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Ukraynanın yeni seçilmiş 
Prezidenti zati-aliləri 

cənab Vladimir Zelenskiyə
Hörmətli cənab Zelenski!
Ukraynanın Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz 

münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan ilə Ukraynanı zəngin ənənələrə malik 

dostluq əlaqələri birləşdirir. İnanıram ki, bu ənənələri 
özündə bariz şəkildə əks etdirən dövlətlərarası 
münasibətlərimiz, ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada 
əməkdaşlığımız xalqlarımızın mənafelərinə uy-
ğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və 
möhkəmlənəcəkdir. 

Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost Ukrayna 
xalqının rifahı naminə qarşıdakı məsul fəaliyyətinizdə 
uğurlar arzulayıram.

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il
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Vladimir Zelenski 
Ukrayna 
Prezidenti seçildi 

Bakı  
“Formula-1” 
əhvali-
ruhiyyəsindədir

Tarix dünənki siyasət, 
siyasət isə  
bugünkü tarixdir

Prezidentin 
qətiyyəti – 
cəmiyyətin 
dəstəyi

Şri-Lanka Demokratik 
Sosialist Respublikasının 

Prezidenti zati-aliləri cənab 
Maytripala Sirisenaya

Hörmətli cənab Prezident!

Ölkənizdə törədilmiş partlayışlar nəticəsində çox 
sayda insanın həlak olması və yaralanması xəbəri 
bizi olduqca kədərləndirdi.

Biz bu dəhşətli hadisədən son dərəcə 
hiddətlənir, terrorizmi qətiyyətlə pisləyir, onun 
bütün təzahürlərinə qarşı mübarizədə beynəlxalq 
birliyin səylərini dəstəkləyirik. 

Baş vermiş faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanla-
rın ailələrinə və yaxınlarına, bütün Şri-Lanka xalqı-
na öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin 
hüznlə başsağlığı verir, yaralananların və xəsarət 
alanların tezliklə sağalmasını arzulayıram.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

Prezident İlham Əliyevin son 16 
ildə ulu öndərin strategiyasın-
dan qaynaqlanan sosial-iqtisadi 

siyasəti keyfiyyətcə yeni prioritetləri 
müəyyənləşdirərək, innovasiya əsaslı 
inkişaf modelinə keçidi şərtləndirib, 
yüksək rəqabətqabiliyyətli və diversifika-
siya olunan iqtisadiyyatın formalaşmasını 
sürətləndirib. Azərbaycanda yaradılan 
böyük iqtisadi potensial və aparılan 
məqsədyönlü islahatlar, iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, investisiyaların təşviqi, 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, qeyri-
neft ixracının stimullaşdırılması, iqtisadi 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və digər 
tədbirlər iqtisadiyyatın davamlı inkişafını 
təmin edib.

Dövlət başçısı tərəfindən təsdiqlənən, 
başlıca məqsədi isə uzunmüddətli 
perspektivdə ölkənin davamlı sosial-iqti-
sadi inkişafının reallaşdırılması ilə yüksək 
sosial rifah olan “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, 
məqsədli dövlət proqramları, strategiya-
lar, konkret tədbirlər planları, kompleks 
və davamlı iqtisadi islahatlar ölkədə 
innovativ və bilik iqtisadiyyatının forma-

laşması, idxaldan asılılığın maksimum 
dərəcədə azaldılması, biznes mühitinin 
əlverişliliyinin artırılması, investisiyaların 
cəlbi və digər istiqamətlərdə mühüm 
işlərin həyata keçirilməsinə hüquqi və 
iqtisadi zəmin yaradıb. 

Respublikada reallaşdırılan iqtisadi 
siyasətin və islahatların davamlılığını 
gerçəkləşdirmək üçün iqtisadiyyatın 
mövcud vəziyyətinin dərindən təhlili 
və yeni iqtisadi inkişaf strategiyasının 
hazırlanması məqsədilə Prezident 
İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il tarixli 
fərmanı ilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisa-
diyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol 
xəritələri” təsdiq edilib. Bu mühüm sənəd 
iqtisadiyyatın bütün sahələri, həmçinin 
insan kapitalının inkişafı, biznes mühiti-
nin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması kimi 
əsas istiqamətləri əhatə edib.

Regional inkişaf 
dönməz xarakter alıb
Dövlət proqramı çərçivəsində 2014-

2018-ci illərdə regionların inkişafına 
ümumilikdə 24,2 milyard manat vəsait 
yönəldilib. Ölkə rəhbərinin şəhər və 
rayonların sosial-iqtisadi inkişafının 
sürətləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı 
400-dən çox sərəncamla 2,8 milyard 
manat vəsaitin ayrılması bölgələrin 
sosial-iqtisadi inkişafında həlledici rol 
oynayıb.

Kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdı-
rılması və vergilərdən azad olunması, 
texnika və gübrələrin güzəştli şərtlərlə 
verilməsi, lizinq xidmətlərinin təşkili, 
investisiyaların və ixracın təşviqi, 
lisenziyalaşdırmanın təkmilləşdirilməsi, 
yoxlamaların dayandırılması müddətinin 
2021-ci il yanvarın 1-dək uzadılma-
sı, yerli istehsalın stimullaşdırılması 
məqsədilə dövlət satınalmalarında yerli 
məhsulların dəyərinə 20 faiz güzəştin 
tətbiqi, ixrac təşviqinin verilməsi və digər 

dövlət dəstəyi mexanizmləri ölkədə 
sahibkarlığın inkişafına mühüm təsir 
göstərib. 

Regionların inkişafında Sumqayıt 
və Mingəçevirdə sənaye parklarının, 
Neftçala, Masallı, Hacıqabul və Sabira-
badda sənaye məhəllələrinin yaradılma-
sı, 33 rayonun ərazisində 51 aqroparkın, 
habelə iri fermer təsərrüfatlarının təşviqi 
bölgələrin potensialından səmərəli 
istifadə etməklə sahibkarlığın inkişafını 
sürətləndirib. İxracın təşviqi, xüsusilə 
qeyri-neft ixracının dəstəklənməsi 
məqsədilə indiyədək 20-dən çox ix-
rac missiyası təşkil edilib, Azərbaycan 
şirkətləri 20-yə yaxın beynəlxalq sərgiyə 
vahid ölkə stendi ilə qoşulub. Bu missi-
yalar zamanı imzalanan müqavilələrə 
əsasən, 104,2 milyon dollar dəyərində 
məhsulların müxtəlif ölkələrə, o 
cümlədən bir sıra yeni bazarlara ixracı 
ilə əlaqədar 8 milyon manatadək ixrac 
təşviqinin ödənilməsinə dair qərarlar 
qəbul edilib.

(ardı 2-ci səhifədə)

Uğur formulu: sabitlik 
və güclü iqtisadiyyat 

Prezident 
İlham Əliyevin 
siyasəti xalqın 
maraqlarına 
xidmət edir

Bizim hamımızın 
məqsədi ondan ibarət 
olmalıdır ki, ölkəmizin 
maraqlarını müdafiə 
edək, ölkəmizi bütün 
bəlalardan qoruyaq, 
sabitliyi, inkişafı 
 davam etdirək.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

 � Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllinin uzanması Ermənistan istisna olmaqla regionun bütün 
ölkələrini və inkişaf, tərəqqi arzusunda olan hər kəsi narahat 
edir. İrəvan rəsmiləri ona görə narahatlıq keçirmirlər ki, on-
lar münaqişənin yarandığı vaxtdan bəri ancaq vaxtı uzatmaqla 
məşğul olublar. Son zamanlar isə zaman münaqişə tərəflərinə yeni 
məzmun və mündəricəsi olan danışıqlara hazır olmağı diktə edir.

Fakt ondan ibarətdir ki, dün-
ya ictimaiyyəti də, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri də və hətta 
Ermənistana himayədarlıq edən bəzi 
siyasi dairələr də çalışırlar ki, bu 
münaqişə tezliklə öz həllini tapsın. 
Çünki Azərbaycan torpaqlarının işğal 
altında qalması davam etdikcə, regi-
on ölkələrinin hamısının iqtisadiyyatı 
əziyyət çəkir. Yəni zaman başqadır. 

Bu arqumentimizi əsaslandırmaq 
üçün bir məqamı yada salaq. Belə 
ki, Azərbaycan Ordusunun  Aprel 

zəfərindən sonra Ermənistan 
rəhbərliyini danışıqlar masasına qa-
yıtmağa məcbur etsək də, həmin il 
may ayının 16-da Vyanada Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan 
prezidenti Serj Sarkisyan arasında 
keçirilən görüş, demək olar ki, uğursuz 
nəticələnmişdi. Təbii ki, Ermənistan 
rəhbərliyinin ənənəvi “xəstəliyi” 
üzündən. Hətta o günlər bəzi analitiklər 
öz yazılarının sərlövhəsini mütləq sual 
işarəsi ilə tamamlayırdılar: “Vyana 
 danışıqları: ümid verən detal varmı?”

Xatırladaq ki, 2016-cı il Vyana 
danışıqlarından sonra Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Administrasiyasının 
xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Nov-
ruz Məmmədov demişdi ki, atəşkəsə 
riayət olunarsa, Ermənistanın təxribat 
hərəkətləri olmazsa, Azərbaycan iyun 
ayında danışıqlar prosesinə başlaya 
bilər: “Bizcə, çox obyektiv və ədalətli 
mövqedir, özündə real humanizm 
mahiyyəti daşıyır. Bu, onu göstərir 
ki, Azərbaycan rəhbərliyi danışıqlara 
sona qədər səmimi münasibət göstərir, 
real nəticə verə biləcək heç bir sülh 
təşəbbüsünü geri çevirmir”. Ancaq 
Ermənistan rəhbərliyi atəşkəsə əməl 
edə bilmədi və nəticədə biz Günnüt 
əməliyyatını reallaşdırmağa məcbur 
olduq. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Ərazi bütövlüyümüz danışıqlar 
mövzusu olmayacaq
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Özəl bölmənin tərəqqisi məqsədilə 
2014-2018-ci illərdə 16 mindən çox sa-
hibkarın ümumi dəyəri 2,6 milyard manat 
olan layihəsinə 1 milyard manatdan çox 
güzəştli kredit verilib, bunun 79 faizi aqrar 
sektorun, 21 faizi isə müxtəlif sənaye 
və digər sahələrin inkişafına yönəldilib. 
Verilmiş güzəştli kreditlərin 70 faizi region-
ların payına düşüb, ötən il geri qaytarılan 
vəsaitlər hesabına sahibkarlara 160,2 
milyon manat güzəştli kredit ayrılıb. 

Son 16 il ərzində gerçəkləşdirilən 
mühüm sosial-iqtisadi layihələr sayəsində 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına və 
dayanıqlılığına nail olunub. Bu müddətdə 
respublikamız regional iqtisadiyyatın 
lokomotivinə çevrilib, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin etibarlı tərəfdaşlarından 
biri kimi özünü təqdim edib, hazırda isə 
beynəlxalq Şərq-Qərb, Şimal-Cənub 
nəqliyyat qovşağı kimi məsuliyyətli vəzifəni 
layiqincə yerinə yetirir. Bütün bunların 
nəticəsində Azərbaycanın regional və 
dünya iqtisadiyyatında rolu və əhəmiyyəti 
xeyli yüksəlib.

Sözügedən dövrdə yeni sənaye 

müəssisələrinin yaradılması ölkəmizin 
ümumi inkişafına böyük təkan ve-
rib, dövlətimizin qüdrətini artırıb, 
müstəqilliyimizi möhkəmləndirib. Res-
publikada reallaşdırılan nəhəng transmilli 
infrastruktur layihələri Avrasiyanın enerji 
və nəqliyyat xəritəsini dəyişib. Oğuz-
Qəbələ-Bakı kimi nəhəng su kəməri inşa 
edilib. Ceyranbatanda dünyanın ən böyük 
sutəmizləyici qurğusu tikilib. 

Azərbaycanda böyük gəmiqayırma 
zavodu işə salınıb. Bu müəssisə hazırda 
bütün növ gəmilər istehsal edə bilmək 
gücündədir. İstifadəyə verilən Ələt Dəniz 
Ticarət Limanı isə Xəzər hövzəsində ən 
böyük beynəlxalq dəniz ticarət limanıdır. 

Bölgədə, Avrasiyada nəqliyyat 
dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində 
son illərdə ən önəmli layihə olan Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara buraxılıb. 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin tikintisi iqtisadiyyata 
böyük valyuta axınını təmin edib. 

“ASAN xidmət” kimi Azərbaycan brendi 
dünyaya təqdim olunub və bu, beynəlxalq 
miqyasda yüksək qiymətləndirilib. Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyinin – MİDA-nın 
fəaliyyətə başlaması ilə vətəndaşların 
sosial evlərlə təminatı məsələsi də öz 
həllini tapıb. 

Sosialyönümlü siyasətin  
uğurlu statistikası

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirilməsi yolu ilə iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsinə, əhalinin rifah halının 
yaxşılaşdırılmasına önəm verən ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev regionların sürətli 
inkişafına xüsusi diqqət və qayğı ilə 
yanaşır, müntəzəm olaraq bölgələrə səfər 
edir. Həmin səfərlər çərçivəsində yerlərdə 
görülmüş işlərlə yaxından tanış olan dövlət 
başçısı sakinlərin də rəyini nəzərə alır, on-
ları narahat edən məsələlərin həlli ilə bağlı 
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir.

Son 15 ildə görülən işlərdən 
danışarkən, statistik rəqəmlərə də nəzər 
salmaq istərdik. Belə ki, bu dövrdə 
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasın-
da rekord templərlə inkişaf edib, ümumi 
daxili məhsul 3,3 dəfə, sənaye istehsalı 
2,6 dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta ehtiyat-
ları 24 dəfə artıb. Eyni zamanda, aparı-
lan uğurlu siyasət nəticəsində ölkəmizə 
təxminən 250 milyard dollar həcmdə in-
vestisiya qoyulub və bunun yarısını xarici 
sərmayə təşkil edib. 

Bu müddətdə dövlət siyasətinin sosial-
yönümlü olması da prioritet istiqamət təşkil 
edib. Məhz elə buna görə də sözügedən 

dövrdə 2 milyon yeni iş yeri yaradılıb. Ma-
aşlar 7 dəfə, pensiyalar 9 dəfə artıb, 3 min 
200-dən çox məktəb, 640 tibb müəssisəsi 
əsaslı təmir edilib və ya yenidən tikilib. 
Bölgələrdə 44 olimpiya mərkəzi açılıb. 

Bütün bunlarla bərabər, məcburi 
köçkünlərin problemlərinə mühüm önəm 
verilib, son illər ərzində yüzdən çox 
köçkün şəhərciyi tikilib, şəhid ailələri, 
müharibə veteranları, müharibə əlilləri 
üçün 6650 mənzil təqdim edilib. 

Əhalinin rahatlığı ilə bərabər, istifadəyə 
verilən yol və körpülər bölgələrdə 
sahibkarlığın və turizmin inkişafını 
sürətləndirərək, iqtisadi canlanmaya zəmin 
yaradıb. 

Ötən il ərzində ölkənin avtomobil 
yollarının tikintisinə və saxlanılmasına 
1,7 milyard manat vəsait yönəldilib, 2 min 
kilometrdən çox avtomobil yolu salınıb, 
25 yolötürücüsü, 32 körpü və 4 tunel 
inşa edilib. Ümumilikdə isə 2004-cü ildən 
indiyədək 20 min kilometrə yaxın avtomo-
bil yolu istifadəyə verilib. Davos Ümum-
dünya İqtisadi Forumunun hesablamala-
rında yol infrastrukturunun keyfiyyətinə 
görə, Azərbaycan dünyada 34-cü yerdə 
qərarlaşıb.

İqtisadi islahatların  
yeni mərhələsi

Son bir il iqtisadiyyatımızda islahatla-
rın dərinləşməsi kimi yadda qalıb. Həmin 
müddətdə iqtisadi islahatlar keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Bu, 
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdı-
rılması, xüsusən də iş adamları üçün yeni 
imkanların, o cümlədən güzəştli kreditlərə 
çıxış imkanlarının artırılması, eyni za-
manda, idarəetmə sistemində çevikliyin 
artırılması ilə bağlı struktur islahatlarının 
genişləndirilməsi deməkdir.

Həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, 
gömrük və vergi sahəsində şəffaflıqla 
bağlı görülən işlər büdcə daxilolmalarına 
da müsbət təsir göstərib. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, cari ilin ilk ayında vergi or-
qanları tərəfindən büdcəyə plandan əlavə 
80 milyon manatdan çox, gömrük orqan-
ları tərəfindən isə 20 milyon manatdan 
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 mil-
yon 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 istehsalı 9,1 faiz artıb. İnvestisiya 
təşviqi proqramı çərçivəsində reallaşdırı-
lan layihələrin dəyəri 2,8 milyard manata 
çatıb. Kənd təsərrüfatı sahəsində çalı-

şanlara 370 milyon manat məbləğində 
subsidiya və güzəştlər verilib.

Beləliklə, qeyd edilənlər bir daha 
göstərir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ulu öndər Heydər Əliyev siyasi 
kursunu uğurla davam etdirir. Dövlət 
başçısının “Bizim hamımızın məqsədi 
ondan ibarət olmalıdır ki, ölkəmizin 
maraqlarını müdafiə edək, ölkəmizi bütün 
bəlalardan qoruyaq, sabitliyi, inkişafı da-
vam etdirək” strateji xətti qarşıdakı illərdə 
də Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı üçün 
möhkəm zəmin yaradır.

Antiazərbaycan qüvvələrin  
çirkin kampaniyası iflasa uğrayır

Göründüyü kimi, son 16 il ərzində res-
publikada ictimai-siyasi sabitlik, dayanıqlı və 
dinamik inkişaf bərqərar olub. Dövlət başçısı 
çıxışlarının birində bu uğurların təməlində 
“xalq-iqtidar” birliyinin, əmin-amanlığın 
dayandığını diqqətə çatdırıb: “Azərbaycan 
sabitlik, təhlükəsizlik məkanıdır. Yaxın tarix 
əyani şəkildə göstərdi ki, sabitlik pozulanda 
ölkələr çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz 
vəziyyətə düşür, iqtisadiyyat çökür, sənaye 
iflic olur, insanlar əziyyət çəkir və sonra bu 
vəziyyətdən çıxmaq üçün onilliklər lazım 

olur. Azərbaycanın uğurlu inkişaf modelinin 
əsas qayəsi ondadır ki, ölkəmizdə aparılan 
siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. Çünki bu 
siyasət xalqımızın rifah halının yaxşılaşma-
sına hesablanıb. Bu siyasət ölkəmizin güclü 
dövlətə çevrilməsinə hesablanıb. Məhz bu 
siyasət nəticəsində bu gün Azərbaycan 
dünyanın müxtəlif kürsülərindən öz sözünü 
açıq deyir, öz müstəqil siyasətini aparır, öz 
maraqlarını tam şəkildə qoruyur”. 

Əldə edilən sosial-iqtisadi uğurlar, 
həmçinin həyata keçirilən müdrik xarici 
siyasət Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə 
nüfuzunun artmasına öz müsbət təsirini 
göstərib, ölkəmizi regionun və dünyanın 
aparıcı qüvvəsinə, əsl söz sahibinə çevirib. 
Respublikamızla ikitərəfli əməkdaşlıqda 
maraqlı olan dövlətlərin sayı artıb. 

Fransanın “Opinion Way” şirkətinin 
bu yaxınlarda keçirdiyi sorğuda da 
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev 
tərəfindən reallaşdırılan təkmil islahat-
lara xalqın dəstəyi öz ifadəsini tapıb. 
Azərbaycanda “xalq-iqtidar” birliyinin 
getdikcə güclənməsi diqqətə çatdırılıb. 
Bütün bunlar isə Azərbaycanın müstəqil 
siyasətinə, davamlı uğurlarına qısqanclıqla 
yanaşan daxili və xarici antiazərbaycan 
qüvvələri narahat etməyə başlayıb. Amma 
onlar bütün cəhdlərinin, çirkin niyyətlərinin 
heç bir nəticə verməyəcəyini anlamırlar. 
Başa düşmürlər ki, əldə edilən möhtəşəm 
uğurların əsasında “xalq-iqtidar” birliyi da-
yanan Azərbaycan dövlətini heç bir çirkin 
məqsədlə sarsıtmaq mümkün deyil. Nə 
qədər cəhd göstərsələr də sonda uğursuz-
luğa düçar olacaqlar.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

“Kommersiya sirri haqqında”, “Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında”, “İctimai televiziya və radio 
yayımı haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Qiymətli metallar və qiymətli daşlar 

haqqında”, “İnformasiya əldə etmək haqqında”, “Daxili audit haqqında” və “Auditorun peşə məsuliyyətinin icbari 
sığortası haqqında”  Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”  

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli 1563-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Mühasibat uçotu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Kons-

titusiyasının 109-cu maddəsinin 
19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər 
tutaraq, “Kommersiya sirri haq-
qında”, “Banklar haqqında”, “Mü-
hasibat uçotu haqqında”, “İctimai 
televiziya və radio yayımı haq-
qında”, “Azərbaycan Respublika-
sının Mərkəzi Bankı haqqında”, 
“Qiymətli metallar və qiymətli 
daşlar haqqında”, “İnformasiya 
əldə etmək haqqında”, “Daxili audit 
haqqında” və “Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası haq-
qında”  Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası-
nın 2019-cu il 9 aprel tarixli 1563-
VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə 
minməsi ilə əlaqədar həmin Qanu-
nun tətbiqini təmin etmək məqsədi 
ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası 
qanunlarının və Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aktlarının 
“Kommersiya sirri haqqında”, “Bank-
lar haqqında”, “Mühasibat uçotu 
haqqında”, “İctimai televiziya və ra-
dio yayımı haqqında”, “Azərbaycan 
Respublikasının Mərkəzi Bankı 
haqqında”, “Qiymətli metallar və 
qiymətli daşlar haqqında”, “İnforma-
siya əldə etmək haqqında”, “Daxili 
audit haqqında” və “Auditorun peşə 
məsuliyyətinin icbari sığortası haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğunlaşdırılması ilə 
bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktla-
rının həmin Qanuna uyğunlaşdırıl-
masını nəzarətdə saxlasın və bunun 
icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının norma-
tiv hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların “Kommersiya 
sirri haqqında”, “Banklar haqqın-
da”, “Mühasibat uçotu haqqında”, 

“İctimai televiziya və radio yayımı 
haqqında”, “Azərbaycan Respubli-
kasının Mərkəzi Bankı haqqında”, 
“Qiymətli metallar və qiymətli daşlar 
haqqında”, “İnformasiya əldə etmək 
haqqında”, “Daxili audit haqqında” 
və “Auditorun peşə məsuliyyətinin 
icbari sığortası haqqında”  
Azərbaycan Respublikasının qanun-
larında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa uyğunlaşdırılmasını təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. “Mühasibat uçotu haq-
qında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral 
tarixli 192 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, 

maddə 68; 2012, № 6, maddə 541; 
2013, № 5, maddə 493; 2015, №7, 
maddə 824; 2017, № 3, maddə 
367; 2018, № 6, maddə 1195, 
Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2019-cu il 1 mart tarixli 
572 nömrəli Fərmanı) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bəndə “2.1.20-ci” 
sözlərindən sonra “, 4.4-cü” sözləri 
əlavə edilsin; 

3.2. 2.7-ci bənddə “5.3-cü 
maddəsində” sözləri “4.4-cü və 5.3-
cü maddələrində” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il  
6 mart tarixli 377 nömrəli  Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Əmək pensiya-
ları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda  dəyişiklik   edilməsi  
barədə”  Azərbaycan  Respublikasının 
2018-ci   il 30 noyabr tarixli 1362-VQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar 
qərara alıram:

 “Əmək pensiyaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 
6 mart tarixli 377 nömrəli  Fərmanının 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu,  2006, № 3, maddə 
228; 2009, № 11, maddə 883; 2013, 
№ 6, maddə 631; 2016, № 9, maddə 
1467; 2017, № 5, maddə 756; 2018, 
№ 2, maddə 185, № 12 (I kitab), 

maddə 2580; Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2019-cu il 20 fevral tarixli 
532 nömrəli Fərmanı) 2.3-cü bəndindən 
“28-ci,” sözləri çıxarılsın.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Prezident İlham Əliyevin 

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan-
la bu il martın 29-da keçirilən Vyana 
görüşündən sonra isə ölkə mətbuatında 
“Vyana danışıqları: ümidverici detallar 
istənilən qədərdir”, “Dövlət başçıları 
Vyanada müəyyən razılığa gələ bildilər” 
kimi arqumentlər yer almağa başlamış-
dır. Azərbaycan və Ermənistan xarici 
işlər nazirlərinin Moskvada keçirilən 
görüşündan sonra isə həmin ümidve-
rici məqamlar daha çox nəzərə çarpdı. 
Xatırladaq ki, bu il aprelin 15-də Moskva 
şəhərində Rusiya tərəfinin təşəbbüsünə 
əsasən, Rusiya xarici işlər naziri Ser-
gey Lavrovun iştirakı ilə Azərbaycan 
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
və Ermənistan xarici işlər naziri Zöh-
rab Mnatsakanyan arasında görüş 
keçirilib. Görüşdə, həmçinin ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrləri və 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsi iştirak ediblər.

Görüş zamanı Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə başlıca 
məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi 
aparılıb. Görüşdə bu il martın 29-da 
Vyanada baş tutmuş Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti və Ermənistan 
respublikasının baş nazirinin görüşünün 
nəticələri diqqətə alınmaqla, münaqişə 
üzrə danışıqlar prosesinin irəli aparılması 
perspektivləri nəzərdən keçirilib.

