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Müstəqil Azərbaycanın böyük gələcəyi var. Mən bu  gələcəyə inanıram!
HEYDƏR ƏLIYEV

Hər bir xalqın tarixdəki yeri və rolu 
mürəkkəb siyasi şəraitdə məsuliyyəti 
üzərinə götürərək onun taleyində misilsiz 
rol oynamış, mütərəqqi ideyaları, qeyri-adi 
idarəçilik keyfiyyətləri ilə müdrikcəsinə və 
uzaqgörənliklə sabit dövlətçilik ənənələri 
yaratmış dahi şəxsiyyətin fövqəladə 
missiyası ilə şərtlənir. Tanrının bəxş etdiyi 
belə seçilmiş şəxsiyyətlər xalqlarının əsrlər 
boyu cilalanmış dövlətçilik təfəkkürü, siyasi 
dünyagörüşü, milli dəyərləri əsasında 
optimal dövlət modeli və siyasi varislik 
ənənələri yaradırlar. Ruslar üçün bu 
şəxsiyyət I Pyotr, amerikalılar üçün Corc 
Vaşinqton, ingilislər üçün Uinston Çörçil, 
fransızlar üçün Şarl de Qoll, almanlar 
üçün Otto fon Bismark, çinlilər üçün Mao 
Tszedun, türklər üçün Mustafa Kamal 
Atatürkdürsə, azərbaycanlılar üçün Heydər 
Əliyevdir!

XX əsr tariximizin parlaq siması, böyük 
şəxsiyyəti olan Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin siyasi portreti də Azərbaycan 
xalqının dövlətçilik təfəkkürünün, tarixin 
sınağından şərəflə çıxmış unikal idarəçilik 
məktəbinin, müasir ictimai-siyasi, fəlsəfi 
fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı 
təcəssümüdür. Tarixşünaslıq elmi Heydər 
Əliyev şəxsiyyətini öyrəndikcə, əslində, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi 
keçmişini, bugününü, ölkəmizdə həyata 
keçirilən dövlət quruculuğu prosesini 
öyrənir.

Tarixi gerçəkliklərin müqayisəsi 
böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsində ən obyektiv istinad 
yeridir. Bu mənada, Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
istisnasız olaraq daim irəliləyən, iqtisadi, 
sosial, humanitar və mədəni sahələrdə 
intibaha can atan, hər addımda insan 
və şəxsiyyət amilini uca tutan ölkə kimi 
görünür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
müdrik və uzaqgörən idarəçiliyi sayəsində 
müstəqil Azərbaycan xarici siyasətində  
etibarlı tərəfdaşlıq və sabitlik mərkəzi kimi 
çıxış edən, iqtisadi və sosial rifah yolunda 
qətiyyətli addımlarla irəliləyən, “dövlət-
vətəndaş” birliyinin təşəkkül tapdığı bir 
ölkəyə çevrilib.   

Ötən yüzillikdə cərəyan edən 
hadisələrin təhlili göstərir ki, respublikanın 

müstəqilliyə gedən yolu 1969-cu ildən baş-
layaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci 
dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə 
həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətlə 
tamamlanıb.  Zaman və ictimai-iqtisadi 
formasiya baxımından kifayət qədər fərqli 
olan hər iki tarixi dövrün əsas bənzər 
cəhətləri isə Ulu Öndərin Azərbaycana 
böyük nailiyyətlər qazandıran fədakar 
xidməti, eləcə də ölkənin inkişafında 
yeni impuls və tərəqqi meyillərinin geniş 
vüsət alması olub. Beləliklə, ulu öndər 
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi və tarixi şərait baxımından tamam 
fərqli olan dövrlər sadəcə eyni missiyanın, 
biri-birini tamamlayan iki mərhələsi kimi 
qiymətləndirilə bilər.

Dünya siyasət arenasında unudulmaz 
şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi altında uzun müddət işləməyim 
mənim üçün böyük şərəfdir. Ümumiyyətlə, 
dünyanın böyük şəxsiyyətləri həmişə adi 
insanların yaşadığı həyat tərzinin fövqündə 
dururlar. Ulu Öndər insanların həyat 
yoluna işıq saçan təfəkkür və mənəviyyat 
sahibi idi. Hərəkətləri sadə olsa da, bunun 
arxasında həmişə böyük məna durardı. 
Ulu Öndər böyük ideyaya malik idi. Atdığı 
addımlar, yeritdiyi siyasət, istifadə etdiyi 
diplomatik üsullar onun uzaqgörənliyini, 
strateji təfəkkürə sahib olduğunu təsdiq 
edirdi. Beynəlxalq müstəvidə dünya 
liderləri də Heydər Əliyevi zəmanəni 
qabaqlayan dünya miqyaslı dövlət xadimi 
kimi qəbul edirlər.

Gələcək müstəqilliyə 
etibarlı zəmin

İdarəçilik fəlsəfəsi fərqli və 
özünəməxsus cəhətlərlə zəngin olan 
Ümummilli Liderin Sovet Azərbaycanına 
rəhbərlik mərhələsi ölkəni sürətli in-
kişaf yoluna çıxarmaqla yanaşı, milli 
müstəqilliyə etibarlı zəmin formalaşdıran 
amillərlə də zəngin olub. Milli özünəqayıdış 
və özünüdərkin məhz bu dövrdə başlanğı-
cını qoyan, azərbaycançılıq məfkurəsinin 
keçən əsrdə yazılan ən parlaq səhifələrinin 
müəllifi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycana gətirdiyi ideyalar ölkə 
həyatını tamamilə müasirləşdirib.

Tarixin axarını dəyişən ideya və 

prinsiplərin daşıyıcısı olan Heydər Əliyevin 
nadir idarəçilik keyfiyyətləri, xarizmatik 
liderlik cəhətləri, böyük vətənpərvərliyi 
ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən milli 
ideyanın yüksəlişinin təmin edilməsində 
misilsiz rol oynayıb. Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin idarəçiliyinin ən mühüm 
xüsusiyyəti Azərbaycanın bütün sahələr 
üzrə inkişafının yeni mərhələsinə qədəm 
qoyması, sözün əsl mənasında, öz intibah 
dövrünü yaşaması olub. İqtisadi asılılığın 
aradan qaldırılmasının siyasi müstəqilliyin 
təməlində duran əsas amillərdən biri 
olduğunu aydın görən Ulu Öndər ölkənin 
istehsal potensialının mühüm hissəsinin it-
tifaq şəbəkəsindən ayrılaraq əsaslı şəkildə 
müstəqilləşdirilməsi, sənaye potensialının 
gücləndirilməsi, təhsil sahəsində yeni 
inkişaf mərhələsinin əsasının qoyulması, 
xalqın gələcəyini nəzərdə tutan milli kadr 
potensialının, o cümlədən nadir ixtisaslar 
üzrə mütəxəssis kontingentinin yaradılma-
sı kimi möhtəşəm nailiyyətlərə imza atıb.

Ulu öndər həmin dövrdə 
azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin 
nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsili üçün 
səylə çalışır, respublikamız üçün ayrılmış 
müsabiqədənkənar yerlərin sayının artırıl-
masını Moskvadan israrla tələb edir, əksər 
hallarda buna nail olurdu. 1970-ci ildə 
respublikadan kənara oxumağa göndərilən 
belə tələbələrin sayı əgər 60 nəfər idisə, 
1975-ci ildə onların sayı 600 nəfərə, 1978-
ci ildə 800-900 nəfərə çatmışdı. Beləliklə, 
SSRİ-nin müxtəlif ali təhsil müəssisələrinə 
göndərilənlərin sayı o zaman təxminən 
Azərbaycan Dövlət Universitetinə bir il 
ərzində qəbul olunanların sayına bərabər 

idi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev çox 
sonralar – 1997-ci ildə keçmiş SSRİ-
nin müxtəlif universitetlərində ali təhsil 
almış məzunlarla görüşündə bununla 
bağlı xatırlamışdı: "Azərbaycanda kadr 
hazırlığı məsələsi ilə şəxsən, bilavasitə 
ciddi məşğul olarkən və o cümlədən, 
sizləri respublikamızdan kənarda ali 
məktəblərə göndərərkən mütləq və mütləq 
Azərbaycanın gələcəyini, müstəqilliyini 
düşünürdüm. O vaxt mən inanırdım: 
vaxt gələcək ki, bu kadrlar müstəqil 
Azərbaycana lazım olacaq. Vaxt gələcək 
ki, nəhayət, Azərbaycan müstəqil olacaq 
və bu kadrlar Azərbaycanın müstəqilliyini 
təmin edəcəklər".

Həmin illərdə Heydər Əliyevin 
qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keç-
miş SSRİ-nin bir sıra strateji əhəmiyyətli 
müəssisələri məhz Azərbaycanda inşa 
olunmuş, bununla da respublikamızın 
gələcək müstəqilliyinin iqtisadi əsası 
formalaşdırılıb. Ulu öndər Heydər Əliyev 
bu məsələdə daim qətiyyətli mövqe tutub, 
keçmiş ittifaqın rəhbərliyi qarşısında israrlı 
tələblərlə çıxış edib, prinsipiallıq göstərib. 

Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı 
rolunu müdrikliklə nəzərə alan Ulu Öndər 
Heydər Əliyev 70-ci illərdə bu sahənin 
dinamik inkişafına, neft-kimya sənayesinin 
tamamilə modernləşdirilməsinə nail olub. 
Həmin dövrdə neft sənayesinin inkişa-
fında tamamilə yeni mərhələ başlanıb, 
bu zəngin milli sərvətin Azərbaycanın 
rifahına xidmət edən vasitəyə çevrilməsi 
prosesinin əsası qoyulub. Heydər Əliyevin 
müəllifliyi ilə tərtib olunan "Azərbaycanda 
neftayırma sənayesinin yenidən qurulması" 

planı əsasında bu tipli müəssisələrin, iri 
komplekslərin tikilməsi və yeni fəaliyyət 
prinsiplərinə keçməsi prosesi sürətlə başa 
çatdırılıb və gələcək yeni neft strategiyası-
nın yol xəritəsi müəyyən edilib.

Milli inkişaf modelinin müəllifi
Azərbaycançılıq məfkurəsinin par-

laq daşıyıcısı olan Ulu Öndər öz müd-
rik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi 
uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik 
ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir 
Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və 
xalqımızın müstəqillik arzusuna çatma-
sına nail olub. Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi, ideoloji, 
iqtisadi əsaslarını yaradıb, xalqı müstəqil, 
güclü dövlətə sahib olmaq arzusu-
na qovuşdurub və çağdaş tariximizdə 
əbədiyaşarlıq qazanaraq sağlığında canlı 
əfsanəyə çevrilmiş dahi şəxsiyyətdir. 

Müasir, müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının qurucusu Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu Azərbaycançılıq ideologiyası bütün 
dünya azərbaycanlılarını əhatə edərək, on-
ların milli istinad mənbəyinə çevrilib. Hələ 
keçən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Ulu 
Öndərin uzaqgörənliklə milli zabit kadrla-
rının yetişdirilməsi məqsədini hədəfləyən 
indiki Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Li-
seyi yaratması, Azərbaycan dilinin o vaxt-
lar Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyasında 
dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olması 
kimi bir çox müasirlərinin xəyalına belə 
gəlməyən tarixi addımlar Azərbaycanın 
gələcək nəsillərinin vətənpərvər insan kimi 
yetişməsi üçün əvəzolunmaz töhfələrdir.

Milli-mənəvi dəyərlərimizə qayıdışın 
və milli oyanışın xalqımız üçün gərəkliliyini 
nəzərə alan Heydər Əliyev hər zaman bu 
məsələni diqqət mərkəzində saxlayırdı. 
O, dəyərlərimizi təkcə milli varlığımızın 
yox, həm də siyasi varlığımızın – dövlət 
quruculuğu prosesinin mühüm atributu 
hesab edirdi. Əminliklə deyə bilərik ki, Ulu 
Öndərin bu münasibəti hər birimiz üçün 
böyük məktəbdir. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin lider kimi 
böyüklüyü onun daim strateji hədəflərə 
hesablanmış və milli məqsədləri önə çəkən 
siyasət yürütməsi olub. Məhz ötən əsrin 
70-80-ci illərində formalaşdırılmış iqtisadi 
potensial 90-cı illərin sonlarına doğru dün-
yada cərəyan edən mürəkkəb proseslərin 
nəticəsi kimi istiqlaliyyət qazanmış 
Azərbaycanın sonrakı mərhələdə müstəqil 
yaşamasını təmin edib.

Müdrik xalqımızın XX əsrdə dünya si-
yasi arenasına bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət 
kimi ümummilli liderlik zirvəsinə ucalmış 
Heydər Əliyev bu gün həm də müstəqil 
respublikamızın milli inkişaf modelinin 
banisi kimi ehtiramla xatırlanır. Ümum-
milli Lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü 
prinsiplərinin hakim olduğu bir ictimai-iq-
tisadi formasiyadan azad bazar iqtisadiy-
yatına optimal keçid modelini irəli sürərək, 
onun həyata keçirilməsinə çalışıb. 

Dövlət mülkiyyətinin xalqın mənafeyinə 
uyğun formada özəlləşdirilməsi sərbəst 
bazar rəqabəti prinsiplərinin, xüsusi 
mülkiyyətçiliyin bərqərar olmasına, habelə 
milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə 
inteqrasiyasına, insanların şüurunda, 

həyat tərzində əsaslı dəyişikliklərin baş 
verməsinə səbəb olub. Ölkədə həyata ke-
çirilmiş aqrar islahat, özəlləşdirmə prosesi 
hər bir vətəndaşın marağını təmin etmək, 
əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq, 
sağlam rəqabətə əsaslanan istehsal üçün 
şərait yaratmaq niyyətinə xidmət edib. 

Ümummilli Liderin rəhbərliyi altın-
da həyata keçirilmiş struktur islahatları 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün 
sahələrinin sürətli inkişafına, o cümlədən 
yerli və xarici investisiyalar, müasir 
texnologiyalar, idarəetmə təcrübəsi cəlb 
etməklə, rəqabətqabiliyyətli məhsul 
istehsal edən müəssisələrin yaradıl-
masına, infrastrukturun yeniləşməsinə, 
yeni iş yerlərinin açılmasına imkan verib. 
Ümummilli Lider respublika iqtisadiyyatının 
keyfiyyətcə yeni mərhələsində özəl sektoru 
sosial-iqtisadi inkişafın başlıca təminatçısı 
kimi dəyərləndirmiş, güclü sahibkarlar 
təbəqəsinin formalaşmasına, onların 
cəmiyyətdəki mövqelərinin güclənməsinə 
çalışıb.

İnvestisiyaların təşviqi üçün respubli-
kada daha münbit şərait yaratmaq, daxili 
və xarici sərmayəni stimullaşdıran səmərəli 
metodlardan istifadə etmək, xarici kapital 
qoyuluşunun başlıca istiqamətini qeyri-
neft sektorunun, regionların inkişafına 
yönəltmək, habelə maddiləşən işgüzar 
fəallığı gücləndirmək üçün kompleks 
tədbirlər həyata keçirilib.

Ümumilikdə, 1993-2003-cü illərdə 
ölkədə həyata keçirilən siyasət belə 
deməyə əsas verir ki, Ulu Öndər Heydər 
Əliyev müstəqillik amilinin əyani şəkildə 
bərqərar olması üçün ilk növbədə iqti-
sadiyyatda çoxşaxəli islahatların aparıl-
masını, davamlı inkişaf üçün möhkəm 
iqtisadi bazanın formalaşmasını vacib 
sayıb. Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana 
rəhbərliyi illərində milli iqtisadiyyatda köklü 
islahatlar aparılıb, sosialyönümlü bazar 
iqtisadiyyatına keçidin ümdə prinsipləri 
müəyyənləşdirilib, torpaq islahatı kimi çətin 
və ağrılı proses, habelə özəlləşdirmənin bi-
rinci mərhələsi uğurla başa çatdırılıb, milli 
sahibkarlığın inkişafı üçün zəruri qanunve-
ricilik bazası yaradılıb, respublikanın dünya 
iqtisadiyyatına inteqrasiyası sürətlənib.

(ardı 2-ci səhifədə)

Zəmanəni qabaqlayan fenomen – 
HEYDƏR  ƏLIYEV  DÜHASI

Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi  tarixi 
hadisədir, Azərbaycan xalqının  tarixi nailiyyətidir. Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və bizim borcumuz dövlət müstəqilliyini, 
əldə  etdiyimiz milli azadlığı daim qoruyub saxlamaqdır. Bizim borcumuz bu 
müstəqilliyi möhkəmləndirməkdən və gələcək nəsillərə müstəqil, qüdrətli 
Azərbaycan dövləti  çatdırmaqdan ibarətdir.

        HEYDƏR ƏLIYEV  
          Ümummilli lider

NOVRUZ MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Bu gün dünyada elə bir xalq tapmaq olmaz ki, tarixinin 
taleyüklü və mürəkkəb mərhələsində onun taleyində müstəsna 
rol oynamış, dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış milli lideri 
olmasın. Belə liderlərin mənalı və zəngin həyat səhifələrini 
vərəqləyərkən, onların mənsub olduğu xalqların da dövlətçilik 
ənənələri, tarixi, inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yara-
nır. Bu dahi şəxsiyyətlər yüksək mənəvi aləmləri ilə, ali bəşəri 
və milli ideallara, ümummilli mənafelərə ürəkdən bağlılıqları ilə 
milyonların qəlbində özləri üçün möhtəşəm abidə ucaldırlar.

İsrail Dövlətinin Prezidenti 
zati-aliləri cənab Reuven Rivlinə
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza 

öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. 
İnanıram ki, Azərbaycan ilə İsrail arasındakı münasibətlər xalqlarımızın 

mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq ruhunda 
inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

 Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə  uğurlar, 
dost İsrail xalqına əmin-amanlıq və  firavanlıq diləyirəm. 

Hörmətlə, 
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2019-cu il



9 may 2019-cu il, cümə axşamı2
Zəmanəni qabaqlayan fenomen – 
HEYDƏR  ƏLIYEV  DÜHASI

(əvvəli 1-ci səhifədə)

İslahatlarda müasirləşmə və 
novatorluq

Fəaliyyəti ilə zaman və məkanın 
fövqündə dayanan tarixin yetişdirdiyi ən 
böyük şəxsiyyətlərdən biri kimi Ulu Öndər 
Azərbaycanın inkişafında qazandığı uğur 
və nailiyyətlərin davamlı olmasını təmin 
etmək üçün böyük fədakarlıq göstərib. 
Bunun ən bariz nümunələrindən biri də 
Ulu Öndərin özündən sonra ölkəmizə 
layiqincə rəhbərlik edərək qazanılan 
uğurların davamlılığı təmin edəcək, xalqın 
alternativsiz liderinə çevriləcək davamçı-
varis yetişdirməsindədir.

Bu gün Ümummilli Liderin ideyaları 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin gərgin əməyi və fəaliyyəti 
nəticəsində yaşayır və uğurla inkişaf 
edir. Əminliklə demək olar ki, dövlət 
başçısının apardığı həm xarici, həm də 
daxili siyasət Heydər Əliyev kursunun 
davamıdır. Bu siyasətin təməlində isə 
Azərbaycan dövlətinin güclənməsi, onun 
müstəqilliyinin qorunması, iqtisadiyyatının 
inkişafı və əhalisinin maddi rifah halının 
yaxşılaşması durur.  

XX əsrin sonlarına doğru müstəqil 
dövlətçiliyin bərpasına nail olmuş, 
onu möhkəmləndirərək yeni inkişaf 
magistralına çıxarmış müdrik xalqımız 
taleyini məhz qəlbən inandığı, etimad 
göstərdiyi siyasi liderə etibar edib. “Əsl 
siyasət – konkret, real iş görməkdən 
ibarətdir” – deyərək fəaliyyətə başlayan 
Prezident İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə 
verdiyi vədə sadiq qalaraq, öz fəaliyyəti 
ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşının layiqli 
Prezidenti olduğunu sübuta yetirib.

2018-ci ilin 11 aprel seçkilərində 
xalqın böyük dəstəyi ilə Azərbaycana 
rəhbərlik kimi məsuliyyətli missiyanı 
növbəti mərhələdə də üzərinə götür-
müş İlham Əliyev ona göstərilən etima-
dı fəaliyyəti ilə hər zaman doğruldur,  
Azərbaycanı daha qüdrətli dövlətə 
çevirmək üçün əzmlə, qətiyyətlə çalışır. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, respubli-
kamız son Prezident seçkilərindən sonra 
daha da güclənib, zənginləşib, hərtərəfli 
inkişaf yolunda yeni uğurlara imza atıb, 
insan amili faktoru isə həyata keçirilən 
siyasətin ana xəttində yer almaqdadır.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin idarəçilik 
ənənələrini yeni dövrün tələblərinə 
uyğun daha da zənginləşdirən cənab 
İlham Əliyev xalqın problemlərinə, arzu 
və istəklərinə həssaslıqla yanaşır və 
bunu bütün məmurların qarşısında zəruri 
tələb kimi qoyur. Fəaliyyətində xalqına 
güvənən, arxalanan dövlət başçısı xalqa 
xidmətdən böyük şərəf duyur. “Mənim 
işim ondan ibarətdir ki, xalqa xidmət 
etməliyəm. Onu da edirəm və bundan 
sonra da edəcəyəm. Bütün işlərimdə mən 
xalqa arxalanıram. Əgər təşəbbüslərimiz 
xalq tərəfindən dəstəklənməsəydi, 
bütün bu işləri görmək mümkün olmaz-
dı” – deyən ölkə başçısı idarəçilikdə, 
fəaliyyətdə, düşüncədə yenilik və sivil 
dəyərlərin tətbiqini zəruri sayır.

Dövlət başçısının gerçəkləşdirdiyi 
uğurlu diplomatiya son 15 ildə 
Azərbaycanın bölgədə və dünyada 
layiqli yerini tapmasını, regional liderliyini 
təmin edib. Ulu Öndərin imzalanması-
na nail olduğu tarixi əhəmiyyətli “Əsrin 
müqaviləsi”nin davamı olaraq Bakı-Tbi-
lisi-Ceyhan əsas ixrac boru, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərlərinin istismara 
verilməsi, TAP, TANAP layihələrinin 
reallaşdırılması, üç süni peykin orbitə 
buraxılması Azərbaycanın beynəlxalq 
münasibətlər sistemindəki mövqelərini 
daha da gücləndirib. Dövlətimizin başçısı 

cənab İlham Əliyevin diplomatik səyləri 
nəticəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu 
layihəsi də uğurla gerçəkləşib, respub-
likamızın Şərqlə Qərb arasında tranzit-
kommunikasiya imkanları genişlənib. 
Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2018-ci il ma-
yın 29-da “Cənub Qaz Dəhlizi”nin, iyunun 
12-də isə onun tərkib hissəsi olan TANAP 
boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi 
olub, bu layihələrin icrası Azərbaycanın 
regionda və Avropada geoiqtisadi 
əhəmiyyətini artırıb. Eyni zamanda, 2018-
ci ildə Ələt-Astara-İran İslam Respublika-
sı magistral avtomobil yolunun istifadəyə 
verilməsi mühüm hadisələrdən biridir. Bir 
sözlə Azərbaycan Avrasiya məkanında 
enerji və nəqliyyat xəritələrini dəyişən bir 
ölkədir.

Regionların 
inkişafında tarazlıq 

Ulu Öndər hələ sovet dövründə 
Azərbaycanı qarış-qarış gəzməyə 
üstünlük verirdi. Respublikanın hər bir 
guşəsinə səfər edən, inkişafla maraq-
lanan, insanların həyat tərzi ilə tanış 
olan Heydər Əliyev bu siyasəti yorul-
madan həyata keçirirdi. Bununla da o, 
Azərbaycan insanını daha yaxından 
tanıdı, onların ənənələrini, mənəvi 
dəyərlərini və digər milli keyfiyyətlərini 
ümumiləşdirərək bu ideologiyanın 
əsasını qoydu. Təbii ki, bunların hamısı 
Azərbaycanın gələcək müstəqilliyinə, re-
gionların iqtisadi inkişafına hesablanmış-
dı. Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildən 
etibarən iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi 
siyasətin uğurlarını şərtləndirən əsas 
amillərdən biri də məhz inkişafın mərkəz 
və regionlar üzrə tarazlı xarakter daşıma-
sı, rentabelli istehsal sahələrinin ölkənin 
bütün regionlarını əhatə etməsi, yerli 
resurslardan istifadənin səmərəliliyinin 
artırılması, infrastrukturun yeniləşdirilməsi 
tədbirləri ilə sıx şəkildə bağlıdır. Məhz bu 
iqtisadi strategiya regionlarda sahibkar-
lığın inkişafını sürətləndirməklə, oradakı 
əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi 
potensialdan səmərəli istifadə edilməsinə 
imkan yaradıb.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət 
proqramları 2004-cü ildən başlayaraq 
regionların iqtisadi inkişafında tamamilə 
yeni səhifə açmış, insanların kəndlərdən 
şəhərlərə axınının qarşısını almış, xüsusilə 
də qeyri-neft sektorunun, sahibkarlığın 
inkişafına xüsusi təkan verib.

2004-2018-ci illər ərzində reallaşdı-
rılan regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
dövlət proqramlarının təhlili göstərir ki, 
ötən müddətdə ölkənin makroiqtisadi 
göstəricilərində regionların xüsusi çəkisi 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Yerlərdə 
sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, 
yerli istehsal və emal müəssisələrinin 
fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, 
iqtisadi və sosial-mədəni infrastruktur 
obyektlərinin yenidən qurulması, yox-
sulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin 
açılması nəticəsində əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində 
böyük uğurlar əldə olunub. Azərbaycan 
Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 
fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2019-2023-
cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı” qarşıdakı illərdə də bölgələrin 
inkişafında yeni mərhələ olacaqdır.

Statistik göstəricilər son 15 ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını və 
dayanıqlılığını bir daha təsdiq edir. Ötən 
dövrdə ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 
27 dəfə artaraq 46,7 mlrd. ABŞ dollarına 
çatmışdır. 2004-2018-ci illərdə ümumi 

daxili məhsul real ifadədə 3,2 dəfə, o 
cümlədən qeyri-neft sektoru 2,7 dəfə ar-
tıb. Davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin 
edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsində 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərcləri 
dinamik olaraq artıb, investisiya xərcləri 
dövlət büdcəsində əhəmiyyətli çəkiyə 
malik olub.

Dövlət proqramlarının icrası 
nəticəsində regionların tərəqqisinə 50 
milyard manatdan çox vəsaitin yatırılması 
inkişafdakı tarazlığı təmin edib. Son 15 
ildə açılmış 1,9 milyona yaxın iş yerinin 
50 faizdən çoxunun məhz regionların 
payına düşməsi də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
regional siyasətinin uğurlarının əyani 
təcəssümüdür.

Daimi prioritet – insan amili
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin 

birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrin 
müzakirəsinə həsr olunmuş iclası res-
publikamızın dinamik inkişaf yolunda 
olduğunu bir daha təsdiqləyir. İclasda 
səslənən statistik rəqəmlər dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
islahatların səmərəliliyini və insan ami-
linin yüksəlişinə xidmət etdiyini bir daha 
nümayiş etdirir. Hesabat dövründə dövlət 
büdcəsinə vergi və gömrük orqanlarının 
xəttilə 200 milyon manatdan əlavə vəsait 
toplanıb, ümumi daxili məhsul 3 faiz, 
sənaye istehsalı 4,4 faiz, qeyri-neft sek-
torunda sənaye istehsalı 15,6 faiz artıb. 
Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının 3,6 
faiz, əhalinin gəlirlərinin 5,5 faiz artma-
sı, inflyasiyanın aşağı həddə – 2,1 faiz 
olması, ölkə iqtisadiyyatına 2,8 milyard 
dollar sərmayənin qoyulması inkişafdakı 
müsbət dinamikanın əyani göstəriciləri 
kimi qeyd olunmalıdır.

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı aparılan siyasət, gö-
rülmüş işlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. 
Dünya Bankının “Doing Business” 
hesabatında Azərbaycan Respublikası 
2016-cı ildəki 63-cü yerdən 2019-cu 
ildə 25-ci yerə yüksəlməyə nail olub. 
Davos İqtisadi Forumunun hesabatına 
əsasən, Azərbaycan iqtisadiyyatı 2018-ci 
ildə rəqabət qabiliyyətinə görə 138 ölkə 
arasında 35-ci yerdədir və ardıcıl olaraq 
8 ildir ki, MDB ölkələri arasında birincidir. 
Forumun “İnklüziv İnkişaf İndeksi 2018” 
hesabatında Azərbaycan ən yaxşı inkişaf 
etməkdə olan ölkələr sırasında üçün-
cü, MDB məkanında isə birinci yerdə 
qərarlaşıb. BMT İnkişaf Proqramının 
insan inkişafı indeksinə görə Azərbaycan 
“orta insan inkişafı” qrupu ölkələrini tərk 
edərək, “yüksək insan inkişafı” ölkələri 
kateqoriyasına daxil olub.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti cənab İlham Əliyevin son 15 
ildə yürütdüyü sosialyönümlü siyasətin 
məqsədi təkcə sosial bərabərsizliyi 
aradan götürmək deyil, həm də onu 
tarazlaşdırmaq, vətəndaşların maddi 
vəziyyətindəki fərqliliyi aradan qaldırmaq, 
kəskin təbəqələşməyə yol verməmək, 
cəmiyyətin bütün üzvlərinin layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etməkdən ibarətdir. 
Dövlət başçısı tərəfindən son 10 ildə im-
zalanmış sərəncamlar sosial təminat və 
yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı salınması 
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bu və digər faktlar göstərir ki, 
ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin 
cəmiyyətdə möhkəm dayaqlar tapması, 
iqtisadiyyatın liberallaşdırılması sosial 
himayəyə ehtiyacı olan vətəndaşların 
maraqları ilə qətiyyən ziddiyyət təşkil 
etmir. Əksinə, əldə edilən dividendlər 
insanların sosial problemlərinin həllinə, 

vətəndaşların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilir. 2018-ci 
ilin 11 aprel seçkilərindən sonra so-
sialyönümlü islahatlarda keyfiyyətcə 
yeni mərhələnin başlanması, xüsusən 
də bu ilin əvvəlindən başlayaraq 
əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət 
edən kompleks tədbirlərin həyata 
keçirilməsi Azərbaycanın “sosial dövlət” 
konsepsiyasına sadiqliyinin bariz 
göstəricisidir.

Uğurlu iqtisadi siyasət – çevik 
və şəffaf vergi-gömrük islahatları 
nəticəsində son aylarda ölkəmizin 
maliyyə imkanlarının daha da artması 
ilə paralel dövlət başçısı uğurlu sosial 
islahatlar paketinin reallaşdırılması-
nın təmin edilməsinə nail olub. Eyni 
zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, bu 
prosesin əyani təzahürü olaraq icbari 
tibbi sığorta sisteminin tətbiqi təmin 
edilmiş, bu sistemin 2020-ci ildən bütün 
ölkədə tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. 
İşsizlikdən Sığorta Fondunun yaradıl-
ması, məşğulluq strategiyasının qəbulu, 
ünvanlı sosial yardımın əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi, özünüməşğulluq 
proqramlarının təmin edilməsi də sosial 
islahatların mühüm tərkib hissəsi olaraq 
ölkənin müasirləşməsinə güclü təkan 
verir.

Son aylarda Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün müdafiəsi zamanı şəhid 
olmuş insanların ailələrinə 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəniş 
edilib, minimum əməkhaqqı, sosial 
müavinət, pensiya və tələbə təqaüdləri 
artırılıb, zəlzələdən ciddi zərərçəkmiş 
vətəndaşlar üçün evlərin inşa 
edilməsinə, devalvasiya nəticəsində 
banklara borcu yaranmış vətəndaşların 
borclarının müəyyən şərtlər çərçivəsində 
kompensasiya edilməsinə başlanılıb, 
yanğından zərərçəkmiş sahibkarlara 
kompensasiya ödənilib. Bu və digər 
sosialyönümlü addımlar, şübhəsiz, 
vətəndaşlar tərəfindən də rəğbətlə 
qarşılanır.

İslahatların hazırkı mərhələsində 
mütərəqqi meyarlara söykənən çevik 
idarəetmə modelinin formalaşdırılma-
sı Azərbaycan üçün də kifayət qədər 
aktualdır. Son illərdə həyata keçirilən 
kadr islahatlarının əsas məqsədini 
əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırıl-
ması, neftdən asılı olmayan dayanıqlı 
inkişaf strategiyasının formalaşdırılması 
ilə yanaşı, ümumilikdə, dövlət idarəçilik 
fəlsəfəsinin dəyişdirilməsi təşkil edir. 
Prezident İlham Əliyev, ilk növbədə, 
vətəndaşların mənafeyini düşünərək 
dövlət idarəetməsi ilə bağlı bu və digər 
qərarlar qəbul edir, struktur islahat-
ları həyata keçirir. Dövlət başçısının 
2019-cu il 14 yanvar tarixli “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Fərmanı idarəetmə 
sistemində çevikliyin və səmərəliliyin 
təmin olunması baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

2018-ci ilin 11 aprel seçkilərinin 
nəticələri bir daha sübut etdi ki, 
Azərbaycan cəmiyyəti uzun illərin sərt 
sınaqlarından üzüağ çıxaraq yüksək eti-
mad qazanmış Heydər Əliyev siyasətinə 
sadiqdir. Cəmiyyətdə mütləq çoxluğun 
lider olaraq qəbul etdiyi Prezident İlham 
Əliyev ölkəmizin perspektiv inkişafı 
üçün qarşıda duran strateji hədəfləri 
inamla gerçəkləşdirmək, Azərbaycanı 
yaxın illərdə ən müasir və inkişaf etmiş 
dövlətə çevirmək istiqamətində əzmlə, 
yorulmadan, qətiyyətlə çalışır. Heç 
şübhə yoxdur ki, müstəqil Azərbaycanı 
qarşıdan gələn illərdə daha böyük 
nailiyyətlər gözləyir.

 � Mayın 8-də Azərbaycan Respublikasının 
Baş Naziri Novruz Məmmədovun sədrliyi ilə Nazirlər 
Kabinetinin növbəti iclası keçirilib.

İclası açan Baş Nazir Novruz 
Məmmədov Azərbaycan musiqi-
sinin beşiyi, ölkəmizin əsrarəngiz 
gözəlliyə malik guşələrindən 

biri hesab edilən Şuşa şəhərinin 
erməni qəsbkarları tərəfindən 
işğalından 27 il ötdüyünü bildirib. 
“İşğal nəticəsində Azərbaycanın 
füsunkar təbiətə malik bu 
şəhərindəki zəngin tarixi-mədəni 
abidələr, muzeylər dağıdılıb. 
Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 
pisləyən qərar və qətnamələrinə, 
dünyanın aparıcı dövlətlərinin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləməsinə baxmayaraq, işğal 
hələ də davam edir. Dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin də hər za-
man qeyd etdiyi kimi,  Azərbaycan 
heç vaxt indiki vəziyyətlə barış-
mayacaq və ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcək”,  – deyə Baş Nazir 
 vurğulayıb.

Xalqımızın ulu öndər Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümünü qeyd etdiyini bildirən 
Novruz Məmmədov deyib ki, 

ümummilli liderimizin əziz xatirəsi 
hər bir Azərbaycan vətəndaşının 
qəlbində daim yaşayır və yaşa-
yacaq. Baş Nazir deyib: “Bu gün 
müstəqillik yolunda uğurla addım-
layan və gündən-günə inkişaf edən 
Azərbaycanın qazandığı böyük 
nailiyyətlər məhz ulu öndər Heydər 
Əliyev dühasının bəhrəsidir. Hər bi-
rimiz bugünkü firavan həyatımıza, 
xoş gələcəyimizə görə əbədiyaşar 
liderimizə borcluyuq”.

Sonra Novruz Məmmədov icla-
sın gündəliyi barədə məlumat verib.  

Bildirilib ki, iclasın gündəliyinə 
“Narkotik vasitələrin, psixotrop 
maddələrin və onların prekursor-
larının qanunsuz dövriyyəsinə və 
narkomanlığa qarşı mübarizəyə 
dair 2013-2018-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nda nəzərdə tutulan 
tədbirlərin icra vəziyyəti və yeni 
layihənin müzakirəsi, həmçinin 
“Azərbaycan Respublikasının ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrinə 
qəbul planlarının tərtibi təcrübəsi 
və 2019-2020-ci tədris ili üçün 
tələbə qəbulu planının tərtib 
edilməsi” haqqında məsələlər daxil 
edilib.

Baş Nazir deyib ki, 1996-cı ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə narkomanlığa və 
narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı mübarizə işinin 
əlaqələndirilməsi məqsədilə ko-
missiya yaradılıb. Prezident İlham 
Əliyev də ölkəmizdə narkomanlığa 
və narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı mübarizəni mü-
hüm vəzifə kimi müəyyənləşdirib. 
Dövlətimizin başçısı bununla bağlı 
qarşıya ciddi vəzifələr qoyub. Bu 
sahədə mühüm uğurların əldə 
olunduğunu vurğulayan Novruz 
Məmmədov qeyd edib ki, qazanılan 
nailiyyətlərdə müvafiq dövlət proq-
ramlarının mühüm rolu olub.

Azərbaycan dövlətinin təhsilin 
inkişafına xüsusi diqqət ayırdığı-
nı deyən Baş Nazir qeyd edib ki, 
son 15 ildə dövlət büdcəsindən 
bu sahəyə ayrılan vəsaitin 8 dəfə 
artırılması, “Azərbaycan Respub-
likasında təhsilin inkişafı üzrə 
Dövlət Strategiyası”nın qəbul 
edilməsi Prezident İlham Əliyevin 
təhsilə göstərdiyi böyük qayğı-
nın təcəssümüdür. Əsas məqsəd 
ölkəmizdə keyfiyyətli təhsil siste-
minin qurulması, yüksəkixtisaslı, 
zəngin dünyagörüşlü kadrların 
yetişdirilməsindən ibarətdir. 

Sonra daxili işlər nazirinin 
birinci müavini Vilayət Eyvazovun, 
təhsil naziri Ceyhun Bayramovun 
gündəlikdəki məsələlərlə bağlı 
məruzələri dinlənilib.

İclasda mövzularla bağlı çıxışlar 
olub, müxtəlif təkliflər səsləndirilib. 

AZƏRTAC

Nazirlər Kabinetinin növbəti iclası



9 may 2019-cu il, cümə axşamı 3

Ulu öndər Azərbaycana 
rəhbərliyinin hər iki dövründə 
ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi 
istiqamətində işlər görüb. Heydər 
Əliyevin seçdiyi taktika hələ sovet 
zamanında bu məqsədlərə xidmət 
edirdi: Azərbaycanın iqtisadiy-
yatını, onun imperiya daxilindəki 
mövqeyini gücləndirməklə, 
Azərbaycan keçici qırmızı bayraq-
lar almalı, Azərbaycan sovetlər 
birliyi səviyyəsində tanınmalıdır ki, 
bu tanınma Azərbaycanı dünyaya 
çıxardan başlıca amilə çevril-
sin. Heydər Əliyev böyük dövlət 
xadimi olduğuna və milli maraqları 
müdafiə etməyin texnologiyalarını 
yaxşı bildiyinə görə, 1960-cı illərin 
sonu, 1970-ci illərdə milli inkişaf 
meyillərinin geniş miqyasda yayıl-
masına nail oldu. 

Bir mühüm məsələ də ondan 
ibarət idi ki, ulu öndər Azərbaycanı 
sovetlər birliyində tanınan bir res-
publikaya çevirdi. Heydər Əliyev 
bütün gücünü toplayaraq dövlət 
quruculuğundan daha çox xalq, 
millət quruculuğu işinə diqqət yeti-
rirdi. Yəni, o bilirdi ki, mütəşəkkilliyi 
olan bir millət dövlətsiz ola 
bilməz, gec-tez o, özünəməxsus 
dövlətini quracaq. Məhz 1980-ci 
illərin sonlarında xalq hərəkatı 
baş qaldırarkən hamı bilirdi ki, bu 
xalq Heydər Əliyevin sayəsində 
mütəşəkkillik tapıb və ancaq bu 
iradə bu mütəşəkkilliyi idarə etmək 
bacarığına malikdir. 

Çünki ümummilli lider Heydər 
Əliyevin xalq, millət quruculuğun-
dakı xidmətləri artıq müəyyən 
bir tarixə malik idi. Və bu tarix 
bütün dəqiqliyi ilə göstərirdi 
ki, bu təmənnasız bir tarix idi. 
Yəni, Heydər Əliyevin fəaliyyəti, 
içdən, daxildən gələn, xalqın 
mütəşəkkillik enerjisini özündə 
ifadə edən bir fəaliyyət idi və burda 
heç bir konyuktura yox idi. Amma 
təbiidir ki, müəyyən məqamlar oldu 
ki, bu məqamlarda bəzən tarixi 
şəxsiyyət obyektiv səbəblərdən 
hadisələrin mərkəzində ola bilmir. 
Burada hər dövrün öz konyuktura-
sının böyük rolu olur.

1990-cı illərin əvvəlində 
müəyyən qüvvələr Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri haqqında 
çirkin təbliğat aparırdılar. Deyirdilər 
ki, o kommunist olub, sovet res-
publikalarından birinə rəhbərlik 
edib. Hətta belə bir konyuktur iddia 
irəli sürürdülər ki, guya, Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi 
Azərbaycanın demokratikləşməsi 
istiqamətində gedən prosesin 
qarşısını alacaq. Amma bütün hal-
larda onlar Heydər Əliyevin böyük 
şəxsiyyət olması reallığını inkar 
edə bilmirdilər. Hətta ən inkarçı 
adam belə, bilirdi ki, Heydər Əliyev 
böyük şəxsiyyət idi. 

Amma heç kəs deyə bilməzdi 
ki, Heydər Əliyev ölkədən hansısa 
neqativ hallar üçün istifadə edib, 
çünki Heydər Əliyev Azərbaycan 
SSR-in rəhbəri kimi fəaliyyət 
göstərdiyi dövrlərdə ancaq quru-
culuq işləri ilə məşğul olub. Ona 
görə də, Heydər Əliyev yaxşı 

bilirdi ki, Azərbaycan artıq müstəqil 
dövlətdir və həm daxili, həm də 
xarici siyasətdə müstəqil hərəkət 
etməlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev 
onu da yaxşı bilirdi ki, yeni tarix 
əvvəlki tarixin davamıdır. Yəni, 
xalq kökündən dəyişilməyib, 
Azərbaycana başqa xalq 
gətirilməyib, əvvəlki xalq tarixə 
çevrilməyib. Və bu xalqı da Heydər 
Əliyev yaxşı tanıyırdı. 

Bu həqiqətin sübutu ola-
raq ümummilli liderin həyatının 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
xilas edilməsinə və onun möv-
cudluğunun əbədiləşdirilməsinə 
həsr olunmuş son 10 ilinə nəzər 
salaq. Bu baxımdan bütün 
ziddiyyətli prosesləri ilə 1993-cü 
il müstəqil dövlətçilik tariximizdə 
böyük dönüş ili olaraq xatırlanır. 
O zaman çərçivəsində cərəyan 
edən hadisələr dövlətçiliyimizi və 
insanları ciddi sınaqlarla üz-üzə 
qoymuşdu. Dövlət müstəqilliyinin 
ilk aylarından başlayıb şiddətlənən 
mürəkkəb hadisələr, idarəçilikdə 
yol verilən nöqsanlar 1993-cü ilin 
ikinci yarısına doğru siyasi böhran 
həddinə gəlib çatmışdı. 

Ölkədə getdikcə geniş miqyas 
alan anarxiyadan sui-istifadə edən 
təcavüzkar Ermənistanın silahlı 
birləşmələri isə cəbhə xəttində 
həmlələrini gücləndirmişdi. Ötən 
iki ildə torpaqlarımızın etibarlı 
müdafiəsi təmin olunmamışdı. Or-
duda vahid komandanlıq yox idi.

