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Düz bir il əvvəl bugünkü gün – 2018-
ci il aprelin 18-də o, millətlə üzbəüz idi.

Əlini dövlətçiliyimizin müqəddəs 
kitabı – Əsas Qanunumuza basaraq 
sədaqət andı içirdi.

Əlini dinimizin, ruhumuzun, 
mənəviyyatımızın Əsas Qanunu – 
“Quran”a basaraq həmin anlarda 
dilindən qopan hər kəlməyə cavabdehlik 
və vəfa andı içirdi.

Bir insan, illah da bir dövlət xadimi 
üçün bütün həyatı boyu qazana biləcəyi 
ən ali mükafat millətin gözünün içinə dik 
baxa bilmək haqqıdır.

Prezident İlham Əliyev bir il öncə 
qarşıdakı 7 ildə də hər an millətinin 
amalları, qayğıları, arzuları və ümidləri 
ilə birgə olacağına and içirdi.

Və çöhrəsinin mehriban, işıqlı 
təbəssümü ilə sevimli millətinin gözlərinə 

əmin bir arxayınlıqla baxa bilirdi.
Çünki bu millət qarşısında üzü ağ idi.
Çünki həmin anacan artıq 15 

illik çətin, sınaqlı, uğurlar və zəfərlərlə 
bəzənən çətindən-çətin yol keçmişdi.

Çünki həmin 15 illik yolun başlanğı-
cında da elə bu cür səhnədəydi, elə bu 
təhər əlini qutsal “Quran”ımıza basırdı, 
elə bu sayaq əlini mötəbərlik rəmzi Əsas 
Qanunumuza basırdı və and içirdi.

Təbii ki, bu son andiçməsindən qat-
qat artıq həyəcan və məsuliyyətlə.

Axı o vaxt hələ hər şey qarşıda idi. 
O özü bilirdi nəyə təpəri çatar, nələri 
etmək əzmindədir, çoxunu hələ hamıya 
açıqlamadığı istəkləri, niyyətləri nədən 
ibarətdir.

And içirdi və sadədən-sadə bir vəd 
verirdi: “Mən Azərbaycana yaxşı Prezi-
dent olacağam!”

Bu andı içdi və aradan 5 il sovuşdu. 
Növbəti dəfə and içdi, 5 il də keçdi.
Sonra daha bir and və daha 5 il.
Və 1 il əvvəl o, yenə illər öncə qarşı-

sında dayanaraq yaxşı rəhbər olacağı, 
hər vətəndaşın hamisinə çevriləcəyi 
vədini verərək and içdiyi milləti ilə göz-
gözə idi.

İndiki andının zəmanəti arxadakı 15 
il boyunca ucaltdığı Azərbaycan idi...

Bu yurdun dəyişərək 15 il 
öncəkindən dəfələrlə göyçək olmuş 
çöhrəsi, bu millətin 15 il öncəyə baxanda 
qat-qat yaxşılamış rifahı idi.

15 il əvvəl olduğu kimi, 1 il əvvəl 
də o, əmin idi ki, qarşısına qoyduğu 
vəzifələrin hamısını yerinə yetirə biləcək, 
bəlkə bir az da artığına nail olacaq.

Amma 15 il qabaqkından fərqli 
olaraq, 1 il öncə and içərkən, vədlər 

verərkən millətinə və yurduna boyun 
olduqlarını hökmən yerinə yetirəcəyinə 
artıq hər eşidən inanırdı.

Dostlar da, onu qəlbən sevənlər 
də, bir az biganələr də, lap hətta 
istəməyənlər də.

Çünki ortada dağ boyda işlər vardı, 
parlaq nəticələr vardı və bunları inkar 
etməyə, görməzliyə vurmağa nə kiminsə 
insafı, nə cəsarəti, nə haqqı çatardı.

Arxanda əzəmətli işlərdən ya-
ranmış dağ kimi yüksələn zəfərlər 
varkən bundan belə daha yaxşısını da 
gerçəkləşdirəcəyinə könül rahatlığı ilə 
and içməyə nə var ki!

Azərbaycan xalqının 2 böyük oğlu 
– Mirzə Ələkbər Sabir və Məhəmməd 
Hadi başlanan XX əsrin əvvəllərində 
narahat sualların məngənəsində 
 sıxılırdılar.

Hadinin bu acı etirafında dərin millət 
yanğısı, iztirab çırpınırdı: axı biz layiqik, 
niyə adımıza, qabiliyyətlərimizə yaraşan 
ucalıqlar hələ bizdən belə aralıdır?!

Qoymuş miləl imzasını övraq-i həyatə,
Yox millətimin xətti bu imzalar içində.

Ağlar-güləyən Sabirsə bir gözü 
gülə-gülə, bir gözü ağlaya-ağlaya 
təəssüflənirdi:

Əcnəbi seyrə balonlarda çıxır,
Biz hələ avtomobil minməyiriz.

Bir əsr tarix üçün nədir ki! An, göz 
qırpımı! Həmin bir göz qırpımı əsnasında 
hələ avtomobil minməyən Azərbaycanı 
Prezident İlham Əliyev dünya kosmik 
klubunun üzvünə çevirə, kosmosa bağlı 
dövlətlər cərgəsinə qatmağa müvəffəq 
oldu, fəzaya ilk kosmik peyklərimiz 
buraxıldı. 

Həmin bir göz qırpımı ərzində Pre-
zident İlham Əliyev Azərbaycanı dünya 
dövlətlərinin ən ali məclisi – Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatına sədrlik edən dövlət 
mərtəbəsinə dikəltdi, Azərbaycanın 
imzasını dünyada tanıtmağa və qəbul 
etdirməyə nail oldu.

Mən istər-istəməz xəyalən qayıdı-
ram 1920-ci illərə, artıq mühacir həyatı 
yaşayan, Vətənə aparan yolları birdəfəlik 
qapanmış Əlimərdan bəy Topçubaşo-
vu və onun fədakar məsləkdaşlarını 
 xatırlayıram. 

Bu millətə istiqlal, dövlət müstəqilliyi 
kimi şirin nemət bağışlamış, çətindən-
çətin bir dövr içərisində müstəqilliyimizi 
beynəlxalq miqyasda tanıtmaq naminə 
usanmadan mübarizələr aparmış o alovlu 
vətənpərvərlər hansısa möcüzə ilə görə 
bilsəydilər ki, gün yetişir və Azərbaycana 
155 dövlət dəstək verir, ölkəmiz Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 
qeyri-daimi üzvü seçilir, göz önünə gətirə 
bilsəydilər ki, 120 dövlətin təmsil olun-
duğu Qoşulmama Hərəkatında onların 
əziz Vətəni 2019-2022-ci illərdə sədrlik 
edir, nə qədər qürurlanardılar, nə bəxtiyar 
olardılar! 

...Bizə həyat verən qan damarları 
dolana-dolana uzanan yollara bənzəyir. 
Əslində, həyatdakı bütün yollar da 
mütləq damarlarımızda axan qandan, o 
qanda daşıdığımız yaddaşdan başlanır.

Prezident olmaq tarixin seçimi və 
qismətidir. Azərbaycanın qiymətli övlad-
larından olan İlham Əliyev ölkənin bu 
ali kürsüsünə yüksəlməsə belə, mütləq 
Vətənin ən seçkin simalarından biri ola-
caqdı. Çünki o elə şərəfli valideynlərin, 
elə dəyərli babaların yetirməsiydi ki, qanı 
ilə irsən nəsibi olan keyfiyyətlər onu gec-
tez seçdirməliydi. Bu, taledir. Taledən isə 
qaçmaq olmur.

Bəxtinə düşmüş vaxt kəsiyi 
 Prezident İlham Əliyevi nadirdən-nadir 
dövlətçiyə, siyasətçiyə və şəxsiyyətə 
çevirdi.

(ardı 3-cü səhifədə)

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 

706 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

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

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnno-
vasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr 
tarixli 706 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 9, maddə 858; 2013, № 2, maddə 
109, № 3, maddə 254, № 4, maddə 377; 
2014, №2, maddə 117, №5, maddə 486, 
№9, maddələr 1027, 1044, 1048; 2015, № 

6, maddə 708, № 8, maddə 917, № 10, 
maddə 1122; 2016, № 2 (II kitab), maddə 
251, № 5, maddə 852, № 8, maddə 1384, 
№ 9, maddə 1464; 2017, № 2, maddə 174, 
№ 4, maddə 564, № 5, maddə 809, № 8, 
maddələr 1521, 1531; 2018, № 3, maddə 
437, № 6, maddə 1242, № 10, maddə 2013, 
№ 11, maddə 2553) 4-cü hissəsində “715” 
rəqəmləri “895” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

Prezident 
andı

“Azərbaycanın Prezidenti kimi 
mən çalışacağam ki, hər bir 
vətəndaş, hər bir şəxs bu böyük 
layihələrdən, Azərbaycanda gedən 
inkişafdan bəhrələnsin. Bu, mənim 
vəzifəmdir, mənim borcumdur. 
Mən də bu vəzifəni ləyaqətlə 
yerinə yetirəcəyəm”.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Möhtərəm cənab Prezident!
Qafqaz bölgəsi dindarlarının, dini icma və 

konfessiya rəhbərlərinin arzu və iradəsini ifadə 
edərək Sizə - Azərbaycan xalqının ləyaqətli oğluna, 
dövlətimizin rəhbərinə və dünyanın tanınmış siyasi 
xadiminə salamlarımı və təşəkkürlərimi ünvan-
layıram. Bu təşəkkür borcum 70 illik yubileyim 
və Şeyxülislam kimi fəaliyyətə başlamağımın 40 
illiyi münasibətilə Zati-aliləriniz tərəfindən verilən 
ali qərarınıza və sərəncamınıza görədir. Mən bu 
sərəncamınızı həm şəxsimə, həm də Azərbaycan 
dindarlarına olan yüksək hörmət və etimadın 
göstəricisi kimi qəbul edirəm. Zati-alilərinizin 
sayəsində nail olduğumuz hər bir uğur dünya 
müsəlmanlarının, Azərbaycan ictimaiyyətinin və dini 
mühitimizin nəzərində əlamətdar və tarixi hadisəyə 
çevrilir. Çünki dünya Sizin simanızda öz ölkəsini 
hərtərəfli inkişaf mərtəbəsinə qaldıran, multikultu-
ralizm ideyaları və dini-mədəni mühitin inkişafını 
təmin edən, sosial-iqtisadi islahatları ilə xalq-dövlət 
birliyini möhkəmləndirən dövlət rəhbərini görür. 
XXI əsrdə bəşəriyyətin mənəvi ehtiyac duyduğu və 
zamanın tələblərinə cavab verən qlobal ideyalarınız 
sayəsində Azərbaycanın adı tarixin səhifələrinə 
tərəqqi və intibah məkanı kimi yazılır.

Sizin milli və dini dəyərlərə verdiyiniz önəmi 
təkcə Azərbaycan xalqı deyil, dünya ictimaiyyəti və 

müxtəlif dinlərin liderləri də yüksək qiymətləndirmiş 
və “Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti”nin 
keçirilməsi münasibətilə mənə ünvanladıqları 
təbriklərdə Zati-alilərinizə minnətdarlıqlarını bəyan 
etməyi rica etmişlər. Azərbaycandakı din-dövlət 
münasibətləri, multikulturalizm və tolerantlıq 
ənənələri, etiqad azadlığının təmin olunması 
müdrik siyasətin nümunəsi kimi təkcə Qafqaz 
bölgəsində deyil, bütün beynəlxalq aləmdə yüksək 
qiymətləndirilir. Bu sarsılmaz mənəvi bünövrənin 
təməli ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 
qoyulmuş və Zati-alilərinizin səyləri ilə uğurla 
davam etdirilmişdir. Biz din xadimləri Azərbaycanda 
Sizin səylərinizlə təşəkkül tapan mədəniyyətlər və 
sivilizasiyalar arasında dialoqun dinamik inkişafına 
müsbət təsir göstərən bütün səyləri bəyənirik və 
gələcəkdə davam etdirmək niyyətindəyik. Zati-
alilərinizin 2019-cu ili böyük İslam mütəfəkkiri, 
irfan filosofu və sufi şairi Nəsiminin şərəfinə 
“İmadəddin Nəsimi ili” elan etməsi də Azərbaycanın 
dünya mədəniyyətinə bəxş etdiyi töhfələrin par-
laq nümunəsidir və dini mühitdə yüksək təqdirlə 
qarşılanır.

Zati-aliləri, 40 ildir ki, Şeyxülislam olaraq 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini ulu öndər Heydər 

Əliyevin xeyir-duası ilə onun əmanəti kimi qorumuş, 
Sizin hüsn-rəğbətiniz və maddi-mənəvi dəstəyinizlə 
dünyanın tanınmış dini təşkilatı səviyyəsinə qaldırıl-
masına çalışmışam. Bu illər ərzində Zati-alilərinizin 
şəxsimə olan hörmət və diqqəti, özəl münasibəti, 
iftar məclislərində və tədbirlərdə fəaliyyətim barədə 
dəyərli sözləriniz mənim üçün ən qiymətli hədiyyə 
olubdur. Bu gün də hesab edirəm ki, harada dövlət 
və din birliyi varsa, orada dövlətin və xalqın siyasi, 
iqtisadi və mənəvi rifahı üçün təminat var. Mən 
Sizin siyasətinizi təqdir edərək hər zaman yanı-
nızdayam. Zati-alilərinizin məni dost və qardaş 
adlandırmasını özüm üçün ən böyük mükafat 
hesab edirəm, ömrüm boyu Sizə və bütün ailənizə 
Allahdan xeyir-dualar diləyirəm.

Biz dindarlar əminik ki, Uca Yaradanın köməyi 
və Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan xalqı dünya 
miqyasında daha böyük uğurlara imza atacaq, əzəli 
torpağımız olan Qarabağın azadlığı naminə haqqın 
qalibiyyəti daim Zati-alilərinizlə olacaqdır. Bu, bizim 
ümidimiz və Sizə ünvanlanan dualarımızdır.

Allah-təala hər zaman yardımçınız olsun! Amin.
Dərin hörmət və ehtiramla,     

Şeyxülislam Allahşükür PAŞAZADƏ  
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri

5 74 12

A.Lukaşenko: 
Belarus-Türkiyə 
münasibətləri 
yüksək səviyyəyə 
çatmışdır

Moskva 
danışıqlarında 
müsbət 
tendensiyalar 
müşahidə olunub

“Şahdağ.  
Dağların şahı” 
sənədli filminin 
təqdimatı olub

Yüksək səriştəli 
idarəçilik 
nümunəsi
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Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 

hakimi İ.M.Mahmudovun 
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl 

xitam verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini, habelə “Məhkəmələr və hakimlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 113-cü və 
114-cü maddələrini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Qanunvericiliyin tələblərini dəfələrlə kobudcasına poz-
duğuna görə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi İlyas 
Musa oğlu Mahmudovun səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl 
xitam verilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı 
tədbirlərin davam etdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

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

1. Azərbaycan teatr ənənələrinin qorunub 
saxlanılması və dövrün tələblərinə uyğun inkişafı ilə 
bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublika-
sının Mədəniyyət Nazirliyinə 1,2 milyon (bir milyon 
iki yüz min) manat, o cümlədən Azərbaycan Dövlət 
“Yuğ” Teatrı, Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı, 
Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan 
Dram Teatrı, Şəki Dövlət Dram Teatrı, Ağdam 
Dövlət Dram Teatrı, Füzuli Dövlət Dram Teatrı, 

Qazax Dövlət Dram Teatrı, Qusar Dövlət Ləzgi 
Dram Teatrı, Qax rayonu Gürcü Dövlət Dram Teatrı, 
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı, Qax Dövlət Kukla Teatrı 
və Salyan Dövlət Kukla Teatrının hər birinə 100,0 
(bir yüz) min manat ayrılsın.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

Şirvan şəhərinin su təchizatı və 
kanalizasiya sistemlərinin yenidən 

qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

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

1. Şirvan şəhərinin su təchizatı və kanali-
zasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin 
davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar 
tarixli 890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün 
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.7.7-
ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 4,0 
(dörd) milyon manatı "Azərsu" Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Na-

zirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən 
məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

Qusar rayonunun Cibir–Həzrə–
Mucuq–Sudur avtomobil yolunun 

tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Səkkiz min nəfər əhalinin yaşadığı 14 
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Cibir–Həzrə–
Mucuq–Sudur avtomobil yolunun tikintisi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutul-
muş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç) 
milyon manat ayrılsın.

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

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə bu 
Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən avto-
mobil yolunun tikintisinin başa çatdırılması 
üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini nəzərdə 
tutsun.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

№ 163        Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il 

“Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə 
Birliyi” publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki 
tibb müəssisələrinin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında icbari 
tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi ilə 
bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 
dekabr tarixli 418 nömrəli Fərmanının 5.4-cü 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine-
ti QƏRARA ALIR:

1. “Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə 
Birliyi” publik hüquqi şəxsin tabeliyindəki tibb 

müəssisələrinin Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının norma-
tiv hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul 
edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

3. Bu Qərar 2020-ci il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Daxili İşlər Nazirliyində geniş kollegiya iclası

Nazirliyin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, daxili işlər naziri, 
general-polkovnik Ramil 
Usubov müzakirəyə çıxarılan 
məsələlərin əməliyyat-xidməti 
fəaliyyətin mühüm sahələrini 
əhatə etdiyini, habelə insan-
ların həyatının, sağlamlığının, 

qanuni mənafelərinin, hüquq 
və azadlıqlarının etibarlı 
qorunması baxımından böyük 
əhəmiyyətə malik olduğunu 
vurğulayıb. Son illər ölkədə 
uğurla həyata keçirilən 
islahatlar, quruculuq işləri 
və hüquq mühafizə siyasəti 
çərçivəsində daxili işlər 
orqanlarında da fəaliyyətin 
beynəlxalq standartlara 

uyğun təkmilləşdirilməsi üzrə 
əhəmiyyətli işlər görüldüyünü, 
qarşıda duran vəzifələri yerinə 
yetirməyə qadir olan peşəkar 
kadr özəyinin formalaşdırıldı-
ğını diqqətə çatdırıb. 

Sonra gündəlikdəki 
məsələlər barədə məruzə 
ilə çıxış edən Baş Cinayət 

Axtarışı İdarəsinin rəisi, 
polis general-mayoru Arzu 
Daşdəmirov, Baş İctimai 
Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi, 
polis general-mayoru Oq-
tay Kərimov və Baş Kadrlar 
İdarəsinin rəisi, polis gene-
ral-mayoru Rafiq Abbasov 
müzakirə olunan məsələlərlə 
bağlı respublikanın daxili işlər 
orqanları tərəfindən görülən 

işləri, xidməti fəaliyyətdə əldə 
olunmuş nəticələri, mövcud 
olmuş nöqsan və çatışmaz-
lıqları diqqətə çatdıraraq 
onların aradan qaldırılması 

yollarından və qarşıda duran 
vəzifələrdən danışıblar. 

Məruzələr ətrafında çıxış 
edən bir sıra şəhər, rayon 
polis orqanlarının rəisləri 
gündəlikdəki məsələlər üzrə, 
həmçinin cinayətkarlıqla 
mübarizə və ictimai asayişin 
təmini sahəsində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə 
məlumat verərək iclasda 

səsləndirilən iradların tezliklə 
aradan qaldırılacağına söz 
veriblər.    

İclasa yekun vuran daxili 
işlər naziri Ramil Usubov 
əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 
cari ilin birinci rübündə də 
respublikada cinayətkarlıqla 
mübarizədə, daxili 
təhlükəsizliyin, insan hüquq 
və azadlıqlarının qorunma-
sı sahəsində əldə olunmuş 
müsbət nəticələrin inkişaf et-
dirildiyini, bu işdə prokurorluq, 
dövlət təhlükəsizliyi və digər 
hüquq mühafizə orqanları 
ilə birgə səmərəli fəaliyyətin 
mühüm rol oynadığını 
vurğulayıb. O, gündəlikdəki 
məsələlər üzrə görülən işlərin 
bütövlükdə qənaətbəxş 
olduğunu, eyni zamanda, 
bəzi ərazi orqanlarının işində 
müəyyən nöqsan və çatış-
mazlıqların mövcudluğunu 
qeyd edərək onların aradan 
qaldırılması üçün adekvat 
tədbirlərin görülməsini tələb 
edib, həmçinin əməliyyat-
xidməti fəaliyyətin bir sıra 
vacib  istiqamətləri üzrə və 
aktual məsələlərə dair konkret 
tapşırıq və tövsiyələrini verib.

Vurğulanıb ki, 
təqsirləndirilən və itkin düş-

müş şəxslərin axtarışı üzrə 
tədbirlər, ictimai yerlərdə 
baş verən cinayətlərin 
profilaktikası, şəxsi heyətin 
peşə hazırlığı sahələrində 
fəaliyyət gücləndirilməli, 
hər bir orqan və hissədə 
qanunçuluq, nizam-inti-
zam möhkəmləndirilməli, 
vətəndaşların qəbuluna, 
onların müraciətlərinə 
daha həssas münasibət 
göstərilməli, hər bir ərizə və 
şikayətə vaxtında və opera-
tiv baxılmalı, ümumən şəxsi 
heyətin tapşırılmış sahəyə 
məsuliyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində işlər böyük 
əzmlə davam etdirilməlidir. 

Nazir Ramil Usubov 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevi əmin edib ki, daxili 
işlər orqanlarının şəxsi  heyəti 
qanunvericilikdə müəyyən 
edilmiş vəzifələrin, qarşıya 
qoyulan bütün tapşırıqların 
öhdəsindən bundan sonra 
da layiqincə gələcək, ölkədə 
sabitliyin, əmin-amanlığın, 
dövlətin və vətəndaşların 
qanuni mənafelərinin hüqu-
qazidd əməllərdən etibarlı 
qorunması üçün qüvvə və 
bacarığını əsirgəməyəcək.

Aprelin 17-də Daxili İşlər Nazirliyində 
“Təqsirləndirilən və xəbərsiz itkin 
düşmüş şəxslərin axtarışı”, “İctimai 

yerlərdə baş verən cinayətlərin profilak-
tikası” və “Şəxsi heyətin peşə hazırlığı-
nın təşkili” sahələrində görülən işlərin 
vəziyyətinə həsr olunmuş geniş kollegiya 
iclası keçirilib.

V.İ.İsayevin 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan Respublikasının ictimai-
siyasi həyatında fəal iştirakına görə Vidadi 
İsa oğlu İsayev 2-ci dərəcəli “Vətənə 

xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 171              Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il
“Hüquqi şəxslərin dövlət re-

yestrinin aparılması, istifadəsi və 
mühafizəsi Qaydaları”nın, habelə 
hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestrinin aparılması ilə bağlı 
sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 13 aprel tarixli 
70 nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə

“Hüquqi şəxslərin dövlət qey-
diyyatı və dövlət reyestri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nunda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-
ci il 30 oktyabr tarixli 1303-VQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 4 dekabr tarixli 768 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti  
QƏRARA ALIR:

“Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinin 
aparılması, istifadəsi və mühafizəsi 
Qaydaları”nın, habelə hüquqi şəxslərin 
dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestrinin 
aparılması ilə bağlı sənədlərin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci 
il 13 aprel tarixli 70 nömrəli Qərarına 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2005, № 4, maddə 384, 

№ 9, maddə 868, № 12, maddə 1228; 
2006, № 10, maddə 902; 2008, № 9, 
maddə 853, № 12, maddə 1104; 2010, 
№ 6, maddə 548, № 7, maddə 705; 
2011, № 5, maddə 445, № 12, maddə 
1248; 2012, № 4, maddə 391, № 5, 
maddə 491, № 11, maddə 1200; 2014, 
№ 5, maddə 548, № 6, maddə 748, № 
9, maddələr 1121, 1122; 2015, № 2, 
maddə 212; 2016, № 9, maddə 1581; 
2017, № 6, maddə 1230, № 10, maddə 
1879; 2018, № 7 (II kitab), maddə 
1663) əlavə - “Qeyri-kommersiya qu-
rumlarının dövlət qeydiyyatına alınması 
barədə ərizənin forması”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. “təsisçi və” sözləri “təsisçi, qanuni 

təmsilçi seçilmiş şəxs və ya” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2.  “Təsisçi (təsisçilər)” sözlərindən 
sonra “, qanuni təmsilçi (qanuni 
təmsilçilər) seçilmiş şəxs” sözləri əlavə 
edilsin.

3. “Qeyd” hissəsinin birinci ab-
zasına “Təsisçi” sözündən sonra “, 
qanuni təmsilçi” sözləri, “(təsisçilərinin)” 
sözündən sonra “, qanuni təmsilçinin 
(qanuni təmsilçilərin)” sözləri əlavə 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin rəisi Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin 2019-cu 
ilin aprel ayında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə 
uyğun olaraq, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidmətinin (SHXÇDX) rəisi, general-leytenant Arzu Rəhimov aprelin 
17-də Şamaxıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı 
və Qobustan rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.

Qəbuldan əvvəl xidmət rəisi, gene-
ral-leytenant Arzu Rəhimov və Şamaxı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə 
gül dəstəsi qoyublar.

Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın 
müraciət və təklifi diqqətlə dinlənilib. 
Müraciətlər əsasən  həqiqi hərbi 
xidmətə və ya işə qəbul, övladlarının 

gələcək müddətli həqiqi hərbi xidmət 
yerinin müəyyənləşdirilməsi, müddətli 
həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət 
hüququnun verilməsi, həlak olmuş 
övladlarına şəhid statusunun verilməsi, 
veteran adının və vəsiqəsinin verilməsi, 
eləcə də digər məsələlərlə bağlı olub. 
Bir çox müraciətlər yerindəcə həll 
olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan 
məsələlər qeydiyyata alınıb və onların 

həlli üçün konkret tapşırıqlar verilib. 
Xidmətin səlahiyyətlərinə aid olmayan 
müraciətlər isə aidiyyəti orqanlara çatdı-
rılması üçün qeydiyyata alınıb.

 Qəbulda 15 vətəndaş iştirak edib.
Vətəndaşlar bölgə sakinlərinin 

yerindəcə qəbulu və müraciətlərinə 
baxılması üçün rahat və əlverişli şərait 
yaradılmasından razılıqlarını bildirərək 
göstərilən diqqət və qayğıya görə Pre-
zident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər. 

“Əsl siyasət konkret, real iş görməkdən 
ibarətdir” tezisini irəli sürən cənab İlham 
Əliyev bu siyasəti hər bir ölkə vətəndaşının 
həyatında gerçəkliyə çevirmək üçün qətiyyət 
və əzmkarlıq nümayiş etdirib. Sabitlik, dinamik 
inkişaf və mütərəqqi islahatlar strategiyasını 
uğurla həyata keçirməklə xalq qarşısında verdi-
yi bütün vədlərə sadiqliyini sübuta yetirib.

Heç kəsə sirr deyil ki, cənab İlham Əliyevin 
2008-ci ilin 15 oktyabr, 2013-cü ilin 9 oktyabr 
və nəhayət, 2018-ci ilin 11 aprel seçkilərində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi 
ölkədəki möhkəm ictimai-siyasi sabitliklə, dina-
mik iqtisadi inkişafla, demokratikləşmə xəttinin 
dönməzliyi ilə şərtlənib. 

Son prezident seçkilərində xalqımızın 
böyük dəstəyi ilə növbəti dəfə inamlı qələbə 
qazanan cənab İlham Əliyev Milli Məclisdə 
keçirilən andiçmə mərasimində deyib: “Son 
15 il ərzində kifayət qədər uğurlar, nailiyyətlər 
var. Ancaq biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə 
kifayətlənməməliyik. Biz gələcəyə baxmalıyıq 
və baxırıq. Növbəti illərdə görüləcək işlər haq-
qında bizim çox aydın təsəvvürümüz, planları-
mız, proqramlarımız var”.

Sabitlik, dinamik inkişaf və mütərəqqi 
islahatlar strategiyasına əsaslanan plan və 

proqramlar son bir il ərzində də uğurla da-
vam etdirilib, sosial-iqtisadi sahələrdə struk-
tur dəyişiklikləri ilə institusional islahatlar 
paralel aparılıb, konkret hədəflərə və maliyyə 
mənbəyinə əsaslanan layihələr yüksək 
səviyyədə gerçəkləşdirilib. 

Fikrimizin təsdiqi olaraq təkcə ötən 
il ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
sahələrində reallaşan mühüm layihələrin bir 
qisminə diqqət yetirək: 

– “Azərspace-2” peyki orbitə buraxılıb; 
– Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 

Kompleksi işə salınıb;
– Nəhəng transmilli Cənubi Qaz Dəhlizi 

layihəsi çərçivəsində “Şahdəniz-2” və TA-
NAP layihələri uğurla reallaşıb;

– Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 
(SOCAR) “Star” neft emalı zavodu (SOCAR 
Turkey Aegean Refinery) istifadəyə verilib;

– Azərbaycan Prezidentinin bilavasitə 
rəhbərliyi ilə Xəzər dənizinin hüquqi statu-
sunun müəyyən edilməsi ilə bağlı aparılan 
uzunmüddətli və gərgin danışıqlar uğurla 
yekunlaşıb, dövlətimizin maraqlarına cavab 
verən “Xəzər dənizinin statusuna dair Kon-
vensiya” imzalanıb.

(ardı 9-cu səhifədə)

Son 16 ilin reallıqları deməyə əsas verir ki, Prezident İlham 
Əliyev bu dövrdə xalqına, dövlətinə ləyaqətlə xidmət göstərib, 

ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi inkişafını təmin edib, müstəqil 
Azərbaycanı dünya ölkələri arasında nüfuzlu dövlətlərdən biri kimi 
tanıdıb.

Əsl siyasət konkret, 
real iş görməkdir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Əslində, biz hamımız kimliyimizdən, 
nəçiliyimizdən asılı olmayaraq nadir tarixi 
insanlarıq. Çünki hamımız İkinci minilliyi 
yola salıb Üçüncü minilliyi qarşılamı-
şıq. 10 əsrdə bir dəfə baş verən hadisə 
qismətimizə çıxıb.

Taleyimizə yazılmış vaxt kəsiyi 
– bəşəriyyətin yaşadığı əsrlərin ən 
sürətlisi, hadisələrlə doluluğu baxı-
mından ən zəngini, kəşfləri, ixtiraları 
nöqteyi-nəzərindən ən inkişaflısı XX 
yüzilin bitməsi və əfsanə kimi təsəvvür 
edilənlərin həqiqətlərə çevriləcəyi XXI 
əsrin başlanmasının sadəcə şahidi ol-
maq hər birimizi müstəsnalaşdırıb.

Amma bir var iradəndən asılı ol-
mayaraq elə vaxtın hökmüylə qeyri-adi 
tarixi dövrün şahidinə, Üçüncü minilliyin 
başlanğıc yollarını keçən ilk insanlardan 
birinə çevrilmək, bir də var bu başla-
nan yeni zamanın yaradıcılarından, 
yönəldicilərindən, həlledici simalarından 
biri olmaq.

Bu baxış bucağından nəzər salanda, 
əlbəttə ki, Prezident İlham Əliyev alnına 
nadirlik yazılmış tarix liderlərindəndir. 

O, XXI əsrə, III minilliyə, ən yeni 
tarixə müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu 
yüzillikdə seçilən Birinci Prezidenti kimi 
daxil oldu. 

Əlbəttə, sayca İlham Əliyev müstəqil 
Azərbaycanın ilk dövlət başçısı deyil. 

1918-ci ildə istiqlal bayrağımızın 
ilk dəfə ucaldığı zamanlarda Məclisi-
Məbusan – parlament sədri seçilən və 
həmin illərin bir sıra mənbələrində adı 
elə “prezident” kimi anılan Əlimərdan 
bəy Topçubaşovdan tutmuş müstəqil 
Azərbaycana 10 il başçılıq edərək 
dövlətimizi XX yüzildən yeni əsrə 
müstəqilliyi ayaqları üstündə inamla du-
ran, yetərincə güclənmiş halda çatdıran 
qüdrətli Heydər Əliyevəcən ölkəmizin 
prezidentlik kürsüsünə 4 nəfər yüksəldi. 