Görüşdə, həmçinin münaqişə 
zonasında gərginliyin azaldılması-
na dair tədbirlər, habelə humanitar 
sahədə mümkün birgə fəaliyyət üzrə 
fikir mübadiləsi aparılıb. Nazirlər, KİV 
nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri də 
daxil olmaqla, insanlararası təmasların 
qurulması istiqamətində praktiki ad-
dımların atılmasına razılıqlarını ifadə 
ediblər. Görüş iştirakçıları, eyni zaman-
da, yaxın gələcəkdə təmasların davam 
etdirilməsini razılaşdırıblar. Bundan 
başqa, müzakirələrin nəticəsi olaraq, 
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya 
xarici işlər nazirlərinin və ATƏT-in 
həmsədrlərinin birgə bəyanatı qəbul 
edilib. 

Vəssalam. Bununla da münaqişənin 
həllini istəməyən qüvvələrin kürkünə 
birə düşür və danışıqlar prosesinin daha 
da irəli getməsini əngəlləmək üçün 
ağıla gələn və gəlməyən min bir bəhanə 
ilə ortaya çıxırlar. Rusiyanın tanınmış 
politoloqu, Avrasiyaçılıq modelinin 
ideoloqlarından biri olan Aleksandr 
Duginin Azərbaycan mətbuatına verdiyi 
müsahibədə də məhz qaragüruhçuların 
son zamanlar Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistan mətbuatında qaldırdıqları 
vay-şivənə cavab verilir. 

 Aleksandr Dugin deyir ki, Rusiyanın 
dəstəklədiyi plan gerçəkləşsə, Qarabağ 

heç bir halda nə müstəqil dövlət, nə 
də Ermənistanın tərkibində ola biləcək. 
Kütləvi informasiya vasitələrində “Lavrov 
planı” kimi təqdim edilən layihənin 
aktiv müzakirə mərhələsində olduğunu 
deyən politoloq əlavə edir ki, Moskvada 
müzakirə edilən məsələlər tərəflərə bir 
neçə il öncə təklif olunub. Prezident 
Putinin də, Rusiya XİN-in başçısı Sergey 
Lavrovun da dəstəklədiyi plana görə, 
Ermənistan işğal etdiyi 7 rayondan 
5-ni boşaldır, bundan sonra tamamilə 
yeni münasibətlər modeli yaradılır -- 
Ermənistanın iqtisadi inteqrasiyası təmin 
edilir və Qarabağın azərbaycanlı əhalisi 
yurdlarına dönür.

Rusiyanın bir tərəfdən Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünü tanıdığını, digər 
tərəfdən, Ermənistanla tərəfdaşlıq 
etdiyini xatırladan politoloq xüsusilə 
vurğulayır ki, bu gün sürətlə inkişaf 
edən Azərbaycan --Rusiya münasibətləri 
kontekstindən baxsaq, hərbi qar-
şıdurma Rusiya üçün də əlverişli 
deyil. Azərbaycan üçün durumun 
qəbuledilməzliyini söyləməyə gərək 
yoxdur. Qarşıdurma yaxın müddətdə 
yalnız Ermənistan üçün sərfəlidir, ancaq 
burada da perspektiv yoxdur. Çün-
ki nə Dağlıq Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsini, nə “Dağlıq Qarabağ 
Respublikası”nın müstəqilliyini heç bir 
ölkə qəbul etməyəcək. Ermənistan nə 
Qərbdə, nə Şərqdə bunları qəbul edən 
bir ölkə tapa bilməyib, bilməyəcək də. 

Ermənistan rəhbərliyinin “gah nala, 
gah mıxa vurduğunu”, nəticədə heç 
nəyə nail ola bilmədiyini söyləyən Dugin 

Azərbaycan Prezidentinin mövqeyini 
yüksək qiymətləndirməyi vacib sayır: 
“ Azərbaycanla münasibətlərimiz 
daha məntiqli, daha ardıcıldır, Putin 
və Əliyev bir çox məsələlərdə ortaq 
mövqe sahibidirlər, ona görə yox ki, 
onlar şəxsi dostlardır, ona görə ki, 
məsələlərə rasional yanaşırlar. Əliyev 
deyir və edir, Putin deyir və edir... 
Beləliklə, tərəflər bir-birinə basqı 

göstərmədən məsələyə milli maraqlar 
naminə strateji yöndən yaxınlaşırlar”. 

Rusiyalı politoloqun toxunduğu 
başqa bir məsələ də xüsusilə əhəmiyyət 
kəsb edir. Dugin deyir:  
“…biz münaqişənin birmənalı dinc yolla 
nizamlanmasının tərəfdarıyıq və bu-
nun üçün ən rahat variantın 5 rayonun 
qaytarılmasından keçdiyini düşünürük. 
Özü də biz bu məsələyə Ermənistanın 
güzəştə getməsi kimi baxmırıq. Qarşılıq 
olaraq Rusiya Azərbaycan və prosesə 
qoşulan Türkiyə ilə bərabər Ermənistana 
iqtisadi inteqrasiya üçün yardım edəcək. 
Blokadalar aradan qaldırılacaq, Türkiyə 
sərhədlərini açacaq, nizamlamaya regi-
onun bütün dövlətləri dəstək verəcək, 
Ermənistanın regiondakı proseslərə aktiv 
şəkildə qoşulması təmin ediləcək. Çünki 
Ermənistan 5 rayonu qaytarmağın qarşı-
lığında ciddi dividendlər gözləyir”.

Aleksandr Duginin söylədiyi 
fikirlərdən çıxan nəticə göz qabağın-
dadır. Münaqişənin ədalətli şəkildə həll 
edilməsi istiqamətində ilk qətiyyətli ad-
dım Rusiya Federasiyası və müzakirələrə 
yeni qoşulmuş Türkiyə Cümhuriyyəti 
tərəfindən atılır. Cənab Duginin Rusiya 
siyasi elitasında tutduğu mövqe belə 
deməyə əsas verir ki, bu deyilənlər adi 
politoloq sözü yox, Rusiya dövlətinin 
mövqeyidir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Uğur formulu: sabitlik 
və güclü iqtisadiyyat 

Ərazi bütövlüyümüz danışıqlar 
mövzusu olmayacaq

Qazax rayonunun Daş Salahlı–
Ürkməzli–Dəmirçilər avtomobil 

yolunun tikintisi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

1. On üç min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşa-
yış məntəqəsini birləşdirən Daş Salahlı–Ürkməzli–
Dəmirçilər avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 
büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qu-
rulması üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 6,8 milyon (altı 
milyon səkkiz yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil 
Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılsın.

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

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

Biz bir müddət öncə Azərbaycanın 
Cənubi Qafqazda Rusiyanın əsas 
strateji müttəfiqi olması ilə bağlı 
konfrans keçirmişdik. Bu, hər iki 
prezidentin razılığı ilə müəyyən 
olunan yanaşma idi. Özü də həmin 
konfrans Qarabağda keçirildi. 
Məkan seçiminin də təbii, xüsusi 
anlamı vardı. Rusiya bununla açıq 
şəkildə Azərbaycanla yaxınlaşma 
istəyini bəyan edirdi.

Aleksandr Dugin, 
rusiyalı politoloq



“Sosial müavinətlərin məbləğinin 
artırılması haqqında” Azərbaycan 
Prezidentinin 2013-cü il 29 avqust 
tarixli fərmanında dəyişiklik edilməsi 
barədə” 2019-cu il 15 aprel tarixli 
fərmana əsasən aprelin 1-dən əlillik 
“ümumi xəstəlik”, “hərbi xidmət dövründə 
xəstələnmə”, “əmək zədəsi və peşə 
xəstəliyi”, “hərbi əməliyyatlar keçirilən 
zonada olmaqla əlaqədar”, “Çernobıl 
AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar”, 
“Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Kons-
titusiya quruluşunun müdafiəsi ilə 

əlaqədar” və “1990-cı ilin 20 Yanvar 
hadisələri ilə əlaqədar”, “Çernobıl AES-
də hərbi xidmətlə əlaqədar” və ya “hərbi 
xidmət vəzifələrini yerinə yetirməklə 
əlaqədar” səbəbindən baş verdikdə 
aylıq müavinətin məbləği I dərəcə əlilliyi 
olan şəxslər üçün 150 manata, II dərəcə 
əlilliyi olan şəxslər üçün 130 manata, 
III dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 110 
manata, uşağın anadan olmasına görə 
birdəfəlik müavinət isə 200 manata 
çatdırılıb.

Aylıq müavinətin məbləği yaşa görə 
müavinət alanlar üçün 130 manat, sağ-

lamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək 
uşaqlar üçün 150 manat, ailə başçısı-
nı itirməyə görə 80 manat (hər nəfər 
üçün), müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi 
qulluqçularının uşaqları üçün 100 manat 
(hər uşaq üçün), valideynlərini itirmiş 
və valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş uşaqların qəyyumları üçün 
(himayəçilərinə) müavinət 100 manat, 
dəfn üçün birdəfəlik müavinət 300 manat 
müəyyənləşdirilib. 

İmzalanan digər bir fərmanla isə 
beşdən çox uşağı olan qadınlara sosial 
müavinətin məbləği 55 manata (hər 
uşaq üçün) çatdırılıb.

Bu il aprelin 15-də imzalanan 
daha bir fərmanla indiyədək  Prezident 
təqaüdü alan şəxslərin-ölkəmizin 
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda döyüşlərdə, cəbhədə olmaqla 
və ya döyüş əməliyyatları aparılan 

ölkələrdə beynəlmiləl borcu yerinə 
yetirməklə bağlı, həmçinin hərbi xidmət 
vəzifələrini (xidməti vəzifələri) yerinə 
yetirərkən sağlamlıqlarını itirərək əlilliyi 
müəyyənləşdirilən şəxslərin sırası-
na 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri 
ilə əlaqədar əlil olan şəxslər də daxil 
edilib. Beləliklə, dövlət başçısının 15 
aprel 2019-cu il tarixli müvafiq fərmanla 
sənədin əhatə etdiyi kateqoriyalardan 
olan I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 250 
manat, II dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 230 
manat, III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 
210 manat müəyyənləşdirilib. 

Prezident İlham Əliyevin 2019-cu 
il aprelin 15-də imzaladığı digər bir 
fərmanla isə ümumi xəstəliklə, hərbi 
xidmət dövründə xəstələnmə ilə, əmək 
zədəsi və peşə xəstəliyi ilə, hərbi 
əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla 
əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi 

ilə bağlı səbəblərdən I qrup əlil şəxslərə 
(əlilliyə görə aylıq sosial müavinət və ya 
əmək pensiyası almasından asılı olma-
yaraq) Prezidentin aylıq təqaüdü kimi 
100 manat təqaüdün verilməsi nəzərdə 
tutulub.

Beləliklə, müvafiq sənəd bir tərəfdən 
göstərilən kateqoriyalardan olan I qrup 
əlilliyi olan şəxslərə Prezidentin aylıq 
təqaüdünün artırılaraq 100 manata 
çatdırılmasını, digər tərəfdən, həmin 
təqaüdün əmək pensiyası alan I qrup 
əlilliyi olan şəxslərə də ödənilməsini 
(bu vaxta qədər yalnız aylıq sosial 
müavinət alan I qrup əlilliyi olan şəxslərə 
ödənilirdi) təmin edir.

Ümumiyyətlə, ölkə rəhbərinin 2019-
cu il aprelin 15-də imzaladığı sərəncam 
və fərmanlar 600 minədək şəxsin, o 
cümlədən 300 min əlilliyi olan şəxsin 
sosial müavinətlərinin, Prezidentin aylıq 

təqaüdlərinin ciddi şəkildə artırılması-
nı, eyni zamanda, bir sıra kateqoriya-
lardan olanlar üçün Prezidentin aylıq 
təqaüdlərinin təsis edilməsilə sosial 
təminat sisteminin əhatə dairəsinin daha 
da genişlənməsini nəzərdə tutub.

Yeri gəlmişkən, xatırladım ki, qeyd 
edilən məqsədlər üçün əlavə olaraq illik 
400 milyon manat ayrılmaqla, sosial 
müavinət və təqaüdlərin verilməsinə 
yönələn illik vəsait 2 dəfə artırılacaq.

Bütün bu addımlar Prezident İlham 
Əliyevin güclü sosial siyasətinin başlı-
ca hədəfinin əhalinin rifahının təminatı 
olduğunu, bu siyasətin əsasında 
vətəndaş amili, sosial ədalət və huma-
nizm prinsiplərinin dayandığını bir daha 
təsdiqləyir və ictimaiyyət tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanır.

 Rəfail ALLAHVERDİYEV, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

2003-cü ildən hakimiyyətdə 
olan cənab İlham Əliyevə xalq 
tərəfindən verilən dəstək bir daha 
göstərdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti 
Prezidentin apardığı daxili və 
xarici siyasəti dəstəkləyir və onun 
yanındadır. Daxili və xarici siyasət 
dedikdə, əslində, çox mürəkkəb 
proseslər başa düşülməlidir. 
Azərbaycan dövlətçiliyinin daha 
da inkişaf etməsini istəməyənlər 
də vardır. Bu qüvvələr həm 
daxildə, həm də xaricdə fəaliyyət 
göstərirlər. 

Müstəqil Azərbaycan üçün 
dövlətçiliyin güclənməsi vacib idi. 
Bu gün Azərbaycan coğrafi baxım-
dan kiçik ölkə olmasına baxma-
yaraq, böyük, qlobal layihələrlə 
məşğuldur. Bu qlobal layihələrin 
həyata keçirilməsi kənardan 
asan görünsə də, olduqca çətin 
prosesdir. Çünki bu proseslərdə 
dünya güclərinin, müxtəlif siyasi 
qrupların, elitaların rəyləri də 
vacibdir. Regional layihələrin 
reallaşmasında qlobal oyunçula-
rın və ayrı-ayrı maraq lobbilərinin 
apardıqları təsir, təzyiq və maneə 
imkanlarını xüsusilə vurğulamaq 
lazımdır. Belə layihələrin bizim 
regionda həyata keçirilməsi üçün 
möhkəm iradə, yaxşı düşünülmüş 
strateji siyasət vacibdir. Təsadufi 
deyil ki, son 2 il ərzində Prezident 
İlham Əliyevin iradəsi ilə baş 
tutan Bakı – Tbilisi – Qars, Şimal 
– Cənub, TAP, TANAP və digər 
qlobal layihələr Azərbaycanı 
istəməyən qüvvələr, o cümlədən, 
dünya erməniləri tərəfindən 
ciddi qısqanclıqla qarşılanır. 
Həmin qüvvələr tərəfindən 
Azərbaycanın başçılıq etdiyi 
enerji və nəqliyyat layihələrinin 
reallaşmasına ciddi şəkildə əngəl 
törədilməyə çalışılsa da, buna 
müyəssər olmayıblar. 

Görülən işlərin nəticəsidir 
ki, Fransanın “Opinion Way” 
şirkətinin bu ilin martında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy 
sorğusu İlham Əliyevin yenə də 
öz seçicilərinin yüksək etima-
dına malik olduğunu təsdiq 
etdi. Sorğunun nəticələrinə 
görə, respondentlərin 80,1 faizi 
ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi sabitliyin qorunub 
saxlanılmasını Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu 
nəticəsi kimi dəyərləndirib.

Eyni zamanda, hər bir dövlətin 
inkişafı üçün dünyada cərəyan 
edən proseslərdən ciddi nəticə 
çıxararaq siyasi kurs aparmaq 
çox vacibdir. Son zamanlar 
dünyadakı siyasi proseslər ba-
xımından, demək olar ki, bütün 
bölgələr üçün həyəcanlı keçir. 
Rusiya – ABŞ münasibətlərinin 
pik həddədək pisləşməsi, Suriyada 
davam edən münaqişə, Ukraynada 
və ümumiyyətlə, bütün Avropada 
gedən proseslərdə Vaşinqton və 
Moskvanın maraqlarının toqquş-
ması, Çinlə ABŞ arasında soyuq 
– iqtisadi müharibə, Trampın İranla 
bağlı sanksiyalara start verməsi, 
qardaş Türkiyənin milli maraqları 
uğrunda apardığı mübarizəsi, Qara 
dənizdə faktiki olaraq Rusiya və 
NATO hərbçilərinin üz-üzə gəlməsi, 
Rusiya və ABŞ arasında faktiki ola-
raq orta və yaxınmənzilli raketlərlə 
bağlı müqavilədən imtina və başqa 

amilləri buna misal göstərə bilərik. 
Bununla yanaşı, Avropa İttifaqının 
(Aİ) aparıcı dövləti Fransada “sarı 
jiletlilər” aksiyası bir daha sübut 
etdi ki, Paris kimi zəif olmayan 
beynəlxalq aktorlar belə, xarici 
və daxili siyasi davranışlarını yüz 
ölçüb, bir biçməlidirlər. Göründüyü 
kimi, regionda təhlükəli proseslərin 
getməsinə, beynəlxalq vəziyyətin 
daha da gərginləşməsinə bax-
mayaraq, ölkəmizdə sabitliyin, 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi heç 
də asan deyil. 

ABŞ, Rusiya, İsrail, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Türkiyə, İran, Aİ kimi 
dövlətlərin maraqlarının toqquş-

duğu Azərbaycanda sabit siyasət 
yürütmək, ölkəni regionun çox va-
cib beynəlxalq aktoruna çevirmək, 
ölkə daxilində iqtisadi inkişafa və 
hərbi gücə sahib olmaq heç də 
hər liderə müyəssər olmur. Bu gün 
Ukraynada, Suriyada, Liviyada 
və bizə yaxın və uzaq olan digər 
dövlətlərdəki ağır ideoloji, daxili, 
xarici vəziyyət göz qabağındadır. 

Son bir il ərzində, Azərbaycan 
diplomatiyası informasiya 
müharibəsi şəraitində həm 
ikitərəfli münasibətlər, həm də 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 

öz haqq səsini dünyaya çatdırma-
ğı qarşısına məqsəd qoyub. İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan 
ölkələrin regiona və Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə münasibətdə möv-
qeyi buna misaldır. Eyni zamanda, 
2018-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa 
İttifaqı arasında “Tərəfdaşlığın 
prioritetləri” adlı sənəd imzala-
nıb ki, orada Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə hörmət öz əksini 
tapıb.

İlin sonlarına yaxın NATO-
nun Zirvə görüşündə qəbul 
edilmiş Yekun Bəyannamədə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
dəstəklənib. Beynəlxalq təşkilatlar 
və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə dair rəsmi 
Bakının obyektiv mövqeyinə 
dəstək verilməsi heç də asanlıq-
la mümkün olmayıb. İllər əvvəl 
regiona və münaqişəyə dair 
tamam başqa fikirdə olan müxtəlif 
beynəlxalq aktorlar Bakının 
apardığı ifşa siyasəti nəticəsində 
həqiqəti biliblər. Onilliklər ərzində 
“yazıq erməni” obrazı ilə dünya 
arenasında mövcud olan erməni 
imicinə bu gün Azərbaycan 
tərəfindən ciddi zərbə vurulub. 
Artıq dünya Ermənistanı və 

erməniləri əzilən, məzlum tərəf 
kimi deyil, işğalçı kimi tanıyır.

Təsadüfi deyil ki, bu gün 
Paşinyan Qərbdə ciddi fiqur kimi 
qəbul edilmir və onun münaqişəyə 
dair bəyanatları ötən ay Avropa 
İttifaqının aparıcı nümayəndələri 
və ABŞ rəsmiləri tərəfindən ciddi 
təpki ilə qarşılanmışdır. 

Eyni zamanda, hər bir 
dövlətin inkişafında siyasi lide-
rin, hakimiyyətin apardığı daxili 
siyasət olduqca vacibdir. Xalqın 
rifahı, gücü, həm də ölkə daxilində 
olan sosial – siyasi vəziyyətdən, 

milli xüsusiyyətləri qoruyan 
mühitdən asılıdır. Son illər dünya-
da yeni iqtisadi və siyasi idarəçilik 
modellərinin tətbiq edilməsinin 
şahidiyik. Təbii ki, siyasi və iqtisadi 
proseslər daim dəyişməkdədir. 
Belə olan təqdirdə hər bir si-
yasi hakimiyyət qarşısında 
idarəetmədə effektivlik ön plana 
çıxmaqdadır. İnnovativ idarəçilik, 
çevik iqtisadi və sosial siyasət 
tələbi dünyada cərəyan edən 
böhranlar zamanı xüsusilə böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə 
ötən il keçirilən prezident seçkiləri 
yeni institusional islahatlar üçün 
impuls rolunu oynadı. 2019-cu 
ilin əvvəlindən biz, Azərbaycanda 
bütün sahələrdə baş verən 
yeniliklərin, islahatların şahidi 
olmaqdayıq. Bura idarəetmə, 
vergi, aqrar, sosial, məhkəmə 
sahələrindəki islahatları da aid 
edə bilərik. 

Qısa zaman kəsiyində əhalinin 
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırıl-
ması, işsizliyin aradan qaldırılma-
sı, aztəminatlı və şəhid ailələrinə, 
veteranlara dövlət qayğısının, 
pensiya və təqaüdlərin, maaşla-
rın, o cümlədən minimum əmək 
haqlarının artırılması istiqamətində 
atılan addımlar buna bariz 
nümunədir. Prezident tərəfindən 

son dövrlərdə imzalanan fərman 
və sərəncamlardan cəmiyyətin 
bütün sosial kateqoriyalarından 
olan vətəndaşlar yararlana bildilər. 
Bu günlərdə əhalinin aztəminatlı 
kateqoriyası hesab edilən qaç-
qın və məcburi köçkünlərin 
aylıq müavinətlərinin artırılması 
ilə bağlı imzalanan Prezident 
sərəncamı da həmin təbəqədən 
olan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin məbləğinin 2019-cu 
il aprelin 1-dən 50 faiz artırılması 
ilə yadda qaldı. Bütün bu addım-
lar Prezident tərəfindən həyata 

keçirilən kompleks sosial islahat-
lar paketinin tərkib hissəsi kimi 
qiymətləndirilməlidir. 

Təbii ki, bu istiqamətlərdən 
biri də məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, 
onların yeni yaşayış yerləri ilə 
təmin olunmasıdır. Bildiyimiz 
kimi, Azərbaycan bəlkə də dün-
yanın ən çox məcburi köçkünə 
sahib olan ölkəsidir. 1990-cı 
illərdən başlayaraq ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
vəhşiliklər nəticəsində xalqımız 
bir çox çətinliklərlə üzləşmişdir. 
Lakin, dövlətin məqsədyönlü 
siyasəti və uğurlu addımları 
nəticəsində onların problemləri 
lazımi səviyyədə öz həllini tapdı. 
Təbii ki, məcburi köçkünlərə 
dövlət qayğısı hər zaman 
Azərbaycanın daxili siyasətinin 
ən mühüm məsələlərindən 
biridir. Prezident İlham Əliyev 
siyasətinin ən böyük fəlsəfəsi on-
dan ibarətdir ki, o, Azərbaycanın 
hər bir vətəndaşının Prezidentidir. 
Biz hər zaman onun bütün sosial 
qruplara qarşı eyni qaydada qay-
ğısını görür və müşahidə edirik. 

Eyni zamanda, bu ilin fevral 
ayında ölkə başçısının prob-
lemli kreditlərlə bağlı imzaladığı 
fərman təqdirəlayiqdir. İllərdir ki, 

problemli kreditlər vətəndaşları 
narahat edən əsas məsələlərdən 
biri idi. Qlobal iqtisadi və maliyyə 
böhranı, bununla əlaqədar enerji 
resurslarının qiymətinin kəskin 
aşağı düşməsi Azərbaycan iqtisa-
diyyatına da öz təsirini göstərmiş, 
nəticədə əhalinin müəyyən qrupu-
nun ödəmə qabiliyyəti zəifləmiş, 
xarici valyutada borc almış 
vətəndaşların banklar qarşısında 
öhdəlikləri artmış, bu məsələ ilə 
bağlı məhkəmə müstəvisində 
baxılma halları çoxalmışdı. Lakin 
son dövrdə respublikamızda mak-

roiqtisadi sabitliyin təmin olun-
ması, iqtisadi inkişaf templərinin 
bərpa edilərək artması və maliyyə 
imkanlarının genişlənməsi digər 
sahələr kimi, əhalinin xarici val-
yutada olan ödəmə vaxtı keçmiş 
kredit borclarının ödənilməsinə 
də dövlət dəstəyi göstərilməsi 
üçün şərait yaradıb. Problemin 
optimal həlli yollarını tapmaq, bu 
məsələnin əhali və dövlət büdcəsi 
üçün ən əlverişli variantda aradan 
qaldırılması məqsədilə 2018-ci 
ildən ictimai müzakirələr təşkil 
olunmuş, Azərbaycan Preziden-
tinin tapşırığına əsasən hökumət 
bu istiqamətdə fəal iş aparmış 
və təkliflər hazırlamışdır. Paralel 
olaraq məsələnin Milli Məclisdə 
müzakirəsi təşkil edilmiş, müxtəlif 
təkliflər irəli sürülmüşdür. Prob-
lemli kreditlərin həlli Azərbaycan 
hakimiyyətinin ciddi sosial 
təşəbbüsüdür və vətəndaşların ri-
fahını daha da yüksəltmək, onların 
maliyyə yükünü azaltmaq, dünya 
bazarında neftin qiymətinin 3-4 
dəfə azalması ilə bağlı baş vermiş 
devalvasiya nəticəsində fiziki 
şəxslərin xarici valyutada olan 
kreditləri üzrə onların üzləşdiyi 
maliyyə itkisini qarşılamaq 
məqsədi daşıyır.