Belə bir taleyüklü 
məqamda növbəti yanlış və 
daha bir məsuliyyətsiz qərar 
dövlətçiliyimizin məhvi ilə 
nəticələnə bilərdi. Soydaşları-
mızın minbir mərhumiyyətdən 
keçib gəlmiş azadlıq arzusu, 
müstəqillik amalı ilk addımla-
rındaca puç ola bilərdi. Çeşidli 
daxili və xarici düşmən qüvvələrin 
dağıdıcı həmlələri Azərbaycanı 
ölüm kürsüsünə doğru sıxışdırırdı. 
Xüsusən, kənar qüvvələr Cənubi 
Qafqaz regionundakı maraqları-
nı daha böyük perspektivi olan 
Azərbaycanı parçalamaqla həyata 
keçirmək niyyətində idilər. Bunun 
üçün müəyyən ictimai-siyasi zəmin 
də hazırlanmışdı. 

O zamankı hadisələr ölkədə 
hakimiyyətlə xalq arasında birliyin 
olmamasının, dövlət idarəçiliyində 
boşluğun hökm sürməsinin acı-
nacaqlı nəticəsi idi. Cəmiyyətin 
mütləq çoxluğu öz düşüncəsi, ağlı 
ilə xilasolma istiqamətini – qarşı-
durmadan milli birliyə, xaosdan 
sabitliyə, dağıntılardan qurucu-
luğa aparan yolu seçdi. Xalq bu 
yola keçidin yeganə bələdçisi və 
təminatçısının ümummilli lider 
Heydər Əliyev olduğuna birmənalı 
qərar verdi. 

Beləliklə, Azərbaycana 
rəhbərliyi dövründə onu öz əlləri 
ilə qurub-yaratmış, iqtisadiyyatını 
və mədəniyyətini əsaslı surətdə 
inkişaf etdirmiş qurucu lider, 
bununla yanaşı, sovet dövlətinin 
ali rəhbərliyindəki seçilən fəaliyyəti 
ilə dünya şöhrətli siyasətçi kimi 
tanınmış, xarizmatik şəxsiyyəti və 

misilsiz xidmətləri ilə dövlətçilik 
tariximizdə ilk dəfə ümummilli 
lider məqamına yüksəlmiş Heydər 
Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə 
yenidən respublikanın ali idarəçiliyi 
sükanı arxasına qayıtdı. 

Bütün bunlara görə də Heydər 
Əliyev üçün yeni dövr nə qədər 
yeni olsa da, o, əvvəllər gördüyü 
işləri yeni tarixi şəraitdə davam 
etdirdi. Onun gördüyü böyük işlər, 
planlar, istiqamətlər var idi və bu 
proqramlar, tamamilə inkar olunar-
dısa, istər-istəməz xalqı bir yerə 
toplamaq, yeni dövlət quruculuğu 
proqramı həyata keçirmək, iqtisa-
diyyatı dirçəltmək, cəmiyyəti, onun 
milli-mənəvi gücünü toplamaq 
mümkün olmazdı. Ənənə davam 
etməli idi.

Tarixi 15 iyundan sonrakı 
mərhələdə Heydər Əliyev ilkin 
olaraq xalqı vətəndaş müharibəsi 
təhlükəsindən, dövləti ağır siyasi, 
iqtisadi böhrandan qurtarmaqla bö-
yük vətənpərvərlik, iradə və zəka 
nümayiş etdirdi. Çox keçmədən 
xalqın mütləq əksəriyyətinin iradəsi 
ilə müstəqil Azərbaycanın həqiqi 
lideri etimadı qazanan Prezident 
Heydər Əliyevin legitim rəhbərliyi, 
gərgin, çoxyönlü fəaliyyəti ilə res-
publikanın ictimai-siyasi həyatında 
sürətli sabitləşmə, hərtərəfli 
dirçəliş, böyük quruculuğun 
əsaslarının müəyyənləşdirilməsi 
proseslərinə start verildi. 

Məhz bu taleyüklü məsələlərin 
reallaşmasından sonra bütün 
diqqət cəbhə xəttində müdafiəyə 
və bununla yanaşı, iflic olmuş 
iqtisadiyyatın sahmana salınması-
na yönəldildi. Böyük qurtuluşdan 
dərhal sonra xalqın həqiqi lideri 
olduğunu hər işdə sübuta yetirən 
Heydər Əliyev yeni quruculuğun, 
daxili vəziyyətin stabilləşməsinin 
zəruri tədbirlərini gerçəkləşdirməyə 
başladı. 1994-cü ilin mayından 
cəbhə xəttində atəşkəs barədə ra-
zılığın əldə olunması ilə ölkə yeni 
bir mərhələyə daxil oldu. Əslində, 
işğalçı Ermənistan cəbhədə daha 
irəliləyə bilmədiyini, itkilərinin art-
dığını görüb atəşi dayandırmağa 
məcbur oldu. 

Millət fasiləsiz hüznü unu-
dub gələcək haqqında, azadlıq 

və müstəqillik arzularının daha 
gerçək ifadəsi barədə düşünməyə 
macal tapdı. Artıq xarici investi-
siyaların Azərbaycana təhlükəsiz 
axını üçün ümid körpüsü salındı. 
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə 
qayıdışı dünyanın diqqətini 
Azərbaycana cəlb edə bildi və bu 
mənada qısa zamanda ölkəmiz 
beynəlxalq iqtisadi sistemə daxil 
oldu. Bu inteqrasiyanın 1994-
cü ildə Qərbin iri neft şirkətləri 
ilə imzalanmış məşhur “Əsrin 
müqaviləsi” kimi böyük bir baş-
lanğıcı var. Xəzər hövzəsinin 
Azərbaycan sektorunda zəngin 
enerji ehtiyatlarının işlənilməsi 
ideyası dünya miqyaslı komp-
leks iqtisadi layihələrin birbaşa 
respublikamızla bağlanmasını real 
müstəviyə çıxardı.

Dağılmış iqtisadiyyatı müasir 
dünyanın tələbləri səviyyəsində 
bərpa etmək, ordu quruculuğu 
prosesinə keçmək mahiyyət 
etibarilə gələcək inkişaf üçün təməl 
addımlar idi və bütün bunların 
hamısı cəbhədə atəşkəsin əldə 
olunmasından sonra həyata vəsiqə 
ala bildi. Azərbaycanın Avropa 
dəyərlərinə inteqrasiyası prosesi-
nin ilk təcrübələrinin görünməsinə 
və dünyanın qabaqcıl strukturları 
ilə əlaqələrin qurulmasına start 
verildi. Bütün bu proseslər sonrakı 
illərdə davamlı surətdə bir-birini 
əvəzləyən uğurların təminatçısı və 
müjdəçisi oldu. 

İctimai qayda-qanun mühitinin, 
qanunçuluğun aliliyinin bərpası 
ona imkan yaratdı ki, müstəqil 
dövləti beynəlxalq aləmin hüqu-
qi subyekti kimi tanıdan, ictimai 
quruluşu müəyyən edən əsas amil 
olan yeni Konstitusiya qəbul edildi. 
Prezident Heydər Əliyevin bir epo-
xadan digərinə ahəngdar keçidi 
təmin edən çevik təfəkkürlü, mo-
dern rəhbər obrazı xarici arenada 
cəmiyyətimizin həyatındakı həqiqi 
azadlıq arzusunun, dünyaya in-
teqrasiya seçiminin görünməsinə, 
iqtisadi, elmi, mədəni, mənəvi 
potensialın açılmasına, hüquqi 
baxımdan köklü dəyişikliklərin 
yalnız inkişaf səciyyəsi daşımasına 
böyük bir impuls verdi.

Heydər Əliyev həm də, sö-
zün həqiqi mənasında, bir ye-
nilikçi idi. Onun bu xüsusiyyəti 
həmişə – istər sovet zamanı, 
istərsə də dövlət müstəqilliyinin 
xilas edilib möhkəmləndirilməsi 
dövründə xalqımıza və ölkəmizə 
tarixi nailiyyətlər qazandırıb. 
Bütövlükdə, Heydər Əliyevin 
Azərbaycan dövlətçiliyini in-
kişaf etdirən, müstəqilliyini 
möhkəmləndirən addımları bir 
neçə sahə ilə məhdudlaşmırdı. 
Onun Azərbaycana rəhbərliyinin 
hər iki dövründə həyatın bütün 
sahələrində genişmiqyaslı tədbirlər 
görüldü, islahatlar aparıldı. 

Heydər Əliyev heç bir işini ya-
rımçıq qoymurdu. O hansı işə baş-
layırdısa, onu yüz ölçüb bir biçib, 
tələsmədən və gecikmədən həyata 
keçirirdi. Bu ən müxtəlif sahələrə 

aid olan məsələlərdə-- hərc-
mərcliyin aradan qaldırılmasından 
başlanmış, təsərrüfat həyatının 
qaydaya salınmasına qədər özünü 
aydın və qətiyyətlə göstərirdi. Belə 
nizam və ardıcıllıq yalnız böyük 
dövlət adamlarına məxsus siyasi-
mənəvi keyfiyyətdir.

Heydər Əliyevin hakimiyyətdə 
olduğu illərdə Azərbaycan 
mədəniyyətinin və dilinin inki-
şafında gördüyü işlər ölkəmizin 
mədəniyyət və dil tarixində xüsusi 
bir dövrdür. 

Ulu öndərin mədəniyyətin 
inkişafı sahəsində gördüyü 
işlər yalnız müstəqillik dövrü 
ilə bağlı deyil. Heydər Əliyevin 
birinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi 
dövrdən çağdaş Azərbaycanın 
mədəni intibah dövrü başlayıb və 

bunu da səciyyələndirən çox-
lu sayda sosial-mədəni inkişaf 
hadisəsi var. Onun ölkəmizə ali 
rəhbərliyinin bir qərinəlik müddəti 
əhatə edən hər iki dövründə 
Azərbaycan ədəbiyyatına və dilinə, 
incəsənətinin müxtəlif sahələrinə 
çox böyük diqqət yetirilib, ciddi və 
davamlı təşkilatçılıq işləri görülüb. 

Hər şeydən əvvəl, Heydər 
Əliyevin formalaşdırdığı və 
müstəqillik dövründə də davam 
etdirilən mədəniyyət siyasətinin ən 
mühüm cəhəti indiyə qədər xalqın 
yaratmış olduğu mədəniyyətə 
davamlı və hərtərəfli qayğı 
göstərilməsi olmuşdur. Tarix 
boyu Azərbaycan xalqının ya-
ratdığı mədəniyyətin qorunma-
sı, təbliğ olunması, klassiklərin 
xalqa tanıtdırılması istiqamətində 
müxtəlif tədbirlər ümummilli liderin 
fəaliyyətində üstün yer tutmuşdur. 
Bu çox vacibdir, çünki xalq bəzən 
yaratdığı mədəniyyəti unuda da 
bilir. Misal üçün, Dədə Qorqud 
eposu kimi nəhəng əsər əsrlər 
boyu ya unudulub, ya da ortaya 
çıxandan sonra lazımi səviyyədə 
dəyərləndirilməyib. Yalnız həqiqi 
xalq lideri, yüksək zəkalı dövlət 
xadimi olan Heydər Əliyev onu tam 
səviyyəsi və gücü ilə Azərbaycan 
xalqına qaytardı. Nizami, Nəsimi, 
Füzuli, Vaqif kimi söz ustadları-
nın, eləcə də mədəniyyətimizin 
və incəsənətimizin ən müxtəlif 
sahələrinə aid abidələrin xalqa 
tanıtdırılması Heydər Əliyevin 
mədəniyyət siyasətinin çox önəmli 
bir yönünü təşkil edirdi.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
mədəniyyət quruculuğu sahəsində 
gördüyü ikinci mühüm iş müasiri 
olduğu mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinə xüsusi diqqət 
yetirilməsi idi. Böyük rəhbər yaxşı 
bilirdi ki, incəsənəti, mədəniyyəti, 
ədəbiyyatı böyük istedadlar ya-
radır və yaşadırlar. Buna görə də 
Heydər Əliyevin dövründə yaşayan 
bütün mədəniyyət xadimlərinə, 
istedadlara qayğı göstərilmiş, 
onlara yüksək adlar və mükafatlar 
verilmiş, yaradıcılıqlarının inki-
şafı üçün lazımi işlər görülmüş, 
onların cəmiyyətdəki nüfuzları 
yüksəldilmişdir.

Milli mədəniyyətimizin misilsiz 
hamisi olaraq Heydər Əliyevin bu 
sahə ilə bağlı siyasətinin üçüncü 
mühüm məsələsi isə Azərbaycan 
mədəniyyətinin müasir şəraitdə 
inkişafı, yüksək səviyyədə dün-
yaya təqdim edilməsi, eləcə 
də dünya mədəniyyətinin 
Azərbaycanda tanıdılması idi. 
Bugünkü bazar münasibətləri 
şəraitində mədəniyyəti qoru-
mağın prinsiplərinin hazırlan-
ması çox mühüm məsələdir. 
İndiki dövr tamamilə fərqli iqtisadi 
münasibətlər sistemində özü-
nün yeni prinsiplərini diktə edir. 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
buna uyğunlaşdırılması, müa-
sir dünya ilə ayaqlaşa bilməsi 
üçün prinsiplərin işlənib həyata 
keçirilməsi də Heydər Əliyevin 
mədəniyyət quruculuğu siyasətinin 
daha bir önəmli tərəfidir.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
hakimiyyətdə olduğu ilk illərdən 
yalnız müasir ədəbi proseslərin 
düzgün istiqamətdə, çoxmiq-
yaslı, çoxşaxəli və çoxqütblü 
inkişafı qayğısına qalmaqla 
kifayətlənmirdi, eyni zaman-
da, təxminən, min beş yüz illik 
bir tarixə malik Azərbaycan 
ədəbiyyatının hər bir hadisəsini 
xalqa yenidən və dərindən tanıdıl-
ması üçün ardıcıl olaraq çalışırdı. 

Ümummilli lider yaxşı bilirdi 
ki, öz ədəbiyyatını, tarixini, milli-

mənəvi dəyərlərini unudan xalq 
heç zaman ruhən mütəşəkkil ola, 
qarşısına çıxan müxtəlif xarakterli 
problemləri uğurla həll edib dünya 
səhnəsinə çıxa bilməz. Xalqın ən 
böyük sərvəti onun milli mənliyi, 
milli qürurudur ki, o da yalnız 
tarixdən gəlməklə, dədə-babaların 
keçdiyi yolu yaxşı bilib mənəvi 
sərvətə çevirməklə qazanılır.

Heydər Əliyevin bilavasitə 
rəhbərliyi ilə müxtəlif illərdə 
keçirilmiş möhtəşəm yubileylərin 
hər biri xalqı özünə tanıtmaq-
da çox böyük rol oynamış tarixi 
forumlar idi. Həmin yubileylərdə 
“Kitabi-Dədə Qorqud” kimi misilsiz 
mənəvi sərvət, Nizami, Nəsimi, 
Füzuli, Vaqif, Mirzə Fətəli Axun-
dov, Aşıq Ələsgər, Sabir, Mirzə 
Cəlil, Nəriman Nərimanov, Üzeyir 
Hacıbəyov, Hüseyn Cavid, Səməd 
Vurğun kimi milli korifeylər bütün 
miqyasları ilə həm Azərbaycan 
xalqına, həm də dünyaya tanıtdı-
rılırdı. 

Ümummilli liderimizin 
ədəbiyyata, sənətə, bütövlükdə, 
mədəniyyətə qayğısı çox yüksək 
səviyyədə olub. Hələ sovetlər 
dövründə respublikanın həm 
iqtisadi, həm ictimai-siyasi, həm 
də mədəni baxımdan inkişafını 
qarşısına məqsəd qoymuş Heydər 
Əliyev ədəbiyyat və incəsənət 
adamları önündə də görünməmiş 
bir meydan, yaradıcılıq üfüqləri 
açdı. O, sovet dövründə ya-
zıçılarımızı, şairlərimizi bütün 
təzyiqlərdən, təhdidlərdən qoru-
yurdu. 

Keçən əsrin 70-80-ci illərində 
Azərbaycan ədəbiyyatının ide-
ya-mövzu, məzmun-mündəricə 
etibarilə yeniləşməsində, 
zənginləşməsində, özünün tarixi 
təkamül məcrasına düşməsində 
Heydər Əliyevin rolu, heç 
şübhəsiz ki, müstəsnadır. Bu 
böyük şəxsiyyətin ümummilli lider 
səviyyəsinə yüksəlməsində milli 
ədəbiyyat və incəsənət sahəsində, 
sözün geniş mənasında, 
quruculuq-təşkilatçılıq xidmətləri 
digər sahələrdəki xidmətlərindən 
heç də az əhəmiyyət kəsb 
etməyib.

Ümummilli liderin Azərbaycan 
dilinin inkişafı sahəsində gör-
düyü işlər də tarixi önəm daşı-
yır, milli dövlətçiliyin inkişafının 
çağdaş və eyni zamanda, uzaq 
hədəflərinə xidmət edir. Şübhəsiz, 
Azərbaycanda dil siyasətinin 
birmənalı şəkildə formalaşma-
sı, ana dilinin dövlət dili kimi 
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi 
və dünya azərbaycanlılarının 
ünsiyyət vasitəsinə çevrilərək 
milli həmrəyliyin göstəricisi kimi 
beynəlxalq aləmdə rolu və nüfu-
zunun yüksəlməsi də məhz ulu 
öndərin adı ilə bağlıdır. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyi 
əldə etdikdən sonra ulu öndərin 
sayəsində ana dilinin – dövlət 
dilinin ictimai-siyasi nüfuzunun 
yüksəldilməsi ilə bağlı bir sıra 
hüquqi sənədlər qəbul edilib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
dil quruculuğu siyasəti onun 
milli dövlət quruculuğu siyasətinin 
tərkib hissəsi olaraq bütöv bir 
sistem təşkil edir. Ulu öndərin 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk 
illərdən son dövrə qədər apar-
dığı dil siyasətində hər hansı bir 
tərəddüd, yaxud təsadüfi bir hal 
olmamışdır.

Doğrudan da, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin bir dövlət rəhbəri 
kimi Azərbaycanda aparmış 
olduğu dil siyasəti elmi-nəzəri 
baxımdan yalnız Azərbaycan 
miqyasında əhəmiyyətli olması 
ilə məhdudlaşmır, eyni zaman-
da, dünya miqyasına çıxmaqla, 
ümumilikdə dil quruculuğunun 
həmişə aktual olan problemlərinin 
həlli üçün əsaslı prinsiplər 
təqdim edir. Bu prinsiplər həm 
də ona görə əhəmiyyətlidir ki, 
Azərbaycanın, yəni müstəqillik 
uğrunda yüz illər boyu mübarizə 
aparan və qalib gələn bir xalqın 
nümunəsində və ya təcrübəsində 
uğurla həyata keçirilib. 

Hələ 1990-cı illərin ortalarında 
ilk milli Konstitusiya hazırlanarkən 
dil məsələsi xüsusi olaraq 
müzakirə olundu. Həmin illərdə 
çox ciddi proseslər baş verirdi. 
Bildiyiniz kimi, müstəqilliyin ilk 
illərində çox sürətlə, referendum 
keçirilmədən dövlət dilimiz türk 

dili adlandırıldı. Mürəkkəblik onda 
idi ki, Azərbaycan yer adı bildirir-
di. Türk dili deyəndə isə bu dillər 
çoxdur və Azərbaycan dili onların 
içərisində fərqlənmirdi. Elmi ba-
xımdan daha doğrusu yerin və dilin 
adı ola bilərdi, yəni Azərbaycan 
türkcəsi. Amma bu da ifadəni 
mürəkkəbləşdirirdi. Ümumiyyətlə, 
cəmiyyətdə Azərbaycan dili 
ənənəsi var idi. Bu, respublika-
mızda işlənirdi və ictimai təfəkkür 
bunu qəbul etmişdi. 

Ulu öndər Heydər Əliyev 
ilk milli Konstitusiya layihəsi 
hazırlanarkən də bu məsələyə 
xüsusi diqqət yetirdi və geniş 
müzakirələr aparıldı. O, vurğula-
yırdı ki, belə bir mühüm məsələ 
bir neçə nəfərin qərarı ilə ola 
bilməz, burada xalqın mövqeyi 
öyrənilməlidir. Bu müzakirələr 
şəraitində müxtəlif qənaətlər 
ortaya çıxdı. 1995-ci ildə Kons-
titusiya layihəsi geniş müzakirə 
olundu. Ümummilli lider Heydər 
Əliyev ölkənin əsas xalqının dilinin 
konstitusiya əsaslı olmasına 
çalışması ilə dünyaya göstərdi ki, 
müstəqil, demokratik milli dövlət dil 
məsələsinə nə qədər ciddi yanaşır 
və bunu milli mövcudluğun böyük 
göstərici hesab edir. Beləliklə, 
Azərbaycan dili Konstitusiyamızda 
dövlət dili kimi təsbit olundu. 

Sonrakı illərdə də dil məsələsi 
həmişə ulu öndərin diqqət 
mərkəzində oldu. Dil məsələsi 
ilə bağlı ardıcıl olaraq çox ciddi 
sənədlər qəbul olundu. Onlar-
dan ən mühümü 2001-ci ilin iyun 
ayında ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən “Dövlət dilinin tətbiqi 
işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 
Fərmanın imzalanmasıdır. He-
sab edirəm ki, Azərbaycan dilinin 
tarixində bu səviyyədə sənəd 
qəbul olunmayıb. Çünki sənəddə 
çox ciddi, strateji münasibət ortaya 
qoyulub. 

Bu gün Heydər Əliyevin 
müstəqil dövlət quruculuğu 
siyasətini Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev uğurla davam 
və inkişaf etdirir. Müstəqil 
dövlətimiz, nə qədər gənc 
olsa da, Azərbaycan xalqının, 
ümumən insanlığın zəngin 
tarixi birgəyaşayış təcrübəsinə 
əsaslanaraq, insanın və 
cəmiyyətin çoxspektrli mənəvi 
tələblərinin ödənilməsində ən 
humanist amil kimi insanın 
vətəndaşlıq dünyagörüşünün 
mükəmməlləşməsini təmin edir.

Ölkəmizdə böyük qurucu-
luq işləri həyata keçirilib və 
vətəndaşların sosial rifah halı 
əvvəlki dövrlərlə müqayisə 
olunmayacaq qədər yüksəkdir. 
Qazanılan bu uğurlar bütün 
sferalarda özünü göstərir. Təbii 
ki, bütün bu uğurlar və bundan 
sonrakı dövrlərdə qazanacağı-
mız qələbələr ulu öndər Heydər 
Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm 
bünövrəyə söykənir. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin ideyaları 
isə həmişə bu inkişafın önündə 
gedəcək. 

Nizami CƏFƏROV, 
Milli Məclisin deputatı, 

akademik 

Azərbaycanı çağdaş tərəqqi
yoluna çıxarmış lider

Azərbaycanı çox çətin şəraitdə idarə etməyə və hamımızın yaxşı 
bildiyimiz, mənim də yaxından bildiyim məhrumiyyətlərə baxmayaraq, 
Azərbaycan xalqının əhvali-ruhiyyəsini yüksək tutmağa və Azərbaycanın 
ən qısa bir zamanda bütün qurumları ilə öz milli dövlətini yaratmağa nail 
olması və onun Qafqazın ən zəngin dövlətlərindən birinə çevrilməsi, dün-
yaya bu nəzərlə baxa bilməsi üçün göstərdiyi səylərə görə əziz qardaşım 
Heydər Əliyevi alqışlayıram.

SÜLEYMAN DƏMIRƏL 
Türkiyə Cümhuriyyətinin sabiq Prezidenti 

Bugünlərdə anadan olmasının 96-cı ildönümünü ümumxalq qədirbilənliyi və layiq-
li təntənələrlə qeyd etdiyimiz ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun Azərbaycan 
dövlətçiliyi, xalqımız qarşısındakı xidmətləri o qədər çoxcəhətli və zəngindir ki, bunu təhlil 

etməklə, yazmaqla, araşdırmaqla sonuna gedib çıxmaq mümkün deyil. Zaman keçdikcə, biz 
ümummilli liderimizin fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə başlayırıq. 

Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün misilsiz xidmətlər göstərib. 
Haqlı olaraq biz Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın qurucusu hesab edirik. Böyük öndərimiz 
azərbaycançılıq ideyasının müəllifi kimi Azərbaycan tarixində yaşayır. Dünya şöhrətli 
siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri 
onun fiziki yoxluğundan sonrakı dövrdə daha dərindən və əhatəli dərk olunur. 

İndiki nəsillər, haqlı olaraq, Heydər Əliyevi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı 
və qurucusu hesab edirlər. Böyük öndərimiz azərbaycançılıq məfkurəsini milli dövlət 
ideologiyası səviyyəsinə qaldırmış lider kimi Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq qazanıb. 
Bu, çoxminillik dövlətçilik tariximizdə xüsusi bir hadisədir. Heydər Əliyev, həm də siyasi 
idarəetmədə öz üslubunu yaratmış yenilikçi rəhbər idi. Onun bu istedad və qabiliyyəti 
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə, eləcə də nəhəng sovet dövlətinin ali 
rəhbərlərindən biri olduğu illərdə həmişə özünü parlaq şəkildə göstərirdi. 
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Milli-mənəvi dəyərlərin bərpası və 
azərbaycançılıq ideologiyasının 

formalaşdırılması
Millət, Vətən və dövlət qarşısın-

dakı misilsiz xidmətləri ilə adını tarixə 
qızıl hərflərlə yazdırmağı bacaran 
dahi şəxsiyyət – Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz və 
unudulmaz xatirəsi hər zaman qədirbilən 
millətimiz tərəfindən böyük ehtiramla yad 
edilir, bu böyük insanın doğum günü hər il 
olduğu kimi, bu il də həm ölkəmizdə, həm 
də dünyanın müxtəlif ölkələrində xüsusi 
təntənə ilə qeyd olunur. Azərbaycançılıq 
məfkurəsinin və milli özünüdərk pro-
sesinin banisi, ölkəmizin siyasi və 
iqtisadi sisteminin qurucusu, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin müəllifi və memarı 
olan ulu öndər Heydər Əliyev millətimiz 
və dövlətimiz üçün elə nəhəng işlər gör-
müşdür ki, bu barədə nə qədər danışılsa 
da onun titanik fəaliyyətini tam əhatə 
etmək mümkünsüzdür. Bununla belə, 
hər bir sağlam düşüncəli və qədirbilən 
azərbaycanlının borcudur ki, dünya 
şöhrətli siyasətçi haqqında fikirlərini 
digərləri ilə bölüşərək, gələcək nəsillərin 
də bu böyük insanın zəngin və çoxşaxəli 
fəaliyyəti barədə məlumatlandırılmasını 
təmin etsin. Tarixə nəzər saldıqda aydın 
görünür ki, istənilən xalqın müəyyən 
əlverişli situasiyada milli-etnik soykökünə 
qayıdışı, tarix boyu əxz etdiyi milli-mənəvi 
dəyərlər və təfəkkür tərzi sisteminə 
söykənən özünəməxsusluğunu bərpa 
və bəyan etməsi əsasən lider fenome-
ninin fövqəladə missiyası ilə şərtlənir. 
Hər bir xalqın vahid məqsədlər uğrunda 
birləşməsi üçün zəruri olan milli ideolo-
giya da böyük siyasi liderlərin dövlətçilik 
konsepsiyasında reallaşır. Azərbaycan 
xalqı ilə bağlı bu şərəfli missiyanı məhz 
ümummilli lider Heydər Əliyev həyata 
keçirmişdir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün 
dövrlərdə tarixi ənənə və soykökünün 
təməl prinsipləri üzərində milli ideo-
logiyanın formalaşması və tərəqqisi 
naminə müstəsna xidmətlər göstərmiş, 
milli şüurun düzgün məcrada inkişafına 
nail olmuş, xalqa məxsus adət-ənənə 
və dəyərlər sistemini qloballaşmanın 
sərt təsirlərindən qorumağı bacarmış, 
azərbaycançılığı milli ideologiyaya 
çevirməklə, millətin həmrəyliyinə və 
mənəvi bütövlüyünə nail olmuşdur. 
Bu isə millətin bir xalq kimi formalaş-
ması prosesində, təkamülündə və 
monolitliyində aparıcı amil olmaqla 
yanaşı, həm də müdrik rəhbərə xalqı öz 
ətrafında birləşdirməyə, bununla da, milli 
birliyin yaranmasına zəmin yaratmışdır. 
İohan Volfqanq Höte demişdir: “Fay-
dasız həyat vaxtsız ölümə bərabərdir.” 
Ümummilli lider, nəhəng siyasətçi, dahi 
şəxsiyyət Heydər Əliyev öz ömrünü 
xalqına və vətəninə fəda etməklə həyatını 
ölümsüzləşdirmişdir. 

1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda 
siyasi hakimiyyətə gələn dahi şəxsiyyət 
Heydər Əliyev ilk gündən hər cür ideoloji-
siyasi və digər maneələrə sinə gərərək 
Azərbaycan xalqının milli özünüdərki 
üçün bütün mümkün tədbirləri həyata 
keçirməyə başlamış, ictimai şüurdakı 
qorxunu, tərəddüdü aradan qaldır-
mağa, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə 
gələcək mənəvi yüksəlişə ruhlandırma-
ğa müvəffəq olmuş və azərbaycançılıq 
məfkurəsinin rejimin ideoloji repressi-
ya maşınında boğulmasının qarşısını 
qətiyyətlə almışdır. Ulu öndər xalqın şanlı 
keçmişini, soykökünü qaytarmaq, habelə 
zəngin mədəniyyətini, incəsənətini, adət-
ənənələrini yaşatmaq, eləcə də ana dilini 
inkişaf etdirmək üçün ölçüyəsığmaz işlər 
görmüşdür. Bu sahədə kütləvi informasi-
ya vasitələrinin əhəmiyyətini nəzərə alan 
müdrik lider Heydər Əliyev Azərbaycan 
KP MK-nın 20 mart 1970-ci il tarixli plenu-
mundakı çıxışında onların fəaliyyətindən 
narazılığını ifadə etmiş, bundan sonra 
mətbuatda, televiziya və radioda xalqın 
milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini, 
tarixini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini, 
incəsənətini, folklorunu təbliğ edən 

materiallar əhəmiyyətli dərəcədə çoxal-
mış, milli irsi təcəssüm etdirən verilişlər 
ərsəyə gətirilmiş, ana dilinin təbliği 
istiqamətində konkret addımlar atılmışdır. 

Ümummilli lider hələ ötən əsrin 70-ci 
illərində Azərbaycan xalqının görkəmli 
şəxsiyyətlərinin, o cümlədən ədiblərinin 
və şairlərinin xatirəsini əbədiləşdirməklə, 
onların əsərlərinin nəşrini təmin etməklə 
milli ədəbi düşüncənin inkişafına təkan 
vermiş, azərbaycanlıların necə zəngin 
tarixə, qədim soykökünə malik olduğu-
nu dünyaya bəyan etdirmişdir. Əzmkar 
lider Nizami Gəncəvinin və İmadəddin 
Nəsiminin yubileylərinin dünya miqyasında 
qeyd olunması ilə bağlı partiya qərarlarının 
verilməsinə belə nail olmuşdur. 

Azərbaycan dilini azərbaycançılığın 
başlanğıc məqamı, ən mühüm cəhəti, 
təməl prinsipi hesab edən ümummilli 
lider Heydər Əliyev kosmopolit ide-
yaların hökm sürdüyü bir dövrdə milli 
məfkurənin qorunub saxlanılması, ana 
dilinin inkişaf etdirilməsi sahəsində də 
bir sıra mühüm işlər görmüşdür. Müdrik 
lider yəqin bilirdi ki, xalqa milli-mənəvi 
dəyərləri aşılamaq üçün ona ilk növbədə 
öz dilini qaytarmaq və sevdirmək lazımdır. 
Özündən əvvəlki partiya rəhbərlərindən 
fərqli olaraq rəsmi çıxışlarında rus dilində 
deyil, əksər hallarda Azərbaycan dilində 
nitq söyləyən ulu öndər, bütün rəhbər 
vəzifəlilərdən də bunu tələb edirdi. Onun 
rəsmi partiya tədbirlərində ana dilində 
nitqləri mükəmməl milli-siyasi-ədəbi dil 
üslubunu yaratmaqla bərabər, böyük 
tarixi məna kəsb edirdi. Fədakar insanın 
ilk dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə başlanan 
milliləşmə prosesi, demək olar ki, bu 
nitqlərin təsiri ilə başlamışdır. Dahi liderin 
yazıçılar, şairlər və sənət adamları ilə 
görüşəndə də yeni bir elmi-ədəbi üslubda 
danışması, onun zəngin ana dilinin söz 
imkanlarının hamısına, bütün çalarları-
na zərgər dəqiqiliyi ilə bələd olduğunun 
göstəricisi idi. Ümummilli liderin səlis nitqi 
ədibləri, şairləri, hətta ədəbiyyatçı alimləri 
belə heyran qoyurdu. O dövrdə yaşayan 
şairlərdən biri Heydər Əliyevə xitabən 
“Yoldaş Əliyev, Siz Azərbaycan dilində 
çox gözəl danışırsınız” – deyəndə, müdrik 
rəhbər ona belə cavab vermişdi: “Sən 
niyə mənim rus dilində səlis danışmağıma 
deyil, Azərbaycan dilində gözəl danışma-
ğıma təəccüb edirsən? Bu dil mənim ana 
dilimdir, bu dili bilmək mənim, eləcə də hər 
bir azərbaycanlının müqəddəs borcudur!”. 
1978-ci ildə Azərbaycan SSR-nin Kons-
titusiya layihəsi qəbul edilərkən, müxtəlif 
ciddi maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan 
dilinin bu ali hüquqi aktda dövlət dili kimi 
təsbit olunması ulu öndərin qətiyyətli 
mübarizəsinin nəticəsi idi. Bundan sonra, 
hüquqi əsas yarandığı üçün ana dilini inki-
şaf etdirmək, bu dildə elmi və bədii yaradı-
cılığı genişləndirmək, televiziya, mətbuat, 
radio, kino, teatr quruculuğunda milli dilin 
tətbiqini genişləndirmək daha asan oldu. 

Millətin birliyində, həmrəyliyində 
mühüm rola malik, müqəddəs dəyərlərin 
qorunmasında müstəsna əhəmiyyəti olan 
İslam dininə hər zaman xüsusi ehtiramla 
yanaşan Heydər Əliyev, onun siyasi alətə 
çevrilməsinə, insanların saf inanclarının 
cəmiyyətdə gedən proseslərin təsiri ilə 
adiləşib dəyərini itirməsinə heç zaman 
imkan verməmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, 
ulu öndər ölkədə İslam dininin mütərəqqi 
dəyərlərinin təşviqinə, formalaşmasına 
və inkişafına xüsusi diqqət yetirməklə 
yanaşı, başqa dinlərin də təşəkkül tapma-
sına tolerant mühitin yaradılmasını təmin 
etmiş, dini konfessiyalar arasında qarşı-
lıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin 
yaranmasına müyəssər ola bilmişdir. 

Xalqın milli-mənəvi dəyərlər sistemi-
nin önəmli əhəmiyyət kəsb etdiyini və 
dövlətdəki xüsusi rolunu hər zaman vur-
ğulayan böyük şəxsiyyət cəmiyyətin özəyi 
olan ailəni, milli genofondun saflığının qo-
runmasının əsas vasitələrindən biri kimi 
qiymətləndirirdi. Bunun nəticəsidir ki, bu 
gün Azərbaycanda yeni qurulan minlərlə 
ailənin örnək kimi istinad etdiyi ulu öndər 
Heydər Əliyevin möhkəm mənəvi təməl 
və saf niyyətlər, ülvi hisslər üzərində ya-
ratdığı ailə modeli hər bir azərbaycanlıda 
rəğbət hissi doğurur. Məhəbbəti uğrun-
da əzmlə mübarizə apararaq, sevdiyi 

şəxsə qovuşmaq, qəlbinə yaxın bir 
insanla ailə həyatı qurmaq üçün çalışdığı 
keçmiş Dövlət təhlükəsizlik orqanlarının 
rəhbərliyinin mövqeyinə qarşı çıxmaq-
dan, buna görə hətta tutduğu vəzifəni 
və gələcək karyerasını itirməkdən belə 
çəkinməyən cəsarətli şəxsiyyət öz haqlı 
inadından dönmədi və onun mərhum 
akademik Zərifə xanım ilə müqəddəs 
ittifaqa – nikaha girməsinə heç kim və 
heç nə mane ola bilmədi. Bununla da o, 
mənəviyyat tariximizdə gələcək nəsillərə 
örnək ola biləcək məhəbbət dastanı 
yarada bildi. Yeri gəlmişkən Zərifə xanım 
Əliyevanın həyat fəlsəfəsini, zəngin 
mənəvi dünyasını, oftalmologiya elminin 
inkişafındakı müstəsna xidmətlərini və 
çoxşaxəli fəaliyyətini xüsusi olaraq qeyd 
etməyə ehtiyac vardır. Belə ki, Zərifə xa-
nımın tibbi, elmi və pedaqoji fəaliyyəti, saf 
və təvazökar insan kimi yaşadığı mənalı 
ömrü, keçdiyi şərəfli həyat yolu hər bir 
ziyalı, həkim və müəllim üçün mənəviyyat 
məktəbi, kamillik nümunəsidir. Hər kəs 
üçün örnək sayılacaq şəxsi keyfiyyətləri, 
xeyirxah məqsədlərə köklənmiş nəcib 
xarakteri və sadəliyi Zərifə xanıma həm 
də ailəsinin sağlam təməl üzərində qu-
rulmasına zəmin yaratmışdır. Göründüyü 
kimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev tari-
ximizi, dilimizi, dinimizi, mədəniyyətimizi, 
incəsənətimizi, xalqımızın milli-mənəvi 
dəyərlərini, adət-ənənələrini sevərək öz 
varlığında yaşatmış, hər zaman onlara 
sadiq olmuş, davranışları və konkret 
əməlləri ilə bu müqəddəs dəyərləri toxu-
nulmaz bir xəzinə kimi qoruyaraq, onların 
əbədiyaşarlığını təmin etmişdir. Bir sözlə, 
milli dövlətçilik konsepsiyasının konkret 
mənəvi dəyərlər sistemi əsasında vahid 
məqsədə yönəldilməsi, xalqın tarixi yad-
daşının və mənəvi irsinin mühafizəsinə 
xidmət edən genişmiqyaslı fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi, vətənpərvər ruhlu 
nəslin yetişdirilməsi Heydər Əliyevlə bağlı 
olmuşdur.

Müstəqilliyə doğru gedən yol
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda 

siyasi hakimiyyətə gələn ümummil-
li lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 
görülmüş səmərəli və mütərəqqi işlər 
nəticəsində Azərbaycan geridə qalmış 
kənd təsərrüfatı respublikasından müasir 
aqrar-sənaye respublikasına çevrilməklə, 
Sovet İttifaqında ön sıraya keçərək, 
özünü tam təmin edən, ümumittifaq 
büdcəsinə töhfələr verən iki ölkədən biri 
oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqda 
milli dövlətçilik təfəkkürünün formalaş-
ması üçün hər bir vətəndaşın yüksək 
təhsil almasını, elmin yeni nailliyyətlərini 
əxz etməsini son dərəcə mühüm məsələ 
hesab etdiyi üçün, hakimiyyətə gəldiyi 
ilk günlərdən bu sahədə də bütün zəruri 
tədbirlərin görülməsini təmin etdi. Onun 
rəhbərliyi ilə respublikada milli maa-
rifçilik hərəkatına start verildi, təhsilin 
inkişafı, eyni zamanda, milliləşdirilməsi 
istiqamətində ardıcıl tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə başlanıldı. 

Dahi strateqin ötən əsrin 70-80-ci 
illərində yüzlərlə azərbaycanlı gəncin 
respublikamızın hüdudlarından kənarda 
ali, həmçinin ali hərbi təhsil almasına, 
onların ixtisaslı kadr kimi yetişməsinə hər 
cür dəstək göstərməsi də onun müdrikli-
yinin, uzaqgörənliyinin, vətənpərvərliyinin 
və xeyirxahlığının əyani təcəssümü idi. 
Bütün sahələr üzrə peşəkar milli kadrlar 
hazırlamağı önəmli istiqamət hesab edən 
Heydər Əliyev ilk növbədə hakimiyyət 
strukturlarına əsasən sadə insanların 

içərisindən seçdiyi azərbaycanlıları 
yerləşdirməklə xalqın birləşməsi və 
respublikanın tərəqqi yoluna çıxarıl-
ması istiqamətində zəruri tədbirlərin 
görülməsini təmin edirdi. 

Ümummilli liderin zəngin və çoxşaxəli 
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən 
birini də Azərbaycanın təhlükəsiz 
gələcəyinə təminat, müstəqilliyinə 

zəmanət verən ordu quruculuğu təşkil 
edirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutundan sonra ölkəmizdə bu sahədə 
yaranmış tənəzzül ulu öndərin birin-
ci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra 
aradan qaldırıldı. Azərbaycanda SSRİ 
müdafiə sənayesinin on bir böyük zavo-
dunun tikilməsi, bu zavodlarda o döv-
rün ən müasir texnologiyalarının tətbiq 
olunması Azərbaycan Respublikasının 
müdafiə sənayesi sahəsində keyfiyyətli 
məhsullar istehsal etməsinin həcmini 
dəfələrlə artırırdı ki, bu da müstəqilliyə 
doğru gedən yolda vacib amillərdən 
idi. Bununla yanaşı, milli hərbi kadrla-

rın hazırlanması prosesi də vüsət aldı. 
Ordu quruculuğunda keyfiyyətli hərbi 
təhsilin formalaşdırılmasının və ixtisaslı 
gənc hərbi kadrların hazırlanmasının 
son dərəcə strateji əhəmiyyətli məsələ 
olduğunu hər zaman vurğulayan müd-
rik rəhbər, bu sahəni də daim diqqət 
mərkəzində saxlayırdı. Məhz ulu öndərin 
əzmi və cəsarəti sayəsində 1971-ci ildə 
Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 
məktəb fəaliyyətə başladı. Ölkədə milli 
hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu 
oynayan adıçəkilən məktəbin açılması 
SSRİ rəhbərliyini ciddi şəkildə narahat 
etdiyindən, həmin dövrdə bir-birinin 
ardınca Moskvadan Bakıya göndərilən 
komissiyalar Azərbaycanda belə bir hərbi 
məktəbin açılmasına lüzum olmadığı-
nı əsaslandırmağa çalışsalar da, ulu 
öndər müdrikliklə bu cəhdlərin qarşısını 
almağa müyəssər oldu. Sözügedən 
hərbi məktəbin fəaliyyətə başlaması 
Azərbaycanda hərb sahəsinə marağın 
daha da güclənməsinə böyük təkan verdi. 
Bütün bunların nəticəsi idi ki, müstəqilliyin 
ilk illərində dövlətimizin ordu quruculu-
ğunda əsas bazanı o dövrdə hazırlanmış 
milli kadrlar təşkil edirdi. 

Göründüyü kimi, ümummilli lider 
Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqillik 
əldə etməsindən illər öncə milli hərbi kadr 
hazırlığı üçün zəruri bazanın ən yüksək 
səviyyədə təşkilini təmin etmişdir. Növbəti 
illərdə Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akade-
miyasının, Təlim və Tədris Mərkəzinin, 
Ali Hərbi Məktəbin, Ali Hərbi Dənizçilik 
Məktəbinin, Ali Hərbi Təyyarəçilik 
Məktəbinin və sair nüfuzlu ali hərbi təhsil 
ocaqlarının müasir tələblərə uyğun təşkil 
edilməsi də məhz ulu öndərin bu sahəyə 
göstərdiyi diqqətin nəticəsi idi. Dahi lider 
Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik 
strateji proqramının özünəməxsusluğu 
onunla səciyyələnirdi ki, burada nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası bir sahənin deyil, 
bütün sahələrin çoxşaxəli inkişafını və 
milliləşdirilməsini təmin edirdi. Bütün 
bunlar isə, təbii ki, müstəqil dövlətçilik 
ideyalarının gerçəkləşməsi üçün zəmin 
yaradırdı. 