Həmin sayla İlham Əliyev 5-ci 
Azərbaycan Prezidentidir. Amma XXI 
əsrin ilk iki onilliyi artıq bitmək üzrədir, 
tarix təqvimində artıq 3-cü minillikdir və 
İlham Əliyev təzə əsrdə, yeni minillikdə, 
bütün yönləriylə büsbütün yeni olacaq 
təzə zamanda xalqın artıq dörd dəfə 
seçdiyi ilk Azərbaycan Prezidentidir.

Yeni dövrün ilk Azərbaycan Prezi-
dentinin məhz cavan bir dövlət başçısı 
olması da, əslində, təsadüf yox, zama-
nın təklif etdiyi qanunauyğunluq idi.

Yeni zamanda Azərbaycan xalqının 
Prezident seçdiyi İlham Əliyev qədd-
qamətindən, zövqlərindən, mədəni 
səviyyəsindən tutmuş, bir sıra əcnəbi 
dilləri ana dili kimi bilməsinəcən, peşəkar 
siyasətçi və siyasətşünas olmasın-
dan tutmuş, müasir iqtisadiyyatın həm 
təcrübəsi, həm nəzəriyyəsiylə bilavasitə 
məşğul olmasınacan əsl müasir dövlət 
başçısıdır. Yeni əsrin sürətlərinə və 
tələblərinə layiq dövlət başçısı! 

Bu cür dəqiq seçimi etsə-etsə, elə 
vaxt edə bilərdi. Vaxt onu seçdi və o da 
vaxtın çağırışlarına ən layiqli cavabları 
verməyi bacardı.

2004-cü ildə Azərbaycanı yeni-yeni 
irəlilətməyə başlarkən artıq inkişaf yolunu 
tutmuş ölkəmizin valyuta ehtiyatlarının 
miqdarı 1,8 milyard idi. İndi 46 milyarddır. 
Elə bircə bu göstərici yetər ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin Azərbaycanı hansı 
zənginliyə və zirvəyə yetirməyi bacardığı-
nı iftixarla təsdiq edəsən.

Heydər Əliyev Azərbaycanı sevən 
və Azərbaycan üçün ölçüyəgəlməz 
xidmətlər göstərmiş şəxsiyyət idi. Müasir 
müstəqil Azərbaycan onun şah əsəri və 
ən əziz balası idi.

O bir bağbana bənzəyirdi ki, çiçək 
kimi becərdiyi, böyütdüyü, qayğısını 
çəkdiyi, süslədiyi Vətənin sabahından, 
əlbəttə ki, narahat idi. Əlbəttə ki, o, bu 
yurdun, bu dövlətin sükanının sabah 
hansı əllərdə olacağının fərqində idi.

Bu hissin nə demək olduğunu daş 
üstə daş qoyanlar, ömründə nəsə qurub-
yaratmışlar, qurub-yaratdıqlarının sonrası 
haqqında nigarançılıq çəkənlər bilər.

Hələ 2003-cü ildə İlham Əliyevin ilk 
dəfə prezident seçkilərinə qatıldığı za-
man qürbətdən göndərdiyi məktubunda 
xeyir-dua verərək: “Mən ona özüm qədər 
inanıram” yazarkən ulu öndər necə də 
haqlıymış!

Doğmaca övladının qəlizdən-
qəliz dövlətçilik, siyasət meydanında 
təkbaşına mübarizəyə qatılarkən bir an 
belə büdrəmədən qətiyyətli qələbəyə 
yetməsi Prezident Heydər Əliyevi 
yalnız Ata olduğu üçün deyil, ən əvvəl 
Azərbaycanın gələcəyinin etibarlı əllərə 
qismət olduğuna görə, qurduğu bu 
sevimli Azərbaycan mülkünün zavala 
uğramayacağına inandığı səbəbindən 
duyğulandırmış, xoşbəxtlərin xoşbəxti 
etmişdi.

Siyasətin necə pırtlaşıq cəngəllik 
olmasını, dövlətin birinci şəxsi vəzifəsinin 

ağır yükünü daşımağın nə demək 
olduğunu hər halda hər kəsdən daha 
yaxşı bilən Heydər Əliyev, bəlkə də, 
heç istəməzdi yeganə oğlu da siyasətçi, 
dövlət başçısı olsun. Amma XX əsrin 
son parçasının təlatümlərindən sala-
mat çıxarıb XXI yüzilliyə yetirdiyi və 
möhkəmləndirdiyi müstəqilliyimizin, 
fəlakətlərdən xilas etdiyi Azərbaycanın 
daha da çiçəklənməsini, bu çiçəklənməni 
təmin edəcək siyasətinin yaşamasını 
da çox istəyirdi. Əslində, o, tək oğ-
lunu, ömrünün davamı olan İlhamını 
Azərbaycana, Azərbaycanın gələcəyinə 
ərməğan etmişdi. 

Heydər Əliyev realist adam idi və 
onun hətta məcazi kimi təsir buraxan hər 
deyişinin ardında bir gerçəkçi məqam 
aranmalıdır. Onun söylədiyi “Mən 
həyatımın qalan hissəsini də xalqıma 
bağışlayıram” sözlərinin əsl mənası elə 
bu imiş!

Dünyada heç bir hadisə təsadüfən 
baş vermir. Hər hadisənin ardında vaxt 
gərdişinin qaçılmaz məntiqi var.

Dövlət başçısı üçün zəruri olan 
bütün üstün keyfiyyətlərə malikliyi öz 
yerində, amma İlham Əliyevin bir insan 
olaraq yaşadığı tərcümeyi-hal və tale 
də bütün ayrıntılarıyla açıqca nişan verir 
ki, zaman lap kiçik yaşlarından onu elə 
bugünkü günə, yeni əsrdə, yeni minillikdə 
Azərbaycan dövlətinin sükançısı olmağa 
hazırlayırmış.

Əsas Qanunumuz prezident seçiləsi 
insanlara yuxarı yaş həddi qoymasa da, 
aşağı yaş məhdudiyyətini müəyyən edib. 
Və bunun mənası dərindir. 

Nə qədər oxusan da, öyrənsən də, 
ucu-bucağı görünməyən biliklərə, iste-
dada sahib olsan da, həyat məktəbinin, 
ömür təcrübəsinin yerini heç nə vermir. 

Dövlət başçısı seçilmək, yaşından 
asılı olmayaraq “millətin atası” adlandı-
rılmaq haqqına və mərtəbəsinə yetmək 
üçün gərək öncələrdən dünyanın isti-so-
yuğunu da hiss etmiş olasan, yaşayışın 
bərkinə-boşuna da düşəsən.

İlham Əliyev ömrü ərzində həyatın 
hər üzü ilə rastlaşıb. Rahat, sıxıntısız 
həyatı da görüb, məhrumiyyətləri də.

Ona görə də bir il öncə ona yeni 
əsrdə artıq dördüncü dəfə intixab edən 
millət, pənahını, ümidini ona bağlayan 
yurd, onun ardınca getmək qərarını 
verən xalq qətiyyən yanılmayıb. 

Azərbaycanın siyasi mühitini 
nəzərinizdə tam həcmdə canlandırmağa 
çalışın. Qabiliyyətlərinə, miqyaslarına, 
daxili enerjisinə və prezidentlik kimi ali 
məqama yetməkçün gərək olan layiq-
li inkişaf yolu keçməsi sarıdan İlham 
Əliyevə tay ola biləcək ikinci şəxsi 
görməyəcəksiniz.

Ona görə də xalqımızın 2003-cü, 
2008-ci, 2015-ci illərdə və nəhayət, 
2018-ci ilin 11 aprelində nə qədər dürüst 
seçim etdiyinə sevinirəm. Sevinirəm 
ona görə ki, bu seçimin bəhrələri göz 
qabağındadır. Bu ali seçimin nəticəsi 
gündən-günə yüksələn, rövnəqlənən və 
qüdrətlənən Azərbaycandır.

Vətənə və millətə öz doğma ocağı, 
evi, min bir tellə bağlı olduğu şəcərəsi 
kimi yanaşmaqçün gərək dövlət başı-
çısının zatında, cövhərində nəcabət 
ola, mərhəmət ola, nəbz kimi vuran 
mərhəmət, ədalət duyğusu ola. Bunlar 
elə hislərdir ki, o vərdişlər gərək canda, 
qanda həmişə dövr edə. Nəciblik sənin 
mayanda, varlığındadırsa, həyatın ən 
dözülməz sınaqlarının da səni başqalaş-
dırmağa, dəyişməyə, qabalaşdırmağa 
gücü çatmır.

Bu əhvalatı İlham Əliyev bizə hələ 
Prezident olmadığı çağlarda, Vətəndən 
uzaqlarda – Strasburqda danışmış, həm 
də kimisə ifşa etməkçün deyil, müqayisə 
edərək sıravi bir polis işçisinin Əliyevlər 
ailəsi amansız təqiblərə məruz qalarkən 

heç nəyə məhəl qoymadan onlara necə 
sədaqət nümayiş etdirdiyini çatdırmaq-
çün söyləmişdi.

Heydər Əliyevin Kreml tərəfindən 
dörd bir yandan sıxışdırıldığı, mətbuatda 
barəsində yüz cür hərzə-hədyanın, 
iftiranın yer aldığı nisgilli günlərdən 
birində İlham Əliyev Moskvadan Bakıya 
gələsiymiş. Təyyarənin salonuna daxil 
olur.

“Atamın vaxtilə vəzifə verdi-
yi, irəliləyişlərinə səxavətlə kömək 
göstərdiyi, ailəmizi də yaxşı tanıyan bir 
məmurla düz qarşı-qarşıya gəldik, baxış-
larımız rastlaşdı. Yer dar idi, görməzliyə 
vurmaq mümkün deyildi və o adam 
mənimlə salamlaşmamaq, danışmamaq-
çün üzünü yana çevirdi”.

O vaxt söz-sözü çəkmişdi, ona görə 
bu acı xatirə yada düşmüşdü və qəlbimi 
çox incitmişdi. Belə insan çürüklüyü və 
dönüklüyü məni həmişə daxilən üzür.

Amma nə gözəl ki, belə 
ürəkgöynədən həyat sancmaları və 
namərdliklər bu böyük ürəkli insanı 
daxilən qəddarlaşdıra, qəlbində zərrəcə 
də mənfi iz qoya bilməyib.

Allah bilir, bəlkə sonralar, artıq 
ixtiyarında geniş səlahiyyətlər olanda, 
prezidentliyə başlayandan sonra həyat 
yenə onları qarşılaşdırıb.

Və inanıram ki, Prezident İlham 
Əliyev ona münasibətin əvəzini çıxıb – 
mütləq diqqət göstərib, mütləq yaxşılıq 
edib, mütləq həmin şəxsin qanıb-qan-
mayacağını gözləmədən nəcibliyini 
edib.

Millətin, ölkənin rəhbəri olmağın qızıl 
açarı bu boyda Ürəkdir!

Dövlətin yaxşı rəhbərisənsə, bu 
Vətəndə səninçün pis yurddaş yox-
dur. Bu xalq yaxşısı və yamanıyla 
sənindir. Aqili də, cahili də sənin qay-
ğına möhtacdır, səndən kömək umur. 
Cinayət törədərək həbsxanada yatan 
məhbusundan da, bu yurd üçün ən 
böyük fədakarlıqlar edən qəhrəmanından 
da nəvazişini əsirgəməməlisən.

Prezident İlham Əliyev bu nəcibliyi 
də ən başlıca əxlaq ülgüsü kimi gündəlik 
işində və varlığında hər an daşıdığı 
üçün qiymətlidir, məhəbbətə və sayğıya 
layiqdir!

2003-cü il oktyabrın 13-də, qatıldığı 
ilk prezident seçkilərinin baş tutmasından 
2 gün öncə İlham Əliyev Azərbaycan 
ziyalıları ilə görüşürdu və “Məni seçsəniz, 
sizi peşman etməyəcəyəm”, – dedi.

Bu, xalqını, dövlətini sevən və onun 
xoşbəxt sabahı üçün hər mübarizəyə 
hazır bir Övladın verə biləcəyi vədlərin 
ən təvazölüsü idi.

Vicdan və düşüncə tariximizin 
inciləri cərgəsindəki dəyərli toplu “Molla 
Nəsrəddin”i yaradıb-yaşatmış Mirzə Cəlili 
jurnalın yubileylərindən birində son söz 
demək üçün səhnəyə dəvət etmişdilər. 
Cəlil Məmmədquluzadə kürsüyə çıxana 
qədər o çağın onlarla seçkin şəxsiyyəti 
çıxış edərək bu dərgiyə və onun redak-
torunun ünvanına ən yüksək tərifləri 
dilə gətirmiş, ən ali qiymətlərini ifadə 
etmişdilər. Mirzə Cəlil alqışlara bürünən 
cavab nitqində ikicə kəlmə demişdi: 
“Görürsüz də!”

Və indi sizlər də görürsünüz, əziz 
yurddaşlarım!

 Bütün Azərbaycan da, dünya da 
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbər 
olduğu illər ərzində yaratdıqlarını, nail 
olduqlarını seyr edir.

2018-ci ili başa vurub 2019-cu 
ilə başlamış Azərbaycan 2003-cü ilin 
Azərbaycanı deyil. 16 ilə onillərə sığacaq 
qədər sıçrayışlı bir tərəqqi yolu keçilib.

Uzaq olmayan dünənlə bugün ara-
sındakı gözəllik və üstünlük fərqi bütün 
yurd boyu o qədər qabarıqdır ki, onu 
görməmək və etiraf etməmək mümkün-
süzdür.

Damarında əsl vətəndaş, 
azərbaycanlı qanı dövran edirsə, buna 
şadlanmamaq, qürurlanmamaq müm-
kün deyil! Bu xidmətlər təmənnasız 
xidmətlərdir. Bu, Prezident İlham Əliyevin 
düşüncə, özünüifadə tərzi, yolu, üslu-

budur. Biz “sağ ol!” desək də, deməsək 
də, o, yolunu, xeyirxah xəttini davam 
etdirəcək, əməlpərvərliyində ardıcıl, 
dönməz olacaq.

Haqq itirməmək, nankor olma-
maq, yaxşını görmək qabiliyyəti iman 
kamilliyindən, tərbiyə dürüstlüyündən 
nişanədir. Qədirbilən olaq, İlhamımızı 
daha böyük zəfər və tərəqqilərə qəlbdən 
gələn səmimi “sağ ol!”larımızla ilhamlan-
dıraq!..

Salnaməçi Xandəmir xəbər verir ki, 
1501-ci ildə Şah İsmayıl Xətayi ruhun 
bədənə daxil olduğu kimi paytaxt Təbrizə 
girdi, öz vücudu ilə hakimiyyət taxtını 
bəzədi.

XVI yüzilin əvvəlində misilsiz dövlətçi 
Şah İsmayıl bu əməliylə “ölkə paytaxt-
dan başlanır” həqiqətini hər kəsə anlatdı 
və məmləkətinin tərəqqisinin təməl 

kərpiclərini ilk olaraq səltənətinin baş 
şəhərində düzməyi qət etdi.

XXI yüzilliyin girəcəyində artıq yeni 
zamanda Azərbaycan dövlətinin öndəri 
olan Prezident İlham Əliyev isə öz 
mütərəqqi fəaliyyətləri ilə başqa model 
təklif etmiş oldu: “Ölkə yalnız paytaxtdan 
deyil, bölgələrdən, yurdun dörd bucağın-
dan başlanır!”

Prezident İlham Əliyev bölgələrin 
sosial və iqtisadi inkişafı haqqında dövlət 
proqramı qəbul etdi, qətiyyətli ardıcıllıqla 
onun həlli yolunda çalışmalara təkan 
verdi.

Və Azərbaycan paytaxtı, elə 
təməlindən qəşəng olan Bakı günbəgün 
dəyişərək, gözəlləşərək insanı məftun 
edən yeni cazibədarlığa çatdıqca 
kəndlərimiz, qəsəbələrimiz, rayonlarımız 
da həmin sürətlə hüsnünü dəyişməyə, 
müasirləşməyə, daha yaşamalı və 
işləməli olmağa başladı.

Avropa və Amerika filmlərində 
görüb qibtə etdiyimiz müəssisələrin, 
sarayların, məktəblərin, səhiyyə ocaq-
larının, yolların, körpülərin, xiyabanların 
onlardan da üstünləri regionlarımızı 
bəzəməyə başladı. İş dalınca rayonlar-
dan şəhərə axışanlar şəhərdən kəndlərə 
yönəldilər.

Müasir müstəqil Azərbaycan dahi 
Heydər Əliyevin şah əsəridirsə, müasir 
firavan, güclü, sabaha inamlı Azərbaycan 
da Prezident İlham Əliyevin şah əsəridir.

Dövlət həyatında və böyük siyasətdə 
olduğu müddətdə Prezident İlham Əliyev 
bu qısa tarix parçasına sığmayacaq 
qədər nəhəng və mahiyyəti etibarı ilə 
hamısı yaxın və uzaq perspektivdə 
millətəxeyir siqlət daşıyan bolluca işlər 
görüb! 

Artıq ciddi faydalarından 
bəhrələndiyimiz və qarşıdakı illərdə 
mənfəətini bütün xalqımızın il-il artan 
bir sürətlə duyacağı neft-qaz, nəqliyyat 
müqavilələrinin bağlanması, Azərbaycan 
iqtisadiyyatının yüksəlişini təmin edən və 
müstəqilliyimizin qorunmasının ən sar-

sılmaz zirehlərindən olan neft siyasətinin 
ardıcıl məntiq və məharətlə aparılma-
sı İlham Əliyevin ən mühüm dövlətçi 
şücaətlərindəndir.

…Zəka işığı, təfəkkür enerjisi, bilik, 
məntiq, nitq gözəlliyi elə sərvətlərdir ki, 
onları gizlətmək mümkün deyil. Yanaşı 
dururlar və danışırlar.

Dünyanın irili-xırdalı ölkələrinin 
liderləri və Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev. Siz də hər biriniz müşahidə edirsi-
niz. Amma tək biz yox, dünya da görür və 
müqayisə edir. Kimin kim olduğu aydınca 
sezilir.

Və Heydər Əliyevlə olduğu kimi, 
İlham Əliyevlə də Azərbaycan, əslində, 
olduğundan daha böyük görünür!

Üzdən baxanda İlham Əliyev çox 
səbirli, təmkinli görünür. Hiss edirsən ki, 
yüz ölçüb, bir biçməmiş addım atmaz. 
Lakin məqamı düşəndə, gərək olan-
da risk etməyi bacarmaq da bişkin 
siyasətçilərə xas olan məziyyətdir. Yeri 
düşəndə fəhmin, intuisiyanın, altıncı 
duyğunun pıçıltısına da qulaq asmaq 
zəruriyyəti doğur.

Və bir dəfə də olsun Prezident İlham 
Əliyevi siyasi intuisiyasında yanılan 
görmədik. Riskləri də hər zaman özünü 
doğruldub, faydasını verib. Ağıllı adamın 
riski də, əslində, onun içərisində cərəyan 
edən düşüncələrinin davamıdır. Dayaz 
adamlardır ki, siyasətin böyük şahmat 
olduğunu unudaraq nərdçi düşüncəsi 
ilə “ya bəxt, nə olar-olar” deyə riskə 
gedirlər. Çiyinlərinə millətin rəhbəri 
olmaq yükünü daşımaq səlahiyyətini və 
məsuliyyətini götürən lider yeri düşəndə 
risk də etməli olur.

Biz etdiyi risklərin millətin, ölkənin, 
dövlətin başına hansı fəsadlar doğura 
biləcəyini anlamadan, elə qarasına 
hərəkət etmiş, bununla da acısını hamı-
mızın daddığımız bəlalara bais olmuş 
başçıları da yaxın tariximizdə görmüşük. 
Həm özümüzdə, həm də yaxın-uzaq 
xaricdə.

Dövlətin rəhbəri olmaq, bir ölkənin 
prezidenti vəzifəsini daşımaq nə qədər 
şərəfli və qürurvericidirsə, bir o qədər də 
çətin və məsuliyyətli, hər anı sınaqlar-
la dolu ağır yükdür. Bir ölkə və millətin 
taleyi tarixin hökmü ilə sənə tapşırılırsa, 
bütün başqa keyfiyyətlərdən əlavə, həm 
də dərin səbrin, tükənməz dözümün 
olmalıdır. 

Məqamı gələndə böyük siyasət 
naminə düşmənlə də əl verib görüşməli, 
söhbət etməlisən, bəzən səviyyəsi, 
ləyaqəti səndən qat-qat aşağı olanla-
rın ən mötəbər beynəlxaq kürsülərdən 
rəhbərlik etdiyin dövlətin ünvanına yağ-
dırdığı böhtanları, yalanları da təmkinini 
pozmadan sonacan dinləyib cavabını 
verməlisən. Hərdən Vətən üçün fədakar 
çalışmalarını görüb, etiraf etməyən 
nankorlara da, insafsızca ağa “qara” 
deyənlərə də, xəbislərə də, riyakarlara, 
lap yolunu azmış, haqlı-haqsız asi düş-
müş vətəndaşlarına da dözümlü yanaş-
malısan, ehtiyac duyulanda mərhəmətini 
əsirgəməməlisən. Başqa yol yoxdur! 
Çünki prezidentlik yalnız ali vəzifə deyil, 
həm də Taledir, məxsusi bir düşüncə, 
yaşam tərzidir.

Artıq 16 ildir ki, Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan dövlətinin başçısı-
dır və bu 16 il boyunca biz onu daim 
məhz belə gördük: dövlətinə, millətinə 
bağlı, ümummilli maraqlarda yenilməz, 
güzəştsiz, xalqı üçün, Vətəni üçün 
yanan, yurdun hər qarışının yüksəlişi 
üçün usanmadan çalışan, ən ülvi məramı 
Azərbaycanı davamlı firavanlığa qovuş-
durmaq olan ötkəm, qətiyyətli, tələbkar, 
ardıcıl və həm də mərhəmətli, xeyirxah, 
əfv etməyi bacaran, tövbə yolunu açıq 
saxlayan müdrik rəhbər kimi.

İnsan yaxşıya, xoş güzərana tez 
adət edir və sanki az öncə tam fərqli 
bir gerçəklik içərisində yaşadığını 
asanca unudur. Bəlkə, bu elə məhz 
belə də olmalıdır. Bunun özündə də 
həyatın müəyyən məntiqi var – ömür 

qısadır, insan bu gün dünəndən, sabah 
bugündən daha yaxşı güzərana sahib 
olmalıdır. 

Olsun! Lakin minnətdarlığımızı 
ifadəni də bacaraq və bizim rifahımız 
üçün edilmişləri də unutmayaq!

İnkişafın, irəliləyişin, artımın İlham 
Əliyev miqyasları bizdə heç vaxt olma-
yıb, bunun özü artıq bir tarixi fenomendir.

Ölkənin qüdrətli, uzaqgörən, tədbirli 
rəhbərisə ən müxtəlif maneələrə, 
eniş-yoxuşlara, kiminsə bu müstəsna 
səyləri və bəhrələri qiymətləndirib- 
qiymətləndirməməsinə bənd olmadan 
özünəxas təvazö və inamla düzlüyünə 
(və nurlu sabahlarına!) inandığı dürüst 
yolu ilə irəliləyir.

Şüşə kimi hamar yollar, bir zaman-
lar Qərb kinolarında görə bildiyimiz 
möhtəşəm körpülər, bir-birindən çəkici 
mütənasib tikililər, ən ucqar kəndlərdəki 
hətta bir vaxtlar ən iri şəhərlərdə belə 
rast gəlinməyən məktəblər, mədəniyyət 
sarayları, şəhərləşən rayonlar, bolluqla, 
zənginliklə aşıb-daşan dükan-bazar, 
geyim-kecimimiz, süfrəmiz...

Bunlar Prezident İlham Əliyevin 
əsərləridir.

Bunlar hələ elə dərhal zahirdən 
görünənlərdir. 

Azərbaycan dövləti və millətinin 
təhlükəsizliyi, tərəqqisi, özünütəsdiqi 
istiqamətində saysız müqavimətləri, 
əngəlli maneələri, ciddi təhdidləri adlaya-
adlaya Prezident İlham Əliyevin çağdaş 
qəliz dünyamız içərisində reallaşdırdı-
ğı nə qədər cahanşümul, millətəxeyir 
işlərinsə təfərrüatlarından, pərdəarxası 
dramatik səhifələrindən əksəriyyət 
xəbərsiz qalır. Xarici müdaxilələrsiz, sülh, 
əmin-amanlıq və daxili sabitlik şəraitində, 
günü-gündən boy ataraq, firavanlaşaraq 
yaşayırıq.

Hərdən ətrafı seyr edin, yaxın-uzaq 
qonşular barədə fikirləşin, yenə özümüzə 
baxın. Nail olunmuş hər yaxşılığın 
arxasında ağıl var, iradə var, əzm var, 
canatma var, mübarizə var. Və nəhayət, 
şəxsiyyət var. Bunların hamısının tədbirli 
memarı var.

Bu şəxsiyyət, bu memar Prezident 
İlham Əliyevdir!

Görməyi, dəyərləndirməyi, minnətdar 
olmağı bacaraq!

Hakimiyyətdə olduğu 16 il boyunca 
Prezident İlham Əliyev hər gününü bu 
xalq qarşısındakı sədaqət andını sübut 
etməklə yaşayıb. Əməkləri və sevgiləri 
səmərini də verib.

Ləyaqətli oğul İlham Əliyev 
Azərbaycan xalqına artıq xeyli uzaqda 
qalmış 2003-cü ildə vəd etdiyi kimi yaxşı 
Prezident olmağı bacardı!

Arxayınlaşmağa, ayaq saxlayıb nəfəs 
dərməyə isə Böyük Yol və Əlahəzrət Vaxt 
icazə vermir!

Hələ eramızdan 3 əsr əvvəl dahi 
yunan filosofu Epikür yazırdı ki, nə qədər 
yoldayıq, yolun indi keçdiyimiz hissəsini 
əvvəlkindən daha uğurlu etməliyik. 
Yalnız yolu başa vurandan sonra könül 
asudəliyi ilə sevinmək olar!

Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan 
dövlətinin, millətimizin getdiyi yolsa elə 
bir müqəddəs amaldır ki, onun sonu yox-
dur, inşallah ki, heç zaman da bitəcəyi, 
nəhayəti olmayacaq, əsl sevinci də dol-
ğunluğu, bütövlüyü ilə həmin yolu daha 
sonra keçənlər yaşayacaqlar.

O, Böyük yolunu gedir və onu 
Yaxşı Prezident edən bəlkə ən mühüm 
amil Azərbaycan xalqını, bu xalqın hər 
sədaqətli balasını ən məhrəm, ən əziz 
dost saymasıdır.

Həyatın bütün yaxşı-yamanını dadıb 
keçmiş dünyagörmüş atalarımız “Arxası 
dağ olanın başı göylərə çatar” söylədilər.

Prezident İlham Əliyev kürəyini 
ən uca, ən möhtəşəm dağa – xalqına 
söykəyib və hər an milləti ilə əl-ələ, ürək-
ürəyədir. 

Əlbəttə ki, millət qarşısındakı an-
dına sadiq bu böyük insanın başı daim 
zirvələrdə olacaq!

Prezident  andı 
Rafael HÜSEYNOV, 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
mədəniyyət komitəsinin sədri, akademik
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Dövlətimizin başçısı ötən il ap-
relin 18-də Milli Məclisdə keçirilmiş 
andiçmə mərasimində ötən illərdə 
əldə edilmiş uğurların davamlılı-
ğının təmin edilməsi baxımından 
dövrün tələbləri ilə səsləşən 
islahatların davam etdirilməsi 
zərurətini xüsusi vurğulamışdır: 
“Biz gələcəyə baxmalıyıq və 
baxırıq. Növbəti illərdə görüləcək 
işlər haqqında bizim çox aydın 
təsəvvürümüz, planlarımız, proq-
ramlarımız var. Biz qeyd etdiyim 
sahələr üzrə səylərimizi davam 
etdirəcəyik, Azərbaycanı daha 
da qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik...
Hamımızın amalı ondan ibarətdir 
ki, ölkəmiz daha da güclənsin, 
daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin, 
Azərbaycan vətəndaşları daha da 
yaxşı yaşasınlar”.

11 aprel seçkilərindən son-
rakı mərhələnin səciyyəvi cəhəti 
səmərəli dövlət idarəçiliyi sistemi-
nin formalaşdırılması məqsədilə 
demokratik ruhlu islahatların 
dərinləşdirilməsinə, vətəndaş 
cəmiyyəti institutlarının inkişafına, 
liberal siyasi mühitin formalaş-
masına və insan hüquqlarının 
alililyinə xidmət edən tədbirlərin 
daha da genişləndirilməsidir. 

Ümumilikdə, Azərbaycan Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev son 16 
ildə hər bir vətəndaşın layiqli həyat 
tərzinin təmin olunmasını, insan-
ları narahat edən problemlərin 
aradan qaldırılmasını hökumət 
qarşısında mühüm vəzifələrdən 
biri kimi müəyyənləşdirmişdir. 
İqtisadi məsələlərə xüsusi diqqətin 
ayrılması da əsaslı yanaşma 
olaraq dövlət müstəqilliyinin 
iqtisadi bazisini möhkəmlətmək, 
cəmiyyətin davamlı inkişafı üçün 
zəmin hazırlamaq məqsədindən 
irəli gəlmişdir. 2004-2008, 2009-
2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə 
edən regional inkişaf proqramları 
bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edərək, bütövlükdə ölkədə 
intibah mərhələsinin əsasını 
qoymuş, sahibkarlığın yüksəlişinə 
zəmin yaratmışdır.

Möhtərəm İlham Əliyevin 
hakimiyyəti dövründə əldə olunan 
iqtisadi inkişaf sosial problemlərin 
həlli istiqamətində qətiyyətli ad-
dımların atılmasına imkan yarat-
mış, yoxsulluğun səviyyəsi 44,7 
faizdən 5 faizə düşmüşdür. Ölkə 
iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft 
sektoru 2,8 dəfə, sənaye istehsalı 
2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə 
artmış, qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə 
çoxalmışdır. Azərbaycanın valyuta 
ehtiyatları 2004-cü ildəki 1,8 mil-
yard dollardan 46 milyard dollara 
çatdırılmışdır. 2003-2018-ci illərdə 
ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard 
dollar investisiya qoyulmuşdur 
və bu, müstəqillik dövründə 
Azərbaycana yatırılan sərmayənin 
93 faizi deməkdir. Davos Forumu-
nun “İnklüziv inkişaf indeksi” adlı 
illik hesabatında (2017) ölkəmiz 
inkişaf etməkdə olan 80 ölkə 

 arasında 3-cü yerə yüksəlmişdir.
Dövlət başçısı hökumətin 

fəaliyyətini son 16 ildə 
özünəməxsus tələbkarlıqla 
təkmilləşdirmiş, “cilalamışdır”. 
İdarəçilik sistemində özünü 
göstərən cüzi qüsurların belə ara-
dan qaldırılması üçün ardıcıl kadr 
və struktur islahatları həyata keçir-
miş, xalqa layiqli xidmət məramını 
vəzifədə irəli çəkdiyi kadrlar 
qarşısında ümdə vəzifə kimi 
aktuallaşdırmışdır. “Xalqa doğru - 
haqqa doğru” prinsipinə əsaslanan 
bu siyasət vətəndaşların dövlət 
rəhbərinə olan sevgisini, rəğbətini, 
inamını daha da artırmışdır. 
“ASAN xidmət”, “ASAN kommu-
nal” və “DOST” kimi unikal xidmət 
mərkəzlərinin yaradılması da 
xalqa layiqli xidmət məramının 
təcəssümü olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə 

köməkçisi – şöbə müdiri, professor 
Əli Həsənov “İlham Əliyev: yeni 
prezidentlik dövrünün möhtəşəm 
bir ili” məqaləsində yazır: “Cənab 
İlham Əliyev yenidən Azərbaycan 
Prezidenti seçildikdən sonra 
Nazirlər Kabinetinin tərkibində 
ciddi yeniləşmələr baş vermiş, 
müasir idarəetmə bilik və baca-
rıqlarına malik olan cavan kadrlar 
hökumətdə yüksək vəzifələrə 
təyin olunmuşlar. İctimai rəydə 
böyük rəğbətlə qarşılanan kadr 
siyasəti dövlət orqanlarının çevik 
və səmərəli şəkildə fəaliyyətinə 
mühüm təsir göstərmişdir. Bu za-
man dövlət idarəçiliyi sistemində 
səmərəliliyin yüksəldilməsi və 
müasir dövrün tələblərinə cavab 
verən yeni idarəetmə strukturunun 
formalaşdırılması zərurəti nəzərə 
alınmışdır”.