 İslahatların effektiv şəkildə 
keçirilməsi üçün vergi sahəsindəki 
reformalar da çox vacib idi. 
Əhalinin güzəranının yaxşılaşdı-
rılması, səmərəli sosial siyasət 
üçün vergi sahəsində şəffaflığı 
təmin edən islahatlara ehtiyac var 
idi. Vergi, gömrük sahəsindəki 
islahatların nəticəsi kimi büdcənin 
əlavə maliyyə resursları əldə 
etməsi, dövlətin sosial və digər 
sahələrdəki siyasətini daha da 
effektiv etməyə yönəlmişdir. 

Bu ilin ötən dövrü ərzində 
həllini tapan digər aktual prob-
lem – milyonları narahat edən 
“kupça”lar məsələsi olmuşdur. 
Prezidentin verdiyi mühüm qərarla 
çoxmənzilli binaların “kupça” 
probleminə son qoyulmuşdur.

Həmçinin, son aylar ərzində 
idarəetmədə baş verən struk-
tur islahatlarını da qeyd etmək 
xüsusilə vacibdir. Ölkəmiz regio-

nun aparıcı dövləti kimi daha çevik 
struktura malik optimal idarəetmə 
tələb edir. Burada strateji uğurların 
davamlılığını təmin etmək üçün 
daha səmərəli şərtlər formalaş-
dırmaq ciddi əhəmiyyət kəsb edir. 
Prezidentin rəhbərliyi ilə aparı-
lan struktur islahatlarının əsas 
məqsədi idarəetmədə çevikliyi və 
səmərəliliyi artırmaq, cəmiyyətdə 
formalaşan yeni çağırışlara və 
siyasi –iqtisadi proseslərə adek-
vat cavab verən uyğunluğu təmin 
etməkdir. Struktur islahatları “yaxşı 
idarəetmə” və “açıq hökumət” 
prinsiplərinə uyğun olmaqla dövlət 
idarəetməsinin dünya standartla-
rında həyata keçirilməsini təmin 
edir. 

Sözsüz ki, həyata keçirilən 
islahatlar idarəetmənin optimal-
laşdırılması ilə yanaşı, onun 
səmərəliliyini də artıracaq və bu, 
davamlı hal alacaq. Eyni zaman-
da, həyata keçirilən islahatlar 
ölkəmizdə biznes mühitinin daha 
da yaxşılaşdırılmasına, dövlət 
xidmətlərinin daha əlçatan və 
keyfiyyətli olmasına, müxtəlif 
sosial kateqoriyalar olmaq-
la, ümumilikdə, Azərbaycan 
vətəndaşının daha firavan yaşa-
masına xidmət edəcək.

Bir-birini tamamlayan sistem-
li islahatlar ölkəmizin gələcək 
inkişafı üçün qaçılmaz idi. 
Sonda Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan dövlətçiliyinin 2003-
cü ildən başlayaraq daha da 
inkişaf etdirdiyini qeyd edə bilərik. 
Bu illər ərzində daxili və xarici 
siyasətin tam vəhdəti təmin edilib. 
Strateji siyasi xətt üzrə davam 
edən bu siyasət ölkəmizin, sözün 
həqiqi mənasında, tam olaraq 
müstəqil dövlət kimi varlığı üçün 
vacib idi. 

Zaur MƏMMƏDOV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

müəllimi, siyasi elmlər üzrə 
fəlsəfə doktoru, Bakı Politoloq 

Klubunun rəhbəri 

Prezidentin qətiyyəti – 
cəmiyyətin dəstəyi

H ər bir dövlətin və cəmiyyətin həyatında, onun 
inkişafında ən vacib amillərdən biri məhz ən 
yüksək pillədə kimin durmasıdır. Siyasi liderin 

populyarlığı və nüfuzu onun ölkə daxilində, xalq arasında 
qazandığı nailiyyətlərdən asılıdır. Liderin rəhbərliyi 
dövründə sosial, iqtisadi və siyasi sahələrdə apardığı 
işlərin nəticələrinə görə, insanların müəyyən rəyləri 
formalaşır. Məhz bunun nəticəsidir ki, bir il bundan 
əvvəl, seçicilərin 86,02 faiz səsini toplayan İlham Əliyev 
inamlı qələbə qazanaraq, yeddi il müddətinə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti seçildi. 

Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 
aprelin 15-də imzaladığı sərəncam və 
fərmanlar bir sıra kateqoriyalardan 

olan vətəndaşlara sosial müavinətlərin və 
 Prezident təqaüdlərinin aprelin 1-dən orta 
hesabla 100 faiz artırılmasını, yeni təqaüd 
növlərinin təsis olunmasını reallaşdırır. 
Həmin sənədlər dövlət başçısı tərəfindən 
əhalinin, xüsusilə həssas qruplara aid 
vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində atılan növbəti mühüm addımın 
bariz ifadəsidir. 

Sosial islahatların uğurları
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Bu baxımdan sürət rəmzi olan “Formula-
1”-in artıq dördüncü dəfədir ki, ölkəmizdə 
keçirilməsi və bu mötəbər yarışa hazırlıq 
prosesləri xüsusi qiymətləndirilməlidir. Qeyd 
edilməlidir ki, ilk baxışda sürət yarışının 
digər ölkələrdəki kimi yüksək səviyyədə 
keçirilməsinə, bu yarışa yerli azarkeşlərin 
və medianın marağına tərəddüdlə yana-
şanlar olsa da, 2016-cı il iyunun 19-da 
Azərbaycanda ilk dəfə təşkil olunmuş "For-
mula–1" Avropa Qran-prisi ölkəmizin idman 
tarixinə bir ilk olaraq yazıldı. Üçgünlük yarış 
istər yüksək təşkilatçılıq səviyyəsinə, istərsə 
də azarkeşlərin coşqusuna görə yadda qaldı. 

Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə Bakının evsahib-
liyi etdiyi sürət yarışı yerli və beynəlxalq 
KİV-də geniş işıqlandırıldı. Dünyanın 
nüfuzlu idman portalları və nəşrləri Bakının 
bu yarışa necə evsahibliyi etməsindən, eləcə 
də pilotların Bakı trası barədə fikirlərinə yer 
ayırmağa başladı. İlk dəfəsindən uğurla start 
götürən “Formula-1” yarışı ilə Azərbaycan 
bu sürət yarışını ənənəvi olaraq keçirən digər 
ölkələrdən heç də geri qalmadığını göstərdi. 

Dörd il əvvəlki həyəcanlar 
Əlbəttə ki, ilk yarış daim diqqətçəkən və 

yaddaqalan olur. 2016-cı il iyun ayının 19-da 
keçirilmiş “Formula-1” Avropa Qran-prisinin 
açılış mərasimi və final yarışı həyəcanlı 
məqamları ilə yadda qaldı. Sözsüz ki, indiyə 
kimi Bakının evsahibliyi etdiyi Birinci 
Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi 

Oyunları kimi yarışlar 
həm də milli mədəni 
irsimizin, musiqimizin 
tanıdılması və təqdim 
edilməsi baxımından 
özünəməxsus çalarları 
ilə seçilib. Azərbaycan 
auditoriyası üçün yeni 
olan “ Formula-1” 
yarışı da bu baxım-
dan fərqləndi. Açılış 
mərasimində alov, su, 

külək, irəli və birlikdə rəmz və modellərinin 
vəhdəti könüllülər, azərbaycanlı sənətçilər, 
milli qruplar və beynəlxalq ifaçılardan 
ibarət 626 nəfərlik heyət tərəfindən təqdim 
edilməsi dünyanın müxtəlif ölkələrini 
əhatə edən sürət azarkeşlərində milli 
mədəniyyətimiz barədə təsəvvür yarat-
mış oldu. Lakin 2016-cı ildə “Formula-1” 
Avropa Qran-prisi yarışının ən diqqətçəkən 
məqamı Prezident İlham Əliyevin və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın yarışın açılış 
mərasimində iştirakı və onu izləməsi oldu. 
Bu, sözsüz ki, ölkəmizin idmanın inkişafına 
göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Bakı-
da birincilik qazanmış Avropa Qran-prisinin 
qalibi–“Mersedes” komandasının üzvü Niko 
Rosberqə birincilik medalının Azərbaycan 
Prezidenti tərəfindən təqdim edilməsi dünya 
mediasının diqqətində oldu. Təbii ki, ilk 
yarışdan sonra ölkəmizdə keçirilmiş qran-

prilərin Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən maraqla 
izlənilməsi ənənə halını aldı.

Artıq Bakı dördüncü dəfədir ki, 
“Formula-1” Azərbaycan Qran-prisinə 
evsahibliyi edəcək. Çox güman ki, bu yarış 
da idman tariximizdə maraqlı məqamlarla 
yadda qalacaq. 

Çinin Şanxay şəhərində keçirilmiş möv-
sümün üçüncü yarışından sonra pilotların 
diqqəti Bakı trasına yönəlib. Yeri gəlmişkən, 
qeyd edək ki, Şanxayda keçirilmiş yarış 
“Formula-1” tarixində 1000-ci mərhələ 

olaraq tarixə düşdü. Şanxaydakı dünya 
çempionatından sonra isə dünyaca məşhur 
pilotların rəqabət aparacağı növbəti yarış 
Bakının hazırlaşdığı Azərbaycan Qran-prisi 
olacaq. Artıq Bakının küçələri “Formula-1” 
əhval-ruhiyyəsindədir. Küçələrdə asılmış 
reklam lövhələri, quraşdırılmış oturacaqlar 
və s. bunu deməyə əsas verir.

Pilotların Bakı yarışından gözləntiləri
“Formula–1” tarixinin 1001-ci 

yarışı olacaq 2019-cu ilin Azərbaycan 
Qran-prisində məşhur sürət ustalarının 
gözləntiləri böyükdür. İkiqat dünya çem-
pionu Mika Hakkinen “Formula-1” Çin 
Qran-prisinin yekunlarını dəyərləndirərkən 
Bakıda keçiriləcək Qran-pri ilə bağlı da 
fikirlərini bölüşüb: “Valtteri Bottas ötənilki 
Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olmalı idi. 
Lakin şinin deşilməsi onu finişə üç dövrə 
qalmış qələbədən məhrum etdi. Növbəti 
həftə o, yürüşdə qələbə qazanmaq, şəxsi 
hesabda liderliyini qaytarmaq və Hemilton-
la mübarizəni davam etdirmək üçün Bakıya 
yollanacaq. Bakı trası maraqlıdır: aşağı 
qoşulma, dar sahələr və ötüb keçməyin 
mümkün olduğu çox uzun düz yol.”

Çin Qran-prisinin qalibi, “Mercedes”in 
pilotu Lyuis Hamiltonun Bakı trasında da 
uğur qazanacağına inamı böyükdür. O, Çin 
Qran-prisindən sonra mətbuata verdiyi açıq-

lamada bildirib: “ Ötən iki mövsümdə orada 
problemlərimin yaranmasına baxmayaraq, 
Azərbaycandakı tras əladır. Bu, maraqlı 
“uik-end” idi. Mən orada əvvəlkindən daha 
yüksək nəticələrə nail olmaq istəyirəm.”

 Britaniyalı pilot L.Hamiltonun 
sözlərinə görə, bolidin sürətinin az olmasına 
baxmayaraq, ötən il qələbə qazanmaqda 
bəxti gətirib. “Mən Valtteri Bottasın və 
xüsusilə, “Ferrari”nin Bakıda daha sürətli 
olacağını gözləyirəm”, – deyə o, əlavə edib.

“Mercedes” komandasının pilotu 
Valtteri Bottas Çin Qran-prisi ilə bağ-
lı təəssüratlarını bölüşərkən Bakıdakı 
yarışdan da danışıb: “Biz trasda Bəhreyndə 
olduğundan daha inamlı idik. Komanda 
yaxşı formadadır və maksimum nəticə əldə 
etməyə çalışmalıyıq. Şanxay trası bir çox 
cəhətdən unikaldır, Bakıda isə bizi fərqli 
yürüş gözləyir. İki həftədən sonra bizi 
nələrin gözlədiyi məlum olacaq”.

“Racing Point”in pilotu Serxio Peres 

“Çin trası heç vaxt bizim sürətlə yürüş 
etdiyimiz traslar sırasına daxil olmayıb. 
Bu səbəbdən fürsətdən istifadə edərək xal 
qazanmağımız çox mühüm idi. Biz Bakıda 
daha yaxşı çıxış etməliyik”– deməklə, ümid 
və gözləntilərini Bakı trasına bağlayıb. Çin 
Qran-prisinə qədər də uğurlu çıxış etməyən 
və yarışı 15-ci pillədə başa vurmuş “Alfa 
Romeo”nun pilotu Antonio Covinatsi ümid 
edir ki, Bakı trasında Şanxaydakı uğursuz-
luğunun əvəzini çıxacaq: “Planımız baş 
tutmadı, indi mən artıq Azərbaycanda hər 
şeyi yenidən başlamaq fürsətini gözləyirəm. 
Bakı trası ilə məni xoş xatirələr bağlayır. 
“Formula–1” sükanı arxasında Bakı tra-
sında çıxış etmək çox gözəl olardı. Görək, 
necə alınacaq”. 

Çin Qran-prisi britaniyalı Luis Ha-
milton və finlandiyalı Valtteri Bottaçın və 
“Ferrari”nin almaniyalı pilotu Sebastian 
Fettelin birinci, ikinci və üçüncü yerləri 
tutması ilə yadda qaldı. İndi isə növbədə 
Azərbaycan Qran-prisi–“Formula-1” 
tarixinin 1001-ci yarışıdır. Gözləyək, görək, 
tarixi yarışda kimlər seçiləcək!

 Əfsanə BAYRAMQIZI,  
Elşən AĞALAR (foto) 

“Xalq qəzeti”

SOCAR-ın “Xəzər və Mərkəzi Asiya: 
ticarət, logistika, neft emalı, neft-kimya” Forumu

Nazir bildirib ki, son dövrlərdə 
neftin qiymətinin geosiyasi 
proseslərdən asılılığı güclənib 
və neft riskli bir enerji resursuna 
çevrilib, bu isə neft ölkələrini bu 
riskləri azaltmaq üçün bazarın 
tənzimlənməsi kimi əlavə bir 
öhdəliklə yükləyib. 

“OPEC plus” formatında qəbul 
edilmiş qərarların neft bazarını 
tarazlaşdıran əsas mexanizm 
olduğunu bildirən nazir geo-
siyasi qeyri-sabitliyin qaldığı 
bir dövrdə neft ölkələri arasın-
da əməkdaşlığın vacibliyini və 
Azərbaycanın bu əməkdaşlığın ilk 
təşəbbüskarı və neftin qiymətinin 
sabitləşdirilməsinin fəal tərəfdaşı 
olduğunu vurğulayıb: “Hazırda nef-
tin qiyməti qənaətbəxşdir, dekabr-
dakı qərarın icra səviyyəsi aybaay 
yüksəlir. İyunda hasilatın azaldıl-
ması ilə bağlı yeni qərarın qəbulu 
isə bir sıra faktorlar və kommersiya 
ehtiyatlarından asılı olacaq”.

O, OPEC-ə üzv ölkələrlə, enerji 
sahəsində fəaliyyət göstərən bir çox 
şirkətlərlə yaradılan əməkdaşlıq im-
kanlarından da danışaraq Energeti-

ka Nazirliyinin 2019-2021-ci illərdə 
yanacaq-enerji balansı üzrə proq-
nozlarını diqqətə çatdırıb. Bildirib 
ki, ölkədə neft hasilatında sabitlik, 
təbii qaz istehsalı və ixracında isə 
artım gözlənilir: “Bu dövrdə də 
Azərbaycanın neft–qaz sənayesinin 
başlıca inkişaf mənbəyi rolunu 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqları və 
“Şahdəniz” yatağı oynayacaq. Bu il 
qaz hasilatında 19 faiz, ixracında isə 
25 faiz artım, 2021-ci ildə qaz hasi-
latının 45 milyard kubmetrə çatacağı 
proqnozlaşdırılır”.

Qeyd edib ki, indiyədək 
Xəzərin Azərbaycan sektorundakı 
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağın-
dan 104 milyard kubmetrdən çox 
təbii qaz hasil olunub. Yataqdan, 
həmçinin 25 milyon ton kondensat 
çıxarılıb.

Nazir, həmçinin Azərbaycanı 
emal məhsullarının istehsalı və 
ixracında aparıcı ölkəyə çevirmək, 
bu məhsullar hesabına ölkə iqti-
sadiyyatına mənfəət qazandırmaq 
məqsədilə emal sektorunda həyata 
keçirilən layihələrdən danışıb və 
ölkəmizin regional əhəmiyyətli 
logistika və ticarət qovşağı kimi 
aparıcı mövqeyinin neft-qaz və 
neft-kimya məhsullarının idxal-ix-
racı əməliyyatlarının daha sərfəli 
şərtlərlə aparılmasına geniş imkan-
lar yaratdığını qeyd edib.

SOCAR-ın birinci vitse-prezi-
denti, akademik Xoşbəxt Yusifzadə 
vurğulayıb ki, indiyədək “Azəri-
Çıraq-Günəşli” layihəsinin işti-
rakçıları mənfəət neftindən gəlir 
əldə edirlər. Belə ki, işlənmənin 
əvvəlindən bu günədək dünya 

bazarında Azərbaycanın payına 
düşən 279 milyon ton mənfəət nefti 
satılıb. İndiyədək AÇG yataqla-
rından 481,6 milyon ton neft hasil 
olunub. Bu vaxta kimi 506 milyon 
ton Azərbaycan nefti dünya baza-
rına çıxarılıb və həmin həcmin 383 
milyon tonu Bakı-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC) əsas ixrac neft boru kəməri 
ilə nəql edilib.

BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyə regionu üzrə əlaqələr, 
xarici işlər və strategiya üzrə 
vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli 
məruzəsində qeyd edib ki, “Azəri-
Çıraq-Günəşli” yataqlarından bu 
vaxtadək 3,5 milyard barrel neft ha-
sil olunub. AÇG yataqlar blokunun 
işlənməsinə ümumilikdə 36 milyard 
ABŞ dollarından çox sərmayə 
qoyulub. 

Ekologiya və təbii sərvətlər 
naziri Muxtar Babayev və 
digərləri çıxış edərək bildiriblər 
ki, forum ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuş və 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə uğurla həyata keçirilən neft 
strategiyasının işıqlandırılması 

üçün unikal platformadır. Qeyd 
olunub ki, forumun təşkili artıq 
ənənəvi hal alıb.

Qeyd edək ki, 2016-cı ildən 
hər il təşkil olunan forumda bu 
il 20-dən çox ölkədən 300-dək 
nümayəndə, o cümlədən Xəzər 
və Mərkəzi Asiya regionlarının 
yanacaq-energetika, neft-kimya 
komplekslərinin və logistika 
strukturlarının, həmçinin aparıcı 
yerli və beynəlxalq şirkətlərin top 
menecerləri, sahəsinin öndə gedən 
ekspertləri, analitiklər, diplomatik 
korpus nümayəndələri və digər 
çoxsaylı mütəxəssislər iştirak 
edirlər. İştirakçılar Azərbaycanın 
neft-qaz sənayesinin inkişafı, Xəzər 
regionu və Mərkəzi Asiyada neft və 
qaz bazarları, karbohidrogenlərin 
logistika və tranzit potensialı, 
başlıca ixrac marşrutları, xam 
neft və neft məhsullarının ticarət 
dövriyyəsi, neft emalı və neft-kimya 
müəssisələrinin modernləşdirilməsi, 
neft və qaz emalı sahəsində 
innovativ texnologiyalar və bir çox 
digər sahələrdə çoxsaylı məruzələr 
və ekspert rəyləri ilə tanış olmaq 
imkanı əldə edirlər. Forum işti-
rakçılarının “SOCAR Karbamid”, 
“SOCAR Methanol”, SOCAR 
Polymer” zavodlarına və Səngəçal 
neft terminalına səfərləri nəzərdə 
tutulub.  

Dörd gün davam edəcək 
forumda “Azərbaycanın neft-qaz 
sənayesinin inkişafı”, “Xəzər Re-
gion və Mərkəzi Asiya-Qlobal neft 
və qaz bazarının tərkib hissəsi”, 
“Azərbaycan və Transqafqaz 
regionunda karbohidrogenlərin 
logistika və tranzit potensialı”, 
“Xəzər regionunda qaz bazarının 
inkişafı”, “Xəzər və Mərkəzi Asiya 
regionunun başlıca ixrac marşrutla-
rı” və digər mövzularda müzakirələr 
aparılacaq.  

AZƏRTAC

Yüklərin böyük hissəsi 
Azərbaycanın “Silk Way West 
Airlines” aviaşirkəti tərəfindən 
daşınmışdır.  Milli yük aviada-
şıyıcısı təkcə “Formula-1”in 
Azərbaycan mərhələsi üçün 
deyil, həm də müxtəlif qitələrdə 
digər yarışlar üçün avadanlıqla-
rın daşınmasını həyata keçirir.

Qeyd edək ki, bolidlərin 
təkərləri daimi +20 dərəcə tem-
peraturun saxlanıldığı xüsusi 
konteynerlərdə daşınır. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunun mətbuat xidməti 

bildirir ki,
Azərbaycan Qran-prisi 

2019-cu il aprelin 26-dan 
28-dək keçiriləcək. Yarışlar 
qədim İçərişəhər, şəhərin 
müasir hissəsinin siluetləri və 
Xəzər sahili mənzərə fonunda 
keçiriləcək.

“Xalq qəzeti”

Daniil bildirib ki, bu 
trasda müxtəlif elementlər 
mövcuddur, ona görə də 
burada hərəkət etmək 
maraqlıdır: “Bu trasda 

ötmə üçün çoxlu imkanlar 
var, uzun düz yollar digər 
bolidlərlə mübarizə apar-
mağa imkan verir. Tras 
çox maraqlı və tələbkardır. 

Burada əyləc baxımından 
çox diqqətli olmaq lazım-
dır”.

 “Xalq qəzeti”

Qubada yaşayan dağ yəhudiləri 
Pesax bayramını qeyd edirlər

Qırmızı qəsəbə sakini Boris Simanduyev AZƏRTAC-ın 
bölgə müxbirinə bildirib ki, Pesax yəhudilərin ən mühüm 
bayramlarından biridir. Tarixi mənbələrə görə, hələ 3 min 
500 il əvvəl Misir fironunun zülmündən xilas olan yəhudilər 
8 gün tanrıya dua ediblər. Yəhudilər baharın gəlişi ilə eyni 
vaxtda azadlığın əldə edilməsini milli bayram kimi qeyd 
etməyə başlayıblar.

Qırmızı qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Yafo Yadadaye-
va Pesax bayramının simvolunun duzsuz, qurudulmuş 
çörək olduğunu bildirib. Ənənəyə görə, yəhudilər bayram 
günlərində yeganə un məmulatı kimi məhz duzsuz, quru 
çörək – “Matsa”dan istifadə etməlidir. Bayrama qədər 
bütün evlərdə, küçələrdə təmizlik işləri görülür. Bayram 
günlərində isə hamı ibadət edir, bir-birini qonaq çağırır.

Quba Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Qırmızı 
qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Pisax İsa-
kov bildirib ki, Qırmızı qəsəbədə 3 mindən çox dağ yəhudisi 
yaşayır. Burada doğulan, hazırda isə xarici ölkələrdə yaşa-
yan dağ yəhudilərinin də Pesax bayramını Vətəndə qeyd 
etmələri ənənəyə çevrilib.

Dağ yəhudilərinin Qubada məskunlaşması XVIII 
əsrin ortalarına təsadüf edir. Fətəli xanın Quba xanlığına 
rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bütün ətraf ərazilərdə yaşayan 
yəhudilər bura köçməyə başlayıblar. Həmin vaxt salınan 
yəhudi məhəllələrində 10-dan çox sinaqoq inşa olunub.

Pesax bayramı aprelin 29-dək davam edəcək.

Bakı “Formula-1” 
əhvali-ruhiyyəsindədir

Paytaxtımız dünyada mötəbər idman yarışlarının keçirildiyi 
şəhər kimi tanınır və sevilir. Ölkəmizin sürətlə inkişafının və 
tərəqqisinin nəticəsidir ki, artıq şəhərimiz bizim üçün ənənəvi 

olmayan idman yarışlarına da evsahibliyi etməklə, bu sahəyə 
marağı olan azarkeşləri Azərbaycanda birləşdirir. İlk baxışda, adi 
görünən bu məqam, əslində, ölkəmizin idman nailiyyətləri, turizm 
potensialı baxımından tanıdılması, azarkeşlərin ölkəmizin idman 
uğurları ilə yanaşı, tərəqqisi, müasir həyat tərzi, mədəni irsi ilə 
tanışlığı baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

“Formula-1” Bakı Qran-prisinin 
bolidləri Bakıya gətirilib

“Formula-1” Bakı  Qran-prisi 
çərçivəsində Bakı 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna yüklərin 
gətirilməsinə başlanılmışdır.Yarış bolidləri, on-
lara xidmət və yarışların təşkili üçün lazım olan 
avadanlıq reyslərlə Şanxay və Bəhreyndən 
gətirilmişdir. 

Daniil Kvyat: Bakı trası 
daha maraqlıdır

Bakı trası daha maraqlıdır, bir 
çox çətinliklər  yaradır. Bunu 
“Toro Rosso” “Formula-1” 
komandasının rusiyalı pilotu 

Daniil Kvyat deyib.

Dünyanın diqqəti “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-prisinə yönəlib!