Əzmkar insanın böyük zəhmətlər he-
sabına ardıcıl olaraq yüksək zirvələri fəth 
etməsi, ali vəzifələr tutması, ali dövlət 
mükafatlarına layiq görülməsi, habelə 
bilavasitə onun sayəsində xalqımızın 
çoxsaylı elm, mədəniyyət, incəsənət 
xadimlərinə və digər ziyalılarına Sovetlər 
İttifaqının fəxri adlarının və mükafat-
larının verilməsi millətimizi nə qədər 
qürurlandırırdısa, tarixi düşmənlərimiz 
olan erməniləri bir o qədər məyus 
edirdi. 1982-ci ildə ulu öndərimizin 
İttifaq dövlətinin ən yüksək postlarından 
birinə–SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 
birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkilməsi 
və Mərkəzi Komitənin Siyasi Bürosuna 
üzv seçilməsi ermənilər üçün növbəti 
sarsıdıcı zərbə oldu. Yeni vəzifənin də 
öhdəsindən yüksək peşəkarlıqla gələn 
dahi rəhbər Heydər Əliyevin şöhrəti art-
dıqca, ölkə rəhbərliyinin yüksək eşalo-
nunda əyləşənlərin də ona qarşı qısqanc-
lıq hissləri güclənirdi və bu ermənipərəst 
Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişindən 
sonra özünü daha aydın büruzə ve-
rirdi. Münbit məqamdan istifadə edən 
ermənilər onun vəzifədən uzaqlaşdırılma-
sı planını işə salaraq, bu prosesə erməni 
lobbisini də cəlb etdi. 

Vətənimizə və xalqımıza rifah 
bəxş edən Heydər Əliyev doğma 
Azərbaycanda xalq, vətən təəssübkeşli 

mütərəqqi insanların məhəbbətini, 
ehtiramını qazanmaqla bərabər, xəbis, 
cılız, paxıl, riyakar insanların iftiraları ilə 
üzləşdi. Beləliklə o, 1987-ci ilin oktyab-
rında vəzifədən istefa vermək qərarını 
qəbul etdi. Ulu öndərin rəhbərlikdən 
getməsindən istifadə edən erməni 
millətçiləri heç iki həftə keçməmiş 
Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq 

Qarabağı Ermənistana birləşdirmək fikrini 
ortaya atdılar ki, bu da təsadüfi deyildi. 
Ardınca Xankəndidə və Ermənistanda 
fasiləsiz mitinqlər başlandı. Bir tərəfdən 
ölkədə yaranmış özbaşınalıq, anarxiya, 
xaos, hakimiyyət zəifliyi, xalq ilə iqtidar 
arasında olan inamsızlıq, digər tərəfdən 
isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
əsassız iddiaları ölkəmiz üçün ciddi 
çətinliklər yaradırdı. Bütün bunlar isə 
“Qanlı Yanvar” qırğınına və xalqımı-
zın soyqırımı ilə müşayiət olunan tarixi 
torpaqlarımızın işğal olunmasına yol 
açdı. Sözsüz ki, o dövrdə ümummilli lider 
hakimiyyətdə olsaydı bu hadisələrin heç 

biri baş verməzdi. 
Hər kəsə məlumdur ki, həmin faciə 

baş verənə qədər Heydər Əliyevin 
yenidən fəal siyasətlə məşğul olmaq 
fikri yox idi. Ancaq baş verənlərə 
biganə qala bilməyən vətənpərvər lider 
sağlamlığını və hətta həyatını belə 
təhlükəyə ataraq, heç nədən və heç 
kəsdən çəkinmədən 1990-cı ilin sərt qış 
günlərində Azərbaycanın Moskvadakı 
Daimi Nümayəndəliyinə gələrək, res-
publikada “20 Yanvar” faciəsini törətmiş 
Sovet İttifaqı rəhbərliyini kəskin şəkildə 
ittiham edən son dərəcə cəsarətli və 
qətiyyətli bəyanatla çıxış etməklə, 
Azərbaycan xalqının yanında olduğunu 
bildirdi. Məntiqi olaraq bundan sonra ona 
qarşı təzyiqlər, təxribatlar kampaniyası 
vüsət aldı və hətta onu həbs etmək belə 
istəsələr də, o buna məhəl qoymadan 
Azərbaycana üz tutdu. Bakıda yaşa-
mağına imkan verilmədiyini və doğulub 
boya-başa çatdığı Naxçıvanın təhlükədə 
olduğunu görən Heydər Əliyev ora gedir, 
Naxçıvanı və əhalisini qoruyur. Belə ki, 
həmin vaxt məkrli niyyətləri, həmçinin 
Naxçıvanın işğalına yönələn ermənilərin 
bu çirkin istəklərini ürəklərində qoyan 
Heydər Əliyev Naxçıvanı müdafiə edir və 
müstəqilliyin əldə edilməsi üçün həlledici 
addımlar atmağa başlayır. SSRİ-nin 
mövcud olduğu bir dövrdə Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Sovetinin ulu 
öndərin sədrliyi ilə keçirilən 17 noyabr 
1990-cı il tarixli sessiyasında cümhuriyyət 
ideyalarına sədaqət nümayiş etdirilərək, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
üçrəngli bayrağı Naxçıvan Ali Məclisində 
dövlət rəmzi elan olunur və Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
vəsatəti əsasında Azərbaycan Respub-
likasının Ali Soveti 5 fevral 1991-ci ildə 
üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət 
bayrağı kimi qəbul olunması haqqın-
da qərar qəbul edir. Bununla bərabər, 
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respub-
likasının adından “sovet sosialist” sözləri 
çıxarılır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1992-ci ilin no-
yabrında siyasi platforması Azərbaycanın 
rifahından xəbər verən Yeni Azərbaycan 
Partiyası yaradılır. Müxalifət partiyası kimi 
yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyası 
düzgün fəaliyyəti, bilavasitə milli maraq-
lara və xalqa xidməti ilə qısa zamanda 
iqtidar partiyasına çevrilir. Hazırda bu 
partiya nəinki Azərbaycanda, həmçinin 
Cənubi Qafqazda ən böyük partiyadır.

Qurtuluş, xalqın və dövlətin nicatı
SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar 

yaranmış tarixi şəraiti düzgün 
qiymətləndirməklə, vəziyyətdən 
bəhrələnən xalqımız ötən əsrin sonların-
da ikinci dəfə öz müstəqilliyinə qovuşsa 
da, AXC-Müsavat iqtidarı təmsilçilərinin 
ambisiyaları və səriştəsizlikləri çox qısa 
müddətdə müstəqilliyimizi uçurumun 
kənarına gətirib çıxartdı. Müstəqilliyimizin 
ilk illərində siyasi çəkişmələr ölkə həyatını 
iflic edir, müharibə aparan, işğala məruz 
qalan dövlətdə vahid komandanlığa tabe 
olan ordu olmadığından silahlı qüvvələr 
ayrı-ayrı şəxslərin əlində alətə çevrilir, iq-
tisadiyyat tənəzzülə uğrayır, respublikada 
vətəndaş həmrəyliyi pozulur, hətta ölkədə 
“qardaş qanı” axıdılır və vəziyyət ADR-in 
acı taleyinin təkrarlanması, ikinci dəfə 
qazanılan müstəqilliyin yenidən tarixə 
qovuşması təhlükəsi həddinə çatır. Belə 
bir çətin şəraitdə dövlətçilik ənənələrinə 
böyük önəm verən və nicatın onda olma-
sına əmin olan xalq, doğru seçim edərək 
özünün sınanmış rəhbərini – ümummilli li-
der Heydər Əliyevi israrlı tələblə müstəqil 
Azərbaycanın rəhbərliyinə dəvət edir. 

Azərbaycanını və xalqını özündən 
çox sevən ulu öndər bütün təhlükələri 

gözaltına almaqla, heç birinə məhəl 
qoymadan xalqın çağırışını qəbul edərək, 
9 iyun 1993-cü il tarixdə Naxçıvandan 
Bakıya gəlir və iyunun 15-də Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilir. 
Bir müddət sonra Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin səlahiyyətlərini 
həyata keçirməyə başlayan dünya 
şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev, 1993-cü 
il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti seçilir. Sağlam təfəkkürlü hər bir 
Azərbaycan vətəndaşı yaxşı dərk edir 
ki, ölkəmizin müasir tarixinin həlledici 
dönüş nöqtəsi hesab edilən həmin anda 
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, 
nəinki bugünkü qüdrətli Azərbaycan 
olmazdı, ümumiyyətlə, onun mövcudlu-
ğu şübhə altına düşə bilərdi. Ulu öndər 
Heydər Əliyev növbəti dəfə Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkəmizdə bütün 
sahələrdə olduğu kimi, ordu quruculu-
ğunda da köklü islahatlar həyata keçirildi. 
Silahlı Qüvvələrin beynəlxalq əlaqələrinin 
genişləndirilməsini hər zaman diqqətində 
saxlayan Ali Baş Komandan Heydər 
Əliyev, onu müasirləşdirmək üçün sovet 
hərb sistemini dəyişib, NATO standart-
larını tətbiq etməyin zəruriliyini, Şimali 
Atlantika Alyansının isə beynəlxalq 
münasibətlər sistemində yeri və rolunu 
nəzərə alaraq, ölkəmizin NATO-nun “Sülh 
naminə tərəfdaşlıq” proqramına qoşulma-
sı barədə qətiyyətli qərar verdi və 4 may 
1994-cü ildə Brüsseldə təşkilatın çərçivə 
sazişini imzaladı. Bununla da, görülən 
işlər qısa zamanda öz bəhrəsini verdi və 
Azərbaycanın qüdrətli ordusu formalaş-
mağa başladı. Azərbaycan Ordusunun 

gücləndiyini görən və onun tərəfindən 
aparılan uğurlu döyüş əməliyyatlarından 
təlaş içində olan düşmən 12 may 
1994-cü il tarixdə atəşkəs haqqında 
müqaviləni imzalamaq məcburiyyətində 
qaldı. Bundan sonra, digər ölkələrin 
qanunvericiliyindən və təcrübəsindən 
bəhrələnilməklə, eləcə də hərb tariximizə 
əsaslanılmaqla mükəmməl hərbi qa-
nunvericilik bazası yaradılması prosesi 
başladı, həyata keçirilən bir çox mühüm 
tədbirlər sayəsində çağırış və səfərbərlik 
işi xeyli təkmilləşdirildi, hərbi hissələrdə 
intizam möhkəmləndi və qanunun aliliyi 
prinsipi bərqərar oldu. 

Dahi lider ölkəni böhran 
vəziyyətindən, müstəqilliyini itirmək 
təhlükəsindən xilas etmək üçün müdrik 
siyasəti ilə qısa müddət ərzində vətəndaş 
qarşıdurmasının və müharibənin dayan-
dırılmasına nail olmaqla, Azərbaycanda 
sabitliyin bərpasını təmin edir ki, bu da 
böyük islahatların başlanmasına rəvac 
verir. İslahatların yüksək peşəkarlıqla 
aparılması sözsüz ki, Heydər Əliyev 
dühasının bəhrəsi idi. Məlum olduğu 
kimi, ulu öndərin ikinci dəfə respublika-
mıza rəhbərliyinin ilk illərində ölkəmiz 
vətəndaş müharibəsindən yenicə 
qurtulduğu, atəşkəs rejimini təzəcə 
əldə etdiyi üçün, həmin dövrdə inves-
torları Azərbaycana sərmayə qoymaq 
üçün həvəsləndirmək, onların etima-
dını qazanmaq həddindən artıq çətin, 
demək olar ki, mümkünsüz bir məsələ 
idi. Bununla belə, peşəkar siyasətçi 
1994-cü ilin sentyabr ayında ölkəmizin 
qüdrətlənməsində mühüm əhəmiyyəti 
olan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti ilə 
dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorun-
dakı “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlarının 
işlənməsi barədə “Əsrin müqaviləsi” kimi 
möhtəşəm bir müqavilənin bağlanılma-
sına nail oldu. Sözsüz ki, Azərbaycan 
neftinin dünya bazarlarına çıxmasında 
müstəsna rolu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
neft kəmərinin təməlinin qoyulması, 
Azərbaycanı dünyada böyük qaz poten-
sialına malik olan bir dövlət kimi tanıdan 
“Şahdəniz” layihəsinin, türk dünyasının 
bir-birilə, o cümlədən bütün dünya ilə 
birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi “İpək 
Yolu” layihəsinin reallaşması da bu dahi 
şəxsiyyətin müstəsna xidmətlərinin 
nəticəsi idi. 

Müharibəni silah, iradə və ruh 
yüksəkliyi hesabına udmaq olar
Qürurverici haldır ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin mükəmməl strategiyası-
nın möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən 
yüksək məharətlə davam etdirilməsi 
nəticəsində ən müasir səviyyədə for-
malaşmış Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
bu gün yeni inkişaf yoluna qədəm 
qoymaqla, Ali Baş Komandan cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz şərəfli 
missiyasını uğurla davam etdirir. Dövlət 
başçısının təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə apa-
rılan möhtəşəm islahatlar sayəsində 
dövlətimiz hərtərəfli qüdrətlənmiş, o 
cümlədən ordu quruculuğunda həyata 
keçirilən kompleks tədbirlərin nəticəsi 
olaraq, bu gün vahid mərkəzdən idarə 
olunan, maddi-texniki bazası, intel-
lektual potensialı möhkəmləndirilmiş, 
mənəvi-psixoloji hazırlıqlı, yüksək əhvali-
ruhiyyəli, bir sözlə müasir tələblərə tam 
cavab verən, istənilən döyüş tapşırığını 
ən yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə 
qadir olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 
 formalaşmışdır.

Müstəqil və müasir

“...Xalqın, Vətənin taleyi hər bir 
 insanın taleyinə çevrilməlidir...”.

 Heydər ƏLIYEV 
 Ümummilli lider 

Xanlar VƏLIYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı
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Təsadüfi deyildir ki, “Global Firepo-

wer” təşkilatının dünya ölkələri ordu-
larının gücü ilə bağlı hazırladığı yeni 
hesabatda Gürcüstan 85-ci, Ermənistan 
96-cı sırada qərarlaşdığı halda, ordumuz 
52-ci yeri tutmuşdur. Bu isə Azərbaycan 
Ordusunun Cənubi Qafqazın ən güclü 
ordusu olduğunu bir daha təsdiq etmişdir. 
Hər kəsə məlumdur ki, 2003-cü ildən 
bu günə qədər hərbi xərclərimiz 15 dəfə 
artmış, cənab Prezidentin təşəbbüsü 
ilə 20-dən çox hərbi zavod yaradılmış, 
bu zavodlarda 1200 adda hərbi təyinatlı 
müxtəlif məhsul istehsal olunaraq nəinki 
ordumuzun potensialı gücləndirilmiş, eyni 
zamanda, hərbi məhsullarımızın ixrac 
olunmasına başlanılmışdır. 

Xarici ölkələrdən ən müasir zireh-
li texnikalar, gözətçi gəmiləri, hərbi 
gəmilər, hava hücumundan müdafiə 
sistemləri, döyüş təyyarələri, nəqliyyat 
vasitələri, helikopterlər, kəşfiyyat və 
döyüş pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya 
qurğuları, uzaqmənzilli raketlər, yaylım 
atəşli raket sistemləri, əməliyyat-taktiki 
raket kompleksləri, eləcə də digər 
texnika və silahlar alınmaqla Silahlı 
Qüvvələrimizin maddi-texniki bazası daha 
da gücləndirilmişdir. Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin 
hərbi hissələrə, xüsusən cəbhəyanı 
zonalara ardıcıl səfərlər edərək hərbi 
qulluqçularla görüşməsi, onlarda son-
suz mübarizə əzmini aşılayan qətiyyətli 
çıxışları və düşmənə ünvanlanmış 
tutarlı ismarıcları şəxsi heyətdə sarsıl-
maz ruh yüksəkliyi yaratmışdır. Hər kəsə 

məlumdur ki, dövlətimizin və xalqımızın 
təhlükəsizliyini, eləcə də müdafiəsini, 
habelə əmin-amanlığı ləyaqətlə qoruyan 
rəşadətli ordumuz, 2016-cı ilin aprel 
ayında mövqelərimizə doğru irəliləməklə, 
işğal altında saxladıqları ərazilərimizi 
bir qədər də genişləndirməyə cəhd 
göstərən düşmənin layiqli cavabını 
vermiş və qəhrəman hərbçilərimiz böyük 
cəsurluq və şücaət göstərməklə nəinki 
öz mövqelərini qoruya bilmiş, hətta 
düşməni öz əvvəlki mövqelərindən də 
geri çəkilməyə məcbur etməklə, bir sıra 
mühüm strateji məntəqələri işğaldan 
azad etmişdir. 

Aprel döyüşlərindən dərhal sonra, 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 
birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə 
cəbhəyanı zonalarda yerləşən yaşayış 
məntəqələrinə getməklə, orada yerli 
sakinlərlə görüşmələri, hər zaman onların 
yanında olduqlarını bildirmələri dövlətin 
öz vətəndaşlarına olan diqqət və qayğı-
sının parlaq təzahürü idi. 2018-ci ilin may 
ayında da atəşkəsi ciddi şəkildə poza-
raq öz işğalçı niyyətini davam etdirmək 
istəyən düşməni növbəti dəfə uğursuzlu-
ğa düçar edən ordumuz Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının 11 min hektardan artıq 
ərazisini, o cümlədən Şərur rayonunun 
Günnüt kəndini düşməndən azad edərək 
dövlət sərhədi boyunca əlverişli əraziləri 
öz nəzarətinə götürmüşdür. Hər iki döyüş 
əməliyyatlarında Azərbaycan hərbçilərinin 
göstərdiyi peşəkarlıq və qəhrəmanlıq 
ordumuzun yüksək döyüş ruhunu və 
qabiliyyətini, torpaqlarımızı azad etməyə 
hər an qadir olduğunu və qələbə əzmini 
əyani nümayiş etdirdi. Haqqında fəxrlə 
danışdığımız bu uğurlar Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyevin müdrik 
siyasətinin və qətiyyətinin, dövlətimizin 
qüdrətinin, ordumuzun gücünün, hərbi 
qulluqçularımızın qəhrəmanlığının və 
xalqımızın mübarizliyinin sıx vəhdəti 
nəticəsində əldə olunmuşdur. Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti 
ilə keçirilən möhtəşəm hərbi paradda 
240-dan çox hərbi texnikanın, gəmilərin, 
70-dən artıq uçuş vasitəsinin, o cümlədən 
silahlanmaya yeni qəbul edilmiş ən 
müasir zirehli texnikaların, raket və 
artilleriya qurğularının, hava hücumundan 
müdafiə sistemlərinin, helikopterlərin, 
pilotsuz uçuş aparatları kimi müxtəlif növ 
ən yeni silah və texnikaların nümayiş 
olunması Silahlı Qüvvələrimizin daha da 
qüdrətlənməsindən xəbər verirdi. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyevin müdrik siyasəti, gərgin əməyi, 
yorulmaz fəaliyyəti və sarsılmaz qətiyyəti 
sayəsində dövlətimizin sürətlə hərtərəfli 
inkişafı, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatının 
durmadan güclənməsi Silahlı Qüvvələrə 
kifayət qədər vəsait ayrılmasına imkan 
vermişdir ki, bu da maddi-texniki baza-
nın, şəxsi heyətin təminatının və sosial 
müdafiəsinin daha da gücləndirilməsini 
şərtləndirmişdir. Bu istiqamətdə görülən 
nəhəng işlər sırasında Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 20 
təqvim ili və daha çox qüsursuz xidmət 
etmiş hərbi qulluqçularının dövlət vəsaiti 
hesabına mənzillə təmin edilməsini 
nəzərdə tutan “Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları-
nın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
tədbirləri barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 28 dekabr 2011-ci il 
tarixli Fərmanı hərbi qulluqçularımızda 
xüsusi ovqat yaratmaqla döyüş ruhu-
nu artırmış, onların və ailə üzvlərinin 
sonsuz sevincinə səbəb olmuşdur. Qeyd 
olunmalıdır ki, Silahlı Qüvvələrdə 20 

il və daha çox qüsursuz xidmət etmiş 
1279 hərbi qulluqçuya dövlət tərəfindən 
indiyədək Bakıda 629, Gəncədə 632, 
Naxçıvanda 18 mənzil verilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
şəhid ailələri, müharibə əlilləri və vete-
ranları ilə mütəmadi olaraq görüşmələri, 

onların qayğıları ilə maraqlanmaları, 
problemlərini həll etmələri Vətən uğ-
runda, xalq yolunda öz qanını və ca-
nını əsirgəməyən, bu yolda xidmətləri 
olan insanlara qarşı yüksək diqqətin 
təcəssümüdür. İşğal altında olan ta-
rixi torpaqlarımız xalqımız əmindir ki, 
möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi ilə 
tezliklə düşmənlərdən təmizlənəcək və 
doğma yurdumuzun hər bir guşəsində 
Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır.

Prokurorluq hər zaman dövlət 
qayğısı ilə əhatə olunmuşdur 

Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyevin 
növbəti dəfə hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra onun təşəbbüsü əsasında 
həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində 
görülən nəhəng işlər sayəsində və təməl 
prinsiplərin mövcud tələblərlə uzlaş-
dırılması ilə hazırlanmış hüquqi baza 
əsasında Azərbaycan Prokurorluğu struk-
tur və mahiyyət baxımından tamamilə 
yenidən qurularaq, yüksək nəzəri bilikli və 
peşəkar kadrlarla komplektləşdirilməklə, 
səlahiyyətləri, vəzifələri və fəaliyyəti 
beynəlxalq standartlara uyğun formalaş-
dırılmış müasir dövlət təsisatına çevrildi. 
Ümummilli liderin prokurorluq işçilərinin 
rifahına xidmət edən “Azərbaycan Res-
publikası Prokurorluq orqanları işçilərinin 
maddi və sosial təminatı haqqında” 8 
oktyabr 2002-ci il tarixli Sərəncamı isə 
prokurorluq işçiləri tərəfindən sonsuz 
sevinc hissləri ilə qarşılanmaqla, onlarda 
böyük ruh yüksəkliyinin yaranmasına 
səbəb olmuşdur. 

Dərin minnətdarlıq hissi ilə xüsu-
si vurğulanmalıdır ki, əsası müasir 
Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan bütün hüquq-
mühafizə orqanlarına, həmçinin pro-
kurorluğa hərtərəfli diqqət və dövlət 
qayğısı göstərilməsi ənənəsi, cənab 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 27 sentyabr 2008-ci 
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu-
nun fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə dair 
2009-2011-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 
bu qayğının bariz nümunəsi olmuşdur. 
Azərbaycan Prokurorluğunun tarixində 
inkişafın, təkmilləşmənin və hərtərəfli 
müasirləşdirmənin təməlini qoyan bu 
proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin 
həyata keçirilməsi, hüquq sisteminin 
inkişafı prosesində prokurorluğun rolunun 
artırılması, fəaliyyətinin daha səmərəli 
təşkili, digər hüquq-mühafizə orqanları 
ilə əlaqələrin genişləndirilməsi, eləcə də, 
prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi və prokurorluğun maddi-
texniki təminatının yaxşılaşdırılması üçün 
hərtərəfli zəmin yaratdı ki, bu da proku-
rorluq işçilərində özünəgüvən hissini bir 
qədər də artırdı.

Ötən illər ərzində Azərbaycan Res-
publikası Hərbi Prokurorluğunun mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi, o 
cümlədən ardıcıl olaraq, Respublika 
Hərbi Prokurorluğunun, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Hərbi Prokurorluğunun, Qa-
zax, Zaqatala və Gəncə hərbi prokuror-
luqlarının ən müasir standartlara uyğun 
tikilməklə, bütün zəruri avadanlıqlarla 
təchiz olunmuş inzibati binalarla təmin 
olunması, əksər hərbi prokurorluqların 
inzibati binalarının əsaslı təmir edilməsi, 
əməkdaşların maddi və sosial təminatının 
daha da yaxşılaşdırılması hərtərəfli dövlət 
qayğısından irəli gəlir. Bütün bunlar 
isə hərbi prokurorluq əməkdaşlarını 
xidməti vəzifələrinə vicdanla və daha 
məsuliyyətlə yanaşmağa sövq edir. 

Hərbi Prokurorluğa və onun işçilərinə 
dövlət səviyyəsində verilən yüksək 
dəyərin məntiqi nəticəsi olaraq, 2005-
ci ildən başlayaraq, xüsusən də son 
dövrlərdə bu qurum fəaliyyətində ardıcıl 
uğurlar qazanmışdır. Hərbi Prokuror-
luğun əldə etdiyi nailiyyətlərdən söz 

açarkən xüsusi vurğulanmalıdır ki, 
Azərbaycan Respublikasının Silah-
lı Qüvvələrində 1992-2004-cü illərdə 
törədilmiş qəsdən adam öldürməyə 
cəhd, qəsdən adam öldürmə və digər 
ağır, xüsusilə ağır cinayət hadisələri ilə 
bağlı həmin dövrdə başlanılmış, uzun 
müddət istintaq aparılmasına baxma-
yaraq, səriştəsizlik ucbatından iş üzrə 

ibtidai araşdırmanın yekunlaşdırılması 
mümkün olmadığından təqsirləndirilən 
şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin 
müəyyən edilməməsi əsası ilə icraatı 
dayandırılmış cinayət işlərinin 2005-ci 
ildən başlayaraq təcrübəli əməkdaşlar 
tərəfindən öyrənilməklə, bir neçəsi üzrə 
icraatın təzələnərək ibtidai istintaqın 
davam etdirilməsi, yekun qərarların 
qəbul olunması, bununla da ibtidai 
araşdırmanın qurtarması təmin edilmiş-

dir. Yeri gəlmişkən, vurğulamaq lazımdır 
ki, qeyd olunan vaxtdan etibarən Silahlı 
Qüvvələrdə səbəbindən asılı olmaya-
raq baş vermiş istənilən ölüm faktı üzrə 
cinayət işi başlanılmış, iş üzrə hərtərəfli, 
tam, obyektiv və vaxtında ibtidai araş-
dırmanın aparılması, təqsirkar şəxslərin 
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri, 
eləcə də hər bir fakta və əmələ hüquqi 
qiymət verilməsi təmin edilmişdir. Eyni 
zamanda, hər bir cinayət işi üzrə ibti-
dai araşdırmanın aparılması zamanı 
cinayətin törədilməsinə imkan yaradan 
səbəb və şərait müəyyən edilməklə, 
müvafiq vəzifəli şəxsin ünvanına bunun-
la əlaqədar zəruri tədbirlər görülməsi 
barədə təqdimat göndərilərək, həmin 
halların qarşısının alınması, eləcə 
də iş üzrə əməllərində cinayət tərkibi 
olmayan, lakin başqa hüquq pozuntu-
suna yol vermiş şəxslərin digər müvafiq 
hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin 
 edilmişdir. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrdə 
aparılmış köklü islahatlar və görül-
müş zəruri tədbirlər, o cümlədən Hərbi 
Prokurorluğun səmərəli fəaliyyəti 
nəticəsində ölkədə hərbi xidmət əleyhinə 
olan cinayətlərin və hərbi qulluqçular 
tərəfindən törədilən digər cinayətlərin 
sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalmış-
dır. Ötən il Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Prokurorluğu üzrə qeydə alınmış 
müxtəlif qəbildən olan cinayətlərin digər 
fərqli illərlə müqayisəli təhlili aparılarkən 
məlum olur ki, hərbi xidmət əleyhinə olan 
cinayətlər 1998-ci illə müqayisədə 7 dəfə, 
hərbi xidmətdən yayınma cinayətləri 
1998-ci illə müqayisədə 33 dəfə, hərbi 
hissəni və ya xidmət yerini özbaşına tərk 
etmə cinayətləri 1998-ci illə müqayisədə 
29 dəfə, fərarilik cinayətləri 1998-ci illə 
müqayisədə 371 dəfə, müharibə vaxtı 
və ya döyüş şəraitində hərbi hissəni 
və ya xidmət yerini özbaşına tərk etmə 
cinayətləri 1998-ci illə müqayisədə 
1000 dəfə, tabeçilik qaydaları əleyhinə 
olan cinayətlər 2007-ci illə müqayisədə 
2 dəfə, hərbi qulluqçunu təhqir etmə, 
döymə və ya işgəncə vermə cinayətləri 
2007-ci illə müqayisədə 2 dəfə, tabelik 
münasibətlərində olmayan hərbi qulluq-
çular arasında qarşılıqlı münasibətlərin 
nizamnamə qaydalarını pozma 
cinayətləri 2013-cü illə müqayisədə 
41,7 faiz, hakimiyyətdən sui-istifadə 
etmə cinayətləri 1998-ci illə müqayisədə 
36 faiz, qulluğa səhlənkar yanaşma 
cinayətləri 1998-ci illə müqayisədə 
51,4 faiz, qeyri hərbi cinayətlər 1998-ci 
illə müqayisədə 10,2 faiz, 1998-ci illə 
müqayisədə qəsdən adam öldürmə 
cinayətləri 5 dəfə, özünü öldürmə 
həddinə çatdırma cinayətləri isə 2 dəfə 
azalmışdır.

Dünyanın qlobal kataklizmlərlə, sar-
sıntılarla qarşılaşdığı, müxtəlif inqilab-
ların, terror aktlarının tüğyan etdiyi bir 
dövrdə ölkəmiz nəinki sabitliyi, əmin-
amanlığı qoruyub saxlayır, bütün sahələr 
üzrə irəliyə doğru inamlı addımlar ataraq, 
ardıcıl uğurlara nail olur. Dərinləşən 
islahatlar fonunda hətta dünyada ciddi 
maliyyə-iqtisadi böhran şəraitində belə 
inkişaf tempini davam etdirir, iqtisadiyya-
tını uğurla şaxələndirir, regional və qlobal 
təhlükəsizlik məsələlərində sabitləşdirici 
faktor kimi çıxış edir. Təsadüfi deyildir ki, 
son 15 il ərzində iqtisadiyyat 3,2 dəfə, 
valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə, sənaye 

istehsalı 2,6 dəfə, qeyri-neft ixracı 4 
dəfədən çox artmışdır. Qeyd olunan 
müddətdə ölkədə 1,9 milyon yeni iş 
yeri açılmış, maaşlar 7 dəfədən, pen-
siyalar isə 10 dəfədən çox artırılmış, 
işsizlik səviyyəsi 5 faizə, yoxsulluq isə 
50 faizdən 5,4 faizə endirilmişdir. Bütün 
bunların nəticəsində insanların rifahı 
daha da yaxşılaşdırılmış və təbii olaraq 
əhalinin sayı da 1,7 milyon nəfərdən çox 
artmaqla on milyonu keçmişdir. Vurğu-
lanmalıdır ki, ölkəmizdə gedən sürətli 
inkişaf beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
də yüksək qiymətləndirilir. Davos Ümum-
dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanı 
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 35-ci 
yerə layiq görmüşdür. Eyni zamanda, 
inkişafda olan ölkələr arasında inklüziv 
inkişaf indeksinə görə isə üçüncü yerdə 
qərarlaşmışıq. Dünya Bankı tərəfindən 
yayılan “Doing Business 2019” hesa-
batında isə Azərbaycan 10 ən islahatçı 
dövlət siyahısına daxil edilmiş və ən çox 
islahat aparan ölkə elan olunmuşdur. He-
sabata əsasən, Azərbaycan 2017-ci illə 
müqayisədə 32 pillə irəliləyib, 190 ölkə 
arasında 25-ci yerdə qərarlaşmaqla, dün-
yanın bir çox ölkələrini geridə qoyaraq 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri sırasında 
lider mövqeyə yüksəlmişdir.

Respublikamızda müşahidə olu-
nan dinamik iqtisadi tərəqqi ilə paralel 
şəkildə demokratik-hüquqi islahatların, 
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu pro-
sesinin dönmədən davam etdirilməsi, 
hər iki təmayülün ümumi strateji in-
kişaf kursunun prioritet xətti kimi 
nəzərdən keçirilməsi nəticəsində bu gün 
ölkəmizdə mövcud olan ictimai-siyasi 
sabitlik və demokratiya əksər dövlətlərə 
nümunə göstərilir. Bunun nəticəsidir 
ki, Azərbaycan sülh, multikultural və 
əməkdaşlıq ölkəsi kimi tanınmaq-
la beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin 
keçirilməsi üçün daimi məkanlardan 
birinə çevrilmiş, vətənimizdə müxtəlif 
illərdə dörd dəfə Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, altı 
dəfə Bakı Beynəlxalq Humanitar Foru-
mu, Avropa Oyunları, İslam Həmrəyliyi 
Oyunları, “Formula – 1” yarışları və 
digər tədbirlər yüksək səviyyədə baş 
tutmuşdur. Həmin tədbirlər sırasında 
2018-ci ilin aprel ayında Bakıda keçi-
rilmiş beynəlxalq sabitliyin, sülhün və 
təhlükəsizliyin bərqərar olmasında vacib 
rol oynayan, üzvlərinin sayına görə dün-
yanın ikinci böyük təşkilatı olan Qoşul-
mama hərəkatının xarici işlər nazirlərinin 
Aralıq Nazirlər konfransını xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. 2019-2022-ci illər 
ərzində Azərbaycanın bu böyük, mötəbər 
təşkilata sədrlik edəcəyi, həmçinin 
ölkəmizdə zirvə görüşünün keçiriləcəyi bir 
daha həmin təşkilata üzv olan dövlətlərin 
ölkəmizə olan hörmət, inam və etibarının 
təzahürüdür. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin zəngin idarəçilik təcrübəsinə 
əsaslanan çoxşaxəli fəaliyyəti, gərgin 
əməyi, əzmi, sarsılmaz qətiyyəti və 
möhkəm siyasi iradəsi sayəsində 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə böyük 
nüfuz qazanaraq, dünyada ən qüdrətli 
dövlətlər sırasında özünəməxsus yerini 
müəyyən etməklə mövqelərini bərkitmiş 
və söz sahibinə çevrilmişdir. Dünya 
dövlətlərinin ölkəmizə böyük rəğbət 
bəsləməsi və dövlətimizi dəstəkləməsi 
əldə edilmiş nəticələr və qəbul olunmuş 
qərarlarla öz təsdiqini tapmışdır. Hər kəsə 
məlumdur ki, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində də əksər beynəlxalq təşkilatlar 
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
dəstəkləyir. Qeyd olunmalıdır ki, cənab 
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə bir çox ən mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlar münaqişənin ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həllini tapma-
sını özündə əks etdirən çox önəmli 
qətnamələr qəbul etmişlər. Belə ki, 
BMT-nin Baş Assambleyası, Qoşulmama 
Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
Avropa Şurası Parlament Assambleyası, 
Avropa Parlamenti, İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, GUAM və digər təşkilatlar 
münaqişə ilə bağlı bizim haqlı mövqe-
yimizi dəstəkləyən qətnamələr qəbul 
etmişlər. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, əvvəlki illərdə isə BMT Təhlükəsizlik 
Şurası və ATƏT ölkəmizin lehinə ədalətli 
qətnamələr qəbul etmişdir ki, bu da 
münaqişənin həlli üçün hüquqi baza 
yaratmışdır. 

Göründüyü kimi, müdrik siyasət 
sayəsində, müxtəlif maneələrə, o 
cümlədən erməni lobbi təşkilatları 
tərəfindən əleyhimizə aparılan kampani-
yalara baxmayaraq dövlətimiz sözügedən 
münaqişənin həlli məsələsində 
beynəlxalq təşkilatların dəstəyini qazana 
bilmiş, Ermənistanın işğalçı siyasəti ifşa 
edilmiş, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 
tarixi ərazisi olması təsdiqini tapmış, qon-
darma “Dağlıq Qarabağ”ı heç bir dövlət 
tanımamış, orada keçirilən qondarma 
“referendum”u bizim qonşu ölkələrimiz və 
əksər beynəlxalq təşkilatlar pisləmişdir. 
Bununla belə, dünyada gedən proseslər, 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul 
olunmuş qərar və qətnamələrin icra 
mexanizminin olmaması, onların icra 
edilməməsi onu deməyə əsas verir ki, 
beynəlxalq hüquq işləmir. Buna görə 
də, son illər ərzində beynəlxalq dav-
ranış qaydaları dəyişmiş, beynəlxalq 
hüquq normaları arxa, güc amili isə ön 
plana keçmişdir. Bütün bunları nəzərə 
alan müdrik rəhbərimiz cənab İlham 
Əliyev münaqişənin həlli ilə bağlı hər iki 
istiqamətdə işini mükəmməl quraraq, 
həm beynəlxalq dəstək və hüquqi baza, 
həm də qüdrətli Silahlı Qüvvələr forma-
laşdırmışdır. 

Sözsüz ki, istər diplomatik danışıqlar 
əsasında sülh, istərsə də hərb yolu ilə 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi yalnız və yalnız ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 
tapmalıdır və bu belə də olacaqdır. Odur 
ki, hər bir azərbaycanlı, o cümlədən 
Silahlı Qüvvələrimizin əsgəri, çavuşu, 
giziri, zabiti və generalı bunu özünə təlqin 
etməklə, tarixi torpaqlarımızı düşməndən 
azad etmək üçün hər an Ali Baş Koman-
danın əmrinə hazırdır.

Müstəqil Azərbaycan 
etibarlı əllərdədir

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin 
Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük 
xidmətlərindən biri mükəmməl idarəçilik 
irsi yaratmaqla, gələcək nəsillərin bun-
dan bəhrələnməsi üçün geniş imkanlar 
açması olmuşdur. Bu da ondan irəli 
gəlirdi ki, ümummilli lideri xalqımızın 
həyatının müəyyən dövrü deyil, əbədi 
taleyi düşündürürdü. Bu səbəbdəndir 
ki, 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı 
ölkənin gələcək taleyi ilə bağlı onun 
tövsiyəsinin intizarında olarkən, ulu öndər 
Azərbaycanın gələcəyini düşünməklə 
verdiyi çox dəyərli məsləhəti ilə xalqı düz 
yola istiqamətləndirdi. Böyük şəxsiyyətə 
sonsuz inam bəsləyən xalq verilən dəyərli 
tövsiyədən bəhrələnərək düzgün seçim 
etməklə, Azərbaycan xalqının bitib-
tükənməz sevgisini, yüksək etimadını 
qazanmış möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevi özünə rəhbər seçdi. Dərin elmi 
bilikləri, iti zəkası, yüksək erudisiyası, 
uzaqgörən düşüncəsi, nümunəvi rəhbərlik 
qabiliyyəti, təvazökarlığı, sadəliyi və ən 
əsası Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti 
cənab Prezident İlham Əliyevə xalqın 
böyük rəğbətini qazandırdığından, o, 11 

aprel 2018-ci il tarixdə keçirilmiş Prezi-
dent seçkilərində də mütləq səs çoxluğu 
ilə növbəti qətiyyətli qələbəsini əldə 
etdi. Sözsüz ki, bu qələbə ulu öndərə 
və cənab Prezidentə olan misilsiz millət 
sevgisindən irəli gələn zərurətdən do-
ğurdu. Mustafa Kamal Atatürk demişdir: 
“Millət sevgisi qədər böyük mükafat ola 
bilməz.”. 

Millətinə xidməti həyat amalına çevir-
miş cənab İlham Əliyev xalq qarşısında 
verdiyi vədləri əməlləri ilə doğruldaraq 
hər bir azərbaycanlının Prezidenti oldu-
ğunu sübuta yetirdi. Möhtərəm Preziden-
tin vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi 
həssaslıqla yanaşması, onların ciddi 
problemləri ilə bağlı məsələləri nəzarətə 
götürməsi, bir çox hallarda şəxsən 
qərar qəbul etməklə üzləşdikləri bütün 
çətinlikləri aradan qaldırması dövlətin 
və rəhbərinin vətəndaşa verdiyi yüksək 
dəyərin göstəricisidir. Məlum olduğu kimi, 
2015-ci ildə ölkədə baş vermiş iki de-
valvasiya xeyli vətəndaşın xarici valyuta 
ilə götürdüyü kreditlərin ödənilməsində 
çətinliklə üzləşməsinə səbəb oldu. 
Ötən dövr ərzində bu məsələ dəfələrlə 
cəmiyyətdə, müxtəlif dövlət orqanlarında 
müzakirə edilsə də, çıxış yolu üçün fərqli 
təkliflər irəli sürülsə də öz həllini tapa 
bilmədi. Devalvasiyalar baş verdiyi andan 
sözügedən məsələni diqqətində saxlayan 
cənab Prezident bu ilin fevral ayında özü-
nün də qeyd etdiyi kimi, analoqu olmayan 
fərman verməklə problemin həllinə nail 
oldu. Bununla əlaqədar saysız-hesabsız 
misallar göstərmək olar. Bütün bunlar 
əminliklə onu deməyə əsas verir ki, müd-
rik liderimizin analoqu olmayan siyasəti 
alternativi istisna edir. 

Təbii ki, ölkəmizin hərtərəfli inkişa-
fında və əldə etdiyi ardıcıl uğurlarda 
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
da hərtərəfli fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Onun, daxili və xarici siyasətdə 
bütün dünyada təqdir olunan fəaliyyəti, 
ölkəmizdə təhsilin, səhiyyənin, elmin, 
mədəniyyətin, idmanın və digər sahələrin 
inkişafında xidmətləri, milli-mənəvi 
dəyərlərin qorunması və dünyada geniş 
təbliği istiqamətində gördüyü böyük 
işlər, sadalamaqla bitməyən mütərəqqi 
və xeyirxah əməlləri dövlətimizin 
qüdrətlənməsinə və millətimizin rifahına 
töhfələr verməkdə davam edir. 

Mehriban xanımın dövlətimizin və 
digər dövlətlərin ali mükafatları ilə təltif 
olunması, bu nəcib insanın Vətənimiz 
və xalqımız qarşısındakı müstəsna 
xidmətlərini və beynəlxalq səviyyədə 
gördüyü mühüm əhəmiyyətli nəhəng işləri 
ehtiva etməklə, onlara verilən yüksək 
dəyərdən irəli gəlir. Mehriban xanımın 
zəngin elmi bilikləri, dərin düşüncəsi, 
mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti, millətinə, 
dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq-
liyi, övladlarına məhəbbəti, davranışı və 
səmimiyyəti, eləcə də bütün qadınlara 
örnək olan digər müsbət keyfiyyətləri 
ona həm ölkəmizdə, həm də ölkəmizdən 
kənarda dərin hörmət və məhəbbət qa-
zandırmışdır. 

Qürurumuzu artıran haldır ki, 
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 
ölkədə həyata keçirilmiş yuxarıda qeyd 
olunan, eləcə də sadalaya bilmədiyimiz 
digər islahatlar və görülən nəhəng 
işlər sayəsində bu gün Azərbaycanın 
adı artıq dünyanın demokratik və 
sürətlə inkişaf edən dövlətlərinin sıra-
sında çəkilir. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müdrik siyasətinin özünü hər 
zaman xalqın birinci xidmətçisi kimi 
təqdim edən möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilməsi və bu siyasətin xalq tərəfindən 
dəstəklənməsi Azərbaycanın daha da 
qüdrətlənəcəyindən xəbər verir.

Əminliklə deyə bilərik ki, şərəfli 
ömrünü Azərbaycana fəda etmiş dünya 
şöhrətli siyasətçi, xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin adı dünyanın hər 
yerində daim dərin hörmətlə çəkiləcək, 
onun əziz və unudulmaz xatirəsi 
millətimiz tərəfindən əbədi olaraq xüsusi 
ehtiramla yad ediləcəkdir. 