Son seçkilərdəki inamlı 
qələbəni şərtləndirən mühüm 
amillərdən biri də cənab İlham 
Əliyevin ölkədəki istənilən ekstre-
mal vəziyyətdə operativ və düzgün 
qərarlar qəbul etməsi, bu zaman 
vətəndaşların mənafeyini ön plana 
çəkməsidir. “Bizi xalq seçib, bizim 
də vəzifəmiz odur ki, xalqın etima-
dını öz fəaliyyətimizlə doğruldaq” 
– deyən cənab İlham Əliyev hər 
hansı fövqəladə vəziyyət zamanı 
hökumət üzvlərini dərhal monolit 
komanda kimi səfərbərliyə alır, 
lazımi tapşırıqlar, göstərişlər verir. 

Ölkə vətəndaşları çətin anlar-
da ilk dəstəyi həmişə inanaraq 
etimad göstərdikləri liderdən 
gözləyirlər. Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyev hələ 
səlahiyyətlərinin icrasına başladığı 
ilk aylarda – 2004-cü ilin yanva-
rında Lənkəran şəhərində yaşayış 
binasının uçmasına çevik reaksiya 
göstərmiş, dərhal hadisə yerinə 
getmiş, zərərçəkənlərə maddi yar-
dım göstərilməsi üçün tapşırıqlar 
vermişdir. 

2005-ci ilin iyun ayında “Bakı 
Soveti” stansiyasının eskalato-

rundakı nasazlıq üzündən ciddi 
xəsarətlər almış vətəndaşlara, 
eləcə də həmin ilin dekabrında 
təyyarə qəzasında həlak olan-
ların yaxınlarına zəruri yardım-
lar edilməsi barədə tapşırıqlar 
vermişdir.

2007-ci il avqustun 29-da Ba-
kının Yasamal rayonu ərazisində 
hündürmərtəbəli binanın uçma-
sına göstərilən çevik reaksiyanı 
da xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
Azərbaycan Prezidenti cənab İl-
ham Əliyev dərhal hadisə yerində 

olaraq uçqunun altında qalmış in-
sanların xilas edilməsi, hadisənin 
səbəblərinin tam araşdırılaraq 
lazımi ölçü götürülməsi barədə 
göstərişlər vermişdir. 

Kürətrafı ərazilərin su altın-
da qalması zəminində yaranmış 
fövqəladə vəziyyətlə bağlı 2010-
cu il mayın 7-də dövlət başçısı 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmiş 
müşavirə dövlət başçısının ölkə 
vətəndaşlarının problemlərinə 
böyük həssaslıqla yanaşdığını 
göstərmişdir. 

Zaqatalada zəlzələdən 
zəzərçəkmiş insan-
lar üçün yeni fərdi 

evlərin inşası, Misirdəki gərgin 
vəziyyətlə bağlı orada yaşayan 
azərbaycanlıların xüsusi təyyarə 
ilə təxliyə olunması, Azərbaycan 
zabiti Ramil Səfərovun Macarıs-
tandan ekstradisiya olunarkən 
dərhal əfv edilməsi, Milli 
Qəhrəman Mübariz İbrahimovun 
nəşinin düşməndən geri alınma-
sı, Qəbələ RLS-in fəaliyyətinin 
dayandırılması kimi faktlar cənab 
İlham Əliyevin fəaliyyətində insan 
və vətəndaş amilinin daim ön 
planda dayandığını göstərir. 

Təkcə son aylarda atılan 
addımlar – Şamaxı və Ağsu rayon-
larında zəlzələdən zərər çəkmiş 
vətəndaşlar üçün yeni evlərin 
inşası, Bakının Nizami rayonun-
da “Diqlas” ticarət mərkəzinin 

yanması ilə əlaqədar sahibkarlara 
kompensasiyaların verilməsi insan 
amilinin cənab İlham Əliyevin 
yürütdüyü siyasətdə daim prioritet 
olduğundan xəbər verir. 

Siyasi liderliyi şərtləndirən 
mühüm meyarlardan biri də eks-
tremal situasiyalara hazır olmaq 
və yaranmış çətinliklərdən optimal 
çıxış yolları tapmaqdır. Əsl siyasi 
lider dövlət və cəmiyyət üçün 
istənilən təhlükə meyillərinə qarşı 
qətiyyətli mövqe tutur, mövcud 
şəraitə adekvat tədbirlər həyata 

keçirməklə yanaşı, ən çətin 
anlarda xalqının önündə olur. 
Bütün bunlar da hər bir dövlət 
rəhbərindən siyasi peşəkarlıq, eru-
disiya, uzaqgörənlik, praqmatizm, 
qətiyyətlilik, ən başlıcası, xalqına 
bağlılıq kimi mühüm keyfiyyətlər 
tələb edir. 

Hələ 2003-cü ilin prezi-
dent, 2005-ci ilin parlament 
seçkilərindən sonra ölkə başçı-
sının xalqın dəstəyi ilə nümayiş 
etdirdiyi yüksək siyasi sayıqlıq, 
iradə və qətiyyət Azərbaycanda 
ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq, 
cəmiyyətdə bölücülük və qarşıdur-
ma yaratmaq istəyən qüvvələrin 
çirkin niyyətlərini puça çıxarmışdır. 
Cənab İlham Əliyev eynilə ulu 
öndər Heydər Əliyev kimi ən çətin, 
ekstremal situasiyalarda yüksək 
iradə və prinsipiallıq nümayiş 
etdirərək dövlətçiliyə yönəlmiş 
qəsdləri qətiyyətlə zərərsizləşdirsə 
də, liberal dəyərlərə, demokratik 
prinsiplərə, insan hüquq və azad-
lıqlarına sadiqliyini hər zaman 
qoruyub saxlamışdır. 

Dövlət başçısı cənab 
İlham Əliyevin ötən 
illərdə ölkədə siyasi 

barışığın, vətəndaş həmrəyliyinin 
və sülhünün təmin olunması, 
əksqütblü qüvvələr arasında 
etimad mühitinin formalaşdı-
rılması istiqamətində atdığı 
addımlar onun ədalətli rəhbər 

obrazını şərtləndirən amillər 
sırasında xüsusi vurğulana 
bilər. Ölkədə dövlət idarəçiliyi 
məsələlərində Azərbaycanın 
bütün vətəndaşlarının iştirakı-
nın təmin edilməsi, müxalifətin 
sağlam, konstruktiv dialoqa 
dəvət olunması, əldə edilən 
iqtisadi nailiyyətlərdən hamının öz 
bacarıq, zəhmət və əqli imkan-
larına görə bəhrələnməsi Prezi-
dent İlham Əliyevin milli birliyin 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində 
atdığı addımlardandır. 

Təkcə bunu demək lazım-
dır ki, 2019-cu ilin Novruz 
bayramı ərəfəsində 

növbəti əfv fərmanı imzalayan 
Prezident, adı qərəzli şəkildə 
“siyasi məhbuslar” siyahısına salı-
nan insanların böyük əksəriyyətini 
bağışlayaraq, bəhanələri 
tamamilə aradan qaldırmış, eyni 
zamanda, yüksək humanizm və 
insanpərvərlik nümayiş etdirmişdir. 

Dövlət başçısı idarəçiliyin 
təkmilləşdirilməsi prosesini 
daim diqqət mərkəzində sax-
lamaqla, cəmiyyətin inkişaf 
qanunauyğunluqlarına uyğun 
yeni, çevik və işlək strukturların, 
dövlət komitələrinin, nazirliklərin 
yaradılmasını da vacib sayır. 
Prezidentimizin 2019-cu il 14 
yanvar tarixli “Azərbaycan Res-
publikasında dövlət idarəçiliyinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərmanı 
idarəetmə sistemində çevikliyin 
və effektivliyin təmin olunması 
baxımından son dərəcə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu islahatla-
rın məqsədi sürətli sosial-iqtisadi 
inkişafla yanaşı, eyni zamanda, 
Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə 
islahatçı dövlət kimi tanıtmaqdadır.

Dövlətimizin başçısı-
nın 2019-cu il 3 aprel tarixli 
“Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” fərmanı da keyfiyyətcə 

yeni mərhələdə məhkəmə-
hüquq sistemində əsaslı 
yeniləşməni və müasirləşməni 
təmin etmək, vətəndaşların 
qanuni mənafelərinin təminatı 
naminə ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyini yüksəltmək 
məqsədini daşıyır. Fərmanda 
müasir dövrün tələblərinə cavab 
verən ədalət mühakiməsinin for-
malaşdırılması, məhkəmə icraa-
tının effektivliyinin yüksəldilməsi, 
eyni zamanda, ədalət mühakiməsi 
mexanizmlərinin effektiv 

fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün 
hakim və məhkəmə aparatı 
işçilərinin sosial müdafiəsinin daha 
da yaxşılaşdırılması, müvafiq inf-
rastrukturun yenilənməsi işlərinin 
davam etdirilməsi, məhkəmə 
icraatında müasir informasiya 
texnologiyalarından hərtərəfli 
istifadə edilməsi və digər mü-
hüm məsələlərin həll olunması 
istiqamətində zəruri tədbirlərin 
görülməsi nəzərdə tutulmuş, 
aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşı-
rıq və tövsiyələr verilmişdir.

Xüsusi vurğulamaq lazımdır 
ki, Azərbaycanın sosialyönümlü 
siyasət strategiyası son bir ildə 
yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm 
qoymuş, dövlətimizin başçısı 
inqilabi səciyyə daşıyan sosial 
islahatlar paketini praktiki surətdə 
gerçəkləşdirmişdir. Minimum 
əməkhaqqının, şəhid ailələri və 
məcburi köçkünlər üçün aylıq 
müavinətlərin, tələbə təqaüdlərinin 
artırılması, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, 
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla 
əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə 
görə ölmüş elan edilmiş hərbi 
qulluqçuların ailə üzvlərinə 
on bir min manat məbləğində 
birdəfəlik ödəmənin verilməsi bu 
tədbirlərin əsas qismini təşkil edir. 
Dövlətimizin başçısının bu ilin fev-
ral ayında imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin 

problemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
fərmanı isə banklara borcu olan 
10 minlərlə vətəndaşın problemi-
nin həlli baxımından son dərəcə 
mühüm və humanist addımdır.

Prezident İlham Əliyevin 
yüksək siyasi iradəsi 
və qətiyyəti ilə son illər 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli və 
ordu quruculuğu istiqamətində 
atılan addımları da xüsusi vur-
ğulamaq lazımdır. 2016-cı ilin 
aprelində Azərbaycan Ordu-
sunun həyata keçirdiyi uğurlu 
əməliyyatlar – düşmənin çoxlu 
sayda canlı qüvvəsinin və zirehli 
texnikasının, habelə strateji 
əhəmiyyətli hərbi bazalarının 
güclü atəş zərbəsi ilə məhv 
edilməsi, strateji əhəmiyyətli 
ərazilərimizin geri qaytarılma-
sı bunun əyani göstəricisidir. 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, UNESCO-nun və 
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyevanın Aprel 
döyüşlərində qəhrəmancasına 
şəhid olmuş Vətən oğullarının 
ailələri ilə görüşməsi, onların dərin 
kədərini, ağrı-acısını bölüşməsi, 
başsağlığı və təsəlli verməsi 
də milli vətənpərvərlik ruhunun 
güclənməsinə xidmət edən addım-
lardan idi. 

11 aprel seçkilərindən sonra 
– 2018-ci ilin may ayında Naxçı-
van Muxtar Respublikasının 11 
min hektardan artıq ərazisinin, o 
cümlədən Şərur rayonunun Gün-
nüt kəndinin, Yerevan-Gorus-La-
çın yolunun nəzarətə götürülməsi 
də mühüm uğurlar sırasında 
xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Əminliklə demək olar ki, ölkədə 
yürüdülən siyasət vətəndaşlar 
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və 
yüksək dəstək alır. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənov “İlham Əliyev: yeni 
prezidentlik dövrünün möhtəşəm 
bir ili” məqaləsində bu barədə 
yazır: “Dövlətin və cəmiyyətin 
bütün sahələrini əhatə edən 
dəyişikliklərin baş verdiyi ötən bir il 
ərzində Azərbaycan xalqı həmişə 
öz liderinə güvənmiş, ona ən güc-
lü dayaq olmuşdur. Azərbaycan 
Prezidentinin apardığı daxili və 
xarici siyasət kursu, həyata keçir-
diyi islahatlar xalqımız tərəfindən 
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. 
Bu fikri Fransanın “Opinion Way” 
şirkətinin 2019-cu ilin mart ayında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy 
sorğusunun yekunları da təsdiq 
edir. Təşkilatın Naxçıvan Muxtar 
Respublikası istisna olmaqla, 
ölkənin bütün bölgələrində apar-
dığı sorğularda respondentlərin 
85,1 faizi Prezident İlham Əliyevin 
son bir ildə gördüyü işləri müsbət 
qiymətləndirdiyini bildirmişdir.

Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin son 1 illik əzmkar 
fəaliyyəti təsdiqləyir ki, respubli-
kamızda geniş vüsət alan iqtisadi 
modernləşmə və inamla reallaşdı-
rılan sosialyönümlü islahatlar pa-
keti, ilk növbədə, idarəçiliyə yeni 
ruh və müasirliyin gətirilməsi, yeni 
texnologiyaların mənimsənilməsi 
və tətbiqi prinsiplərinə əsaslanır. 
Məhz bu transformasiya davamlı 
iqtisadi inkişafı şərtləndirməklə, 
ölkədə dövlətçilik ənənələrinin 
möhkəmlənməsini, hakimiyyətlə 
xalqın yaxın mənəvi bağlılığını 
təmin edir. Yürüdülən siyasət 
deməyə əsas verir ki, respubli-
kamız yaxın illərdə inkişaf etmiş 
ölkələrlə bir sırada dayanmaq 
imkanı əldə edəcəkdir. 

İsaxan VƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

professoru, hüquq üzrə  
elmlər doktoru

Hər bir xalqın gələcək inkişaf yolunu 
 düzgün müəyyənləşdirməsi onun konkret 
 zaman kəsiyində siyasi reallıqları obyektiv 
dəyərləndirərək, düzgün seçim etməsindən 
asılı olur. Gələcək taleyini daim qəlbən 

inandığı liderə etibar etmiş Azərbaycan xalqının bir il 
əvvələ təsadüf edən taleyüklü seçimi – 2018-ci il 11 aprel 
seçkiləri də məhz bu reallıqlarla şərtlənmiş, ölkəmizin 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə uyğun müasirləşməsi 
və dayanıqlı inkişafı üçün geniş imkanlar açmışdır. 
Son seçkilər ən yeni tariximizə milli siyasi iradənin 
təntənəsi kimi düşmüş, seçicilər ölkəsinin taleyi 
baxımından ən düzgün və xeyirli olanı seçmişdir. 
Seçkilərdə inamlı qələbə qazanaraq səlahiyyətlərinin 
icrasına başlamış Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin ilk günlərdən hökumətin strukturunda əsaslı 
islahatlara, kadr dəyişikliklərinə start verməsi, menecer 
təfəkkürlü, müasir dünyanın aktual çağırışlarını adekvat 
qiymətləndirməyi bacaran gənc və perspektivli kadrları 
mühüm postlara təyin etməsi Azərbaycanda sistem 
xarakterli islahatları daha da sürətləndirmişdir. 

Yüksək səriştəli 
idarəçilik nümunəsi

Biz elə etməliyik ki, 
Azərbaycanda kasıb 
adam olmasın, yoxsulluq 
aradan götürülsün, işsizlik 
tamamilə aradan götürülsün 
və Azərbaycan xalqı, 
Azərbaycan vətəndaşları 
daha təhlükəsiz şəraitdə 
yaşasınlar. Mənim Prezident 
kimi vəzifə borcum bundan 
ibarətdir. Azərbaycanda 
hökm sürən sabitliyin, əmin-
amanlığın, asayişin də 
təminatçısıyam və heç kimə 
imkan verə bilmərəm ki, bu 
sabitliyi, bu əmin-amanlığı 
pozsun.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Statistika Komitəsinin nümayəndəsi Cenevrədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərə qatılıb

Komitədən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, BMT-nin Avropa İqti-
sadi Komissiyasının təşkilatçılığı 
ilə baş tutan tədbirlərin məqsədi 
“Dünyamızın transformasiyası: 
2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
sahəsində Gündəlik”də qarşıya 
qoyulmuş məqsəd və hədəflərə 
nailolma vəziyyətinin statistik 
ölçülməsinə aid aktual məsələlərin 
müzakirəsi, DİM statistikası üzrə 
hazırlanmış yol xəritəsinin birinci 

versiyasının yerinə yetirilmə 
statusu və onun təkmilləşdirilməsi 
üçün əsas istiqamətlərin müəyyən 
edilməsindən ibarətdir. Tədbirlər 
çərçivəsində DİM-in ölçülməsi 
sahəsində əldə olunan nailiyyətlər, 
həyata keçirilən layihələr, mövcud 
təşəbbüslər, nümunəvi təcrübələr 
və qarşıda duran çətinliklər 
nəzərdən keçirilir.

BMT-nin ixtisaslaşmış qu-
rumlarının və müvafiq regio-

nal təşkilatların, Cənub Şərqi 
və Şərqi Avropa, Qafqaz və 
Mərkəzi Asiya ölkələrinin mil-
li statistika təşkilatlarının DİM 
göstəricilərinin işlənməsinə 
məsul əməkdaşlarının qatıldığı 
tədbirlərin gündəliyinə DİM-ə 
nail olunmasına dair statistik 
göstəricilər üzrə məlumatların qlo-
bal və milli səviyyədə toplanması, 
ötürülməsi ilə əlaqədar qarşılıqlı 
fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi, 
DİM üzrə statistika sahəsində 
statistik məlumatların və 
metaməlumatların mübadiləsində 
SDMX (Statistical Data and 
Metadata Exchange) standartının 
tətbiqi məsələləri, dayanıqlı inkişaf 
statistikası sahəsində effektiv 
kommunikasiya mexanizmləri, 
potensialın artırılması və DİM 
göstəricilərinin metodoloji baxım-
dan istehsalı, onların sosial-de-
moqrafik əlamətlərə görə dezaq-

reqasiya səviyyəsi, geoməkan 
məlumatlarından istifadə vəziyyəti, 
BMT-nin DİM göstəriciləri üzrə 
Təşkilatlararası və Ekspert Qrupu 
tərəfindən məlumatların dezaq-
reqasiyası ilə bağlı hazırladığı 
sənədin müzakirəsi və bir sıra 
digər aktual məsələlər daxil edilib.

Dörd gün davam edən 
tədbirlərin ayrı-ayrı sessiyala-
rında müxtəlif ölkə və ekspert 
təqdimatları və məsləhətləşmələri 
keçirilir, müzakirələr aparılır. 

Dövlət Statistika Komitəsinin 
nümayəndəsi də iclasda çıxış 
edərək DİM göstəriciləri üzrə milli 
məlumat təchizatçıları, aidiyyəti 
beynəlxalq qurumlarla statistik 
fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və 
statistika potensialının artırılma-
sı sahəsində ölkəmizdə həyata 
keçirilən təşəbbüslər, DİM-ə 
milli səviyyədə nail olunmasına 
dair milli göstəricilərin müəyyən 

edilməsi, göstəricilər üzrə sta-
tistik məlumatların toplanması, 
işlənməsi və Könüllü Milli Hesa-
batın hazırlanması prosesinin 
əlaqələndirilməsinə yüksək siyasi 
töhfə verən Azərbaycan Respub-
likasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
Milli Əlaqələndirmə Şurasının 
yaradılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müva-
fiq fərmanı nümunəvi təcrübə kimi 
ekspertlərin diqqətinə çatdırıb.

O, bununla yanaşı, DİM-ə 
nailolma vəziyyətinin monitorinq 
və qiymətləndirilməsini təmin 
etmək üçün dəqiq və dolğun 
məlumatların istehsalı sahəsində 
statistika potensialının artırılma-
sı məqsədilə BMT-nin Ərzaq və 
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 
Azərbaycandakı Tərəfdaşlıq və 
Əlaqələndirmə Ofisi (FAO) ilə 
komitə arasında əldə olunan texni-
ki əməkdaşlıq çərçivəsində həyata 

keçirilmiş “Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinin monitorinqi üçün 
keyfiyyətli məlumatların hazırlan-
ması istiqamətində hökumətin 
imkanlarının gücləndirilməsi” 
layihəsinin DİM üzrə məlumatların 

istehsalı, onların keyfiyyət ba-
xımından rəsmi statistikaya 
uyğunluğunun və beynəlxalq 
müqayisəliliyinin təmin edilməsinə 
müsbət töhfələri barədə məlumat 
verib.

Aprelin 16-18-də İsveçrənin Cenevrə şəhərində Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri (DİM) ilə əlaqədar statistik məsələlərə dair 
ekspertlərin üçüncü iclası və seminar keçirilir. Tədbirlərdə 
Dövlət Statistika Komitəsi aparatının dayanıqlı inkişaf 
statistikası şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının 
DİM üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının monitorinq və 
qiymətləndirmə üzrə işçi qrupunun rəhbəri Rasim Səfərov 
iştirak edir.



Ölkəmizin əldə etdiyi bütün 
uğurlar Prezident İlham Əliyevin 
düşünülmüş, uzaqgörən daxili 
və xarici siyasətinin nəticəsidir. 
Fransanın “Opinion Way” 
şirkətinin bu ilin martında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy 
sorğusunun nəticələrinə əsasən 
respondentlərin 80,1 faizinin 
ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi sabitliyin qorunub 
saxlanılmasını Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu 
nəticəsi kimi dəyərləndirməsi də 
bundan xəbər verir. Dünyada və 
bölgədə yaşanan çoxsaylı mənfi 
proseslərdən asılı olmayaraq, 
Azərbaycan son bir ildə ictimai-
siyasi sabitlik şəraitində öz dinamik 
sosial-iqtisadi inkişafını davam 
etdirib, xalqın əmin-amanlığı və 
rifahı naminə bütün zəruri addımlar 
atılıb, əhalinin firavan həyatı üçün 
ardıcıl tədbirlər görülüb.

Ötən bir il ərzində qlobal və 
regional güclər arasında artan 
ixtilaflar, beynəlxalq münasibətlər 
sistemində davam edən gərginlik, 
o cümlədən dövlətlərin suveren-
liyi və daxili işlərinə müdaxilələr, 
beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə ikili yanaşma, 
həmçinin münaqişələr, birtərəfli 
iqtisadi sanksiyalar, dözümsüzlük 
və humanitar böhran vəziyyəti 
daha da kəskinləşdirib. Bütün 
bunlara baxmayaraq, 2018-ci il 
ölkəmiz üçün uğurlu olub. Dün-
yada və bölgədə gedən müxtəlif 
mənfi proseslərə baxmayaraq, 
Azərbaycan hərtərəfli və dinamik 
inkişaf edib, müstəqil və çoxşaxəli 
xarici siyasət kursu respublika-
mızın Cənubi Qafqaz regionunun 

aparıcı və ən inkişaf etmiş ölkəsi 
olaraq qalmasını təmin edib.

Dövlət başçısının Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yu-
bileyinin qeyd edilməsi və 2018-ci 
ilin ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi 
haqqında imzaladığı sərəncam 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixində 
çox mühüm və şərəfli bir mərhələ 
olan Şərqdə ilk parlamentli 
respublikanın əhəmiyyətinin 
hər zaman uca tutulduğunun, 
eləcə də dövlətçilik ənənələrinə 
böyük dəyər verildiyinin bariz 
nümunəsidir.

Prezident İlham Əliyevin 
məqsədyönlü xarici siyasəti 
nəticəsində keçən dövr ərzində 
Azərbaycan regional və qlo-
bal əhəmiyyətli iqtisadi, si-
yasi və humanitar layihələrin 
mərkəzinə çevrilib, bir sıra 
əhəmiyyətli əməkdaşlıq format-
larının təşəbbüskarı olub. Müasir 
dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə həyata keçirdiyi 
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı ma-
raqlar prinsiplərinə söykənən xa-
rici siyasət strategiyası ekspertlər 
tərəfindən təqdir olunan model 
kimi qiymətləndirilib. Ümumilikdə, 
Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi xarici siyasət kursu 
həmişə öz dinamikliyi, intensivliyi 
və çevikliyi ilə xarakterizə olunub 
və daim milli maraqlara söykənib.

2003-cü ildən başlayaraq, 
o cümlədən son bir il ərzində 
xarici siyasət sahəsində böyük 
uğurlar əldə edilib. Xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, Azərbaycanla 
əməkdaşlıq etmək istəyən 
ölkələrin sayı artıb. Prezident 

İlham Əliyev tərəfindən təkcə 
2018-ci ildə 16 xarici ölkəyə, o 
cümlədən Türkiyə, Rusiya, Böyük 
Britaniya, Fransa, Belçika, Xor-
vatiya, İsveçrə, Belarus, Qaza-
xıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və 
Türkmənistana rəsmi və işgüzar 
səfərlər edilib. Eyni zamanda, 
16 dövlətin, o cümlədən Türkiyə, 
Rusiya, İran, İtaliya, Serbiya, 
Monqolustan, Benin, Tacikistan, 
Əfqanıstan, Moldova, Makedoni-
ya və Albaniyanın prezidentləri, 
həmçinin Almaniyanın Federal 
Kansleri ölkəmizə rəsmi və işgü-
zar səfərlər ediblər.

Azərbaycan müsəlman 
aləmində çox böyük hörmət, nüfuz 
qazanıb. İslam həmrəyliyi ilə bağlı 
atılan addımlar İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, eyni zamanda, bir çox 
müsəlman ölkələri tərəfindən 
çox yüksək qiymətləndirilib. 
Prezident İlham Əliyevin apar-
dığı siyasət, yəni, həm ölkə 
daxilində, həm də xaricdə bu 
istiqamətdə Azərbaycanın həyata 

keçirdiyi tədbirlər İslam aləmində 
həmrəyliyi, əməkdaşlığı və İslam 
birliyini daha da möhkəmləndirir. 
Keçən il Naxçıvanın İslam 
Mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi 
heç də təsadüfi olmayıb.

Bununla yanaşı, ölkəmizin ev 
sahibliyi etdiyi, dövlətimizin baş-
çısının təşəbbüsü ilə keçirilən bir 
sıra mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
tədbirlər – VI Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu, Qoşulmama 
Hərəkatının Xarici İşlər Nazirləri 
Konfransı, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici 
İşlər Nazirləri Şurasının iclası, 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət 
Şurasının nazirlər toplantısı, 
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış 
mərasimi, VII Qlobal Bakı Forumu 
və s. Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunu xeyli yüksəldib.

Azərbaycanın beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlığı 

genişlənib. 2018-ci ilin iyul ayında 
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan ara-
sında qəbul olunmuş “Tərəfdaşlıq 
prioritetləri” adlı mühüm sənəddə 
bir çox məsələlərin öz əksini 
tapması ilə yanaşı, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığı-
na dəstək və hörmət ifadə olu-
nur. Həmçinin 2018-ci il iyulun 
11-12-də Brüsseldə keçirilmiş 
NATO Zirvə görüşünün Yekun 
Bəyannaməsində də alyans 
üzvlərinin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə 
dəstək və hörməti əksini ta-
pıb. Onlar regiondakı mövcud 
münaqişələrin məhz bu prinsiplər 
əsasında həll olunmasının 
zəruriliyini bildiriblər.

2019-cu ildə Bakıda Qoşul-
mama Hərəkatının Zirvə görüşü 
keçiriləcək və Azərbaycanın 
BMT-dən sonra dünyanın ikinci 
böyük təşkilatına sədrlik etməsi 
ölkəmizin nüfuzunu daha da artı-

racaq, eyni zamanda, Ermənistan 
--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli işinə müsbət 
təsir göstərəcək.

Bununla yanaşı, 2018-ci il 
avqustun 12-də Xəzər dənizinin 
hüquqi statusuna dair aparılan 
uzunmüddətli danışıqların nəticəsi 
olaraq, Xəzəryanı Dövlətlərin 
Dövlət Başçılarının V Zirvə top-
lantısında Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında konvensiyanın 
imzalanması xarici siyasətimizlə 
bağlı vacib məsələlərdən biri kimi 
qiymətləndirilməlidir. Bu konven-
siya ölkəmizin maraqlarının təmin 
edilməsi baxımından böyük diplo-
matik və siyasi uğurdur.

Keçən dövr ərzində müxtəlif 
regional əməkdaşlıq formatları 
çərçivəsində öz təşəbbüskarlığı 
ilə seçilən Azərbaycan Res-
publikası ilk dəfə olaraq dövlət 
başçıları səviyyəsində ke-

çirilmiş Azərbaycan-Rusiya 
 Regionlararası Forumuna, 
həmçinin Azərbaycan, Gürcüs-
tan, İran və Türkiyənin xarici 
işlər nazirlərinin birinci dördtərəfli 
görüşünə evsahibliyi edib.

Bununla yanaşı, 2018-ci 
il aprelin 25-də Azərbaycan 
--Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji 
Əməkdaşlıq Şurasının VII icla-
sında bir sıra mühüm sənədlərin 
imzalanması, iyunun 12-də 
Türkiyənin Əskişəhər şəhərində 
TANAP qaz kəmərinin istifadəyə 
verilməsi iki dost və qardaş 
dövlətin münasibətlərinin ən 
yüksək zirvədə olduğunun bariz 
göstəricisidir. Sentyabrın 15-də 
keçirilən və Bakı şəhərinin azad 
edilməsinin 100 illiyinə həsr olun-
muş parad iki qardaş dövlətin 100 
il bundan əvvəldəki kimi, bir-birinin 
yanında olmasını bir daha sübut 
etdi.

Ermənistan – Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizama salınması prosesində 
Azərbaycan dövləti və Prezi-
dent İlham Əliyev, ilk növbədə, 
sülh variantına üstünlük verir. 
Lakin Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu 
işğal, etnik təmizləmə siyasəti və 
torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq 
itirilməsi ilə heç vaxt barışma-
yacağını bildirməklə yanaşı, öz 
torpaqlarımızı azad etmək üçün 
tam əsasımızın olduğunu və 
bunun beynəlxalq hüququn nor-
maları ilə təsdiq edildiyini vurğu-
layıb. Münaqişə həll olunmadan, 
yəni, Ermənistan işğal olunmuş 
Azərbaycan torpaqlarından çıx-
mayınca bölgədə heç bir müsbət 
irəliləyişin mümkün olmayacağını 
vurğulamaqla yanaşı, dövlət baş-
çısı ölkəmizin öz milli maraqları 
uğrunda sona qədər mübarizə 
aparacağını bildirib.

Eyni zamanda, bu münaqişədə 
ədalətin bizim tərəfimizdə oldu-
ğunu söyləyən Prezident İlham 
Əliyev dünyaya bəyan edib ki, 
Azərbaycan bundan sonra da 
nə danışıqlar prosesində, nə də 
bölgədə gedən başqa proseslərdə 
öz prinsipial mövqeyindən 
dönməyəcək. Münaqişənin niza-
ma salınmasında Azərbaycanın 
tutduğu mövqe birmənalıdır. Prob-
lem yalnız Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və ölkəmizin beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədləri 
çərçivəsində həllini tapmalıdır. 
Bu mövqe beynəlxalq hüququn 
normaları və prinsipləri, BMT 
Nizamnaməsi, Helsinki Yekun 
Aktı və münaqişənin nizamlan-
ması istiqamətində qəbul edilmiş 
çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə 

əsaslanır.
Hərbi potensialımıza bö-

yük diqqət göstərən Prezident 
İlham Əliyev bu sahədə bö-
yük nailiyyətlər əldə etdiyimizi 
bildirərək qeyd edib ki, bizim 
ordumuzun döyüş qabiliyyəti ar-
tıb. Uğurlu Naxçıvan əməliyyatı 
bunu əyani şəkildə sübut edib 
və bu əməliyyat nəticəsində 11 
min hektar torpağa ordumuz 
nəzarət edir: “...Bu yüksəkliklər 
Ermənistanı Dağlıq Qarabağla 
birləşdirən yola tam nəzarət 
etmək üçün bizə imkan yaradır. 
Yəni, bu hadisə -- Naxçıvan 
əməliyyatı bir daha onu göstərir 
ki, Azərbaycan xalqı və dövləti 
heç vaxt işğalla barışmayacaq 
və öz ərazi bütövlüyünü istənilən 
yolla bərpa edəcək”.