Aprelin 22-də Bakıda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə 
həsr olunan SOCAR-ın IV beynəlxalq “Xəzər 
və Mərkəzi Asiya: ticarət, logistika, neft ema-

lı, neft-kimya” Forumu işə başlayıb. Energetika naziri 
Pərviz Şahbazov forumun Xəzər və Mərkəzi Asiya adı 
altında keçirilməsinin Azərbaycanın enerji siyasətinin 
iki regionu uzunmüddətli layihələrlə bir-birinə bağla-
dığının bariz nümunəsi olduğunu deyib.

Quba rayonunda yaşayan dağ yəhudiləri 
baharın gəlişi ilə əlaqədar Pesax bayramını 
qeyd etməyə başlayıblar. AZƏRTAC xəbər 

verir ki, azadlıq və bahar anlamını verən Pesax 
bayramı dağ yəhudilərinin kompakt yaşadığı Qır-
mızı qəsəbədə hər il təntənə ilə qarşılanır. Aprelin 
19-dan başlayan bayram 8 gün ərzində müxtəlif 
dini ayinlərlə müşayiət olunur, dağ yəhudiləri səhər 
və axşam saatlarında sinaqoqa gedib ibadət edirlər.
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Akademik əsərdə XVI-
II əsrdən XX əsrin 
90-cı illərinə baxış 

sərgiləyərək yazır: “Mərkəzi 
hakimiyyətin dağılmasından 
istifadə edən yerli feodallar var 
gücləri ilə müstəqilliyə can atır, 
hər kəs öz xanlığını yaradıb, 
siyasi mübarizəyə girişmək üçün 
dəridən-qabıqdan çıxırdı”. Təəssüf 
ki, məhz ötən əsrin 90-cı illərində 
də belə idi. Və nə yaxşı ki, Ulu 
Tanrı Azərbaycan xalqına Heydər 
Əliyev kimi cəsarətli sərkərdəni, Ali 
Baş Komandanı, siyasi birlik yolu 
tutan lider–strateqi bəxş etmişdi. 
Və nə yaxşı ki, xalq öz güvənc və 
ümid yerini səslədi, hakimiyyətdə 
yenə – ikinci dəfə böyük siyasətçi 
Heydər Əliyevi görmək istədi, 
onu dəstəklədi... və ölkə xanlıqlar 
dövründə olduğu kimi bölünmədi.

Çox müdrik bu siyasi kur-
su da Prezident İlham Əliyev 
konkretləşdirdi – çoxmillətli ölkədə 
“Azərbaycanda multikultura-
lizm (çoxmədəniyyətlilik) dövlət 
siyasətidir” – deyə bəyan etdi,  
bütün müxtəlif mədəniyyətləri bir 
amal, bir məfkurə, azərbaycançılıq 
ideyası ətrafında birləşdirdi. 

Akademik Ramiz Mehdiyev 
qeyd edir ki, zəngin idarəçilik 
təcrübəsinə malik, böyük siyasi 
iradə və səriştə sahibi Heydər 
Əliyev olmasaydı, bəzən ayrı-ayrı 
şəxslərin hakimiyyət hərisliyi ucba-
tından, bəzən isə xarici qüvvələrin 
əmri ilə alovlanan separatçılıq 
atəşində gənc dövlətçiliyimiz yanıb 
külə dönəcəkdi.

Nəzərə alaq ki, əsər tarixi 
kontekstdə siyasi təhlillərlə zəngin 
olduğu üçün xanlıqlar institutu-
nun yazılı rəsmi sənədlərinin elmi 
abidəsidir. Akademik Akif Əlizadə 
əsərin məziyyətlərindən danışarkən 
söylədiyi kimi, bu kitab tarixşünas-

lığa sanballı töhfə, gənc tarixçilər 
üçün dəyərli mənbədir. Əsər huma-
nitar və ictimai elmlərin bundan 
sonrakı inkişafı üçün mükəmməl 
yeni tarixi baza formalaşdırır.

 Azərbaycanın xanlıqlar dövrü 
ziddiyyətli, qarışıq, keşməkeşli 
olmuşdur. Müəllifin təbirincə desək: 
“Azərbaycanın da tarixində xüsusi 
həssaslığı, taleyüklülüyü və dəyəri 
baxımından digərlərindən fərqlənən 
dövrlər, hadisələr və şəxsiyyətlər 
vardır”. Xanlıqlar dövrü Azərbaycan 
dövlətçiliyinin və xalqının taleyində 
oynadığı rol baxımından tariximi-
zin ən mühüm mərhələlərindən 
birini təşkil edir. Bu mənada təqdim 
edilən əsər də məhz öz aktuallığı 
ilə ictimai-siyasi elmdə dəyərlidir. 

Akademik dövlətçilik institu-
tunun tam əsaslı öyrənilməyən 
səhifələrini –yazılan məktubları, 
verilən fərmanları və s. sənədləri 
azərbaycançılıq məfkurəsi baxı-
mından işıqlandırır. Əsər həqiqətdə 
Səfəvilər hakimiyyətindən gələn 
yolda Azərbaycan dövlətçilik 
institutunun reallıqlarına söykənən 
siyasi-ideoloji və tarixi xronoloji 
elmi sistemdir. Təbii ki, xanlıqların 
institutlaşma prosesinə akademikin 
məntiqi ilə yanaşdıqda görürük ki, 
xanlıqlar dövrü ilə müstəqilliyimizin 
ilk illəri arasında mövcud olan 
kədərli oxşarlıqlardan daha biri 
torpaqlarımızın itirilməsi ilə bağlıdır. 
Əsər boyu bir həqiqət qırmızı xətlə 
keçir: “Tarix ondan zəruri dərslər 
çıxarılmadığı təqdirdə daha aman-
sızlıqla təkrar olunur”.

 Kitabda maraqlı çoxça-
larlı siyasi-ideoloji problemlər 
kontekstində həm də qonşu işğalçı 
erməni dövlətinin yaradılması və 
bu quruluşun da məhz xanlıqlar 
dövründən başlanılmasından 
geniş bəhs olunur. Akademik İsa 
Həbibbəyli bu barədə danışarkən 

deyir: “Kitab zəngin arxiv mate-
rialları, mühüm tarixi qaynaqlar, 
hərtərəfli müqayisələr, dərin 
təhlillər əsasında yazılmış, gənc 
tədqiqatçılar üçün istiqamətverici 
proqramdır”.

Əsərin əsas məziyyətlərindən 
biri də nəinki tarixi faktların, tarixi 
mərhələlərin sənədlərlə açılması, 
həmçinin cəmiyyətimizin, soy-
daşlarımızın siyasi cəhətdən 
maarifləndirilməsi, onların tarixin 
ibrət dərsləri ilə yaxından tanış 
edilməsi kimi problemlərə də 
istiqamət verməsidir. 

 Professor İlham Məmmədzadə 
kitab haqqında bəhs edərkən 

yazır: “Ramiz Mehdiyevin fikrincə, 
tarixin özünün də digər elmlərə 
ehtiyacı vardır. Məsələn, yalnız 
fəlsəfi ümumiləşdirmələrin, icti-
mai araşdırma metodologiyasının 
köməyi ilə Azərbaycan tarixinin 
müxtəlif dövrlərində ümumi olanı 
anlamaq, müasirliyin nə olduğu-
nu, onun mahiyyətini aşkar etmək 
olar. Azərbaycan tarixi və tarix 
fəlsəfəsini, onların bizim siyasi 
irsimiz olduğu da birləşdirir”.

Prinsip etibarilə xanlıqlar 
dövründə milli ideya sanki 
öləzimiş, həm də Rusiya-

ya meyil etmiş sayıla bilər. Xan-
lıqlar dövründə güman olunurdu 
ki, yeniliklər, pozitiv və mütərəqqi 
dəyişikliklər əsasən Rusiyanın təsiri 
altında baş verir və haradasa yad 
olan rus mədəni modellərinin qəbul 
olunmasından ibarətdir. Aydındır 
ki, bu, yalnız millətin öz unikal, 
xüsusi, eyni zamanda, universal 
inkişaf yolunu görən milli liderlərin, 
maarifpərvər elitaların və yaradı-
cı ziyalı təbəqələrinin səyləri ilə 
əldə edilə bilər. Bu kimi məsələlər 
də akademik Ramiz Mehdiyevin 

əvvəlki monumental əsərlərində 
olduğu kimi, bu kitabında da 
mahiyyətcə vahid bir tam, vahid 
bir sistem təşkil edir. Bu əsərdə də 
milli xarakterin nə üçün dəyişdiyi 
və ya dəyişmədiyi məsələlərinə 
toxunulur. Akademik Ramiz 
Mehdiyev yazır: “...Bir həqiqət 
dəyişilməz olaraq qalır: Azərbaycan 
xanlıqlarının böyük əksəriyyəti hər 
zaman birləşmək cəhdlərinə qarşı 
çıxmış, öz taxt-taclarını qorumaq 
naminə titulunun qüruruna yaraş-
mayan vasitələrə belə əl atmaqdan 
çəkinməmişlər”. Müəllif bu yerdə 
çox böyük vətənsevərlik yanğı-
sı ilə yazır: “Azərbaycan xanları 

vaxtilə birləşib ümumi düşmənə 
qarşı vahid cəbhədən çıxış edə 
bilsəydilər, böyük ehtimalla tor-
paqlarımızın bu qədər asanlıqla 
və qısa zamanda işğalı da müm-
kün olmayacaqdı. Müvafiq olaraq 
ermənilərin Vətənimizə kütləvi 
şəkildə köçürülməsi və gələcəkdə 
Azərbaycan torpaqlarında erməni 
dövlətinin yaradılması perspektivi 
də sual altına düşəcəkdi”.

 Müasir Azərbaycanda ictimai 
elmlərin yolgöstərəni olan akade-
mik Ramiz Mehdiyev yazır: “Xalqı-
mızın başına gətirilən faciələr çariz-
min qəddar və qanlı mahiyyətindən, 
müstəmləkəçi xislətindən, ənənəvi 
türk düşmənçiliyindən qaynaqla-
nırdı. Buraya tərəddüd etmədən 
türklərə qarşı tarixən bütün varlığı 
ilə sonsuz kin bəsləyən və onu 
ilk fürsətdə ortaya qoyan erməni 
millətçiliyi amilini də əlavə etmək 
lazımdır”.

 Akademik xanlıqlar dövrünü 
müqayisəli təhlil kontekstində 
XX və XXI əsr Azərbaycanı 
ilə paralelləşdirərək, dövrün, 
şəxsiyyətlərin siyasi paradiq-

mal mənzərəsini işıqlandırır. O, 
 xanlıqları, yəni həm Şimali, həm 
də Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını 
bir-birindən ayırmadan konseptu-
al şəkildə bir yerdə dəyərləndirir. 
Akademik özünəməxsus məntiqi 
əsasla hətta tarixi necə öyrənək, 
necə tədqiq edək kimi sualları da 
cavablandıraraq, ictimai elmin qar-
şısına çox mühüm məsələlər qoyur: 
“Problemlər əhəmiyyətlilik, aktuallı-
lıq dərəcəsinə görə təsnif edilərək 
araşdırılmalıdır”. 

Müəllif təqdim etdi-
yi sənədlərlə necə 
işləmək, onlara istinadən 

təqdimat metodunu diqqətə çatdırır. 

Azərbaycan dövlətçilik tarixində 
xanlıqlar institutunu öyrənəndə: İlkin 
mənbələrə əsaslanmalı; sənədləri, 
məxəz və mənbələri təhlil edəndə 
obyektiv yanaşma, xanlıqlar dövrü-
nün xeyrinə və ziyanına olan mənfi 
və müsbət tandemlərlə bahəm, 
həmin dövrün səciyyəvi, çətin 
durumu, qarşılıqlı münasibətləri 
də nəinki ziddiyyətli, eləcə də açıq 
həqiqətlər olduğu göstərilməlidir 
və “keçmişimizi öyrənmək üçün ilk 
addım kimi tarixə, onun fəlsəfəsinə 
və təyinatına olan münasibətimizi 
dəyişməliyik”.

O dövrki rəsmi sənədlərə, 
məktublara, əmrlərə və fərmanlara 
əsaslanan akademik Ramiz 
Mehdiyev yazır: “Həqiqət və 
ədalət naminə demək lazımdır 
ki, Azərbaycan xanları arasında 
çarizmin əsl mahiyyətini, onun 
niyyətini düzgün qiymətləndirərək, 
ona qarşı son damla qanına qədər 
müqavimət göstərənlər də olmuş-
dur. Qubalı Fətəli xanın varisi Şeyx 
Əli xan məhz belələrindən idi”. 

Müəllif bu əsərində də erməni 
mənbələrinə əsaslanaraq reallı-
ğa siyasi işıq salır: “Tarixçilərimiz 
vaxtilə erməni mənbələrini dərindən 
təhlil və tədqiq edə bilsəydilər, bu 
cür uydurmaların (guya Qarabağda 
söz sahibi olmaları – R.M.) ayaq 
tutub yeriməsi də çətinləşər, onlara 
vaxtında cavab verilmiş olardı”. 
Əsərdə kifayət qədər erməni 
müəlliflərinin yazdıqları üzə çıxarılır, 
onların öz yazdıqları əsasında 
uydurma fikirləri rəqəm və faktlarla 
ifşa olunur. 

Akademik Ramiz Mehdiyev 
qətiyyətlə yazır: “Ümumilikdə, 
bütün Cənubi Qafqazda çarizmin 
gəlişinədək azlıq təşkil edən erməni 

icmasının Qarabağda çoxluq 
təşkil etməsi, yaxud dövlətçilik 
ənənələrinə malik olması haqqın-
dakı fikirlər uydurmadan başqa bir 
şey deyildir”. 

Müəllif kitabda nəinki tarixi-
siyasi, ideoloji məqamlarda, eyni 
zamanda, xanlıq institutu barəsində 
yazılan ədəbi – bədii əsərlərə, o 
cümlədən hətta filmlərə, ssenarilərə 
də fikir bildirir və yazır: “Erməni 
riyakarlığı qədər Azərbaycan 
müəlliflərinin mənbələrlə apardıqları 
zəif, passiv iş də öz rolunu oyna-
mışdır”. 

Əsərin ən mühüm 
məziyyətlərindən biri də akademikin 

dövrü səciyyələndirmə ustadlığının 
hadisə və proseslərə sırf elmi, siya-
si-ideoloji məsələlərə isə obyektiv 
yanaşma tərzi, sinergetik baxışla-
rıdır. Müəllif vurğulayır: “həqiqətin 
tam aşkara çıxarılması üçün 
Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya 
ilə münasibətlərinə ədalətli qiymət 
verilməli, onların xarakteri, inkişaf 
tarixi, pərdəarxası təfərrüatları, 
həmçinin müsbət və mənfi 
nəticələri arxiv sənədləri, dövrün 
mənbələri və sanballı tədqiqat işləri 
əsasında işıqlandırılmalıdır”. 

Əsərin digər mühüm bir 
məziyyəti isə farsdil-

li sənədlərin ilk dəfə ana dilinə 
tərcüməsidir. Məhz bu kontekstdən 
də əsər yazılan və haqqında danı-
şan sənədlərin ensiklopediyasıdır. 
Başqa bir məqam isə Qacarların 
Qafqaz regionu ilə əlaqələrini əks 
etdirən sənədlərin açıqlanmasıdır.

Təbii ki, bu fundamental, 
çoxtərəfli ictimai elmlərin multidis-
siplinarlığını əks etdirən kitabın 
siyasi-ideoloji, tarixi-fəlsəfi dəyəri 
çox qiymətlidir. Akademik Ramiz 
Mehdiyevin Azərbaycan dövlətçilik 
institutuna həsr etdiyi növbəti 
elmi monumental abidə olan bu 
əsərində də irəli sürülən hər bir 
fikir, müddəa, baxış və mülahizələr 
də analitik tədqiqlə bahəm, sanki 
bir orijinal epopeyadır və çox dərin 
məzmuna malik maraqlı elmi xrono-
loji böyük ensiklopedik tarixdir. 

Mən də tarix fakültəsinin 
yetirməsiyəm, amma sovetlər 
dönəmində bizə bunların tam əksini 
öyrədirdilər. Akademikin məntiqində 
tarixə, siyasətə, öz Vətəninə bir 
böyük alimin sevgisi, yanğısı və 
qürurla yanaşması var. 

BU səbəbdən də akade-
mik Ramiz Mehdiye-

vin yazdığı kimi, Azərbaycanda 
mərkəzləşdirilmiş idarəçilik sis-
temi əsaslarının məhv edilməsi 
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 çıxardı.

Akademik İsa Həbibbəylinin 
fikrincə, bu kitab “Azərbaycanın 
xanlıqlar – Səfəvilər – Əfşarlar 
hakimiyyəti ilə Heydər Əliyev – 
İlham Əliyev epoxası arasındakı 

boşluğu doldurmağa xidmət edən və 
dövlətçiliyimizi yaşadan bir əsərdir”.

Akademik Ramiz Mehdiyevin 
məntiqində də “siyasi lider, dövlət 
başçısı, ölkənin və xalqın taleyinə 
cavabdehlik məsuliyyətini öz çiyninə 
götürən hər kəs baş verən prosesləri 
soyuqqanlı şəkildə təhlil edib, düzgün 
həll yollarını tapmağa borcludur. 
Çünki o, yalnız özü üçün deyil, 
məsuliyyətini üzərinə götürdüyü xal-
qı, Vətəni üçün cavabdehlik daşıyır”.

Bu mənada əsərdə istər ulu 
öndər Heydər Əliyevin, istərsə də 
Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdikləri dövlət quruculuğu stra-
tegiyasının, daxildə apardıqları ic-
timai-siyasi inkişaf kursunun hədəfi 
modernləşən, davamlı iqtisadi 
tərəqqiyə söykənən, sosialyönümlü 
islahatlara istiqamətlənən dövlət 
siyasəti ilə bahəm, o cümlədən 
novator düşüncəli, gender 
mədəniyyətli, tarixi-mədəni mənəvi 
köklərini yaşadan, yeniləşən 
Azərbaycanı sevən, qoruyan 
vətəndaşlarımıza diqqət və qayğı 
aşılanır.

Akademik Ramiz  Mehdiyevin 
yeni əsəri barədə qeydlərimi 
ölkənin Birinci vitse-prezidenti 
xanım Mehriban Əliyevanın sözləri 
ilə bitirmək istərdim: “Azərbaycan 
çox zəngin ölkədir, sərvətləri, gözəl 
təbiəti var. Amma bizim ən böyük 
sərvətimiz Azərbaycan xalqıdır, 
Azərbaycan insanıdır... Biz Qaraba-
ğı mütləq qaytaracağıq. Qarabağın 
hər bir kəndində, hər bir şəhərində 
Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq”.

Rəna MIRZƏZADƏ, 
AMEA Fəlsəfə Institutunun 

müasir siyasətin fəlsəfəsi 
şöbəsinin müdiri, professor

Gənclik hər zaman 
cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olub 
və bu gün də belədir. Qürurverici 
haldır ki, bu gün Azərbaycan 
gəncləri cəmiyyətin ictimai-siyasi 
və mədəni həyatında mühüm rol 
oynayır, ölkəmizi istər nüfuzlu 
idman yarışlarında, istərsə də 
beynəlxalq konfrans və forum-
larda uğurla təmsil edirlər. Bütün 
bunlar, təbii ki, dövlətimizin 
apardığı gənclər siyasətinin 
nəticəsidir. Prezident İlham 
Əliyevin prezidentlik fəaliyyətinin 
son bir ili də bu baxımdan 
əhəmiyyətli olub. 

Prezident İlham Əliyev 
əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 
ötən bir il ərzində də gənclər 
siyasətini diqqətdə saxlayıb və 
hər zaman əməli fəaliyyəti ilə 
gənclərin dostu olduğunu sübut 
edib. 

Təkcə 2 fevral--Gənclər 
Günündə onun Azərbaycan 
gəncləri ilə görüşü və onla-
rın qarşısında səmimi çıxışı, 
tövsiyə və arzularını xatırlat-
maq yerinə düşər. Bu il fevralın 
1-də Bakı Konqres Mərkəzində 

baş tutmuş təntənəli görüşdə 
 Prezidentin Azərbaycan gəncliyi 
ilə bağlı səsləndirdiyi müsbət 
fikirlər qəlbimizdə həqiqətən 
də qürur və iftixar hissi yaradır. 
Çünki məhz dövlətin uğurlu 
gənclər siyasəti nəticəsində 
biz ölkəmizi layiqincə təmsil 
edir, fəaliyyətimizlə ölkəmizin 
tərəqqisinə töhfələr veririk. 
 Prezidentin çıxışında “Bizim 
gənclərimiz həmişə yadda 
saxlamalıdırlar ki, Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyi hər şeydən 
üstündür, Azərbaycan xalqının 
maraqları hər şeydən üstün 
olmalıdır. Bir daha demək 
istəyirəm ki, müstəqilliyi qoru-
maq üçün mütləq bilik, savad, 
vətənpərvərlik və milli təfəkkür 
olmalıdır.” – deməsi bizim 
üçün daim xatırladığımız əsas 
tövsiyədir. 

Azərbaycan Gənclərinin 
Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı 
(AGAT) da yarandığı gündən 
ölkə gəncliyinin səsini Avropa-
ya çatdırır, müxtəlif ölkələrdə 
təşkil edilmiş nüfuzlu tədbirlərdə 
ölkəmizi layiqincə təmsil edir. 

Cənab  Prezidentin gənclərlə 
görüşlərində daim onları 
vətənpərvərliyə səsləməsi 
AGAT kollektivi üçün də əsas 
istiqamətdir. Bunun sübutu kimi 
AGAT-ın üç dildə – Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində hazırla-
dığı və Milli Net-in Milli İnternet 
Mükafatına layiq görülmüş 
“ Karabakh” mobil tətbiqetməsinin 
adını çəkə bilərəm. 

Sözsüz ki, Prezident İlham 
Əliyevin gənclərlə bağlı imza-
ladığı sərəncam və fərmanlar 
onun gənclər siyasətinə və eləcə 
də Azərbaycan gəncliyinin daha 
da tərəqqi etməsinə müsbət 
təsirini göstərir. Biz də vətəndaş 
cəmiyyətinin fəal nümayəndələri 
olaraq yaradılmış münbit 
şəraitdə öz fəaliyyətimizlə 
gəncliyimizin cəmiyyətə və 
beynəlxalq aləmə inteqrasiyası-
na, daha da inkişafına çalışırıq.

Lalə MEHDIYEVA, 
Azərbaycan Gənclərinin 
Avropaya Inteqrasiyası 

Təşkilatının sədri

“Tarixə düzgün qiymət vermək, onu düzgün təhlil 
etmək gərəkdir” və “Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, 
dərk etmək və qiymətləndirmək lazımdır. Tarixi 
təhrif etmək də olmaz, tariximizdəki qara ləkələri, 
qara səhifələri unutmaq da” kimi dahiyanə fikirlər 
ulu öndər Heydər Əliyevə məxsusdur. Bu mənada 
akademik Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” əsəri müəyyən 
bir tarixi dövrün ictimai elmdə siyasi-ideoloji, elmi 
xronologiyasıdır. Əsər problemlərin tarixi-siyasi, 
fəlsəfi-geosiyasi əsasda tədqiqinə paradiqmal 
yanaşmadır.

Tarix dünənki siyasət, 
siyasət isə bugünkü tarixdir

Akademik Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” əsərinə dair qeydlər

Prezidentimiz 
gənclərin dostudur

YAP Nəsimi rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin  
V hesabat-seçki konfransı keçirilib

Konfransda əvvəlcə 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət himni səsləndirilib, ümum-
milli lider Heydər Əliyevin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. 
Sonra YAP Nəsimi rayon təşkilatı 
Gənclər Birliyinin fəaliyyətinə həsr 
olunan fotoslayd təqdim edilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
partiyanın rayon təşkilatının 102 
ilk ərazi təşkilatından seçilmiş 
150 nümayəndənin iştirakı ilə 
keçirilən konfransda Gənclər 
Birliyinin sədr əvəzi Söhrab 
Həşimov ötən konfransdan keçən 
müddətdə qurumun fəaliyyəti 
haqqında hesabatla çıxış edib. O, 
hesabat dövründə görülən işlər, 
reallaşdırılan layihələr haqqında 
məlumat verib. Qeyd olunub 
ki, gənclərin təhsillərini xaricdə 
davam etdirmələri, ayrı-ayrı 
ölkələrdə həyata keçirilən təhsil 
layihələrində, konfranslarda, 
seminarlarda iştirakları üçün ya-
radılan imkanlardan YAP Nəsimi 
rayon təşkilatının üzvü olan 
gənclər də faydalanıblar.

Sonra konfransda təşkilati 
məsələlərə baxılıb. YAP Nəsimi 
rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin 
45 nəfərdən ibarət Şurası, 16 
nəfərdən ibarət İdarə Heyəti, sədr 
və sədr müavinləri seçilib.

Səsvermə nəticəsində 
Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin departa-
ment direktorunun müavini Sal-
man Salmanov Gənclər Birliyinin 
sədri seçilib.

Konfransda çıxış edən YAP 
Gənclər Birliyinin sədri Seymur 
Orucov, YAP Siyasi Şurasının 
üzvü, partiyanın Nəsimi rayon 
təşkilatının sədri, Milli Məclisin 
deputatı Məlahət İbrahimqızı, 
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı, YAP Siyasi Şurasının 
üzvü Asif Əsgərov, “Səs” Media 
Holdinqin rəhbəri Bəhruz Quliyev 
ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən 
dövlət gənclər siyasəti, gənclərin 
inkişafı ilə bağlı reallaşdırılan 
layihələr, dövlət proqramları 
barədə söhbət açıblar. Qeyd olu-
nub ki, əsasını ulu öndər Heydər 
Əliyevin qoyduğu dövlət gənclər 
siyasəti bu gün Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilir. Hazırda ölkəmizdə müa-
sir Azərbaycan gəncinin inkişafı, 
yüksək səviyyədə təhsil alması 
istiqamətində hər cür şərait 
yaradılıb. Gənclər, eyni zamanda, 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında 
fəal iştirak edirlər.