Azərbaycanın memarı

“...Mənim bir amalım var, güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq və xalqa 
ləyaqətlə xidmət etmək...”.

 İlham ƏLİYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 



Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov 
Romada yüksək səviyyəli rəsmi görüşlər keçirib

Səfər çərçivəsində nümayəndə 
heyəti İtaliya Senatının və Deputatlar 
Palatasının rəhbərliyi və Azərbaycan-
İtaliya Dostluq Qrupunun təmsilçiləri ilə 
görüşüb. 

Əvvəlcə Oqtay Əsədov İtaliya Res-
publikası Senatının yerləşdiyi Palazzo 
Madama sarayında ölkə parlamentinin 
qanunvericilik fəaliyyəti ilə yaxından 
tanış olub.

Sonra Milli Məclisin Sədri İtaliya 
Respublikası Senatının Sədri xanım 
Maria Elizabetta Alberti Kasellati ilə 
görüşüb.

Oqtay Əsədov Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın bu yaxınlarda İtaliyaya rəsmi 
səfərinin önəmini vurğulayaraq, səfər 
çərçivəsində Romadakı Custiniani sara-
yında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə və Azərbaycan ilə İta-

liya arasında strateji tərəfdaşlıq 
münasibətlərinə dair konfransın keçiril-
diyini xatırladıb, səfəri iki ölkə arasında 
qarşılıqlı hörmətin bariz nümunəsi kimi 
qiymətləndirib.

İtaliya–Azərbaycan əlaqələrinin 
möhkəm hüquqi baza üzərində qurul-
duğunu deyən Oqtay Əsədov diqqətə 
çatdırıb ki, ölkələrimiz arasında bu 
günədək 44 ikitərəfli sənəd imzala-
nıb. Bu sənədlərin ən önəmlilərindən 
biri “Azərbaycan Respublikası ilə 
İtaliya Respublikası arasında stra-
teji tərəfdaşlıq haqqında” Birgə 
Bəyannamədir.

İtaliyanın Azərbaycanın ən bö-
yük ticarət tərəfdaşı olduğunu 
bildirən parlamentin sədri deyib ki, 
TANAP, TAP, “Cənub Qaz Dəhlizi” 
layihələri əlaqələrimizin daha da 
inkişaf edəcəyinə inamı artırır. Hazırda 
Azərbaycanda 50-dək italyan şirkəti 
fəaliyyət göstərir, bu şirkətlərin sayı 
getdikcə çoxalacaq.

Oqtay Əsədov qeyd edib ki, 
ölkələrimiz arasında mədəni, humanitar 
əlaqələr də inkişaf edir. Heydər Əliyev 
Fondu iki ölkə arasında siyasi, mədəni 
əlaqələrin möhkəmlənməsində böyük 
rol oynayır.

Sədr Azərbaycan–İtaliya 
parlamentlərarası əlaqələrinin yaxşı 
səviyyədə olduğunu vurğulayıb, dostluq 
qruplarının işini yüksək qiymətləndirib.

Görüşdə Milli Məclisin Sədri 
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi barədə də danışıb. 
Bildirib ki, 2010-cu ildə İtaliya Senatının 
Cənubi Qafqazda vəziyyət haqqında 
qətnaməsi, Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü dəstəkləməsi bizim üçün çox 

əhəmiyyətlidir. O, İtaliya 
Senatının Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin 
beynəlxalq hüququn 
prinsipləri əsasında, 
Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü çərçivəsində həll 
olunmasına gələcəkdə də 
öz dəstəyini verəcəyinə 
inamını ifadə edib.

Xanım Maria Elizabetta Alberti 
Kasellati Azərbaycan ilə İtaliya ara-
sında müxtəlif istiqamətlər üzrə, o 
cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar 
sahələrdə yaxşı əlaqələrin qurulduğu-
nu, əməkdaşlığımızın strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəldiyini qeyd edib.

Senatın sədri Heydər Əliyev 
Fondunun İtaliyada mədəni və 
humanitar sahələrdə, o cümlədən tarixi 

abidələrin bərpası ilə bağlı həyata 
keçirdiyi layihələrin ölkəsində yüksək 
dəyərləndirildiyini deyib, humanitar 
əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin 
önəmini vurğulayıb.

Maria Elizabetta Alberti Kasellati İta-
liya şirkətlərinin Azərbaycanda bir sıra 
iqtisadi layihələrdə uğurla iştirak etdiyini 
söyləyib. Senatın sədri bildirib ki, İtaliya 
şirkətləri Azərbaycanda nəqliyyat, kənd 
təsərrüfatı, müdafiə sənayesi, infrast-
ruktur və digər sahələrdə fəaliyyət 
göstərməkdə maraqlıdır.

Azərbaycanın Avropanın, 
o cümlədən İtaliyanın enerji 
təhlükəsizliyindəki rolunu yüksək 
qiymətləndirən Senatın sədri deyib 
ki, Cənub Qaz Dəhlizi gələcəkdə 
ölkələrimizin iqtisadi əməkdaşlığının 
daha da genişlənməsinə xidmət edir.

* * *

Səfər zamanı Oqtay Əsədov İtaliya 
Respublikasının Deputatlar Palatasının 
Sədri Roberto Fiko ilə görüşüb. 

Görüşdə vurğulanıb ki, İtaliya 
ölkəmizin Avropada və dünyada  mühüm 
tərəfdaşlarından biridir. İki ölkə ara-
sında sıx dostluq əlaqələri var, İtaliya 
və Azərbaycan yaxın dost və strateji 
tərəfdaşdır. 

İkitərəfli münasibətlərin bütün 
sahələrdə yüksələn xətt üzrə inkişaf 
etdiyini deyən Oqtay Əsədov İtali-
ya və Azərbaycanın siyasi, iqtisadi 
və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq 
əlaqələrindən danışıb. Bildirib ki, iki ölkə 
arasında əməkdaşlıq yüksək səviyyəli 
qarşılıqlı səfərlər sayəsində daha da 
möhkəmlənib. Milli Məclisin Sədri Prezi-
dent İlham Əliyevin 2005-ci, 2008-ci və 

2014-cü illərdə İtaliyaya rəsmi, 2011-ci 
və 2015-ci illərdə işgüzar səfərlərini 
xatırladıb. 

İtaliya Respublikasının Prezidenti 
Sercio Mattarellanın Azərbaycana 
ilk rəsmi səfərinə diqqət çəkən 
Oqtay Əsədov bildirib ki, bu səfər 
dövlətlərarası münasibətlərimizin 
tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb edib. 

İtaliya və Azərbaycanın mədəni 
əlaqələrindən söz açan Oqtay 

Əsədov vurğulayıb ki, Heydər Əliyev 
Fondu siyasi və mədəni əlaqələrin 
möhkəmlənməsində əvəzedilməz işlər 
görməkdədir. Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu-
nun İtaliyada həyata keçirdiyi layihələr 
iki ölkə arasında humanitar sahədə 
əməkdaşlığa  xüsusi töhfə verir. 

Vurğulanıb ki, Mehriban Əliyeva 
keçən il İtaliyaya rəsmi səfəri 
çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bərpa edilən Müqəddəs 
Sebastian katakombalarının açılış 
mərasimində iştirak edib. Ölkələr 
arasında əlaqələrin inkişafında 
parlamentlər yaxından iştirak edirlər. 
Son illər Azərbaycan Milli Məclisi ilə 
İtaliya parlamentinin hər iki palatası 
arasında sıx əməkdaşlıq yaranıb. 

Ölkəmiz Avropa İttifaqı ilə 
münasibətlərin dərinləşməsində ya-
xından maraqlıdır. Azərbaycan Avropa 
institutları ilə yaxından əməkdaşlıq edir. 

İtaliya Respublikasının Deputatlar 
Palatasının sədri Roberto Fiko bildirib 
ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər 
yüksək səviyyədədir, parlamentlərarası 
əlaqələr də inkişaf edir. Bu da iki 
ölkə arasında olan münasibətlərə öz 
töhfəsini verir. 

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də 
müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, 
münaqişəyə dair İtaliya Senatının qəbul 
etdiyi “Cənubi Qafqazda vəziyyətlə 
bağlı” Qətnamə çox mühüm və tarixi 
əhəmiyyətə malikdir. Bu qətnamədə İta-
liyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində, ümumiyyətlə, Cənubi Qaf-
qazda sülhün bərqərar olunmasında 

ölkələrin ərazi bütövlüyü prinsipinə 
böyük önəm verdiyi öz əksini tapıb. 

* * *

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov 
İtaliya parlamentində Parlamentlərarası 
İttifaq yanında İtaliya-Azərbaycan Dost-
luq Qrupunun və İtaliya-Azərbaycan 
Dostluq Assosiasiyasının üzvləri ilə də 
görüşüb. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında 
münasibətlərin yüksək səviyyədə 
olduğu, parlamentlərarası əlaqələrin də 
yaxşı səviyyədə olduğu qeyd edilib. 

Bildirilib ki, İtaliya Avropada 
Azərbaycanın ən mühüm ticarət 
tərəfdaşıdır. İndiyədək İtaliyanın 
Azərbaycanda ticarət, sənaye, tikinti, 
xidmət, bank və sığorta sahələrində 
100 şirkəti qeydiyyata alınıb. 2018-ci 
ildə Azərbaycan və İtaliya arasında 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 6,22 mil-
yard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da 
Azərbaycanın xarici ticarətinin 20,11 
faizinə bərabərdir. Cari ilin yanvar-mart 
ayları ərzində isə iki ölkə arasında 
1,48 milyard dollar həcmində ticarət 
əməliyyatı həyata keçirilib. Bu gün hər 
iki ölkənin iqtisadi potensialı imkan verir 
ki, bu göstəricilər yüksək olsun. Vurğu-
lanıb ki, ölkələrimiz arasında mütəmadi 
olaraq qarşılıqlı biznes forumları, işgü-
zar görüşlər keçirilir. 

Görüşdə enerji sahəsindəki uğurlu 
əməkdaşlıqdan da danışılıb. Qeyd 
olunub ki, son illərdə Azərbaycan-
İtaliya əlaqələri ikitərəfli münasibətlər 
müstəvisindən kənara çıxaraq 
bütövlükdə Avropa regionunu əhatə 
edən böyük əməkdaşlıq fəzasına 
qədəm qoyub.

Bizim “Şahdəniz”, “Abşeron”, “Ümid” 
və digər yataqlarımızda təsdiq olunmuş 
2,5 trilyon kubmetr qaz ehtiyatları var 
ki, bu da gələcək 100 il ərzində bizə 
və tərəfdaşlarımıza kifayət edəcək 
səviyyədədir. Gələcəkdə TANAP və 
TAP qaz boru kəmərləri bu yataqlardan 
hasil olunan təbii qazı Avropa bazarına 
çıxaracaq.

Bu layihələr, ümumilikdə Avro-
panın, o cümlədən İtaliyanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mü-
hüm rol oynayacaq. Bununla da Avropa 
və İtaliya özünün enerji təminatında 
şaxələndirməni təmin etmiş olacaq. Bu 
layihələrin (“Şahdəniz-2”, TANAP, TAP) 
həyata keçirilməsi istiqamətində işlər 
sürətləndirilir.

İtaliya parlamentində Azərbaycanla 
Parlamentlərarası Dostluq Qrupu-
nun sədri senator Stefano Luçidi də 
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin 
yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. O, 
parlamentlərarası əlaqələrin inkişafının 
münasibətlərin dərinləşməsində mühüm 
rol oynadığını vurğulayıb. 

Görüşdə iqtisadi, siyasi sahələrdə 
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

Asiman ƏSƏDOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri 

Roma

Azərbaycan-Gürcüstan dostluğu sarsılmazdır
 � Mayın 8-də Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 
sədri Ziyafət Əsgərov ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstan-
Azərbaycan parlament dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Ziyafət 
Əsgərov Azərbaycanın və Gürcüs-
tanın strateji tərəfdaşlar olduğunu 
bildirib. Qeyd edib ki, ölkələrimiz 
arasında dövlət başçıları, hökumətlər 
və parlamentlər səviyyəsində yaxşı 
əlaqələr var. 

Bildirilib ki, Azərbaycanın və Gür-
cüstanın geosiyasi mövqeyinə əsasən 
burada baş verən proseslər Avropada 
və digər yerlərdə öz nəticəsini göstərir. 
Azərbaycan karbohidrogen ehtiyat-
larını Avropaya Gürcüstan vasitəsilə 
nəql edir. Bu da hər iki dövlətin 
əhəmiyyətini olduqca artırır. 

Gürcüstan parlamentinin sədr 
müavini, Gürcüstan-Azərbaycan par-
lament dostluq qrupunun sədri Zviad 
Dzidziquri deyib ki, parlamentlərarası 
əlaqələr bizim üçün çox mühümdür. 
Milli Məclisin Azərbaycan-Gürcüstan 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
işçi qrupu bu əlaqələrin inkişafında 
fəaldır. Gürcüstan tərəfi də əlaqələrin 
inkişafı üçün addımlar atır. Gürcüsta-
nın və Azərbaycanın ortaq dəyərləri 
var. Bizim problemlərimiz də ortaqdır. 
Bunlardan biri də ərazi bütövlüyü 
məsələləridir. Bu problemləri bir-
birimizə dəstək olaraq həll edə bilərik. 

Gürcüstanla Azərbaycan müxtəlif 
iqtisadi layihələrdə birgə iştirak edir. 
Ölkələrimizin və xalqlarımızın dostlu-
ğu sarsılmazdır. 

Görüşdə qarşılıqlı maraq doğu-
ran digər məsələlər ətrafında da fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun 
rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə 
heyəti İtaliyada səfərdədir. Nümayəndə 

heyətinin tərkibinə İtaliya ilə parlamentlərarası 
əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçısı Azər 
Kərimli, deputatlardan Ülviyyə Ağayeva, Vahid 
Əhmədov, Elşad Həsənov, parlament aparatının 
rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəsmi şəxslər 
daxildir.

Daxili işlər naziri xidmətə 
qəbulla bağlı Qubada və 

Hacıqabulda sıra baxışları keçirib

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
aidiyyəti baş idarə və şəhər, rayon polis 
şöbələri rəislərinin də iştirak etdikləri sıra 
baxışlarında həmin bölgələrdə yaşa-
yan, Post-Patrul Xidmətinin polis nəfəri 
vəzifələrində xidmət etmək istəyən 393 
nəfər iştirak edib. 

Nazir ayrı-ayrılıqda hər bir gəncin zahiri 
görkəmi, fiziki hazırlığının vəziyyəti, ümumi 
bilik səviyyəsi və dünyagörüşü ilə maraq-
lanıb. İddiaçıların arasından daha hazırlıqlı 
olan 200 nəfər seçilərək onların daxili işlər 
orqanlarında xidmətə qəbul olunmaları 
üçün müvafiq tapşırıqlar verilib.

Tədbirdə çıxış edən nazir vətəndaşlara 
xidmətin şərəfli bir vəzifə olduğunu, son 
illər ölkədə müşahidə edilən dinamik 
inkişafın təməlində xalq-iqtidar birliyinin, 
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən hüquq-mühafizə siyasətinin, 

ictimai-siyasi sabitliyin dayandığını, bu 
istiqamətdə qazanılmış müsbət nəticələrin 
xalqımız tərəfindən hər zaman yüksək 
qiymətləndirildiyini xatırladıb. 

Nazir R.Usubov xidmətə qəbul üçün 
seçilən gəncləri təbrik edərək şərəfli 
polis adını uca tutmalarını, insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarına, onların 
şərəf və ləyaqətinə hörmətlə, həmçinin 
vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi diqqət 
və həssaslıqla yanaşmalarını, göstərilən 
etimadı doğrultmalarını, öz üzərilərində 
səylə çalışmalarını tövsiyə edib, gələcək 
xidməti fəaliyyətlərində onlara uğurlar 
arzulayıb. 

Polis orqanlarında vakant olan post-
patrul xidməti vəzifələrində xidmətə qəbulla 
bağlı növbəti tədbir mayın 13-də DİN-in 
Daxili Qoşunlarının Bərdə rayonundakı 
hərbi hissəsində keçiriləcək.

Azərbaycanla Koreya statistika qurumları 
arasında əməkdaşlıq genişləndirilir

 � Mayın 8-də Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika 
Komitəsi və Koreya Statistika Komitəsi (KOSTAT) arasında 
əməkdaşlıq məsələlərinə həsr olunan geniştərkibli görüş keçirilib. 

Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, görüşdə “Azərbaycan Respubli-
kasında Statistik Kadr Potensialının 
Gücləndirilməsi” layihəsinin hazırlıq 
məsələləri müzakirə olunub. Layihənin 
əsas məqsədi modul tipli milli təlim proq-
ramlarının hazırlanması, müasir statistik 
təlim proqramlarının və innovativ texno-
logiyaların tətbiqi ilə sosial, iqtisadi statis-
tika və ev təsərrüfatları arasında seçmə 
statistik müayinələrin aparılması sahəsində 
kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin artırıl-
ması, kadr potensialının gücləndirilməsinə 
dəstək vermək üçün Dövlət Statistika 
Komitəsinin maddi texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanda həyata 
keçirilən islahatlara və bununla da ölkənin 
milli inkişaf məqsədlərinə nail olmasına 
töhfə verilməsi, Koreya Respublikası və 
Azərbaycan Respublikası arasındakı 
qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin daha da 
genişləndirilməsidir.

Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir 
Budaqov qeyd edib ki, ötən il “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
ilə Koreya Statistika Komitəsi arasında 
“Azərbaycan Respublikasında Statistik 
Potensialın Gücləndirilməsi” layihəsinin 
tətbiqinə dair anlaşma memorandumu 
uğurla icra olunaraq başa çatdırılıb. An-
laşma memorandumunda nəzərdə tutul-
muş bütün fəaliyyətlər təmin edilib, eyni 

zamanda, rəsmi statistika məlumatlarının 
yayımı sahəsində beynəlxalq səviyyədə 
tətbiq olunan standartlara uyğun üslubda, 
istifadəçiyönümlü “Azərbaycanın Statis-
tik İnformasiya Xidməti – ASİS” statistik 
məlumatların yayım sistemi hazırlanaraq 
istifadəçilərin ixtiyarına verilib. Hazırda 
Koreya Statistika Komitəsi ilə birgə yeni 
– “Azərbaycan Respublikasında Statis-
tik Kadr Potensialının Gücləndirilməsi” 
layihəsi üzrə hazırlıq tədbirlərinə başlanılıb. 

 Koreya Respublikasının 
Azərbaycandakı səfiri Kim Tonq Op 
qeyd edib ki, Dövlət Statistika Komitəsi 
ilə ötənilki əməkdaşlıq bu sahədə yeni 
perspektivlər yaradıb və statistika qurum-
larının birgə səyi nəticəsində cari ildə də 
nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin uğurla başa 
çatdırılacağına ümid edir.  

Sonra KOSTAT-ın təmsilçisi, layihənin 
icraçı direktoru Çarli Seo proqrama dair 
ümumi məlumat və fəaliyyətlərə həsr 
olunan təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, 
layihənin icrası nəticəsində statistika 
sahəsində modul tipli milli təlim proqram-
ları hazırlanacaq, təlimlər təşkil ediləcək, 
statistik təlimlərin keçirilməsi üçün zəruri 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş təlim otağı 
yaradılacaq.  

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb, qarşılıqlı müzakirələr 
aparılıb.

Kütləvi informasiya vasitələrində əvvəlcədən verilmiş elanlara 
uyğun olaraq, daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubov 
mayın 3-də və 7-də Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunlarının 
Quba və Hacıqabul rayonlarında yerləşən hərbi hissələrində 
respublikanın Şimal, Aran və Cənub zonalarının ərazi polis 
orqanlarında vakant olan sıravi və kiçik rəis heyəti vəzifələrinə 
xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışları keçirib.    
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Ulu öndər hələ sovet 
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi 
dövrdə respublikamız Sovet İttifa-
qının geridə qalmış regionlarından 
ən sürətlə inkişaf edən respub-
likalarından birinə çevrilmişdir. 
Belə ki, 1969-1982-ci illərdə ən 
böyük sənaye obyektlərinin ti-
kilib istifadəyə verilməsi, sosial 
infrastrukturun formalaşdırılması, 
yüksək səviyyədə elmi tədqiqatların 
aparılması, milli kadrların hazır-
lanması, azərbaycanlı gənclərin 
elmi-texniki və mədəni potensialını 
yüksəltmək, ölkəmiz üçün son dərəcə 
vacib olan ixtisaslara yiyələnmək 
üçün keçmiş ittifaqın ən nüfuzlu 
ali məktəblərində təhsil almağa 
göndərilməsi və digər sahələrdə əldə 
olunan nailiyyətlər Heydər Əliyevin 
əzmkar fəaliyyətinin nəticəsidir. 
Təbii ki, xalqının taleyində bu 
cür mühüm rol oynamış, doğma 
Vətəninin çiçəklənməsi naminə bö-
yük töhfələr vermiş belə dahi şəxsin 
taleyüklü anda hakimiyyətə qayıdışı 
cərəyan edən ictimai-siyasi və tarixi 
proseslərin labüd nəticəsi idi.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
hakimiyyətə yenidən gəlməsi ilə 
Azərbaycanda baş alıb gedən siyasi 
və iqtisadi böhranı aradan qaldırmış, 
ölkədə sabitlik bərqərar edilmiş, 
qanunsuz silahlı birləşmələr tərksilah 
olunaraq, vahid komandanlıq 
sistemində nizami ordu yaradılmış, 
dinc quruculuq işlərinə başlanılmış, 
Azərbaycanın demokratik dövlət qu-
ruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolu 
ilə irəliləməsinə geniş yol açılmışdır. 
Bununla yanaşı, ümummilli liderin 
ikinci dəfə hakimiyyətdə olduğu 
1993-2003-cü illərdə respublikamı-
zın bütün sferalarında, o cümlədən 
beynəlxalq münasibətlər, iqtisadiy-
yat, kənd təsərrüfatı, humanitar-
mədəni və sosial sahələrdə sürətli 
inkişaf prosesi baş vermişdir. Heydər 
Əliyevin siyasi kursunun, zəngin 
dövlətçilik məktəbinin layiqli da-
vamçısı Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev öz 
nitqində bu barədə demişdir: “Belə 
bir çətin anda, çətin dövrdə xalqı-
mızın müdrikliyi bir daha özünü 
göstərdi. Xalqın təkidi və tələbi 
ilə ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev Azərbaycana qayıtdı, xalq 
onu prezident seçdi və ondan sonra 
ölkəmizin inkişaf dövrü başlandı. 
Bütün xoşagəlməz meyillərə son 
qoyuldu, sabitlik, ictimai asayiş 
bərqərar olundu, qeyri-qanuni silahlı 
dəstələr tərksilah edildi. Bir sözlə, 
Azərbaycan inkişaf yoluna qədəm 
qoydu”. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan 
xalqı qarşısındakı xidmətlərindən, 
çoxşaxəli idarəçilik və dövlətçilik 
fəaliyyətindən bəhs edərkən respub-
likada etno-konfessional duru-
mun tənzimlənməsi istiqamətində 
göstərdiyi səyləri xüsusi qeyd 
etməliyik. Çünki Azərbaycan kimi 
multietnik və polikonfessional 
xarakterə malik olan ölkələrin 
rifahı və inkişafı bilavasitə etnik, 
irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərə 
münasibətdə dövlətin apardığı konk-
ret siyasətlə bağlıdır. Bununla yanaşı, 
ölkədə mövcud olan etnik-mədəni, 
dini müxtəlifliyin qorunması və etno-
konfessional münasibətlər sahəsində 
düzgün siyasətin həyata keçirilməsi 
milli təhlükəsizliyin təmin olunması-

nın əsas şərtlərindən biridir. 
Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyin 

ilk illərində hakimiyyəti ələ keçirərək 
şəxsi mənafeləri naminə ölkəni xaosa 
sürükləyən AXC-Müsavat cütlü-
yü bu həqiqəti dəyərləndirməmiş, 
etno-konfessional münasibətlərin 
tənzimlənməsi sahəsində kobud 
nöqsanlara yol verərək tarixən tole-
rantlığı və multikultural dəyərləri ilə 
seçilən Azərbaycanda millətlərarası 
həmrəyliyə böyük ziyan vurmuş, 
ölkədə bölücülük siyasəti apa-
raraq cəmiyyətdə nifaq toxumu 
səpmişdir. Bu yarıtmaz və səriştəsiz 
siyasət, eləcə də xarici güclərin 
təhriki nəticəsində respublikada 
separatçı təmayüllər baş qaldır-
mış, Azərbaycanın bütövlüyünə 
və müstəqilliyinə ciddi təhlükə 
yaranmış, ölkə az qala vətəndaş 
müharibəsi girdabına yuvarlanmışdı. 

Həmin dövrdə ölkəmizdəki 
bütün xalqların və dinlərin 
nümayəndələrinin ortaq dəyərlər 
ətrafında birləşməsinə ehtiyac var 
idi. Etnik-mədəni, dini zənginliyə 
malik olan Azərbaycanda etno-kon-
fessional durumun tənzimlənməsi, 
bu sahədə sağlam mühitin təmin 
olunması, etnik-dini müxtəlifliyin 
qorunması üçün güclü siyasi iradə, 
dövlətçilik təcrübəsi tələb olunur-
du. Ulu öndər Heydər Əliyev bu 
xüsusiyyətləri özündə ehtiva edən 
tarixi şəxsiyyət kimi belə ağır işin 
öhdəsindən məharətlə gəldi. Ulu 
öndər azərbaycançılıq məfkurəsinin 
prinsiplərini bəyan etməklə dilindən, 
dinindən, millətindən, irqindən, sosi-
al mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 
bütün ölkə vətəndaşlarını ümumi 
Vətən naminə həmrəyliyə dəvət etdi. 

O, Azərbaycan əhalisinin 
çoxmilli tərkibini bizim sərvətimiz, 
üstünlüyümüz hesab edərək, bunu 
qiymətləndirməyi və qorumağı 
tapşırdı. Ulu öndər Azərbaycan 
əhalisinin çoxmilli olmasının 
əhəmiyyəti ilə bağlı deyirdi: 
“Dövlət, ölkə nə qədər çox xalqı 
birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, 
çünki onların hər biri... ümumdünya 
mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz 
töhfəsini verir”.

2006-cı il noyabrın 1-də Prezi-
dent İlham Əliyev Gədəbəy rayonu-
nun Slavyanka kəndinin rus əhalisi 
ilə görüşərkən həmin dövrdə cərəyan 
edən ictimai-siyasi proseslər barədə 
demişdir: “...Hakimiyyətdə olan 
Xalq Cəbhəsinin adamları ölkəni, 
əslində, uçuruma, dağılmağa doğru 
aparırdılar. Onlar bir ildə nəinki 
iqtisadiyyatı dağıtdılar, ölkəni, 
əslində, hərc-mərcliyə sürüklədilər, 
həm də Azərbaycanın həmişə məhz 
fəxr etdiyi millətlərarası həmrəyliyə 
çox böyük ziyan vurdular. İqti-
sadiyyatı, fabrikləri bərpa etmək 

olar, amma əmin-amanlığı, xoş 
münasibətləri, etimadı bərpa etmək 
çətindir. Odur ki, əgər Heydər Əliyev 
hakimiyyətə bir il gec gəlsəydi, nə 
olacağını, ümumiyyətlə, təsəvvür 
etmək çətindir. Lakin o, qayıdan 
kimi bütün bunlara son qoydu. Ölkə 
on il ərzində məhz belə inkişaf etdi, 
indi də üç ildir bu cür inkişaf edir. 
Əminəm ki, bu siyasət Azərbaycanda 
əbədi olacaqdır. Xəttimiz əbədi 
olacaq, ona görə də heç kim nara-
hatlıq keçirməməlidir. Əksinə, indi 
eşidirəm ki, əvvəllər çıxıb gedənlərin 
bəziləri geri qayıdırlar. Bu proses 
gedəcəkdir”.

Əslində, “kim özünü azərbaycanlı 
hiss edirsə, o, azərbaycanlı sa-
yıla bilər” tezisini irəli sürən və 
azərbaycançılıq məfkurəsini dövlət 
ideologiyası məqamına yüksəldən 
ulu öndərin çiyinlərinə bu müqəddəs 
amal uğrunda çox ağır yük düş-
müşdü. O dövrdə Azərbaycanın 
düşdüyü çətin vəziyyətdən çıx-
masını istəməyən daxili və xarici 
qüvvələr vətəndaş həmrəyliyinin 
nail olunması uğrunda əzmlə ça-
lışan ümummilli liderə hər vəchlə 
mane olmağa çalışırdılar. Lakin 
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə 
verdiyi böyük dəstək sayəsində 
çirkin təxribatların sonu uğursuz-
luqla nəticələndi, etno-konfessional 
durumun tənzimlənməsi sahəsində 
mövcud olan nöqsanlar aradan 
qaldırıldı, ölkəmizdə yaşayan bütün 
xalqların və dinlərin nümayəndələri 
arasında qarşılıqlı etimad, anlaşma 
və dostluq münasibətləri qorunaraq 
daha da möhkəmləndirildi. Beləliklə, 
ümummilli lider ölkədə vətəndaş 
həmrəyliyinin, cəmiyyətdə vəhdətin 
qurulmasına nail oldu. Çünki 
ölkəmizdə birliyə çatmağın yeganə 
düzgün yolu azərbaycançılıq kon-
sepsiyasını elmi-nəzəri səviyyədən 
dövlət ideologiyası müstəvisinə 
qaldırmaqdan keçirdi. 

Görkəmli akademik Ramiz 
Mehdiyev 9 noyabr 2007-ci il 
tarixdə mətbuatda dərc olunan 
“Azərbaycançılıq – milli ideo-
logiyanın kamil nümunəsi” adlı 
məqaləsində azərbaycançılığın 
müstəqilliyimizin ilk illərində baş 
qaldıran ifrat millətçi və separat-
çı çağırışlar fonunda mübarizə 
ideyası kimi meydana çıxdığını 
bildirərək yazır: “O, ölkədə yaşayan 
bütün etnik qrupları və millətləri 
ümumdövlət mənafeləri və dəyərləri 
əsasında real surətdə birləşdirmək 
ideyasının verballaşdırılması kimi, 
1992-1993-cü illərdə xüsusilə geniş 
yayılan şovinist və separatçılıq 
əhvali-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə 
ideyası kimi meydana gəlmişdir. 
Yeni anlayış ictimaiyyət tərəfindən 
kifayət qədər tez dəstəklənmiş, 

təzə, məzmunlu elementlərlə 
dolğunlaşmışdır. Düşünürük ki, 
indi “Azərbaycançılıq” artıq milli 
ideologiyanın ilk nümunəsi hesab 
edilə bilər”.

Akademik R.Mehdiyevin 
qeyd etdiyi kimi, azərbaycançılıq 
məfkurəsi milli ideologiya olaraq 
ictimaiyyət tərəfindən tez dəstək 
görmüşdür. Bunun isə səbəbi odur 
ki, yalnız bu ideya ölkəmizdə 
yaşayan bütün xalqların və dinlərin 
nümayəndələrini ümumi tarix, 
mədəniyyət və mənəvi dəyərlər, 
ümumi ünsiyyət dili ətrafında, bir 
sözlə, vahid ideologiya çətiri altında 
birləşdirməyə qadirdir. Başqa cür 
desək, azərbaycançılıq – müstəqil 
Azərbaycanda ölkənin bütövlü-
yünün, birlik və həmrəyliyinin 
ümumiləşmiş ifadəsi, müxtəlif 
xalqların, mədəniyyətlərin, 
ənənələrin, konfessiyaların vəhdəti, 

Azərbaycanı özünə Vətən hesab edən 
bütün xalqları birləşdirən ideyadır. 

Azərbaycançılıq ideologiyası-
nın əsas tərkib hissələrindən birini 
multikulturalizm təşkil edir. Məlum 
olduğu kimi, multikulturalizm 
cəmiyyətdə mövcud olan etnik, 
irqi, dini və mədəni müxtəlifliklərə 
münasibətdə dövlətin apardığı 
konkret siyasəti – etnik-mədəni 
müxtəlifliklərin qorunmasını əks 
edir. Multikulturalizm etnik, irqi, 
dini və mədəni müxtəlifliklərin 
tənzimlənməsinə yönələn bir 
siyasət kimi milli azlıqların etnik-
mədəni dəyərlərini nə assimilyasi-
yaya uğradır, nə də ki, onların bu 
dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin 
inkişafından təcrid edir. Multikultu-
ralizm titul etnos ilə milli azlıqların 
etnik-mədəni dəyərlərinin inkişa-
fına eyni şərait yaratmaqla onların 
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri 
üçün zəmin yaradır və bununla da 
cəmiyyətdə inteqrasiya proseslərini 
möhkəmlədir. Azərbaycançılıq 
ideologiyasının əsasında vətəndaş 
həmrəyliyi və ictimai birliyə nail 
olmaq məqsədilə etnik-mədəni, dini 
müxtəlifliyin qorunması və multikul-
tural dəyərlərin inkişafı üçün münbit 
şəraitin yaradılması prinsipi durur. 
Şovinizm, irqi, etnik və dini ayrı-
seçkilik, separatçılıq, diskriminasiya 
kimi anlayışlar azərbaycançılıq ideo-
logiyasına ziddir. Məhz belə univer-
sal, mütərəqqi və humanist yanaşma 
dövlətçilik fəlsəfəmizin təməlini 
təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, 
azərbaycançılıq etnik-mədəni, dini 
müxtəlifliyin dövlətçilik maraqları 
naminə uzlaşmasını təmin edir. Ulu 
öndər Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayındakı nitqində bu barədə 
demişdir: “Azərbaycançılıq – öz 
milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi 
dəyərlərini qoruyub saxlamaq, 
eyni zamanda, onların ümumbəşəri 
dəyərlərlə sintezindən, inteqrasi-
yasından bəhrələnmək və hər bir 
insanın inkişafının təmin olunması 
deməkdir”. 

Başqa bir çıxışında ümummilli 
lider bəyan etmişdir: “Azərbaycan 
Respublikası çoxmillətli 
bir dövlətdir. Azərbaycanda 
müsəlmanlarla yanaşı, başqa dinlərə 
mənsub olan vətəndaşlar da yaşa-
yır. Azərbaycan müstəqil, demok-
ratik dövlət kimi öz ərazisində 
yaşayan bütün xalqlara, bütün 
millətlərə, dinindən, irqindən, siyasi 
mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq 
azadlıq, hürriyyət imkanları verir”.

Gördüyümüz kimi, ümummilli 
lider öz çıxışlarında Azərbaycanın 
çoxmillətli bir dövlət olduğunu 
bildirmiş, eləcə də azərbaycançılıq 
məfkurəsinin sosial-fəlsəfi 
mahiyyətini şərh edərkən, bu 
ideologiyanın tərkib hissəsi olaraq 
ölkəmizdə yaşayan bütün xalq-
ların özünəməxsus milli-mənəvi 
dəyərlərinin, adət-ənənələrinin 
qorunduğunu, yəni multikulturaliz-

min azərbaycançılıq ideologiyasının 
tərkib hissəsi olduğunu vurğulamış-
dır. 

Odur ki, ulu öndər 
azərbaycançılıq məfkurəsini dövlət 
ideologiyası səviyyəsinə qaldırmaqla 
yanaşı, həm də Azərbaycanda mul-
tikulturalizm siyasətinin banisi və 
memarı sayılır.

Heydər Əliyev hakimiyyətə 
qayıtdığı gündən ölkəmizdə yaşayan 
azsaylı xalqların, etnik qrupların hü-
quq və azadlıqlarının qorunmasına, 
onların maddi-mənəvi tələbatlarının 
ödənilməsinə böyük həssaslıqla ya-
naşmış, bu məsələni daim öz diqqət 
mərkəzində saxlamışdır. Məhz onun 
təşəbbüsü və göstərişi ilə milli azlıq-
ların ədəbiyyat, dil, adət-ənənələrinin 
mühafizəsi və inkişaf etdirilməsinə 
hüquqi baza yaradılmışdır. Ümum-
milli liderin hakimiyyəti dövründə 
qəbul edilən bir sıra qanunlarda 

azsaylı xalqların milli kimliyinin qo-
runmasına əsaslı təminat verilmişdir.

Ulu öndərin əsasını qoy-
duğu multikulturalizm siyasəti 
Azərbaycanda dövlət-din 
münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
olmasını təmin etmişdir. Bu, özünü 
ilk növbədə dörd əsas məqamda 
göstərir: 1. Ölkəmizdə dini azadlıq-
ların təmin edilməsində; 2. Bütün 
dinlərin, məzhəblərin qanun qarşısın-
da bərabər olmasında; 3. Dini icma-
ların fəaliyyətinə dövlət tərəfindən 
hər cür dəstək göstərilməsində; 4. 
Dinlərarası münasibətlərin qarşılıq-
lı hörmət və əməkdaşlıq əsasında 
qurulmasında.

Həmçinin Heydər Əliyev dövlət-
din münasibətləri sahəsində bir sıra 
ilklərə imza atmışdır. Belə ki, Ra-
mazan ayında Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah-
şükür Paşazadə tərəfindən verilən 
iftar mərasimində Azərbaycandakı 
bütün dini konfessiya liderlərinin 
dövlət başçısı ilə bir süfrə ətrafında 
yığışmaq ənənəsinin əsasını qoymuş-
dur. Hazırda bu gözəl, multikultural 
ənənə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən davam etdirilir. 

Eyni zamanda, 16 noyabr 
Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilk 
dəfə Azərbaycanda 1999-cu ildə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü və ölkəmizdəki dini kon-
fessiyaların başçılarının iştirakı ilə 
qeyd edilmişdir. 

Bununla yanaşı, ulu öndər 
Heydər Əliyev ölkəmizdəki 
müsəlmanlara, xristian və yəhudi 
icmalarına əlamətdar dini günlər və 
bayramlarla bağlı təbrik məktubları 
ünvanlamış, onların müraciətlərinə 
böyük diqqətlə yanaşmışdır. 
Buna nümunə kimi, molokanların 
kompakt halda yaşadıqları İsma-
yıllı rayonunun İvanovka kəndini 
göstərmək mümkündür. Ötən əsrin 
90-cı illərində həmin kəndin rus 
əhalisi Heydər Əliyevə müraciət 
edərək İvanovkadakı kolxoz kənd 
təsərrüfatı sisteminin saxlanılmasını 
xahiş etmişdir. Ulu öndər bu kəndin 
əhalisinin xahişinə böyük həssaslıq 
göstərərək İvanovkada kolxozun 
saxlanılması barədə göstəriş ver-
mişdir. Bu isə kənd sakinləri üçün 
həyati əhəmiyyət kəsb edən qərar 
olmuşdur. Çünki hazırda Nikolay 
Vasilyeviç Nikitinin adını daşıyan 
həmin kolxozun sayəsində kənddəki 
molokan icması varlığını qoruya 
bilmişdir.

Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
multikultural dəyərlərin qorunması 
və inkişafı sahəsinə verdiyi töhfələr 
haqqında danışarkən qeyd etmək 
lazımdır ki, məhz onun təşəbbüsü ilə 
Rus Pravoslav Kilsəsinin Müqəddəs 
Sinodunun 28 dekabr 1998-ci il 
tarixli qərarı əsasında Bakı və 
Xəzəryanı Yeparxiya bərpa edil-
mişdir. Bu isə ölkəmizdə yaşayan 
Rus Pravoslav İcmasının həyatında 

tarixi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar 
hadisə olmuşdur. Bununla yanaşı, 
2002-ci ildə Heydər Əliyevin dəvəti 
ilə Roma Katolik Kilsəsinin başçısı 
II İohann Pavel Azərbaycanı ziyarət 
etmiş, habelə ulu öndərin göstərişi ilə 
katolik məbədinin inşası üçün Bakı-
nın mərkəzində böyük bir ərazi ayrıl-
mışdır. Bütün bunlar ölkəmizdəki az-
saylı katolik icması üçün əhəmiyyətli 
hadisəyə çevrilmişdir. 

Göstərilən faktlar bir daha sübut 
edir ki, ictimai-siyasi fəaliyyəti boyu 
Azərbaycanda tolerant dəyərlərin və 
dini-etnik müxtəlifliyin qorunmasına 
böyük əhəmiyyət verən dahi lider 
mültikulturalizm siyasətini sözdə 
deyil, əməldə həyata keçirmişdir. 

Burada onu da qeyd etmək 
 lazımdır ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin əsasını qoyduğu mul-
tikulturalizm siyasəti bu gün 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 
Müasir dövrdə multikulturalizm 
siyasəti bir sıra Qərb ölkələrində 
iflasa uğrayarkən ölkəmizdə bu 
siyasət vasitəsilə cəmiyyətdəki 
etnik-mədəni müxtəlifliyin 
tənzimlənməsi sahəsində böyük 
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Dövlət 
başçısı bu ilin 2-3 may tarixlərində 
Bakıda keçirilmiş V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
munun rəsmi açılış mərasimində 
bildirmişdir: “Multikulturalizm 
bizim üçün həyat tərzidir. Bu söz 
nisbətən yeni olsa da, biz həmin 
ab-havada əsrlər boyu yaşamışıq. 
2016-cı ilin Azərbaycanda “Multi-
kulturalizm ili” elan olunması onu 
sübut edir ki, biz dünyanın diqqətini 
bu mühüm ideyaya cəlb etmək 
istəyirik…Bizim üçün multikultura-
lizm həm də siyasətimizin mühüm 
elementlərindəndir. Azərbaycanda 
multikulturalizm üzrə beynəlxalq 
mərkəz yaradılıb. Biz bu dəyərləri 
təşviq edir və multikulturalizmin 
böyük gələcəyinin olduğunu nümayiş 
etdiririk…”.

Prezident İlham Əliyevin qeyd 
etdiyi kimi, hazırda dünyada multi-
kulturalizmin əsas mərkəzlərindən 
birinə çevrilən ölkəmizdə tolerant 
və multikultural dəyərlərin inkişa-
fı istiqamətində dövlət tərəfindən 
mühüm tədbirlər görülür. Bunun 
ən bariz nümunələrindən biri 
tolerantlığın, habelə mədəni, dini, 
linqvistik müxtəlifliyin qorunmasını 
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinin 15 
may 2014-cü il tarixli fərmanı ilə 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin yaradılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikasının 
daxili siyasətinin tərkib hissəsi 
olan multikulturalizm onun xa-
rici siyasətinə də müsbət təsir 
göstərir, daha konkret desək, onun 
səmərəliliyini artırır. Ölkənin 
daxili siyasətinin tərkib hissəsi 
olan multikulturalizmin onun xarici 
siyasətinə təsir etməsi təsadüf deyil. 
O, bir növ qanunauyğunluqdur. Bu 
qanunauyğunluq daxili və xarici 
siyasət arasında olan münasibətdən 
irəli gəlir. Bu münasibətdə daxili 
siyasət xarici siyasətə münasibətdə 
müəyyənedici rol oynayır. Ölkədaxili 
sabitlik dövlətin xarici siyasətinin 
sülhyönümlü, beynəlxalq hüququn 
prinsiplərinə uyğun olması üçün 
zəmin yaradır. Və əksinə ölkədaxili 
vəziyyətin qeyri-sabit, böhranlı 
olması dövlətin xarici siyasətinin 
təcavüzkarlığına, onun beynəlxalq 
hüquq normalarına məhəl qoymama-
sına şərait yaradan əsas səbəblərdən 
biridır.