Bütün bunlar onu deməyə 
əsas verir ki, bu gün Azərbaycanın 
dünya miqyasında nüfuzu xeyli 
artıb. Bu da ölkəmizin Cənubi 
Qafqaz regionunda lider dövlətə 
çevrilməsini şərtləndirib. Bu ba-
xımdan, Prezident İlham Əliyevin 
uğurlu xarici siyasətinin təməlində 
Azərbaycanın milli maraqlarının 
hər zaman üstün tutulduğunu 
əminliklə söyləmək olar.

Elçin ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 
professoru, siyasi elmlər 

doktoru, “Azərbaycan 
Respublikası Dağlıq Qarabağ 

bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması” İctimai Birliyinin sədr 

müavini 

Ermənistanın həm keçmiş, həm də indiki 
rəhbərliyinin münaqişənin nizamlanmasında  
əsassız bəhanələrlə danışıqlar masasın-
dan qaçmaları  işğalçı ölkənin mövqeyini 
bir daha ortaya qoyurdu. Digər tərəfdən, 
Ermənistan tərəfi  tanınmamış  “Dağlıq Qa-
rabağ Respublikasının” danışıqlar prosesinə 
cəlb edilməsinin vacibliyini qeyd edirdi. 
Halbuki bu vaxta qədər  Dağlıq Qarabağ 
müstəqil respublika kimi dünyanın heç bir 
ölkəsi, hətta Ermənistanın özü tərəfindən 
də tanınmayıb. Təbii ki, işğalçı ölkənin baş 
nazirinin bu iddiası “status-kvonu saxlama-
ğa” yönəlmiş qeyri-konstruktiv addım kimi 
qiymətləndirilib.  Bu fakt bir daha təsdiqləyir 
ki, Ermənistan dövləti işğalçı siyasətindən 
əl çəkmək istəmir, mötəbər  qurumların  
qəbul etdiyi qətnamə və qərarlara, habelə 
beynəlxalq hüquq normalarına hörmətsizlik 
edir. Təbii ki, bu şıltaqlıq və  ya ərköyünlük 
uzun müddət davam edə bilməzdi. Bu ya-
xınlarda  Azərbaycan və Ermənistan  dövlət 
başçılarının  Vyanada keçirdikləri görüşün 
nəticəsi də bunu təsdiqlədi. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 
Vyanada diplomatik baxımdan Ermənistan 
üzərində qələbə qazandı.Vyana görüşünə 
qədər cidd-cəhdlə danışıqlardan yayınan 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
artıq həmsədrlərin yekdil fikri ilə meydana 
çıxdı? O, bütün cəhdlərinə baxmayaraq,  
danışıqların formatını  dəyişə bilmədi.  Əgər 
Nikol Paşinyan bu yaxınlara qədər Qarabağ 
erməniləri adından danışıqlarda iştirakına 

səlahiyyətinin olmadığını bəhanə gətirərək 
uydurma  ideya ilə məsuliyyətdən boyun 
qaçırırdısa, artıq Vyana görüşündə  bunu 
edə bilmədi. Bütün cəhdlərə baxmayaraq, 
N.Paşinyanın bu istəyi baş tutmadı. Yəni 
qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi danışıqlar-
da tərəf ola bimədi.  

Aprelin 15-də Vyana görüşünün 
nəticəsi və davamı olaraq, Azərbaycan 
və Ermənistan xarici işlər nazirliklərinin  
rəhbərləri səviyyəsində Moskva görüşü 

reallaşdı. Məlum olduğu kimi, Vyana danı-
şıqlarında  münaqişə tərəfləri danışıqların 
davam etdirilməsi üçün növbəti görüşlərin 
keçirilməsini razılaşdırmışdı. Bu razılaşmaya 
əsasən, aprelin 15-də Rusiyanın təşəbbüsü və 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı 
ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri növbəti dəfə bir araya gəldilər. Bu 
görüş humanitar xarakterli razılaşmaların əldə 

edilməsi kimi yadda qalsa da, danışıqlarda 
müsbət tendensiyaların müşahidə olunduğu 
bildirilir. Eyni zamanda, bu görüşün faydalı və 
substantiv keçdiyi də  qeyd olunur.

Xəbər verildiyi kimi, Moskvada təşkil 
edilən görüşdə əvvəlcə Azərbaycan, Rusiya 
və Ermənistan xarici işlər nazirləri üçtərəfli 
görüş keçiriblər.  Politoloqların  çox faydalı  
adlandırdıqları  bu görüşdə indiyə qədər 
danışıqlarda irəliləyişə imkan verməyən 
məsələlər konkret şəkildə müzakirə  olunub. 

Ermənistan tərəfinə, nəhayət,  bəzi problem 
yaradan məqamlar ətraflı və daha dərindən 
dərk etdirilib.  

Bu görüş bir sıra sahələrdə razılaşma-
ların əldə edilməsi ilə də yadda qalacaq. 
Razılaşmalardan biri də hər iki ölkədən olan 
əsir və girovların ailə üzvlərilə görüşün təşkil 
edilməsi ilə bağlıdır. Bu, Moskva görüşünün  
əhəmiyyətli nəticəsi kimi qiymətləndirilir.  

Digər razılaşma  cəbhə bölgəsində əhalinin 
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olduğu 
müddətdə hər iki tərəfin atəşkəsə daha cid-
di əməl etməsi məsələsi ilə bağlıdır. Məlum 
olduğu kimi,  Ermənistan silahlı qüvvələri  
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalini 
intensiv atəşə tutur və bu da  əkin aparıl-
masına ciddi problem yaradır. Bu sahədə 
razılaşmanın əldə edilməsi hər iki ölkə üçün 
əhəmiyyətlidir. Bu razılaşma  hər iki ölkənin 
sakinlərinə  öz torpaqlarında işləməyə imkan 
yaradacaq. Eləcə də əsir və girovların ailə 
üzvləri ilə görüşün təşkil edilməsi barədə 
razılıq əldə edilməsi çox müsbət haldır. Çün-
ki hər iki ölkədən əsir və girov düşənlərin 
yaxınları ciddi narahatlıq hisləri keçirirlər. 

Görüşün yekunu olaraq, qəbul olunan 
bəyanatda qeyd olunan bir məqam da 
diqqəti cəlb edir. Söhbət  Azərbaycan və 
Ermənistan jurnalistlərinin Bakıya, Yereva-
na və Dağlıq Qarabağa səfərlərinin təşkili 
məsələsindən gedir.  Erməni və azərbaycanlı 
jurnalistlərin bu səfərlərinin təşkilinə 
şərait yaradılması barədə tərəflər öhdəlik 
götürürlər. 

Moskva görüşündə əsas  dörd məsələ -- 
bizim tərəfimizdən irəli sürülən işğal altında 

olan ərazilərin azad olunması və məcburi 
köçkünlərin doğma ata-baba yurdlarına qay-
tarılması, Ermənistan tərəfindən isə status 
və təhlükəsizliklə bağlı məsələ qaldırılıb. Bu 
dörd fikir əsasında çox ciddi  müzakirələr 
aparılıb.

Siyasi elmlər doktoru, professor  Elman 
Nəsirov Moskva görüşünün yekununu 

qiymətləndirərkən dedi ki, artıq bu görüşlə 
bağlı ilkin nəticələrə gəlmək mümkündür: 
“Əvvəla, bu görüşdə humanitar xarakterli 
bir sıra razılaşmalar əldə edilib. Bunlardan 
biri, hər iki ölkənin jurnalistlərinin qarşılıqlı 
səfərləri ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, bu, xalq 
diplomatiyasının mühüm elementlərindəndir.  
Xatırladım ki, xarici işlər nazirlərinin Paris 
görüşündə də, xalqları sülhə hazırlamaq  
barədə  razılaşma əldə edilmişdi. Hesab 
edirəm ki, hər iki dövləti təmsil edən 
jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri, onların 
hazırladıqları reportajlar, məqalələr nəticə 
etibarı ilə bu məqsədə xidmət göstərə bilər.  
Hər iki ölkədən olan əsir və girovların ailə 
üzvləri ilə görüşünün təşkil edilməsi də ciddi 

məsələdir. Bu da məhz Moskva görüşünün 
nəticələri kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda, 
cəbhə bölgəsində əhalinin kənd təsərrüfatı 
ilə məşğul olduğu müddətdə hər iki tərəfin 
atəşkəsə daha ciddi əməl etməsi məsələsi də 
razılaşmalar sırasındadır və mən bu razılaş-
manı çox yüksək dəyərləndirirəm. Rəsmi 
İrəvan çalışır ki, Qarabağın statusunu elə 

danışıqlarda həll etsin. Eyni zamanda, Dağlıq 
Qarabağ ətrafındakı rayonların Azərbaycana 
qaytarılacağı təqdirdə təhlükəsizlik məsələləri 
öz həllini tapsın. Azərbaycan tərəfi isə məhz 
yenilənmiş Madrid prinsiplərindən çıxış 
edərək, ilk növbədə, işğalçı qüvvələrin çıxa-
rılması və məcburi köçkünlərin qaytarılması 
məsələsini gündəmə gətirir”.

Ümumilikdə, Moskva görüşü  konstruktiv 
dialoq üçün müəyyən əsas  məqam yaradıl-
ması baxımından əhəmiyyətli hesab olunur.  
Bu görüşdən sonra  danışıqlarda müsbət 
tendensiyalar özünü büruzə verib. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan bu gün dünya miqyasında 
çox böyük hörmətə layiq olan ölkə kimi 
tanınır. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz 
artır. Mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm 
və bu, sadəcə olaraq sözlər deyil. 
Beynəlxalq təşkilatların Ermənistan – 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı bizim mövqeyimizi əks etdirən 
bir çox qərar və qətnamələri olmuşdur. 
İkitərəfli sazişlərimizdə bu məsələ bizim 
mövqeyimizi əks etdirərək öz həllini 
tapmışdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Milli maraqlarımıza söykənən 
MÜSTƏQİL  XARİCİ  SİYASƏT
Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda əsas söz sahibi olan dövlət kimi, 

çətin və mürəkkəb geosiyasi şəraitdə müstəqil xarici siyasət həyata 
keçirir. Bu gün Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, düşünülmüş 
daxili və xarici siyasəti ilə həm inkişaf edir, iqtisadi sistemini 

təkmilləşdirir, həm də regional təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində 
ardıcıl və sistemli addımlar atır. Hazırda Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi 
enerji layihələri, regional inteqrasiyaya xidmət edən əməkdaşlıq formatları 
Cənubi Qafqazda sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bununla 
yanaşı, Azərbaycan dünyada sülhyaratma prosesində fəal iştirak edir, səmərəli 
təklif və təşəbbüslərlə çıxış edir, öz praktik fəaliyyəti ilə sülhün və təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə dəyərli töhfələr verir.

Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritetini təşkil 
edən Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmasında ölkəmizin mövqeyi 

dəyişməz olaraq qalır: “Münaqişə tezliklə həllini tapmalı, status-
kvo dəyişilməlidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri, həmçinin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır”. Dövlətimizin bu  möv-
qeyi artıq beynəlxalq təşkilatlar və dünya ölkələri tərəfindən də 
dəstəklənir. 

Moskva danışıqlarında müsbət 
tendensiyalar müşahidə olunub
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Xalqımızın milli yaddaşında beşminillik 
dövlətçilik şüuru hakimdir. Azərbaycanın 
zəngin dövlətçilik tarixinin bəzi dövrləri 
dönüş nöqtəsi sayıla biləcək çox mühüm 
mərhələləri özündə ehtiva edir. Yəni, 
dövlətçilik tariximizdə taleyüklülüyü baxı-
mından digər dövrlərdən fərqlənən siyasi 
dönəmlər – tarixi mərhələlər mövcud-
dur. Ona görə də milli dövlətçiliyimizin 
əsaslarına tarixi reallıqların işığında nəzər 
salmaq və obyektiv, rasional qənaətlərə 
gəlmək üçün sistemli elmi tədqiqatların 
aparılması  zəruridir. Çünki Azərbaycanın 
zəngin dövlətçilik ənənələrinin qorunması 
və gələcək nəsillərə ötürülməsi tarixi mira-
sımıza sahib çıxmaqdan, onu yaşatmaqdan 
keçir. Bütövlükdə, dövlətçilik tariximizin 
mötəbər elmi mənbələrə söykənərək ob-
yektiv, rasional baxış əsasında öyrənilməsi 
– tədqiq olunması tarixi şüurun formalaş-
ması və milli özünüdərk baxımından strateji 
əhəmiyyətə malikdir. Çünki tarixi şüur milli 
şüurun ən əsas komponentlərindən biridir. 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin 
xanlıqlar dövrünün başlıca 
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə  

siyasi-analitik baxış
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin çox 

mühüm və həlledici mərhələlərindən birini 
xanlıqlar dövrü təşkil edir. Bu dövrün başlı-
ca səciyyəvi xüsusiyyətlərinə tarixi faktların 
işığında nəzər saldıqda onun Azərbaycan 
dövlətçiliyində hansı yerə malik olduğu tam 
aydın görünür. Məlum olduğu kimi, XVIII 
əsrin 40-cı illərində Azərbaycan ərazisində 
müstəqil dövlətlər qismində xanlıqlar 
yaranmışdı. Şəki və Quba xanlıqları istisna 
olmaqla digər xanlıqlar əsasən Nadir 
şah Əfşarın 1747-ci ildə qətlindən sonra 
meydana gəlmişdilər, XIX əsrin 20-30-
cu illərində isə mərhələli şəkildə Qacar 
İran dövlətinin və Rusiya imperiyasının 
nəzarəti altına keçmişdilər. Şəki, Bakı, 
Qarabağ, Gəncə, Şamaxı, Quba, Dərbənd, 
Lənkəran, Naxçıvan və İrəvan xanlıqları Şi-
mali, Urmiya, Təbriz, Xoy, Qaradağ, Sərab, 
Marağa, Maku, Zəncan və Ərdəbil xanlıq-
ları isə Cənubi Azərbaycanda meydana 
çıxmışdılar. Şimali Azərbaycan ərazisində 
xanlıqlarla yanaşı, öz ərazisinə və nüfuzu-
na görə daha kiçik feodal qurumları olan 
sultanlıqlar, məlikliklər mövcud idi. İlisu, 
Qəbələ, Ərəş, Qazax-Şəmşəddil sultanlıq-
ları fəaliyyət göstərirdilər. 

Xanlıqlar dövrünü tədqiq edən 
tarixçilərin bu dönəmə dair bir çox 
məsələlərlə yanaşı, xanlıqlarda idarəetmə 
formasını da araşdırma predmetinə 
çevirmələri mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
Ümumiyyətlə, xanlıqlar dövründə mövcud 
idarəetmə formasının mahiyyətinə dair 
ümumiləşmiş qənaət ifadə etmək üçün 
dövlət idarəçiliyi və hakimiyyət strukturu 
məsələsinin elmi-nəzəri əsaslarına diqqət 
yetirmək məqsədəmüvafiqdir. Dövlət 
idarəçiliyi və onun əsaslarının öyrənilməsi 
sosial elmlərin mühüm tədqiqat obyek-
ti qismində çıxış edir. Siyasi, iqtisadi, 
mədəni, hərbi, sosial və digər sahələrdə 
idarəetmə ilə bağlı konseptual xarak-
terli, mühüm elmi-nəzəri əhəmiyyətə 
malik olan tədqiqatlar mövcuddur. Bu 
məsələ kontekstində hakimiyyət struk-
turunun forması və xarakteristikası da 
tədqiqat obyektinə çevrilir. Başqa sözlə, 
siyasətşünaslıq elmində idarəetmənin 
əsasları kontekstində tədqiqat predmetinə 
çevrilən nəzəri-empirik məsələlərdən biri 
də hakimiyyət və onun funksionallığıdır. 
Siyasətşünaslıqda idarəetmə sistemində 
hakimiyyətin səlahiyyət və funksiyalarını 
yerinə yetirməsinin optimal və səmərəli 
forması  məhz "hakimiyyət bölgüsü" prinsipi 

əsasında müəyyənləşsə də, xanlıqlar 
dövrü tariximizdə bunu müşahidə etmək 
mümkün deyil. Məhz bu elmi-nəzəri və 
empirik əsasları rəhbər tutaraq xanlıqlar 
dövründə idarəetmə formasına nəzər 
saldıqda idarəetmədə praktiki olaraq 
təkhakimiyyətlilik prinsipinin hökm sürdü-
yünü aydın görmək olur. Bu, bizə xanlıqlar 
dövründə hakimiyyət strukturunun funksi-
onallığı və səciyyəvi xüsusiyyətləri barədə 
dəqiq elmi-nəzəri qənaət əldə etməyə 
imkan verir. Məlum olduğu kimi, xanlıqlar-
da təkhakimiyyətlilik xanın qeyri-məhdud 
hakimiyyətə malik olmasında özünü 
göstərirdi. Eyni zamanda, hakimiyyətin 
digər qolu olan məhkəmə hakimiyyəti də 
məhz xanın əlində cəmləşmişdi, o, hətta 
ölüm hökmü vermək, yaxud bu cəza 
növünə məhkum olunmuş şəxsləri əfvetmə 
səlahiyyətinə malik idi. Xanın yanında 
məşvərət funksiyasına malik Divanın 
fəaliyyət göstərməsi isə, bir növ, qanun-
vericilik orqanının mövcudluğundan xəbər 
verirdi.  Divanda, əsas etibarilə, sülh bağla-
maq, müharibə elan etmək, vergilər qoymaq 
məsələləri müzakirə olunurdu. Belə şuralar 
Şəki, Şamaxı, Quba və Qarabağ xanlıqla-
rında mühüm institusional mexanizm kimi 
kifayət qədər nüfuza malik idi. Xanın qəbul 
etdiyi qərarlarda bir sıra hallarda Divanın və 
ya Məşvərət şurasının mövqeyinin həlledici 
rola malik olması isə müəyyən mənada qa-
nunverici orqanın icra hakimiyyəti üzərində 
təsirini göstərən faktlardan idi.   

Xanlıqlar dövründə separatizm 
və mərkəzdənqaçma meyilləri: 

mərkəzləşmə prinsipindən 
uzaqlaşma milli dövlətçiliyin 

əsaslarının zəifləməsinə  
xidmət edən amil kimi

Xanlıqlar dövrünü tədqiq edən 
tarixçi-alimlərin diqqət yetirməsi zəruri 
olan məsələlərdən biri bu dönəmdə 
mərkəzdənqaçma meyillərinin 
sürətlənməsi, separatizmə rəvac verən 
qərarların qəbul olunması, addımla-
rın atılması idi ki, bu, son nəticədə 
Azərbaycan dövlətçiliyinin bəhs olunan 
tarixi mərhələdə mərkəzləşmə prinsipindən 
uzaqlaşmasını göstərirdi. Məlumdur ki, 
beşminillik tarixə malik olan Azərbaycan 
dövlətçiliyinin Səfəvilər dövründə növbəti 
mərkəzləşmə prosesinin əsası qoyulmuş, 
Nadir şah Əfşarın hakimiyyəti illərində 
isə bu, bir qədər də möhkəmləndirilmişdi. 
Bu, dövlətçilik ənənələrinin qorunması, 
mərkəzdənqaçma meyillərinin, siyasi 
deviasiya hallarının neytrallaşdırılması 
baxımından çox mühüm əhəmiyyətə malik 
idi. Sabitlik və tərəqqini təmin edən siyasi 
formula olan mərkəzləşdirmə prosesi-
nin aradan qaldırılması isə dövlətçiliyin 
əsaslarının zəiflədilməsi, suverenliyin 
məhdudlaşdırılması, hətta sıradan çıxma-
sına xidmət edəcəkdi. Bu, məhz xanlıq-
lar dövründə baş verdi. Bundan başqa, 
xanlıqlar arasında nüfuz və yeni ərazilər 
uğrunda mübarizənin şiddətli, kəskin xa-
rakter daşıması həmin dövrdə Azərbaycan 
dövlətçiliyinin əsaslarının zəifləməsini 
şərtləndirən mənfi amil qismində çıxış 
edirdi.  Həmin dönəmin Azərbaycan 
dövlətçiliyinin siyasi, iqtisadi, ideoloji və 
mədəni tənəzzül dövrü kimi xarakterizə 
edilməsi heç də təsadüfi xarakter daşımır.

Tarixşünaslığımıza dəyərli töhfə: 
xanlıqlar dövrünə yeni  

elmi-fəlsəfi və rasional baxış
Bütövlükdə, Azərbaycanın siyasi 

tarixinin xanlıqlar dövrü bir sıra xarakte-
rik xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu 

zamana qədər sözügedən məsələ ilə bağlı 
müxtəlif elmi-tədqiqat işləri, araşdırma 
nümunələri ortaya qoyulsa da, bu tarixi 
mərhələ indiyə qədər yetərincə tədqiq 
olunmamışdı, mövcud faktlar və reallıqlar 
sənədlərə əsaslanaraq dolğun surətdə 
elm ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim 
edilməmişdi. Lakin Azərbaycan Respubli-
kası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, 
akademik Ramiz Mehdiyevin "Tariximizin 
xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında" kitabı tarixi faktlara, elmi əsaslara 
söykənməklə yanaşı, zəngin fikir və 
mülahizələrlə xanlıqlar dövrünə aid bir çox 
yanlış yanaşma və şərhlərin aradan qaldı-
rılması baxımından böyük əhəmiyyətə ma-
likdir. Müəllif ilk dəfə olaraq həmin dövrü si-
yasi və tarixi nöqteyi-nəzərdən mahiyyətcə 
yeni kontekstdə təhlil edib. Akademik 
Ramiz Mehdiyev həmin dövrün tarixi-siyasi 
xarakteristikasına nəzər yetirərək yazır: 
"Azərbaycanda mərkəzləşdirilmiş idarəçilik 
sisteminin əsaslarının məhv edilməsi, 
həmçinin milli mədəniyyətimizin, təsərrüfat 
həyatının tənəzzülünə səbəb olmuş 
feodal hərc-mərcliyi və bitib-tükənməyən 
ara müharibələri ilə müşayiət edilən, 
ən nəhayət, tarixi torpaqlarımızın ikiyə 
bölünməsinə gətirib çıxaran bu keşməkeşli 
dövr tarixşünaslığımızda hələ də öz layiqli 
siyasi qiymətini almamışdır". 

Şübhəsiz ki, haqqında bəhs olunan kita-
bın Azərbaycan tarixinin ən ağrılı və həssas 
mərhələlərindən sayılan xanlıqlar dövrünün 
indiyədək tarixşünaslığımıza məlum olmayan 
siyasi sənədlər əsasında qiymətləndirilməsi 
istiqamətində yazılması atılmış çox mü-
hüm elmi addımdır. Çünki tarixin düzgün 
dəyərləndirilməsi, ona rasional və obyektiv 
baxışın formalaşdırılması, müxtəlif dövrləri 
əhatə edən tarixi faktlar və reallıqların 
gələcək nəsillərə düzgün çatdırılması hər bir 
xalq üçün strateji əhəmiyyətə malikdir. Aka-
demik Ramiz Mehdiyev yeni kitabında haqlı 
olaraq qeyd edir ki, tarix keçmişi, bu günü və 
sabahı bir-birinə möhkəm tellərlə bağlayan 
bir keçid, körpüdür: "Keçmişi bilmədən bu 
günə və gələcəyə keçmək qeyri-mümkün-
dür. Keçmişimizi öyrənmək üçün ilk addım 
kimi tarixə, onun fəlsəfəsinə və təyinatına 
olan münasibətimizi dəyişməli, anlayışla-
rın zahirindən daha çox, onların daxilini 
görməyə, anlamağa vərdiş etməliyik".

Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
siyasi irsinin 22 orijinal sənəd 

əsasında tədqiq edilməsi mühüm 
elmi-nəzəri, konseptual və tarixi-

siyasi əhəmiyyətə malikdir
Akademik Ramiz Mehdiyevin "Tariximi-

zin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında" kitabının elm ictimaiyyətinin 

böyük marağına səbəb olması təsadüfi 
xarakter daşımır. Əsər bir çox məziyyətləri 
ilə diqqəti cəlb edir. Əvvəla qeyd edək ki, 
kitab müxtəlif arxiv materialları, mühüm 
tarixi qaynaqlar ilə zəngindir. Əsərə 22 
orijinal sənəd daxil edilib və bu sənədlərin 
hər biri müqayisəli təhlil metodu əsasında 
tarixi faktlar üzrə və siyasi-analitik ya-
naşma kontekstində dərin təhlil edilib. 
Tarixşünaslığımıza dəyərli töhfə olan bu 
kitabda müəllif xanlıqlar dövrünün indiyədək 
ciddi elmi mübahisələrin predmeti olan 
bir sıra mühüm problemlərinə, hadisə və 
şəxsiyyətlərə faktlar, mötəbər elmi mənbələr 
əsasında obyektiv qiymət verib, sözügedən 
istiqamətlərə dair arxiv sənədlərində əks 
olunan məqamlar dolğun surətdə diqqətə 
çatdırılıb. Şübhəsiz ki, nəşrdə təqdim 
edilən, müvafiq interpretasiyalarla müşayiət 
olunan sənədlər həm xanlıqlar dövrünün, 
həm də müxtəlif tarixi dönəmlərin real 
mənzərəsinə aydınlıq gətirmək üçün böyük 
elmi əhəmiyyətə malikdir.

Akademik Ramiz Mehdiyevin qələmə 
aldığı əsərin daha bir məziyyəti odur ki, ki-
tabda tanınmış alimlərin xanlıqlar dövrünün 
hadisələri ilə bağlı maraqlı fikirlərinə istinad 
edilib, həmin dövrün mühüm şəxsiyyətləri 
barədə məlumatlar əks olunub. Daha 
dəqiq desək, Ağa Məhəmməd şah Qacar, 
Abbas Mirzə Qacar, Fətəli şah Qacar, 
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan, Gəncə xanı 
Cavad xan, Şəki xanı Səlim xan, gene-
ral Pavel Sisianov haqqında məlumatlar 
həm mötəbər mənbələr, həm də müəllifin 
elmi-analitik qənaətləri əsasında diqqətə 
çatdırılıb. Bundan başqa, kitabda bi-
rinci və ikinci Rusiya-İran müharibələri, 
həmçinin Kürəkçay müqaviləsi barədə də 
zəngin faktlara söykənən elmi mülahizələr 
öz əksini tapıb. Əsərdə türkiyəli tarixçi 
F.Sümərin, iranşünas və şərqşünas alimlər 
M.İvanovun, K.Bosvortun, Y.Krımskinin və 
başqalarının xanlıqlar dövrünün hadisələri 
ilə bağlı maraqlı fikirlərinə istinad edilməsi 
də mühüm yeniliklərdən biridir.   

"Tariximizin xanlıqlar dövrünün si-
yasi irsi sənədlər işığında" kitabında 
əks olunan çox mühüm məqamlardan 
biri həmin mərhələdə mərkəzləşdirilmiş 
idarəçilik sisteminin əsaslarının tamamilə 
sıradan çıxarılmasının, mərkəzdənqaçma 
meyillərinin artmasının Azərbaycanın 
dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsinə 
mənfi təsirinin tarixi-siyasi və elmi-fəlsəfi 
kontekstdə təhlil edilməsidir. Müəllif belə 
bir analitik qənaət ifadə edir ki, xanlıqlar 
dövrü Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqının 
taleyində oynadığı rol baxımından tarixi-
mizin ən mühüm mərhələlərindən birini 
təşkil edir. Qeyd olunur ki, məhz bu dövrdə 
Azərbaycan dövlətçiliyi mərkəzləşmə 
prinsipindən məhrum olur. Vaxtilə Səfəvi 
şahlarının, xüsusən Şah İsmayıl Xətainin və 
Nadir şahın hərbi dühası və siyasi məharəti 
hesabına yaradılan, Azərbaycan türklərinin 
titul xalq statusunda idarə etdikləri böyük 
bir coğrafiyada irili-xırdalı onlarca feodal 
dövlətin meydana gəlməsi siyasi böhranla 
yanaşı, böyük iqtisadi və mədəni tənəzzülə 
aparıb çıxarır. Akademik Ramiz Mehdiyev 
haqlı olaraq xanlıqlar dövrünün tarixi şüuru-
muzda feodal hərc-mərcliyinin sinoniminə 
çevrildiyini vurğulayır. 

Tarix ondan zəruri dərslər 
çıxarılmadığı təqdirdə daha 
amansızlıqla təkrar olunur

Əsərin mühüm məziyyətlərindən biri 
də komparativ təhlil metodu əsasında xan-
lıqlar dövrünün siyasi hadisələrinin müasir 
dövrdəki analoji proseslərlə müqayisə 
edilməsidir. Sirr deyil ki, dövlətçilik ta-

riximizin xanlıqlar mərhələsi və müasir 
dövrdə Azərbaycan xalqının üzləşdiyi ən 
ağır problem torpaqlarımızın itirilməsidir. 
Akademik Ramiz Mehdiyev yazır ki, 
Azərbaycan xanları vaxtilə birləşib ümumi 
düşmənə qarşı vahid cəbhədən çıxış edə 
bilsəydilər, böyük ehtimalla torpaqlarımızın 
bu qədər asanlıqla və qısa zamanda işğalı 
da mümkün olmayacaqdı. Müvafiq olaraq 
ermənilərin Vətənimizə kütləvi şəkildə 
köçürülməsi və gələcəkdə Azərbaycan 
torpaqlarında erməni dövlətinin yaradıl-
ması perspektivi də sual altına düşəcəkdi. 
Müəllif bütövlükdə bəhs olunan kitabda bu 
məsələyə xüsusi diqqət yetirib, səbəblər 
və nəticələrə elmi yanaşma əsasında 
nəzər salıb. Akademik Ramiz Mehdiyev 
haqlı olaraq qeyd edir ki, tarix ondan zəruri 
dərslər çıxarılmadığı təqdirdə daha aman-
sızlıqla təkrar olunur. Əsərdə vurğulanır 
ki, xanlıqlar dövrü ilə müstəqilliyimizin 
ilk illəri arasında mövcud olan kədərli 
oxşarlıqlardan daha biri isə torpaqlarımı-
zın itirilməsi ilə bağlıdır: "Əgər xanların 
özbaşınalığı və separatçı davranışları 
Şimali Azərbaycanın çarizm tərəfindən 
işğalı və 1828-ci il Türkmənçay sazişinin 
müddəalarına əsasən İran ermənilərinin 
Qarabağa, Naxçıvana və İrəvana 
köçürülməsi ilə yekunlaşmışdısa, ötən 
əsrin 90-cı illərinin əvvəlində üzləşdiyimiz 
vəziyyət Ermənistanın öz havadarlarının 
birbaşa dəstəyi sayəsində Dağlıq Qara-
bağı, həmçinin onun ətrafındakı 7 rayonu 
qəsb etməsi ilə nəticələndi".