Daha sonra Milli Məclis 
sədrinin birinci müavini, Yeni 

Azərbaycan Partiyası Siya-
si Şurasının üzvü Ziyafət 
Əsgərov çıxış edib. O bildirib 
ki, Azərbaycanın getdiyi yol 
alternativsiz yoldur. Bu, Heydər 
Əliyev yoludur. Müstəqilliyimizin 
bərpa olunduğu 1991-ci ildən 
1993-cü ilədək ölkəmizdə dövlət 
quruculuğu sahəsində heç bir 
addım atılmadı. Məhz 1993-cü 
ildən – ulu öndər Heydər Əliyev 
siyasi hakimiyyətə qayıdandan 
sonra Azərbaycanda hüquqi 
dövlət quruculuğu sahəsində 
işlər görülməyə başlandı. Ulu 
öndər hər zaman deyirdi ki, 
dövləti qurmaq, bəyanat vermək 
asandır, ancaq onu qoruyub 
saxlamaq ondan çox-çox çətin 
və məsuliyyətlidir. Bax budur 
Heydər Əliyev fenomeni. Heydər 
Əliyev siyasi kursunun mənası 
odur ki, bu yol ancaq quruculuq 

yoludur, inkişaf yoludur. Hazırda 
bu yolu ulu öndərimizin layiqli 
varisi Prezident İlham Əliyev 
uğurla davam etdirir. Bu gün hər 
bir Azərbaycan gənci bilməlidir 

ki, müstəqil dövlətimizin qoru-
nub saxlanılmasında kimdənsə 
kömək gözləməməliyik, köməyi 
ancaq özümüz özümüzə 
etməliyik. Gənclərin üzərinə 
düşən vəzifə, ilk növbədə, bilikli, 
savadlı olmaq, ölkəmizin gələcəyi 
naminə çalışmaq, bu istiqamətdə 
fəallıq nümayiş etdirməkdir.  

Çıxış edən gənclər ölkəmizin 
inkişafı, respublikamızla bağlı 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması istiqamətində 
üzərlərinə düşən vəzifələrin 
öhdəsindən layiqincə gəlmək 
üçün səylə çalışacaqlarını 
söyləyiblər.

Sonra konfransın qətnaməsi 
və iştirakçıların Azərbaycan 
Prezidenti, Yeni Azərbaycan 
Partiyasının sədri İlham Əliyevə 
müraciəti qəbul edilib.

Aprelin 22-də Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Nəsimi rayon 
təşkilatı Gənclər Birliyinin V hesabat-seçki konfransı keçirilib.



23 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı6

Tədbiri açan Moskva Dövlət 
Universitetinin mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinin ümumi topologiya və 
həndəsə kafedrasının müdiri, pro-
fessor Yuri Sadovniçi “Açıq qapı” 
günündə iştirak edən professor-
müəllim heyətini təqdim edib.

Bildirib ki, M.V.Lomonosov adına 
MDU-nun Bakı filialı Azərbaycan Pre-
zidentinin fərmanına müvafiq olaraq 
2008-ci ildə yaradılıb. Bakı filialı əgər 
2008-ci ildə üç fakültə – tətbiqi riya-
ziyyat, kimya və filologiya fakültələri 
ilə fəaliyyətə başlayıbsa, sonralar 
psixologiya, iqtisadiyyat və fizika 
fakültələri açılıb. Tədris 2012-ci ildən 
əsasən Bakı filialının Xocasəndə 
yerləşən mükəmməl kampusunda 
aparılır. Burada tələbələrin təhsil 
alması, eləcə də istirahəti üçün hər 
cür şərait yaradılıb. Məzunlara bütün 
dünyada tanınan M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universitetinin 
diplomu verilir. Bakalavr səviyyəsini 
bitirənlər, həmçinin burada magist-
ratura təhsili ala bilərlər. Təhsilin 
magistratura səviyyəsi filialda yeni 
olan fizika fakültəsi istisna olmaqla, 
digər fakültələrin hamısında var. 
Fizika fakültəsində də magistra-
tura perspektivi olacaq. On bir il 
ərzində Bakı filialı xeyli genişlənib. 
Ümumilikdə,  600-dən çox məzun bu 
müddət ərzində MDU-nun diplomunu 
alıb. Onlar Azərbaycanda və xaricdə 
müxtəlif nüfuzlu qurumlarda çalışırlar. 
Məzunlar Bakı filialında bilik qazan-
dıqlarından çox razıdırlar. 

Mart ayında Rusiyanın paytax-
tında M.V.Lomonosov adına MDU-
da “Universitetlər və bəşəriyyətin 
gələcəyi” mövzusunda keçirilmiş 
forumda rektor, akademik Viktor 
Sadovniçinin müasir dövrün çağırış-
larından rəqəmsallaşma, ekologiya, 
beyin, kosmosla bağlı məsələləri 
qeyd etdiyini xatırladan professor 
Yuri Sadovniçi bu sahələrlə bağlı 
universitetdə yüksək səviyyədə tədris 
aparıldığını, Bakı filialının MDU-nun 
müvafiq fakültələri ilə sıx əməkdaşlıq 
etdiyini bildirib. Vurğulayıb ki, Bakı 
filialının komandası Moskvaya 
gedərək kosmik peykin buraxılması 
müsabiqəsində iştirak edib və layiqli 
yer tutub.   

Diqqətə çatdırılıb ki, Bakı filialında 
tədris M.V.Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetinin tədris planla-
rı və proqramları əsasında müasir 
innovasiya texnologiyaları və tədris 
üsullarının tətbiqi ilə keçirilir.

Qəbul komissiyasının məsul 
katibi Denis İlyutko qəbul qaydala-
rı haqqında ətraflı məlumat verib. 
Bildirib ki, Azərbaycanda buraxılış 
imtahanı ilə bağlı dəyişikliyə müvafiq 
olaraq MDU-nun Bakı filialı qəbulla 
bağlı bəzi tələblərdə dəyişiklik edib. 
Qəbulla bağlı bütün məlumatlar 
M.V.Lomonosov adına MDU-nun 
Bakı filialının http://msu.az/ saytın-
da yerləşdirilib. Əgər abituriyentin, 
ümumiyyətlə, M.V.Lomonosov adına 
MDU ilə bağlı müəyyən sualları var-
sa, onların cavabını M.V.Lomonosov 
adına MDU-nun Mərkəzi Qəbul 
Komissiyasının http://cpk.msu.ru/ 
saytından öyrənə bilər.

MDU-nun Bakı filialında həm 
dövlət sifarişi, həm də ödəniş 
əsasında təhsil almaq mümkündür. 
2019–2020-ci tədris ilində qəbul 
planında filologiya fakültəsində cəmi 

33 – dövlət sifarişi əsasında 30 yer 
(o cümlədən “Rus dili və ədəbiyyatı” 
tədris proqramı üzrə 10, “Müasir 
Qərbi Avropa dilləri və ədəbiyyatı” 
tədris proqramı, ingilis və italyan 
dilləri üzrə 20) və 3 ödənişli yer (“Rus 
dili və ədəbiyyatı” üzrə 1, “Müasir 
Qərbi Avropa dilləri və ədəbiyyatı”, 
ingilis və italyan dilləri üzrə 2) 
nəzərdə tutulub. Tətbiqi riyaziyyat 
fakültəsində 26 yer (25-i dövlət sifa-
rişi, 1-i ödənişli), kimya fakültəsində 
27 yer (25-i dövlət sifarişli və 2-si 
ödənişli), psixologiya fakültəsində 30 
yer (25-i dövlət sifarişli, 5-i ödənişli), 
fizika fakültəsində 27 yer (25-i dövlət 
sifarişli və 2-si ödənişli) planlaşdırılıb. 
İqtisadiyyat fakültəsində cəmi 27 yer 
- dövlət sifarişli 25 yer (iqtisadiyyat 
üzrə 13, menecment üzrə 12) və 2 
ödənişli yer (1 iqtisadiyyat, 1 menec-
ment) ayrılıb. Qəbul imtahanları iyu-
lun 5-dən 11-dək keçiriləcək. MDU-
nun Bakı filialının saytında imtahan 
qrafiki təqdim edilib. 

Magistraturaya 5 fakültə üzrə 
qəbul aparılacaq. Filologiya fakültəsi 
üzrə cəmi 13 yer – dövlət sifarişi 
əsasında 10 (o cümlədən rus dili üzrə 
3, ingilis dili üzrə 4, italyan dili üzrə 
3), ödənişli 3 yer (rus dili, ingilis dili 
və italyan dilinin hər biri üzrə 1 yer) 
ayrılıb. Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində 
6 yer (5-i dövlət sifarişli, 1-ödənişli), 
kimya fakültəsində cəmi 7 yer – 6-sı 
dövlət sifarişli (o cümlədən üzvi 
kimya, fiziki kimya və neft kimyası 
təhsil proqramları üzrə hər birinə 2 
yer), 1-i ödənişli (qeyd olunan təhsil 
proqramlarından birinə), psixologiya 
fakültəsində 14 yer – 12-si dövlət 
sifarişli (o cümlədən psixoloji inki-
şaf proqramı üzrə 6, “Koqnitiv və 
emosional pozulma proseslərində 
klinik-psixoloji reabilitasiya” proq-
ramı üzrə 6 yer ) və 2-si ödənişli 
(qeyd olunan müvafiq proqramların 
hər birinə 1 yer) nəzərdə tutulur. 
İqtisadiyyat fakültəsində cəmi 12 
yer ayrılıb. Bu yerlərdən 10-u dövlət 
sifarişli (“Beynəlxalq biznes” proqramı 
üzrə), 2-si ödənişlidir. Magistraturaya 
imtahanlar iyunun 14-də və 17-də 
keçiriləcək.  

Azərbaycan Respublikasında 
büdcə hesabına ali təhsil almış 
vətəndaşlar istisna edilməklə, 
respublika vətəndaşları üçün təhsil 
pulsuzdur. Həmçinin əvvəllər pulsuz 
təhsil almamış və Azərbaycanda 
daimi yaşayan əcnəbilər üçün təhsil 
ödənişsizdir.

Filiala qəbul imtahanına buraxıl-

maq üçün Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 
tərəfindən keçirilən (mayın 12-si və 
ya 19-u) imtahanda iştirak etmək 
lazımdır. Bu zaman istənilən ixtisas 
qrupu üzrə azı 150 bal toplamaq 
tələb olunur.

Ərizələri yalnız bir fakültəyə 
vermək olar. Lakin fakültədə bir 

neçə tədris proqramı varsa, bü-
tün istiqamətlər üzrə ərizə vermək 
mümkündür. Eyni zamanda, prioriteti 
göstərmək lazımdır. Qəbul barədə 
ərizə elektron formada, elektron 
rəqəmsal imza – FİN kod əsasında 
verilə bilər. Ərizə forması http://msu.
az/ saytında və ya DİM-in saytında 
(http://dim.gov.az/) doldurula bilər. 
Bakalavrlar üçün qeydiyyat mayın 29-
dan iyunun 28-dək, magistratura üçün 
qeydiyyat mayın 7-dən iyunun 10-dək 
aparılır. Sualı olanlar info@msu.az 
ünvanına yaza bilərlər. 

Dövlət büdcəsi hesabına artıq 
təhsil almış Azərbaycan vətəndaşları, 
əvvəllər pulsuz təhsil almış və 
Azərbaycanda daimi yaşayan 
əcnəbilər MDU-nun Bakı filialında 
ödənişli əsasla təhsil ala bilərlər. 

MDU-nun Bakı filialı hər fakültə 
üzrə ödənişsiz kurslar təşkil edir. 
Kurslara əvvəlcədən yazılmaq lazım-
dır. 

MDU-nun fizika fakültəsinin 
ümumi fizika kafedrasının professo-
ru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 
fizika fakültəsinin elmi-tədris işinin 
əlaqələndirilməsinə məsul Alek-
sandr Saletski diqqətə çatdırıb ki, 
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin yalnız Bakı filialında 
fizika fakültəsi fəaliyyət göstərir. 
Fakültədə fizika fənni, həmçinin riya-
ziyyat yüksək səviyyədə tədris olunur. 
Qısa müddət ərzində fakültədə 7 
laboratoriya praktikumu yaradılıb. 
Hazırda yüksək səviyyədə elmi labo-
ratoriya təşkil edilir.  

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 
MDU-nun mexanika-riyaziyyat 
elmi-tədris işinin əlaqələndirilməsinə 
məsul Yevgeni Mıçka tətbiqi riya-
ziyyat fakültəsi haqqında məlumat 
verib. Qeyd edib ki, fakültədə oxu-
maq çətindir, lakin məzunların iş 
problemi olmur. Məzunlar müxtəlif 
dövlət qurumlarına, həmçinin “Bri-
tish Petroleum”, SOCAR, “Azercell”, 
“Azərkosmos” və digər nüfuzlu 
şirkətlərə işə düzəlir, maliyyə, bank 
sahələrində, sığorta şirkətlərində 
işləyirlər. Onlar nəinki Azərbaycanda, 
xaricdə də işləyə bilirlər. Fakültədə I 
və II kurslarda tələbələr fundamental 
fənləri öyrənirlər. Sonra tələbə elmi 
rəhbər seçməlidir. Üçüncü kursda 
tələbə kurs işi, dördüncü kursun 
sonunda isə diplom işi yazır və 
müdafiə edir. Beləliklə, II kursdan 
sonra tələbələr elmi fəaliyyətə cəlb 
olunur. Fakültənin ən yaxşı tələbələri 

müxtəlif müsabiqələrdə, konfrans-
larda iştirak edirlər. Magistraturadan 
sonra Moskvada aspirantura təhsili 
almaq imkanı da var. MDU-nun Bakı 
filialında riyaziyyat fənni üzrə bazar 
günü məktəbi fəaliyyət göstərir. Bazar 
günü məktəblərinə gələnlərin 50 faizi 
sonra filialda təhsil alır. 

“Açıq qapı” günündə MDU-nun 

filologiya fakültəsinin rus ədəbiyyatı 
tarixi kafedrasında filologiya elmləri 
namizədi Andrey Fedotov da çıxış 
edib. Bildirib ki, fakültədə universitet 
üzrə tədris edilən fənlərlə yanaşı, 
linqvistik, kulturoloji istiqamətlərdə də 
fənlər öyrədilir. Tələbələrin müasir hu-
manitar biliklərin ən qabaqcıl trendləri 
ilə tanış olmaq imkanı var. Tələbələrin 
dil biliklərini möhkəmləndirmək üçün 
onlara xaricdə staj keçmək imkanı 
yaradılır. Filialın məzunlarına müxtəlif 
sahələrdə tələbat çoxdur; onlar 
səfirliklərdə, şirkətlərdə tərcüməçi 
işləyə, mətbuat xidmətində fəaliyyət 
göstərə, tədris edə bilərlər və s.

Kimya elmləri doktoru, profes-
sor Aleksey Kopılov kimya fakültəsi 
haqqında ətraflı məlumat verib, 
filialda müvafiq sahə üzrə tədris üçün 
ən yüksək standartlara cavab verən 
şəraitin yaradıldığını bildirib. Kimya-
nın sənaye, tibb, texnologiya, məişət 
və digər sahələrdə mühüm rolundan 
danışan professor Aleksey Kopı-
lov bu elmi öyrənməyin vacibliyini 
vurğulayıb. O, fakültədə Moskvadan 
beynəlxalq dərəcəli müəllimlərin gəlib 
mühazirə oxuduğunu, seminar, prak-
tikum apardığını bildirib. Qeyd edib 
ki, fakültədə ən müasir avadanlıqla 
təchiz edilmiş 12 laboratoriya,  habelə 
ən müasir dərs otaqları var. Təsadüfi 
deyil ki, 47-ci Beynəlxalq Kimya 
Olimpiadası M.V.Lomonosov adına 
MDU-nun Bakı filialında keçirilib.  

MDU-nun psixologiya fakültəsinin 
elmi-tədris işinin əlaqələndirilməsinə 
məsul Leonid Babanin, ümumiyyətlə, 
MDU-nun Bakı filialında təhsil 
almağın maraqlı olmasından da-
nışıb. Qeyd edib ki, bu il 10 yaşı 
tamam olan psixologiya fakültəsinin 
məzunları iş tapmaqda əsla çətinlik 
çəkmir. Magistraturadan sonra Mosk-
vada aspirantura təhsili də almaq 
mümkündür. Qəbul zamanı MDU-
nun proqramı əsasında biologiya 
fənnindən imtahan vermək çətinlik ya-
ratsa da, Bakı filialında biologiya üzrə 
bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir 
ki, bu, abituriyentlərin biliklərini artır-
mağa imkan yaradır. 

İqtisad elmləri namizədi, iqti-
sad fakültəsinin tədris-elm işinin 
əlaqələndirilməsinə məsul Ceyhun 
Hüseynov diqqətə çatdırıb ki, fakültə 
2012-ci ildə yaradılıb. Bu il fakültənin 
bakalavr səviyyəsi üzrə dördüncü, 
magistr üzrə ikinci buraxılışı olacaq. 
İqtisadiyyat fakültəsinin populyar-
laşdığını deyən Ceyhun Hüseynov 
ildən-ilə müsabiqənin də böyük 
olduğunu bildirib. O, iqtisad elmlərinə 
tələbatdan danışıb, fakültədə tədris 
edilən proqramların fərqli və çox 
yüksək səviyyədə olduğunu söyləyib, 
bakalavr və magistratura təhsili haq-
qında ətraflı məlumat verib.

Çıxış edənlər tədbir iştirakçılarının 
çoxsaylı suallarını cavablandırıblar.

Sonra tədbir iştirakçılarına xüsusi 
avtobuslarda Xocasəndə MDU-nun 
Bakı filialının kampusuna getmək 
imkanı yaradılıb.

Beləliklə, tədbir iştirakçıları bu ali 
təhsil müəssisəsinin filologiya, tətbiqi 
riyaziyyat, kimya, psixologiya, iqtisa-
diyyat və fizika fakültələrində bakalavr 
və magistr hazırlığı ilə bağlı hərtərəfli 
məlumat əldə ediblər.

AZƏRTAC

Aprelin 20-də M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin (MDU) Bakı filialında 2019–2020-ci tədris 
ili üçün bu ali məktəbə qəbulun şərtləri və qaydaları ilə 
tanışlıq məqsədilə “Açıq qapı” günü keçirilib. Tədbirə  
700-dən çox şagird qatılıb.

Tədbir Heydər Əliyev 
Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi, “Re-
gional İnkişaf” İctimai Birliyinin 
təşkilatçılığı, Mədəniyyət Na-
zirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Azərbaycan 
Respublikası Gənclər Fon-
dunun və “Hədəf Nəşrləri”nin 
tərəfdaşlığı ilə reallaşıb.

“Gəlin birgə oxuyaq!” 
şüarı altında keçirilən “Oxu 
günü”nün məqsədi yeniyetmə 
və gənclər arasında mütaliə 
mədəniyyəti və oxu vərdişinin 
inkişafı, kitaba marağın artırıl-
masıdır.

Tədbirdə paytaxtın müxtəlif 
ümumtəhsil məktəblərinin 
və liseylərinin şagirdləri 
təqdimatlarla çıxış ediblər. 
Müxtəlif dram əsərlərindən 

səhnələr, tamaşalar təqdim 
olunub, ustad dərsləri, inte-
raktiv yarışlar keçirilib. Üç 
saylı Uşaq-Gənclər İnkişaf  
Mərkəzinin bədii kollektivinin 
iştirakı ilə musiqili proqram 
təqdim olunub.

Tədbir çərçivəsində bədii-
elmi kitabların sərgisində 

nəşriyyat və kitabxanalar öz 
stendlərində müxtəlif nəşrləri 
nümayiş etdiriblər.

Təhsil naziri Ceyhun Bay-
ramov jurnalistlərə açıqlama-

sında bildirib ki, Beynəlxalq 
Oxu Günü ərəfəsində Bakı 
məktəblərinin iştirakı ilə 
keçirilən bu tədbir kitaba 
bağlılığı artırmağa yönəlib 
və mütaliə mədəniyyətinin 
formalaşmasına öz töhfəsini 
verəcək. Təhsil Nazirliyi 
il ərzində bu istiqamətdə 
müxtəlif tədbirlər həyata keçi-
rir. C.Bayramov qeyd edib ki, 
əsas məqsəd müxtəlif üsullar-
la, fərqli yollarla uşaqlara kitab 
oxumağın üstünlüklərini aşıla-
maqdır. Çünki şagirdlərimizin 
şəxsiyyət kimi formalaşma-
sında, onların dünyagörüşü-
nün artırılmasında mütaliə 
əvəzsiz rol oynayır. Nazir belə 
tədbirlərin davamlı şəkildə 
təşkil olunmasının vacibliyini 
vurğulayıb.

Xatırladaq ki, 1996-cı il ap-
relin 23-dən dünyada,  1997-ci 
ildən isə Azərbaycanda 
Ümumdünya Kitab və Müəllif 
Hüquqları Günü qeyd olunur. 
Bu barədə qərar 1995-ci ildə 
Parisdə, UNESCO-nun baş 
konfransında qəbul edilib. 

AZƏRTAC

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin  
Bakı filialında ənənəvi olaraq “Açıq qapı” günü keçirilib

Heydər  Əliyev  Mərkəzində 
“Oxu  günü”  keçirilib

Heydər Əliyev 
Mərkəzinin parkında 
ənənəvi olaraq 
təşkil edilən “Oxu 
günü” keçirilib.

“Washington Times” erməni lobbisinin  
pozuculuq fəaliyyətindən yazıb

 � “Washington Times” qəzetində Amerika Xarici Siyasət Şurasının 
baş elmi işçisi, doktor Stiven Blankın Amerika Erməni Milli Komitəsinin 
(ANCA) Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar prosesinə xələl 
gətirmək cəhdlərindən və ümumilikdə, Ermənistanın siyasi müstəqilliyinin 
olmamasından bəhs edən məqaləsi dərc olunub.  

Məqalədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ re-
gionundakı müharibənin təkcə Cənubi Qafqazın 
hüdudları daxilində deyil, habelə erməni dias-
poru və onun təşkilatları, o cümlədən Amerika 
Erməni Milli Komitəsi tərəfindən ABŞ-da aparıl-
dığı qeyd edilir. Müəllif yazır ki, Ermənistan və 
Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması 
üçün beynəlxalq səylər çərçivəsində ATƏT  
Fransa, Rusiya və ABŞ-ın həmsədrliyi ilə Minsk 
qrupunu yaradıb. Minsk qrupu hər iki tərəfin 
qəbul etdiyi prinsiplər əsasında münaqişənin 
həllinə nail olmaq məqsədilə 2017– 2009-cu 
illərdə Madrid prinsiplərini formalaşdırıb. 
Razılaşdırılmış bu prinsiplərdə erməni qoşun-
larının dərhal çıxarılması və keçmiş DQMV-nin 
hüdudlarından kənarda yerləşən Ermənistanın 
işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarının qaytarıl-
ması tələbləri, Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi 
və özünüidarəçiliyinə təminat verən müvəqqəti 
statusu, Ermənistandan Dağlıq Qarabağa 
dəhliz, gələcəkdə öz müqəddəratını təyin etmək 
vasitəsilə Dağlıq Qarabağın hüququ statusunun 
müəyyən edilməsi, bütün məcburi köçkünlərin 
öz daimi yaşayış yerlərinə qaytarılması və 
sülhməramlı əməliyyatlar da daxil olmaqla 
beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı məsələləri yer 
alıb.

  Amerika Erməni Milli Komitəsi 2016-cı 
ildən başlayaraq və böyük ehtimalla Yerevanla 
koordinasiya şəraitində Madrid prinsiplərini 
“məntiqsiz” və “qeyri-demokratik” adlandırır 
və tənqid edir. Lakin erməni lobbi təşkilatının 
narazılığının əsl səbəbi ondan ibarətdir ki, 
Madrid prinsiplərində Dağlıq Qarabağ müstəqil 
ərazi kimi tanınmır. Müəllif vurğulayır ki, Madrid 
prinsipləri haqlı olaraq Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyini tanıya bilməz, çünki bütün hallar-
da bu ərazi müstəqil ola bilməz.  

Mahiyyətcə, Amerika Erməni Milli Komitəsi 
istəyir ki, Dağlıq Qarabağ Madrid prinsipləri 
çərçivəsində müstəqil ərazi kimi tanınsın və 
ərazilərin silahlı yolla işğalı faktı legitim olsun. 
Ermənistan dünyanın ən yoxsul ölkələrindən 
biridir və regiondakı inkişafdan təcrid olu-
nub. S.Blank qeyd edir ki, Ermənistan vassal 
dövlətdir və ABŞ-ın nə dostu, nə də müttəfiqidir. 
O, Amerika dəyərlərini də qəbul etmir.     

Ermənistandakı böhranlar nəticəsində 
 2018-ci il inqilabı baş verdi. O, irimiqyaslı 
demokratik və iqtisadi islahatlar vəd etdi. Bir 
ildən sonra həmin vədlər yerinə yetirilməmiş 
qalır, – deyə müəllif vurğulayır. Baş nazir Nikol 
Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistanın yeni 
hökuməti ölkəsində demokratik və iqtisadi 
islahatların əsas şərti olan regionda sülhün 
bərqərar olması istiqamətində effektiv danışıqlar 
strategiyası hazırlaya bilmədi. 