Daxili siyasətin xarici siyasətə 
münasibətdə müəyyənedici rol 
oynaması ideyasına əsaslanaraq, 
Azərbaycanın daxili siyasətinin 
tərkib hissəsi olan multikulturaliz-
min ölkənin xarici siyasətinə müsbət 
təsir göstərdiyinin nəticəsində 
xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi 

müəyyən uğurların səbəblərini 
anlamaq mümkündür. Əgər ölkə 
daxilində Azərbaycan Respubli-
kasının multikulturalizm siyasəti 
cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və 
mədəni müxtəlifliklərin və onların 
əsasını təşkil edən dəyərlərin qorun-
masına səbəb olursa, ölkələrarası 
münasibətlərdə bu siyasət etnik, dini, 
irqi və mədəni mənsubiyyətlərindən 
asılı olmayaraq bütün ölkələrlə 
Azərbaycanın hərtərəfli əlaqələrinin 
inkişafına imkan verir. Bu isə öz 
növbəsində, dünya miqyasında 
mədəniyyətlərarası və sivilizasi-
yalararası dialoqun inkişafı üçün 
əlverişli şərait yaradır. Odur ki, bu 
istiqamətdə ölkəmiz böyük uğurlara 
imza atmışdır. Belə uğurlardan biri 
kimi son dövrdə siyasi leksikona 
daxil olmuş “Bakı prosesi”ni qeyd 
etmək olar.

Ötən il on illiyini qeyd etdiyimiz 
və qlobal hərəkata çevrilmiş “Bakı 
prosesi” müxtəlif mədəniyyətlər ara-
sında dialoqun inkişaf etdirilməsini 
nəzərdə tutan bir təşəbbüsdür. Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə 
irəli sürülən və Azərbaycan multikul-
turalizminin beynəlxalq münasibətlər 
sistemində təzahürü olan bu təşəbbüs 
çərçivəsində mədəniyyətlərarası və 
sivilizasiyalararası dialoqun inki-
şafına xidmət edən bir sıra nüfuzlu 
beynəlxalq tədbirlər Azərbaycanda 
keçirilmişdir.

Prezident İlham Əliyev bu il 
martın 14-16-da Bakıda keçirilən 
VII Qlobal Bakı Forumundakı 
çıxışında “Bakı prosesi”nin önəmini 
belə ifadə etmişdir: “Azərbaycan 
müxtəlif ölkələrlə yaxın əməkdaşlıq 
imkanından istifadə edərək Bakı 
prosesinə start verdi. Ötən il biz 
Bakı prosesinin 10-cu ildönümü-
nü qeyd etdik. Bu, bizim İslam 

Əməkdaşlıq Təşkilatına və Avropa 
Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərini birgə toplantıya dəvət 
etməyimizlə başladı. Bu, çox uğurlu 
oldu və beləliklə, növbəti il biz daha 
bir görüş keçirdik və sonra, BMT 
tərəfindən dəstəklənən bu format 
Bakı prosesi adlandırıldı. Bu, 100-
dən çox ölkəni əhatə edən həmin iki 
böyük beynəlxalq təşkilat arasında 
qarşılıqlı əlaqə və müzakirələrin 
yeganə formatıdır”.

Qeyd edək ki, “Bakı prose-
si” çərçivəsində 5 Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
mu (2011-ci, 2013-cü, 2015-ci, 
2017-ci və 2019-cu illərdə), 6 Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu 
(2011-ci, 2012-ci, 2013-cü, 2014-cü, 
2016-cı və 2018-ci illərdə), Dünya 
Dini Liderlərinin Sammiti (2010-cu 
ildə), eləcə də Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 
7-ci Qlobal Forumu (2016-cı il) 
keçirilmişdir. Bu ilin noyabr ayının 
14-15-də isə “Dünya dini liderlərinin 
II Bakı sammiti”nin keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.

Ulu öndərin memarı olduğu 
Azərbaycanın multikulturalizm 
siyasətinin əhəmiyyətini beynəlxalq 
ekspertlər, xarici diplomatlar, KİV 
nümayəndələri, ölkəmizə səfər 
edən qonaqlar daim vurğulayır, öz 
çıxışlarında bu siyasətin dünya üçün 
bir model olduğunu ifadə edirlər. 
Məsələn, tanınmış çilili jurnalist 
Markos Borkoski “Azərbaycan: 
dini birgəyaşayışın vadisi” başlıq-
lı məqaləsində bunları demişdir: 
“Azərbaycan müsəlman ölkəsidir, 
amma burada katolik, pravoslav 
məzhəblərinə və yəhudi dininə etiqad 
edənlər sülh, harmoniya və qarşı-
lıqlı hörmət şəraitində yaşayırlar. 
Bu gün bu barədə yazmaq xəyal, 
təxəyyül və ya inanılası çətin hekayə 
kimi səslənə bilər. Amma bu, bir 
həqiqətdir, reallıqdır”. 

ABŞ-ın Beynəlxalq Dini Azad-
lıqlar üzrə Komissiyasının üzvü, 
Xristian Liderlərin Təriqətlərarası 
Konqresinin banisi Coni Mur ötən 
ilin dekabr ayında ölkəmizə səfəri 
zamanı şahidi olduğu dini etiqad 
azadlığı sahəsində Azərbaycan 
həqiqətlərini belə ifadə etmişdir: 
“Mən Azərbaycanda birlikdə namaz 
qılan sünni və şiə din xadimləri, 
birgə ibadət edən pravoslav və pro-
testant xristianları, əmin-amanlıqda 
yaşayan yerli yəhudi icmasını 
gördüm”.

Beləliklə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin memarı olduğu multikul-
turalizm siyasəti sayəsində bu gün 
Azərbaycan dünyada ümumbəşəri, 
universal dəyərlərin qorundu-
ğu, sülh mühitinin və harmonik 
birgəyaşayışın hakim olduğu nadir 
məkan kimi tanınır. Azərbaycan 
bütün dünyaya özünün multikul-
turalizm siyasəti vasitəsilə etnik-
mədəni müxtəlifliyin ən mütərəqqi 
tənzimlənmə modellərindən biri 
olan multikulturalizmin Azərbaycan 
modelini təqdim edir.

Azərbaycan multikulturalizminin banisi

Bəşəriyyətin keçdiyi çoxminillik inkişaf yoluna nəzər yetirdikdə, dahi tarixi şəxsiyyətlərin 
insanlığın, yaxud öz xalqlarının taleyüklü məsələlərində həlledici və mühüm rol oyna-
dıqlarının şahidi oluruq. Məşhur şotlandiyalı filosof və tarixçi Tomas Karlaylın təbirincə 
desək, “ümumdünya tarixi – dahi şəxslərin tərcümeyi-halıdır”. Amma qeyd etmək lazım-

dır ki, tarix səhnəsinə çox şəxsiyyətlər gəlmiş-getmiş, lakin onların heç də hamısı öz xalqının 
xilaskarına çevrilə bilməmişdir. Ömrünü və fəaliyyətini daim xalqının tərəqqisinə həsr etmiş, 
Vətənin ən çətin anında isə qurtuluş yolunu göstərmiş bu cür liderlər nadir şəxsiyyətlərdir.

Əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndər Heydər Əliyev öz Vətəninin inkişafı və dünyada layiqincə 
tanınması yolunda yorulmadan mübarizə aparan belə nadir və seçilmiş şəxsiyyətlərdən olmuş-
dur. Məlumdur ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etsə də, xalqımız 
böyük çətinliklərlə üzləşmiş, ağır sınaqlara məruz qalmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə 
xaos, özbaşınalıq, anarxiya hökm sürmüşdür. O dövrdə hakimiyyətdə olan qüvvələrin yarıtmaz 
siyasəti respublikamızı siyasi böhrana sürükləmiş, faktiki olaraq, dövlətimiz məhvolma təhlükəsi 
ilə üz-üzə qalmışdır. Məhz Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan ümummilli 
lider Heydər Əliyev ölkəmizin ən ağır məqamlarında əzmkarlıq nümayiş etdirərək, müstəqilliyin 
qorunması naminə addımlar atmış, xalqımızın tarixinə milli dövlətçiliyin xilaskarı, müasir 
Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu kimi daxil olmuşdur. Buna görə də Azərbaycan xalqı 
əsl müstəqilliyə 15 iyun 1993-cü ildə – ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından 
sonra nail oldu. Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev qeyd edir: “1993-cü il tariximizdə dönüş 
nöqtəsi olmuşdur. Əslində, bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır”. 

Etibar NƏCƏFOV,  
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri, 
professor 
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Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə: Prezident İlham Əliyev 
bəşəriyyətin mənəvi ehtiyac duyduğu qlobal ideyalar irəli sürür

– Şeyx həzrətləri, dövlətimiz 
dinə və dindarlara hər zaman qayğı 
göstərir. Prezident İlham Əliyevin 
son sərəncamları bu qayğının ba-
riz nümunəsidir. Bu barədə nə deyə 
bilərsiniz?

– Bismillahir-rəhmanir-rəhim! 
Peyğəmbər Salavatullahın hədisi 

vardır ki, Allah-Təala bir xalqı istəsə, o 
xalqa müdrik rəhbər, öndər göndərəcək 
və bu xalqı zülmətdən nura tərəf apara-
caq. Şükürlər olsun ki, Azərbaycana belə 
rəhbərlər lütf edilib və bu şəxsiyyətlərin 
ümumbəşər əhəmiyyətli ideyaları 
sayəsində ölkəmiz, xalqımız adını dünya-
nın tarix salnaməsinə həkk etməyə nail 
olub. 

Bəli, Azərbaycan Prezidentinin önəmli 
qərarları sırasında 70 illik yubileyim və 
Şeyxülislam kimi fəaliyyətə başlamağımın 
40 illiyi münasibətilə verdiyi sərəncamlar 
xüsusi yer tutur. Mən dövlətçiliyimiz, 
bölgəmizin tarixi üçün əhəmiyyətli 
olan bu sərəncamları həm şəxsimə, 
həm də Azərbaycan dindarlarına olan 
yüksək hörmət və etimadın göstəricisi, 
eyni zamanda, milli-mənəvi dəyərlərə 
ali diqqətin bariz nümunəsi kimi qəbul 
edirəm. Qafqaz bölgəsi dindarlarının, dini 
icma və konfessiya rəhbərlərinin arzu və 
iradəsini ifadə edərək dövlətimizin başçı-
sına minnətdarlıq məktubu ünvanlamışıq. 
Bir daha təşəkkürlərimi Azərbaycanın 
liderinə, dünya miqyaslı dövlət xadiminə 
ünvanlamaqdan şərəf duyuram. Zati-
aliləri sayəsində nail olduğumuz hər bir 
uğur dünya müsəlmanlarının, Azərbaycan 
ictimaiyyətinin və dini mühitimizin 
nəzərində əlamətdar və tarixi hadisəyə 
çevrilir. Ölkəmizi bütün sahələrdə inkişaf 
mərhələsinə qaldıran, dini-mədəni 
mühitin tərəqqisini təmin edən, so-
sial-iqtisadi islahatları ilə xalq-dövlət 
birliyini möhkəmləndirən Prezidentimiz 
yüksək təfəkkürü sayəsində XXI əsrdə 

bəşəriyyətin mənəvi ehtiyac duyduğu 
və zamanın tələblərinə cavab verən 
ideyalar irəli sürür və onların reallaşdırıl-
ması istiqamətində əməli səylər göstərir. 
Bu, Uca Yaradanımızın buyurduqlarına 
uyğun olan, müqəddəs amallara xidmət 
edən və insanlığın vəhdəti, həmrəyliyinə 
rəvac verən önəmli missiyadır. Dün-
ya ictimaiyyəti bunu görür və yüksək 
dəyərləndirir.

Müxtəlif qitələrin nümayəndələrinin, 
fərqli din və mədəniyyətlərin 
təmsilçilərinin Prezident İlham Əliyevin 
elan etdiyi “Multikulturalizm ili” və “İslam 
Həmrəyliyi ili” kimi qlobal əhəmiyyətli 
ideyalar ətrafında bir araya gəlməsi 
böyük nailiyyətdir. Dünyanın multi-
kulturalizm mərkəzlərindən biri kimi 
tanınan Azərbaycan Respublikasında 
sivilizasiyalararası və dinlərarası dia-
loqa töhfə verən nüfuzlu beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsi artıq ənənəyə 
çevrilib. Beynəlxalq ictimaiyyəti narahat 
edən humanitar problemlər 2008-ci ildən 
etibarən mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Bakı 
prosesi” çərçivəsində müzakirə olunur, 
dünyanın tanınmış dini liderləri, ictimai-
siyasi xadimləri, dövlət rəsmiləri, nüfuzlu 
alim və ziyalıları arasında səmərəli fikir 
mübadilələri aparılır. Bu baxımdan 2010-
cu ildə dünya dini liderlərinin Bakıda 
keçirilmiş Sammiti sivilizasiyalararası 
dialoqun inkişafına, müxtəlif dini konfes-
siyaların əməkdaşlığının genişlənməsinə, 
eləcə də qarşılıqlı etimad mühitinin yara-
dılması işinə böyük töhfə olmuşdu. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin sərəncamına əsasən 2019-cu il 
noyabrın 14-15-də Bakı şəhərində Dünya 
dini liderlərinin II sammiti keçiriləcək. Bu 
sammit çərçivəsində ayrı-ayrı regionlarda 
gedən mürəkkəb etnik-dini proseslərin 
və qloballaşan dünyanın müasir çağı-
rışlarının nüfuzlu dini-ictimai xadimlərin 

iştirakı ilə birgə müzakirəsi aktuallıq və 
dəyər kəsb edir. Əminik ki, müxtəlif milli, 
dini, mədəni mənsubiyyət daşıyıcıla-
rı arasında qarşılıqlı etimad, anlaşma 
mühitinin yaradılması baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyan bu tədbir dünyada 
sülhün, əmin-amanlığın, multikulturaliz-
min, dinlər və millətlər arasında əlaqələrin 
möhkəmlənməsi işinə layiqli töhfəsini 
verəcək. Bu, Azərbaycanımız üçün böyük 
uğurdur. 

Din xadimi olaraq, xüsusən şadam 
ki, Azərbaycan iqtisadi, siyasi, diplomatik 
sahədə uğurları ilə yanaşı, nümunəvi 
dini-mənəvi həyatı ilə də dünyanın 
diqqət mərkəzindədir. Biz dünya miqya-
sında dinlərarası əməkdaşlığın uğurlu 
ənənəsinə hər zaman sadiqik. Əlbəttə, 
Azərbaycanın bu sahədə uğurlarını 
şərtləndirən məqamlardan ən mü-
hümü odur ki, ölkəmizdə din-dövlət 
münasibətləri düzgün qurulub. Tole-
rantlıq dövlət səviyyəsində dəstəklənir. 
Azərbaycanda müxtəlif dini mənsubiyyətə 
malik insanlar özlərini cəmiyyətimizin 
ayrılmaz tərkib hissəsi hiss edir, dövlətin 
diqqətini, qayğı və himayəsini eyni 
dərəcədə hiss edirlər. 

Düşünürəm ki, Azərbaycan öz 
uğurlu multikulturalizm modelini dünya 
səviyyəsində tanıda bilib. Allah doğru 
yolda, haqq yolunda olanlara rəvac 
verir, düzgün addımlar atanlara hər 
zaman yardımçı olur. Əminəm ki, bu 
nailiyyətlərə görə əziz qardaşım Heydər 
Əliyevin də ruhu şaddır. Belə ki, bu uğurlu 
siyasətin əsası dünyaca tanınmış müdrik 

öndərimiz, bu günlərdə anadan olması-
nın növbəti ildönümünü qeyd etdiyimiz 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və 
bu xətti Prezident İlham Əliyev yüksək 
səviyyədə davam və inkişaf etdirir. Allah 
Heydər Əliyev həzrətlərinə rəhmət eləsin! 

Dindarlarımız hər zaman dövlətimizin 
başçısına Azərbaycan naminə misilsiz 
fəaliyyətində daha möhtəşəm uğurlar 
qazanması üçün dualar edirlər. 
Prezidentimiz hər zaman xalqın 
arasındadır, onun qayğıları ilə yaşayır, 
ehtiyacı olanın, kimsəsizin, dara 
düşənin, təbii fəlakətdən əziyyət çəkənin, 
ağsaqqalın, ağbirçəyin, uşaqların, 
əsgərin, məcburi köçkünün yanındadır. 
Azərbaycan xalqının dövlətimizin 
başçısına olan sonsuz etimadı, dəstəyi 
və məhəbbəti onun rifah və tərəqqisi 
üçün böyük zəhmətlər çəkən Prezident 
İlham Əliyevə ən dəyərli mükafatdır. 

Uca Allah belə əməllər sahibi-
nin bütün səylərinə rəvac verər. Biz 
dindarlar dövlətimizin başçısının xal-
qımızın rifahının daha da yaxşılaş-
dırılması üçün gördüyü işləri yüksək 
dəyərləndiririk. Azərbaycandakı din-
dövlət münasibətlərinin yüksək səviyyədə 
təmin edilməsi istiqamətində əməli 
addımları, milli-mədəni irsin qorunması 
işinə göstərilən maddi və mənəvi yardımı, 
dini abidələrə dövlət səviyyəsində qayğı 
və himayəni müdrik siyasətin nümunəsi 
kimi dəyərləndiririk. Biz, Prezidentimizə 
din xadimlərinə ali diqqət və davamlı 
maddi-mənəvi qayğısına görə hədsiz 
minnətdarlığımızı çatdırmaqdan şərəf 

duyuruq. Biz Uca Allahın lütfü, Preziden-
timizin rəhbərliyi ilə gələcəyimizə ümidlə 
baxır, dövlətimizin, xalqımızın daha 
böyük uğurlara imza atacağına inanırıq. 
Dini mərkəz olan Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi başda olmaqla, bütün dindarlar 
Prezident İlham Əliyevin yanındadırlar 
və Azərbaycanın səadətini təmin edən 
siyasətini hər zaman dəstəkləyir, xalqı-
mızın və dövlətimizin tərəqqisi naminə 
gördüyü dəyərli işlərə Uca Yaradanımız-
dan rəvac diləyirlər.

– Dövlətimizin başçısının imzala-
dığı sərəncamlarla bağlı hansı işlər 
görülüb və görülməsi nəzərdə tutulur?

– Dövlətimizin başçısının imzaladığı 
sərəncamlara uyğun olaraq yaradılmış 
Təşkilat Komitəsinin sədri Baş Nazirin 
müavini Əli Əhmədovun rəhbərliyi ilə 
iclas keçirilib. Artıq dünya dini liderlərinin 
II Bakı Sammitinə dəvət olunacaq 
qonaqların siyahısı dəqiqləşdirilib və 
dəvətlər ünvanlarına göndərilib. Sammitin 
miqyasına, əhəmiyyətinə və statusuna 
uyğun təşkilati – texniki işlər başlanılıb. 
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
də öz növbəsində, sərəncamlardan irəli 
gələn məqamlara dair tədbirlər planı 
hazırlayıb. Təşkilat Komitəsində təmsil 
olunan rəsmilər, dini icma rəhbərləri, elm 
adamları, media rəhbərləri ümumölkə 
əhəmiyyətli tədbir olan bu sammitin təşkili 
işinə öz töhfələrini verirlər və İnşallah, 
bu səylər ən yüksək şəkildə öz nəticəsini 
göstərəcək.

– Son görüşlərinizdə Vyana 
şəhərində keçiriləcək konfransın 
mesajını verdiniz. Bu konfransın 
gündəliyində hansı məsələlər var? 
Dağlıq Qarabağ məsələsini Vyana 
konfransında da qaldıracaqsınızmı? 

– Bəli, 2017-ci ilin sonunda “İslam 
Həmrəyliyi ili”nin yekunlarına həsr olunan 
Bakı konfransında iştirakçıların yekdil 
fikri əsasında, dinlərarası və sivilizasiya-
lararası əməkdaşlıq ideyalarının davamlı 
şəkildə təbliğ olunması üçün Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin nəzdində müxtəlif ölkələrin 
nüfuzlu din və ictimai xadimlərindən 
ibarət Bakı Beynəlxalq dinlər və siviliza-
siyalararası əməkdaşlıq Mərkəzi təsis 
olundu. Bu mərkəzin xətti, Xarici İşlər 
Nazirliyi və mənzil-qərargahı Vyanada 
yerləşən KAİCİİD beynəlxalq dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoq Mərkəzinin 
dəstəyi, Avstriyanın müvafiq dövlət, 
qeyri-hökumət təşkilatları, dini və elm 
mərkəzləri ilə birgə bu il iyunun 19-20-
də Vyana şəhərində “Sivilizasiyalar və 
dinlərarası dialoqdan bəşəri həmrəyliyə” 

mövzusunda beynəlxalq konfrans 
keçiriləcək. 

Konfransda “Sivilizasiyalararası və 
dinlərarası dialoqun bəşəri həmrəyliyə 
doğru inkişafı dünyada sülhün və əmin-
amanlığın bərqərar olmasına və dini tole-
rantlıq ideyalarının tərənnümünə xidmət 
edir”, “Terrorizm, ekstremizm, separatizm, 
ksenofobiya, islamofobiya dinlərarası 
dialoqa və həmrəyliyə təhdid kimi”, 
“Gənclərin maarifləndirilməsində, mədəni 
və mənəvi irsin qorunmasında sivilizasi-
yalar və dinlərarası əməkdaşlığın rolu”, 
“İnsan hüquqlarının qorunması sahəsində 
sivilizasiyalar və dinlərarası dialoqun 
əhəmiyyəti, insanlara qarşı zorakılıq hal-
ları – irqi və dini dözümsüzlük, işğalçılıq, 
etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalmış 
qaçqın və məcburi köçkünlərə, miqrantla-
ra mərhəmət və qayğı göstərməyin vacib-
liyi”, “Münaqişə zonalarında etnomədəni 
və dini abidələrin dağıdılması və zora-
kılığa məruz qalması”, “Dövlət, elm və 
din xadimlərinin sivilizasiyalararası və 
dinlərarası dialoqun və əməkdaşlığın 
təşviqində birgə səylərinin rolu” mövzu-
larında müzakirələr aparılacaq. Bunlarla 
yanaşı, böyük Azərbaycan mütəfəkkiri 
İmadəddin Nəsiminin ümumbəşəri, multi-
kultural ideyalarının dövrümüz üçün aktu-
allığı mövzusu da gündəmə gətiriləcək. 

Allahın yaratdığı ən böyük dəyər 
insan həyatıdırsa, onun xilası müxtəlif 
millətlərə və dinlərə mənsub insanla-
rın qarşılıqlı anlaşma və ehtiramından, 
müxtəlif mədəniyyətlərin dialoqundan 
keçir. Bu, Uca Yaradanımıza xoş olan 
mənəvi üstünlükdür, bəşəri ucaldan 
dəyərdir. Biz bu məqamı xalqımızın ən 
ağrılı yeri olan Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı məsələdə də unutmur, problemin 
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
ədalətli sülh yolu ilə həllində israr edirik. 

Bu günədək iştirak etdiyim elə bir 
beynəlxalq tədbir, çıxış etdiyim elə bir 
xitabət kürsüsü olmayıb ki, oradan xalqı-
mızın ən böyük problemi olan Qarabağ 
məsələsini xatırlatmayım, ərazilərimizin 
20 faizinin işğal altında olduğunu, dini-
mədəni abidələrimizin dağıdılmasını, bir 
milyondan artıq qaçqın və məcburi köç-
kün soydaşlarımızın problemini qaldırma-
yım. Vyana konfransı da istisna olma-
yacaq. Avropanın mərkəzində biz bütün 
dünya ictimaiyyətinin diqqətini Qarabağ 
probleminə yönəltmək fürsətindən istifadə 
edəcəyik.

Qoy Uca Allah lütf və mərhəmətini 
hər zaman Azərbaycan xalqı və dövləti 
üzərində bərqərar etsin! İnşallah!

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə AZƏRTAC-a məxsusi müsahibə 
verib. Müsahibədə Şeyxülislam Allahşükür 

Paşazadənin anadan olmasının 70, şeyxülislamlıq 
fəaliyyətinin 40 illik yubileyinin qeyd edilməsi və “Dünya 
dini liderlərinin II Bakı sammiti”nin keçirilməsi ilə əlaqədar 
Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin sərəncamlarından, bu 
istiqamətdə görülən işlərdən söhbət açılır.

“Məxfi əsirlər” sənədli filmi təqdim olunub

DTX-nin yaradıcı heyəti tərəfindən 
istehsal olunmuş filmdə Azərbaycan 
xalqının İkinci dünya müharibəsində 
faşizm üzərində Qələbənin qazanıl-
masına verdiyi müstəsna töhfələrdən 
bəhs olunur. DTX-nin arxiv sənədləri və 
zəngin faktoloji materialları əsasında 
ərsəyə gələn filmdə, həmçinin Avropa 
müqavimət hərəkatında göstərdikləri xü-
susi şücaətə görə vaxtilə Fransa və İtali-
ya hökumətləri və hərbi komandanlıqları 
tərəfindən “Vətənpərvərin sertifikatı” ilə 
təltif edilmiş azərbaycanlı partizanların 
döyüş yolundan bəhs olunur.

Tədbirdə DTX-nin rəisi, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, gene-
ral-polkovnik Mədət Quliyev, dövlət 
rəsmiləri, ictimai-siyasi xadimlər, tanın-
mış mədəniyyət və incəsənət adam-
ları, xarici ölkələrin səfirləri və Bakıda 
akkreditə olunan diplomatik korpusun 
nümayəndələri, ASAN könüllüləri, 
gənclər və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
təmsilçiləri və ali təhsil müəssisələrinin 
tələbələri iştirak ediblər.

Əvvəlcə faşizmə qarşı mübarizədə, 
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bü-
tövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş 
qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Azərbaycan Respublikasının Xalq 
artisti, tanınmış kinossenarist Ramiz 
Fətəliyev bildirib ki, Azərbaycan xal-
qının qədim və zəngin milli-mənəvi 

dəyərləri var. Abidələrimiz, musi-
qimiz, mədəniyyətimiz bizim milli 
dəyərlərimizdir. Ancaq ən əsas və böyük 
dəyərlərimiz insanlardır. "Məxfi əsirlər" 
filmində də insan talelərindən bəhs olu-
nur. Mənə elə gəlir ki, adamlar iki dəfə 
dünyasını dəyişirlər. Birinci dəfə həqiqi 
mənada, ikinci dəfə isə insanların yad-
daşından silinəndə. Zəhra Quliyeva bu 
filmlə bir qrup insanı ikinci ölümdən qur-
tarıb, onların yaddaşlardan silinməsinə 
imkan verməyib.

Filmin quruluşçu rejissoru və sse-
nari müəllifi Zəhra Quliyeva çıxışında 
bildirib ki, azərbaycanlılar döyüşkən 
ruha, əyilməz iradəyə və böyük əzmə 
malik, öz torpağını canı bahasına 
qorumağa hazır olan vətən övladla-
rı kimi hər zaman seçiliblər. Bunun 
bariz və parlaq nümunəsi kimi İkinci 
dünya müharibəsində insanlığa qarşı 
yönəlmiş faşizmin məhv edilməsində 
igid və qəhrəman azərbaycanlıların 
şücaətlərini xüsusi qeyd etmək lazım-
dır. Bu qanlı müharibədə 600 mindən 
çox azərbaycanlı iştirak edib. Onla-
rın təxminən yarısı Vətən uğrunda 
qəhrəmancasına həlak olaraq döyüş 
meydanlarından geri qayıtmayıb. Bun-
ların içərisində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
adına layiq görülənlərlə, təltif olunanlarla 
yanaşı, göstərdikləri tarixi fədakarlığa 
baxmayaraq, canları və qanları bahası-
na qazandıqları əsl qiymətlərini alma-
yanlar da az deyil. 

Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin uzaqgörən, müdrik siyasəti 
nəticəsində İkinci dünya müharibəsi işti-
rakçılarının mənəvi haqları müstəqilliyin 
ilk illərində özlərinə qaytarılıb. Bu gün 
də həmin siyasətin layiqli davamçı-
sı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
müharibə iştirakçılarına, veteranlara 
və onların ailə üzvlərinə hərtərəfli 
diqqət və qayğı göstərilir. “Məxfi əsirlər” 
filminin ərsəyə gəlməsi də dövlətimizin 
bu sahədə yürütdüyü siyasətə verilən 
töhfədir. Təqdim olunan “Məxfi əsirlər” 
filmi ilə biz də dövlətimizə yararlı olmağa 
çalışmışıq. Filmin çəkilişləri Şamaxı, 
Zaqatala, Neftçala və Bakıda aparılıb.

“Məxfi əsirlər” filminin ərsəyə 
gəlməsində, ilk növbədə, dövlətimizin 
başçısı Prezident İlham Əliyevə və 
birinci xanım Mehriban Əliyevaya 
bütün yaradıcı heyətin adından dərin 
təşəkkürümü bildirirəm.

Eyni zamanda, öz evlərinə alnıaçıq 
və üzüağ, qürurla geri qayıdan, lakin bu 
gün aramızda olmayan partizanlarımızın 
bugünkü tədbirimizdə iştirak edən 
ailə üzvlərinə, filmin yaradıcı heyətinə 
təşəkkür edirəm”, – deyə Zəhra 
Quliyeva bildirib. 

Daha sonra filmə baxış olub. Orijinal 
rejissor yanaşması və operator çəkilişi, 
bədii quruluş səhnələri ilə zəngin olan 
modern formatda hazırlanmış film tama-
şaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

AZƏRTAC

 � Mayın 8-də Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin (DTX) Mədəniyyət Mərkəzində 
“Məxfi əsirlər” sənədli filminin təqdimatı 
keçirilib.

Mərkəzi Bankla Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının 
əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub
 � Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini 

Alim Quliyev Azərbaycanda səfərdə olan 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) 
regional meneceri Damien Şilsin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Bankdan AZƏRTAC-a bil-
dirilib ki, görüş zamanı IFC-
nin Azərbaycandakı hazırkı 
və gələcək fəaliyyət proq-
ramı, o cümlədən maliyyə 
infrastrukturu, elektron və 
rəqəmsal maliyyə xidmətləri 
ilə bağlı məsələlər müzakirə 
edilib.

A.Quliyev ölkədəki 
iqtisadi islahatlar, islahatlar 

gündəliyinə uyğun olaraq 
Mərkəzi Bankın keçirdiyi 
layihələr barədə məlumat ve-
rib. Qeyd edib ki, Azərbaycan 
Prezidentinin bəyan etdiyi 
inkişaf strategiyası əsasında 
ölkədə sürətli sosial-iqtisadi 
inkişafa nail olunub, makroiq-
tisadi və maliyyə sabitliyinin 
dayanıqlılığı təmin olunub. 
O, beynəlxalq əməkdaşlığın 

mühüm istiqamətlərindən 
biri kimi nüfuzlu beynəlxalq 
maliyyə-kredit institutları, 
eləcə də IFC ilə əlaqələrin 
önəmini diqqətə çatdırıb. 
Mərkəzi Bank və IFC ara-
sında əməkdaşlığı yüksək 
qiymətləndirərək əlaqələrin 
bundan sonra da inkişaf 
edəcəyinə əminliyini ifadə 
edib.

Nümayəndə 
heyətinin rəhbəri D.Şils 
təmsil etdiyi qurumun 
Azərbaycanda fəaliyyətindən 
məmnunluğunu ifadə edib 
və IFC tərəfindən proqram-
ların həyata keçirilməsində 

göstərdiyi dəstəyə görə 
Mərkəzi Bankın rəhbərliyinə 
təşəkkürünü bildirib. O, 
ölkədə makroiqtisadi və 
maliyyə sabitliyinin təmin 
edilməsi istiqamətində görül-
müş işləri, aparılan islahat-
ları müsbət qiymətləndirərək 
təmsil etdiyi qurumun bundan 
sonra da ölkəmizdə özəl sek-
torun dəstəklənməsinə hazır 
olduğunu deyib.

Görüşdə, həmçinin 
Mərkəzi Bank ilə IFC ara-
sında əməkdaşlığın gələcək 
perspektivləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

“Bir gəncin manifesti” məktəb səhnəsində

 � Azərbaycan ədəbi-bədii fikrində və elmində özünəməxsus 
yeri olan Mir Cəlal Paşayevin “Bir gəncin manifesti” romanının 
motivləri əsasında Binəqədi məktəbliləri tərəfindən hazırlanan 
tamaşaya baxış keçirilib.

Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti 
başçısının müavini Aygün Əliyeva, Bakı 
Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir mü-
avini Hüseyn Əsgərov, Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısı aparatının şöbə mü-
diri Elmin İmanov, YAP rayon təşkilatının 
sədri Ramiz Göyüşov, RİH başçısı apa-
ratının şöbə müdiri Nicat Allahverdiyev, 
rayon orta ümumtəhsil müəssisələrinin 

direktorları, sahə inzibati ərazi dairələri 
üzrə nümayəndələr, bələdiyyə sədrləri 
iştirak ediblər.

Mərasimin əvvəlində tədbir iştirakçı-
larına layihə ilə bağlı videoçarx təqdim 
olunub. 

Tədbirdə çıxış edən Aygün 
Əliyeva müharibə şəraitində yaşayan 
Azərbaycan üçün vətənpərvərlik hissləri 
aşılayan belə əsərlərin çox aktual və 

gərəkli olduğundan söz açaraq bildi-
rib ki, “Bir gəncin manifesti”nin indiki 
nümayişi tarixi mədəniyyət mərkəzimiz 
və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərinin 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
işğal edildiyi günə təsadüf edir. Həmin 
vaxtdan 27 il ötsə də, işğal belə da-
vam etməyəcək. Prezident, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin qətiyyəti və iradəsi sayəsində 
bütün yağı əsirliyində olan torpaqları-
mız, o cümlədən Qarabağın tacı Şuşa 
nəyin bahasına olursa-olsun düşmən 
tapdağından azad ediləcək. 

Tədbirdə çıxış edən Elmin İmanov, 
Hüseyn Əsgərov, Ramiz Göyüşov 
yazıçının bədii və elmi irsi, zəngin 
yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti haqqın-
da ətraflı məlumat verərək, “Bir gəncin 
manifesti”nin həm məzmun, ideya, 
həm də bədii mükəmməlliyinə görə, XX 
əsr Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi 
yer tutduğunu, gənc nəsil arasında 
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında 
önəmli rol oynadığını vurğulayıblar.

Tamaşanın nümayişindən sonra bir 
qrup müəllim və şagird rayonun mədəni-
kütləvi tədbirlərində fəal iştirakına görə 
Fəxri fərmanla təltif edilib.

 “Xalq qəzeti”
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keyfiyyətləri ilə xalqına, millətinə, 
digər tanınmış siyasətçilərə nümunə 
olan Heydər Əliyev siyasət dünyasın-
da bacarığı, səriştəsi, uzaqgörənliyi, 
hadisələri hiss etmə, duyma və 
düzgün qərarlar vermə qabiliyyətinə 
görə nadir şəxsiyyət olmuşdur. Ulu 
öndər malik olduğu bu keyfiyyətlər 
sayəsində Azərbaycanı siyasi, iqtisa-
di, ideoloji cəhətdən inkişaf etdirərək 
özünün arzuladığı səviyyəyə çatdır-
mışdır. 

Onun xidmətlərini sadalamaqla 
bitib tükənən deyildir. Lakin real-
lıqları, dahi öndərin Vətəni, xalqı, 
milləti üçün etdiklərini görmək və 
onları qiymətləndirmək üçün onun 
keçdiyi həyat yoluna nəzər salmaq 
lazımdır. Bu yol onun ölkə rəhbəri 
simasında fəaliyyətə başladığı 14 iyul 
1969-cu ildən başlanmışdır. Həmin 
tarixdə Heydər Əliyev Azərbaycan 
Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə 
seçilmişdir. Bu dövrdə respublika-
mız ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, 
mənəvi-psixoloji və s. sahələri 
əhatə edən problem və çətinliklərlə 
üz-üzə qalmışdı. İqtisadiyyat dur-
ğunluq vəziyyətinə düşmüş, əsas 
iqtisadi göstəricilərin səviyyəsinə 
görə Azərbaycan keçmiş sovetlər 
birliyində sonuncu yerlərdən birini 
tutmuşdu. 

Belə taleyüklü, çətin və 
məsuliyyətli məsələlərin həlli 
ölkənin yeni rəhbəri Heydər Əliyevin 
üzərinə düşdü. 1969-cu ilin avqus-
tunda onun rəhbərliyi ilə keçirilən 
Azərbaycan KP MK-nın Plenumu 
yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcı 
oldu. Bu plenumda Heydər Əliyev 
xalq təsərrüfatında yaranmış qeyri-
qənaətbəxş vəziyyətin səbəblərini 
açıqladı və vəziyyətdən çıxış yollarını 
müəyyən etdi. O, çox uzaqgörənliklə 
hiss edirdi ki, ölkənin, millətin siyasi 
müstəqilliyi onun iqtisadi azadlığın-
dan keçir. Bu amilləri nəzərə alaraq 
həmin dövrdə qısa müddət ərzində 
onun rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı 
ilə Azərbaycanın uzunmüddətli iqti-
sadi inkişaf strategiyası hazırlandı və 
həyata keçirilməyə başlandı. 

Heydər Əliyev 1969-1982-ci 
illər ərzində xalqı səfərbər 
edərək qarşıya qoyduğu 

strateji məqsədlərə nail oldu. Həmin 
illər Azərbaycan xalqının quruculuq 
səlnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldı. 
Heydər Əliyev Azərbaycanı qüdrətli, 
elmi-intellektual kadr potensialı-
na malik olan, güclü sənaye, kənd 
təsərrüfatı və enerji potensialına sa-
hib, İttifaq miqyasında göstəricilərinə 
görə ilk yerlərdə dayanan bir respub-
likaya çevirdi.

İttifaq miqyasında Heydər 
Əliyevin gündən-günə artan nüfuzu 
sayəsində SSRİ hökuməti 1970-1978-
ci illər ərzində respublikamızda xalq 
təsərrüfatının intensiv inkişafı ilə bağ-
lı beş xüsusi əhəmiyyətli qərar qəbul 
etmişdir. 1970-1982-ci illərdə Heydər 
Əliyevin xidmətləri nəticəsində res-
publikamızda iqtisadiyyatın inkişafı 
dinamik xarakter almış, həmin illər 
quruluculuq və inkişaf mərhələsi kimi 
tariximizə həkk olunmuşdur. Ölkə 
yüksək sosial-iqtisadi göstəricilərə 
nail olaraq bütün istiqamətlərdə orta 
ittifaq göstəricilərini ötüb keçmiş-
dir. Belə ki, həmin dövrdə istehsal 
edilən milli gəlir 2,6 dəfə, sənaye 
məhsulunun həcmi 2,7 dəfə, kənd 
təsərrüfatı məhsulunun həcmi 2,3 
dəfə artmışdır. 

 Heydər Əliyev 1969-1982-ci illər 
ərzində Azərbaycanı inkişaf etdirərək 
SSRİ tərkibində özünü təmin etmək 
imkanları olan respublikaya çevirmiş-
di. 1982-1992-ci illər ərzində ölkəyə 
rəhbərlik etmiş səriştəsiz adamların 
fəaliyyəti nəticəsində əvvəllər yara-
dılmış potensial dağıdılmış, iqtisa-
diyyat yararsız hala düşmüş, ölkə 
faktiki olaraq böhrana düçar olmuş-
dur. Böhran vəziyyəti ölkənin ictimai 
həyatının bütün sahələrini bürümüş, 
çox çətin bir vəziyyət yaranmışdı. 
Bu vəziyyəti nəzərə alaraq Heydər 
Əliyev demişdir: “Azərbaycanın 
tarixində nəinki illər itirilmiş, həm də 
bu illərdə Azərbaycan “ölüm və ya 
olum” dilemması ilə üz-üzə qalmış-
dı”. Belə bir çətin vəziyyətdə xalq 
ümidini Heydər Əliyevə bağlayaraq, 
onu təkidlə respublika rəhbərliyinə 
qaytardı. Beləliklə, 15 iyun 1993-
cu ildən etibarən xalqın qurtuluşu 
başlandı. 

Ulu öndər vəziyyyətin çətin, 
ağır olduğunu görərək qarşıda duran 
vəzifələrin məsuliyyətini çiyninə 
götürdü və yenidən quruculuq 
fəaliyyətinə başladı. Bu mərhələdə 
fəaliyyət artıq Azərbaycanın müstəqil 
dövlət olaraq qarşısında duran çox 
mühüm yeni dövlət modelinin 
yaradılmasına yönəldilməli idi. 
Məhz bu zəruri məsələləri nəzərə 
alan ümummilli lider qeyd edirdi 
ki,  Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyinin bərpasından 
sonra strateji məqsəd yeni iqtisadi 
sistemə transformasiyadan, güclü 
dövlətçiliyin, onun siyasi və iqtisadi 
əsaslarının yaradılmasından, makro-
iqtisadi sabitliyin təmin edilməsindən, 
qanunlara tabe olan intelektual azad 
insanlar birliyinin, sosial dövlətin 
yaradılmasından ibarətdir. 

Yenicə müstəqillik qazan-
mış Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyini qorumağı, 
möhkəmləndirməyi, onu inkişaf 
etdirməyi özünün əsas vəzifəsi hesab 
edən, dövlətçilik ənənələrini əldə 
rəhbər tutan ulu öndər respublikamız-
da dövlət quruculuğu və dövlətçiliyin 
inkişafının təməl prinsiplərinin 
əsasını yaratmışdır. Bunun əsasında 
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və 
strategiya nəticəsində ölkədə getdikcə 
genişlənən iqtisad-siyasi böhranın 
qarşısı alınmış və ictimai siyasi sabit-
liyi təmin etmək mümkün olmuşdur.

1993-cü ilin payızın-
da Azərbaycan 
Respublikasının 

Prezidenti seçilən Heydər Əliyev 
ölkənin inkişaf strategiyasını hazırladı 
və onu reallaşdırmağa başladı. Bu 
strategiya ölkənin tarixi-iqtisadi 
xüsusiyyətlərini, geosiyasi şəraiti, 
milli mənafeyi, müasir dövrün 
tələblərini əsas tutaraq fəaliyyətin 
prioritet istiqamətlərini özündə əks et-
dirirdi. Bu istiqamətlərə makroiqtisadi 
sabitləşmə, bütün sahələrdə islahatla-
rın keçirilməsi, beynəlxalq inteqrasiya 
proseslərinə fəal surətdə qoşulma, 
ölkənin geosiyasi və geoiqtisadi 
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, 
xalqın sosial rifahının yaxşılaşdı-
rılması, xarici iqtisadi əlaqələrin 
genişləndirilməsi, beynəlxalq maliyyə 
kredit təşkilatları ilə əlaqələrin 
təkmilləşdirilməsi kimi vacib və 
zəruri məsələlər aid idi. Elmi-nəzəri 
və iqtisadi əsaslara söykənən bu stra-
tegiyanın əsasını ölkənin zəngin iqti-
sadi potensialını hərəkətə gətirməklə, 
dünya bazarında öz məhsulları ilə 
layiqli yer tutmaqla, ölkənin möv-
qeyinin möhkəmləndirilməsinə nail 
olmaq və bu əsasda bütün məqsədləri 
reallaşdırmaqdan ibarət fəaliyyət 
təşkil edirdi. 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
formalaşdırdığı və reallaşdırdığı 
iqtisadi siyasətin xarakterik cəhətləri 
çoxşaxəlidir. Bunlardan birincisi on-
dan ibarətdir ki, ulu öndər sabitliyin 
təmin edilməsinin əsasını neft stra-
tegiyasında, onun bazasında reallaş-
dırılan xarici investisiya siyasətində 
görürdü. Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində 
bağlanmış “Əsrin müqaviləsi” 
ölkəmizin taleyində həlledici rol 
oynadı. Bu müqavilənin reallaşdırıl-
ması nəticəsində dünyanın 10-dan 
artıq ölkəsindən tanınmış şirkətlər 
Azərbaycana cəlb edildilər. Onların 
respublikamızda fəaliyyət göstərdiyi 
illər ərzində iqtisadiyyata 125 milyard 
dollar həcmində xarici investisiya 
qoyuldu.

