gündüz 22-27 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, 
Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüz bəzi 
yerlərdə qısamüddətli yağış 
yağacağı gözlənilir. Şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
7-12, gündüz 18-23 , dağlarda 
gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti 

olacaq. 
 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 

Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15, 
gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında 
gün ərzində arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan 
xarakterli olacağı, şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-15, 
gündüz 21-26 , dağlarda gecə 
8-12, gündüz 16-20 dərəcə isti 
olacaq. 

Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyəti  
2019-cu il üçün təkliflər sorğusu keçirir

Lot- 1. Hacıqabul şəhərində yaşıllıqların 
salınması və kommunal sahələrdə müvəqqəti 
çalışan işçilərə xüsusi geyim və inventarların satın 
alınamsı. 

Lot- 2. Mal-materialların satın alınması.
Təklif zərfləri 10 may 2019-cu il saat  

17.00-dək icra hakimiyyətinin inzibati binasında 
əlaqələndirici şəxs Əhmədov Güləli Peyruz oğlu 
tərəfindən qəbul edilir.

Təklif zərfləri 13 may 2019-cu il saat 11 .00-da 
açılacaqdır.

Ünvan- Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 7 

Kotirovka sorğusu üsulu ilə 
satınalınmaya dair bildiriş
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası 

“Beynəlxalq tədbirin keçirilməsinin (INTOSAI-ın top-
lantısının keçirilməsi)” satınalınması ilə bağlı kotirovka 
sorğusu elan edir. İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş 
qaydada ikiqat zərflərdə 16 may 2019-cu il saat 17:00-a 
qədər Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palata-
sının tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Zərflər 
17 may 2019-cu il saat 11:00-da aşağıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
edilmiş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İştirakçıla-
rın səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: Nizami Alməmmədov
Telefon: (012) 493-32-11 (daxili 252)
Ünvan: Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000
E-mail:  office@sai.gov.az

 9 Samux Rayon Aqrar İslahat Komissiyasının 30 avqust 1998-ci il tarixli 5 nömrəli qərarı ilə İsgəndərov Namil Mikayıl oğlunun adına verilmiş kod 50700048, JN 775 
nömrəli dövlət aktı itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 9 2017-ci il noyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Qüdrətova Ülviyyə Cahandar qızının adına verilmiş 1770 nömrəli şəhadətnamə 
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 Füzuli Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Quliyev Coşqun Nurəddin oğlunun adına verilmiş Əfqanıstan müharibəsi veteranının A-470061 nömrəli vəsiqəsi itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

 � Rusiyanın Xabarovsk 
və Kurqansk vilayətlərində 
meşə yanğınları baş verib. 
Xabarovskda 25 yanğın ocağı 
qeydə alınıb. Yanğına səbəb 
əhalinin ehtiyatsızlığı olub.
Kurqansk vilayətində də yanğına səbəb 

əhalinin ehtiyatsızlığı olub. Uanğınla bağlı üç 
cinayət işi qaldırılıb. Alov 80 tikilini məhv edib. 
Regionda 160 yanğın ocağı qeydə alınıb və 
fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Yanğını söndürmək üçün 455 
yanğınsöndürən və 110 ədəd texnika səfərbər 
edilib.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Tramp Ramazan ayı münasibətilə 
müsəlmanları təbrik edib

Təbrikdə Tramp Rama-
zan ayının müqəddəs Qura-
nın Məhəmməd Peyğəmbərə 
nazil edildiyi zaman qeyd 
olunduğunu deyib. ABŞ Pre-
zidenti bildirib ki, Ramazan 
ayı boyunca müsəlmanlar 
şəfəqdən gecəyə qədər oruc 
saxlayır, Qurandan surələr 
oxuyur və başqa insanla-

ra qarşı xeyirxah əməllər 
edirlər.

Tramp insanların Rama-
zan ruhunda, daha ahəngdar 
və hörmətli cəmiyyətə nail 
ola bilmələrini qeyd edib və 

birinci xanım Melania Tram-
pın da təbriklərə qoşulduğu-
nu bildirib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

CNN telekanalının 
yaydığı məlumata görə, 
ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp müqəddəs 
Ramazan ayının 
başlanması münasibətilə 
dünya müsəlmanlarını 
təbrik edib.