Ermənistan Dağlıq Qarabağın oyuncaq reji-
minin “müstəqil dövlət” və ya siyasi qurum kimi 
danışıqlarda iştirak etməsi ideyasında təkid edir. 
Amerika Erməni Milli Komitəsinin mövqeyinə 
uyğun olan bu tələb gələcəkdə heç bir danı-
şıqların olmayacağı təminatını verir, çünki o, 
ən başdan sülh prosesinin nəticələrinə xələl 
gətirir. ANCA və Ermənistanın tələbləri yeganə 
platforma olan və Bakı ilə Yerevan arasında 
Minsk qrupunun dəstəyi ilə aparılan danışıq-
ların effektiv strukturunu təşkil edən Madrid 
prinsiplərinə ziddir. 

ANCA tərəfindən qoyulan bu tələblərdə 
Ermənistan hökumətinin iştirakı aydın de-
yil, lakin danışıqlara münasibətdə həmin 
erməni təşkilatının və Paşinyan hökumətinin 
bəyanatlarının oxşarlığı tamamilə açıq-
aşkar görünür. S.Blank qeyd edir ki, sülh 
prosesində nə Amerika Erməni Milli Komitəsinin 
bəyannaməsi, nə də Paşinyanın dolaşıq və 
ziddiyyətli mövqeyi Ermənistanın maraqları-
na uyğun deyil. Bundan başqa, Ermənistanın 
müdafiə naziri David Tonoyanın bu yaxınlarda 
“müharibə və yeni ərazilər işğal etmək” çağırışı 
kövrək sülh prosesini daha da sarsıdır. Bu cür 
siyasət məğlubiyyətlə, Ermənistanda iqtisadi 
fəlakətlə nəticələnəcək və əlbəttə ki, bu ölkədə 
demokratiya, tərəqqi və depopulyasiyanın da-
yanmasına kömək etməyəcək.    

Yusif BABANLI,  
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

Reza Rəhmani: İranla Azərbaycanın münasibətləri qarşılıqlı etimada əsaslanır
 � İran ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi və ticarət əlaqələri yüksələn xətlə inkişaf 

edir.

Bu sözləri Azərbaycana səfərinin yekunları barədə 
mətbuata verdiyi açıqlamada İranın sənaye, mədən 
və ticarət naziri Reza Rəhmani deyib. Nazir bildirib ki, 
hər iki ölkənin prezidentinin siyasi iradəsi nəticəsində 
dövlətlərarası münasibətlər tərəfdaşlıq səviyyəsinə 
yüksəlib. Hər iki ölkə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru-
nun inkişafına çalışır və bu istiqamətdə birgə layihələr 
həyata keçirilir.

Nazir nəzərə çatdırıb ki, Hacıqabulda avtobus 

istehsalı müəssisinin açılışı perspektivdə tərəflər 
üçün faydalı olacaq. İldə 500 ədəd avtobus istehsal 
etmək imkanına malik olan müəssisənin qurulması 
üçün yatırılan sərmayənin 75 faizi İrana, 25 faizi isə 
Azərbaycana məxsusdur. 

Bakıda keçirdiyi görüşlərin tərəflər üçün səmərəli 
olduğunu vurğulayan nazir yük avtomobilləri üçün 
qoşquların istehsalı müəssisəsinin yaradılmasını 
müzakirə etdiyini bildirib. Qeyd edib ki bu müəssisədə 

İran və Azərbaycan sərmayədarlarının birgə səyləri ilə 
yaradılacaq. İstehsal olunan məhsul həm daxili, həm 
də xarici bazar üçün nəzərdə tutulub.

R.Rəhmani bəyan edib ki, iki qonşu və dost 
ölkənin münasibətləri qarşılıqlı etimada dayanır. 
İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini 
dəstəkləyir. İran regionda daim sülhün və sabitliyin 
hökm sürməsində maraqlıdır və öz siyasətini bu 
istiqamətdə həyata keçirir.    

Rabil KƏTANOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran



Məhkəmə qərarlarının icrası işinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə təsirli tədbirlər görülür

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
nazirliyin icra xidmətinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə dövlətimizin 
başçısının qarşıya qoyduğu 
vəzifələrlə bağlı bütün icra və proba-
siya qurumlarının, regional ədliyyə 
idarələri rəhbərlərinin iştirakı ilə 
ümumrespublika müşavirəsi keçirilib.

Müşavirədə çıxış edən ədliyyə 
naziri Fikrət Məmmədov ədalət 
mühakiməsinin səmərəli həyata 
keçirilməsində məhkəmə qərarlarının 
icrasının mühüm əhəmiyyətini qeyd 
edib, icra işinin yaxşılaşdırılması üzrə 
görülən tədbirləri və qarşıda duran 
vəzifələri vurğulayıb. Dövlətimizin 
başçısının növbəti dəfə ölkə rəhbəri 
seçilməsinin birilliyi ərəfəsində imza-
lanmış fərmanın işin müasir çağırış-

lara uyğun qurulmasına xidmət etdiyi 
bildirilib, məhkəmə qərarlarının icrası-
nın sürətləndirilməsi və effektivliyinin 
artırılması məqsədilə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, yeni İcra Məcəlləsi 
layihəsinin hazırlanması, alternativ 
icra mexanizmləri, o cümlədən icra-
nın özəl qurumlara həvalə edilməsi 
ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi barədə məlumat verilib. 
İcra xidməti tərəfindən vətəndaşların 
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 
qorunması, məhkəmə qərarlarının 
tam və vaxtında icrasının təmin 
edilməsi, bu sahədə süründürməçilik 
və sui-istifadə hallarının qarşısının 
qətiyyətlə alınması, "Elektron icra" 
informasiya sisteminin tətbiqinin 
genişləndirilməsi üzrə konkret 
göstərişlər verilib.

Müşavirədə yerli icra qurumlarının 
fəaliyyətində nöqsan və çatışmaz-
lıqlar qeyd olunub, vətəndaşlardan 
daxil olan, o cümlədən dövlətimizin 
başçısının tapşırığı ilə bölgələrdə 
keçirilən səyyar qəbullar zamanı, 
habelə “qaynar xətlər”ə edilən şikayət 
və siqnalların narahatlıq doğurdu-
ğu vurğulanıb. Bəzi icra məmurları 
tərəfindən vəzifə borclarına laqeyd 
münasibət bəslənilməsi, icra intiza-

mının, etik davranış qaydalarının 
pozulması, işlərin süründürülməsi 
və vətəndaşların haqlı narazılığı-
na səbəb olan digər neqativ hallar 
diqqətə çatdırılıb. Bu sahədə işin 
səmərəliliyinin artırılması, nöqsanların 
səbəb və şəraitinin aradan qaldırılma-
sı yolları ətraflı təhlil edilib. 

Qeyd olunub ki, son illər ərzində 
170-dən çox icra məmuru ciddi 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. 
Onlardan 51-i tutduğu vəzifədən azad 
olunub və ya ədliyyə orqanlarından 
xaric edilib, 6 nəfərin qanun pozun-
tuları barədə materiallar istintaqa 
verilib.

İclasda mövcud problemlərlə 
bağlı yerli icra qurumlarının rəhbərləri 
dinlənilib. Fəaliyyətində kobud 
qanun pozuntularına yol vermiş icra 

məmurları barəsində qəti tədbirlər 
görülüb, 16 nəfər icra və probasi-
ya qurumlarının əməkdaşları ciddi 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 
o cümlədən 3 nəfər ədliyyə orqan-
larından xaric edilib və ya tutduğu 
vəzifədən azad olunub. Bütün yerli 
qurumların rəhbərlərinə işlərində ciddi 
dönüş yaradılması tapşırılıb.

Neqativ hallara, o cümlədən qeyri-
prosessual münasibətlərə yol verən 

işçilərlə bağlı bundan sonra da ən 
qəti tədbirlərin görüləcəyi vurğulanıb. 
Xidmətin işinin dövlətimizin başçısının 
fərmanından irəli gələn tələblərə uyğun 
qurulması, vətəndaş məmnunluğunun 
yüksəldilməsi, qanunvericiliyin 
tələblərinə, habelə etik davranış qay-
dalarına dönmədən əməl olunmasının 
vacibliyi qeyd olunub, tabe qurumların 
fəaliyyətinə tələbkarlığın və nəzarətin 
gücləndirilməsi, icra məmurlarının 
məsuliyyət hissinin və peşəkarlığının 
artırılması ilə bağlı və s. konkret tapşı-
rıqlar verilib.

Sonra müşavirə “İcra sahəsinə 
dair qanunvericiliyin tətbiqinin bəzi 
məsələləri” mövzusunda təlimlə 
davam edib, iclas iştirakçılarını ma-
raqlandıran praktiki suallar cavablan-
dırılıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 3-də imzaladığı 
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında” Fərmanı ədliyyə və məhkəmə sisteminin gələcək inkişafı 
üçün strateji prioritetləri müəyyən edən mühüm “yol xəritəsi” 
olub. Fərmandan irəli gələn vəzifələr təxirəsalınmadan Ədliyyə 
Nazirliyinin Kollegiya iclasında müzakirə edilib, onun icrasının 
təşkili məqsədilə nazirliyin rəhbərliyi və məsul şəxslərindən ibarət 
xüsusi Komissiya yaradılıb, Tədbirlər Planı təsdiq edilib, geniş 
maarifləndirmə işləri aparılır.

İsveçrənin Azərbaycandakı səfirinin 
diplomatik fəaliyyəti başa çatır

Xarici İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
görüşdə ölkələrimiz arasında 
siyasi və iqtisadi əlaqələrin 
inkişafından məmnunluq ifadə 
olunub. Regionun mənzərəsini 
dəyişən Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xətti və ölkəmizin 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 
digər layihələr haqqında danı-
şan nazir Elmar Məmmədyarov 
bir sıra İsveçrə şirkətləri ilə bu 
xüsusda uğurlu əməkdaşlığın 
həyata keçirildiyini diqqətə 
çatdırıb.

Ölkələrimiz arasında enerji sahəsində 
səmərəli işbirliyinin mövcudluğuna toxunan 
tərəflər tezliklə Azərbaycan Respublikası 
hökuməti ilə İsveçrə Federal Şurası arasın-
da ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Komissiyanın növbəti iclasının keçiriləcəyini 
bildiriblər.

Görüş zamanı səfir Filip Ştadlerin ikitərəfli 
münasibətlərin inkişafı istiqamətindəki səyləri 

yüksək qiymətləndirilib.
Səfir Filip Ştadler diplomatik fəaliyyəti 

müddətində Azərbaycan tərəfindən ona 
göstərilən dəstəyi xüsusilə qeyd edib və bu 
xüsusda öz təşəkkürünü bildirib.

Nazir Elmar Məmmədyarov səfir 
Filip Ştadlerə gələcək fəaliyyətində 
müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov diplomatik 
fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar İsveçrə Konfederasiyasının ölkəmizdəki səfiri 
Filip Ştadler ilə görüşüb. 

Azərbaycanla ABŞ arasında mülki aviasiya 
sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunmuşdur

Görüşdə tərəflər iki ölkə 
arasında aviasiya sahəsində 
möhkəm tərəfdaşlıq 
münasibətlərindən 
məmnunluq ifadə etmişlər.

Cahangir Əsgərovun 
sözlərinə görə, 
Azərbaycanda müasir 
nəqliyyat infrastrukturu yara-
dılmışdır və nəqliyyat, tranzit 
və logistika sahələrində 
əməkdaşlığın daha da 
genişlənməsi üçün böyük 
potensial mövcuddur.

Xüsusilə, ABŞ-ın ən iri 
aerokosmik korporasiya-
sı “Boeing” “Azərbaycan 
Hava Yolları”nın strateji 
tərəfdaşıdır. AZAL-ın donan-
masında müasir "787-8 Dre-

amliner” də daxil olmaqla bir 
neçə tipli “Boeing” təyyarələri 
vardır.

Bundan başqa, 2016-cı 
ilin iyun ayından etibarən 
Azərbaycan və Birləşmiş 
Ştatlar arasında “Açıq 
səma” sazişi qüvvədədir. Bu 
saziş sayəsində operatorlara 
sərnişin və yük aviadaşı-
maları üzrə daha əlverişli 
və səmərəli xidmətlər 
göstərilmişdir,-- deyə Cahan-
gir Əsgərov qeyd etmişdir.

ABŞ Federal Aviasiya 
Administrasiyası Azərbaycan 
mülki aviasiyasının normativ 
bazasının təkmilləşdirilməsi 
sayəsində ölkəmiz üçün 
aviasiya təhlükəsizliyinin ən 

yüksək səviyyəsi – “A kate-
qoriyasını” təsdiq etmişdir 
ki, bu da birbaşa Bakı – 
Nyu-York – Bakı aviareysini 
açmağa imkan vermişdir.

“Silk Way” aviaşirkəti 
2005-ci ildən etibarən həm 
ABŞ-ın özəl şirkətləri, həm 
də dövlət sektoru ilə işgüzar 
münasibətləri fəal inkişaf 
etdirir və möhkəmləndirir. 
“Silk Way” aviaşirkəti ABŞ-ın 
müvafiq orqanları tərəfindən 
tanınan və sertifikatlaşdı-
rılan aviadaşıyıcılardan 
biridir. US TRANSCOM 
(ABŞ Silahlı Qüvvələrinin 
Nəqliyyat Komandanlığı) ilə 
sıx əməkdaşlıq aviaşirkətə 
İraq və Əfqanıstan da daxil 
olmaqla, bütün mühüm 
istiqamətlər üzrə daşınma 
sifarişlərini yerinə yetirməyə 
imkan vermişdir.

“Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin mətbuat 
xidməti bildirir ki, səfir Lit-
zenberqerin sözlərinə görə, 
mövcud böyük potensial və 
yaradılan şərait ölkələrimiz 
arasında turizmin inkişafında 
böyük imkanlar açır: “ABŞ 
və Azərbaycan arasında 
münasibətləri, xüsusilə AZAL 
və “Silk Way” aviaşirkəti ilə 
əməkdaşlığı çox yüksək 
qiymətləndirirəm və 
səbirsizliklə turizmin inkişa-
fında tərəqqi gözləyirəm”.

“Xalq qəzeti”

AZAL prezidenti Cahangir Əsgərov bazar ertəsi 
ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Li Litzenberqer ilə görüşmüşdür.
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Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin “Polis 
əməkdaşının maddi və sosial 
təminatları ilə bağlı Qaydaların 
təsdiq edilməsi haqqında” 2000-
ci il 20 aprel tarixli 73 nömrəli, 
“Hərbi qulluqçulara (hərbi qul-
luqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı 
təhsil müəssisələrinin ailəli 
kursantlarına) müvəqqəti mənzilin 
kirayəsi üçün pul kompensasiya-
sı məbləğinin müəyyən edilməsi 
haqqında” 2006-cı il 13 iyul tarixli 
171 nömrəli, “Prokurorluq orqanla-
rında xidmət yerinin dəyişdirilməsi 
ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan 
və bu səbəbdən kirayə götürül-
müş mənzildə yaşayan proku-
rorluq işçilərinə pul kompensa-
siyasının məbləği və verilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2011-ci il 12 iyul ta-
rixli 112 nömrəli, “Ehtiyata və ya 
istefaya buraxılmış vətəndaşların 
bəzi kateqoriyalarına müvəqqəti 
mənzil kirayəsi xərclərinin 
məbləğinin və ödənilməsi qayda-
sının müəyyən edilməsi barədə” 
2012-ci il 6 avqust tarixli 174 
nömrəli və “Miqrasiya orqanları 
işçisinin və onun ailəsinin yeni 
qulluq yerinə köçməsi, habelə 
əmlakının daşınması xərclərinin 
və birdəfəlik kompensasiyanın 
ödənilməsi Qaydası”nın və “Miq-
rasiya orqanlarında qulluq yerinin 
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar yaşayış 
yeri olmayan miqrasiya orqan-
larının işçilərinə və onların ailə 
üzvlərinə mənzil kirayəsi üçün 
pul kompensasiyasının məbləği 
və ödənilməsi Qaydası”nın  
təsdiq   edilməsi   barədə” 2014-
cü il 12 may  tarixli 140  nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti  QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 20 
aprel tarixli 73 nömrəli Qərarına 
(Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4 
(II kitab), maddə 319; 2004, № 1, 
maddə 51, № 7, maddə 589, № 11, 
maddə 970; 2005, № 7, maddə 677; 
2006, № 9, maddə 830; 2007, № 5, 
maddə 544; 2008, № 2, maddə 124; 
2009, № 11, maddə 937; 2010,  
№ 4, maddə 359; 2011, № 12, 
maddə 1260; 2014, № 4, maddə 
460, № 5, maddələr 565, 593; 2016, 
№ 6, maddə 1212; 2017, № 9, 
maddələr 1738, 1763; 2018, № 10, 
maddə 2146; Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 7 mart tarixli 78 nömrəli Qərarı) 4 
nömrəli əlavə - “Daxili işlər orqanla-
rında xidmət yerinin dəyişdirilməsi 
ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan 
daxili işlər orqanları əməkdaşlarına 
və onların ailə üzvlərinə xidmət 
keçdiyi dövr ərzində kirayəyə götü-
rülmüş yaşayış sahəsindən istifadə 
haqqı (kirayə haqqı) üçün yaşayış 
məntəqəsindən asılı olaraq, pul kom-
pensasiyasının məbləği və verilməsi 
Qaydası”nın 1-ci hissəsində aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

1.1. ikinci abzasda “47” rəqəmləri 
“150” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2. üçüncü abzasda “33” 
rəqəmləri “75” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin;

1.3. dördüncü abzasda “27” 
rəqəmləri “55” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin; 

1.4. aşağıdakı məzmunda üçüncü 
abzas əlavə edilsin və üçüncü-beşin-
ci abzaslar dördüncü-altıncı abzaslar 
hesab edilsin:

 “Gəncə, Naxçıvan, Sumqayıt, 
Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayo-
nunda  – 100 manat”.

2. “Hərbi qulluqçulara (hərbi 
qulluqçu hazırlayan xüsusi təyinatlı 
təhsil müəssisələrinin ailəli kursant-
larına) müvəqqəti mənzilin kirayəsi 
üçün pul kompensasiyası məbləğinin 
müəyyən edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2006-cı il 13 iyul tarixli 
171 nömrəli Qərarının  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2006, № 7, maddə 638, № 10, 
maddə 902; 2010, № 3, maddə 264; 
2011, № 8, maddə 777; 2012, № 12, 

maddə 1350; 2013, № 10, maddə 
1203; 2016, № 9, maddə 1585) 1-ci 
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1. ikinci abzasda “şərti maliyyə 
vahidi məbləğinin 43 misli miqdarın-
da” sözləri “150  manat” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.2. üçüncü abzasda “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin 30 misli” 
sözləri “75 manat” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.3. dördüncü abzasda “şərti 
maliyyə vahidi məbləğinin 25 mis-
li miqdarında” sözləri “55 manat” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

2.4. aşağıdakı məzmunda üçüncü 
abzas əlavə edilsin və üçüncü-beşin-
ci abzaslar dördüncü-altıncı abzaslar 
hesab edilsin:

“Gəncə, Naxçıvan, Sumqayıt, Xır-
dalan şəhərləri və Abşeron rayonun-
da – 100 manat”.

3. Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 
12 iyul tarixli 112 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2011,  
№ 7, maddə 741)  ilə təsdiq edilmiş 
“Prokurorluq orqanlarında xidmət 
yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar ya-
şayış yeri olmayan və bu səbəbdən 
kirayə götürülmüş mənzildə yaşayan 
prokurorluq işçilərinə pul kompen-
sasiyasının məbləği və verilməsi 
Qaydası”nın 2-ci hissəsində aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 2.1-ci bənddə “47” rəqəmləri 
“150” rəqəmləri  ilə əvəz edilsin;

3.2. 2.2-ci bənddə “33 ” rəqəmləri 
“75” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

3.3. 2.3-cü bənddə “27” rəqəmləri 
“55” rəqəmləri ilə əvəz edilsin; 

3.4. aşağıdakı məzmunda 2.1-1-
ci yarımbənd əlavə edilsin:

“2.1-1. Gəncə, Naxçıvan, Sum-
qayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron 
rayonunda – 100 manat”.

4. “Ehtiyata və ya istefaya bura-
xılmış vətəndaşların bəzi kateqori-
yalarına müvəqqəti mənzil kirayəsi 
xərclərinin məbləğinin və ödənilməsi 
qaydasının müəyyən edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 6 

avqust tarixli 174 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının 
 Qanunvericilik Toplusu, 2012,  
№ 8, maddə 822; 2017, № 5, maddə 
1007) 1-ci hissəsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

4.1. 1.1-ci bənddə “47,30” 
rəqəmləri “150” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin;

4.2. 1.2-ci bənddə “33” rəqəmləri 
“75” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

4.3. 1.3-cü bənddə “28” rəqəmləri 
“55” rəqəmləri ilə əvəz edilsin; 

4.4. aşağıdakı məzmunda 1.1-1-
ci yarımbənd əlavə edilsin:

“1.1-1. Gəncə, Naxçıvan, Sum-
qayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron 
rayonunda – 100 manat”.

5. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 12 may 
tarixli 140 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2014, № 5, maddə 567; 2018, 
№ 12 (II kitab), maddə 2740; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 7 mart tarixli 
83 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
2 nömrəli əlavə - “Miqrasiya orqan-
larında qulluq yerinin dəyişdirilməsi 
ilə əlaqədar yaşayış yeri olmayan 
miqrasiya orqanlarının işçilərinə və 
onların ailə üzvlərinə mənzil kirayəsi 
üçün pul kompensasiyasının məbləği 
və ödənilməsi Qaydası”nın 2-ci 
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

5.1. 2.1.1-ci yarımbənddə “47” 
rəqəmləri “150” rəqəmləri   ilə əvəz 
edilsin;

5.2. 2.1.2-ci yarımbənddə “33” 
rəqəmləri “75” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin;

5.3. 2.1.3-cü yarımbənddə “28” 
rəqəmləri “55” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin; 

5.4. aşağıdakı məzmunda 2.1.1-
1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“2.1.1-1 Gəncə, Naxçıvan, Sum-
qayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron 
rayonunda – 100 manat”.

6. Bu Qərar 2019-cu il martın 
1-dən tətbiq edilir.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 186                                                                                                                                                                                              Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

Neftçala şəhər  1 nömrəli tam 
orta məktəbə Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Samid İmanovun adının 
verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Kons-
titusiyasının 119-cu maddəsinin 

səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq,  
Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi ilə razılaşdırılmış  təklifinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Neftçala şəhər  1 nömrəli tam 
orta məktəbə Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Samid  Gülağa oğlu İma-
novun adı  verilsin.

2. Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti 
və Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi bu Qərardan irəli 
gələn məsələləri həll etsinlər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

Bakıda X Beynəlxalq Mstislav 
Rostropoviç Festivalının açılışı olub

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri 
mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev aprelin 
22-də M. Maqomayev adına Azərbaycan 
Dövlət Akademik Filarmoniyasında X 
Beynəlxalq Mstislav Rostropoviç Festivalının 
açılış mərasimində söyləyib. 

Nazir çıxış edərək bu günün həm ölkəmiz, 
həm də musiqi ictimaiyyəti üçün əlamətdar 
olduğunu vurğulayıb, festivalı Azərbaycanın 
mədəni həyatında ən vacib tədbirlərdən biri 
kimi qiymətləndirib.

Ə.Qarayev bildirib ki, M.Rostropoviç 
2006-cı ildə Bakıda keçirilən klassik musiqi 

festivalı olan Şostakoviç festivalının yaradıcı-
sıdır. Festivalın gözəl musiqi bayramı olaca-
ğına əminliyini ifadə edən mədəniyyət naziri, 
iştirakçı musiqi kollektivlərinə təşəkkürünü 
bildirib.

Sonra Xalq artisti Rauf Abdullayevin bədii 
rəhbərliyi ilə Ü. Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestrinin konsert proqramı 
ilə festivala start verilib. 

İkihissəli konsertdə dünya şöhrətli 
bəstəkarlar Lüdviq Betxoven, Pyotr Çaykovs-
ki və Yohannes Bramsın əsərləri səsləndirilib. 

Ölkəmizdə onuncu dəfədir ki, Mstislav Rostropoviç Festivalı keçirilir. Festivalın 
bünövrəsində Azərbaycan mədəniyyəti dayanır. Beynəlxalq əhəmiyyətli bu 
festivalın ilk təşəbbüskarları Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,  Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və  Mstislav Rostropoviç 
Fondunun rəhbəri Olqa Rostropoviç  olub. Festival çərçivəsində ölkəmizdə 
reallaşan konsertlərdə dünyanın əksər ölkələrindən tanınmış ifaçılar iştirak 
edirlər. Bu il də o ənənə davam edəcək. 
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Erməni dövlətçiliyinə gəldikdə isə o nəinki 
bu qədər dövlət və ya dövlət qurumu ilə təmsil 
olunmur, eyni zamanda, nə sabit tarixi coğrafiya-
ya, nə də ənənəyə malikdir. Ona görə də erməni 
tarixçiliyində məhz erməni xalqının tarixinin ya-
zılması prioritet təşkil etməkdədir. Müasir erməni 
dövləti də tamamilə fərqli bir coğrafiyada, tarixi 
Azərbaycan ərazisində meydana gəlib. Bu yeni 
dövlətin əvvəlki erməni dövləti ilə heç bir ərazi və 
hüquqi-siyasi varislik əlaqəsi olmayıb.