Heydər Əliyev tərəfindən real-
laşdırılan sosial-iqtisadi siyasətin 
mühüm cəhətlərindən biri də bu 
siyasətin insan amilinə yönəldilməsi 
idi. Bu istiqamətdə fəaliyyəti 
gücləndirmək üçün  1993-1994-cü 
illərdə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən aparıcı beynəlxalq neft 
şirkətlərindən birinin nəzdində “qara 
qızılı” millətin xeyrinə olaraq “insan 
kapitalına” çevirmək məqsədilə İnsan 
İnkişafı Mərkəzi yaradıldı. 1995-ci 
ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 

Milli İnsan İnkişafı hesabatı nəşr 
edildi. Bu hesabat özündə insanların 
uzun və sağlam ömür parametrlərini, 
təhsil səviyyəsini, tibbi xidmət 
səviyyəsini, mənzillə təminolunma 
səviyyəsini və bu kimi çoxsaylı sosial 
məişət göstəricilərini əks etdirir. Qlo-
bal İnsan İnkişafı hesabatına əsasən, 
Azərbaycan 1993-cü ildə İnsan İnki-
şafı İndeksinə görə 174 ölkə arasında 
110-cü yerdə olmuşdursa, 2003-cü 
ildə artıq 170 ölkə arasında 89-cu 
yerə qalxmışdı.

Ölkədə reallaşdırılan 
dövlət siyasətinin ən mühüm 
istiqamətlərindən biri də xarici iqti-
sadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və 
bu əsasda dünyanın aparıcı maliyyə-
kredit təşkilatları ilə əlaqələrin yara-
dılması və getdikcə təkmilləşdirilməsi 
olmuşdur. Müstəqillik əldə edildikdən 
sonra qısa bir müddət ərzində 
Azərbaycan dünyada böyük rola və 
əhəmiyyətə malik olan beynəlxalq 
maliyyə-kredit təşkilatlarına üzv 
olmağa başladı.

Qeyd edilən beynəlxalq maliyyə 
qurumlarının ölkəmizdə reallaşdır-
dıqları layihələr əsasında yeni iqtisadi 
sistemə transformasiyanı təmin edən 
bazar iqtisadiyyatına keçid üzrə 
islahat proqramları reallaşdırılmış, 
makroiqtisadi sabitləşməyə nail 
olunmuş, qaçqın və köçkünlərin 
problemlərinin həll edilməsinə kömək 
göstərilmiş, yardımlar verilmiş, həm 
aqrar sektorda, həm də qeyri-neft 
sektorunda əsaslı yenidənqurma işləri 
aparılmış, çoxsaylı iş yerləri yara-
dılmış, neft gəlirlərindən səmərəli 
istifadə və onun şəffaf idarə edilməsi 
sistemi yaradılmış, infrastrukturun 
bərpa edilməsi sürətləndirilmişdir.

Ulu öndər tərəfindən aparılan 
makroiqtisadi sabitləşmə siyasətinin 
mühüm elementlərindən biri də 
Azərbaycanın Minilliyin İnkişaf 
Məqsədlərinə qoşulması olmuşdur. 
Bu məqsədlər özündə ölkədə daya-
nıqlı inkişafı təmin edən, yoxsullu-
ğun azaldılmasına nail olunmasını 
və insan inkişafını əsas götürən 8 
məqsəd, 21 hədəf və 60 göstəricini 
əks etdirir. Minilliyin İnkişaf 
Məqsədləri 2000-ci ildə 147 dövlət və 
hökumət başçılarının iştirakı ilə Nyu-
York şəhərində Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Sammitində qəbul 
edilmişdir. Bu inkişaf məqsədlərinə 
qoşulmaqla öhdəliyə imza atan 
Heydər Əliyev Azərbaycanın spesifik 
xüsusiyyətlərini, yerli şəraiti və 
inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq 
ölkə üçün inkişaf məqsədlərinin 
əsas hədəflərini müəyyən etdi. Bu 
istiqamətdə aparılan fəaliyyətin əsas 

məqamı yoxsulluğun azaldılması 
problemi idi. Bu məsələ üzrə milli 
strategiya sənədi olan “Yoxsulluğun 
azaldılması və iqtisadi inkişafa dair 
Dövlət Proqramı” qəbul edildi. Bu 
sənədlə hökumət tərəfindən həyata 
keçirilməli prioritet istiqamət və 
tədbirlər müəyyən edildi. Beynəlxalq 
təşkilatlarla, xüsusən də Dünya Bankı 
ilə aparılan birgə fəaliyyət nəticəsində 
ölkədə yoxsulluq həddindən aşağı 
səviyyədə yaşayan əhalinin sayı 
1996-cı ildəki 68,1 faizdən 2002-ci 
ildə 46,7 faizə, 2003-cü ildə 44,7 
faizə salınmışdır. Hazırda yoxsulluq 
səviyyəsi 5 faiz təşkil edir. Ümum-
milli lider Heydər Əliyev demiş-
dir: “Bizim vəzifəmiz yoxsulluqla 
mübarizəni daha da gücləndirmək, 
yoxsulluğu azaltmaq və gələcəkdə 
Azərbaycanda yoxsulluğu tamamilə 
ləğv etməkdən ibarətdir”.

Ulu öndərin rəhbərliyi altında 
ölkədə sabit və dayanıqlı 
inkişafın təmin edilməsini 

reallaşdırmağa zəmin yaradan bir 
sıra proqram və qanunlar qəbul 
edilmişdir. “Neft və qaz gəlirlərinin 
idarə olunması üzrə uzunmüddətli 
strategiya” qəbul və icra edilmiş, 
onun əsasında “Neft fondu” yaradıl-
mışdır. “Azərbaycan Respublikasında 
xüsusi iqtisadi zonaların yaradılma-
sı və fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
haqqında”, “İnvestisiya fəaliyyəti 
haqqında”, “Azərbaycan Respub-
likasında kiçik və orta sahibkarlı-
ğın inkişafının Dövlət proqramı”, 
Azərbaycan Respublikasında 
maşınqayırma sənayesinin inkişafının 
Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)” 
“Azərbaycan Respublikasında aqrar 
bölmənin inkişafının Dövlət Proqramı 
(2002-2006-cı illər)” qəbul edildi. 
Bunlara paralel olaraq “Sahibkarlar 
Şurası” və “Azərbaycanda İnvestisi-
yaların Təşviqi və Məsləhət Fondu” 
yaradıldı. Həyata keçirilən iqtisadi 
inkişaf siyasəti nəticəsində ÜDM-in 
həcmi 2001-ci ilə nisbətən 2003-cü 
ildə 1,3 dəfə, iqtisadiyyata yönəldilən 
xarici və daxili investisiyaların həcmi 
3,7 dəfə artmışdır. 

Heydər Əliyevin Azərbaycanda 
formalaşdırdığı və reallaşdırdığı 
siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən 
biri də dayanılıqlı maliyyə-büdcə, 
vergi sisteminin formalaşdırılması idi. 
Bu məsələyə yüksək qiymət və dəyər 
verən ulu öndər sistemin mərhələli 
təkmilləşməsini xüsusi diqqət 
mərkəzində saxlayırdı.

Makroiqtisadi sabitliyin təmin 
edilməsində dövlət gəlirlərinin 
əhəmiyyətinə önəm verən ulu 
öndərin rəhbərliyi altında vergi 

sistemi və onun normativ hüquqi 
bazası formalaşdı, vergi qanun-
larının tədbiqinə dair təlimat və 
əsasnamələr hazırlandı. Bunlarla 
yanaşı, ölkədə makroiqtisadi sabitliyi 
daha da mökəmləndirmək, onu bütün 
sahələrdə daha da təkmilləşdirmək 
istiqamətində bir neçə fərman imza-
landı. Ulu öndərin imzaladığı 1993-cü 
il 24 noyabr tarixli “Azərbaycan Res-
publikasının sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında”, 
1993-cü il 15 iyun tarixli “Əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin 
sabitləşdirilməsi tədbirləri haqqında” 
fərmanları, “Azərbaycan Respublika-
sında iqtisadi yüksəliş və strukturun 
yenidən qurulması üzrə ortamüddətli 
proqram”, “Dövlət sektoruna investi-
siya qoyulmasının ortamüddətli proq-
ramı”, “2002-2005-ci illərdə turizmi 
inkişaf etdirmək və turizm ehtiyatla-
rından səmərəli istifadə etmək proq-
ramı” və digər fərman və proqramlar 
əsasında makroitisadi sabitliyin daha 
da möhkəmləndirilməsinin prioritet 
istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

BU gün beynəlxalq miq-
yasda Azərbaycanı 
xarakterizə edən 

əsas parametrlərdən biri də onun 
sürətli iqtisadi inkişaf tempinə 
malik olmasıdır. Buna nail olmaq 
üçün ölkədə məqsədyönlü və gərgin 
işlər aparılmış, çoxşaxəli islahatlar 
reallaşdırılmışdır. Bu islahatların 
ən mühüm elementlərindən biri də 
dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi 
olmuşdur. Hələ 1995-2000-ci illər 
ərzində Heydər Əliyev tərəfindən iki 
özəlləşdirmə proqramı qəbul edil-
mişdir. Həmin proqramların icrası 
nəticəsində ümumi daxili məhsul 
1996-cı ildə 1,3 faiz, 1997-ci ildə 5,8 
faiz, 1998-ci ildə 10 faiz, 1999-cu 
ildə 12 faiz artmışdır. Özəlləşdirmə 
proqramının əsas məqsədi iqtisadiy-
yatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, 
rəqabət mühitinin formalaşdırıl-
ması əsasında milli iqtisadiyyatın 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi, bazar 
münasibətlərinin iqtisadi əsası kimi 
özəl mülkiyyətçilər təbəqəsinin 
genişləndirilməsi və s. məsələlərdən 
ibarət olmuşdur.

Aparılan təhlillərdən belə bir 
nəticəyə gəlmək olar ki, müstəqillik 
əldə ediləndən ötən ilk beş ili, 
yəni 1996-cı il də daxil olmaqla 
həmin dövrü iqtisadiyyatın bazar 
prinsiplərinə uyğunlaşması, iqtisadi 
sistemin transformasiyasının ilkin 
mərhələsi adlandırmaq olar. Sonrakı 
1997-2003-cü illəri iqtisadiyyatın 
sabitləşməsi və transformasiya-
nın dərinləşməsi mərhələsi kimi 

qiymətləndirmək olar. Ulu öndər 
tərəfindən aparılan köklü islahatlar 
nəticəsində iqtisadiyyat yenidən 
qurulmuş, yeni iqtisadi sistemə trans-
formasiya sürətlə getmiş, ölkənin 
qeosiyasi və geoiqtisadi mövqe-
yi möhkəmlənmiş, ümumbəşəri 
dəyərlərdən bəhrələnərək idarəetmə 
modellərinin müsbət meyilləri 
əsasında iqtisadiyyatın sahələri 
inkişaf etdirilmiş və nəticədə milli 
dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişaf 
modeli formalaşmışdır.

2003-cü ildən 
başlayaraq, 
Azərbaycan 

Respublikasında ulu öndər tərəfindən 
yaradılmış milli dayanıqlıq və 
davamlı iqtisadi inkişaf modeli 
Heydər Əliyevin layiqli davamçısı 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla və 
daha təkmil formada reallaşdırılır. 
İlham Əliyev öz fəaliyyətində dövrün 
müasir idarəçilik üsul və qaydalarını 
tətbiq etməklə ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə daha böyük uğurlara nail 
olmasına imza atmışdır. Onun 
rəhbərliyi dövründə aparılan müdrik 
islahatlar, məqsədyönlü daxili və 
xarici siyasət sayəsində Azərbaycan 
Cənubi Qafqazın lider dövlətinə 
çevrilmişdir. Bu nəticənin əldə 
edilməsində başlıca amil səmərəli, 
uğurlu iqtisadi siyasət olmuşdur. 

 “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra 

ölkəmizin iqtisadiyyatında başlanan 
canlanma nəticəsində bir sıra neft 
və neft-qaz müqavilələri imzalan-
mış, enerji ixracı marşrutları re-
allaşdırılmışdır. Bu sahədə “Bakı 
– Tbilisi – Ceyhan” neft kəməri 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əgər 
“Əsrin müqaviləsi” kimi nəhəng 
müqavilənin imzalanması müstəqillik 
illərinin enerji tarixinin ilk əsas 
səhifəsini təşkil edirsə “Bakı – Tbili-
si – Ceyhan”ın inşası bu tarixin əsas 
hərəkətverici qüvvəsi sayılır. Bunun 
ardınca qaz ixracının əsas marşru-
tu olan Bakı – Tbilisi – Ərzurum 
(Cənubi Qafqaz) boru kəməri işə 
salınmışdır. 

Hazırda İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında Avropada ən iri infrastruktur 
leyihələrindən biri olan Cənub Qaz 
Dəhlizinin tikintisi yekunlaşmaq 
mərhələsindədir. Ötən il TANAP 
və Cənubi Qafqaz dəhlizinin açılışı 
olmuşdur. 

Ölkədə aparılan məqsədyönlü iq-
tisadi siyasət nəticəsində Azərbaycan 
nəinki bölgədə, eləcə də Avrasiya 
məkanında nəqliyyat mərkəzinə 
çevrilməkdədir. Bakı – Tbilisi – 
Qars dəmir yolunun işə salınması 
tarıxı hadisədir. Bununla yanaşı, 
Şimal – Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. Bu gün Şərq – Qərb və Şimal 
– Cənub nəqliyyat dəhlizlərində 
birləşən ölkələrin sayı 10-dan çoxdur 
və onların sayı artmaqda davam edir. 
Hər iki layihədə iştirak edən ölkə 
tək Azərbaycandır. Bu səbəbdən də 
Azərbaycan Avrasiyada çox böyük 
strateji nəqliyyat mərkəzinə çevri-
lir. Bu məsələdə xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edən məsələlərdən biri də Ələt 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət limanının 
işə salınması olmuşdur. 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilən iqtisadi siyasətin mü-
hüm elementlərindən biri də dünyaya 
iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirən 
xarici ticarət strategiyasıdır. Bu stra-
tegiya çərçivəsində həyata keçirilən 
ən zəruri məsələlərdən biri də qədim 
“İpək yolu”nun bərpası və onun daha 
da inkişaf etdirilməsidir. Bu vasitə ilə 
bir tərəfdən ölkələr arasında iqtisadi 
inteqrasiya güclənir, digər tərəfdən 
isə beynəlxalq yükdaşımalarına geniş 
meydan açılır. Tarixi İpək Yolu-
nun bərpası çərçivəsində transmilli 
layihələrdən biri olan – TRASEKA 
proqramının hazırlanması və yara-
dılması işində Azərbaycan dünya 
dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı və digər 
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı 
təmasda yaxından iştirak etmiş və 
layihənin daimi katibliyinin Bakı-
da yerləşməsinə nail olmuşdur. Bu 
layihənin reallaşmasında əsas mərhələ 
1998-ci ilin 8 sentyabr tarixində Ba-
kıda “İpək yolunun bərpası” mövzu-
sunda keçirilən beynəlxalq konfrans 
hesab edilir. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə 9 
ölkənin (Azərbaycan, Bolqa-

rıstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldo-
va, Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, 
Ukrayna) başçıları və eyni zamanda, 
13 beynəlxalq təşkilatın, 32 dövlətin 

nümayəndə heyətlərinin iştirak etdiyi 
konfransda İpək yolunun bərpası 
məqsədilə TRASEKA proqramı 
əsasında “Avropa – Qafqaz – Asiya” 
dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq 
nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli 
Saziş imzalanmış, Bakı Bəyannaməsi 
qəbul edilmişdir. 

Daxili və xarici siyasətdə 
göstərdiyi xidmətlər, həmçinin 
neft strategiyasının reallaşdırılma-
sı, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin 
davamlılığının təmin edilməsi 
sahəsindəki möhtəşəm nəticələrə görə 
Prezident İlham Əliyev xalqın şəksiz 
liderinə çevrilmişdir. Onun birbaşa 
rəhbərliyi altında həyata keçirilən 
tədbirlər nəticəsində 2003-cü ildən 
bu günədək ölkə iqtisadiyyatı real 
ifadədə 3,2 dəfə artmışdır. Bu, dünya 
miqyasında rekord göstəricidir. 
Həmin dövr ərzində ölkədə sənaye 
istehsalı 2,6 dəfə, ixrac 4,7 dəfə, 
valyuta ehtiyatları 24 dəfə artmışdır. 
Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisa-
diyyatına təxminən 250 milyard ABŞ 
dolları sərmayə qoyulmuşdur. Bu 
sərmayələrin yarısı xarici investisi-
yalardır. 

İlham Əliyev siyasətinin ən 
uğurlu məqamlarından biri ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycan beynəlxalq 
aləmdə öz mövqelərini durmadan 
möhkəmləndirə bilir. Ölkəmiz Dünya 
Bankının “Doing Business” hesaba-
tında 2006-cı ildə qeydə alınmış və 
o zaman 98-ci yerdə qərarlaşmışdı. 
Aparılan düzgün, məqsədyönlü, 
səmərəli islahatlar nəticəsində 
Azərbaycan 2018-ci ildə son hesa-
batda dünya miqyasında 25-ci yerdə 
olmuşdur. 

2003-2018-ci illər ərzində 
əhalinin məşğulluq problemləri uğur-
la həll olunmuş, bu dövr ərzində 2 
milyon yeni iş yeri yaradılmışdır. 

Azərbaycanın sürətli iqtisadi 
inkişafının təmin edilməsində, 
əhalinin sosial rifahının 

daimi olaraq yüksəldilməsində, orta 
təminatlı təbəqənin formalaşma-
sında, məcmu istehsalın artımının 
sürətlənməsində xüsusi rola malik 
olan məsələlərdən biri sahibkarlıq 
mühitinin yaradılması və inkişaf 
etdirilməsidir. 1994-cü ilin sentyab-
rında Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Bakıda “Sahibkarlıq strategiyası və 
iqtisadi yenidənqurma” mövzusunda 
keçirilən beynəlxalq konfransdan 
sonra ölkəmizdə kiçik və orta sahib-
karlığın sürətli inkişafı başladı. Xarici 
təcrübədən geniş şəkildə istifadə 
edilməklə ölkədə sahibkarlığın inki-
şafı ilə bağlı dövlət proqramları qəbul 
edildi. Onların uğurla icra edilməsi 
nəticəsində hazırda ölkədə qeyri-
neft sektorunun ümumi məhsulunun 
80-85 faizi sahibkarlıq müəssisələri 
tərəfindən istehsal olunur. Kiçik və 
orta sahibkarlığın sürətli inkişafı 
məqsədilə onlara müxtəlif güzəştlər 
tətbiq edilir, dövlət tərəfindən ən 
zəruri köməklər göstərilir.

Ölkədə dayanıqlı inkişafı 
məqsədilə həyata keçirilən mühüm 
məsələlərdən biri də regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi 
olmuşdur. Bu məqsədlə üç dövrü – 
2004-2008, 2009-2013, 2014-2018- ci 
illəri əhatə edən “Regionların sosial 
inkişafı Dövlət proqramları” qəbul 
edilmiş və uğurla həyata keçiril-
mişdir. Hazırda yeni 2019-2023 cü 
illəri əhatə edən dördüncü proqramın 
icrasına start verilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən aparılan düşünülmüş 
siyasət nəticəsində Azərbaycan 

həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən 
sabit və təhlükəsiz bir məkana çev-
rilmişdir. Azərbaycanda formalaşan 
və artıq beynəlxalq güclər tərəfindən 
də qəbul edilən davamlı, dayanıq-
lı iqtisadi inkişaf modelinin əsas 
gücü ondadır ki, onu xalq bəyənir 
və dəstəkləyir. Bu modelin reallaş-
dırılması nəticəsində ölkəmiz güclü 
dövlətə çevrilmişdir. Məhz bunun 
nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq 
kürsülərdə öz sözünü deyir, müəstəqil 
siyasətini aparır və maraqlarını qoru-
ya bilir. 

Azərbaycan Prezidentinin 
rəhbərliyi ilə aparılan düzgün iqti-
sadi və siyasi islahatlar nəticəsində 
ölkəmiz dünyada gedən riskli 
proseslərdən özünü qoruya bilmiş, 
dünya böhranından sonra dinamik in-
kişafını yenidən bərpa edə bilmişdir. 

Beləliklə, yuxarıda 
söylədiklərimizin məzmun yü-
künü və leytmotivini bir daha 
ümumiləşdirərək, belə nəticəyə 
gəlmək mümkündür ki, müasir 
Azərbaycan tarixinin son yarıməsrlik 
(1969-2019) bir dövrü dahi şəxsiyyət, 
ulu öndər Heydər Əliyevin Vətənə 
və millətə sevgisinin, polad kimi 
möhkəm siyasi əqidəsinin, dərin və 
əsaslandırılmış elmi baxışlarının, 
fəlsəfi düşüncəsinin, gələcək nəsillərə 
böyük ümidlə ünvanladığı ümummilli 
və ümumbəşəri ideyalarının təntənəsi 
dövrüdür. 

Əvəz ƏLƏKBƏROV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin “Maliyyə və 
maliyyə institutları” kafedrasının 

müdiri, iqtisad elmləri doktoru, 
professor 

Azərbaycanın siyasi, iqtisadi 
inkişaf strategiyasının təntənəsi

DÜNYA ölkələrinin tarixi sübüt edir ki, onların  inkişafında, 
xalqların tanınmasında, dünya miqyasında nüfuzlu 

yer tutmasında müstəsna rol xalqların yetişdirdiyi liderlərə məxsusdur. 
Azərbaycana da belə bir xoşbəxtlik qismət olmuşdur, onun Heydər 
Əliyev kimi uzaqgörən, millətini, xalqını, dövlətini canından çox sevən 
və qiymətləndirən bir lideri vardır. Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan 
xalqının minillik arzu və istəklərini reallaşdıran, ölkəmizi sivil dünyanın və 
Avropa ailəsinin üzvünə çevirən siyasi lider olmuşdur. Ömrünü bütövlükdə 
xalqının azadlığına və inkişafına həsr edən bu böyük şəxsiyyət millətə 
sədaqətlə xidmət etmişdir. Onun fəaliyyətinin hər anı xalqın taleyüklü 
məsələlərinin həllinə yönəlmişdir. 



Tədbir iştirakçılarını sa-
lamlayan “Azərenerji” ASC-nin 
vitse-prezidenti Ziyəddin Quliyev 
Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizin energetika sisteminin 
əsaslı şəkildə modernləşdirilməsi, 
“itirilmiş” generasiya güclərinin 
bərpası məqsədilə kompleks 
tədbirlərin həyata keçirildiyini 
diqqətə çatdırıb. Ziyəddin Quliyev, 
həmçinin bildirib ki, 2018-ci il 3 
iyul tarixində baş vermiş qəzanın 
təkrarlanmaması məqsədilə 
“Azərenerji” ASC tərəfindən 
hazırlanaraq dövlət başçısına 
təqdim edilən “Reabilitasiya üzrə 
Tədbirlər Planı” əsasında ötən 
ilin sentyabr ayından etibarən 
təxirəsalınmaz tədbirlər görülür.

 “Azərenerji” ASC-nin vitse-pre-
zidenti proqram çərçivəsində son 
üç ay ərzində “Cənub”, “Şimal” 
və “Bakı” elektrik stansiyalarında 
görülən işlər nəticəsində 230 MVt 
gücün bərpa edildiyini vurğulayıb: 
“Bundan əlavə, “Azərbaycan” 
İstilik Elektrik Stansiyasının 6 
saylı enerji blokunda kompleks 
yenidənqurma işləri aparılıb 
və nəticədə təmirdən sonra 6 
sayli enerji blokunda 60 MVt yük 
məhdudiyyəti aradan qaldırılıb. 
Ümumilikdə, “Reabilitasiya proqra-
mı” çərçivəsində Cənubi Qafqazın 
ən böyük istilik elektrik stansiyası 
olan “Azərbaycan” İES tamamilə 
yenidən qurulur. Yəni turbinlər, ge-
neratorlar, rele mühafizə sistemi, 
sexlər, yarımstansiyalar, 500 və 
330 kV-luq hava xətləri, əks qəza 
avtomatikası yenidən qurularaq 
bərpa edilir. Yanğınsöndürmə, 

inzibati bina, idarəetmə mərkəzi 
tikilir. Yuxarı Qarabağ kanalının 
üzərindən əhali üçün yeni körpü 
və yol salınacaq, yeraltı soyutma 
su boru sistemləri bərpa ediləcək. 
Görülmüş işlər nəticəsində stansi-
yanın gücü 320 MVt artaraq 2000 
MVt-a çatacaq”. 

Ziyəddin Quliyev, həmçinin 
vurğulayıb ki, “Reabilitasiya 
proqramı” çərçivəsində Bakı 
şəhərində, habelə regionlar-
da infrastruktur və sahibkarlıq 
obyektlərinin elektrik enerjisi ilə 
təchizatında mühüm rol oynayan 
“Bakı”, “Astara”, “Şəki”, “Xaçmaz”, 
“Şahdağ” və “Səngəçal” modul 
tipli elektrik stansiyalarında da iti-
rilmiş gücün bərpası istiqamətində 
işlər aparılır. O bildirib ki, bir çox 
elektrik stansiyaları və yarıms-
tansiyaların 500, 330, 320, 110 
kV-luq hava xətləri, o cümlədən 
yarımstansiyaların yenidən qurul-
ması işləri aparılır. Ziyəddin Qu-
liyev qeyd edib ki, “Reabilitasiya 
Proqramı”na müvafiq olaraq hazır-
da yüksəkgərginlikli elektrik verilişi 
xətlərində modernləşmə həyata 
keçirilir, enerjinin idarə edilməsi 
üçün SCADA dispetçer sisteminin 

yenidən qurulması istiqamətində 
işlər görülür. 

“Azərenerji” ASC-nin 
 vitse-prezidenti görülmüş işlərin 
ictimaiyyətə geniş və obyektiv 
şəkildə çatdırılması baxımından 
təmsil etdiyi qurumun media ilə 
əməkdaşlığa daim açıq oldu-
ğunu bildirib. Belə bir tədbirin 
təşkilində fondun dəstəyini yüksək 
dəyərləndirən Ziyəddin Quliyev 
sözü fondun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərliyə verib. 

İcraçı direktor Vüqar Səfərli 
tədbir iştirakçılarını salamlayaraq 
fondun fəaliyyət göstərdiyi 10 il 
müddətində ölkədə fikir, söz və 
məlumat azadlıqlarının inkişafı-
na, çap mediasının maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsinə, 
jurnalistlərin peşəkarlığının və 
məsuliyyətinin artırılmasına, eləcə 
də sosial müdafiəsinin və mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması-
na xidmət edən çoxsaylı layihələr 
həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb. 

Vüqar Səfərli mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
məqsədinə xidmət edən 
tədbirlərin, eləcə də birgə fərdi 

yazı müsabiqələrinin təşkilinin 
fondun fəaliyyətində prioritet 
istiqamətlərdən biri olduğu-
nu qeyd edib. İcraçı direktor, 
həmçinin bildirib ki, “Azərenerji” 
ASC ilə birgə keçirilən konfran-
sın məqsədi Azərbaycanın enerji 
təhlükəsizliyinin davamlı olaraq 
təmin edilməsi, elektrik enerjisinə 
artan tələbatın etibarlı və dayanıq-
lı şəkildə ödənilməsi, bu sahədə 
əsaslı modernləşmənin aparıl-
ması ilə əlaqədar reallaşdırılan 
tədbirlərin ictimaiyyətə dolğun 
şəkildə çatdırılmasıdır. 

Azərbaycanın nəinki qonşu 
ölkələrə, eləcə də bir sıra nüfuzlu 
Avropa ölkələrinə elektrik enerjisi 
ixrac etməsini, habelə “Azərenerji” 

ASC-nin Avropa miqyasında 
keçirilən tenderlərin qalibi ol-
masını yüksək dəyərləndirən 
Vüqar Səfərli son aylarda 
səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətində 
əhəmiyyətli dəyişikliklərin hiss 
olunduğunu diqqətə çatdırıb. 

Tədbirdə çıxış edən “Azərişıq” 
ASC-nin sədr müavini Ra-
mil Yusifov 2015-ci il fevralın 
 10-da “Bakıelektrikşəbəkə”nin 
bazasında “Azərişıq” ASC-nin 

yaradılmasından sonra istehlak-
çıların keyfiyyətli enerji təminatı 
sahəsində kompleks tədbirlərin 
həyata keçirildiyini, infrastruktu-
run müasirləşdirildiyini, qabaqcıl 
texnologiyaların tətbiq edildiyini 
diqqətə çatdırıb. “Azərişıq” ASC-
nin sədr müavini ölkə rəhbərliyi 
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 
strateji vəzifələrə müvafiq olaraq 
“Azərişıq” ASC-nin istehlakçıların 
etibarlı və dayanıqlı elektrik enerji 
ilə təchizatı istiqamətində sistemli 

iş apardığını xüsusi vurğulayıb. O 
bildirib ki, son illərdə yeni genera-
siya güclərinin yaradılması hesa-
bına Azərbaycan elektrik enerjisi 
sahəsində idxalçıdan ixracatçıya 
çevrilib, Bakı şəhərinin və region-
ların fasiləsiz, dayanıqlı elektrik 
enerjisi ilə təchizatındakı fasilələr 
aradan qalxıb. 

“Azərenerji” ASC sədrinin mü-
şaviri Vüqar Əliyev çıxışında “Re-
abilitasiya Proqramı” çərçivəsində 
energetika sistemində çalışan 
5600-dək əməkdaşın sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-
sı, onların əməkhaqlarının 
yüksəldilməsi, habelə peşə ha-
zırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərdən söz açıb. 

Sonra tədbir diskussiya for-
matında davam etdirilib. Görüşdə 
çıxış edən Milli Məclisin deputatı, 
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş 
redaktoru Hikmət Məmmədov, 
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru 
Həsən Həsənov, “Səs” qəzetinin 
baş redaktoru Bəhruz Quliyev, 
“İki Sahil” qəzetinin baş redak-
toru Vüqar Rəhimzadə, “Trend” 
İnformasiya Agentliyinin baş 

direktorunun müavini Arzu Na-
ğıyev, “Xalq Cəbhəsi” qəzetinin 
baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli 
səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətində 
son aylarda qabarıq hiss olunan 
yenilikləri təqdir edərək qurumun 
yeni rəhbərliyinin müasir tələblərə 
cavab verən islahatlarını razılıqla 
vurğulayıblar. 

Daha sonra media rəhbərlərini 
maraqlandıran suallar ətraflı ca-
vablandırılıb. 

Çıxışını davam etdirən fon-
dun icraçı direktoru Vüqar Səfərli 
diqqətə çatdırıb ki, keçirilən 
tədbirin yekunu olaraq “Azərenerji” 
ASC və fondun birgə təşkilatçılığı 
ilə “Azərenerji” ASC-nin Reabili-
tasiya Proqramı və yeni hədəflər” 
mövzusunda birgə fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsinin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 2019-cu il may 
ayının 10-dan iyulun 5-dək 
keçiriləcək müsabiqənin məqsədi 
“Azərenerji” ASC-nin “Reabilitasi-
ya Proqramı” çərçivəsində görülən 
və görüləcək işlərin, qarşıya 
qoyulmuş hədəflərin ictimaiyyətə 
obyektiv şəkildə çatdırılmasında 
peşəkar jurnalist yaradıcılığının 
stimullaşdırılmasıdır.

Fondun icraçı direktoru Vüqar 
Səfərli sonda media ilə səmərəli 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
verdiyi töhfəyə görə “Azərenerji” 
və “Azərişıq” açıq səhmdar 
cəmiyyətlərinin rəhbərliyinə 
təşəkkürünü bildirib, belə 
müştərək layihələrin gələcəkdə 
də davam etdiriləcəyinə əminliyini 
ifadə edib.

“Xalq qəzeti”

Aprel çağırışının yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş 

xidməti müşavirə keçirilib

Aprelin 1-dən 30-dək 
müddətli həqiqi hərbi 
xidmətə çağırışın yekunları, 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
banisi olduğu müasir, 
müstəqil Azərbaycanın Silahlı 
Qüvvələrinin çağırışçılarla 
komplektləşdirilməsi ilə bağlı 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
tərəfindən ay ərzində həyata 
keçirilən tədbirlər təhlil edilib.

Xidmət rəisi, general-
leytenant Arzu Rəhimov 
müşavirədə aprel çağırışının yekunla-
rına, Xidmət tərəfindən görülmüş işlərə 
və qarşıda duran vəzifələrə dair geniş 
hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. İdarə, 
şöbə və bölmələrin xidməti fəaliyyətini 
qiymətləndirib.

Müşavirə iştirakçılarının diqqətini 
həllivacib olan məsələlərə cəlb edən 
general-leytenant Arzu Rəhimov 
Xidmətin fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun olaraq səfərbərlik hazırlığı və 
səfərbərlik işinin təşkili, vətəndaşların 
hərbi qeydiyyata alınması, hərbi 
xidmətə hazırlanması və müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə çağırılması, 
gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhun-
da tərbiyə olunması istiqamətində 
həyata keçirilmiş işlərdən və qarşıda 
duran vəzifələrdən danışıb. Xidmət 
rəisi xüsusi vurğulayıb ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Silahlı 
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyevin xidmətin qarşısında 
qoyduğu tapşırıqlar tutduğu vəzifədən 

asılı olmayaraq, bütün şəxsi heyəti 
daha səylə xidmətə səfərbər edir. 
Elə bunun nəticəsidir ki, hər bir zabit, 
gizir, qulluqçu xidməti fəaliyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində əlindən 
gələni əsirgəməməlidir. Xidmət rəisi, ilk 
növbədə, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin Ali Baş 
Komandanlığı altında son illər ərzində 
SHXÇDX-də əldə edilən nəticələri 
qeyd edib. Bildirib ki, həyata keçirilən 
uğurlu islahatlar nəticəsində bütün 
sahələrdə olduğu kimi, SHXÇDX-də 
idarəetmə müasir dövrün tələblərinə 
uyğunlaşdırılır. Xidmətin peşəkar 
kadrlarla komplektləşdirilməsi, maddi-
texniki imkanlarının genişləndirilməsi 
istiqamətində əsaslı işlər görülür.

Xidmət rəisi vətəndaşların qəbulu 
və müraciətlərinə baxılması, vətəndaş 
məmnunluğunun təmin olunması 
işinin davam etdirilməsinin zəruriliyini 
qeyd edib. Vurğulayıb ki, hər bir hərbi 
qulluqçu, mülki əməkdaş vətəndaşların 

problemlərinə qayğı ilə 
yanaşmalı, öz davranışı, 
işi, mədəniyyəti ilə nümunə 
göstərməlidir. 

Müşavirədə Səfərbərlik və 
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətinin yerli idarə, 
şöbə və bölmələrində yol 
verilmiş nöqsanlar təhlil edi-
lib, çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması və gələcəkdə 
təkrarlanmamasına dair 
göstərişlər verilib. Şəxsi 
heyətin Azərbaycan Respub-

likasının Konstitusiyasına və qanun-
larına ciddi riayət etməsinin, hərbi 
nizamnamələrin tələblərini dəqiq yerinə 
yetirməsinin zəruriliyi vurğulanıb, həlli 
vacib məsələlərlə bağlı konkret qərarlar 
qəbul edilib. 

Müşavirədə kadr dəyişiklikləri 
həyata keçirilib. Xidmətin Bakı 
şəhəri Sabunçu və Suraxanı rayon 
idarələrinin, Cəlilabad, Ağcabədi 
və Gəncə şəhərinin Nizami ra-
yon şöbələrinin rəisləri tutduqları 
vəzifələrdən azad edilərək sərəncama 
götürülüblər.

 Müşavirəyə yekun vuran general-
leytenant Arzu Rəhimov görüləcək 
işlər və xidməti fəaliyyətin daha yüksək 
səviyyədə təşkil olunması barədə tapşı-
rıqlarını verərək bildirib ki, qurumun hər 
bir əməkdaşı bundan sonra da üzərinə 
düşən vəzifələrini şərəf və ləyaqətlə 
yerinə yetirməlidir.

“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Mərkəzinin foyesində 
ulu öndərin 96-cı ildönümünə həsr olun-
muş şəhər məktəblilərinin əl işlərindən 
ibarət sərgi təşkil olunub. Tədbir işti-
rakçıları sərgi ilə tanış olduqdan sonra 
ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat 
və fəaliyyətindən bəhs edən videoçarxa 
tamaşa ediblər.

Sonra ulu öndərin əziz xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbiri gi-
riş sözü ilə açan Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov 
ulu öndərin yorulmaz fəaliyyətindən, 
xilaskarlıq missiyasından danışıb. Natiq 
qeyd edib ki, ulu öndər daim Vətəninə 
və xalqına sədaqətlə xidmət edib. 

O, çətin və mürəkkəb tarixi dövrdə 
Azərbaycanı yox olmaq təhlükəsindən 
xilas edib. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin gərgin əməyi sayəsində 
Azərbaycanda hüquqi dövlət quru-
culuğu təmin olunub. Onun xalqımız 
qarşısında xidmətləri əvəzsiz və 

 danılmazdır. Başçı qeyd edib ki, əsası 
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş inkişaf strategiyası bu gün 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
uğurla davam etdirilir.

Tədbirdə iştirak edən digər natiqlər 
də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolundan 
danışıb, dövlətçilik tariximizdəki əzmkar 
fəaliyyətindən söhbət açıblar.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ümummilli liderin xatirəsi ehtiramla anılıb

Tədbirdə çıxış edən ATU-
nun rektoru, professor Gəray 
Gəraybəyli ulu öndər Heydər 
Əliyevin xatirəsinin həm 
Azərbaycanda, həm də ölkə hü-
dudlarından kənarda anıldığını 
bildirdi: “Bu tədbirlərin hər biri 
Azərbaycan xalqının ulu öndərə 
olan dərin minnətdarlığının 

rəmzidir. Bu minnətdarlıq 
hissi və dərin hörmət Heydər 
Əliyevin Azərbaycan xalqı 
qarşısında olan naliyyətləri və 
xilaskarlıq missiyası ilə bağlıdır”.

Rektor G. Gəraybəyli 
ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinin inkişafı yolunda 

həyata keçirdiyi siyasətin ayrı-
ayrı istiqamətlərindən danışıb. 
Ulu öndərin hakimiyyətdə 
olduğu dövrlərdə Azərbaycanda 
səhiyyənin inkişafına xüsusi 
diqqət göstərdiyini qeyd edib. 
Rektor qeyd edib ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev fenomeni 
istər Azərbaycan tarixində, 
istərsə dünya tarixində dərin bir 
iz qoyub: “Onun dərin siyasi irsi, 
həyat yolu bu gün də tarixçilər 
tərəfindən öyrənilməkdədir. 
Həqiqətən də analiz etsək 
görərik ki, Azərbaycan 
dövlətçiliyinin yaranmasında, 
ümumiyyətlə, Azərbaycanın 
və xalqımızın həyatında elə 
bir sahə yoxdur ki, orada ulu 
öndərin fəaliyyəti, gərgin işinin 
nəticəsi olmasın. Heydər Əliyevin 
Azərbaycan tarixində müstəsna 
yeri var. Ulu öndər deyirdi: “Gün 
gələcək, Azərbaycan dünyaya 
Günəş kimi doğacaq”. Əminliklə 
demək olar ki, bu gün biz məhz 
həmin tarixi yaşayırıq”. 

Mərasimdə ATU-nun ümumi 
cərrahiyyə kafedrasının müdiri, 
professor Elçin Ağayev, ATU-
nun ümumi və toksikoloji kimya 
kafedrasının müdiri, professor 
Eldar Qarayev çıxış edərək 
milli liderin həyat yolu, tarixi 
qərarları haqqında danışıblar. 
Qeyd olunub ki, azərbaycançılıq 
məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı 
olan Heydər Əliyev öz müdrik 
siyasəti, dönməz əqidəsi və 
tarixi uzaqgörənliyi sayəsində 
milli dövlətçilik ideyasının 
gerçəkləşdirilməsinə, müasir 
Azərbaycan dövlətinin qurulma-
sına və xalqımızın müstəqillik 
arzusuna çatmasına nail olub. 
ATU-nun ikinci müalicə pro-
filaktika fakültəsinin 361a 
qrup tələbəsi Nərgiz Nəbizadə 
sağlığında canlı əfsanəyə 
çevrilmiş dahi şəxsiyyətin 
gənclərə göstərdiyi qayğıdan və 
diqqətdən danışıb.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”
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Media rəhbərləri “Azərenerji” 
ASC-nin fəaliyyəti ilə tanış olublar

Mayın 8-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondunun və “Azərenerji” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Azərenerji” 
ASC ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsi” mövzusunda konf-
rans keçirilib. Tədbirdə fondun icraçı direktoru 
Vüqar Səfərli, “Azərenerji” ASC-nin vitse-prezi-
denti Ziyəddin Quliyev, səhmdar cəmiyyətin pre-
zidentinin müşaviri Vüqar Əliyev, “Azərişıq” ASC-
nin sədr müavini Ramil Yusifov, habelə ölkənin 
20-dək aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin 
rəhbərləri iştirak ediblər.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidmətində (SHXÇDX) Prezident 
İlham Əliyevin bu il fevralın 28-də imzala-

dığı “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 
2019-cu il aprelin 1-dən 30-dək müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi 
xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılma-
sı haqqında” Sərəncamının icrası ilə əlaqədar 
qurumun aparatının, eləcə də yerli idarə, şöbə və 
bölmə rəislərinin iştirakı ilə müşavirə keçirilib.

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti və YAP şəhər 
təşlikatının birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev 
Mərkəzində ulu öndər Heydər Əliyevin anadan 

 olmasının 96-cı ildönümünə həsr olunmuş  “Heydər  Əliyev – 
Azərbaycanın özü qədər əbədi lider” mövzusunda  elmi-nəzəri 
konfrans keçirilib.

Ulu öndərin doğum gününə 
həsr olunmuş tədbir 

Azərbaycan Tibb Universite tində 
(ATU) ulu öndər Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 96-cı il dönümünə 
həsr olunmuş mərasim keçirilib. 
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müharibəsində şücaət göstərmiş bir 
çox partizanların həyat və fəaliyyəti 
uzun müddət kölgədə qalıb. Yalnız 
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 
bərpa etdikdən sonra müxtəlif 
araşdırmalar nəticəsində onların 
bir qismi haqqında məlumatlar üzə 
çıxdı. Bəs hollandların “Medo” 
deyə haqqında bu gün də ehtiramla 
danışdıqları azərbaycanlı Məmməd 
Məmmədovun taleyini necə üzə 
çıxardınız?

– İkinci dünya müharibəsi 
zamanı əmim Ağakərim Ələsgərov 
da cəbhəyə yollananlar arasında idi. 
O, 1945-ci il mayın 1-də İtaliyada 
şəhid olmuş, Triyest şəhərində dəfn 
edilmişdi. Əmimin adı 1943-cü 
ildə “Vətən müharibəsi” ordeninə 
təqdim edilmişdi. Lakin onun 
döyüşdə yaralanıb əsir düşməsi 
ordeni almasına mane olmuşdu. 
Onunla birgə faşist Almaniyası bir 
qrup azərbaycanlı legioneri İtaliyaya 
göndərmişdi. Uzun müddət araş-
dırmalar nəticəsində onun məzarını 
tapmışam. Yəni partizanlarla, İkinci 
dünya müharibəsində şəhid olmuş 
həmyerlilərimizin taleyi ilə maraqlan-
mağım da elə buradan başladı. Odur 
ki, Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı 
kimi Azərbaycanın Hollandiyada-
kı səfirliyində çalışarkən əmimin 
məzarını tapa bildim. Bu axtarışın 
davamı olaraq, bir dəfə Hollandiyada 
yaşayan, əslən Şəkidən olan Kamran 
adlı azərbaycanlı həmyerlimiz mənə 
dedi ki, bir azərbaycanlı İkinci dünya 
müharibəsində Hollandiyanın xilas 

edilməsində qəhrəmanlıq göstərib, 
adı Məmməddir, ondan danışırlar. 