Akademik Ramiz Mehdiyev hər iki 
dövrə nəzər salaraq mərkəzdənqaçma 
və separatizm meyillərinin Azərbaycan 
dövlətçiliyinə qarşı yaratdığı təhdidlərin 
mümkün nəticələrini diqqətə çatdırır. 
Müəllif Azərbaycanın müstəqilliyinin qo-
runub saxlanmasında xalqımızın ümum-
milli lideri Heydər Əliyevin tarixi rolundan 
və misilsiz xidmətlərindən bəhs edir. 
Həqiqətən də, Azərbaycan xalqının bö-
yük oğlu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu, Azərbaycan siyasi sisteminin 
yaradıcısı, azərbaycançılıq ideologiya-
sının banisi, ölkəmizdə milli özünüdərk 
prosesinin başladıcısı və idarəedicisi ulu 
öndər Heydər Əliyevin xalqımızın qarşı-
sında tarixi xidmətləri misilsizdir. Bunlar-
dan biri də, heç şübhəsiz, Azərbaycanda 
vətəndaş müharibəsinin qarşısının alın-
ması, milli həmrəyliyin təmin olunması 
və ölkəmizin gerçək müstəqilliyinin əldə 
edilməsidir. Həmin dövrə nəzər salsaq, 
görərik ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 
böyük dövlət xadimi kimi Azərbaycan 
dövlətinin və dövlətçiliyinin mənzərəsini 
çox aydın şəkildə görür və onun struktur 
formulasını müəyyənləşdirərək nəyin 
necə olmasını dəqiq cizgilərlə qura bilir-
di. Məhz bunun nəticəsi idi ki, müstəqil 
Azərbaycan dövləti quruldu. Məhz ulu 
öndərin həmin dövrdə həyata keçirdiyi 
siyasət nəticəsində Azərbaycan müstəqil 
dövlət - formal yox, həqiqi müstəqil 
dövlət kimi tanındı. Bəlli olduğu kimi, 
1991-1993-cü illər ərzində xarici kəşfiyyat 
orqanlarının siyasi-ideoloji qarşıdur-
ma poliqonuna çevrilən Azərbaycanın 
ciddi xaos və kataklizmlərlə qarşı-qar-
şıya qalması ölkəmizin müstəqilliyini 
itirmək təhlükəsini meydana çıxarmış-
dı. Əslində, bu dövrdə ölkəmizin nisbi 
müstəqilliyindən belə danışmaq olmazdı, 
çünki hakimiyyətdə olan qüvvələrin öz 
funksiyalarını yerinə yetirə bilməmələri 
hakimiyyət böhranı və anarxiyanın mey-
dana çıxmasına səbəb olmuşdu. Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin real ictimai-
siyasi tələblərin zərurəti kontekstində 
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtması 

isə xalqımızın çoxəsrlik tarixinə taleyüklü 
möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu. 
Bundan sonra ölkədə siyasi sabitlik 
təmin edildi, xaos və kataklizmlərin 
qarşısı məharətlə alındı. Ulu öndər 
Heydər Əliyevin zamanında atdığı 
praqmatik addımlar bir əsrdə ikinci dəfə 
müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın öz 
mövcudluğunu qoruyub saxlamasını 
təmin etdi. İctimai-siyasi sabitliyin təmin 
edilməsi və sistemli, kompleks tədbirlərin 
görülməsi nəticə etibarilə yeni cəmiyyət 
və qeyri-formal milli dövlət quruculuğu 
prosesinin başlanmasını mümkün edən 
strateji amil oldu.  Ümummilli lider tarix 
baxımından çox qısa bir müddətdə milli 
dövlətçiliyin sarsılmaz əsaslarını ya-
ratmağa, Azərbaycanın müstəqilliyinin 
əbədi və dönməz xarakter almasına nail 
oldu. Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyev 
müstəqil Azərbaycan tarixində ən yeni 
eranın əsasını qoyan, dövlətçiliyi bərpa 
edən, onun ideoloji, iqtisadi və siyasi 
əsaslarını formalaşdıran böyük dövlət xa-
dimidir. Digər tərəfdən, ulu öndər özünü 
dövlətlə identifikasiya edəcək fərdlərin 
şüurunda inqilab yaratdı. Məlumdur 
ki, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
ölkədə etnik, regional, sosial-ideoloji 
zəmində separatçılığa söykənən ten-
densiya hökm sürürdü. Azərbaycan 
cəmiyyətinin daxili və mürəkkəb mikrost-
rukturunun təbəqələri heç də müstəqil 
dövləti milli sərvət kimi qəbul etmirdilər, 
ona görə də bu düşüncəni dəyişmək 
lazım idi. Böyük dövlət xadimi, dahi 
siyasətçi Heydər Əliyev buna nail olmağı 
bacardı. Akademik Ramiz Mehdiyev 
bu məqamlara toxunaraq yazır: "Tam 
əminliklə bildirirəm ki, əgər o dövrdə tarix 
səhnəsində Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri, zəngin idarəçilik təcrübəsinə 
malik, böyük siyasi iradə və səriştə sahibi 
Heydər Əliyev olmasa idi, bəzən ayrı-ayrı 
şəxslərin hakimiyyət hərisliyi ucbatın-
dan, bəzən isə xarici qüvvələrin əmri ilə 
alovlanan separatçılıq atəşində gənc 
dövlətçiliyimiz yanıb külə dönəcəkdi". 

"Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
siyasi irsi sənədlər işığında"  

kitabı tarixçi-alimlər üçün  
"yol xəritəsi" olmaqla yanaşı, 
yeni elmi-tədqiqat əsərlərinin 

yaradılması üçün mötəbər elmi 
mənbə səciyyəsi daşıyır

Nəticə etibarilə, "Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında" 
kitabı da akademik Ramiz Mehdiyevin 
bundan öncəki fundamental tədqiqatları 
kimi böyük elmi-nəzəri və konseptual 
əhəmiyyətə malikdir. Kitabda müqayisəli 
və hərtərəfli elmi təhlil metodu əsasında 
tarixşünaslığımızda ilk dəfə olaraq xan-
lıqlar dövrünün siyasi və tarixi nöqteyi-
nəzərdən mahiyyətcə yeni konseptual 
dəyərləndirilməsi aparılıb. Əsər, həmçinin 
bu istiqamətdə yeni tədqiqatlar üçün 
geniş imkanlar yaradır. Başqa sözlə, bu 
kitabı tarixçi-alimlər üçün "yol xəritəsi" 
kimi də xarakterizə etmək olar. Akademik 
Ramiz Mehdiyev yazır: "Tarixçilərimiz, 
filosoflarımız, ədəbiyyatşünaslarımız, 
mədəniyyətşünaslarımız onu da unutma-
malıdırlar ki, keçmişin irsindən qorxmağa, 
yaxud ehtiyatlanmağa lüzum yoxdur. Onu 
olduğu kimi qəbul edib öyrənmək, müsbət 
tərəflərini və qüsurlarını obyektiv şəkildə 
göstərmək və ədalətli qiymətləndirmə 
əsasında ictimaiyyətə ötürmək lazımdır. 
Tarixi mirasla işləyərkən, əslində, tamam 
başqa bir məsələdən – hansısa siyasi-
ideoloji səbəblərdən, yaxud təəssübkeşlik 
ucbatından ört-basdır etməyə çalışdığımız 
və ya mahiyyətini təhrif edərək çatdırdığı-
mız faktların sonradan aşkara çıxarıldığı 
zaman xalqda, cəmiyyətdə yaradacağı 
məyusluqdan, ruh düşkünlüyündən və psi-
xoloji sarsıntıdan ehtiyatlanmaq lazımdır".  

Bütövlükdə, peşəkar tarixçilər və 
mənbəşünaslar, həmçinin Azərbaycan 
tarixi ilə dərindən maraqlanan oxucular 
üçün nəzərdə tutulan nəşr Azərbaycan 
tarixşünaslığında, tarixi-fəlsəfi və ictimai-
siyasi fikrində sözügedən məsələyə daha 
sistemli, obyektiv və rasional baxışın 
formalaşmasına imkan yaradan dəyərli, 
mötəbər elmi-konseptual mənbədir.  

Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
qiymətləndirilməsinə və siyasi 
təhlilinə dair fundamental əsər

Akademik Ramiz Mehdiyevin müəllifi olduğu "Tariximizin 
xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında" kitabı 
Azərbaycan tarixşünaslığında, tarixi-fəlsəfi və ictimai-siyasi 
fikrində xanlıqlar dövrünə daha sistemli, obyektiv və rasional 
baxışın formalaşmasına imkan yaradan dəyərli, mötəbər  
elmi-konseptual mənbədir. Siyasi elmlər doktoru, Bakı Dövlət 
Universitetinin professoru Hikmət BABAOĞLUNUN akademik 
Ramiz Mehdiyevin yenicə çapdan çıxmış “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” əsəri haqqında analitik 
məqaləsi bu sözlərlə başlayır. AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.

Ədliyyə Nazirliyində mediasiya institutunun 
tətbiqinə dair “dəyirmi masa” keçirilib

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, nazirliyin və Mətbuat Şurasının 
rəhbər şəxslərinin, ədliyyə naziri yanın-
da İctimai Komitə üzvlərinin və digər 
vətəndaş cəmiyyəti, eləcə də media 
nümayəndələrinin, vəkil və psixoloqların 
iştirakı ilə keçirilən tədbirdə mübahisələrin 
məhkəmədən kənar həllində mediasiyanın 
rolu, bununla bağlı qəbul olunmuş “Medi-
asiya haqqında” yeni Qanunun mahiyyəti 
və əhəmiyyəti, bu institutun tətbiqi üzrə 
həyata keçirilən tədbirlər və layihələr, bu 
sahədə beynəlxalq təcrübədən irəli gələn 
məsələlər barədə faydalı fikir mübadiləsi 
aparılıb.

Nazirliyin aidiyyəti struktur qurum-
larının rəhbərləri çıxış edərək ölkəmiz 
üçün yeni olan bu institut barədə əhalinin 
məlumatlandırılması baxımından dəyirmi 
masanın əhəmiyyətindən danışıb, tədbirin 
Prezident İlham Əliyevin “Məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli 
Fərmanına uyğun olaraq mediasiya pro-
sesinin tətbiqi barədə maarifləndirmə və 
təşviqat tədbirləri çərçivəsində keçirildiyini 
vurğulayıblar.

Bildirilib ki, mediasiya institutu mülki 

işlər və iqtisadi, ailə, əmək və inziba-
ti hüquq münasibətlərindən irəli gələn 
mübahisələrin məhkəməyə getmədən 
tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həlli məqsədi 
daşıyır. Həmin institut hazırda bir çox 
inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq olunur. 
Ölkəmizdə də mediasiya institutunun 
yaradılması gündəlikdə olub. Bu məqsədlə 
ötən dövrdə bir sıra addımlar atılıb, o 
cümlədən beynəlxalq təcrübə öyrənilib 
və Azərbaycan üçün potensial mediasiya 
modelinə dair təkliflər hazırlanıb.

Çıxışlarda “Mediasiya haqqında” 
Qanundan irəli gələn məsələlərdən, bu 
sahədə beynəlxalq təcrübədən danışılıb. 
Məlumat verilib ki, ötən dövrdə ailə institu-
tunun inkişafına və nikah münasibətlərinin 

möhkəmlənməsinə dəstək verilməsi, nika-
hın pozulması hallarının mümkün qədər 
qarşısının alınması məqsədilə mediasiya 
xidmətinin göstərilməsinə dair vətəndaş 
cəmiyyəti institutları ilə birgə layihələr 
həyata keçirilib. Bakı şəhərinin rayon və 
“ASAN xidmət” mərkəzlərindəki qeydiy-
yat şöbələrində bu xidmətlərə müraciət 
edənlərdən 1900-dən çox şəxs psixoloqla 
söhbətə cəlb olunub, 300-ə yaxın ailə 
nikahın pozulmasından imtina edib.

Tədbirdə mediasiyanın düzgün və 
səmərəli tətbiqinin həm də məhkəmələrdə 
iş yükünün xeyli azalmasına səbəb ola-
cağı vurğulanıb, mövzu ətrafında faydalı 
diskussiyalar keçirilib, bir sıra təkliflər 
səsləndirilib.

Aprelin 17-də Ədliyyə 
Nazirliyində mediasiya 
institutunun tətbiqinə dair “dəyirmi 
masa” keçirilib. 

“Bakı” elektron resursu istifadəyə verilib
Paytaxt Bakı bu gün müxtəlif 

ölkələrdən gələn turistlərin və iş 
adamlarının daha çox bəyəndikləri 
bir məkana çevrilib. Bakıda bir çox 
dövlətlərin diplomatik korpusları, 
beynəlxalq təşkilatların və xarici 
şirkətlərin nümayəndəlikləri yerləşir. 
İstər Azərbaycan vətəndaşları, istərsə 
də xaricdən ölkəmizə gələn qonaqlar 
Bakı haqqında daha ətraflı məlumat 
əldə etmək istəyirlər. 

İstifadəçilərin bu informasiya tələbatını 
nəzərə alaraq, Bakı şəhərinin tarixi keç-
mişi, müasir vəziyyəti haqqında onlara 
dolğun, sistemli və dəqiq məlumatın çatdı-
rılması məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident 
Kitabxanasının əməkdaşları Azərbaycan, 
ingilis və rus dillərində “Bakı” elektron 
resursunu işləyib hazırlayıblar. 

Prezident Kitabxanasından 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu kitabxana-
nın fondlarına daxil olan materiallardan 
istifadə edilməklə hazırlanan resur-
sun kontenti 10 fəsildən, 40 bölmədən 
ibarətdir. 

2019-cu il aprelin 17-də kitabxananın 
saytında yerləşdirilən elektron resursun 14 
bölmədən ibarət birinci fəsli “Tarix” adlanır. 
Bu fəsildə Bakı tarixinin ən qədim dövrdən 
günümüzə qədər bütün mərhələləri xronoloji 
ardıcıllıqla ayrı-ayrı mətnlərdə istifadəçilərin 
nəzərinə çatdırılır. Həmin fəslin “Səyyahlar 
Bakı haqqında” bölməsində müxtəlif vaxtlar-
da Abşeron yarımadasında və Bakıda olmuş 
səyyahların şəhər haqqında təəssüratları öz 
əksini tapır. 

Resursun ikinci fəsli “Paytaxt” ad-
lanır və 8 bölmədən ibarətdir. Həmin 

bölmələrdə Bakı şəhərinin inzibati-ərazi 
bölgüsü, əhalisi haqqında dolğun məlumat 
verilib, şəhərin iqtisadiyyatı, təhsil, 
mədəniyyət, turizm və idman sahələri ayrı-
ayrılıqda təhlil edilib. Bu fəsildə, həmçinin 
Bakı şəhərinin rəmzləri və atributları 
haqqında materiallar tarixi ardıcıllıqla 
işıqlandırılıb. 

“Bakı” elektron resursunun “Memarlıq” 
adlanan fəsli 5 bölmədən ibarətdir. Bu 
fəsildə Bakının qədim dövrlərdən başla-
mış müstəqillik dövrü də əhatə olunmaqla 
şəhər memarlığının inkişaf mərhələləri 
xronoloji ardıcıllıqla əks etdirilib. Bakının 
ən qədim hissəsi olan İçərişəhər və onun 
dünya və ölkə əhəmiyyətli tarixi-memar-
lıq abidələri haqqında bu fəsildə əyani 
təsvirlərlə ayrı-ayrılıqda məlumat verilib. 
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində 
Bakının bir sənaye şəhəri kimi formalaş-
dığı dövrün memarlığına ayrıca bölmə 
həsr edilib. Bakı memarlığının həmin 
dövrü də ayrıca bölmədə işıqlandırılıb. Bu 
fəslin “Müstəqillik dövrü” adlanan növbəti 
bölməsində müasir və eyni zamanda, 
özündə milli xüsusiyyətləri birləşdirən 
yeni yaşayış komplekslərinin salınması, 
parkların, inzibati və ictimai binaların inşa 
edilməsi, yeni-yeni memarlıq abidələrinin 
ucaldılması haqqında ətraflı məlumat veri-
lib. Həmin fəslin sonuncu bölməsi “Köhnə 
və yeni adlar” adlanır. Bu bölmədə köhnə 
Bakının küçələrinin və meydanlarının mü-
asir adlarla qarşılığını özündə əks etdirən 
siyahı oxuculara təqdim edilir.   

Resursun növbəti fəsli “Sənədlər” 
adlanır. Bu fəsildə Bakının tarixinə dair 
sənədlər “Orta əsrlər”, “ Rusiya imperi-
yası dövrü”, “Xalq Cümhuriyyəti dövrü”, 

“Sovetlər dövrü” və “Müstəqillik dövrü” 
adlanan bölmələrdə toplanıb. 

“Xronologiya” adlanan fəsildə qədim 
dövrdən bu günümüzə qədər Bakının 
tarixində baş vermiş mühüm hadisələrin 
qısa xronologiyası öz əksini tapıb. 

Resursun növbəti fəsli “Görkəmli 
şəxslər” adlanır. Bu fəsildə Bakıda doğu-
lan, ölkə və dünya miqyasında dövlətçilik, 
elm və texnika, mədəniyyət, incəsənət, 
idman və digər sahələrdə xüsusi xidmətləri 
olan şəxslər haqqında qısa bioqrafik 
məlumatlar əlifba sırası ilə verilib. 

“E-Resurslar” fəslinin “E-kitablar” 
bölməsində Bakı şəhərinin tarixinə, 
iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, memarlı-
ğına, görkəmli bakılılara aid kitabxananın 
fonduna daxil olan müxtəlif dillərdə 120-yə 
yaxın kitabın elektron versiyaları toplanıb. 
“E-məqalələr” bölməsində isə Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində Bakı şəhərinə 
aid 166 məqalənin elektron versiyası 
istifadəçilərə təqdim edilir.  

Resursun “Biblioqrafiya” fəslində Pre-
zident Kitabxanasının fondlarına daxil olan 
Bakı şəhərinə aid müxtəlif dillərdə 530 
kitabın biblioqrafik təsvirləri toplanıb. 

“Bakı” elektron resursunun maraqlı 
fəsillərindən biri də “Fotoqalereya” adlanır. 
Bu fəsildə 100-dən çox nadir şəkil “Köhnə 
Bakı” və “Müasir Bakı” başlıqları altında 
istifadəçilərə təqdim edilir. 

 “Videoqalereya” adlanan sonuncu 
fəsildə köhnə və müasir Bakıya həsr olun-
muş sənədli filmlər toplanıb. 

http://bakucity.preslib.az ünvanında 
təqdim edilən elektron resursun materialla-
rı müntəzəm olaraq yenilənilir. 
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AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin 
təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva 

tədbirdə iştirak edib.
Ekran əsərinin təqdimatından 

əvvəl qonaqlar “Şahdağ. Dağ-
ların şahı” filminin rejissoru İqor 

Bışnyovun çəkilişlər zamanı lentə 
aldığı fotolardan ibarət sərgi ilə 
tanış olublar.

Sonra yeni yaradılmış Qızı-
lağac Milli Parkından bəhs edən 
və hazırda çəkilişləri davam edən 
yeni filmdən kadrlar göstərilib.

Mərasimdə çıxış edən İqor 
Bışnyov “Şahdağ. Dağların şahı” 
layihəsinin təşəbbüskarı Leyla 
Əliyevaya təşəkkürünü bildirib, 
filmin altı il müddətdə davam 
edən çəkiliş prosesi ilə bağlı 

təəssüratlarını bölüşüb. 
İqor Bışnyov Azərbaycanda 

ekoturizmin inkişafı üçün əlverişli 
imkanların olduğunu vurğulayıb. 

Filmdə Cənubi Qafqazın ən 
böyük milli parkı olan Şahdağ 
Milli Parkının yaradılmasının 
məqsədi, burada məskunlaşan 
və 108-i Azərbaycan Respubli-
kasının "Qırmızı Kitab"ına daxil 
edilmiş fauna növləri, endemik 
və nəsli kəsilməkdə olan digər 
növlər və transsərhəd köçəri 

heyvanlar, ərazi üçün xarakterik 
olan müxtəlif flora növləri, böyük 
və əzəmətli qalaya bənzərliyi ilə 
insanı heyrətə gətirən Şahdağın 
landşaftı, ərazidə mövcud olan 
qlobal əhəmiyyətli dağ meşələri 
haqqında bəhs edilir.

IDEA-nın sözügedən layihəsi 
çərçivəsində 2014-cü ildə “Şirvan 
Milli Parkı”, 2015-ci ildə "Quş-
lar cənnəti - Ağgöl Milli Parkı" 
və "Göygöl Milli Parkı", 2017-ci 
ildə "Azərbaycan. Ceyranla-

rın xilası”, ötən il isə "Abşeron 
Milli Parkı” sənədli filmləri geniş 
ictimaiyyətə təqdim olunub. Layihə 
çərçivəsində ölkəmizin bütün milli 
parkları haqqında sənədli filmin 
hazırlanması nəzərdə tutulur.

IDEA İctimai Birliyinin 
təşəbbüsü ilə “Şahdağ. Dağ-
ların şahı” filmi ölkəmizin 
ali təhsil müəssisələrində, 
həmçinin İctimai Birliyin Bakı və 
Gəncə şəhərlərindəki Resurs 
mərkəzlərində nümayiş etdiriləcək. 

Bununla yanaşı, “Şahdağ. Dağ-
ların şahı” filminin digər ölkələrdə 
və müxtəlif beynəlxalq tədbirlər 
çərçivəsində də nümayişi nəzərdə 
tutulur.

IDEA-nın milli parklarla bağlı 
sənədli filmlər silsiləsi yaratmağın-
da əsas məqsədi Azərbaycanın 
əsrarəngiz təbiət gözəlliklərini 
ölkə daxilində və xaricdə təbliğ 
etmək, eləcə də ətraf mühitin 
mühafizəsinin vacibliyini diqqətə 
çatdırmaqdır. 

“Şahdağ. Dağların şahı” sənədli filminin təqdimatı olub

Aprelin 17-də Bakı Konqres Mərkəzində IDEA İctimai 
Birliyinin milli parklar haqqında sənədli filmlər 
silsiləsindən ibarət xüsusi layihəsi çərçivəsində 
çəkilmiş “Şahdağ. Dağların şahı” sənədli filminin 
təqdimat mərasimi keçirilib. 

Xəzər dənizi məsələlərinə 
dair Yüksək Səviyyəli İşçi 

Qrupun iclası keçirilib

İclası Qazaxıstanın xarici 
işlər naziri Beybit Atamku-
lov açıb. O vurğulayıb ki, 
Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupun 
qarşısında duran vəzifələr 
böyük əhəmiyyət daşıyır, 
əməkdaşlıq məsələlərinin 
geniş spektri və Xəzərdə 
fəaliyyətin həyata keçirilməsi 
üzrə tərəflər arasında 
nəzərdən keçirilən beştərəfli 
sazişlərin layihələri üzərində 
işlərin daha fəal aparılma-
sı zəruridir. 2019-cu ildə 
Türkmənistanda birinci 
Xəzər İqtisadi Forumunun 
keçirilməsinin əhəmiyyəti də 
qeyd olunub.  

Danışıqlarda Xələf 
Xələfovun rəhbərlik etdiyi 
Azərbaycan Respublikasının, 
həmçinin İran İslam Respub-
likasının, Qazaxıstan Res-
publikasının, Rusiya Federa-
siyasının və Türkmənistanın 
nümayəndə heyətləri iştirak 
edib. 

Tərəflər Xəzər dənizində 
düz çıxış xətlərinin müəyyən 
edilməsi metodikası haqqın-
da Sazişin layihəsi ətrafında 
müzakirələri davam etdirib və 
onun bir neçə müddəalarını 
razılaşdırıblar. Bu sənədin 
müzakirəsi növbəti iclasda 
davam etdiriləcək.   

İclas çərçivəsində 
tərəflər Xəzər dənizində 
əməkdaşlığın müxtəlif 
aspektlərinin icmalını 
nəzərdən keçiriblər və beşin-

ci Xəzər Sammitinin yekunla-
rına dair əldə olunmuş razı-
laşmaların həyata keçirilməsi 
məsələləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıblar.  

Nümayəndə heyətləri 
aparılan danışıqla-
rın nəticələrini müsbət 
qiymətləndiriblər və görüşün 
yüksək səviyyədə təşkilinə 
görə Qazaxıstan tərəfinə 
təşəkkür ediblər.

Xəzər dənizi məsələlərinə 
dair Yüksək Səviyyəli 
İşçi Qrupun növbəti iclası 
2019-cu ilin iyulunda İranda 
keçiriləcək.

Aprelin 16-17-də Nur-Sultan şəhərində Xəzər 
dənizi məsələlərinə dair Yüksək Səviyyəli 
İşçi Qrupun ikinci iclası keçirilib. Artıq Azərbaycan gəncliyi 

cəmiyyətin inkişafında fəal sosial 
təbəqəyə çevrilib. Bu qüvvə, demək 
olar ki, bütün sahələrdə öz sözünü 
deyir və potensial imkanlarını ortaya 
qoyur.  Müstəqil Azərbaycanın inkişa-
fında böyük potensiala malik, yenilməz 
qüvvə  kimi fəallıq göstərən gəncliyin 
cəmiyyətdəki rolu  getdikcə artır.  Bu 
sahənin daim diqqət mərkəzində sax-
lanılması və  Azərbaycan gəncliyinin 
dünya birliyinə inteqrasiyası üçün yara-
dılmış əlverişli şərait onların  hərtərəfli 
hazırlıqlı mütəxəssis kimi yetişməsində, 
təhsil almasında, fiziki cəhətdən sağ-
lam  böyüməsində, gələcəyini təmin 
etməsində  əhəmiyyətli rol oynayıb.  

Ölkəmizdə gənclər siyasətinin 
əsası ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulub.  Ulu öndər gəncləri 
“Azərbaycanın gələcək qurucuları” ad-
landırmış, onların imkan və bacarıqlarını 
yüksək qiymətləndirmiş, problemlərinin 
həlli istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlərə xüsusi önəm vermişdir. 
Ümummilli liderin sərəncamı ilə  Gənclər 
və İdman Nazirliyinin yaradılması bu 
sahədə mühüm tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə geniş imkan vermişdir. 
Müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk 
respublika forumunun keçirilməsi,  2 
fevralın  Azərbaycan Gəncləri Günü elan 
edilməsi, dövlət proqramlarının qəbulu, 
“Dövlət gənclər siyasəti haqqında” 
fərman və geniş fəaliyyət proqramının 
təsdiq edilməsi Heydər Əliyevin gənclərə 
böyük qayğısının bariz nümunəsi idi. 

Azərbaycan gəncliyinin inkişa-
fına xüsusi önəm verən   Prezident 
İlham Əliyevin qayğısı nəticəsində  
ölkəmizdə gənclər siyasəti mahiyyət 
və keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm 
qoyub. 2005-ci ildə dövlətimizin başçısı-
nın təsdiq etdiyi “Azərbaycan gəncliyi 
2005-2009-cu illər Dövlət Proqramı”  bu 
sahənin  inkişafında əsaslı dönüş yarat-
dı. 2007-ci ilin Prezident  İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə “Gənclər ili” kimi qeyd 

olunması, idarəetmə strukturlarında 
gənclərə üstünlük verilməsi onlara olan  
inam və  etibarın bariz nümunəsidir.

Gənclərimizin dünya birliyinə inteq-
rasiyası,  mötəbər beynəlxalq tədbirlərdə 
iştirakı və Azərbaycan həqiqətlərinin 
beynəlxalq ictimaiyyətə olduğu kimi 
çatdırılmasında  fəal iştirakı dövlət 
gənclər siyasətinin prioritetini təşkil edir.  
Ölkənin gələcəyini etibar edəcəyi nəslin 
hazırlanması bu gün də Prezident İlham 
Əliyevin böyük önəm verdiyi sahədir. 
Gənclər siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, 
gənclərin təhsili, ailə, məişət, məşğulluq 
məsələləri, mənzil şəraitinin yaxşılaş-
dırılması və digər məsələlərlə bağlı 
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illər 
Dövlət Proqramı” haqqında  sərəncamı  
gəncliyin problemlərinin həllində mühüm 
rol oynamışdır.

Azərbaycanın aparıcı dövlətə 
çevrilməsi yolunda gənclərin imkanla-
rından daha səmərəli istifadə edilməsi, 
həmçinin bunun üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması  qarşıya qoyulan zəruri 
vəzifələrdəndir.  Bütün bunlar gənclər 
siyasətinin əsasını təşkil edir. Eyni 
zamanda, bu istiqamətdə  dövlət 
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi 
məqsədilə zəruri qanunvericilik ba-
zasının formalaşdırılması da diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. “Gənc istedadlar 
üçün xüsusi təqaüdlərin təsis edilməsi 
haqqında”, “Azərbaycanın gənc iste-
dadlarına dövlət qayğısı haqqında”, 
“Dövlət gənclər siyasəti haqqında” 
qanun, fərman və sərəncamlar, habelə  
“Gənc ailə” proqramı, “Gənclərdə 
vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin 
yüksəldilməsi haqqında”, “İstedadlı 
yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin so-
sial, iqtisadi və s. problemlərinin həllinə 
yönəlmiş, onların öz qabiliyyətlərini 
inkişaf etdirməsinə kömək edən Dövlət 
Proqramı”, “Ordudan tərxis olunmuş 
gənclərin məşğulluğu” Dövlət Proqramı 
bu qəbildəndir.  

Ölkəmizdə gənclərin məşğulluğunun 

təmin olunması üçün də mühüm 
addımlar atılır. Heydər Əliyev Fondu-
nun dəstəyi,  birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın sədrliyi ilə keçirilmiş, dün-
yanın yüz ölkəsindən beş yüzə yaxın 
nümayəndənin iştirak etdiyi  Gənclərin 
Məşğulluq Sammitinə evsahibliyi etmiş 
Azərbaycan məşğulluq probleminin ara-
dan qaldırılması istiqamətində gördüyü 
işləri qürurla ortaya qoymuşdur.

Bu gün  ölkəmizdə çoxlu say-
da gənclər təşkilatı fəaliyyət 
göstərir, minlərlə gənc lider yetişir. 
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə 
təşkilatlanması işi və Azərbaycan 
həqiqətlərinin təbliği işinin yüksək 
səviyyədə qurulması  xüsusi qeyd 
edilməlidir. Bu istiqamətdə  Rusiyanın 
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının  
özünəməxsus fəaliyyəti yüksək dəyərə 
malikdir. Bu təşkilat özünün çoxşaxəli 
fəaliyyəti ilə gənclərə və gənclər 
təşkilatlarına  əsl nümunədir. Quru-
mun sədri, Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə reallaşan layihələr 
Azərbaycan gəncliyinin Rusiya və dün-
yadakı maraqlarını layiqincə təmsil edir.

Son bir ildə Azərbaycan gəncliyinin 
müasir dövrə uyğunlaşdırılması 
istiqamətində  görülən işlər dövlət baş-
çısının gənclər siyasətinə xüsusi önəm 
verməsinin nəticəsidir. Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən imzalanmış  dövlət 
proqramlarının icrası ölkədə gənclər 
siyasətinin daha da inkişaf etdirilməsinə 
təkan verib. Bu istiqamətdə norma-
tiv-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, 
gənclərin intellektual və yaradıcılıq 
potensialının inkişafı, onların iqtisa-
di proseslərdə fəal iştirakının təmin 
edilməsi baxımından xeyli iş görülmüş-
dür. Həmçinin gənclərin idarəetmədə 

və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında 
iştirakı gücləndirilmiş, onların  müstəqil 
fəaliyyəti üçün zəruri infrastruktur inki-
şaf etdirilmişdir.

Gənclərin hərtərəfli inkişafını,  
ölkənin ictimai-siyasi həyatında  fəal 
iştirakını daha da  stimullaşdırmaq 
məqsədilə Prezident yanında Gənclər 
Fondunun yaradılması böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Fondun qarşısında gənclər 
siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət 
və digər sosial sahələrə yönəlmiş icti-
mai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən 
beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən 
layihə və proqramları qrant şəklində 
maliyyələşdirmək məqsədi qoyulub. 

Prezident İlham Əliyevin gənclərə 
dəstək yönündə verdiyi mühüm və 
əlamətdar qərarlardan biri də ölkədə 
ilk dəfə “Gənclər üçün Prezident 
mükafatı”nın təsis edilməsidir. Elmin, 
mədəniyyətin, təhsilin, ədəbiyyat və 
incəsənətin, ictimai fəaliyyətin inkişafın-
da xüsusi fərqlənən gənclərə Prezident 
mükafatının verilməsi gəncliyin bütün 
təbəqələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 
Prezidentin bu fərmanı gənclərə diqqət 
və qayğının, dövlət siyasətinin məhz 
gənclərin üzərində qurulmasının bir 
göstəricisidir.