Hulusi AKAR: Türkiyə regionda maraqlarına 
zərər vurulmasına imkan verməyəcək 

Nazir agentliyə 
müsahibəsində deyib ki, 
Türkiyə regiondakı maraqla-
rını təhdid edən yeni status-
kvonun formalaşdırılmasına 
heç cür razı ola bilməz və 
buna qarşı beynəlxalq hüquq 
normaları çərçivəsində bütün 
lazımi tədbirləri görəcək. 

H.Akar Yunanıstan 
rəsmilərini vəziyyətin 
gərginləşməməsi üçün nor-
mal əməkdaşlığa və sağlam 
düşüncə nümayiş etdirməyə 
çağırıb. O deyib: “Egey və 
Aralıq dənizlərinin enerji 
resursları bütün tərəflərin 
maraqlarına, sülh və dialo-

qa xidmət etməlidir. Enerji 
resursları birgə inkişaf üçün 
körpüyə çevrilməlidir. Re-
gionda davamlı sülh yalnız 
dəniz ərazilərinin yurisdiksi-
yasının müəyyən edilməsi 
üzrə razılaşma əldə olunma-
sı şərti ilə mümkündür”. 

Türkiyəli nazir bir daha 
vurğulayıb ki, Ankara regi-
onda bütün problemlərin 
yaxın qonşuluq və qarşılıqlı 
etimad əsasında həllinin 
tərəfdarı kimi çıxış edir. 
H.Akar sonda deyib: “Biz 

öz opponentlərimizdən 
problemin həllində məhz 
adekvat həssas münasibət 
sərgiləmələrini gözləyirik. 
Türkiyə bir millimetr də olsun 
başqa ölkənin ərazisinə 
iddia etmir. Bununla bərabər, 
Ankara öz hüquq və ma-
raqlarının qorunması üçün 
bütün imkanlarından istifadə 
etməkdə tam qərarlıdır”. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyənin milli müdafiə naziri 
Hulusi Akar bildirib ki,  Ankara 
Aralıq dənizinin şərqində və Egey 

dənizində öz mili maraqlarını, eləcə 
də kiprli türklərin hüquqlarını müdafiə 
etməyə hazırdır. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi yayıb. 

Liviya Milli Ordusu hökumət qüvvələrinin 
operativ qərargahını məhv edib

 � Liviya Milli Ordusunun hava qüvvələri 
Tripolidəki bir sıra mövqelərə zərbələr endirib və 
Milli Etimad Hökumətinin Üsəma əl-Cuvailinin 
rəhbərlik etdiyi operativ qərargahını məhv edib. 
Bu barədə Liviya Milli Ordusunun “Əl-Karama” 
operativ əməliyyat qərargahının mətbuat xidməti 
bəyan edib. Məlumatı RİA “Novosti” verib.

“Liviya Milli Ordusu Hərbi 
Hava Qüvvələrinin zərbələri 
bir sıra mövqeləri -- diplo-
matiya klubunu, əl-Kaxili 
məscidinə aparan yolu əhatə 
edib, -- deyə bəyanatda bil-
dirilir. – Üsəma əl-Cuvailinin 
operativ qərargahı tamamilə 
dağıdılıb. Zərbələr birbaşa və 
dəqiq olub”.

Liviya Milli Ordusunun 
komandanı feldmarşal 
Xəlifə Həftər tabeliyindəki 
qüvvələrə düşmənin geri 
çəkilməkdə olan ordusu-
nu təqib və məhv etmək 
barədə əmr verib. Bu barədə 
məlumatı isə “Reuters” 
feldmarşalın nümayəndəsinə 
istinadən yayıb. Həftər 
bəyan edib ki, mayın 6-da 

başlanan müsəlmanlar üçün 
müqəddəs Ramazan ayı “ci-
had və müqəddəs müharibə” 
ayıdır.