Bu barədə o vaxtkı səfirimiz 
Fuad İsgəndərova məlumat ver-
dim, o da bunu ətraflı araşdırmağı 
tapşırdı. Beləliklə, mən həmyerlimiz 
barədə axtarışa başladım. 2010-cu il 
yanvarın 1-i idi. Osterveyk şəhərinə 
gəldim. Bu şəhəri hollandlar “Ra-
bandt vilayətinin mirvarisi” adlan-
dırırlar. Şəhərə ilk səfərim həyat 
yoldaşım Elnarə xanımla baş tutub. 
Şəhərdə elə ilk dayanacaqda bir 

xanımdan soruşdum ki, burada İkinci 
dünya müharibəsində döyüşmüş bir 
azərbaycanlı döyüşçünün məzarı var, 
adı Məmməddir. Xanım “Medo?”–
deyə məndən soruşdu. “Yəqin ki, 
elə o, olar” – deyə cavab verdim. 
Öyrəndim ki, holland xanımın, 
ümumiyyətlə, hollandların “Medo” 
adlandırdığı azərbaycanlı Məmməd 
kilsə məzarlığında dəfn edilib. 
Deyilən məzarlığa yollandım. Orada 
axtarış aparmaq çətin idi. Məzarlıqda 
bir xanıma rast gəldim. O, axtardı-

ğım məzarı tapmaqda mənə kömək 
etdi. Məzarı göstərdi. Məmməd 
Məmmədov və həyat yoldaşı bir 
məzarda dəfn edilmişdi. 

Təşəkkür etdim və bu xanım 
söhbət zamanı dedi ki, bu ailə ilə 
qohumdur. İlk baxışda təəccüblənsəm 
də, məlum oldu ki, Məmməd 
Məmmədovun həyat yoldaşı tərəfdən 
qohumdur və məni digər qohumu 
ilə tanış etdi. Onun evinə apardı. 
Həmin qohum dedi ki, “Medo”nun 
qəsəbədə bir qızı var: Təbii ki, sonra 
biləcəydim ki, bizim Məmməd qızına 
öz anasının adını qoyub: Nənəxanım 
– Nensi. Nənəxanımın ( Nensi 
Doomen) əlaqə nömrəsini alıb zəng 
etdim. Hər şeyi ətraflı izah etdim. 
Azərbaycan səfirliyinin onun atası 
ilə maraqlandığını və bununla bağlı 
araşdırma apardığımı dedim. Nensi 
İngiltərədə idi, qayıdandan sonra bu 
haqda danışacağını bildirdi. Məzarın 
üstündə Məmmədin ölüm günü – 9 
yanvar yazılmışdı. Fikirləşdim ki, 
elə Nensi yanvarın 9-da – atasının 
anım günündə mütləq gələr. Həmin 

gün üçün səfirlik adından əklil 
təşkil etdik, həyat yoldaşım Elnarə 
xanımın təklifi ilə Niderlandda 
yaşayan azərbaycanlı jurnalist Elnaz 
xanımı da dəvət etdik ki, işıqlan-
dırsın. Bir neçə nəfərlik heyətlə 
həmin şəhərə gəldik. Nensi xanımla 
bu dəfə üzbəüz görüşdük, ailəsi ilə 
tanış oldum. Bizi evə dəvət etdi. 
Nəhayət ki, həmyerlimiz Məmməd 
Məmmədovun həyat hekayəsini 
– atasının müharibədən sonra-
kı həyatını qızı Nensi bizə ətraflı 

danışdı. Hətta Holland Kral ailəsinin 
atasına təqdim etdiyi ordeni, onun 
Azərbaycanın Zaqatala rayonunda 
yaşayan ailəsi ilə məktublaşmasını, 
şəkillərini, onda olan bütün material-
ları göstərdi. 

Bu görüşdən sonra həmin 
məlumatlar əsasında Məmməd 
Məmmədov haqqında xəbər və 
məqalələr yazaraq mətbuatda ya-
yımladım. Bununla da Azərbaycan 
ictimaiyyəti Hollandiya tarixində eh-
tiramla anılan həmyerlimizdən xəbər 
tutdu. Nensi və ailəsi ilə tanışlığımız-
dan sonra Azərbaycan səfirliyi olaraq, 
onunla əlaqələr yarandı, Nensini 
Hollandiyadakı Azərbaycan İcması 

ilə tanış etdim. 28 May Azərbaycan 
Respublika Günü münasibətilə təşkil 
edilmiş təntənəli tədbirə Nensi xanı-
mı dəvət etdik. Ondan xahiş etdim ki, 
gələrkən atasının ordenini də taxsın. 
Sonradan həyat yoldaşım Elnarə xa-
nım Nənəxanıma ilk Azərbaycan dili 
dərsini verib, ona bacılıq edib. Bu, 
əlbəttə ki, ilk mərhələ idi. 

Daha sonra sənədlərlə tanışlıq 
nəticəsində gördüm ki, Məmməd 
Məmmədov həm də yaşadığı Oster-
veyk şəhərinin ilk fəxri vətəndaşı 

seçilib. Aydın məsələdir ki, fəxri 
vətəndaşlıq hər adama verilmir. 
Bu, həmyerlimizin nümunəvi 
fəaliyyətinin, onun holland xalqı 
qarşısındakı xidmətlərinin nəticəsidir. 
Bu gün həmin şəhərdə Məmməd 
Məmmədov adına küçə və onun 
abidəsi var.

– Məmməd Məmmədovun 
müharibə dövründəki hərbi 
fəaliyyəti, şücaəti nədən ibarət olub?

– Məmməd Məmmədov 
1923-cü ildə Zaqatala rayonunun 
Muğanlı kəndində dünyaya göz 
açıb. Müharibənin ilk günlərində 
cəbhəyə yollanan Məmməd 1942-
ci ildə Ukraynanın Donetsk şəhəri 

ətrafındakı döyüşlərdə əsir götürülür, 
bir qrup həmyerlimizlə Hollandiya-
nın Osterveyk şəhərinə göndərilir. 
Lakin tale elə gətirir ki, Məmməd 
əsir düşərgəsindən qaça bilir və 
holland partizanlarına qoşulur, onlar 
arasında “Medo” ləqəbi ilə tanınır. 
Hollandiya Müqavimət Hərəkatının 
fəal üzvlərindən biri kimi, ölkənin 
azadlığı uğrunda şimali Barbant 
meşələrində igidliklər göstərir. 
Yerli hakimiyyət oqranlarının ona 
verdiyi arayışın sürətində bildirilir 
ki, hər kəs Məmməd Məmmədovu 
görərsə, ona hər cür yardım etməlidir, 
onun Hollandiya qarşısında böyük 
xidmətləri var. Bu arayış Məmmədin 
sağ-salamat fəaliyyət göstərə bilməsi 
üçün vacib idi. Adətən, döyüşlərdə 
nələr etdiyindən heç vaxt danışmaz-
mış. Müharibədən sonra o, sevdiyi 
Mariya ilə ailə qurur və onların bir 
qızı olur. Məmməd daha sonra 1946-
cı ildən başlayaraq, uzun müddət 
“Wed” ayaqqabı fabrikində işləyir. 
Meşə yaxınlığında yerləşən Oster-
veyk qəsəbəsinin əhalisi o illərdə 
canavarların hücumlarından çox 
əziyyət çəkirdi. Vəhşi heyvanların 
çoxalması camaata təhlükə yaradır-
dı. Bunu görən “Medo” insanları 
qorumaq üçün itlərə təlim verməyə 
başlayır. Məhz Məmmədin bu 
hərəkəti sayəsində sakinlər evlərində 
rahat yata bilirdilər. Sonra “Medo” 
yaratdığı təlim mərkəzini daha da 
təkmilləşdirərək onu polis itlərinin 
yetişdirildiyi mərkəzə çevirir. 1956-cı 
ildə əsası qoyulmuş “Həmişə hazı-
ram” (“Altijd paraat”) polis itlərinin 
təlimi ilə məşğul olan mərkəz indi 

də fəaliyyətdədir və Osterveykin ya-
xınlığındakı meşədə yerləşir. Hazırda 
məktəbin binası üzərində Məmməd 
Məmmədovun adı həkk olunmuş 
barelyefi var. 

Məmməd Məmmədov həm 
də Nevelo şəhərinin uşaq futbol 
klubunun məşqçisi kimi fəaliyyət 
göstərib. Odur ki, müharibə dövründə 
olduğu kimi, müharibədən sonra 
da o, əhalinin sevgi və rəğbətini 
qazanmışdı. Hətta danışırlar ki, dəmir 
yolu ilə səyahət edən sərnişinlər 
Osterveykdən keçəndə “Bura hansı 
şəhərdir, “Medo” yaşayan şəhərdir? 
O zaman biz burada düşürük” 
deyirlərmiş. Yəni, həmyerlimiz öz 

nümunəviliyi ilə yaşadığı şəhərdə 
əmin-amanlığın bərpasına öz 
töhfəsini vermişdi. Bunun nəticəsidir 
ki, Məmməd, həmçinin göstərdiyi 
qəhrəmanlıq və müharibədən sonrakı 
işlərdəki xidmətlərinə görə Nider-
land Kraliçası tərəfindən ən yüksək 
hərbi ordenlə – “Oranc-Nassau-Kral 
Ailəsinin Cəngavəri” ordeni ilə, 
həmçinin “Müqavimət döyüşçüsü” və 
“Sədaqətli xidmət” medalları ilə təltif 
edilmişdi. 

 – Həmin şəhərdə Məmməd 
Məmmədov adına küçə və abidənin 
olması fəxr ediləsi haldır.

– Elədir. Məmmədin ailəsi 
ilə tanışlıqdan sonra mən həmin 
şəhərin rəsmi şəxsləri ilə də əlaqə 
yaratdım. Osterveyk şəhərinin meri 
Hans Yansenlə görüşdüm, Məmməd 
Məmmədov və ölkəmizlə bağlı 
ətraflı məlumat verdim. Bildirdim 
ki, dövlətimiz Məmmədin xatirəsini 
əbədiləşdirmək üçün heykəl ucalt-
maq istəyir. Həmin görüşdə mer 
məlumat verdi ki, bu yaxınlarda 
parkın açılışı olacaq, parka Məmməd 
Məmmədovun adı verilə bilər. Lakin 
parkın açılışı uzun çəkəcəyindən 
biz ona abidə qoymaq istəyimizi 
bildirəndə Hans Yansen cavabında: 
“Abidəni siz niyə qoyursuz? Biz ona 
özümüz abidə ucaldacağıq. Çünki 
o, bizim fəxri vətəndaşımız olub.” – 
dedi. 

Məmməd Məmmədovla bağlı 
arxiv məlumatlarını əldə etmək üçün, 
təbii ki, Hollandiya arxivlərinə üz 
tutmaq lazım idi. Bu işdə Məmmədin 
qızı Nənəxanım bizə çox kömək 
etdi. Bu axtarışların nəticəsi olaraq, 

mənə 22 azərbaycanlı əsirin siya-
hısını təqdim elədi. O dövrdə faşist 
Almaniyası əsir düşmüş azərbaycanlı 
əsgərlərdən legionerlər və fəhlə ba-
talyonları yaradırdı. İyirmi iki nəfər 
əsir nazərbaycanlıdan ibarət tağım isə 
Osterveyk şəhərinə göndərilmişdi. 
Normandiyaya gedən bütün yollar, 
xüsusilə də dəmir yolu buradan keçir-
di. Sonrakı araşdırmalar nəticəsində 
onlarla bağlı fotolar əldə etdim. İkin-
ci dünya müharibəsinin şahidi olmuş 
və bilavasitə həmin həmyerlilərimizi 
görmüş Mariya adlı xanımı tapdım, 
onunla söhbətləşdim. 

– Maraqlıdır, Mariya xanım nə 
danışdı sizə?

– Mariya xanım İkinci dünya 
müharibəsində almanların idarəsində 
katiblikdə işləmişdi və bütün 
azərbaycanlıları tanıyırdı. Onun 
sözlərinə görə, o dövrdə vəziyyət 
çətin idi, aclıq və səfalət hökm 
sürürdü. Bəziləri azərbaycanlıları 
evlərində yedirdirdilər. Mariya 
deyirdi ki, Qubadan olan Famil çox 
mərd oğlan idi. Məmmədi isə orada 
hamı tanıyırdı. Mariya o dövrdə çox 
şeylərin şahidi olmuşdu. Odur ki, on-
dan xahiş etdim ki, o dövrlə bağlı nə 
bilirsə, qələmə alsın. O, yaxşı qələmi 
olan bir qadın idi. Öz xatirələrini 
holland dilində 44 səhifəlik həcmdə 
yazaraq mənə təqdim etdi. Bu 
xatirələr “İtkin zaman” kitabımda öz 
əksini tapıb. Mariya xanım deyir-
di ki, müharibənin sonuna yaxın 
Məmməd meşəyə sığınmalı olmuşdu. 
Çünki Amerika ordusu gəlir, faşist 
qüvvələrini məhv edir, güllələyirdi. 
Mariya velosipedlə ona yemək apa-
rırdı. Qızı Nensiyə danışdığına görə, 
o zaman bir çox azərbaycanlı aclıq-
dan ölüb, ya da vəhşi heyvanların 
qurbanı olub. Hərbi əsirlərin bir qis-
mini ABŞ qüvvələri SSRİ-yə təhvil 
verib, bəzilərini güllələyiblər. Sovet 
hökumətinə təhvil verilmiş əsirlər də 
ya öldürülüb, ya da həbsə salınıblar. 
Çünki Stalinin fikrincə, onlar “vətən 
xaini” idilər. Həmin 22 nəfərdən 
yalnız ikisi sağ qalmışdı; onlardan 
biri Bakının Bülbülə kəndindən olan 
Ələkbər, digəri isə Zaqataladan olan 

Məmməd Məmmədov idi. 
Qızı Nensi Məmmədova (Doo-

men) deyir ki, atası həmişə Vətəninə 
bağlı olub, onun həsrəti ilə yaşa-
yıb. Hətta qızı mənə atasının çox 
əzizlədiyi bir kitabı da göstərdi. Açıb 
baxanda gördüm ki, türkcə “Qurani-
Kərim”dir. Görünür, Məmməd öz 
milli-dini dəyərlərinə bağlı insan 
olub. Məmmədin ailəsinə yazdı-
ğı məktubları nəzərdən keçirdim. 
Onun doğmalarına, xüsusilə, anası 
Nənəxanıma yazdığı məktubları 
həyəcansız oxumaq qeyri-müm-
kündür. Təbii ki, bu məktubların 
məzmununa nəzarət edilirdi. Yal-
nız 31 ildən sonra – 1972-ci ildə 
Niderlandın Qızıl Xaç Cəmiyyətinin 
təşəbbüsü və o dövrdəki SSRİ rəhbəri 
Leonid Brejnevin xüsusi icazəsi ilə 
həyat yoldaşı və qızı ilə birgə Zaqa-
talaya gələrək qohumlarını görə bilib. 
Lakin o zaman artıq Məmmədin 
anası dünyasını dəyişmişdi. Onun 
Zaqatalada at üstündə çəkdirdiyi şəkli 
həmin səfərdən yadigardır. 2011-ci 
ildə Azərbaycan dövlətinin dəvəti 
ilə Nənəxanım ailəsi ilə Zaqatalada 
səfərdə olmuş, atasının qohum-
əqrabası ilə görüşmüş, ictimaiyyətlə 
görüşlər keçirmişdir. Təbii ki, 
“Medo” haqqındakı xoş soraqlar hər 
bir azərbaycanlının qəlbində fəxr 
və qürur hissi yaradır. “Medo”nun 
nümunəvi həyat yolu Zaqatala və 
Osterveyk şəhərlərinin qardaşlaş-
masına səbəb oldu. Mən onun və 
onlarca digər azərbaycanlıların 
Niderlanddakı taleyi, həyat və döyüş 
yolunu əks etdirən “İtkin zaman” 
adlı kitab qələmə almışam, haqqında 
film çəkilib, Azərbaycan və ingilis 
dillərində ictimaiyyətə təqdim edilib. 
Bu gün də həmyerlimiz dərin ehtiram 
və sevgi ilə anılır. Acılı-şirinli, 
kəşməkeşli həyatı ilə iz qoydu bizim 
üçün. Onun həyat hekayəsi, Hollan-
diyadakı fəaliyyəti Azərbaycan və 
Hollandiya xalqları arasında dostluq 
əlaqələrinin dərinləşməsinə töhfə 
verdi. 

Söhbətləşdi:  
Əfsanə BAYRAMQIZI,  

Elşən AĞALAR (foto)  
“Xalq qəzeti”

Bəşəriyyət tarixində dərin izlər buraxmış II Dünya 
müharibəsi, eləcə də faşizmə qarşı mübarizə Azərbaycan 
xalqının taleyində və tarixində dərin izlər qoydu. Hər kəs 
kimi, yüz minlərlə azərbaycanlı da cəbhəyə yollanaraq, bu 
savaşda canı , qanı ilə döyüşdü, igidlik və qəhrəmanlıqlar 
göstərdi. Onlar arasında Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq 
görülən də oldu, şəhid olan da, əsir düşən də. 

Elə azərbaycanlı əsgərlər də oldu ki, onlar faşist 
əsirliyində olsalar da, oradan qaça bilmiş, dağlara, meşələrə 
çəkilərək partizan hərəkatına qoşulmuşdular. Düzdür, 
sonra həmin azərbaycanlıların bir çoxu sovet dönəmində 
öz vətənlərinə geri qayıda bilmədilər. Çünki düşmənə əsir 
düşmüş insanlar burada heç də xoş sözlə qarşılanmazdı. 
Odur ki, yüzlərlə partizan müharibədən sonra elə Avropada 
qalmağa məcbur oldu. Onların sonrakı taleləri də kölgədə 
qaldı. Ancaq onlar ömürlərinin sonlarına kimi, öz vətənlərinə 

sevgilərini, milli varlıqlarını qoruyub saxladılar. Vətəndən uzaq olsalar da, öz qəhrəmanlıq 
və nümunəvi vətəndaş olmaları ilə Azərbaycanın adını uca tutdular. Elə haqqında danışa-
cağımız igid azərbaycanlı partizan, Hollandiya Müqavimət Hərəkatının üzvü, “Cəngavər” 
titulu almış Məmməd Məmmədov kimi. Bu qəhrəman azərbaycanlının tanıdılmasında “Baku 
International Policy and Security Network” ekspert qrupunun rəhbəri, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Elxan Ələsgərovun rolu böyükdür. Odur ki, elə Elxan müəllimlə söhbət edərək 
Hollandiya Müqavimət Hərəkatının fəallarından olan həmyerlimiz, “Medo” ləqəbli Məmməd 
Məmmədovun həyat və döyüş yolu ilə oxucuları yaxından tanış etmək istədik.

Holland mətbuatında “Medo” və silahdaşı Ələkbər Əliyev 
haqqında dərc olunmuş məqalə.

Niderland Krallığının naziri Geraradus Lirs, Osterveyk şəhərinin bələdiyyəsi Hans Yansen, Azərbaycan 
Respublikasının Niderland Krallığındakı səfiri Fuad İsgəndərov və Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Mübariz Əhmədzadə “Medo” abidəsinin açılışı zamanı. 26 iyun 2012-ci il

 “Medo” – Hollandiyanın azərbaycanlı qəhrəmanı

Filmdə təsvir olunan uşaqların 
düşündükləri bir şey varsa, o da 
bir qarın çörək tapmaqdır. Bəziləri 
oğurluqla, kimisi isə öz zəhməti 
hesabına bir parça çörək əldə 
edir. Filmin qəhrəmanı Vaqif fərdi 
cəhətləri ilə örnək bir personajdır. 
Onu digər uşaqlardan fərqləndirən 
müsbət cəhətlərinin çoxluğudur. 
Vaqifin başındakı buxara papağı 
kişiliyin, əlində daim gəzdirdiyi 
kitab elmin, tərəqqinin simvo-

lu kimi göstərilib. Filmdə ekran 
taleyini izlədiyimiz uşaqların məhv 
olmuş arzularını, kiçik yaşlarından 
müdrikləşmiş obrazlarını görürük. 
Haqlı deyirlər ki, müharibə uşaqla-
rı tez böyüdür.

Xalq artisti, kinorejissor 
Şamil Mahmudbəyov iki filmində 
(“Şərikli çörək” və “Skripkanın 
sərgüzəşti”) müharibə uşaqlarının 
ağır həyat şəraitini ekranlaşdı-
rıb. Bu isə şəxsən ön cəbhədə 

düşmən amansızlığı ilə rastla-
şan rejissorun müharibəyə olan 
nifrətinin əlamətidir. Hadisələri 
İkinci dünya müharibəsinin son 
günlərində cərəyan edən, vacib 
faktları ümumiləşdirilmiş şəkildə 
əks etdirən film sülhə çağırış-
la yanaşı, idrakı dərinləşdirir, 
cəmiyyətə mühüm mesajlar verir. 
Hadisələri müşayiət edən musiqi 
(bəstəkar Vasif Adıgözəlov) bu 
ekran əsərinin emosional təsir 
gücünü və daxili dinamikasını 
artırır. Filmdə səslənən “Sən, ey 
uşaqlıq” mahnısı filmin məzmun 
və ideyasını bütövlükdə açır. 

Yaradıcı heyət kino estetikası 
çərçivəsində həyatın dərin qatla-

rına nüfuz edərək vacib və dəyərli 
nüansları tamaşaçıya çatdırmağa 
müvəffəq olmuşdur.

Filmin qəhrəmanları olan 
uşaqlar haradasa müharibə 
getdiyini bilirlər. Amma çoxu bilmir 
ki, müharibə həm də elə onların 
yaşadığı bu məhəllədə gedir. 
Əli iş, silah tutan bütün kişilərin 
hamısı cəbhədədir, qalanlar isə 
qadınlar, uşaqlar və yaşlılar-
dır. Sovet ideologiyası bu idi ki, 
arxa cəbhə möhkəm olanda, ön 
cəbhədəkilər biləndə ki, ailələri 
etibarlı əllərdədir, onlar da sidq 
ürəklə Vətəni, ailələrini qoruyurlar. 
Hətta Vətən yolunda ölümə də 

gedirdilər. “Azərbaycanfilm” də bu 
ideologiyanın təbliğatçılarından 
idi. Ümumiyyətlə, xalqımızın 
əxlaqı, mənəviyyatı, insanların 
arxa cəbhədə fəaliyyəti filmlərin 
mövzusunun əsas motivləri idi. 

Uşaqlığı müharibə illərində 
keçənlərin həyatında kədər üstün-
lük təşkil edir. Filmin qəhrəmanı 
olan uşaqlar müharibənin nə vaxt 
qurtaracağını bilmirlər. Əslində, 
heç bu barədə düşünə də bilmirlər. 
Onu bilirlər ki, bir parça çörək tap-
maq üçün nə isə etmək lazımdır. 

Filmin müəllifləri şəhərin bu 
balaca məhəlləsinin uşaqlarının 
timsalında müharibənin onla-

rın mənəviyyatına təsirini əks 
etdirməyə səy göstərmişlər. Onlar 
arasında hər xasiyyətdə uşaq var. 
Öz çörək payını belə uşaqlarla 
bölüşən filmin qəhrəmanı Vaqifin 
yaşantıları daha qabarıq verilmiş-
dir. Filmdə o çətin illər haqqında 
cəsarətlə və sadə dildə söhbət 
açılır. Bəli, müharibə çoxlarını həm 
fiziki, həm də mənəvi cəhətdən 
şikəst edib. Bundan başqa, insan 
həmrəyliyinin, xeyirxahlıq və 
ədalətin yenilməz gücü bütün 

dövrlərdə insanlara yardımçı olub, 
onları bəd əməllərdən qoruyub.  

Bəli, 50 ildir ki, bu film 
müharibənuin bəlaları haqqında 
həqiqəti danışır. Müharibələrin 
yalnız yaşlılara deyil, uşaqlar üçün 
də böyük fəlakət yaratdığını bədii 
formada əks etdirir.

Məlumat üçün bildirək ki, filmin 
ssenari müəllifi Alla Axundovadır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Uşaqlığın şərikli çörəyi 
50 il əvvəl ekranlara çıxarılan “Şərikli çörək” filmi müharibə uşaqlarının ağrılı 

talelərindən söhbət açır. O çətin günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, 
baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərlərlə bölüşməyi olduqca 

ibrətamizdir. Film ağır şəraitdə belə mənliyini itirməyən uşaqların gələcəyə böyük ümidlərini 
tərənnüm edir. Böyük müharibənin kiçik qurbanları olan uşaqlar bu filmdə ön plana çəkilir. 
10 yaşlı uşaq dərs oxumaq əvəzinə, çörəkpulu qazanmağın yollarını axtarır. 

Qələbə – 74
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İngiltərə və Birləşmiş Ştatlarda 
da Bakı neftinin almanların əlinə 
keçməsinin nə ilə nəticələnəcəyini 
yaxşı başa düşürdülər.

Sovet komandanlığı həmin 
vaxtlarda Şimali Qafqazda və Sta-
linqrad ətrafında gedən döyüşləri 
SSRİ-nin taleyi baxımından 
həlledici sayır və bunu Moskvanın 
müdafiəsi ilə müqayisə edirdi. 
Çünki Bakının işğalı və Volqa yo-
lunun əldən getməsi sovet ordusu 
və iqtisadiyyatını iflic vəziyyətinə 
salardı.

Lakin Şimali Qafqazda 
düşmənin hücumunun dayandırıl-
ması Hitlerin arzusunu ürəyində 
qoydu. Bununla belə, SSRİ Dövlət 

Müdafiə Komitəsi 1942-ci ilin 
sentyabrında Bakının müdafiəsinə 
dair xüsusi qərar qəbul etmiş, 
cəbhə xəttindən xeyli uzaqdakı 
Azərbaycanda hərbi vəziyyət elan 
olunmuşdu.

Müharibə illərində 
Azərbaycanda 75 milyon ton 
neft çıxarılmışdı ki, bu da bütün 
SSRİ-dəki hasilatın dörddə üçünə 
bərabər idi. Benzinin, sürtkü yağ-
larının istehsalı isə, əsasən, Bakı-
nın payına düşürdü. Hər 5 təyyarə 
və tankdan 4-ü Azərbaycandan 
göndərilən yanacaqla işləyirdi.

Bakıda 130 növdən çox silah 
və döyüş sursatı istehsal edilirdi. 
Müəssisələrdə və kolxozlarda 

işləyənlərin 70 faizə qədəri qadın-
lar idi.

Faşizm üzərində qələbədə neft 
Bakısının həlledici rolunu keçmiş 
SSRİ-nin görkəmli şəxsiyyətləri, 
məsələn, əslən bakılı olan, uzun 
müddət Dövlət Plan Komitəsinə 
rəhbərlik etmiş Nikolay Bay-
bakov, marşallardan G.Jukov, 
K.Rokossovski, A.Qreçko və 
başqaları da xatırlatmışlar. 
Məsələn, Baybakov demişdir: 
“Faşizm üzərində qələbə üçün 
Azərbaycanın etdiklərini bəlkə də 

heç bir respublika etməmişdir”.
İkinci dünya müharibəsindəki 

qələbədə Azərbaycanın çox böyük 
rolu olduğunu vurğulayan ulu 
öndər Heydər Əliyev isə qətiyyətlə 
deyirdi ki, əgər Bakı nefti olmasay-
dı, müharibədə Sovet İttifaqının 
qələbəsi mümkün deyildi.

Bəli, sovet hakimiyyətinin ilk 
illərində Bakı neftinin satışından 
gələn valyuta Rusiyanın fəlakətlə 

üzləşən iqtisadiyyatını dirçəltməyə 
imkan vermiş, təxminən iyirmi 
il sonra isə Azərbaycanın “qara 
qızılı” bəşəriyyətin faşizm taunun-
dan xilas olmasında həlledici rol 
oynamışdır. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, sovet dövlətinin 
rəhbərləri Bakıya münasibətdə, 
sözün həqiqi mənasında, nankor-
luq etmiş, ona nəinki “Qəhrəman 
şəhər” adı verməmiş, hətta ordenə 
də layiq bilməmişdir. 

Bəşər tarixinin ən dəhşətli 
müharibəsi Azərbaycan xalqına 

da çox böyük bəlalar gətirmişdir. 
Cəbhəyə gedənlərin yarıya qədəri 
döyüşlərdə həlak olmuş və ya 
itkin düşmüşdür. Mənim doğul-
duğum, indinin özündə 57 minə 
yaxın əhalisi olan Qax rayonu bu 
müharibədə 2000-dən çox övladı-
nı itirmişdir.

Lakin 1990-cı illərin 
əvvəllərində Azərbaycanda 
hakimiyyətdə olan bəzi “ağıllı 

demokratlar” bütün bunlara göz 
yummaqla, əslində, cəbhədə 
həlak olmuş və itkin düşmüş yüz 
minlərlə həmvətənimizin xatirəsini 
təhqir edərək, Bakı neftçilərinin 
misilsiz zəhmətinə kölgə salaraq, 
1941–45-ci illər müharibəsindən 
söz düşəndə deyirdilər ki, o bizim 
müharibəmiz deyildi. Bu “dərin 
məntiqə” görə, guya, SSRİ məğlub 
olarsa, sanki Hitler gəlib onların 
ata-babalarının başlarını tumar-
layacaqdı. Belələrindən “ibrət 
götürən” dardüşüncəli adamlar isə 

fürsət düşdükcə, müharibə vete-
ranlarına açıq-aşkar hörmətsizlik 
edirdilər. Elə vəziyyət yaranmışdı 
ki, döyüşlərin od-alovundan sala-
mat çıxmış bu insanlar sinələrində 
orden-medallarla küçələrdə 
görünməkdən belə çəkinir, hətta 
bəzən təhqir də olunurdular.

Lakin ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bu 
biabırçı vəziyyətə son qoyuldu, 

Azərbaycan hökuməti müharibə 
veteranlarına, arxa cəbhənin 
fədakar insanlarına layiq olduqları 
qiyməti verdi. 

Müharibə veteranlarına bu 
gün də çox böyük diqqət və qayğı 
göstərilir. 

Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2019-cu il 23 aprel taixli 
sərəncamı bunu bir daha təsdiq 
edir.

İkinci dünya müharibəsindən 
sonra keçmiş SSRİ-nin şəhər 
və kəndlərində saysız-hesabsız 
xatirə abidələri ucaldılmışdır. Belə 
abidələr Azərbaycanda da az de-
yil. Lakin keçmiş müttəfiq respub-

likaların əksəriyyətinin paytaxtın-
dan fərqli olaraq, Bakıda belə bir 
monumental abidə yoxdur.

Ötən əsrin 80-ci illərində Bakıda 
həmin müharibədə həlak olmuş, 
itkin düşmüş vətəndaşlarımızın 
xatirəsinə abidə ucaldılması qərara 
alınmış və indiki Dənizkənarı Milli 
Parkda yeri müəyyənləşdirilərək 
lövhə də qoyulmuşdu. Lakin son-
ralar, nədənsə, bu məsələ unudul-
muşdur.

2020-ci ildə faşizm üzərində 
tarixi qələbənin 75 illiyi qeyd 
olunacaq. Həmin əlamətdar 
yubileyədək paytaxtımızda 
əzəmətli bir abidənin qoyulma-
sı həm İkinci dünya müharibəsi 
cəbhələrində həlak olmuş, itkin 
düşmüş Azərbaycan oğullarının 
xatirəsinə böyük ehtiram, həm də 
Böyük qələbənin qazanılmasında 
neft Bakısının əvəzsiz rolunun 
əyani şəkildə əbədiləşdirilməsi 
olardı.

Vaqif MUSAYEV,  
Əməkdar jurnalist

9 May faşizm üzərində qələbə günüdür

Həmvətənlərimizin 
xatirəsini əbədiləşdirək
İkinci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin növbəti, 74-cü ildönümü yaxınlaşır. 

Bu qələbənin qazanılmasında Azərbaycanın böyük, danılmaz rolu olmuşdur. Əvvəla, 
respublikamızdan 650 mindən çox adam səfərbərliyə alınaraq cəbhəyə göndərilmişdir. 

İkincisi və ən əsası, xalqımız müharibə dövrünün bütün çətinlikləri və məhrumiyyətlərinə 
dözərək, arxa cəbhədə də gecə-gündüz çalışmışdır. Bu sahədə ən böyük fədakarlığı isə Bakı 
neftçiləri göstərmişlər. Onlar yaxşı bilirdilər ki, “mühərriklər müharibəsi” adlanan bu savaşda 
hər şey neftdən asılıdır. Dəhşətli müharibənin səbəbkarı olan Hitler də əmin idi ki, Bakı neftini 
ələ keçirmədən qalib gəlmək mümkün deyil. Ona görə də Şimali Qafqazda Qroznı ətrafındakı 
neft mədənləri ələ keçirildikdən sonra düşmənin əsas hədəfi Bakı idi və 1942-ci il sentyabrın 
axırlarında onun işğalına nail olmağı planlaşdırmışdı. Hətta Berlində Xəzər dənizi və Bakının 
təsvir edildiyi xüsusi tort da hazırlanmış və onun Bakının əks olunduğu əsas dilimi Fürerə 
verilmişdi. Bakı neftinin müharibənin gedişi üçün həlledici rol oynadığını bilən Hitlerin 
tapşırığı ilə Almaniyanın I tank ordusu1942-ci ilin sentyabrında Bakını tutmalı idi. Qafqaza 
hücuma başlayanda Hitler feldmarşal Manşteynə demişdi: “Biz mütləq Bakını tutmalıyıq. 
Əgər biz Bakı neftini ələ keçirməsək, müharibəni uduzacağıq”.

Babaların yolu ilə 
 � İkinci dünya müharibəsi XX əsrdə bəşəriyyət üçün 

dəhşətli dövr olub. Müharibənin başa çatmasından 74 il keçsə də, 
bütün dünya üçün faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda qalan həmin 
qanlı-qadalı illər hələ də undulmur. Böyük Vətən müharibəsində 
faşizm üzərində Qələbənin ildönümü münasibətilə hər il təntənəli 
mərasim keçirilir. Xalqımızın fəxri olan Böyük Vətən müharibəsi 
veteranlarının qəhrəmanlığı böyük hörmətlə xatırlanır, həlak olan 
soydaşlarımızın xatirəsi ehtiramla yad olunur. Bu ağır döyüşdə 
misilsiz şücaət göstərmiş soydaşlarımızın xidmətləri heç vaxt 
unudulmur.Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyeva İkinci dünya müharibəsinin 
veteranları ilə görüşür, onları Qələbənin ildönümü münasibətilə 
təbrik edirlər.

İkinci dünya müharibəsində 
SSRİ-nin qazandığı şanlı Qələbədə 
Azərbaycanın böyük payı var. Həmin 
illərdə xalq özünün 650 mindən çox oğul 
və qızını cəbhəyə yola salıb. Onların 
təqribən yarısı döyüşlərdə həlak olub. 
Bu müharibədə göstərdikləri igidliyə 
görə Azərbaycan vətəndaşlarından 123 
nəfər Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
layiq görülüb, 170 mindən çox əsgər və 
zabitimiz müxtəlif orden və medallarla 
təltif edilib. 

Azərbaycan diviziyaları Qafqaz-
dan Berlinədək şanlı döyüş yolu 
keçib, yüzlərlə həmyerlimiz isə parti-
zan dəstələrinin tərkibində vuruşub. 
Azərbaycanın əsgər və zabitləri Brest, 
Moskva, Leninqrad, Kiyev, Stalinq-
rad, Ukrayna, Belarus, Pribaltika 
cəbhələrində cəsarətlə vuruşublar. İkinci 
dünya müharibəsində şərəfli döyüş yolu 
keçmiş Azərbaycan övladlarının tarixi 
şücaətləri yaddaşlardan silinmir, bu 
qəhrəmanlıq gənc nəslə vətənpərvərlik 
nümunəsidir. Qələbədə Azərbaycan 
nefti həlledici rol oynayıb. Müharibə 
illərində Sovet İttifaqında hasil olunan 
neftin dörddə üç hissəsi, aviasiya ben-
zini və yüksəkkeyfiyyətli yağların 85-90 
faizi Azərbaycanın payına düşürdü.

 Fəxr edir və qürur hissi keçirirəm 
ki, atam Hacalı Şalı oğlu Şıxəliyev də 
bu müharibədə mərdliklə vuruşub və 
Berlinə qədər gedib. 1939-cu ildə atam 
Sabirabad Rayon Hərbi Komissarlığı 
tərəfindən Ukraynanın İvano-Frankovsk 
vilayətinə hərbi xidmətə göndərilirb. 
Müharibəyə də həmin ərazidən yolla-
nıb. Müxtəlif cəbhələrdə vuruşan atam 
1942-ci ildə təcrübəli döyüşçü kimi 
Stalinin ehtiyat komandasının tərkibinə 
daxil edilir. Bu komandanın tərkibində 
bütün döyüş tapşırıqlarında iştirak edib. 
Stalinqrad uğrunda ağır döyüşlərin 
iştirakçısı olub. 

1943-cü ildə hərbi hissələrdə 
zabit çatışmazlığını nəzərə alaraq 
atamı Qorkiyə zabitlər hazırlayan 

kursa göndərirlər. Bir ildən sonra 
yenidən cəbhənin qaynar nöqtəsinə 
zabit kimi qayıdır. Sonradan marşal 
G.K.Jukovun komandan olduğu I 
Belorusiya cəbhəsinə göndərilib. Atam 
müharibədən sonra deyirdi ki, bizim 
hissəmizə yalnız təcrübəli döyüşçülər 
göndərilirdi. Döyüşə-döyüşə Berlinə 
qədər gedən atam Qələbəni orada 
qarşılayıb. 

Hacalı Şıxəliyev müharibədən 
qayıdanda sinəsini orden və medallar 
bəzəyirdi. Müharibədən sonra da – 
1946-cı ildə atamı təcrübəli zabit kimi 
SSRİ Silahlı Qüvvələrində xidmətini 
davam etdirməyə çağırırlar. Lakin 
ailə vəziyyətinin ağırlığını nəzərə alıb 
onu Bakıdakı Salyan kazarmasına 
göndərirlər. 

1950-ci ilə qədər hərbi qulluqda olan 
atam öz ərizəsi ilə xidmətdən tərxis 
olunub və Sabirabad Rayon Partiya 
Komitəsində hərbi şöbədə fəaliyyətini 
davam etdirib. 

On uşaq – yeddi oğlan, üç qız 
böyüdən atam övladlarının hamısına 
təhsillərini davam etdirməyə şərait ya-
radıb. O, tez-tez övladlarını, nəvələrini 
ətrafına toplayıb müharibənin ağrıla-
rından, dağıntılarından, ana-bacıların 
sinəsinə çəkdiyi dağdan danışardı. 
Deyərdi ki, Vətən yolunda, torpaq 
uğrunda mübarizə aparmaq, döyüşmək, 
şəhid olmaq şərəfdir. Vətən anadır, 
namusdur, qeyrətdir.

Onun nəvələrindən biri – Teymur 
Şıxəliyev babasının yolunu davam 
etdirmək qərarına gəldi. Bakı Dövlət 
Universitetinin hüquq fakültəsini 
bitirməsinə baxmayaraq, gələcək taleyi-
ni hərbi xidmətə bağladı. Təlim – tədris 
mərkəzində 3 aylıq kurs keçdikdən 
sonra hərbi qulluqçu oldu və 14 ildir ki, 
bu sahədə çalışır. Hazırda Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin Xətai rayon idarəsində 
baş zabitdir, mayor rütbəsinə qədər 
yüksəlib. 

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, general-
leytenant Arzu Rəhimovun nizam-inti-
zama ciddi nəzarəti, əsl hərbçi qətiyyəti 
və hadisələrə obyektiv münasibəti bu 
sahədə çalışanların, o cümlədən oğlu-
mun öz peşəsinə məsuliyyətini daha da 
artırıb. 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin ordu quruculuğunu dövlət 
siyasətinin prioritetinə çevirməsi, hərbi 
xidmətçilərə, müharibə veteranlarına 
xüsusi qayğısı yetişən gənc nəsildə bö-
yük ruh yüksəkliyi yaradıb. Biz 2016- cı 
ilin Aprel döyüşlərində də bunun şahidi 
olduq. Dörd gün davam edən döyüşdə 
ordumuz Ermənistan silahlı qüvvələrini 
darmadağın etdi. Xalqımız 1945-ci 
il alman faşist işğalçıları üzərindəki 
Qələbədən sonra ən böyük Qələbə 
sevincini 2016-cı ilin aprelində bir daha 
yaşadı.

Hər il 9 May – Qələbə bayramı 
ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd 
edilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
“Xalqımızın qızıl fondu” adlandırdığı 
müharibə veteranlarına birdəfəlik maddi 
yardımlar göstərilir. Prezident İlham 
Əliyev müharibə veteranlarının sosial 
problemlərinin həlli istiqamətində ardıcıl 
olaraq mühüm addımlar atır, hər il 
onlara maddi yardım verilməsi ilə bağlı 
sərəncamlar imzalayır.

 Babaların yolunu şərəflə davam 
etdirən gənc nəslin Qələbə bayramını 
torpaqlarımızı azad etməklə, Şuşada, 
Xankəndidə və işğal altında olan digər 
şəhərlərimizdə Azərbaycan bayrağını 
dalğalandırmaqla qeyd edəcəyimizə 
böyük inam və ümidimiz var. Bu inamı 
xalqımızda Prezident, Ali Baş Koman-
dan cənab İlham Əliyevin düşünülmüş 
siyasi kursu yaradıb.

Əlabbas ŞIXƏLİYEV,  
Sabirabad rayonu

Lənkəran: inkişaf sürətlənir, uğurlar artır

Yığıncaqda Lənkəran ŞİH 
başçısı Taleh Qaraşov, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının məsul əməkdaşı 
Dəyanət Abdullayev, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların rəhbərləri, icra 
nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, 
ictimaiyyət nümayəndələri və KİV 
təmsilçiləri iştirak ediblər. 

İcra başçısı yığıncaqda geniş 
məruzə edərək bildirib ki, cari ilin ilk 
3 ayı ərzində ölkədə sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatın bütün sahələrində 
islahatlar sürətlə davam edib, iqtisadi 
göstəricilər dəfələrlə yüksəlib, 
nəzərdə tutulan layihələr vaxtında icra 
olunub, vətəndaşların həyat şəraiti 
daha da yaxşılaşıb. Natiq bu dövrdə 
respublikanın bütün bölgələri kimi, 
Lənkəran rayonunun da sosial-iqtisadi 
və mədəni həyatında mühüm uğurların 
əldə olunduğunu nəzərə çatdırıb. Qeyd 
olunub ki, əvvəlki vaxtlarda olduğu 
kimi, 2019-cu ilin birinci rübündə də 
Lənkəranda inkişaf meylləri davam 
etmiş, iqtisadi göstəricilər artan 
templə yüksəlmişdir. Sənayedə, kənd 
təsərrüfatında, tikintidə, yol-abadlıq 
tədbirlərində işlərin həcmi artmışdır.

Hesabat dövründə rayonda ümumi 
məhsul buraxılışı 1,1 faiz artaraq 698,3 
milyon manat təşkil edib. Sənayedə 
9,4 milyon manatlıq məhsul istehsal 
olunub ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 
8,4 faiz çoxdur. Sənayenin qeyri-
dövlət sektorunda istehsalın həcmi 6,8 
milyon manat, ümumi həcmdə onun 
xüsusi çəkisi 18,4 faiz təşkil edib. Rüb 
ərzində rayon iqtisadiyyatının prioritet 
istiqaməti olan aqrar sahədə də işlər 

uğurla davam edib, məhsul istehsalı 
əvvəlki dövrə nisbətən çoxalıb. 
Sahibkarlığın inkişafı nəticəsində 
rayonda sənayedə istehsalın həcminin 
72,1 faizi, aqrar bölmədə 99 faizi və 
ödənişli xidmətlərin 76,2 faizi özəl 
bölmənin payına düşüb.