Azərbaycan gəncliyində özünəinam 
hissi getdikcə yüksəlir. Gənclər dövlət 
başçısının ətrafında sıx birləşərək,  
ölkənin  ictimai-siyasi həyatında, son 
illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən 
nəhəng quruculuq işlərində  fəal iştirak 
edir, Vətənimizin müdafiəsinə, işğal 
altında olan torpaqlarımızın azad 
edilməsinə hər an hazırdırlar.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”  

Hər bir ölkədə gənclər cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi hesab edilir. 
Bu baxımdan, gəncliyin  müasir dövrün tələbləri səviyyəsində, 
vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi daim dövlətin diqqət mərkəzində 
saxlanılır.  Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə  həyata keçirilən 
gənclər siyasəti  Azərbaycan gəncliyinin gələcəyə daha böyük 
inamla, ümidlə  baxmasına zəmin yaradıb.

Azərbaycan gəncliyi öz rəhbərinə inanır və ondan nümunə götürür 



XİN sosial şəbəkədə işğal edilmiş 
ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyətə dair 
məlumatı əks etdirən hesab yaradıb

Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 

sərhədləri çərçivəsində 
ərazi bütövlüyünü və 
suverenliyini şübhə altı-
na alan istənilən fəaliyyət 
Xarici İşlər Nazirliyinin 
və ölkəmizin diplomatik 
nümayəndəliklərinin daim 
diqqət mərkəzindədir. 
Bu kimi fəaliyyətlər 
tərəfimizdən daim izlənilir 
və sözügedən fəaliyyətin 
qarşısının alınması 
istiqamətində müvafiq 
tədbirlər həyata keçirilir.

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumata görə, bu 
xüsusda, Nazirlik tərəfindən “Twitter” 
sosial şəbəkəsində Azərbaycan Res-
publikasının işğal edilmiş ərazilərində 
aparılan qeyri-qanuni iqtisadi və digər 
fəaliyyətlərə dair məlumatı əks etdirən 
“Armenian Occupation Watch” (https:// 
twitter.com/ArmenOccupWatch) adlı 
hesab yaradılıb. Sözügedən “Twitter” 
hesabında bir sıra xarici dövlətlərdə 
qeydiyyatdan keçmiş hüquqi və fizi-
ki şəxslərin ölkəmizin işğal edilmiş 

ərazilərində qeyri-qanuni iqtisadi və 
digər fəaliyyətə cəlb olunması ilə bağ-
lı məlumatlar, faktlar və foto şəkillər 
yerləşdirilir.

Paylaşılan məlumatlarda xarici 
fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən 
ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütöv-
lüyünün pozulması halları, xüsusilə 
işğal olunmuş ərazilərdə birbaşa və ya 
dolayısı ilə qeyri-qanuni fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi diqqətə çatdırılır və 
bu fəaliyyətə son qoyulmasına çağırış 
əks olunur.

SOCAR-dan verilən məlumata 
görə, Avropaya qaz 

nəqli üçün nəzərdə tutulan 2-ci fazanın 
istismara verilməsi çərçivəsində 2019-cu 
il aprelin 15-dən etibarən sistemə qaz 
verilməyə başlanıb. 2019-cu ilin iyununda 
sistemin istismara hazırlıq işlərinin tamam-
lanması və Avropaya sınaq məqsədi ilə 
qazın nəqli üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi 
planlaşdırılır.

2018-ci ilin iyununda keçirilən beynəlxalq 
açılış mərasimindən sonra işə salınan və 
birinci fazası çərçivəsində Türkiyəyə qaz 
nəqlinə başlanan TANAP layihəsinin 2-ci 
fazası da son mərhələyə daxil olub. Bu faza 
Avropaya qaz nəqli məqsədi ilə kəmərin 
Əskişəhərin Seyitgazi bölgəsindən baş-
layaraq Ədirnənin İpsala bölgəsinə qədər 

uzanan və Türkiyə-Yunanıstan 
sərhədində bitən hissəsinin inşa-
sını əhatə edir.

Tikintisi başa çatan 2-ci 
fazanın istismara verilməsi 
çərçivəsində 15 aprel 2019-
cu il tarixindən etibarən boru 
kəmərinə sınaq məqsədilə qaz 
verilməyə başlanıb. Sınaqlardan 

sonra iyun ayının sonuna kimi sistemin is-
tismara verilməsi üzrə işlərin tamamlanması 
və Avropaya sınaq məqsədli qaz nəqli üçün 
hazır vəziyyətə gətirilməsi planlaşdırılır.

TANAP-ın iyunun sonunda Avro-
paya qaz nəqli üçün ha-

zır vəziyyətə gətirilməsindən sonra Cənub 
Qaz Dəhlizinin son həlqəsi olan, Türkiyə-
Yunanıstan sərhədindən başlayaraq 
İtaliyaya qədər uzanan Trans-Adriatik boru 
kəmərinin tikintisinin tamamlanması və 
qaz axını üçün hazır vəziyyətə gətirilməsi 
gözlənilir. TANAP vasitəsilə Avropaya 
kommersiya məqsədli qaz nəqlinin Trans-
Adriatik boru kəmərinin istismara verilməsi 
üzrə işlər tamamlanandan sonra 2020-ci 
ilin ortalarında başlaması gözlənilir.

Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. 
Yerli “Noticias Venezuela” portalının məlumatına görə, 
həbsxanadan təxminən 60 məhbus qaçıb və silahla iki 
mühafizəçiyə hücum ediblər.

Hər iki mühafizəçi yaralanıb və xəstəxanaya 
yerləşdirilib. İlkin məlumata əsasən, ölən məhbuslardan 
biridir.

Qaçan məhbuslar həbsxananın qarovul otağında 
olan silahları götürməyə nail olublar. Hazırda qaçan 
məhbusların axtarışı üzrə işlər aparılır.

QAZAXISTANDA 
prezident seçkiləri 

demokratik keçiriləcək
A.Mirzəzadə əmin olduğunu bildirib ki, Qazaxıstan-

da növbədənkənar seçkilər Nursultan Nazarbayevin 
mütərəqqi kursunun davam etdirilməsi məqsədilə yeni 
dövlət başçısını seçməyə imkan verəcək: “Şübhə yoxdur 
ki, seçkilər demokratik, qanuna və hüquq normalarına uy-
ğun şəkildə keçiriləcək. Qazaxıstan bu seçkilərlə müasir 
tarixinin yeni səhifəsini açacaq. Qazaxıstana bu seçkiləri 
ən yüksək səviyyədə keçirməyi, dünyaya öz demokratik 
dəyərlərini göstərməyi arzulayırıq”.

Deputat vurğulayıb ki, Qazaxıstan Azərbaycanın 
böyük dostudur: “Ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra 
regionda sülhün, təhlükəsizliyin, sabitliyin təmin olunma-
sı baxımından çox işlər görüb. Atılmış addımlar güclü, 
müstəqil və demokratik dövlət qurmaq imkanı verib”.

O əlavə edib ki, Azərbaycanın deputat korpusu Qa-
zaxıstanda növbədənkənar seçkilərin elan olunmasına 
hörmət və anlayışla yanaşır: “Bu, ölkənin Konstitusi-
yasında yer alan daxili siyasi prosesdir. Biz bu prosesi 
izləyəcəyik və heç bir şübhə yoxdur ki, seçkilər qanun 
çərçivəsində, demokratik ab-havada keçiriləcək və xalq 
öz layiqli övladını seçəcək”.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, səfərin NATO-nun yaran-
masının 70 illiyi və Azərbaycan-NATO 
əməkdaşlığının 25-ci ildönümünə 
təsadüf etdiyini vurğulayan müdafiə 
naziri alyansla əlaqələrin çoxşaxəli ol-
duğunu və bu tərəfdaşlığın yubileyinin 
qeyd olunmasına dövlət səviyyəsində 
xüsusi diqqətin ayrıldığını bildirib.

Müdafiə naziri NATO-nun 
ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və 
suverenliyinə verdiyi siyasi dəstəyi 

xatırladaraq bunun ümumilikdə 
Avroatlantik məkanda təhlükəsizliyin 
möhkəmlənməsinə, eləcə də regio-
nal sülhə və sabitliyə xidmət etdiyini 
nəzərə çatdırıb.

Y.Broeks də öz növbəsində 
Azərbaycan-NATO əlaqələrini yüksək 
qiymətləndirərək sülhməramlılarımızın 
Əfqanıstanda keçirilən əməliyyatlar 
çərçivəsində beynəlxalq təhlükəsizliyə 
verdiyi töhfəni, alyansın bir çox proq-
ramlarında Azərbaycan hərbçilərinin 
fəal iştirakını, habelə NATO-nun 

müxtəlif qərargahlarında xidmət edən 
zabitlərimizin hazırlığını xüsusi vurğu-
layıb.

Görüşdə Azərbaycan ilə NATO 
arasında həyata keçirilən əməkdaşlıq 
proqramları və layihələri çərçivəsində 
əməliyyat hazırlığı, təlimlərin 
keçirilməsi, hərbi təhsilin inkişafı, 
qüvvələr arasında qarşılıqlı uzlaş-
manın əldə olunması məsələləri 
müzakirə edilib və əməkdaşlığın 
inkişaf perspektivləri barədə ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Sənaye müəssisələri və bu 
sahədə fəaliyyət göstərən 
fərdi sahibkarlar 

tərəfindən 2019-cu ilin yanvar-
mart aylarında 11,5 milyard 
manatlıq və ya 2018-ci ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
4,4 faiz çox sənaye məhsulu 
istehsal edilmişdir. Sənayenin 
qeyri-neft sektorunda məhsul 
istehsalı 15,6 faiz artmışdır.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 
sənaye məhsulunun 71,7 faizi 
mədənçıxarma sektorunda, 22,9 
faizi emal sektorunda, 4,8 faizi 
elektrik enerjisi, qaz və buxar 
istehsalı, bölüşdürülməsi və 
təchizatı sektorunda, 0,6 faizi 
isə su təchizatı, tullantıların 
təmizlənməsi və emalı sektorun-
da istehsal olunmuşdur.

Mədənçıxarma sekto-
runda neft hasilatı 0,4 faiz, 
əmtəəlik qaz hasilatı isə 36 faiz 
 artmışdır.

Emal sektorunda avtomo-
bil, qoşqu və yarımqoşquların 
istehsalı 85,6 faiz, içkilərin 
istehsalı 78,8 faiz, ağacın 

emalı və ağacdan məmulatların 
istehsalı 72,4 faiz, toxuculuq 
sənayesi məhsullarının isteh-
salı 61,4 faiz, rezin və plastik 
kütlə məmulatlarının istehsalı 
59,3 faiz, mebel istehsalı 58,7 
faiz, əczaçılıq məhsullarının 
istehsalı 44 faiz, kağız və kar-

ton istehsalı 34,6 faiz, kimya 
sənayesi məhsullarının istehsalı 
32,6 faiz, maşın və avadanlıq-
ların quraşdırılması və təmiri 
işləri 30 faiz, maşın və ava-
danlıqların istehsalı 13,2 faiz, 
tikinti materiallarının istehsalı 
8,5 faiz, tütün məmulatlarının 
istehsalı 7,2 faiz, kompüter, 
elektron və optik məhsulların 
istehsalı 5 faiz artmış, metal-
lurgiya sənayesi məhsullarının 
istehsalı 13,9 faiz, elektrik 
avadanlıqlarının istehsalı 15 
faiz azalmışdır. 

Elektrik enerjisi, qaz və 
buxar istehsalı, bölüşdürülməsi 
və təchizatı sektorunda istehsa-
lın həcmi 3,2 faiz, su təchizatı, 
tullantıların təmizlənməsi və 
emalı sektorunda isə 9,3 faiz 
artmışdır.

“Xalq qəzeti”

XİN-in mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərasimdə 
çıxış edən nazir Elmar Məmmədyarov 

Azərbaycan və Polşa arasında tarixi 
əlaqələrin mövcud olduğunu qeyd 
edərək Azərbaycanın Polşadakı 

səfirliyinin araşdırmaları nəticəsində 
Polşa arxivlərindən iki ölkə arasındakı 
münasibətlərə həsr olunmuş maraqlı 
sənədlərin üzə çıxdığını bildirib. Bu 
xüsusda, nazir Elmar Məmmədyarov 
1920-ci ilin 13 fevral tarixində Polşa 
xarici işlər naziri Stanislav Patekin 
Azərbaycan hökumətinə teleqram ün-
vanlayaraq Polşanın Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətini de-fakto tanıdığını 
diqqətə çatdırıb. Həmçinin 1918-ci ildə 
Polşa diplomatı Vaslav Ostrovskinin 
Polşanın Azərbaycandakı diplomatik 
nümayəndəsi təyin olunduğu qeyd 
edilib. Nazir Elmar Məmmədyarov 100 
il bundan əvvəl Polşa diplomatlarının 
Azərbaycan üçün göstərdiyi fəaliyyəti 
yüksək dəyərləndirərək, iki ölkə 
arasındakı bağların bu gün də güclü 
olduğunu və tərəflər arasında strate-
ji əlaqələrin mövcudluğunu diqqətə 
çatdırıb.

Polşa xarici işlər naziri Yaçek Çapu-
toviç iki ölkə arasında münasibətlərin 
tarixi əhəmiyyətinə həsr edilmiş 
xatirə lövhəsinin açılışını yüksək 
qiymətləndirib. Polşanın 100 il bun-
dan əvvəl dövlətlərin suverenliyinin 
dəstəklənməsi istiqamətində fəal iş 
apardığını və bu siyasətin bu gün də 
davam etdirildiyini vurğulayıb. Pol-
şalı mütəxəssislərin XX əsr ərzində 
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına 
verdiyi töhfəyə toxunan polşalı nazir 
Azərbaycanın neft hasilatı, Bakının ar-
xitekturasının inkişafı və digər sahələri 
xüsusi qeyd edib.

Nazirlər Azərbaycan-Polşa 
münasibətlərinə dair ətraflı fikir 
mübadiləsini ikitərəfli görüşdə davam 

etdiriləcəyini vurğulayıblar.

Rusiyanın xarici işlər naziri Ser-
gey Lavrov “Moskva-Baku” porta-
lına müsahibəsində aprelin 15-də 
Moskvada Azərbaycan, Ermənistan 
və Rusiya XİN rəhbərlərinin görü-
şünün yekunlarını şərh edərək bu 
fikri söyləyib.

S.Lavrov həmin müzakirələrin 
2016-cı ildə Rusiya tərəfindən 
təklif edilmiş plan əsasında apa-
rılması barədə sualı şərh edərək 
deyib: “Azərbaycanın xarici işlər 
naziri Elmar Məmmədyarov xatır-
ladıb ki, bu təkliflər həmin iclasın 
yekunları barədə müsahibələrin 
birində müzakirə olunub. Ona 

görə də  burada mənim nə isə əlavə 
etməyimə ehtiyac yoxdur. Bu 
təkliflərin mahiyyətinə gəldikdə 
isə, onlar ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədr ölkələrinin – Rusiya, Fransa 
və Birləşmiş Ştatların rəhbərlərinin 
çoxsaylı bəyanatlarında təsbit 
edilmiş yanaşmalara uyğundur. 
Onlar münaqişə tərəfləri arasında 
ərazi bütövlüyü, xalqların təyini-
müqəddərat hüququ və güc tətbiq 
edilməməsi prinsiplərinə əsaslanan 
razılıq yolları axtarılmasını nəzərdə 
tutur.

Mən sadəcə təklif edirəm ki, 
siz dövlət başçılarının bu silsilə 
bəyanatlarına və keçən il dekabr 
ayında Xarici İşlər Nazirləri Şura-
sının iclasında qəbul edilmiş son 
bəyanatlara nəzər salasınız. Bu 
işin bütün əsas istiqamətləri orada 

şərh olunub. Əlbəttə, təfsilat məxfi 
xarakter daşıyır”.

Rusiyalı nazir daha sonra əlavə 
edib ki, görüşün yekunlarına əsasən 
humanitar tədbirlər barədə razı-
laşmalar birgə bəyanatda açıq şərh 
edilib. “Razılaşmaların mahiyyəti 
ondan ibarətdir ki, tərəflər, xüsusən 
kənd təsərrüfatı işləri aparılan 
dövrdə, vəziyyətin sabitləşməsi 
üçün səylərini artırmalıdırlar. Ra-
zılaşmalar insanların həbsxanada 
saxlanılan doğmalarına və yaxın-
larına baş çəkmələri üçün şərait 
yaratmaqdan, KİV nümayəndələri 
də daxil olmaqla insanlar arasın-
da əlaqələrin təşviq edilməsindən 
ibarətdir. Hesab edirəm ki, bu, çox 
faydalı razılaşmadır”.

S.Lavrov xüsusən humani-
tar sahədə belə tədbirlər barədə 
əvvəl də razılıq əldə edilməsi, , 
lakin bu razılaşlmaların heç də 
həmişə yerinə yetirilməməsi 
barədə şərhləri oxuduğunu qeyd 
edib. Rusiya XİN başçısı deyib: 
“Bu həqiqətdir. Lakin Moskvada 
yaradılmış bu əlaqələrin yekunla-
rına əsasən deyə bilərəm: budəfəki 
razılaşmaların kağız üzərində 
qalmaması həm Yerevanın, həm də 
Bakının maraqlarına uyğundur. Biz 
buna kömək edəcəyik”.

Fəridə ABDULLAYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Aprelin 17-də Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri 
general-polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə 
olan NATO-nun Beynəlxalq Hərbi Qərargahının Baş 

direktoru general-leytenant Yan Broeksin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.

Varşavada müstəqilliyimizin
xatirə lövhəsi

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair 
təkliflər ərazi bütövlüyü, xalqların təyini-müqəddərat 
hüququ və güc tətbiq edilməməsi prinsipləri əsasında 
razılıq yolları axtarışını nəzərdə tutur.

Razılıq yollarının 
axtarışı davam edir

Polşaya səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov 1920-ci ildə Polşa Respublikası tərəfindən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin tanınması-

na həsr edilmiş xatirə lövhəsinin açılış mərasimində iştirak edib. 
Tədbirdə, həmçinin Polşa Respublikasının xarici işlər naziri Yaçek 
Çaputoviç də iştirak edib.

TANAP: 
son mərhələyə 

start verildi

Azərbaycanın “Şahdəniz-2” 
yatağından çıxarılan təbii qa-
zın Avropaya ötürülməsinə və 

bölgənin təbii qaz təchizatına töhfə 
verəcək TANAP-ın Əskişəhərdən 
Ədirnə-İpsalaya qədər uzanan 2-ci 
fazasında son mərhələyə start verilib.

Azərbaycan Qazaxıs-
tanda baş verən hadisələri 
həmişə diqqətlə izləyir. 
Bunu Milli Məclisin de-
putatı Aydın Mirzəzadə 
“Kazinform” agentliyinə 
müsahibəsində deyib.

İnkişaf perspektivləri barədə 
ətraflı fikir mübadiləsi

Venesuelada 
həbsxanadan 
60-a yaxın 
məhbus qaçıb

Venesuelanın Nueva-Esparta ştatında 
həbsxanadan kütləvi qaçış olub.

Sənaye istehsalı 
4,4 faiz artmışdır
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(əvvəli 2-ci səhifədə)
Cənab İlham Əliyevin yenidən Prezident 

seçilməsindən ötən bir il digər sahələrdə olduğu kimi, 
iqtisadi sahədə də mühüm uğurlarla yadda qalıb. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlığının reallaşdı-
rılması, onun neftdən və qazdan asılılığının daha da 
azaldılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədilə 
ardıcıl tədbirlər davam etdirilib. İqtisadi və maliyyə 
sektorlarında maksimum şəffaflığın təmin olunması 
istiqamətində mühüm addımlar atılıb. 

Həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, gömrük və 
vergi sahəsində şəffaflıqla bağlı görülən işlər büdcə 
daxilolmalarına da müsbət təsir göstərib. Məhz bunun 
nəticəsidir ki:

Bu ilin ilk ayında vergi orqanları tərəfindən 
büdcəyə plandan əlavə 80 milyon manatdan çox, 
gömrük orqanları tərəfindən isə 20 milyon manat-
dan çox vəsait keçirilib.

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun xətti ilə 
il ərzində 999 sahibkara 160 milyon manat 
məbləğində güzəştli şərtlərlə kredit ayrılıb. 

İpoteka və Kredit Zəmanəti Fondu hesabat 
dövründə ölkə bankları tərəfindən kreditləşdirilən 
277 milyon manat məbləğində ipoteka kreditlərini 
yenidən maliyyələşdirib. Həmin Fond 17 milyon 
manat məbləğində kreditlərlə bağlı zəmanət 
dəstəyi göstərib.

Belarus, Çin, Ukrayna, Latviya və Polşada 
Azərbaycan Ticarət evləri fəaliyyətə başlayıb. 
Yaxın gələcəkdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və 
Rusiyada da Azərbaycan Ticarət evlərinin açılması 
nəzərdə tutulub.

Sənayenin qeyri-neft sektorunda məhsul isteh-
salı 9,1 faiz artıb. 

İnvestisiya təşviqi proqramı çərçivəsində real-
laşdırılan layihələrin dəyəri 2,8 milyard manata çatıb. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlara 370 
milyon manat məbləğində subsidiya və güzəştlər 
verilib.

Yuxarıda xatırlatdığımız kimi, sadalanan müsbət 
göstəricilər Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli isla-
hatlar konsepsiyasının uğurla reallaşmasının məntiqi 
nəticəsidir. Ümumiyyətlə, islahatlar sürətli sosial-iqti-
sadi inkişafa, əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə 
mühüm təkan verməklə yanaşı, həm də Azərbaycanı 
beynəlxalq aləmdə islahatçı dövlət kimi tanıdıb. 

Bölgələrdə böyük quruculuq,  
abadlıq işləri aparılır

2004-cü ildən reallaşdırılan regionların sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət proqramları bölgələrin iqtisadi po-
tensialının artmasına, infrastruktur təminatının, kom-
munal xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə, 
biznes və investisiya mühitinin, əhalinin rifahının 
yaxşılaşmasına səbəb olub, bununla da ölkənin stra-
teji inkişaf hədəflərinə, müəyyənləşdirilən məqsədlərə 
çatmasına əhəmiyyətli töhfəsini verib. 

Ümumiyyətlə, Dövlət proqramlarının icra olun-
duğu 14 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,3 dəfə, o 

cümlədən qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye 
üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artıb.

Bu müddətdə həyata keçirilən məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,5 milyonu daimi 
olmaqla 2 milyondan çox yeni iş yeri açılıb, 100 
mindən çox müəssisə yaradılıb, işsizlik 5 faizə, 
yoxsulluq səviyyəsi isə 5,1 faizə enib. 

Azərbaycan Prezidentinin bölgələrə vaxtaşırı 
səfərləri çərçivəsində müxtəlif təyinatlı infrastruktur 
obyektlərinin, yeni müəssisələrin açılış və təməlqoyma 
mərasimlərində iştirakı, müəssisələrin fəaliyyəti ilə 
yaxından tanış olmağı, eləcə də ictimaiyyətlə keçirilən 
görüşlərdə qaldırılan məsələlərin həlli məqsədilə 
müəyyən vəsaitin ayrılması barədə imzaladığı çoxsay-
lı sərəncam regionların inkişafına göstərilən diqqətin 
bariz nümunəsidir. 

Son bir ildə Azərbaycan Prezidenti  
22 şəhər və rayona 27 dəfə səfər edib: 

4 may- Xaçmaz-Xızı
16 may- Naxçıvan Muxtar Respublikası
5 iyun- Goranboy və Naftalan
18 iyul, 16 noyabr, 27 dekabr-Sumqayıt 
25-26 avqust-Şamaxı-İsmayıllı 
18 sentyabr- Biləsuvar-Masallı
11 oktyabr-Quba-Xızı
15 oktyabr-Lənkəran-Astara-Lerik 
22 oktyabr-İmişli 
28-29 oktyabr-Qax- Şəki
5 noyabr-Ağdam-Ağcabədi 
24 dekabr-Abşeron 
16 yanvar, 18 fevral- Sumqayıt
7 fevral, 7 mart-Şamaxı 
13 fevral-Beyləqan 
6 mart –Ağsu
Bu səfərlər zamanı 100-ə yaxın sosial-iqtisadi ob-

yektin açılışı gerçəkləşib. Onlardan bir qismini diqqətə 
çatdırırıq: 

Masallı- Sənaye Məhəlləsi; 
Şamaxı-“Şirvan şərabları” MMC-nin şərab 

zavodu;
Sumqayıt-Kimya Sənaye Parkının polipro-

pilen, İnşaat Kimyəviləri, “SOCAR karbamid”, 
Yüksək sıxlıqlı polietilen, “Baku Non Ferrous and 
Foundry Company” MMC-nin əlvan metallar və 
ferroərintilər zavodları və tütün məmulatları isteh-
salı fabriki;

Quba-kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı 

zavodu;
“Azərxalça” ASC-nin Ağdam, Xaçmaz, İsmayıl-

lı, Lənkəran filialları; 
İmişli və Şəki-“ASAN Həyat” kompleksləri; 
Quba-“ABAD” publik hüquqi şəxsin “ABAD 

Factory” İstehsalat Kompleksi; 
Şəki-“ABAD” Keramika və Tətbiqi Sənət 

Mərkəzi; 
Naftalan və Quba-şəhər mərkəzi xəstəxanaları;
Lənkəran-İstisu Sağlamlıq Mərkəzi;
Sumqayıt-Dəmir Yolu Vağzalı Kompleksi;
Qax-“Yurd Hotel” mehmanxanası; 
Lənkəran və Beyləqan- olimpiya idman 

kompleksləri.

Sənayeləşmə siyasəti uğurlu  
nəticələrlə diqqət çəkir 

Dövlət başçısı tərəfindən müasir texnologiyalara 
və geniş ixrac imkanlarına malik sənaye parkları və 
məhəllələrinin yaradılması siyasətinə xüsusi önəm 
verilməsi sayəsində həm ölkənin sənaye poten-
sialı güclənib, həm də Dördüncü Sənaye İnqilabı 
istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Belə ki, 2018-
ci ildə ölkədə yaradılan və ümumilikdə 55 müasir 
müəssisəni özündə birləşdirən 5 sənaye parkında 
və 4 sənaye məhəlləsində 41 rezident qeydiyyata 
alınıb və onlardan 21-i fəaliyyətə başlayıb. Mingəçevir 
Sənaye Parkına 85 milyon ABŞ dolları məbləğində 
investisiya qoyulub. İllik istehsal gücü 20 min ton olan 
iki müəssisədə pambıq mahlıcından iplik istehsal 
edilməsi nəzərdə tutulub. 

İl ərzində Bakı Gəmiqayırma zavodunda Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında iki bərə gəmisinin 
və iki neft tankerinin tikintisi davam etdirilib. 

Ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə xalçaçılıq sənətinin 
yenidən təşəkkül tapması və Azərbaycan xalçası-
nın əvvəlki şöhrətinin bərpa olunması istiqamətində 
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilib. Respubli-
kanın 11 rayonunda fəaliyyət göstərən xalçaçılıq 
müəssisələrində il ərzində 5,5 min kvadratmetrdən 
artıq milli ornamentlərlə zəngin olan xalça toxunub. Bu 
müəssisələrin yun iplik üzrə idxaldan asılılığının aradan 
qaldırılması üçün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
yunəyirici-boyaq fabrikinin inşasına başlanılıb. 

Sənayeləşmə siyasətinin uğurlu nəticələrindən 
danışarkən, bu sahənin inkişafında önəmli rol 

oynayan enerji təhlükəsizliyi məsələsindən də qısa 
bəhs etmək istərdik. Əvvəla xatırladaq ki, bütün 
dünyada enerji təhlükəsizliyi hər bir ölkənin milli 
təhlükəsizliyinin tərkib hissəsi kimi qəbul olunur. Bu 
baxımdan yanaşdıqda, Prezident İlham Əliyevin 
sözügedən sahəyə xüsusi önəm verməsi təsadüfi 
deyil. Elə son bir ildə əsaslı yenidənqurmadan sonra 
bir sıra energetika obyektlərinin istismara verilməsi 
zərurəti də məhz bununla bağlıdır 

Sözügedən dövrdə enerji sisteminin şəbəkə 
təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar görülən tədbirlər də 
uğurlu olub. Belə ki, il ərzində 110 kilovoltluq 11, 35 
kilovoltluq 27 yarımstansiyada tikinti və yenidənqurma 
işləri aparılıb, 123 kilometr kabel, 7500 kilometrə 
yaxın hava xətləri çəkilib və ya təmir olunub, 390 
komplekt transformator məntəqəsi quraşdırılıb. 

Sahənin ümumi inkişafının daha da 
sürətləndirilməsi məqsədilə hüquqi prosedurların 
sadələşdirilməsini və şəffaflığın təmin edilməsini 
nəzərdə tutan qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib. 

Ərzaq təhlükəsizliyi prioritet vəzifədir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə daim mü-
hüm önəm verib. Bu məqsədilə aqrar sahədə ardı-
cıl olaraq dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdirilib, 
mütərəqqi irriqasiya sistemləri və suvarma şəbəkəsi 
qurulub. Eyni zamanda, respublikanın 33 rayonunda 
51 aqroparkın yaradılması üzrə intensiv iş aparı-
lıb. Əkin sahələrinin becərilməsində istifadə olunan 
yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik 
səpininə, mineral gübrələrin, pestisidlərin güzəştli 
şərtlərlə satışına, kənd təsərrüfatı texnikasının eyni 
qaydada lizinqə verilməsinə, habelə digər tədbirlərin 
maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsindən 296 milyon 
manatdan çox vəsait ayrılıb. 

Ölkədə ipəkçiliyin, çəltikçiliyin, çayçılığın, sitrus 
meyvəçiliyinin və şərabçılığın inkişafına dair qəbul 
olunan Dövlət proqramlarının uğurlu icrası ilə bərabər, 
arıçılıq sahəsində subsidiya müəyyənləşdirilib, 
gübrələrin satış qiymətinə tətbiq edilən güzəştlər 
artırılıb. 

Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının 
yaxşılaşdırılması, yeni suvarılacaq torpaqların 
istifadəyə verilməsi, nasos stansiyalarının, magist-
ral su kanallarının və digər obyektlərin tikintisinin 
maliyyələşdirilməsi üçün müxtəlif mənbələrdən 
ümumilikdə 451,5 milyon manat məbləğində vəsait 

cəlb edilib. Bu vəsait hesabına 568 kilometrdən artıq 
suvarma kanallarının, kollektor-drenaj şəbəkəsinin 
tikintisi, yenidən qurulması və bərpası işləri aparılıb, 
52 min hektardan artıq sahədə torpaqların su təminatı 
yaxşılaşdırılıb, 40 min hektardan artıq yeni torpaq 
sahələrinə suvarma suyunun verilməsi təmin olunub. 

Yuxarıda vurğulanan irimiqyaslı işlər və icra 
olunan digər tədbirlər nəticəsində ölkədə əvvəlki illə 
müqayisədə 4,6 faiz artımla 7 milyard manatlıq kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib, ixracın həcmi isə 
35 faiz artaraq, 590 milyon dollara çatıb. 

Dövlət başçısının iştirakı ilə son bir ildə açılış 
mərasimləri keçirilən aqrar-sənaye müəssisələrin bir 
qismi:

Goranboy-“Region Aqropark” müəssisəsi;
Şamaxı-aqropark və heyvandarlıq kompleksi;
Quba-Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi-Tədqiqat 

İnstitutu; 
Lənkəran-Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi və Qida 

Təhlükəsizliyi İnstitutunun regional sınaq labora-
toriyası; 

Qax-Damazlıq İpəkçilik Stansiyası və Aqro-
park; 

Ağcabədi-Qarabağ Atçılıq Kompleksi.
Sosial siyasətin mərkəzində ölkə vətəndaşı 

dayanır
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan 

və artıq dünyada Azərbaycan brendi kimi tanınan 
“ASAN xidmət” mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyəti bir daha 
göstərir ki, aparılan sosial siyasətin mərkəzində ölkə 
vətəndaşının maraqlarının təmin edilməsi və onun 
problemlərinin həlli dayanır. Bu vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi məqsədilə 2018-ci ildə Mingəçevir, İmişli və 
Şəki şəhərlərində regional “ASAN xidmət” mərkəzləri 
tikilərək fəaliyyətə başlayıb. Bununla da belə 
mərkəzlərin sayı ümumilikdə 17-yə, əhaliyə göstərilən 
xidmətlərin sayı isə 315-ə çatdırılıb. 