Hazırda Tripolinin 
ətrafında mövqe döyüşləri 
aparılır, tərəflər bir-birini 
yaşayış rayonlarını atəşə 
tutmaqda ittiham edir. Hər 
iki tərəf ağır texnikadan, 
hərbi aviasiyadan istifadə 
edir. Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı Liviya şöbəsinin 
məlumatına gərə, döyüşlər 
başlanandan bəri 400 nəfər 
həlak olub, iki minə qədər 
insan yaralanıb. Evlərini tərk 
edənlərin sayı 45 minə çatıb. 

BMT-nin Liviyadakı 
missiyası isə qarşı duran 
tərəfləri Ramazan ayının 
başlanması ilə əlaqədar bir 
həftəlik humanitar fasilə elan 
etməyə çağırıb. “Missiya 
bütün liviyalıları müqəddəs 
Ramazan ayının başlanma-
sı münasibətilə təbrik edir 
və mayın 6-dan etibarən 
humanitar fasilə elan etməyə 
çağırır”, -- deyə bununla bağ-
lı bəyanatda qeyd edilir. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Xabarovsk və Kurqansk vilayətlərində 
meşə yanğınları

Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyində minlərlə 
amerikalıya ölkəmizlə bağlı məlumat verilib

 � Vaşinqtonda ənənəvi “Dünya boyu 
səfirliklərə səyahət” adlı ictimai-mədəni aksiya 
keçirilib. Şəhər meriyası tərəfindən təşkil olunan 
bu aksiyada Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi altı 
il fəal iştirak edir. 

Səfirliyə gələn iki minə 
yaxın ziyarətçi arasında Va-
şinqtonda və yaxın ərazilərdə 
yaşayan ictimaiyyət 
nümayəndələri, ABŞ-ın 
dövlət strukturlarında çalışan 
əməkdaşlar və diplomatik kor-
pusun nümayəndələri olublar. 

Ziyarətçilərə Azərbaycanın 
coğrafi mövqeyi, zəngin tarixi, 
milli-mədəni irsi, turizm po-
tensialı və müxtəlif sahələrdə 
qazandığı böyük uğurlar 
barədə geniş məlumat verilib. 
Əyani vəsaitlər, milli geyimlər, 
bölgələrdən bəhs edən 

videoçarxlar, xəritə, kitab 
və müxtəlif nəşrlər nümayiş 
etdirilib və qonaqlara hədiyyə 
olunub. 

Qonaqlara Azərbaycanın 
qədim adət-ənənələri, Bakı 
və bölgələrin füsunkar təbiəti 
və qonaqpərvərliyi haqqında 
ətraflı məlumat verilib və on-
ların sualları cavablandırılıb. 
Bununla yanaşı, 2019-cu ildə 
Azərbaycan Respublikasının 
diplomatik xidmətinin 100 
illik yubileyi olması barədə 
qonaqlara məlumat verilib.

Tədbir zamanı xüsusilə 

Azərbaycan musiqisi və 
rəqsləri ziyarətçilərdə böyük 
maraq doğurub. Vaşinqton-
da fəaliyyət göstərən “İpək 
Yolu” rəqs qrupunun ifasında 
“Naxçıvan Yallısı”, “Nəlbəki”, 
“Sarı Gəlin”, “Arşın mal alan” 
və digər milli rəqslərimiz 
açıq havada və səfirliyin 
binasında qonaqlara təqdim 
olunub. Həmçinin bu il ilk dəfə 
olaraq Vaşinqtonda fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan 
məktəbinin şagirdləri mil-
li rəqslərimizi nümayiş 
etdiriblər.

Səfirliyin ərazisində 
uşaqlar üçün rəsm guşəsi 
də təşkil olunub. Qonaqlara 
Azərbaycanın milli kişi və qa-
dın geyimləri, habelə Bakıda 
keçirilən Formula 1 yarışları-
nın əhval-ruhiyyəsini yaşat-
maq üçün Qoşa Qala qapısı 
önündə Formula 1 avtomobil 
maketi fonunda fotoşəkil 
çəkdirmək imkanı yaradılıb. 

Qeyd edək, ki bu il festiva-
la 70 ölkənin səfirliyi qatılıb.

Yusif  Babanlı, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Vaşinqton