Rayonda iqtisadiyyatın və sosial 
sferanın inkişafına 9,6 milyon manat 
investisiya yönəldilib.Tikinti-quraşdırma 
işlərində istifadə edilmiş investisiyanın 
həcmi 8,8 milyon manat olub. Rayon 
üzrə orta aylıq əməkhaqqı 310 manat 
təşkil edib.

Məruzədə qeyd olunub ki, ölkə 
Prezidentinin ardıcıl diqqəti və qayğısı 
ilə rüb ərzində rayonda abadlıq və 
quruculuq işləri geniş vüsət alıb, 
şəhərdə 150 nəfərin çalışacağı 
qənnadı fabrikinin tikintisinə və ölkə 
başçısının müvafiq sərəncamı ilə 11 
min nəfər əhalinin gündəlik olaraq 
istifadə etdiyi Hirkan-Mamusta-
Siyavar magistral avtomobil yolunun 
əsaslı təmiri və asfaltlanması işlərinə 
başlanılıb. Bu dövrdə magistral yollar 
boyunca, şəhərdaxili küçələrdə hasar 
və barılar suvaqlanaraq rənglənib, 
park və bağlarda 7 min ağac, 10 min 
ədəd dekorativ ağac və gül kolu əkilib, 
şəhərdaxili yollara 3500 kvadeatmetr 
isti asfalt döşənib, 4 çoxmənzilli 
yaşayış binasının dam örtuyü 
dəyişdirilib, 2 binada liftlər təmir edilib. 

Təhsil müəssisələrinin maddi-
texniki bazası da möhkəmləndirilib. 
Belə ki, Lənkəran Dövlət Universiteti 
üçün əlavə tədris korpusu və 
yataqxananın, Şıxakəran kəndində 432 
şagird yerlik yeni məktəb binasının, 
4 ucqar dağ kəndində modul tipli 

məktəblərin tikintisi davam etdirilib, 
Gəgiran kəndində 264 şagird yerlik 
təzə məktəbin tikintisi ilə bağlı hazırlıq 
işləri görülür. 

Birinci rübdə rayonda, ümumilikdə, 
324 iş yeri açılıb ki, onlardan 183-ü 
daimidir. Eyni zamanda, Azərbaycan 
Prezidentinin müvafiq sərəncamına 
əsasən rayonda 135 nəfəri qadın 
olmaqla 1120 nəfər sakin kommunal 
sahələrdə haqqı ödənilən ictimai 
işlərə cəlb edilib. Bundan başqa, 
Regional Qaz İdarəsinə 135 nəfər, 
Regional Elektrik Şəbəkəsinə 55 nəfər, 
ümumilikdə, 1310 nəfər işə götürülüb. 
Haqqı ödənilən ictmai işlərə cəlb 
edilənlərin sırasında rayonun ən ucqar 
ərazilərində yaşayan vətəndaşların da 
olması təqdirəlayiq haldır. 

İcra başçısı T.Qaraşov 
vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə 
baxılması sahəsində də nümunəvi 
qayda yaradılmasından bəhs edərək 
deyib ki, həm icra aparatında, həm 
də səyyar qəbullar zamanı qaldırılan 
məsələlər daim diqqətdə saxlanır və 
həlli ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülür.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının sektor 
müdiri Dəyanət Abdullayev tədbirdə 
çıxış edib. Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-
iqtisadi islahatların ölkənin tərəqqisində 
və vətəndaşların həyat şəraitinin 
yüksəlməsindəki rolunu konkret 
misallar əsasında diqqətə çatdırıb. 
Digər natiqlər qazanılan uğurları təqdir 
edib, onları daha da artırmaqla bağlı 
fikir və mülahizələrini bildiriblər.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizin subtropik 
zonasının “paytaxtı” 
Lənkəranda ilk üç 

ayda sosial-iqtisadi inkişaf 
sahəsində görülmüş işlər 
və Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Nazirlər 
Kabinetinin cari ilin birinci 
rübünün yekunlarına 
həsr olunmuş iclasındakı 
nitqindən irəli gələn 
vəzifələrlə bağlı geniş şura 
yığıncağı keçirilib.
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Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi 
tabeliyindəki müəssisələrə 2019-cu ilə tələb olunan 
malların (iş və xidmətlərin) satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 7 (yeddi) lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. İçməli suyun satın alınması 

(Xəzər rayonu üzrə).
Lot – 2 . Mətbəə xərclərinin satın alın-

ması.
Lot – 3 . Dəftərxana mallarının satın 

alınması.
Lot – 4. Təsərrüfat mallarının satın 

alınması.
Lot – 5. Sair xərclərin satın alınması.
Lot – 6 . Çirkab suyun daşınmasının satın 

alınması.
Lot – 7. İstehsalatda istifadə olunmayan 

qeyri - maddi aktivlərin satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş və 
xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər ay 
müəyyən edilmiş və 2019-cu il dekabrın 30-
na kimi nəzərdə tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 

bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Xanlar Hüseynov, 

telefon- 012 495-38-28. 
Ünvan-Bakı, M. Mirqasımov küçəsi,1A, 

Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi.
Maraqlananlar lotlar üzrə əsas şərtlər 

toplusunu aşağıdakı məbləğdə işitrak haqqı 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı Lot – 1, lot-6 və lot 7 hər biri 
50 manatdır

lot – 2, lot – 3, lot – 4 və lot – 5 hər bir 
250 manatdır.

İştirakçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər.

ADI - MNDXA-nın 8 saylı Xəzinədarlıq 
İdarəsi

VÖEN - 1401555071 
KOD - 210005 
M/h - AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H\h - AZ54CTRE00000000000002128202
Kitab - 002736, fond 7 
 Büdcə səviyyə kodu -142340
VÖEN - 1400125591
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün 19 iyun 

2019-cu il saat 16.00-a qədər aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- tender təklifinin təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusunu təsdiq 
edən sənədlər- rekvizitləri, qeydiyyat 
şəhadətnaməsinin, nizamnamənin və lisenzi-
yanın surəti;

- iddiaçının potensial imkanlarının olması 
haqqında texniki məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli və surəti) 
tender təklifi dəyərinin 1faizi həcmində 
bank təminatı ilə birlikdə 30 iyun 2019-cu il 
saat 16.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanıb 
möhürlənmiş şəkildə Bakı, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A nömrəli ünvanda yerləşən Bakı 
Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinə təqdim olun-
malıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır. Tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı tender proseduru ke-
çirildiyi tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim edilir. 
Bank təminatını tender təklifi zərfində təqdim 
etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız 
sayılır və qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı şəhəri, 
M.Mirqasımov küçəsi 1A nömrəli ünvanda 
Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin mərkəzi 
mühasibatlığında 1 iyul 2019-cu il saat 10.00-
da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi Kommunal Xidmətinin təmir 
və dənizkənarı bulvar ərazisinin mühafizəsi müəssisəsi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Yaşıllıq sahələri üçün bitkilərin 

satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə, ikiqat zərflərdə yazılı surətdə tender 
komissiyasına təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanla-
rına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyən şəxslər 
tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti 
2A nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs 
-E.Qədirovdan, telefon -(012) 404-95-96) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 500 (beş yüz) manatdır.
Təşkilat - Dənizkənarı Bulvar İdarəsi
Bankın adı “KAPİTAL BANK” ASC- nin 

GƏNCLİK FİLİALI
KOD- 200189
VÖEN- 9900003611
M/ h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
 SWİFT BİK- AIIBAZ2X
TƏŞKİLAT- DBİ KXT DBƏMM
H/h - AZ95AIIB38090019440062628118
VÖEN- 1701243801

 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-
mır. 

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldılğı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- tender təklifi dəyərinin bir 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 olub-ol-
maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

- iddiaçının son bir illik fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunan 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir illik maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı,hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının tenderdə iştirakına təsir edə 
biləcək digər müvafiq məlumatlar.

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 14 iyun 2019-cu 
il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 27 
iyun 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, Neftçilər prospekti 2A nömrəli 
ünvanda tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 28 iyun 2019-cu il 
saat 12.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
Bayıl qəsəbəsi, Dövlət Bayrağı Meydanının 
ərazisi, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Kom-
munal Xidməti təmir və dənizkənarı bulvar 
ərazisinin mühafizəsi müəssisəsinin ofisində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
“Səyyar kitabxana” VI layihəsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4656443 
nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Abdulla-
yev Elnur Şahin oğlu). İddiaçılar 100 (yüz)
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağı-
da göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublika-
sı Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
tələbə və tələbə təşkilatları ilə iş sektorun-
dan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublika-

sının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50C-

TRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması barədə arayış; 

-iddiaçının bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyət barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra 

azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə)yerinə yetirdiyi analoji işlər haq-
qında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 
18 iyun 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 
faizi məbləğində bank təminatını 27 iyun 
2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 28 
iyun 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

Tikişsiz polad borular və dirsəklərin 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 17-si 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.

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

24-cü mərtəbə.

“Bakı Ofset Kombinatı” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

14 iyun 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nəsimi 
rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 4 nömrəli ünvanda “Bakı 
Ofset Kombinatı” ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1.Təşkilati məsələ.
2. 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti haqqında.
3.Digər məsələlər.
Əlaqə telefonu - (050-209-29-15).

İdarə heyəti

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC

Müxtəlif qaz və texniki məhlulların 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 17-si 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.

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

24-cü mərtəbə.

“Kürdəmir - Taxıl” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

25 iyun 2019-cu il saat 11.00-da Kürdəmir 
rayonu, Bakı prospekti 6 nömrəli ünvanda 
“Kürdəmir - Taxıl” ASC səhmdarlarının ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələ:
1. 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti.
Əlaqə telefonu - (070-313-99-62).

İdarə heyəti

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs

“Qurban” bayramı ilə əlaqədar heyvan kəsimi üçün 
müvəqqəti çadır və avadanlıqların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət və 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 2300 
(iki min üç yüz) manat məbləğdə heç bir 
halda geri qaytarılmayan iştirak haqqını 
aşağıdakı hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, S.S.Axundov 
küçəsi 73C nömrəli ünvandan (əlaqələndirici 
şəxs –S.Əliyevadan, telefon- (+99412) 377 
00 20/ 377 00 21 (daxili 504) ala bilərlər: 

Təşkilat- “Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs 

VÖEN- 1005379691

“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN- 9900003611
H/h- AZ71AIIB38090019440419396102
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
- 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 son-
ra 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcunun olub-olmaması barədə arayış; 

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat; 

- son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər 
barədə ətraflı məlumat.

İddiaçılar ilkin sənədləri 31 may 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 12 
iyun 2019-cu il saat 17.00-а qədər yuxarı-
da göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifləri 13 iyun 2019-cu il saat 
17.00-da Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin iclas zalında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İnternet vasitəsilə canlı yayımı 

həyata keçirmək üçün mobil cihazların və 
onun aksesuarlarının satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər 200 manat iştirak haq-
qını ödədikdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (tender 
komissiyasının əlaqələndiricisi - Hürmüz 
Sadıxzadədən, telefon-537-02-93) ünvan-
dan ala bilərlər.

Bank rekviziti
H/h - AZ33C-

TRE00000000000004048501
VÖEN - 9900062371
Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTREAZ22

D-3 Büdcə təsnifatı kodu - 142340
D-4 Fond-7
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət ;
-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 olma-
lıdır);

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

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

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vaziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri;
-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-

luq sertifikatları. 
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) 18 iyun 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 27 iyun 2019-cu 
il saat 15.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 28 iyun 2019-cu il saat 
15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 
nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda 
açılacaqdır.

Email: webmaster@aztv.az
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 

iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 � Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetində müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı və qurucusu ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96 illiyinə həsr 
olunmuş tədbir keçirilib. ATMU-nun rektoru 
İlham Mədətov ali təhsil müəssisəsində təşkil 
olunan növbəti tədbirin məhz ulu öndər Heydər 
Əliyev şəxsiyyətinə böyük məhəbbət və 
ehtiramdan qaynaqlandığını deyib.

İ.Mədətov diqqətə çatdırıb 
ki, tariximizin ən böyük 
simalarının ön cərgəsində 
dayanmaq haqqı qazanmış 
Heydər Əliyev XX əsrin 
sonlarında və XXI əsrin 
əvvəllərində ölkəmizin 
bütün sahələrdə əldə etdiyi 
nailiyyətlərin təşəbbüsçüsü 
və şəriksiz müəllifidir. Heydər 
Əliyev uzaqgörən, qətiyyətli 
siyasətçi olduğunu hələ 
ölkəyə ilk dəfə rəhbərlik 

etdiyi 1969--1982-ci illərdə 
təsdiqləyib. Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 
müstəqilliyi 1991-ci il okt-
yabrın 18-də elan olunsa da, 
onun əsl tarixi məhz qurtu-
luş günündən başlanır. Ulu 
öndərin dediyi kimi: “Tarix 
dəfələrlə sübut edib ki, xalqın 
əvəzsiz milli sərvəti olan 
müstəqilliyin qorunması onun 
əldə edilməsindən qat-qat 
ağır və mürəkkəb vəzifədir”.

Universitetin ictimai fənlər 
kafedrasının müdiri İbrahim 
Əliyev ulu öndərin Mosk-
vadakı fəaliyyətinin detallı 
şərhində dedi ki, görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin 
dəmir iradəsinin parlaq sübu-
tu onun fəaliyyətinin Moskva 
illəridir. 1982--1987-ci illəri 
əhatə edən bu dövrdə SSRİ 
rəhbərliyində Siyasi Büronun 
üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini kimi 
yüksək vəzifə tutan Heydər 
Əliyev Kreml rejiminə 
sübut etdi ki, heç bir qüvvə 
onun zəngin, tükənməz və 
hərtərəfli dövlət idarəçiliyi 
istedadının qarşısını almağa 
qadir deyildir. 

1987--1990-cı illər Kreml 
rejiminin xalqımızın böyük 
oğluna qarşı həyata keçirdiyi 
ağır təqib illəridir. Ömrünün 
bütün dövrlərində olduğu 
kimi, Heydər Əliyev həmin 
illərdə də doğma xalqı üçün 
yaşamış, nəhəng Sovet 
dövlətinin dağılmaqda olduğu 
şəraitdə öz vətəni üçün 
çıxış yolları axtarmış, zəngin 
dövlətçilik təcrübəsi, müdrik 
məsləhətləri ilə Azərbaycanı 
düşdüyü ağır böhrandan 
çıxarmaqdan ötrü bütün 
qüvvəsini sərf etmişdir.

Tarix elmləri doktoru, 
professor Məhərrəm Zül-
füqarlı zəngin təcrübəli və 
müasir təfəkkürlü siyasətçi 
Heydər Əliyevin müstəqil 
dövlətimizə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə Azərbaycanda dövlət 
quruculuğu, iqtisadi inki-
şaf, beynəlxalq əlaqələrin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
davamlı prosesdən bəhs etdi. 
Ötən əsrin 70--80-ci illərində 
yüzlərlə gənc təhsil almaq 
üçün xaricə göndərildi. Bu 
gün Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev tərəfindən qəbul 
olunmuş Dövlət Proqramına 
əsasən 100-lə gənc dünya-
nın nüfuzlu universitetlərinin 
məzunudur. 

Heydər Əliyevin 96 
illiyi tədbirində tələbələr ulu 
öndərə həsr olunan şeirlərlə 
çıxış ediblər. Eyni zamanda, 
H.Əliyevə həsr olunan inşa 
yazı qalibləri- tələbələrə 
sertifikatlar, xatirə hədiyyələr 
təqdim olunub. Tədbirlər 
çərçivəsində mayın 7-dən 11-
nə kimi ATMU-da tələbələrin 
əl işlərindən ibarət sərginin, 
idman yarışlarının keçirilməsi 
və mükafatlandırılması 
nəzərdə tutulub.

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev şəxsiyyətinə 
böyük məhəbbət və ehtiramla



9 may 2019-cu il, cümə axşamı14
“Azərsu” ASC 

sənaye yağlarının 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 aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxs Ağaəli 
Mirzəyevdən ,telefon- 431 47 67/2246. (agali.
mirzeyev@azersu.az) ) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
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- AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

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 olmalıdır);
- 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 olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da 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 tutulmuş 
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) 18 iyun 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
27 iyun 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 iyun 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
“Təmizlik Departamenti” MMC

2019-cu ilə məişət tullantıları üçün 1100 kubmetrlik 
580 ədəd konteynerin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdır.
Lot-1. Məişət tullantıları üçün 1100 kub 

metrlik 580 ədəd konteynerin satın alınması.
 Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları” haqqında Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda 
göstərilən öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: -aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetrilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanları-
na malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlanlar əlaqələndirici şəxsə müraciət edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Gülcahan Behbudova.
Telelefon- 050 626-76-85.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 2.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu 

aşağdakı məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən 
sonra yuxarıdakı ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 50 manatdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

ödəməlidirlər:
Təşkilat- Sumqayıt şəhər İH “STD”MMC
“KapitalBank”ın 1 saylı Sumqayıt filialı.
Kod- 200253
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ01350100000000001944
H/h- AZ84İİB33010019442501763125
VÖEN- 2900258081
SWIFT BİK - AİİBAZ 2 X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. Tenderdə iddiaçı kimi iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün yazılı ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvan, 
poçt indeksı, telefon nömrəsi, rəhbərinin adı, 
soyadı göstərilməklə möhürlənib imzalanmış 
olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının hüquqi statusu, qeydiyyatdan 
keçdiyi olkə və rekvizitləri;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- tender təklifi (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla tender təklifi ilə birlikdə təqdim edilir);

- bank təminatını tender təklifi zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibar-
sız sayılır və qiymətləndirilməyə buraxılmır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
arayış.

İddiaçılar tender sənədlərinin nümunə 
formasını yuxarıda göstərilən ünvandan ala 
bilərlər və iddiaçılar sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) həmin 
ünvana 2019-cu il iyunun 18-nə qədər təqdim 
etməlidirlər.

İddiaçılar tender təklifini 27 iyun 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər yuxarıda göstərilən ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır.

Təklif zərfləri 28 iyun 2019-cu il saat 
11.00-da Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi 2 
nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları” 
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ 
RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
efirin qrafik tərtibatı və dizayn 

xidmətinin satın alınması məqsədilə 
kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Kotirovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs- 
Pərvin Məmmədovdan, telefon- 537-02-68) ünvandan ala bilərlər.
İddiaçılar kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədləri 16 
may 2019-cu il saat 18.00-a qədər , Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 17 may 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaq-
da açılacaqdır.

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

 Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ 
RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
“AzTv” “İdman Azərbaycan” və 

“Mədəniyyət” kanallarının veb saytlarının 
hazırlanması xidmətinin satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz təkliflərini 

möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Koti-
rovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs - Pərvin 
Məmmədovdan,telefon- 537-02-68) ünvandan ala bilərlər.İddiaçılar 
kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədləri 16 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. İddiaçıların təklifləri 17 may 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış 
otaqda açılacaqdır.

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 dekabr 2018-ci il və 9 yanvar 2019-cu il 

tarixli nömrələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu 
(ARDNF) tərəfindən malların, işlərin və xidmətlərin satın alınması 
məqsədilə dərc edilmiş elanlar üzrə keçirilən 12 lot-dan ibarət açıq ten-
derin nəticələrinə əsasən Lot-9. “İKT infrastrukturunda zəiflikləri texniki 
audit etmək” xidməti üçün (“Penetration Testing”) test alətlərinin, lisen-
ziyaların və texniki dəstəyin satın alınması üzrə qalib “R.İ.S.K. Elmi 
İstehsalat Şirkəti” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olmuşdur.

Qalib şirkətlə 2019-cu il mayın 3-də müvafiq satınalma müqaviləsi 
imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi “Analitik 
Ekspertiza Mərkəzi” MMC

“Kommunal və kommunikasiya xidmətləri” maddəsi 
üzrə kotirovka sorğusu elan edir. Sorğuda iştirak etmək 
istəyənlər Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34 nömrəli 
ünvana müraciət edə bilərlər. 

Sənədlərin qəbulu 17 may 2019-cu il saat 11.00-a 
kimidir.

Əlaqələndirici şəxs – V.Xəlilov.
Əlaqə nömrəsi-012-596-05-20.
Ünvan- Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı küçəsi 34.

“Sumqayıt Polimer” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və 
“Sumqayıt Polimer” ASC-nin nizamnaməsinə əsasən 
səhmdarların növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Səhmdar cəmiyyətin iclası 28 iyun 2019-cu il saat 
11.00 –da Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi 12 nömrəli 
ünvanda keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin mühasibat balansının, mənfəət və zərər 

hesabatlarının təsdiq edilməsi.
2. Digər məsələlər.

“SUMQAYIT SƏNAYETİKİNTİ 
AVTONƏQLİYYAT” ASC-nin 2018-ci il 
dekabrın 31-nə MÜHASİBAT BALANSI

 AKTİVLƏR 2018-ci il 2017-ci il
Uzunmüddətli aktivlər  
Qeyri-maddi aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 120289,72 108480,41

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 10225,10
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 120289,72 118705,51

Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 2089,88 2089,88

Qısamüddətli debitor borcları 256471,00 254311,00
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri 0,33 41,24

Sair qısamüddətli aktivlər 4513,73 2520,18
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 263074,94 259162,30
CƏMİ AKTİVLƏR 383364,66 377867,81
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Kapital
Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapital 214881,20 214881,20

Kapital ehtiyatları 79630,31 79630,31
Bölüşdürülməmış mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) -17034,68 1027,26

CƏMİ KAPİTAL 277476,83 295538,77
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 33077,81 31013,43

Qısamüddətli kreditor borcları 72483.05 50988,64
Qısamüddətli öhdəliklər 326,97 326,97
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 105887,83 82329,04

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 105887,83 82329,04
CƏMİ KAPİTAL VƏ 
ÖHDƏLİKLƏR 383364,66 377867,81

 

 Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

Satış 20567,00 84075,00
Sair əməliyyat gəlirləri 1717,00 1630,00
İşçi heyəti üzrə xərclər 10539,83 10370,00
Amortizasiya xərcləri 52,47 16430,72
Sair əməliyyat xərcləri 28726,38 57877,02
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 
(zərər) -17034,68 1027.26
Mənfəət vergisi 205.45
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) -17034,68 821.81
Bazis hər bir səhmin mənfəəti 0,007649

Qeyd: 
2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövr üzrə 

maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditi sərbəst auditor 
tərəfindən 2019-cu il fevralın 6-da aparılmış və müvafiq rəy 
verilmişdir.

Əlaqə telefonu- 051-271-32-45.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi “Azİntelecom” MMC 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1 . “Bir illik outstafinq 

xidmətlərinin” satın alınması.
 Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli (əlaqələndirici şəxslər - Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon - 012 200 00 74/72 ) ünvandan 
ala bilərlər .

İştirak haqqı 2000 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-

AZ76NABZ01350100000000094944

S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qay-

tarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 % -i 
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 olmaması haqqında mü-
vafiq vergi orqanından arayış; 

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri;

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan 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 uy-
ğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 14 iyun 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi , tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 25 iyun 
2019-cu il saat 17.00-a kimi, Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 27 iyun 
2019-cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 , “AzInte-
lecom” MMC-nin inzibati binasında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

 “Azəristiliktəchizat” ASC 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 6 lot üzrə keçirilir. 
Lot -1. Qazanxana və istilik şəbəkələri 

üçün müxtəlif diametrli (tikişsiz) boru və 
aksesuarların satın alınması.

Lot- 2 . Qaz sayğacları, qaz avadan-
lıqları və onların ehtiyat hissələrinin satın 
alınması.

Lot -3 . İstilik təsərrüfatlarında nəzarət- 
ölçü cihazları , avtomatika avadanlıqları və 
onların ehtiyat hissələrinin satın alınması.

Lot -4. İstilik təsərrüfatlarında elektrik 
avadanlıqları və materialların satın alınma-
sı.

Lot -5. Qazanxana və istilik şəbəkələri 
üçün müxtəlif markalı nasos və ehtiyat 
hissələrinin satın alınması .

Lot -6 . Müxtəlif təyinatlı material, ava-
danlıq və ehtiyat hissələrinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində analoji işlərdə 
təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti, aşağı qiymət, 
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında 
yerinə yetirilməsi üçün zəruri potensi-
alın mövcudluğu meyarlarına üstünlük 
veriləcəkdir.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağı-
dakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-

lusunu Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu 
Məmmədov küçəsi 3 (əlaqələndirici  
şəxs - Rafiq Əliyevdən, telefon - 579 52 98) 
nömrəli ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 150 manat-
dır.

H/h- AZ62Aİ-
İB33010019442200226122

VÖEN- 1700531291
“Kapital Bank “ASC- nin Qaradağ filialı
Kod- 200220
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWİFT- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-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 olma-
lıdır);

-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;

-müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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 yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 18 iyun 
2019-cu il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 27 iyun 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər “Azəristiliktəchizat” ASC-nin Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, X.Məmmədov küçəsi 
3 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 28 iyun 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Nizami Rayon  
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

ehtiyat hissələrinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər top-
lusunu Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 8-ci 
kilometr qəsəbəsi, R.Rüstəmov küçəsi 28 
(əlaqələndirici şəxs - Bayram Bayramov-
dan , telefon (012) 323-33-28) nömrəli 
ünvandan ala bilərlər .

İştirak haqqı 100 manatdır. 
H\h-

AZ82CTRE000000000000002517832
VÖEN-1600127621
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T-CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

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

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından 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;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 18 iyun 
2019- cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 27 iyun 2019-cu il saat 
 17.00-a qədər Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
8-ci kilometr qəsəbəsi, R.Rüstəmov küçəsi 
28 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 28 iyun 2019-cu il 
saat 15.00-da Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 
8-ci kilometr qəsəbəsi, R.Rüstəmov küçəsi 
28 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



159 may 2019-cu il, cümə axşamı

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kondisionerlərə və havalandırma 

sistemlərinə ehtiyat hissələri və illik texniki 
xidmət işlərinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 manat iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusu-
nu Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə 
küçəsi 241 (əlaqələndirici şəxs-Ramil 
Əliyevdən, telefon- 012 430 13 16) nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

Adı - “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı 

Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M\h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. -АIIBАZ2X
Adı - İctimai Televiziya və Radio Yayımla-

rı Şirkəti
H\h - AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 60 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafıq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifı və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 18 iyun 2019-cu 
il saat 11.00-a qədər, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
27 iyun 2019-cu il saat 11.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 
241 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 28 iyun 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyi

“Hünər” XIII Vətənpərvərlik mahnıları festivalının 
keçirilməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğun öz tender təkliflərini 
möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 465-84-16 nömrəli 
telefona (faks-4656438) müraciət edə bilərlər 
(əlaqələndirici şəxs- Əli Məmmədov). İddiaçı-
lar 100 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər 
və İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olim-
piya küçəsi 4, II mərtəbə, vətənpərvərlik və 
vətəndaşlıq tərbiyəsi sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiy-
yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə 
arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) 
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-
lıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 31 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər tender komis-
siyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində bank 
təminatını 12 iyun 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 13 iyun 
2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan Respub-
likası Gənclər və İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Xəzər Avtonəqliyyat” 
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
“Xəzər Avtonəqliyyat” ASC 

səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı 29 iyun 2019-
cu il saat 10.30-da cəmiyyətin 
yerləşdiyi ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci il 

maliyyə balansının təsdiq 
edilməsi;

• Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda 

müzakirəyə verilmiş məsələ ilə 
bağlı sənədlərlə hər həftənin iş 
günləri saat 13.00-dək cəmiyyətə 
gəlməklə tanış ola bilərlər.

Ünvan- Lənkaran rayonu, Li-
man şəhəri, M.İbayev küçəsi 17.

Telefon- 02525-2-10-29.

Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyi 
“Yaşıl Planet” Beynəlxalq tələbə məktəbinin 

təşkil edilməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstün-
lük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq üçün maraqlanan-
lar 012 465 64 43 nömrəli telefona (faks:4656438) müraciət edə 
bilərlər (əlaqələndirici şəxs-Rəhimova Günay Rauf qızı). İddiaçılar 
100 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə,tələbə 
və tələbə təşkilatları ilə iş sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman 

Nazirliyi
H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 

və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari 

ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması barədə arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyəti barədə 
bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 60 bank 
günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə 
bütün fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında 
məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tender prosedurunda iştirak üçün yuxarıda 

göstərilən ixtisas sənədlərini 30 may 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender 
təkliflərini və təklifin 1 faizi məbləğində bank təminatını 11 iyun 
2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 12 iyun 2019-cu il saat 
10.00-da Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi 
Yardım Xəstəxanası 

2019-cu il üçün tələb olunan digər maşın 
və avadanlıqların satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 ( bir )lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Digər maşın və avadanlıqlarn satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini 

möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım 
Xəstəxanası, 9- cu məhəllə, Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11 nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır. 
Təşkilat - Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası 
Sumqayıt Şəhər Yerli Xəzinədarlığı 
VÖEN- 2900558851
H/h- AZ98CTRE00000000000002126634
Büdcə təsnifatı kodu - 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7 Y
DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI AGENTLİYİ
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S. W.I. F T. BİK –CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 

etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün ərizə; 
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank 

günü müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində (təklifin təminatı) 

bank zəmanəti (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti; 

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu , nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial imkanları haqqında 

məlumat.
İddiaçılar sənədləri Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə ( əsli və 

surəti ) tərtib olunmalıdır.( xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri ( tender təklifi və bank zəmanəti istisna 
olmaqla) 27 may 2019-cu il saat 17.00-dək, iş qrafiki, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 10 iyun 2019- cu 
il saat 17.00-dək Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına 
(ünvan-9-cu məhəllə, Mehdi Hüsenyzadə küçəsi 11) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdar.

 Təklif zərfləri 11 iyun 2019-cu il saat 12.30-da yuxarıda qeyd 
olunan ünvanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Amil İsmayılov.
Telefon-018 65-5-87-12, mobil (055483-33-23).
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, 9- cu məhəllə, Mehdi Hüseynzadə 

küçəsi 11, Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanası.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
gənclər üçün “Sağlam həyat tərzinin təşviqi” adlı beynəlxalq praktik təlim kursunun 

keçirilməsinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4652155 
nömrəli telefona (faks:4656438) 
müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- 
Qurbanzadə Fərid Vidadi oğlu). İddiaçılar 
100 (yüz) manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyindən 

(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II 
mərtəbə, Sağlam həyat tərzinin təbliği 
və sosial proqramlar sektorundan) ala 
bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respubli-

kasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h-

AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması barədə arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bü-
tün fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi ana-
loji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda 
iştirak üçün yuxarıda göstərilən ixtisas 
sənədlərini 3 iyun 2019-cu il saat 18.00-a 
qədər tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini 
və təklifin 1 faizi məbləğində bank 
təminatını 13 iyun 2019-cu il saat 18.00-
a qədər ikiqat bağlı zərflərdə iki nüsxədə 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı 
ilə 14 iyun 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282

7919

1542

40 qəpik

ABŞ

19 min avtomobil geri çağırılır
“Ford” şirkəti 

Çindəki “Changan 
Ford Automo-
bile” müştərək 
müəssisəsində 
istehsal olunmuş 
19 min avtomo-
bili geri çağırıb. 
Buna həmin 
avtomobillərin mühərrikində qeydə alınan nasazlıqlar 
səbəb olub. Qeyd edək ki, geri çağırılma 2018-ci ilin 
sentyabr-dekabr aylarında istehsal olunmuş “Escort” 
modelinə şamil edilir.

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

BMT həyəcan təbili çalır
Bir milyona 

yaxın heyvan və 
bitki növü yox 
olmaq təhlükəsi 
ilə üzləşə bilər. 
BMT-nin Elm-
Siyasət Platfor-
ması (IPBES) bu 
barədə hesabat 
hazırlayıb. 
Bildirilir ki, 

insan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində flora və fauna-
nın yox olması riskinin qarşısı tezliklə alınmazsa, son 
10 milyon ildəki orta hesabdan daha çox növ yox ola 
bilər. Hesabatda qeyd edilir ki, əkinçilik və maldarlıq 
fəaliyyəti dünyanın torpaq səthinin 33 faizini, şirin su 
qaynaqlarının isə 75 faizdən çoxunu zəbt edir.

Xəbəri “Associated Press” verib.

Çin

Sınaq uçuşları keçiriləcək
Pekində tikilən 

dünyanın ən 
böyük aeroportu 
“Dasin”də mayın 
13-də sınaq uçuş-
ları keçiriləcək. 
Uçuşlar “Air 
China”, “China 
Eastern Airlines” 
və “China Southern Airlines” şirkətləri tərəfindən icra 
olunacaq. Bunun üçün aviaşirkətlər bazar ertəsi günü 
“Boeing 747-8”, həmçinin “Airbus A359” və “Airbus 
A380” təyyarələrini hava limanına göndərəcəklər.

Məlumatı BBC yayıb.

Norveç 

Rekord mənfəət
Norveçin 

Qlobal Dövlət 
Pensiya Fondu cari 
ilin ilk üç ayında 
rekord məbləğdə 
mənfəət əldə edib. 
Bildirilir ki, bunun 
sayəsində fond 
keçən il məruz qal-
dığı itkiləri ödəyib. 
Fondun rəhbəri 

İnqve Slinqstad deyib: “Bir rübdə 84 milyard dollar 
mənfəət əldə edilməsi fondun tarixində ən yaxşı 
göstəricidir”.

Xəbəri “Euronews” verib. 

İngiltərə

Neymara sürpriz təklif
PSJ-nin 

hücumçusu 
Neymar karyera-
sını İngiltərədə 
davam etdirə 
bilər. Braziliya 
millisinin üzvü 
“Mançester 
Siti”nin maraq 
dairəsinə dü-
şüb. “Şəhərlilər” 
bununla bağ-
lı qarşı tərəflə danışıqlara başlayıb. Premyer Liqa 
təmsilçisinin ilk təklifi 150 milyon avro və iki futbol-
çu – Benjamin Mendi və Qabriel Jezuşdan biri olub. 
Əgər PSJ təklifi qəbul edərsə, Neymar yay transfer 
dövründə “Mançester Siti”yə keçə bilər.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 9-da
 Â Bakıda və Abşeron 

yarımadasında dəyişkən buludlu 
olacağı, arabir tutulacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman, çiskin olacaq. Cənub-qərb 
küləyi əsəcək, gündüz şimal küləyi 
ilə əvəz olunacaq. Gecə 13-16, 
gündüz 24-28, Bakıda gecə 14-16, 
gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 
757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 
gecə 70-80, gündüz 45-50 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 

yağış yağacağı gözlənilir. Qərb 
küləyi əsəcək, şimşək çaxanda 
arabir güclənəcək. Gecə 7-12, 
gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 
Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, 
həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Lakin 
axşama doğru bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. 
Gecə 10-15, gündüz 16-21 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 

Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Lakin 
axşam bəzi yerlərdə şimşək 
çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. 
Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz arabir 
güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 
25-30 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, 
Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi 
ehtimalı var. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir 
güclənəcək. Gecə 12-17, gündüz 
22-27, dağlarda gecə 6-11, gündüz 
15-20 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 
Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
arabir güclənəcək. Gecə 13-18, 
gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Şimşək 
çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 14-18, 
gündüz 23-28, dağlarda gecə 8-13, 
gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. 

“Səyyarmextikinti” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
27 iyun 2019-cu il saat 11.00-da səhmdarların ümumi yığıncağı 

keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il üzrə illik fəaliyyətinin nəticələri haqqın-

da hesabat.

2. Digər məsələlər.
Telefonlar-012-447-30-21,055-848-10-64.
Ünvan- AZ 1083, Bakı, Salyan şossesi 2.

Müşahidə şurası

 9 “Kapital Bank” ASC tərəfindən Əsədov İlqar 
Aydın oğlunun adına verilmiş ipoteka krediti üzrə 
yüklü edilmiş mənzilin yüklülük çıxarışı itdiyi üçün 
etibarsız sayılır. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci 
mikrorayon, Azadlıq prospekti ev 182, mənzil 3.

 9 Bakı İslam Universiteti tərəfindən Hüseynov 
Həsən Malik oğlunun adına verilmiş 003267 nömrəli 
diplom itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 2012-ci il fevralın 13-də Azərbaycan 
Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti 
tərəfindən Bayramov Elvin Ceyhun oğlunun adına 
verilmiş hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında 
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən MA-seriyalı 
0856937 nömrəli çıxarış itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 9 9 saylı Peşə Liseyi tərəfindən Qasımlı 
Mirabdulla Mirəyyub oğlunun adına verilmiş 
sürücülük şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

 9 “TURAN HOUSE” MMC 2019-cu il mayın 
8-dən etibarən bağlandığını elan edir. VÖEN-
1501138551.

 9 Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi tərəfindən Xəlilov Adil İlqar oğlunun adına 
verilmiş xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

İrkutsk və Anqarsk 
arasında olan “Sibir” federal 
yolunda tüstüdən görüntü 
minimuma enib.

Alovla mübarizəyə 800 
nəfər yanğınsöndürən, 
aviasiya və pilotsuzlar 
səfərbər edilib.

Rusiya Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Sibir Baş 
İdarəsindən bildiriblər ki, 
yanğına səbəb əhalinin 
ehtiyatsızlığı olub.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Bu barədə jurnalistlərə açıqlama verən 
Baş nazir ABŞ Prezidenti ilə Şimali Koreya 
tərəfindən mayın dördündə keçirilən raket 

sınağını müzakirə etdiklərini deyib. O qeyd 
edib ki, Yaponiya və ABŞ mütəxəssisləri Şi-
mali Koreyanın məhz hansı raketləri sınaq-
dan keçirdiyini birlikdə dəqiqləşdirəcəklər. 
Baş nazir onu da əlavə edib ki, ABŞ Pre-
zidenti Donald Tramp Şimali Koreya lideri 
Kim Çen In ilə son sammit zamanı Koreya 
yarımadasının nüvəsizləşdirilməsi barədə 
razılığa gəlib.

Abe qeyd edib ki, o, Şimali Koreya 
lideri ilə bu ölkə tərəfindən oğurlanmış 
yapon vətəndaşları məsələsini həll etmək 
üçün heç bir ilkin şərt olmadan görüşmək 
niyyətindədir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Türkiyə Xarici İşlər 
Nazirliyinin 4 may və 6 may 
2019-cu il tarixli mətbuat 
xülasələrində şərh edilmiş 
mövqeyi eyni dərəcədə 
Fransaya da aiddir”, -- deyə 
sənəddə qeyd edilir. 

Türkiyə XİN 4 mayda 
Avropa İttifaqının xarici işlər 
və təhlükəsizlik məsələləri 

üzrə Ali Komissarı Federika 
Moqerininin Ankaranın Şərqi 
Aralıq dənizində qazma 
işlərinə başlaması ilə bağlı 
bəyanatını tənqid etmişdi. 

Bundan əlavə, mayın 
6-da rəsmi Ankara ABŞ 
Dövlət Departamentinin 
həmin ərazidəki qazma 
işləri ilə əlaqədar şərhinə də 
reaksiya vermişdi. Türkiyə 

XİN ABŞ-ın xarici siyasət 
idarəsinin bu məsələ ilə 
bağlı mövqeyini “reallıqdan 
uzaq” adlandırmış, Birləşmiş 
Ştatları məsələyə beynəlxalq 
hüquq normalarına uyğun 
mövqe sərgiləməyə çağır-
mışdı.

Ölkənin Energetika və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
də yaranmış vəziyyətə 
münasibət bildirərək bəyan 
edib ki, Türkiyə Aralıq 

dənizinin özünəməxsus 
şelfində qazma işlərini 
davam etdirəcək. Hazırda 
qazma işləri Türkiyənin “Bar-
baros Xeyrəddin Paşa” və 
“Fateh” gəmiləri tərəfindən 
həyata keçirilir.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Türkiyə Aralıq dənizində  
qazma işlərini davam etdirəcək

Bu barədə Türkiyə XİN-in bəyanatında bildirilir 

Ankara Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Türkiyənin Şərqi Aralıq 
dənizi sularındakı özünə məxsus ərazilərdə qazma işləri həyata 
keçirməsi ilə bağlı bəyanatını pisləyib. Bu barədə Türkiyə XİN-in 

bəyanatında bildirilir. Məlumatı “Anadolu” agentliyi verib. 

“Reuters” agentliyinin 
yaydığı məlumata görə, 
Yaponiyanın Baş naziri Sindzo 
Abe və ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp telefon əlaqəsilə Şimali 
Koreya Xalq Demokratik 
Respublikasının (KXDR) bu 
günlərdə keçirdiyi növbəti 
raket buraxılışını müzakirə 
ediblər.

Özbəkistan və Çin birgə antiterror təlimlərinə başlayıblar 

Xəbərdə qeyd edilir ki, təlimlər 
Özbəkistan Milli Qvardiyasının 
və Çin Xalq Respublikasının 
Ali Milis Hərbi Komandanlığının 
rəhbərlikləri arasında imzalanmış 
razılaşma əsasında Özbəkistanın 
Jizak vilayətindəki “Foriş” hərbi 
poliqonunda keçirilir. 

Özbəkistan Milli Qvadiyasının 
komandanı, general-polkovnik 
Bahadır Toşmatov mediaya 
açıqlamasında vurğulayıb ki, Çin 
dövləti Özbəkistanın etibarlı dostu 
və strateji tərəfdaşıdır və iki ölkə 
arasında zamanın sınağından 
uğurla çıxan dostluq münasibətləri 
hazırda keyfiyyətcə yeni, daha 
yüksək mərhələyə qədəm qoyur. 
Onun sözlərinə görə, hərbi təlimlərin 
məqsədi terrorçuların məhv edilməsi 
üzrə birgə operativ əməliyyatlar 
üçün lazımi bacarıq və vərdişlərin 
əldə olunmasıdır. Bahadır Toşmatov 
bildirib ki, təlimlər bu il mayın 15-dək 
davam edəcək. 

Xatırladaq ki, bu il 22-27 
aprel tarixlərində “Foriş” hərbi 

poliqonunda Özbəkistan, Pakistan 
və Türkiyə hərbçilərinin birgə taktiki 
təlimləri keçirilib. 

Məlumat üçün bildirək ki, ötən 
ilin Özbəkistan ilə Çin arasında 
ticarət dövriyyəsinin həcmi 6,4 
milyard dollar olub. Yaxın illərdə 
bu rəqəmin 10 milyard dollara 
çatdırılması nəzərdə tutulub. 

Siyasi təhlilçilər qeyd edirlər 
ki, Özbəkistan Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyev ölkəsinin qonşu 
dövlətlərlə hərtərəfli əlaqələrini 
genişləndirməyə çalışır ki, bu da 
region xalqları tərəfindən müsbət 
qarşılanır. 

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Özbəkistan və Çin 
hərbçiləri “Əməkdaşlıq-2019” 
devizi altında birgə antiterror 
təlimlərinə başlayıblar. 
Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi Özəbəkistan Milli 
Qvardiyasının rəsmisinə 
istinadən məlumat yayıb. 

 İrkutskda   vəziyyət   gərginləşib

Rusiyanın İrkutsk vilayətində meşə 
yanğınları daha da genişlənərək 13 min hektar 
sahəni əhatə edir və yaşayış məskənlərinə 
yaxınlaşır. Yaxınlıqda olan yaşayış 
məskənlərinin əhalisi artıq evakuasiya edilib.

 Qum tufanı nəticəsində 
günəş tutulub. Nəfəs almaq 
çətinləşib. Görüntü minimu-
ma enib. Avtomobillər yolda qalıblar.

Lakin çox gözləmək lazım gəlməyib. 
Təbii fəlakət cəmi 20 dəqiqə davam edib.

Ekspertlər bildiriblər ki, son 40 ildə bu 
ən güclü qum tufanı olub.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Avstraliyada  qum   tufanı
Avstraliyanın Viktoriya 

ştatında o qədər də böyük 
olmayan şəhərə qum 
tufanı gəlib. Küləyin sürəti 
saatda 80 kilometrə çatıb.

Yaponiya və ABŞ liderləri 
KXDR-in raket sınağını 
müzakirə ediblər