Müvafiq proqram çərçivəsində regionlarda 800-
dən artıq məktəb və uşaq bağçası, 130-a yaxın tibb 
müəssisəsi tikilib və ya yenidən qurulub, 300-dən çox 
yeni telefon stansiyası quraşdırılaraq və rekonstruksi-
ya edilərək istismara verilib. 

Dövlət başçısının tapşırığı ilə ucqar kəndlərdə 
mövcud qəzalı məktəblərin yeni binalarla əvəz 
edilməsi məqsədilə 8120 yerlik 137 modul tipli məktəb 
istifadəyə verilib. Ölkə üzrə 5 yaşlı uşaqların 75 faizi 
məktəbəqədər hazırlığa cəlb olunub. Humanitar 
sahədə əvəzsiz xidmətləri olan Heydər Əliyev Fondu-
nun təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində ali məktəb tələbələri 
üçün 800 yerlik yataqxana kompleksi inşa edilib. 

İslahatlar iqtisadi nailiyyətləri şərtləndirib 
Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı 

münasibətilə təbrikində deyib: “İslahatlar dərinləşəcək. 
İslahatlara alternativ yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi 
islahatlar, sosial sahədə islahatlar, məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatlar, - artıq müvafiq göstərişlər 
verilib və sənədlər paketi hazırlanır, - təhsil, səhiyyə 
sahələrində, hər bir sahədə, Azərbaycan yeni dövrə 
qədəm qoyub. Azərbaycan yeniləşir, Azərbaycan 
güclənir və müasirləşir. Biz dərin milli-mənəvi köklər 
üzərində güclü dövlət qurmuşuq. Azərbaycan tarixdə 
heç vaxt indiki qədər güclü olmamışdır. Ancaq 
o demək deyil ki, əldə edilmiş bu nailiyyətlərlə 
kifayətlənməliyik. Əldə edilmiş nailiyyətlər bizi 
gələcəyə daha da nikbinliklə baxmağa həvəsləndirir, 
buna sövq edir”.

Dövlət başçısının bu fikri onu göstərir ki, ölkə 
Prezidentinin həyata keçirdiyi islahatlar məhz dövlətin 
və xalqın maraqlarına xidmət edir. Ən əsası ölkə 
rəhbəri hər addımda öz vətəndaşının yanındadır. 
Dövlət başçısının elan etdiyi yeni islahatların isə 
təhsil, səhiyyə, məhkəmə və digər sahələrdə də 
dəyişikliklərə yol açacağı, vətəndaş məmnunluğunun 
daha da möhkəmlənəcəyi şübhəsizdir. 

Təkcə son bir il ərzində iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, qeyri-neft ixracının stimullaşdı-
rılması, aqrar sahəyə dövlət dəstəyinin artırılması 
nəticəsində ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin 
olunub və iqtisadi artım 1,4 faiz təşkil edib. Qeyri-
neft sektorunda artım 1,8 faiz olub, qeyri-neft 
sənaye məhsulu isə 9,1 faiz artıb. Əsas kapitala 
yönəldilən 17,2 milyard manat vəsaitin 11 milyard 
manatdan çoxu və ya 65,5 faizi qeyri-neft sekto-
runun payına düşüb və sevindirici haldır ki, bu 
vəsaitin 69,7 faizini daxili sərmayələr təşkil edib. 

Ötən il inflyasiya cəmi 2,3 faiz olduğu halda, 
əhalinin gəlirləri nominal ifadədə 9,2 faiz artıb. 
Ölkənin valyuta ehtiyatları 3 milyard ABŞ dolları 
artaraq, 45 milyard dollar olub. Xarici borc 3 faizə 
yaxın azaldılaraq 19 faizə endirilib. 

Cənab İlham Əliyevin sosial siyasətinin əsasında 
əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin rifahının davamlı ola-
raq yüksəldilməsi xüsusi yer tutub. Əvvəlki dövrlərdə 
olduğu kimi, keçən ildə də bu məsələyə mühüm önəm 
verilib. Dövlət büdcəsinin xərclərinin 31,7 faizi və ya 
7,2 milyard manatı sosialyönümlü xərclərin payına dü-
şüb ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 7,6 faiz çoxdur. 

Özünüməşğulluq proqramının əhatə dairəsinin 
il ərzində 6,5 dəfə genişləndirilməsi 5 mindən çox 
ailənin və ya 25 min nəfərə yaxın insanın maddi 
vəziyyətinin yüksəldilməsinə imkan verib. 

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Yasa-
mal yaşayış kompleksində 29 binanın, 1 məktəbin, 
1 uşaq bağçasının tikintisi yekunlaşdırılaraq, sosial 
mənzillərin satışına başlanılıb. 

Bundan əlavə, respublikanın regionlarında 1530 
yerlik 18 uşaq bağçasının və körpələr evinin, valideyn 
himayəsindən məhrum olan kimsəsiz məzunlar üçün 
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində yaşayış 
kompleksinin inşası tamamlanıb. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, əhalinin həssas 
təbəqəsi olan məcburi köçkünlərin sosial 
problemlərinin həllinə xüsusi diqqət yetirilib, bu 
məqsədlərə ayrılan maliyyə vəsaiti hesabına salınan 
və bütün lazımi infrastruktur yaradılan qəsəbələrdə 
5900 ailə yeni mənzillərlə təmin edilib. 

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 � Dünən 
Ali Məhkəmənin 
sədri Ramiz Rzayev 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 
“Məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatların 
dərinləşdirilməsi 
haqqında” Fərmanının 
icrası və Ali 
Məhkəmənin 2018-
ci ildə fəaliyyətinin 
yekunları ilə bağlı 
mətbuat konfransı keçirərək bildirdi ki, ötən 
il bir sıra əlamətdar hadisələrlə yadda qalıb. 
Bu hadisələrdən ən önəmlisi Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin qeyd 
edilməsidir. 

Sədrin sözlərinə görə, 
ötən il Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin 
məhkəmə sistemi ilə bağlı 
sərəncamlarının icrası, 
eləcə də Ali Məhkəmənin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
və müasirləşdirilməsi 
istiqamətində bir sıra işlər 
görülüb. Dövlət başçısının 
13 fevral 1014-cü il tarixli 
sərəncamı ilə Ali Məhkəmədə 
müasir informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının 
tətbiqini təmin edən “Elekt-
ron məhkəmə” informasiya 
sistemi yaradılıb, bununla 
da məhkəmə sisteminin 
inkişafında yeni mərhələnin 
başlanğıcı qoyulub. Bundan 
sonra Prezident 28 dekabr 
2018-ci ildə “Azərbaycan 
Respublikası Mülki Proses-
sual Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi barədə” Qanunu 
təsdiq edib. Bu qanunda 
elektron məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsini nəzərdə 
tutan mühüm dəyişikliklər 
edilib. “Elektron hökumət”in 
tərkib hissəsi olan “Elektron 
məhkəmə” informasiya siste-
mi məhkəmə hakimiyyətinin 
və ədalət mühakiməsinin işini 
səmərələşdirən sistemdir və 
o, vətəndaşın məhkəməyə 
müraciət etmək hüququnun 
yarandığı andan məhkəmə 
qərarının icrasının tamam-
lanmasına qədər bütün pro-
sesi əhatə edir. Bu sistemin 
tətbiqi və aparılan genişmiq-
yaslı məhkəmə-hüquq isla-
hatları ədalət mühakiməsinin 
həyata keçirilməsində 
süründürməçilik və sui-
istifadə hallarının qarşısının 

alınmasına, aşkarlıq və ob-
yektivliyin təmin edilməsinə, 
məhkəməyə müraciət 
imkanlarının asanlaşmasına, 
məhkəmə qərarlarının icra-
sına nəzarətin effektivliyinin 
artırılmasına, elektron kar-
güzarlığın və elektron sənəd 
dövriyyəsinin təminatına 
xidmət edir. 

Ramiz Rzayev qeyd 
etdi ki, Prezident İlham 
Əliyevin “Məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatların 
dərinləşməsi haqqında” 
fərmanı dövlət başçısının 
məhkəmə hakimiyyətinə ver-
diyi müstəsna əhəmiyyətin 
növbəti təzahürü olmaqla, 
həyata keçirilən məhkəmə-
hüquq islahatlarının mühüm 
tərkib hissəsidir. Azərbaycan 
Prezidentinin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə genişmiqyaslı 
sosial-iqtisadi və hüquqi 
islahatlar həyata keçirilir. 
Dövlətimizin başçısının 
imzaladığı fərmanda əksini 
tapan tapşırıqların vaxtın-
da, dürüst və dönmədən 
icrasının təmin edilməsi, 
eyni zamanda, ədalət 
mühakiməsinin keyfiyyətinin 
və səmərəliliyinin artırılma-
sı üçün hər bir məhkəmə 
sədrinin, hər bir hakimin 
üzərinə mühüm vəzifələr 
düşür.

Onun sözlərinə görə, 
respublikanın birinci ins-
tansiya (ümumi və hərbi) 
məhkəmələri tərəfindən 
2018-ci ildə baxılmış cinayət 
işləri üzrə 14 min 931 nəfər 
barəsində 12 min 539 
cinayət işinə baxılıb. Onlar-
dan 10 min 172 iş üzrə 12 

min 433 nəfər barəsində 
ittiham, 89 iş üzrə 106 nəfər 
barəsində bəraət hökmü 
çıxarılıb. Həmçinin 1724 iş 
üzrə 1842 nəfər barəsində 
işin icraatına xitam verilib, 37 
iş üzrə 39 nəfər barəsində 
tibbi xarakterli qərar çıxarılıb.

R.Rzayev bildirib ki, 12 
min 539 işdən 11 min 421 
işə ümumi, 1118 işə hərbi 
məhkəmələr tərəfindən 
baxılıb. Respublikanın birinci 
instansiya məhkəmələri 
tərəfindən 2018-ci ildə 
ümumi məhkum edilənlərin 
sayı 2017-ci ilə nisbətən 
1300 nəfər (9,5 faiz) azalıb. 
Bəraət alan şəxslərin sayı 
dəyişməyib. Ali Məhkəmənin 
mülki, cinayət və hərbi 
kollegiyalarında 2018-ci ildə 
baxılmış işlər 2017-ci ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 
azalıb. Mülki kollegiyada 6,5 
faiz, cinayət kollegiyasında 
3,1 faiz, hərbi kollegiyada isə 
8,9 faiz azalma qeydə alınıb, 
inzibati-iqtisadi kollegiyada 
isə 4 faiz artım müşahidə 
olunub. 

Sədr deyib ki, Ali 
Məhkəməyə daxil olmuş 
işlərin sayı ümumilikdə 2 faiz 
artıb. Bunu vətəndaşların 
məhkəmələrə olan inamının 
artması kimi qəbul etmək 
olar: “Bizim məqsədimiz 
ədalət mühakiməsini həyata 
keçirərkən qanunlara dürüst 
əməl etmək, cəmiyyətdə 
məhkəmələrin nüfuzunun 
artmasına, məhkəmələrə 
inamın yüksəlməsinə 
nail olmaqdır. Məhkəmə 
proseslərinin şəffaf, 
qərarların ədalətli olması 
şərtdir. Ədalətli qərarlar 
insanlarda dövlətə inamı 
artırır”. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda genişmiqyaslı 
məhkəmə-hüquq islahatları 
həyata keçirilir

Əsl siyasət konkret,  
real iş görməkdir

Son 15 il ərzində kifayət qədər 
uğurlar, nailiyyətlər var. Ancaq 

biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə 
kifayətlənməməliyik. Biz gələcəyə 

baxmalıyıq və baxırıq. Növbəti illərdə 
görüləcək işlər haqqında bizim çox 

aydın təsəvvürümüz, planlarımız, 
proqramlarımız var.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Heydər Əliyev Mərkəzində “Qaratoxmaq 
qadın” monotamaşası nümayiş etdirilib

Tamaşadan əvvəl Yev-
geni Knyazev jurnalistlərlə 
söhbətində öz fikirlərini 
bölüşüb: “Aleksandr Serge-
yeviç Puşkinin yaradıcılığı 
rus ədəbiyyatında müstəsna 
yerə malikdir. O, rus dilinin 
formalaşmasında böyük rol 
oynayıb. Bu il dahi şairin 220 
illiyi qeyd edilir. Mən Bakıya 
gəlmək və Heydər Əliyev 
Mərkəzində çıxış etməklə 
bağlı dəvəti məmnuniyyətlə 
qəbul etdim. Azərbaycanda iki 
dəfə olmuşam. Bu müddətdə 
Bakı heyrətamiz dərəcədə 
dəyişib. Dünən bulvar boyu 
sahildə gəzişirdim. Şəhərin 
gözəlliyindən zövq alırdım. 
Mənim çoxlu azərbaycanlı 
dostlarım var və sevinirəm ki, 
Rusiya və Azərbaycanı bu cür 
isti dostluq əlaqələri birləşdirir”. 

Sonra “Qaratoxmaq qadın” 
monotamaşasının nümayişi 

olub. Yevgeni Knyazev böyük 
məharətlə Geman, Liza və 
qrafinya obrazlarını canlan-
dırıb. Artistin çıxışı bakılı 
tamaşaçılar tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb. 

Qeyd edək ki, Yevgeni 
Knyazev tanınmış teatr və 
kino aktyorudur. O, teatr 
məktəbində təhsilini başa 
vurduqdan sonra Moskvada 
Y.Vaxtanqov adına Teatrda 
fəaliyyətə başlayıb, 1996-cı 
ildə isə bu teatrda “Qaratox-
maq qadın” tamaşasında 
German rolunu ifa edib. Həmin 
əsər Pyotr Fomenko tərəfindən 
səhnələşdirilib. Bir neçə ildən 
sonra aktyor səhnədə tərəf 
müqabillərindən imtina edir 
və təkcə German rolunu deyil, 
həmçinin Liza və qrafinya 
obrazlarını da canlandıraraq 
“Qaratoxmaq qadın” tamaşası-
nı tək yaradır.    

Y.Knyazevin minimum de-
korasiyadan istifadə olunduğu 
tamaşada parlaq ifa tərzi, öz 
qəhrəmanlarını məharətlə 
canlandırması tamaşaçılara 
Aleksandr Puşkin yaradıcılığı-
nın sehrli aləminə nüfuz etmək 
imkanı verir.      

Aktyor Y.Vaxtanqov adına 
Teatrın səhnəsində onlarla 

obraza səhnə həyatı bəxş 
edib, eyni zamanda, bir sıra 
başqa teatrlarla da əməkdaşlıq 
edib. O, kinoda ilk dəfə 1983-
cü ildə çəkilib və “Gecikmiş 
məhəbbət” filmində epizodik 
rolda oynayıb.   

Y.Knyazev sonralar 
filmlərdə baş rolları ifa edib, 
həmçinin ekran əsərlərində 
tarixi obrazları canlandırıb, 
2000-ci illərdə isə seriallarda 
çəkilməyə başlayıb. Aktyor 
Volf Messinq, İosif Stalin, Lev 
Trotski, Boris Pasternak kimi 
tarixi şəxsiyyətlərin obrazları-
nı məharətlə canlandırıb. O, 
teatrda və kinoda oynadığı 
rollarla böyük tamaşaçı sevgisi 
qazanıb.  

AZƏRTAC

Heydər Əliyev Mərkəzində dahi rus 
şairi Aleksandr Puşkinin eyniadlı mistik 
povestinin motivləri əsasında Rusiyanın 
Xalq artisti Yevgeni Knyazevin “Qaratoxmaq 
qadın” monotamaşası təqdim olunub.   
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Bakıda keçirilən Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 

XXXVI Beynəlxalq Konfrans işini başa çatdırıb

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, konfransın bağlanış 
mərasimində çıxış edən 
ABŞ Ədliyyə Departamen-
tinin Narkotiklərlə Mübarizə 
Administrasiyası (DEA) 
rəhbərinin səlahiyyətlərini 
icra edən Uttam Dillon 
narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı uğurlu 
mübarizədə beynəlxalq 
əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın 
vacibliyini qeyd etdi. Bildirdi 
ki, bu mübarizənin bütün 
iştirakçıları uğur qazanmaq 
üçün yüksək əzmkarlıq və 
güclü həmrəylik nümayiş 
etdirməlidirlər. Bu prosesdə 
yaxşı əlaqələndirilmiş 
fəaliyyət, düşünülmüş 
proqram və strategiyaların 
hazırlanması və uğurla real-
laşdırılması vacib əhəmiyyət 
daşıyır. DEA öz fəaliyyətində 
məhz bu prinsiplərin həyata 
keçirilməsinə çalışır. 

Narkotik vasitələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə 
qarşı mübarizədə qarşı-
lıqlı məlumat və təcrübə 
mübadiləsinin vacibliyini 
diqqətə çatdıran Uttam Dillon 
DEA-nın bu sahədə müxtəlif 
beynəlxalq təşkilatlarla və 
ölkələrlə fəal əməkdaşlıq 
etdiyini deyib. O, Bakı konf-
ransının yüksək səviyyədə 
təşkil olunduğunu və mü-
hüm müzakirələrin aparıl-
dığını vurğulayaraq dedi ki, 
Azərbaycan paytaxtından 
dünyaya yeni mesajlar 
göndərildi. 

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri, gömrük general-ley-
tenantı Səfər Mehdiyev 
bəşəriyyəti narahat edən 
başlıca problemlərdən 
olan narkomanlığa və 
narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizəyə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfransda 
səmərəli müzakirələrin aparıl-
dığını bildirdi. Səfər Mehdi-
yev dedi ki, bu gün dünyada 
qaçaqmalçılıq, o cümlədən 
narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsi bu sahədə 
peşəkar olan mütəşəkkil 
qruplar tərəfindən həyata 
keçirildiyi üçün ona qarşı 
mübarizə olduqca çətindir. 
Ona görə də aidiyyəti qurum-
lar və dövlətlər fəal informa-
siya və təcrübə mübadiləsi 

aparmalı, bu sahədə çalı-
şan əməkdaşların peşəkarlığı 
artırılmalı, cəmiyyətdə geniş 
maarifləndirmə işi həyata 
keçirilməlidir. Bu mübarizədə 
yalnız birgə fəaliyyət və sıx 
əməkdaşlıq şəraitində qalib 
gəlmək mümkündür. Bakı 
konfransının da ən böyük 
əhəmiyyəti burada məhz 
beynəlxalq əməkdaşlığın, 
təcrübə və informasiya 
mübadiləsinin önəminin 
diqqət mərkəzində saxlanma-
sıdır. 

Mötəbər konfransın 
ölkəmizdə yüksək səviyyədə 
təşkili ilə bağlı tapşırıqları-
na və bilavasitə dəstəyinə 
görə dövlətimizin başçı-
sı İlham Əliyevə xüsusi 
minnətdarlığını bildirən Səfər 
Mehdiyev dedi ki, bu tədbirin 
ölkəmiz üçün əhəmiyyətini 
artıran ən mühüm amillərdən 
biri də dünyanın 115  
ölkəsindən gəlmiş əcnəbi qo-
naqların Azərbaycanın qədim 
tarixi, zəngin mədəniyyəti, 
dünyaya örnək təşkil edən 
multikultural ənənələri ilə 
tanış olmaq imkanıdır. 

Səfər Mehdiyev çıxışının 
sonunda konfransın Bakıda 
keçirilməsi təşəbbüsünə 
görə DEA-ya, eləcə də 
tədbirin təşkilində zəhməti 
olan qurumlara və şəxslərə 
minnətdarlığını ifadə etdi. 

Azərbaycan Respubli-
kası Baş nazirinin müavini, 
Narkomanlığa və Narko-
tik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə 
üzrə Dövlət Komissiya-
sının sədri Əli Həsənov 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konf-
ransda narkomanlığa və 
narkotik vasitələrin qa-
nunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizə ilə bağlı səmərəli 
müzakirələrin, fikir və təcrübə 
mübadiləsinin aparılması-
nı yüksək qiymətləndirdi. 
Baş nazirin müavini 
diqqətə çatdırdı ki, konf-
rans çərçivəsində regional 
qrupların sessiyalarında 
müxtəlif qurumların, ölkələrin 
nümayəndələri maraqlı 
məruzələrlə çıxış etdilər, fəal 
müzakirələr apardılar. 

Əli Həsənov bildirdi ki, 
konfransda 100-dən çox 
ölkənin təmsil olunması 
narkomaniyanın və nar-

kotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinin çox ciddi 
təhlükə olduğunu və bunun 
dövlətləri xeyli dərəcədə 
narahat etdiyini göstərir. 
Çünki narkomaniya və 
narkotik vasitələrin qanun-
suz dövriyyəsi bəşəriyyətin 
gələcəyini təhdid edən ən 
başlıca problemlərdən biridir. 
Müharibələr və terrorizmin 
fəsadları dərhal hiss olunur. 
Lakin narkomaniya bilavasitə 
genofondu məhv etməklə 
bəşəriyyətin gələcəyi üçün 
ciddi təhlükə yaradır. Onun 
fəsadlarının təsiri illərlə da-
vam edir. Buna görə də dün-
ya ölkələri, aidiyyəti qurumlar 
və mütərəqqi ictimaiyyət 
narkotiklərlə mübarizəyə 
daha ciddi diqqət yetirməlidir. 

Tədbirin ABŞ-ın Ədliyyə 
Departamentinin Narkotiklərlə 
Mübarizə Administrasiyasının 
təklifinin Azərbaycan dövləti 
tərəfindən dəstəklənməsi 
sayəsində təşkil olunduğu-
nu vurğulayan Baş nazirin 
müavini Prezident İlham 
Əliyevin konfransa böyük 
əhəmiyyət verdiyini vurğu-
layaraq dedi: “Bu mühüm 
tədbirin təşkilində hər iki 
tərəfin rolu böyükdür. Hər iki 
tərəf çox yüksək hörmətə və 
nüfuza malikdir. Prezident 
İlham Əliyev bu tədbirin 
Bakıda keçirilməsinə dərhal 
razılıq verdi. Bu tədbirə bö-
yük önəm verən Azərbaycan 
dövlətinin başçısı konfransın 
yüksək səviyyədə keçirilməsi 
üçün aidiyyəti qurumlara 
tapşırıqlarını verdi, Təşkilat 
Komitəsinin yaradılması ilə 
bağlı Sərəncam imzaladı. 
Konfransda Azərbaycanın 
aidiyyəti dövlət qurumları ən 
yüksək səviyyədə təmsil olun-
du. Bu, ölkəmizin narkoman-
lığa və narkotik vasitələrin 

qanunsuz dövriyyəsinə qarşı 
mübarizəyə verdiyi böyük 
önəmin göstəricisidir”.

Narkomanlığın, eləcə də 
narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsinin hər il minlərlə 
insanın həyatını itirməsi ilə 
nəticələndiyini vurğulayan 
Baş nazirin müavini bildirdi 
ki, qətiyyətli mübarizənin apa-
rılması üçün konvensiyalar 
və mübarizə üsulları dövrün 
tələblərinə uyğunlaşdırılmalı, 
bu sahədə çalışan şəxslərin 
təhlükəsizliyi təmin olunmalı-
dır. Narkotiklərlə mübarizədə 
heç bir ölkə təkbaşına uğur 
qazana bilməz. Bu, dünya 
birliyinin əsas vəzifəsidir. 
Ona görə də bu sahədə 
beynəlxalq əməkdaşlıq daha 
da gücləndirilməlidir. 

Sonra tədbirin təşkilində 
iştirak edən könüllülərə 
bütün iştirakçılar adından 
minnətdarlıq ifadə olundu. 

Daha sonra bu sahədə 
uğurlu fəaliyyətinə və konf-
ransın yüksək səviyyədə 
təşkilində bilavasitə iştira-
kına görə Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyevə DEA-nın adından 
təşəkkür plaketi təqdim olundu. 

Beləliklə, Bakıda yüksək 
səviyyədə təşkil edilən 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konfrans 
işini başa çatdırdı. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsinin fəal iştirakı 
ilə təşkil edilən, “Qlobal 
tərəfdaşlıqların səfərbər 
edilməsi” mövzusuna həsr 
olunan üçgünlük Bakı 
konfransının məqsədi 
narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsinə qarşı qlobal 
mübarizəyə cəlb olunmuş 
yüksək vəzifəli rəsmiləri bir 
araya gətirmək, bu bəşəri 

problemin həlli yollarını 
müzakirə etmək, fikir və 
qabaqcıl təcrübə mübadiləsi 
aparmaq idi.

Dünyanın 115 ölkəsindən 
432 nümayəndənin qatıl-
dığı beynəlxalq konfrans 
narkotiklərin qanunsuz 
dövriyyəsi ilə bağlı möv-
cud olan müasir mübarizə 
üsullarından mütəxəssislərin 
bəhrələnməsi üçün əlverişli 
şərait yaradıb.

Beynəlxalq konfransın 
ölkəmizdə keçirilməsi barədə 
ABŞ Ədliyyə Departamen-
tinin Narkotiklərlə Mübarizə 
Administrasiyasının təklifi 
olub. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyevin 2018-ci il 15 no-
yabr tarixli Sərəncamı ilə 
Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 
XXXVI Beynəlxalq Konf-
ransın 2019-cu ildə Bakı 
şəhərində keçirilməsi ilə 
əlaqədar Təşkilat Komitəsi 
yaradılıb. Tədbirlə bağlı bəzi 
təşkilati məsələlər barədə 
Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 dekabr tarixli 
Sərəncamına əsasən işçi 
qrupu yaradılıb və konfransın 
Tədbirlər Planı təsdiq edilib.

Bəşəriyyəti ciddi narahat 
edən, yeni təhlükələrə və 
bəlalara yol açan narkotiklərə 
tələbatın azaldılması yolları-
nın tapılması baxımından na-
dir platforma olan beynəlxalq 
konfransın əsası 1983-cü 
ildə qoyulub. Sonradan o, 
130-dan çox ölkədən olan 
nümayəndələrin iştirakı ilə 
keçirilən ümumdünya forumu-
na çevrilib.

Üçgünlük Bakı konfran-
sında narkotiklərlə mübarizə 
üzrə müzakirələr aparılıb, 
Azərbaycan paytaxtından 
dünyaya yeni mesajlar verilib.

Azərbaycan Respublikası Narkomanlığa və 
Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı 
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının və Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departamentinin 
Narkotiklərlə Mübarizə Administrasiyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə XXXVI Beynəlxalq Konfrans (IDEC) 
aprelin 17-də işini başa çatdırıb.

Azərbaycan ilə Çin arasında texniki yardım 
sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzalanıb

AZƏRTAC xəbər verir ki, Sazişi 
Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Əli 
Əhmədov və Çinin ölkəmizdəki səfiri Vey 
Cinhua imzalayıblar.

Baş nazirin müavini Əli Əhmədov 
Azərbaycan ilə Çin arasında əməkdaşlığın 
inkişafından danışıb. O deyib ki, yüksək 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlər zamanı bu 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı ətraflı müzakirələr aparılır. Çin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, Azərbaycan 

da “Vahid Çin” siyasətini birmənalı şəkildə 
dəstəkləyir. Azərbaycan Çin Xalq Respub-
likasının Sədri Si Cinpinin irəli sürdüyü “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyir və 
bu layihənin həyata keçirilməsində yaxından 
iştirak edir.

Səfir Vey Cinhua deyib ki, Çin ilə 
Azərbaycan yaxşı dost və yaxın tərəfdaşdır. 
Diplomat 2015-ci ildə Prezident İlham 
Əliyevin Çinə dövlət səfərini xatırladıb, bu 
səfər çərçivəsində hər iki ölkənin liderləri 
tərəfindən əməkdaşlıqla bağlı imzalanmış 
sənədlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Səfir vur-
ğulayıb ki, Azərbaycan və Çin rəhbərlərinin 
dəstəyi ilə ölkələrimiz arasındaki siyasi, iqti-
sadi, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
inkişaf edir.

Aprelin 17-də Nazirlər Kabinetində 
Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq 
Respublikası arasında texniki yardım 
(qrant) sahəsində əməkdaşlığa dair 
Saziş imzalanıb.

SON 16 ildə Prezident 
İlham Əliyev 

Azərbaycanda praqmatik 
və realist siyasət yürüdüb, 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasi kursuna istinad etməklə, 
bu dahi şəxsiyyətin ideya-
larını siyasi, sosial-iqtisadi 
sahələrdə layiqincə reallaşdı-
rıb. Azərbaycanda müstəqil 
dövlətçilik ənənələrini 
formalaşdırıb, respublikamı-
zın gələcək uğurlarına əsaslı 
təminat yaradıb. Ölkəmiz 
hazırda regionda həyata 
keçirilən qlobal enerji və 
kommunikasiya layihələrinin 
təminatçısına çevrilib, 
ümumi daxili məhsulun 
artım tempinə görə dünya-
nın lider dövlətləri sırasına 
yüksəlib, respublikada sosial 
problemlərin həlli - işsizliyin, 
yoxsulluğun aradan qaldırıl-
ması, infrastrukturun bütün 
sahələrdə yeniləşdirilməsi 
istiqamətlərində önəmli ad-
dımlar atılıb, vətəndaşların fi-
ravan, azad yaşayışı, insan hü-
quq və azadlıqlarının təmini, 
habelə demokratikləşmə yo-
lunda önəmli tədbirlər həyata 
keçirilib. 

Qeyd edilənlərlə əlaqədar 
xatırladım ki, bu dövrdə sosial 
təminat sisteminin dinamik 
şəkildə güclənib və əhatə dairəsi 
genişlənib. Bunun bir nümunəsi 
kimi, əmək pensiyasının orta ay-
lıq məbləği 2003-cü ilə nisbətən 
12,1 dəfə artaraq 2018-ci il 
dekabrın 1-nə 222,5 manata, 
yaşa görə əmək pensiyasının 
orta aylıq məbləği isə 249,5 
manata çatıb. Ötən il əmək 

pensiyalarının maliyyələşməsinə 
yönəldilən illik vəsaitin həcmi 
2003-cü ilə nisbətən 16,7 dəfə 
artıb. Dövlət başçısının müvafiq 
sərəncamına əsasən icra olunan 
özünüməşğulluq proqramına 
cəlb olunanların sayı 2018-ci 
ildə 6,5 dəfə artaraq 7800 nəfəri 
ötüb.

Prezident İlham Əliyevin bu-
ilki sosial paketi isə, demək olar, 
ölkə əhalisinin bütün təbəqələrini 
- pensiyaçı və əlillərdən tutmuş 
tələbələrədək əhatə edir. Bu 
paketi dövlət başçısının sosial 
sahəyə göstərdiyi həssaslığının 
davamı kimi də vurğulamaq olar. 
Ümumiyyətlə, son 15 ildə ölkə 
üzrə maaşların 7, pensiyaların 9, 
minimum əməkhaqqının 6,5 dəfə 
artması bu həssaslığın, qayğı və 
diqqətin bariz ifadəsidir. 

Burada bir məqamı da 
xüsusi vurğulamaq istərdim. 
Prezident İlham Əliyev Vətən 
və xalq qarşısında xidmətləri 

hər bir vətəndaşın, eləcə də 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda həlak olan və itkin 
düşən hərbi qulluqçuların ailə 
üzvlərinin sosial məsələlərinin 
həllini daim prioritet vəzifə 
hesab edir. Möhtərəm dövlət 
başçısının “Müharibə veteran-
larına Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi haqqında” fərmanı bu 
istiqamətdə növbəti mühüm 
addımdır. Bu, eyni zamanda, 
Prezident İlham Əliyevin Vətənə 
canı bahasına xidmət etmiş 
və bu gün də həmin missiyanı 
layiqincə reallaşdıran insanlara, 

onların ailə üzvlərinə nə qədər 
önəm verdiyini bir daha sübuta 
yetirir. 

Bəli, adı çəkilən sənəd Ali 
Baş Komandanın veteranlara və 
onların doğmalarına, eləcə də 
sabah torpaqlarımızın düşmən 
işğalından azad olunması 
yolunda fədakarlıq göstərəcək 
əsgər və zabitlərimizə ünvan-
lanan bir mesajıdır. Bu, həm 
də onu təsdiqləyir ki, Vətən, 
xalq, dövlət öz müdafiəçilərini 
daim qiymətləndirir, onların 
xidmətlərini heç vaxt yaddan 
çıxarmır. 