Erməni tarix “texnoloqları” tərəfindən bu 
problem üzrə də özünəməxsus bir “konstruk-
siya” yaradılıb. Azərbaycanın tarixi ərazisinin 
bir hissəsinin və burada meydana gələn dövlət 
qurumlarının onlara məxsus olduğu iddia olunur 
və Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaradıl-
ması “erməni dövlətçiliyinin bərpası” kimi qələmə 
verilir. Ermənilər bu və digər məsələlərə (erməni 
milli azadlıq hərəkatı və s.) əsaslanan “sarsılmaz” 
bir konsepsiya yaratdıqlarını güman edirlər. 

Bu məsələ təsvir edilən kimi sadə olmayıb, 
çox mürəkkəb və çətin bir problemdir. Bunun 
üçün erməni tarixşünaslığının Azərbaycana qarşı 
ilk ərazi iddiasından burada erməni dövlətinin 
yaranmasınadək keçən uzun dövrə (təxminən, 
387–1918-ci illər və ya 1531 il), bu dövlətə daxil 
edilən ərazilərin yalnız silah vasitəsi ilə işğalı-
na, tarixi Azərbaycan dövlətlərinin mövqeyinə 
və s. məsələlərə nəzər yetirmək olar. Ona 
görə də Azərbaycan torpaqlarında müasir 
erməni dövlətinin meydana gəlməsinin bütün 
mərhələlərinə və məsələlərinə dair obyektiv 
tarixi faktlar üzrə ümumiləşdirmələrə əsaslanan 
Azərbaycan tarix konsepsiyasının irəli sürülməsi, 
dünya elmi və ictimai-siyasi fikrinə çatdırılması 
mühüm vəzifə kimi qarşıda durur.

I.“Böyük Ermənistan” ideologiyası və 
Azərbaycan torpaqlarına dair iddianın 

yaranması: tarixi şəraiti və tənqidi
Elmə məlum versiyalardan birinə görə, 

ermənilər Balkan mənşəlidir və sonrakı bütün 
tarixi coğrafiyalarında gəlmədir. İlk dövlətləri də 
etnik baxımdan erməni dövləti olmayıb, müəyyən 
birlikləri ifadə edir. Tarixşünaslıq ənənəsinə 
görə, sonralar “Böyük Ermənistan” adlandırılan 
çarlıq Bizans və Sasanilər arasındakı 387-ci 
il müqaviləsi ilə bölüşdürülmüşdür. Akademik 
Ziya Bünyadov haqlı olaraq yazırdı ki, erməni 
dövlətçiliyi çar şərəfinə iddia edən Arsuruni, Baq-
ratuni, Mamikonyan, Amatuni, Bznuni və digər 
sparapetlər və b. arasındakı əzəli çəkişmələr və 
mübahisələr üzündən yoxa çıxdı. Ona görə də 
xəyanətkarlıq erməni tarixinin əsas süjetlərindən 
biri olub. Onun da əsas simvollarından biri Meru-
jan Arsuruni idi. 

Bu hadisədən bir müddət sonra erməni tarix-
şünaslığında yeni tarix konsepsiyası yaradılır. Ko-
lumbiya Universitetinin professoru N.Q.Qarsoyan 
Ermənistanın IV əsr tarixindən bəhs edərkən 
(çox maraqlıdır ki, bu məqalədə “Ermənistan” 
və “sədaqət” terminlərinin dəqiqləşdirilməsi 
nəzərdən keçirilir) yazırdı ki, bizim hadisələri 
təfsirimiz erməni mənbələrindən asılıdır. Pavstos 
Buzand və ya Movses Xorenatsinin təsvir etdiyi 
mənzərə, azad və ya qeyri-azad, onların Zərdüşt 
İranına qarşı dayana bilən şəxsi ideallarını–vahid, 
birləşmiş Ermənistanı əks etdirirdi... Bizim üçün 
bu mənzərənin V yüzillik üçün də doğru olduğu 
indi əhəmiyyətli deyildir. Bizim üçün əhəmiyyətli 
olan odur ki, o, IV əsrin gerçəkliyini təhrif edir. O 
zaman Ermənistan vahid deyildi, birləşmiş deyildi 
və pers dünyasına yad deyildi. 

Ermənilər tarix anlayışı ilə birgə, tarixi-siyasi 
coğrafiyalarına da dəyişiklik etməyə başlayır, 
“Şərqi Ermənistan” və “Qərbi Ermənistan” anla-
yışları uydurulur. Azərbaycanın qərb torpaqlarının 

da Ermənistan dövlətinin tərkibinə daxil edilməsi 
(“Şərqi Ermənistan”) ənənəsinin əsası qoyulur, 
məqam yaranan kimi, siyasi mərkəz axtarışı 
Azərbaycan torpaqlarına yönəldilir. Albaniya 
tarixinin tədqiqatçısı Fəridə Məmmədova 387-ci 
il müqaviləsinə dair bir qeydində yazır ki, mən 

alban torpaqlarına aid 387-ci il müqaviləsini 
əks etdirən mənbə aşkar edə bilmədim. Qaf-
qaz xalqlarının tarixi coğrafiyası problemi 
üzrə müşavirədə (1983-cü il 4-8 may, Mosk-
va ş.) aydın oldu ki, belə bir müqavilə yoxdur, 
o mənbəşünaslıq əsaslarından məhrumdur. 
B.A.Arutyunyan (erməni tarixçisi, Ermənistanın 
qədim və orta əsrlər tarixi, tarixi coğrafiyası və 
kartoqrafiyası üzrə mütəxəssis (1941-2003).-
K.Ş.) rəsmən bəyan etdi ki, belə bir müqavilə 
mövcud deyil. Bu müqavilə mövcudluğuna görə, 
yalnız erməni tarixşünaslığına borcludur. O, 
həmçinin bildirdi ki, erməni elmi bu köhnəlmiş 
konsepsiyadan imtina edir və yeni konsepsiya 
yaradılmasına başlayır. Diqqəti ona cəlb etmək 
istəyirəm ki, həmin konfransdan xeyli müddət 
keçməsinə baxmayaraq, ermənilər hələ də belə 
bir konsepsiya yarada bilməyiblər və yenə də 
mövcudluğu ilə tarixşünaslıq ənənəsinə malik 
olan konsepsiyanı davam etdirirlər.

Erməni çarlığının ləğvindən sonra (IV-VII əsrlər) 
ermənilərin Yer üzündən silinmək təhlükəsi yarandı. 
Roma və onun siyasətini davam etdirən Bizans bu 
sahədə konkret siyasi xəttə malik olub. Erməni tarix-
çisinin yazdığı kimi, Bizans erməni dövlətçiliyini məhv 
etməyə, erməni torpaqlarını işğal etməyə, tutulmuş 
torpaqlarda erməniləri assimiliyasiya etməyə səy 
göstərib. Sasani imperiyası da 428-ci ildə ermənilərin 
hakimiyyətinə son qoydu. Uzun müddətli Bizans-
Sasani müharibələrindən (582-602; 604-629) sonra 
isə ermənilər Bizansın hakimiyyətinə keçdi. Belə 
bir şəraitdə ermənilərin yalnız əvvəlki tarixşünaslıq 
ənənəsilə yaşamaqdan başqa çarəsi qalmadı.

Tarixşünaslıq iddiasından siyasi 
iddialara: əsas amilləri və nəticələri  

(VII-XVI əsrlər)
Tarixi həqiqət budur ki, əvvəlcə Ərəb 

xilafəti, sonra isə türk-müsəlman dövlətlərinin 
siyasəti ermənilərə nisbi inkişaf və sabitlik 
gətirdi. Məhz bunun nəticəsində ermənilər 
təhlükədən xilas oldu və bundan istifadə 
edərək həmin ərazilərdə möhkəmlənməyə baş-
ladı. Erməni-qriqorian kilsəsi də bu prosesdə 
mühüm rola malik olub. Ermənistanda xristi-
anlığın qəbulu ilə dövlətin ləğvi arasında elə 
də çox vaxt keçməyib. Ümumiyyətlə, xristian 
dövlətlərin tarixində bir vacib məqam olub. Xris-
tian dini ilə dövlət sıx bağlı olub. Erməni xris-
tianlığı isə dövlətdən məhrum olduqdan sonra 
onun naminə də fəaliyyətini genişləndirib. 
Azərbaycan torpaqlarının da “birləşmiş erməni 

dövlətinin” tərkibinə “daxil edilməsində” 
ruhanilərin böyük rolu olub və bu siyasət kilsə 
tərəfindən də davam etdirilib. 

Ərəb xilafətinin yaxından iştirakı ilə erməni-
qriqorian kilsəsinin Qarabağın dağlıq hissəsində 
alban əhalisinin qriqorianlaşdırılması və 
erməniləşdirilməsi siyasətinə dəstək verilib. 
Erməni–qriqorian kilsəsi alban kilsəsinə qar-
şı da amansız mübarizə aparıb. Bu, sadəcə 
dini rəqabət deyil, siyasi məqsədlərdən irəli 
gəlirdi. Erməni qriqorian kilsəsi İslamın əhatə 
dairəsindən kənarda qalan albanları qriqorian-
laşdırmaqla, alban xristian irsi ilə yanaşı, onun 
torpaqlarına da iddia irəli sürürdü. Məhz bunun 
nəticəsi idi ki, ermənilər Xilafətin dağılmasından 
sonra siyasi təşkilatlanmağa, hətta Azərbaycan 
ərazisində meydana gələn bəzi dövlət qu-
rumlarını (Xaçın knyazlığı, Sünik çarlığı və s.) 
mənimsəməyə çalışıb. Halbuki, burada yalnız 
kilsənin təsiri altında qriqorianlaşmış alban 
nəsillərindən bəhs oluna bilər. 

Türk müsəlman dövlətləri də ermənilərə 
xeyirxah münasibətləri ilə fərqlənib. Səlcuqlar, 
necə deyərlər, erməniləri Bizansın əlindən xilas 
edib. Bir sıra erməni siyasi qurumları, o cümlədən 
Kilikiya çarlığı (1080-1375) da bu dövrdə meyda-
na gəlib. Daha mühüm bir hadisə isə Qaraqoyun-
lular dövründə baş verib. Cahanşah tərəfindən 
erməni qriqorian kilsəsi mərkəzinin 1441-ci 
ildə Eçmiədzinə (Üçkilsəyə) köçürülməsi ilə 
ermənilərin mövqeyinin möhkəmlənməsinə yeni 
stimul yaranıb. 

Ermənilər Ərəb xilafətinin dağılmasından 
sonrakı ənənəyə uyğun olaraq, bu dövrdə 
də Azərbaycan ərazisində meydana gələn 
məliklikləri özününkü hesab etməyə çalışır. 
Beləliklə, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına 
qarşı siyasi iddiaları formalaşmağa başlayır. 
Bütün bunlara baxmayaraq, istər Qaraqo-
yunlu, istərsə də Ağqoyunlular dövründə və 
1501-ci ildə meydana gələn Mərkəzləşdirilmiş 
Azərbaycan Səfəvi dövlətinin ilk dövründə güclü 
hakimiyyət ermənilərin baş qaldırmasına imkan 
vermədi. Bununla da, ermənilərin Azərbaycan 
torpaqlarına siyasi iddiaları onun ələ keçirilməsi 
uğrunda xəyanətkar fəaliyyəti üçün də zəmin 
hazırladı.

Erməni azadlıq hərəkatı məsələsinə dair 
Ermənilərin Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi 

ilə yeni bir şərait meydana gəldi. Yeni yaran-
mış geostrateji vəziyyətdə Avropa üçün onun 
rəqibi kimi Osmanlı dövlətinin xristian əhalisi 

olan ermənilərin əhəmiyyəti artdı. Ermənilər də 
fürsətdən istifadə edərək Avropa dövlətlərindən 
Osmanlı və Səfəvi hakimiyyətinə qarşı 
mübarizədə vasitəyə çevrilməyə başladı. Erməni 
tarixşünaslığı bunu azadlıq hərəkatı kimi qələmə 
verməyə çalışır. Bu məsələ erməni tarix konsep-
siyasının fundamentlərindən birinə çevrilmişdir. 
“Böyük Ermənistan” mifindən çox bəhs edildiyi 

halda bu məsələ diqqətdən kənarda qalmışdır. 
Azadlıq hərəkatı prinsipcə əsarət altında 

olan xalqın müstəmləkəçilərə qarşı ümumxalq 
mübarizəsini, dövlət yaratması və ya bərpasını 
nəzərdə tutur. Ermənilər də bunu nəzərə alaraq 
belə bir mövzuya xüsusi önəm verməyə çalışırlar. 
Bu zaman da elmi baxımdan ciddi yanlışlığa yol 
verilir. Erməni tarix kitablarında XVI-XVIII əsrlər 
azadlıq hərəkatının mühüm dövrü kimi ayrılır. 
Cənubi Qafqazda Rusiya işğalından sonra azad-
lıq hərəkatı yalnız Osmanlı dövlətinə aid edilir. 

Erməni tarixşünaslığının azadlıq hərəkatı 
barədə konsepsiyasının formalaşmasının gedişi 
də bu məsələyə aydınlıq gətirir. A.R.İoannisiyanın 
kitabında XVIII əsrin 80-ci illərində azadlıq 
hərəkatından bəhs olunur, P.T.Arutyunyanın kita-
bında isə bu hərəkatın xronologiyası XVIII əsrin 
birinci rübünə aparılır, daha sonra isə xronologiya 
daha da dərinləşdirilir və XVI-XVII əsrlərə aparılır. 

Erməni azadlıq hərəkatı kimi təqdim 
edilən mövzunun məzmunu da bu məsələnin 
mahiyyətinə uyğun gəlmir. Belə ki, bu barədə 
müddəaların ümumiləşdirildiyi erməni xalqının 
tarixinə dair kitabların müvafiq hissəsini nəzərdən 

keçirdikdə, əslində, azadlıq hərəkatına aid bir 
elmi fakt da verilmir, yalnız bəzi gizli yığıncaqlar-
dan bəhs olunur. Ən diqqətəlayiq məsələlərdən 
biri də odur ki, azadlıq hərəkatının ideologiyası 
kimi təqdim edilən heç bir fikir göstərilən coğrafi-
yada nə meydana gəlir, nə də dəstəklənir. 

Erməni azadlıq hərəkatı kimi təqdim edilən 
məsələdə Azərbaycan torpaqlarına mühüm 
yer ayrılır. Bu məqsədlə əvvəllər olduğu kimi, 
Azərbaycan torpaqları və burada meydana 
gələn dövlət qurumları Ermənistan kimi qələmə 
verilir. 1555-ci il və onu təsdiq edən 1639-cu 
il müqaviləsi ilə Ermənistanın bölüşdürülməsi, 
onun qərb hissəsinin Osmanlı imperiyasına, 
şərq hissəsisinin, yəni Qərbi Azərbaycan tor-
paqlarının isə Səfəvilərə çatması iddia olunur. 
Bununla da 387-ci il Roma-Sasani müqaviləsi 
ənənəsi davam etdirilir, bu hadisələr arasında 
varislik yaradılmasına cəhd olunur. Tarixi faktlar 
387-ci il müqaviləsi kimi, 1639-cu il müqaviləsi 
barədə erməni müddəasını təsdiq etmir. Türkiyə-
İran (əslində, Səfəvi) sərhədi üzrə komissiyanın 
komissar-vasitəçisi Y.İ.Çirikov bu barədə yazırdı 
ki, bu traktatın tam doğru mətni məlum olduğuna 
görə, saxlanmamışdır. Onun kitabına müqavilənin 
tərcümə edərək əlavə etdiyi mətnində isə erməni 

ilə bağlı heç bir ifadə yoxdur.
 “Şərqi Ermənistan”da, yəni Azərbaycan 

torpaqlarında hələ XV əsrdən mövcud olduğu 
bildirilən yarı muxtar erməni dövlət qurumlarına 
Xəmsə məliklikləri (1603-XVIII əsr) də əlavə edi-
lir. Xəmsə məlikliklərinin erməni dövlətçiliyinə aid 
edilməsi kimi, “yarı muxtar erməni dövlət qurumu” 
haqqında anlayışın özü də tamamilə səhv olub, 
dövrün heç bir hüquqi-siyasi sənədi ilə təsdiq 
olunmur və s.

Beləliklə, erməni azadlıq hərəkatı kimi 
təqdim edilən fəaliyyət mahiyyətcə xarici dəstək 
vasitəsilə işğal cəhdindən ibarət idi.

(ardı var)

Kərim ŞÜKÜROV,  
tarix üzrə elmlər doktoru,  

professor,  
Dövlət mükafatı laureatı

Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməlidir. Bizim tarixi 
torpaqlarımız təkcə Dağlıq Qarabağın ərazisi deyil. İrəvan, Göyçə, 
Zəngəzur bizim tarixi coğrafiyamızdır, tarixi torpaqlarımızdır. Ermənistan 
vaxtilə bizim o torpaqlarda qanunsuz olaraq dövlət qurub.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Tarixi, nəticələri və Azərbaycanın müasir baxışı)

Ermənilər müasir informasiya texnologiyaları və vasitələrindən istifadə 
edərək bir sıra sahələrdə olduğu kimi, erməni dövlətçiliyi barəsində də 
mif yaratmağa çalışırlar. Belə ki, erməni dövlətçiliyinə dair tərtib edilmiş 
xronologiyada [https://ru.wikipedia.org/wik] otuz iki dövlət və dövlət 
qurumunun (?!) siyahısı verilir. Əslində, bununla yanaşı, ermənilərin daha 
davamlı və sistemli olan əsarət xronologiyasının siyahısı da verilsəydi daha 
məntiqli olardı. 

Azərbaycan torpaqlarında 
Ermənistan dövləti necə yaradıldı

Vyetnam mediası OANA İcraiyyə Komitəsinin 
44-cü iclasına böyük diqqət ayırıb

VNA, hökumətin rəsmi 
xəbər portalı Chinhphu.
vn, Vyetnam Kommunist 
Partiyasının rəsmi mətbu 
orqanı "Nhan Dan" qəzeti, 
Vietnam+, Phahluatplus.vn, 
Bacgiang.com.vn, Baotintuc.
vn, La34.com.vn, Baolang-
son.vn, Quehuongonline.vn, 
Baobinhdinh.com.vn, Tapchit-
hongtindoingoai.vn, Thet-
haovanhoa.vn, Danviet.vn, 
Daidoanket.vn, Vietnamnet.
vn onlayn qəzet və nəşrləri,  
"Vietnam" jurnalı, VTV ka-
nalı,  "Nghe An" telekanalı, 
Vyetnam Xalq Ordusunun 
rəsmi qəzeti və digər KİV-lər 
iclasın açılış mərasimi və 
gedişi, fotosərgi, Vyetnam 
Sosialist Respublikasının Baş 

naziri Nguyen Xuan Phukun 
iclasın bir qrup iştirakçısını 
qəbul etməsi, iclas iştirakçı-
larının Vyetnamın Kuanqnin 
vilayətinə səfəri və vilayət 
hökumətinin rəhbəri Nquyen 
Duk Lonq ilə görüşlərinə dair 
geniş xəbərlər, reportajlar, 
analitik materiallar təqdim 
ediblər.

Vyetnam Xəbər Agentliyi 
və ingilisdilli gündəlik "Viet-
nam news" qəzeti OANA-nın 
prezidenti, AZƏRTAC-ın 
İdarə Heyətinin sədri As-
lan Aslanov ilə müsahibə 
əsasında hazırlanan ma-
teriallarda təşkilatın işində 
müşahidə olunan fəallıqdan 
söz açılıb. Qeyd olunub ki, 
AZƏRTAC-ın 2016- 2019-cu 

illəri əhatə edən sədrliyi 
dövründə OANA-nın internet 
səhifəsində xəbər yerləşdirən 
agentliklərin sayı 8-dən 

24-ə çatıb. Bundan başqa, 
AZƏRTAC-ın OANA-da daimi 
katibliyin və təlim akademi-
yasının yaradılması ilə bağlı 
təkliflərindən də söz açılıb.   

Xatırladaq ki, OANA 
İcraiyyə Komitəsinin 44-cü 
iclasında Türkiyənin Anadolu, 
Rusiyanın TASS, Avstraliya-

nın AAP, Cənubi Koreyanın 
Yonhap, Ərəb Əmirliklərinin 
WAM, Çinin Sinxua, İndone-
ziyanın Antara, Malayziya-
nın Bernama, İranın İRNA, 
Yaponiyanın Kyodo və digər 
agentliklərin rəhbərləri və 
nümayəndələri iştirak edirlər. 
İclasda OANA-nın cari 

məsələləri, media qarşısın-
da duran çağırışlar, feyk 
xəbərlərlə mübarizə, faktların 
yoxlanması, agentliklərin 
üzləşdiyi problemlər 
müzakirə edilib, təşkilatın 
Mükəmməllik Mükafatının 
qalibləri elan olunub.

AZƏRTAC

Hanoyda AZƏRTAC və Yonhap informasiya 
agentlikləri rəhbərlərinin görüşü olub

Qeyd edək ki, bu il noyabr 
ayında Seulda OANA-nın Baş 
Assambleyası keçiriləcək. 
Həmin tədbirdə bu təşkilata 
sədrlik AZƏRTAC-dan Yonhap 
Agentliyinə keçəcək.

Görüşdə tərəflər çoxillik 
əməkdaşlığın nəticələrinə 
nəzər salıb,  qarşılıqlı 

münasibətlərin müsbət 
dinamikasını vurğulayıblar. 
Həmçinin münasibətlərin indiki 
vəziyyətindən məmnunluq 
ifadə olunub, mövcud 
əlaqələrin həm ikitərəfli 
çərçivədə, həm də OANA 
formatında genişləndirilməsinin 
zəruriliyi qeyd edilib.

Cənubi Koreya və 
Azərbaycan, AZƏRTAC 
və Yonhap arasında 
münasibətlərin dostluq 
xarakteri daşıdığını vurğu-
layan Aslan Aslanov Seula 
səfərini, koreyalı həmkarlarının 
işi ilə tanışlığını, qarşılıqlı 
xəbər mübadiləsinə yol açan 
əməkdaşlıq sazişinin imzalan-
masını xatırladıb. 

AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri daha son-
ra bildirib ki, Azərbaycanda 
onlarca Koreya şirkəti işləyir. 
Həmsöhbətini Bakıya dəvət 
edən A.Aslanov vurğula-
yıb ki, Yonhapın rəhbəri 
ölkəmizə səfəri zamanı Koreya 
məhsullarını Azərbaycanın hər 
yerində görə biləcək: Bakı-
nın yollarındakı avtomobillər, 
müəssisələrin ofislərindəki 
məişət texnikası, sakinlərin 
istifadə etdikləri kommunikasi-
ya vasitələri və sair.

Yonhapın rəhbəri Ço 
Sunq-bo dəvətə görə OANA 
prezidentinə təşəkkür 
edib və iki ölkə arasın-
da münasibətlərin yüksək 
səviyyəsindən məmnunluğunu 
bildirib. O, iki dost agentliyin 
əməkdaşlığı daha da inki-
şaf etdirmək istiqamətində 
səyləri artırmasının zəruriliyini 
vurğulayıb. Qeyd edib ki, 
bu məqsədlə hər iki ölkənin 

nümayəndələrindən ibarət 
qrupların həm təcrübə 
mübadiləsi aparmaq, həm də 
öz həmkarlarının nailiyyətləri 
ilə tanışlığı üçün qarşılıqlı 
səfərlərinin təşkil edilməsi 
faydalı olardı.      

Xatırladaq ki, 2016-cı il 
noyabrın 16–18-də Bakıda 
Heydər Əliyev Fondunun 
və AZƏRTAC-ın təşkilati 
dəstəyi ilə Dünya Xəbər 
Agentliklərinin V Konqresi, 
OANA-nın XVI Baş Assamb-
leyası keçirilib. Konqresin və 
Assambleyanın Heydər Əliyev 
Mərkəzində keçirilmiş birgə 
açılış mərasimində Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev iştirak 
edib və geniş nitq söyləyib. 
Beləliklə, 2016-2019-cu illərdə 
həm Dünya Xəbər Agentlikləri 
Konqresinə, həm də OANA-ya 
sədrlik AZƏRTAC-a keçib. 

AZƏRTAC-ın sədrliyi 
dövründə OANA İcraiyyə 
Komitəsinin Beyrut, Tehran 
və Hanoyda keçirilən iclasla-
rında təşkilatın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, müasir 
medianın aktual problemləri, 
xüsusən feyk xəbərlərlə 
mübarizə sahəsində qarşı-
da duran vəzifələrlə bağlı 
işgüzar müzakirələr aparı-
lıb. Bütün bunlar təşkilatın 
müasirləşməsi, onun saytının 
funksionallığının artması işinə 
töhfə verib.  

     AZƏRTAC

Asiya və Sakit Okean Ölkələri Xəbər 
Agentlikləri Təşkilatının (OANA) İcraiyyə 
Komitəsinin Hanoyda keçirilmiş 44-cü iclası 
çərçivəsində Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi (AZƏRTAC) İdarə Heyətinin sədri, 
OANA-nın prezidenti Aslan Aslanov və Koreyanın 
Yonhap Agentliyinin rəhbəri Ço Sunq-bo arasında 
görüş olub.  

Vyetnamın kütləvi informasiya vasitələri 
aprelin 19-dan 21-dək Hanoyda 
AZƏRTAC-ın sədrliyi və Vyetnam 

Xəbər Agentliyinin (VNA) təşkilatçılığı ilə 
keçirilmiş Asiya və Sakit Okean Ölkələri 
İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) 
İcraiyyə Komitəsinin 44-cü iclasına böyük 
diqqət ayırıb.