Bir sözlə, ölkə Prezidentinin 

həyata keçirdiyi sosial islahatlar 
məhz dövlətin və xalqın maraqla-
rına xidmət edir. Ən əsası dövlət 
hər addımda öz vətəndaşının ya-
nında olduğunu diqqətə çatdırır. 
Dövlət başçısının elan etdiyi yeni 
islahatların isə vətəndaşlarda so-
sial sahələrdə bundan sonra daha 
mühüm dəyişikliklərə yol açaca-
ğı, vətəndaş məmnunluğunu daha 
da möhkəmləndirəcəyi əminliyini 
möhkəmləndirir.

Hüseyn İBRAHİMOV,  
AMEA-nın Fəlsəfə 

İnstitutunun əməkdaşı, fəlsəfə 
üzrə fəlsəfə doktoru

Əhalinin sosial rifahı 
dövlət siyasətində prioritet 
istiqamətlərdən  biridir

Təhsil naziri: “Hər bir şagirdinizi tanıyın”

Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, nazir görüşdə şagirdlərlə işin 
təşkili, məktəbdə sağlam mənəvi-psixoloji 
və təhlükəsiz mühitin təmin edilməsi, 
məktəb-ailə, məktəb-müəllim-şagird-valideyn 
münasibətlərinin, müəllim və ya şagirdlərə 
qarşı zorakılıq halları barədə ümumi təhsil 
müəssisələrində olan mövcud vəziyyətin təhlil 

edilməsi, ümumilikdə bu sahədə aparılan 
işlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını 
verib. Bununla yanaşı, sinif rəhbərləri, fənn 
müəllimləri, məktəb psixoloqu cəlb edilməklə 
hər bir ümumtəhsil məktəbində həssas 
şagird qruplarının müəyyənləşdirilməsi və 
onlar barədə ətraflı məlumatın hazırlanması 
məktəb rəhbərliyinə tapşırılıb, ümumtəhsil 
müəssisələrində baş verən fövqəladə hallar-
da təhsil nazirinin ”Xüsusi hallar barədə” 15 
noyabr 2016-cı il tarixli əmrinin tələblərinə 
ciddi riayət edilməsi tələbi bir daha vurğula-
nıb.

Təhsil sahəsində  məlumatlandırma, 
maarifləndirmə, monitorinq proseslərinə 
ictimaiyyətin nümayəndələrinin, təhsil 
ekspertlərinin cəlb edilməsi, ümumtəhsil 
məktəblərində valideynlərin təlim-tərbiyə və 
idarəetmə proseslərində yaxından iştirakını 
nəzərdə tutan məktəb-valideyn komitələrinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
təkliflərin hazırlandığı qeyd olunub.   

Təhsil naziri “Məktəblinin dostu” 
layihəsinin əhatə dairəsinin yaxın aylarda 
əhəmiyyətli şəkildə genişləndirilməsi barədə 
də məlumat verib.

“Xalq qəzeti”

Aprelin 16-da təhsil naziri Ceyhun 
Bayramov Bakı şəhərində yerləşən 
ümumi təhsil müəssisələrinin 
rəhbərləri ilə görüş keçirib.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin  
rəisi “Qazax” sərhəd dəstəsinin 

xidməti-döyüş fəaliyyətini yoxlayıb

 � Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) 
rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev Sərhəd 
Qoşunlarının “Qazax” sərhəd dəstəsinin 
Ermənistanla dövlət sərhədində yerləşən sərhəd 
döyüş məntəqələrinin xidməti-döyüş fəaliyyətini 
yoxlayıb. 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
mətbuat mərkəzindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki , 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərin 
gedişi, “Qazax” sərhəd 
dəstəsinin xidməti 
ərazisindəki əməliyyat 
şəraiti, müdafiə mövqelərinin 

möhkəmləndirilməsi, 
mühəndis-istehkam 
tədbirlərinin gücləndirilməsi 
üzrə tapşırıqların icra 
vəziyyəti haqqında məruzələr 
dinlənilib. 

Dövlət sərhədində 
müasir sərhəd mühafizə 
infrastrukturunun forma-
laşdırılması, sərhəd döyüş 
məntəqələrində yeni xidməti 
binaların inşa edilməsi, yeni 
yolların salınması, sənaye 

işığının və qaz xətlərinin 
çəkilməsi məqsədilə görülən 
işlərlə tanışlıq olub, bu 
fəaliyyətin gücləndirilməsi 
üzrə göstərişlər verilib.  

Sərhəd döyüş 
məntəqələrində tikinti-in-
şaat işlərinin görülməsində 
fərqləndiklərinə görə Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin rəisi 
tərəfindən “Hərbi əməkdaşlıq 
sahəsində xidmətlərə görə” 
medalı ilə təltif edilmiş yerli 
sakinlər Anar Dünyamalıyevə, 
Səfərəli Abışova, Hüseyn 
Şahverdiyevə və Zaur 
Yusifova medallar təqdim 
olunub, bilavasitə təmas 
xəttində sərhədçilərlə birgə 
dövlət sərhədinin mühafizəsi 
üçün çalışdıqlarına görə 
minnətdarlıq ifadə edilib. 
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İXTİSAS FORTEPİOANO KAFEDRASI
Baş müəllim 
Baş müəllim 
 KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
Müəllim 
FORTEPİANO, ORQAN, KLAVESİN 

KAFEDRASI
Baş müəllim, sənətşünaslıq namizədi 
METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ 

KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
Dosent, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ KAFEDRASI
Dosent 
Baş müəllim
MUSİQİ TARİXİ KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI

Professor 
Dosent 
HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI
Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi 
KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 
ŞİFAHİ, ƏNƏNƏVİ AZƏRBAYCAN PRO-

FESSİONAL MUSİQİSİ VƏ ONUN YENİ 
İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ”: ORQANOLOGİYA 
VƏ AKUSTİKA ELMİ LABORATORİYASI

Baş elmi işçi 
Böyük elmi işçi 
Elmi işçi 
Müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən 

sonra bir aydır. Ərizə və sənədlər müsabiqə haqqın-
da əsasnaməyə uyğun rektorun adına bu ünvana 
göndərilə bilər. Bakı şəhəri, AZ -1014 Ş.Bədəlbəyli 
küçəsi 98.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının 

doğum evinin və uşaq xəstəxanasının 
əsaslı təmiri, zəruri tibbi avadanlıqlarla 
təchiz edilməsi və Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Səhiyyə 
İdarəsinin tabeliyində olan 2 nömrəli doğum 
evinin əsaslı təmirinin (binaların texniki 
vəziyyətinin yoxlanılması, layihə - smeta 
sənədlərinin hazırlanması və müəllif nəzarəti 
işlərinin) satın alınması ilə əlaqədar kotirov-

ka sorğusu elan edir. 
Kotirovka sorğusu əsli və surəti yazıl-

mış iki nüsxədən ibarət olmaqla 2019-cu 
il aprelin 25-i saat 17.00-dək qəbul olunur. 
Təkliflərin açılışı proseduru 2019-cu il aprelin 
26-sı saat 12.00-da həyata keçiriləcəkdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A.

Əlaqələndirici şəxs- Əli Abbasov, telefon- 
(012) 565-12-41.

“Bakı Neft Mədən Avadanlıqları” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
4 iyun 2019-cu il  saat 11.00-da 

cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti illik ümu-
mi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 
Bülbülə qəsəbəsi, A.Caparidze  küçəsi 112.

İdarə heyəti

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Teatr–konsert müəssisələri üçün 

turniketlərin alınaraq quraşdırılması işlərinin 
satın alınması.

 Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara və mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə 
spesifik iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respub-

likası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
84, Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78C-

TRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22

M/h- AZ-
41NABZ01360100000000003944

Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı 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 qiymətinin 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 olub-
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan 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;

- 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 edilməlidır).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 8 may 2019-cu 
il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
17 may 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 20 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi Şəxs
Gəncə və Mingəçevir Təlim Mərkəzlərinin təmirinin layihə-smeta sənədlərinin 

hazırlanması və əsaslı təmiri işlərinin 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 tex-
niki imkanlara malik olmalıdırlar. Tender 
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
900 (doqquz yüz) manat məbləğdə, 
heç bir halda geri qaytarılmayan iştirak 
haqqını aşağıdakı hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
S.S.Axundov küçəsi 73C nömrəli ünvandan 
(əlaqələndirici şəxs –S.Əliyevadan, tel- 
(+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-

AZ37NABZ01350100000000001944
Kod- 200026
SWIFTBIK: AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri (rəsmi blanklarda və 
möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) 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 açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- 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 olu-
nub-olunmaması barədə məlumat; 

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

İddiaçılar ilkin sənədləri 22 may 2019-
cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifini 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 3 iyun 2019-cu il saat 15.00-а 
qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. İddiaçıların təklifləri 4 iyun 2019-
cu il saat 15.00-da Azərbaycan Qida 
Təhlükəsizliyi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxsin 
iclas zalında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər. 

 Tender komissiyası

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 
2 lot üzrə nəqliyyat vasitələrinin (lot -1) və xüsusi texnikanın (lot-2) satın alınması məqsədilə 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 

meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-satınalma müqaviləsini bağlamaq 

səlahiyyəti olmalı;
-maliyyə durumu qənaətbəxş olmalı;
-texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 

idarəetmə şəriştəsinə malik olmalı;
-vergilər və digər icbari ödənişlər üzrə 

vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalıdır.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 

lot üçün 100 (bir yüz) manat iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı ünvandan 
əldə edə bilərlər.

İddiaçı tenderin əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən bütün maddələrə dəqiq əməl 
etməlidir.

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Azad-
lıq prospekti 179, Binəqədi Rayon İcra 
Hakimiyyəti.

Əlaqələndirici şəxs-Yəhya Əliyev, telefon - 
562-48-32 (daxili - 526)

Bank rekvizitləri-
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22

Alan- Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti
VÖEN-1000323341
H/h- AZ77CTRE00000000000002517631 
Ödənişin təyinatı mütləq göstərilməlidir!
XHK -2517631, büdcə səviyyəsinin kodu - 

7y, iqtisadi təsnifat-142340
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iddiaçının tam adını, hüquqi statusunu 
əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, 
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və 
ya reyestrdən çıxarış və s.) surətləri;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalır);

- tender təklifi qiymətinin 1(bir) faizi 
həcmində təklifin təminatı;

- xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların 
Azərbaycanda nümayəndəliyinin olmasını 
təsdiq edən sənəd;

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 24 may  
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
3 iyun 2019-cu il saat 17.00-a qədər Binəqədi 
Rayon İcra Hakimiyyətinə (ünvan-Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, Azadlıq prospekti 179, 
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti) təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçının təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il saat 
11.30-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 
tender prosedurunun başlandığı gündən sonra 
ən azı 30 (otuz) bank günü təşkil etməlidir.

Tender təklifinin təminatı tender prosedu-
runun başlandığı gündən etibarən ən azı 60 
(altmış) bank günü (tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən sonra ən azı 30 bank günü) 
çox olmalıdır və təklifin ümumi qiymətinin 1 
(bir) faizini təşkil etməlidir.

Tenderdə iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
na uyğun keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
malların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq maddəsi 

üzrə malların satın alınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat məbləğdə 

tenderdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra tenderin əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
İşlər idarəsi,

 VÖEN-1700007431 
 Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statu-

su qazanmaq üçün açağıdakı sənədləri rəsmi 
blankda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən 
bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən son-
ra ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 

olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;

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

- son bir ildəki maliyyə fəaliyyəti haqqın-
da vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
bəyannamənin surəti;

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş analoji işlərin 
ünvanı göstərilməklə ətraflı məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci və 
5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 21 may 
2019-cu il saat 17 .00-dək tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs 
N.Abbasova (telefon 012-492-59-76) müraciət 
edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
təminatını imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 3 iyun 2019-cu il saat  
17 .00 –dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA 
Rəyasət Heyətinin inzibati binasında tender 
komissiyanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 4 iyun 2019-cu il saat 11 .00 
-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında açılacaq-
dır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

“ASAN Könüllülər”lə görüş

Tədbirdə rayon icra 
hakimiyyətinin (RİH) başçısı 
Elxan Allahverdiyev, RİH 
başçısının müavini Aygün 
Əliyeva, ictimai-siyasi və 
humanitar məsələlərlə iş 
şöbəsinin müdiri Nicat Allah-
verdiyev iştirak ediblər.

Görüşdə RİH başçısı 
öz potensialını, istedad və 
bacarığını nümayiş etdirmək 
istəyən hər bir gənc üçün 

dövlət tərəfindən hərtərəfli 
şərait yaradıldığını xatırladıb. 
O, bu mənada Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın öz fəaliyyəti 
ilə müasir Azərbaycan 
gəncliyi üçün örnək olduğunu 
vurğulayıb.  

Elxan Allahverdiyev 
çıxışında, həmçinin gənclərə 
könüllülük peşəsini şərəflə, 
əzmlə yerinə yetirdiklərinə 

görə təşəkkürünü bildirib. 
Başçı, eyni zamanda, son 
illərdə ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
könüllülüyün geniş vüsət 
aldığını, respublika gəncləri 
arasında bu fəaliyyətin artıq 
ənənəyə çevrildiyini diqqətə 
çatdırıb. 

E.Allahverdiyev 
Azərbaycanın evsahibliyi 
etdiyi irimiqyaslı tədbirlərdə 

“ASAN Könüllüləri”nin böyük 
uğurlara imza atmalarının 
dövlət başçısının onların 
fəaliyyətinə verdiyi yüksək 
qiymətin bariz nümünəsi 
olduğunu bildirib.

Daha sonra gənclər öz 

təəssüratlarını bölüşərək 
şöbələrdə öyrəndikləri barədə 
ətraflı məlumat veriblər.  

Sonda “ASAN Könüllülər”lə 
xatirə şəkli çəkdirilib. 

“Xalq qəzeti”

 Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətində təcrübə keçən 16-cı qrup “ASAN 
Könüllülər”lə görüş keçirilib.

18  aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günüdür

Hər il bu tarixdə 
ölkəmizdə qoruqlarda, tarixi 
məkanlarda abidələrin və 
tarixi yerlərin qorunmasının 
təbliği məqsədi ilə müxtəlif 
tədbirlər, sərgilər təşkil 
olunur.

Bu gün  Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni 
İrsin Qorunması, İnkişafı 
və Bərpası üzrə Dövlət 
Xidmətinin təşkilatçılığı 
ilə “Boulevard hotel”də 
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 
Yerlər Gününə həsr olunmuş 
tədbir keçiriləcək. Tədbir 
çərçivəsində ölkəmizin 
mədəni irsinin təbliği, tarix 
və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması sahəsində 
fərqlənmiş şəxslərin və 
təşkilatların mükafatlan-

dırılması, “İrs” layihəsi 
çərçivəsində nəşr edilmiş 
“Daş keşikçiləri” adlı kitabın 
təqdimatı olacaq. Həmçinin 
Mədəniyyət Nazirliyi 
tabeliyində fəaliyyət göstərən 
tarix-mədəniyyət qoruqla-
rında və muzeylərdə “açıq 
qapı” günü elan edilmişdir. 

Tarix-mədəniyyət qoruqlarına 
və muzeylərə giriş  bu gün  
ödənişsiz olacaq.

Qeyd edək ki, tarixi 
abidələrimizin qorunması və 
gələcək nəsillərə çatdırılma-
sı istiqamətində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyeva böyük 
işlər həyata keçirirlər. Ölkə 
başçısının diqqət və qay-
ğısı sayəsində ölkəmizdə 
tarixi abidələrin tədqiqi, 
mühafizəsi və bərpası, 

mədəniyyət nümunələrinin 
beynəlxalq aləmdə təbliği 
istiqamətində bir sıra 
layihələr icra olunur. Bütün 
bunlar isə Azərbaycanın 
dünyaya öz maddi və 
mənəvi mədəniyyətinin 
inteqrasiyasını təmin edir. 
Bu sahədə beynəlxalq 
təşkilatlarla da əlaqələr 
uğurla inkişaf edir. 2000-ci 
ildə İçərişəhər Qız Qalası 
və Şirvanşahlar Sarayı ilə 
birlikdə, 2007-ci ildə isə 
Qobustan Dövlət Tarixi-
Bədii Qoruğu UNESCO-nun 

Dünya İrsi Siyahısına daxil 
edilib. Hazırda digər tarixi 
yerlər və abidələrimizin də 
bu siyahıya daxil edilməsi 
istiqamətində işlər davam 
etdirilir.

Onu da qeyd edək ki, 
bu il UNESCO-nun Dün-
ya İrs Komitəsinin 43-cü 
sessiyası Bakı şəhərində 
keçiriləcək. Bu münasibətlə 
Azərbaycana 3 min nəfərdən 
artıq xarici qonağın gələcəyi 
gözlənilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Aprelin 18-i dünyada Beynəlxalq Abidələr 
və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olu-
nur. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və 

Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) 
təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə 
təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini 
abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına 
yönəltməkdir.

Ermənistan atəşkəs  
rejimini 21 dəfə pozub 

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 21 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Tərtər rayonunun 
işğal altında olan Göyarx, Füzuli rayonu-
nun Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun 

Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.
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Rusiya 

Üzən AES istifadəyə hazırdır

Rusiyada 
hazırlanan “Aka-
demik Lomono-
sov” üzən atom 
elektrik stansi-
yasının (AES) 
birinci enerji blo-
kunun sınaqları 
başa çatır. Yeri 
gəlmişkən, Rusiyanın bu gəmisi dünyanın ilk üzən 
atom elektrik stansiyasıdır. Məlumata görə, üzən AES 
100 min nəfərlik şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin edən 
üç reaktorla təchiz ediləcək.

Qeyd edilir ki, üzən AES ölkənin ucqar rayonlarını 
və açıq dənizdəki neft-qaz platformalarını elektrik 
enerjisi ilə təmin edəcəkdir.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Avstriya 

263 milyon avro təzminat 

Avstriya 
dövləti də dizel 
qalmaqalı ilə 
bağlı “Volkswa-
gen” şirkətinə 
qarşı təzminat 
tələbi ilə çıxış 
edən şikayətçilər 
sırasına qoşulub. 
Avstriya alman 

konserni ilə bağlanmış lizinq müqavilələrinə görə 
263 milyon avro təzminat tələb edir. Qeyd edilir ki, 
dizel qalmaqalından əvvəl Avstriya “Volkswagen” 
şirkətindən lizinq yolu ilə 2450 avtomobil alıb.

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

Venesuela 

60 məhbus qaçıb

Venesue-
lanın Nue-
va-Esparta 
ştatında 
yerləşən 
həbsxanadan 
təxminən 60-
dək məhbus 
qaçıb. Bildi-
rilir ki, qaçış 
zamanı bir məhbus həlak olub, daha ikisi isə xəsarət 
alıb. Hadisə zamanı yaralanan keşikçilər xəstəxanaya 
yerləşdiriliblər. Məlumata görə, artıq hüquq-mühafizə 
orqanları tərəfindən məhbusların axtarışları aparılır. 

Xəbəri RİA “Novosti” verib. 

Fransa 

1 milyard avro ianə toplanıb

Notr-Dam 
kilsəsinin 
bərpası üçün 
toplanan 
ianənin 
məbləği 
1 milyard 
avroya çatıb. 
İanə əsasən 
iri şirkətlər 

və biznesmenlər, həmçinin Fransa Mədəniyyət Nazir-
liyinin seçdiyi 4 ictimai fond tərəfindən ödənilib. Bu 
barədə qurumun rəhbəri Frank Riester özünün “Twit-
ter” səhifəsində yazıb.

Məlumat “Le Parisien” yayıb.

İngiltərə

İlkay Gündoğan “Mançester Siti”dən ayrıla bilər

“Mançes-
ter Siti” fut-
bol klubunun 
yarımmüdafiəçisi 
İlkay Gündoğan 
yay transfer 
pəncərəsində 
komandadan 
ayrıla bilər. 28 
yaşlı türk əsilli 
almaniyalı yarımmüdafiəçi bir müddət əvvəl klubla 
müqaviləni yeniləməyəcəyini bildirib. Bu səbəbdən 
klub rəhbərliyi futbolçunu satmağı planlaşdırır. Ko-
manda Gündoğanı ən azı 30 milyon avroya satmağı 
düşünür.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 18-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
ehtimalı var. Səhər bəzi duman olacaq. 
Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 9-11, gündüz 12-15, Bakıda gecə 9-11, 
gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 756 mm civə sütununundan 764 mm 
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Arabir 
güclənən qərb küləyi əsəcək. Gecə 3-8, 
gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Arabir güclənən 
qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4, gündüz 5-9 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gecə 
və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı, gündüz yağışda fasilə 
olacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Arabir güclənən qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 7-10, gündüz 12-17 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış, 
dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Gündüz ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi 

ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gecə 
5-9, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda 
gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında əsasən səhər və axşam bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 13-18 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında şimşək çaxacağı, 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz bəzi 
yerlərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. Arabir 
güclənən şimal- şərq küləyi əsəcək. Gecə 
8-12, gündüz 14-17, dağlarda gecə 4-7, 
gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət 

İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin 
sədri Hikmət Osmanov Quba Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı 

SABİR ƏLİYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

“Bakı Mexaniki-Təmir” ATSC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Bakı Mexaniki-Təmir” ATSC səhmdarlarının növbəti 
illik ümumi yığıncağı 3 iyun 2019-cu il saat 15.00-da 
keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1.2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

yekunları.
2.Maliyyə-təftiş komissiyasının hesabatı. 
3.Digər məsələlər.
Telefon- (050) 216-30-52.
Ünvan- Bakı, Keşlə qəsəbəsi, A.Mirzəyev küçəsi  60.

İdarə heyəti

Neftin qiyməti artmaqda davam edir
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti 

bahalaşmaqda davam edir. 
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 

“Brent” markalı neftin qiyməti 1,2 faiz artaraq bir 
bareli 72,11 dollar olub. Bu göstərici sonuncu dəfə 
2018-ci ilin noyabrında qeydə alınmışdı. Nyu-
York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı nefti-
nin qiyməti 1 faiz artaraq bir bareli 64,54 dollar 
olub. Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin 

qiyməti 1,3 faiz artaraq bir bareli 73, 70 dollar olub.
Amerika Neft İnstitutunun məlumatına görə, 

ABŞ-da neft ehtiyatı ötən həftə 3,1 milyon barel 
azalıb.

Ekspertlər bildiriblər ki, Liviyada baş verən 
gərginlik, Sudandakı dövlət çevrilişi və ABŞ-da 
neft ehtiyatının azalması dünya bazarında “qara 
qızıl”ın qiymətinin bahalaşmasına səbəb olub.

 Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Polşa ərazisində ABŞ-ın hərbi bazası yaradılırmı? 

İnformasiyalı mənbələr bildiriblər ki, ABŞ 
Prezidenti Donald Tramp müqavilənin imzalana-
cağı təqdirdə Varşavaya səfər etmək imkanını 
nəzərdən keçirir. Ancaq ABŞ dövlət başçısının 
baza ilə bağlı mövqeyi axıradək aydın deyil. 

Hazırda tərəflər danışıqları davam 
etdirirlər. ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik Şurasının 
nümayəndəsi Qarrett Markis bildirib ki, hər 
hansı razılaşma haqqında danışmaq hələ tezdir. 
Polşa prezidentinin mətbuat katibi də bunu 
təsdiqləyib, ancaq detallar haqqında danışma-
yıb.

Başqa bir mənbə deyib ki, yalnız bəzi texniki 
məsələləri həll etmək qalır, məsələn, Polşa-
ya neçə nəfər Amerika əsgəri gələcək, onlar 
harada yerləşdiriləcək, özləri ilə hansı silahları 
gətirəcəklər. 

Bu ilin martında məlumat verilmişdi ki, ABŞ 
Polşada hərbi gücünü artırmaq istəmir. Varşava 
isə Vaşinqtonu Polşa ərazisində daimi hərbi 

baza yaratmaqla bağlı dilə tuta bilməyib. Yan-
varda isə qeyd edilirdi ki, Varşava NATO-dakı 
Avropa dövlətlərinə inanmır və birbaşa Vaşinq-
tondan hərbi dəstək almaq istəyir. 

Xatırladaq ki, 2018-ci ilin payızında Polşa 
Prezidenti Anjey Duda Vaşinqtondan Polşaya 
daha çox qoşun yerləşdirməsini xahiş etmişdi. 
Ona qədər Donald Tramp bəyan etmişdi ki, Ağ 
ev Polşada Amerikanın daimi hərbi bazasını 
yerləşdirmək imkanlarını ölçüb-biçir. Polşa 
hakimiyyəti “Fort Tramp” adlandırılan bu təklifin 
reallaşması üçün milyardlarla dollar xərcləməyə 
hazırdır. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Bu ilin payızında Polşa ərazisində 
ABŞ-ın hərbi bazasının yaradılması 
barədə razılaşma imzalana bilər. 
Bu barədə “Blomberq”ə istinadən 
“Lenta.ru” məlumat yayıb. 

A.LUKAŞENKO: 
Belarus-Türkiyə münasibətləri 
yüksək səviyyəyə çatmışdır

Dünən Türkiyə pay-
tastında keçirilən birgə 
mətbuat konfransında 
Belarusun dövlət başçısı 
deyib: Həmkarım ilə təkbətək 
danışıqların əvvəlində cənab 
Ərdoğanın bildirdiyi kimi, 
xalqlarımız bizdən qarşılıq-
lı əlaqələrdə daha böyük 
irəliləyişlər gözləyir. Bugünkü 

görüş məhz bütün sahələrdə 
qarşılıqlı əlaqələrin yüksək 
səviyyəsinin başlanğıcı ola-
caq. İndi müvafiq nazirliklər, 
hökumətlər əldə olunan razı-
laşmaları icra etməlidirlər. 

Belarus Prezidenti 
vurğulayıb ki, bir çox aktual 
beynəlxalq məsələlər üzrə 
iki ölkənin mövqeləri üst-üstə 

düşür. Onun sözlərinə görə, 
Belarusla Türkiyə arasında 
siyasi sferada heç bir fikir 
ayrılığı yoxdur. 

Belarus lideri sonra 
bildirib ki, Türkiyə regi-
onda Belarusun mühüm 
tərəfdaşlarından biridir. İki 
ölkə arasında əməkdaşlığın 
əsasını iqtisadiyyat təşkil 
edir. Təsadüfi deyil ki, Anka-
rada tərəflər arasında ticarət,  
maşınqayırma, kimya 
sənayesi, kənd təsərrüfatı və 
sair sahələrdə iri layihələrin 
birlikdə icrası barədə razılıq 
əldə olunub.

Türkiyə Prezidenti 
Fətullah Gülənin terror 
hərəkatına qarşı mübarizədə 
Ankaraya verdiyi dəstəyə 
görə rəsmi Minskə təşəkkür 
edib. O, hazırda iki ölkə 
arasında ticarət dövriyyəsinin 
həcminin bir milyard dollara  
çatdığını bildirib. Hədəf isə 
bu göstəricini 1, 5 milyard 
dollara çatdırmaqdır.  

Xatırladaq ki, Prezident 
Ərdoğan 2016-cı ilin no-
yabrında Belarusda rəsmi 
səfərdə olub. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Ankarada səfərdə olan Belarus Prezidenti 
Aleksandr Lukaşenko bildirib ki, Belarus-
Türkiyə münasibətləri hazırda özünün ən 
yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Jan-Klod Yunker: Biz sazişsiz “Brexit”ə 
hazırıq və lazımi tədbirləri görmüşük

Mənbə bildirir  ki, bu 
fikri Avropa Komissiyasının 
rəhbəri Jan-Klod Yunker 
Strasburqda Avropa Parla-
mentinin seçkilərdən öncəki 
son sessiyasında səsləndirib.

O deyib: “Aİ Bö-
yük Britaniyaya qapını 
göstərməyəcək. Aİ “Brexit” 
prosesini sürətləndirməyəcək 

və gözləmə mövqeyində da-
yanacaq. Son qərarı London 
özü verməlidir, nə qədər tez 
olsa, bir o qədər yaxşıdır. Biz 
sazişsiz “Brexit” prosesinə 
hazırıq və lazımi tədbirləri 
görmüşük”.

Qeyd edək  ki, Aİ 
ölkələrinin aprelin 10-da 
keçirilən sammitində Böyük 

Britaniyada mayın 23-26-
da Avropa Parlamentinə 
seçkilərin keçirilməsi şərti ilə 
“Brexit” prosesinin oktyab-
rın 31-dək təxirə salınması 

imkanları barədə qərar qəbul 
olunub.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 � Avropa İttifaqı (Aİ) Böyük Britaniyanın qurumun 
tərkibindən çıxması prosesini sürətləndirmək niyyətində 
deyil. Bundan başqa təşkilat  Birləşmiş Krallığın razılaşma 
əldə olunmadan Aİ-dən çıxışını da normal hesab etmir. 
Lakin Aİ rəsmiləri bunun  mümkünlüyünə hazırlaşaraq 
Londonun bu barədə qərarını gözləyir. Bu barədə BBC 
məlumat verib.

İslam dini əleyhinə növbəti nümayiş qadağan olunub

“Euronews” telekanalının yaydığı məlumata görə, 
Danimarka polisi qatı İslam əleyhdarı olan siyasətçi 
Rasmus Paludanın keçirmək istədiyi növbəti nümayişi 
qadağan edib.

Mənbə qeyd edib ki, pay-
taxt Kopenhagen ətrafındakı 

Albertslund bələdiyyəsi 
ərazisində İslam əleyhinə 

keçirilməsi planlaşdırılan 
nümayiş qanun keşikçiləri 
tərəfindən yasaqlanıb. İctimai 
asayişin pozulacağı arqu-
mentini əsas götürən hüquq-
mühafizə orqanları bu ra-
yonda gələcəkdə nümayişlər 
keçirilməsinə də icazə verib.

Qeyd olunur ki, hüquq-
mühafizə orqanlarının bu 
qərarının səbəbi nüma-
yiş keçiriləcək meydanda 
əks düşüncəyə malik olan 
insanların – gənclərin, bir 
neçə sosialist təşkilatlarının 
toplaşacağı xəbəridir. 

Yeri gəlmişkən, nümayişin 
ləğv edilməsinə baxmayaraq, 
Albertslundda iğtişaşlar baş 
verib və əraziyə cəlb olunan 
polislər 5 nəfəri həbs ediblər. 

Burada gənclər avtobus 
dayanacağını dağıdıb, məişət 
tullantıları konteynerlərini 
yandırıb və polislərin üzərinə 
fişənglə hücum ediblər. Asa-
yiş keşikçiləri 20-30 nəfərlik 
qrupu zərərsizləşdirmək üçün 
gözyaşardıcı qazdan istifadə 
ediblər.

Qeyd edək ki, Rasmus 
Paludan qatı İslam əleyhdarı 
olan “Stram Kurs” partiyası-
nın banisidir. Onun məqsədi 
ölkədə İslam dinini tam qada-
ğan etmək və Danimarkaya 
immiqrasiya prosesinə son 
qoymaqdır. 

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

“Azercell” yeni “Sadə” 
tarif paketini təqdim edir

 � Ölkənin telekommunikasiya bazarında 
ən sərfəli təklifləri təqdim etməyi hədəfləyən 
“Azercell”, yeni “Sadə” tarif paketini 
abunəçilərinin istifadəsinə vermişdir.

 Aprel ayının 16-dan  “Azercell”in Sim-Sim abunəçiləri 
yeni “Sadə” tarif paketi çərçivəsində həftəlik “S2” və aylıq 
“S6” paketlərdən yararlana biləcəklər. Beləliklə, “Azercell” 
abunəçiləri həftədə  2 azn ödəməklə 150 şəbəkədaxili 
dəqiqə və 150 şəbəkədaxili SMS, ayda 6 AZN ödəməklə 
isə 500 şəbəkədaxili dəqiqə və 500 şəbəkədaxili SMS 
həcmində paketlərdən faydalanma imkanı əldə edirlər. 
Həftəlik paket sifariş etmək üçün S2 açar sözünü, aylıq 
paket üçün isə S6 açar sözünü 7575 qısa nömrəsinə 
göndərmək kifayətdir.

Artıq daha az ödəniş etməklə, “Azercell”dən daha çox 
pulsuz SMS və dəqiqələr əldə edin, sərfəli “Sadə” tarif 
paketindən faydalanaraq sevdiklərinizlə danışıqlarınıza 
sərhəd qoymayın…

 “Xalq qəzeti” 