Azərbaycan–Türkiyə: 
birgə hərbi təlimlər 

keçiriləcək 

Müdafiə Nazirliyindən 
verilən məlumatda deyilir ki, 
təlimdə iştirak etmək üçün 
Azərbaycana gələn Türkiyə 
Silahlı Qüvvələrinin şəxsi 
heyətinin təntənəli qarşılanma 
mərasimi olub.

Əvvəlcə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin hərbi hissənin 

ərazisində ucaldılan büstü 
önünə gül dəstələri qoyulub, 
Ulu öndərin və ölkəmizin 
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olanların xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Təlimin əsas məqsədi 
qərargahların müştərək 
planlarının hazırlanması, 

şəxsi heyətin döyüş hazırlığı 
səviyyəsinin artırılması və 
onların birgə əməliyyatları 
icra etmək vərdişlərinin inki-
şaf etdirilməsi ilə Azərbaycan 

və Türkiyə hərbi bölmələrinin 
qarşılıqlı fəaliyyətinin ko-
ordinasiyasına nail olmaq, 
həmçinin təcrübə mübadiləsi 
həyata keçirməklə iki ölkənin 
hərbi qulluqçularının qarşılıqlı 
münasibətlərini və qarşılıqlı 
anlaşmasını yüksək səviyyədə 
saxlamaqdır.

Birgə təlimə iki ölkə 
 ordularının şəxsi heyəti, zirehli 
texnikası, artilleriya qurğuları 
və minaatanları, Hərbi Hava 
Qüvvələrinin döyüş və nəqliyyat 
helikopterləri, həmçinin hava 
hücumundan müdafiə və zenit-
raket bölmələri cəlb ediləcək.

Təlimə hazırlıq dövründə 
türkiyəli hərbçilər üçün bir 
sıra mədəni-kütləvi tədbirlərin 
keçirilməsi planlaşdırılır.

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi xarici siyasət kursu həmişə öz 
dinamikliyi, intensivliyi və çevikliyi ilə 
xarakterizə olunub və milli maraqlara 
söykənib. Son 16 ildə həyata keçirilən 
daxili və xarici siyasət Azərbaycanı 
iqtisadi cəhətdən güclü, özünü təmin 
edən, rəqabətədavamlı ölkəyə çevirib. 
Bu ilin əvvəlindən başlanan islahatlar 
cəmiyyətdə böyük ruh yüksəkliyi yara-
dıb. Xalq ötəniliki prezident seçkilərində 
düzgün seçim etdiyini bu gün gündəlik 
həyatında hiss edir və görür. 

 Ölkəmiz hazırda dünyanın aparıcı 
güc mərkəzləri, qonşu dövlətlərlə qarşı-
lıqlı maraqlara əsaslanan sıx əməkdaşlıq 
əlaqələri qurmuş, bir sıra regional for-
matların təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı 
olmuş və nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla 
əməkdaşlığı daha da genişləndirmişdir. 
Azərbaycanın bu il dünyanın 120-dən 
artıq ölkəsini birləşdirən Qoşulma-
ma Hərəkatına rəhbərlik etməsi hər 
birimizdə qürur hissi yaradır və bu fakt 
ölkəmizin dünya birliyində reytinqinin 
daha da yüksəlməsindən xəbər verir. 
Qarşıdan gələn 3 il ərzində –2022-ci ilə 
qədər Azərbaycan 120 ölkənin adından 
beynəlxalq tribunadan danışmaq hüququ 
əldə edəcək. 

Azərbaycanın dünya birliyində söz 
sahibinə çevrilməsi, Avropa İttifaqının 
bir çox ölkələri ilə əlaqələrini daha da 
genişləndirməsi, bu nüfuzlu qurumla 
strateji tərəfdaşlıq sazişinin hazır-
lanması ölkəmzin Avropa İttifaqı ilə 
münasibətlərinin yeni mərhələyə qədəm 
qoymasından xəbər verir. Ölkəmizin 
müstəqil siyasət yürüdən güclü dövlətə 
çevrilməsi, habelə qarşıdan gələn 
dövrdə bir sıra mühüm tədbirlərə ev 
sahibliyi etməsi, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin tamamlanmaq üzrə olma-
sı bədxahlarımızı ciddi təşvişə salıb. 
Əlləri hər yerdən üzülən antiazərbaycan 
qüvvələr çıxış yolunu ölkəmizə, onun 
rəhbərliyinə qarşı qarayaxma kampani-
yasında görür. Düşünürlər ki, bu yolla 

beynəlxalq aləmdə ölkəmiz haqqında 
mənfi rəy formalaşdıra bilərlər. Av-
ropa Şurasında bu yaxınlarda qəbul 
olunmuş qətnamə də respublikamı-
zın inkişafına olan qısqanclıqdan irəli 
gəlib. Belə qərəzli qətnamələr həm 
də təzyiq vasitəsidir. Azərbaycan 
ictimaiyyəti, ekspertlər bildirmişlər ki, 
xarici antiazərbaycan və daxildəki “5-ci 
kolon”un bu cəhdlərinin arxasında hansı 
maraqların durduğu artıq çoxdan bəllidir. 
Buna görə də belə kampaniyalarla 
Azərbaycana təzyiq göstərmək, onu öz 
yolundan döndərmək mümkün olmayıb 
və olmayacaq. Azərbaycan ictimaiyyəti 

bu qüvvələrin bütün iddialarına layiqli 
cavab verəcəkdir.

Həm Ermənistanı, həm ermənipərəst 
qüvvələri, həm də “sapı özümüzdən olan 
baltaları” – xəyanətkarları, bütövlükdə 
antiazərbaycan dairələri təşvişə sa-
lan, ciddi narahat edən əsas amil 
Azərbaycanın dünya birliyinə sürətli 
inteqrasiyası, beynəlxalq aləmdə söz 
sahibinə çevrilməsidir.

Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan ara-
sında imzalanacaq yeni saziş, ölkəmizlə 
bu qurum arasında münasibətlərin 
yeni mərhələyə qədəm qoyması bu 
nüfuzlu quruma üzv dövlətlərlə strateji 

tərəfdaşlığı genişləndirməyimizi gözü 
götürməyən qüvvələri niyə təşvişə salıb? 
Ermənistan tərəfinin təşvişə düşməsi 
aydındır. İşğalçı ölkəni təşvişə salan 
əsas amillərdən biri Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin 
və sərhədlərinin toxunulmazlığının 
təmin olunmasının artıq dünya birliyi, 
mötəbər qurumlar tərəfindən qəbul 
olunmasıdır. İşğalçı dövlət öz məqsədinə 
çatmaq üçün Avropa İttifaqına üzv, 
antiazərbaycan qüvvələrdən, hətta 
yerli satqın və xəyanəkarlardan istifadə 
etməyə, müxtəlif vasitələrlə ölkəmizin 
artan reytinqinə xələl gətirməyə çalışır.

Belə xəyanətkarlar arasında Leyla 
Yunus və AXCP sədri Əli Kərimlidən də 
bir alət kimi istifadə edirlər. Bu günlərdə 
Leyla Yunus sazişin imzalanmasına 
mane olmaq üçün vay-şüvən salsa da, 
onun səsinə səs verən olmadı. Hər 
halda, milçək bir şey olmasa da, ürək 
bulandırmağı var. Eləcə də Əli Kərimli. 
O, ölkəmizin bu uğurundan, beynəlxalq 
aləmə inteqrasiyasından sevinmək 
əvəzinə, Avropa Birliyinin Bakıdakı səfiri 
ilə görüşündə Azərbaycanla Avropa Bir-
liyi arasında hazırlanan sazişi müzakirə 
edib. Hətta bu sazişlə bağlı həm özünün, 
həm də qondarma Milli şura adından 

“təkliflərini” və narahatlığını səfir Kestu-
tis Yankauskasın nəzərinə çatdırdığını 
bildirib. O, sazişin mətninə təsir etmək 
niyyətində olduğunu da gizlətməyib. 
Eləcə də, Leyla Yunus bu sazişin 
imzalanmasının əleyhinə olduğunu 
dilə gətirərək, digərlərini də bu sənədin 
imzalanmamasına qarşı mübarizəyə 
çağırıb. 

Bu qüvvələr Azərbaycanın uğurları-
na ləkə yaxmaq, onu nüfuzdan salmaq 
üçün həmişə, xüsusilə böyük tədbirlər 
ərəfəsində çirkin kampaniyalar təşkil 
edirlər. Belələrinin sifarişlərini yerinə 
yetirən “Trensparency İnternational”, 
“Amnesty İnternational”,” Human Rights 
Watch”, OCCRP və digər bu kimi qurum-
lar, həmçinin sosial şəbəkə dələduzları, 
çirkli pullardan ötrü hər şeyini qurban 
verməyə hazır olan satqınlar ölkəmiz, 
dövlət başçısı və onun ailə üzvləri haq-
qında yalan, böhtan, dezinformasiya xa-
rakterli məlumatlar yaymaqla heç nəyə 
nail ola bilməyiblər. Bu dəfə də xəbis 
niyyətlərini həyata keçirə bilməyəcəklər.

Bütün bunlar dövlət başçısının 
şəxsi iradəsi və siyasi uzaqgörənliyi 
ilə ölkədə çoxşaxəli islahatların davam 
etdirilməsinə, vətəndaşları narahat 
edən məsələlərin mərhələ ilə öz həllini 
tapmasına heç bir problem yarada bilmir. 
Beynəlxalq müstəvidə ard-arda uğur-
lara atılan imzaları, xüsusilə, ölkəmizin 
Qoşulmama Hərəkatı kimi mötəbər 
bir quruma sədrlik etmək məqamının 
yetişdiyi bir zamanda antiazərbaycan 
dairələrin fəallaşmasını təbii hal kimi 
qəbul etməliyik. Biz artıq buna bir növ 
vərdiş etmişik. Çünki zaman-zaman şa-
hidi olmuşuq ki, mühüm siyasi hadisələr 
ərəfəsində suyu bulandırmaq istəyənlər 
dərhal peyda olurlar, ancaq heç vaxt 
istəklərinə nail ola bilməyiblər. Əmin 
olsunlar ki, bu dəfə də xəbis niyyətlərini 
həyata keçirə bilməyəcəklər. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, qeyri-neft sektoruna 
yönəldilmiş vəsaitin həcmi isə 6 faiz artmışdır. 
Ümumi sərmayənin 64,3 faizi məhsul isteh-
salı obyektlərinin, 26,4 faizi xidmət sahələri 
üzrə obyektlərin, 9,3 faizi isə ümumi sahəsi 
420,0 min kvadrat metr olan yaşayış evlərinin 
tikintisinə sərf olunmuşdur. Daxili mənbələrdən 
əsas kapitala yönəldilmiş vəsait ümumi 
sərmayənin 67,3 faizini təşkil etmişdir.

Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin 
ümumi dəyərində müəssisə və təşkilatların 
vəsaitləri 65,6 faiz, büdcə vəsaitləri 21,8 faiz, 
əhalinin şəxsi vəsaitləri 6,5 faiz, bank kreditləri 
5,0 faiz, büdcədənkənar fondların vəsaitləri 0,8 
faiz, sair vəsaitlər isə 0,3 faiz təşkil etmişdir.

2019-cu ilin yanvar-mart aylarında 
Bakı şəhərində Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanı, Sumqa-
yıt şəhərində “SOCAR karbamid” zavodu, Po-
lietilen zavodu, Beyləqan rayonunda Olimpiya 
İdman Kompleksi, Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, 
Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə-
Beyləqan və Kəbirli-Eyvazalılar-Birinci Aşıqlı-
Əlinəzərli avtomobil yolları, bunlardan əlavə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1170 şagird 
yerlik 2 ümumtəhsil məktəb binası, 200 yerlik 
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, bir növbədə 
gəlişlərin sayı 35 nəfər olan 2 ambulatoriya-
poliklinika müəssisəsi, Şəmkir rayonunda 260 
çarpayılıq xəstəxana və s. mühüm əhəmiyyətli 
obyektlər istifadəyə verilmişdir. 
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Bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov 
SOCAR-ın IV “Xəzər və Mərkəzi Asiya: 
neft emalı, neft-kimya, ticarət, logistika” 
forumunda deyib. 

Qeyd edək ki, Xəzərin Azərbaycan 
sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından 
çıxarılan qazı Türkiyəyə və bu ölkədən 
Avropaya nəql edəcək TANAP “Cənub Qaz 
Dəhlizi”nin tərkib hissəsi olan bir layihədir. 
TANAP Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, Türkiyə-

Yunanıstan sərhədində isə “Trans-Adriatik” 
(TAP) qaz boru kəmərinə birləşəcək. 
Uzunluğu 1810 kilometr olan TANAP-ın 
ilkin ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard kub-
metrdir və sonradan bu həcmin 31 milyard 
kubmetrədək artırılması imkanı var.

TANAP-ın səhmdarlarından “Cənub 
Qaz Dəhlizi” QSC - 58 faiz, “Botaş” - 30 
faiz və BP şirkəti - 12 faiz paya malikdir.

 “Xalq qəzeti”

Prezident seçkisi 
demokratik keçdi

R.Quliyev bildirib ki, 15 seçki məntəqəsində müşahidə 
aparıb: “Prosesi izləyərkən yerli müşahidəçilərlə söhbət 
etdik. Onlar da seçki prosesi zamanı problemin olmadığını 
etiraf etdilər. Əhalinin seçkiyə marağı yüksək idi”.

Milli Məclisin digər deputatı Naqif Həmzəyev də 
 Ukraynada seçkiləri müşahidə edib. N.Həmzəyev Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının 
tərkibində prosesə qatılıb.

Azərbaycan–Ukrayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə 
işçi qrupunun rəhbəri Rüfət Quliyev isə Milli Məclisin xətti 
ilə prosesi müşahidə edib.

“Xalq qəzeti”

Hərbi pilotlarımız təlim-məşq 
uçuşlarına başlayıblar 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, “Super Muşşak” və L-39 
təyyarələrinin taktiki-texniki xüsusiyyətləri və uçuş im-
kanlarını nəzəri cəhətdən tam mənimsəyən, trenajorlarda 
müvafiq məşqlər keçən gənc hərbi pilotlarımız artıq həmin 
təyyarələrdə və “Mi” seriyalı çoxməqsədli helikopterlərdə 
praktiki təlim-məşq uçuşlarını yerinə yetirməyə başlayıblar.

Tapşırığa uyğun olaraq gənc hərbi təyyarəçilər pilotaj 
texnikası, marşrut uçuşları, qoşa və manqa ilə uçuşları məşq 
edirlər.

“Xalq qəzeti”

Təhsil Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, bu 
mərhələdə 2017-2018-ci və 2018-2019-cu tədris illəri üçün 
keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinə qatılaraq 
zəruri keçid balını toplayan və vakant yerlərdə mövcud qaydalar 
çərçivəsində müddətli əmək müqaviləsi ilə işə qəbul edilmiş 
müəllimlər iştirak edirlər.

Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun nəzdində 
fəaliyyət göstərən İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən  22-24 
aprel 2019-cu il tarixlərində keçirilməsi nəzərdə tutulan 
müsahibələrdə 1200-dən çox müəllimin iştirak etməsi gözlənilir.

Müsahibə proqramı və materialları barədə məlumatlar 
http://www.miq.edu.az/muqavile/ saytında yerləşdirilmişdir.
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Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi 
əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən, 
mayın 1-dən 3-dək ölkəmizdə “Musta-

fa Kamal Atatürk-2019” Azərbaycan–Türkiyə 
döyüş atışlı birgə taktiki təlimi keçiriləcək.

Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2019-cu 
ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq 

Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi 
pilotlarının peşəkarlığının yüksəldilməsi 
məqsədilə intensiv məşqlər davam edir.

2019-cu il aprelin 1-dək Trans-
Anadolu boru kəməri (TANAP) 
vasitəsilə Türkiyəyə 1,5 milyard 
kubmetrdən çox qaz nəqli edilib.

2019-cu ilin yanvar-mart 
aylarında ölkənin 

iqtisadi və sosial sahələrinin inkişafı 
üçün bütün maliyyə mənbələrindən 
əsas kapitala 2 milyard 699,7 milyon 
manat vəsait yönəldilmiş, sərf edil-
miş vəsaitin 70,7 faizini bilavasitə 
tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri 
təşkil etmişdir.
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Qaz nəqlinin həcmi açıqlanıb
Əsas kapitala 2,7 milyard 

manata yaxın vəsait 
yönəldilmişdir 

Ukraynada keçirilən 
prezident seçkiləri 
zamanı hər hansı bir 

problem qeydə alınmadı. 
Bunu seçkiləri müşahidə edən 
Milli Məclisin deputatı Rüfət 
 Quliyev deyib.

Müəllimlərin 
müsahibəsi 
başlandı
Aprelin 22-də respublikanın ümumi təhsil 

müəssisələrində müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında 
işə qəbul olunmaq istəyən müəllimlərin müsahibəsinə 
başlanılıb.

Azərbaycanın uğurları 
bədxahlarımızı ciddi təşvişə salıb

Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş, məqsədyönlü 
xarici siyasəti Azərbaycanın iqtisadi gücünü artı-
rır, əhalinin sosial rifahı getdikcə yüksəlir, qüdrətli 
ordu formalaşır və ölkəmiz beynəlxalq arenada söz 

sahibinə çevrilir. Müasir dövrdə Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə həyata keçirdiyi bərabərhüquqlu və qarşılıqlı 
maraqlar prinsiplərinə söykənən xarici siyasət strategiyası 
tanınmış ictimai-siyasi xadimlər tətəfindən də təqdir olunan 
model kimi qiymətləndirilrir. Bütün bu danılmaz faktları Fran-
sanın “Opinion Way” şirkətinin Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin son bir ildəki fəaliyyəti ilə bağlı açıqladığı geniş rəy 
sorğusunun nəticələri də təsdiqlədi. Sorğunun nəticələri 
dövlət başçısının daxili və xarici siyasətinin Azərbaycan 
xalqı tərəfindən necə diqqətlə izlənilməsinin sübutu kimi 
əhəmiyyətlidir. 



Gözəl Bakı şəhərinin küçələrinə 
ekskursiya sizi Qafqazın guya 
Qərbin şərq hissəsi olması barədə 
fikirlərdən yayınmağa məcbur 
edəcək. Bu həftə Azərbaycan 
paytaxtında “Formula-1” yürüşləri 
keçiriləcək. Şəhər bu mühüm 
beynəlxalq idman tədbirinə hazır-
laşır. Bakıda olduğumuz bir neçə 
saat müddətində burada müasir 
memarlıq nümunələri olan gözəl 
binaları, böyük sarayları, işıqlan-
dırılmış geniş prospektləri gördük, 
bir də bunu yəqin etdik ki, Bakı-
dakı kafe və barlarda qiymətlər 
Azərbaycana səfər edən hər bir 
israilli turist üçün münasibdir.

Biz, israilli jurnalistlər bu-
raya Azərbaycanın son 30 ildə 
üzləşdiyi ərazi münaqişəsinin 
nəticələrini öz gözlərimizlə görmək, 
vəziyyətlə yaxından tanış olmaq 
və onu anlamaq üçün gəlmişdik. 
Adının mənası “Odlar Diyarı” 
olan, işğaldan əziyyət çəkən bu 
ölkənin həqiqətən çox mürəkkəb 
vəziyyətdə olmasını yəqin etdik. 

Bakı: harmoniyadan 
münaqişənin  

mərkəzinə doğru
Biz möhtəşəm Heydər 

məscidinə gəldik. Məscidin 4 
minarəsinin hündürlüyü 95 metrdir. 
Bu memarlıq möcüzəsinin üstünə 
günəş işığı düşəndə Kainatda 
həyatın fövqündə dayanan dinin 
qüvvəsini duymamaq çətindir. 
Məscid ölkənin ümummilli lideri, 
Azərbaycanın əfsanəvi Preziden-
ti Heydər Əliyevin şərəfinə belə 
adlanıb. Üç mərtəbədən ibarət olan 
məsciddə eyni zamanda, 3500 
nəfərin, o cümlədən qadınların da 
ibadət etmələri üçün şərait yaradı-
lıb. Məscidə daxil olan kimi dərhal 
diqqəti cəlb edən böyük xalçanın 
sahəsi 900 kvadratmetrdir. Lakin 
bizi ən çox heyrətləndirən bu xalça 
deyil, dünyanın heç bir yerində 
tayı-bərabəri olmayan bu gözəl 
ölkəyə xas olan nadir dini harmoni-
ya oldu. 

Məscidin girəcəyində bizi iki 
ruhani–imam Hafiz Abbasov və 
axund Rauf, habelə digər dini 
konfessiyaların yüksəkrütbəli 
nümayəndələri, o cümlədən dağ 
yəhudilərinin rəhbəri və Alban-ka-
tolik kilsəsinin başçısı qarşıladılar. 
Azərbaycanlılar haqlı olaraq çox 
fəxr edirlər ki, onların ölkəsi İslam 
aləmində dinin dövlətdən tamamilə 
ayrıldığı ilk dünyəvi parlament 
dövlətidir. 

 Bütün dinlərin nümayəndələri 
arasında bu cür harmoniya möv-
cuddur (ölkədə rəsmi qeydiyyata 
alınmış 955 dini qurum fəaliyyət 
göstərir). Bu, həm qəribə, həm 
də tamamilə məntiqəuyğundur. 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin rəhbəri Rəvan Həsənov 
deyir: “Burada harmonik dini və 
milli tolerantlığın səbəbi ondan 
ibarətdir ki, Azərbaycan həmişə 
nadir multikulturalizm məkanı 
olub. Müxtəlif mədəniyyətlərin 
və dinlərin qovuşduğu coğrafi 
məkanda yerləşən Azərbaycanda 
bir sıra millətlərin və dinlərin 
nümayəndələri yaşayır, multi-
kulturalizm siyasəti isə rəsmi 
dövlət siyasəti səviyyəsinə çat-
dırılıb. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev bütün dinlərin 
nümayəndələrinə eyni münasibət 
bəsləyir. Onun yürütdüyü müdrik 
siyasət xalqlar və konfessiyalar 
arasında birliyə, sülhə və əmin-
amanlığa şərait yaradır”. 

Biz Bakını, onun işıqlı gecələrini 
arxada qoyub, Azərbaycanın 
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 
ərazilərinin sərhədinə – “Odlar 
Yurdu”nun ürəyində qanlı yaraya 
çevrilmiş, onu fiziki baxımdan iki 
hissəyə bölən əraziyə üz tutduq. 

Yeknəsəq mənzərə, ucsuz-bu-
caqsız qara torpaq, bir neçə kənd, 
yol boyunca stansiyalar, yolların 
kənarında otlayan ev heyvanları və 

hər şeydən əvvəl uzaqda görünən, 
qorxu saçan dağlar... 

1988-ci ildə hələ Sovet İtti-
faqı dağılana qədər yaranmış 
hərc-mərclikdə Cənubi Qafqaz 
ərazisində erməni və azərbaycanlı 
əhali arasında münaqişə yarandı. 
Danılmaz tarixi faktdır ki, 250.000 
azərbaycanlı Ermənistandan qovul-
du. 1992-ci ilin fevralında erməni 
silahlı dəstələri Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində qanlı qırğın 
törətdilər və bir gecədə bu şəhərin 
613 dinc sakinini məhv etdilər. 
Ermənistan tərəfindən törədilmiş 
etnik təmizləmə nəticəsində Dağlıq 
Qarabağdan və ona bitişik yeddi 
rayondan 750.000 azərbaycanlı öz 
doğma yurdundan qovuldu. 

Tərtər rayonu: sərhəddə 
qüssəli əhval-ruhiyyə

Azərbaycanın işğal edilmiş 
əraziləri ilə sərhədə dörd kilometr 
qalmış bizi Tərtər rayonunun başçı-
sı Müstəqim Məmmədov qarşıladı. 

M.Məmmədov bildirdi ki, hərbi 
əməliyyatlar dövründə hər tərəfdən 
atılan raketlər Tərtərə düşürdü. 
Bu sözləri eşidəndə biz özümüzü 
İsraildə olduğu kimi hiss etdik. 

Rayon rəhbəri bizi ermənilərin 
İrandan və Türkiyədən Azərbaycan 
ərazisinə köçürülməsinin 150 illiyi 
münasibətilə özlərinin ucaltdığı 
“Marağa” abidəsinin yanına apardı. 
Rus-İran müharibəsində qalib 
gəlmiş Rusiya həmin müharibədən 
sonra erməniləri kütləvi şəkildə 
Azərbaycan ərazisinə köçür-
müşdü. Ermənilərin çox hissəsi 
Azərbaycanın bu qədim bölgəsinin 
dağlıq hissəsində məskunlaşdırıldı. 

Bu hadisələr bir sıra 
təkzibolunmaz faktlarla dönə-dönə 
təsdiqlənir. Belə faktlardan biri 
1978-ci ildə Qarabağın Ağdərə 
rayonunun Marağa kəndində 
ermənilərin İrandan bu kəndə 
köçürülməsinin 150 illiyi şərəfinə 
qoyulmuş abidədir. Ermənilər 
buradan gedəndə bu tarixi abidəni 
dağıdıblar. 

Tarixi ədalət hissi 
azərbaycanlılar üçün güc 
mənbəyidir. Onlar Ermənistanla 
münaqişə barədə ürəkağrısı 
ilə danışırlar. Bizim səfərimiz 
zamanı onlar öz ölkəsinin ta-
rixi, o cümlədən Makedoniyalı 
İsgəndərin bu regiona yürüşü 
barədə bizə məlumat verdilər. 
Onların söhbətlərindən öyrəndik ki, 
Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 
Dağlıq Qarabağ ərazisində Tərtər 
çayı üzərində tikilmiş Sərsəng su 
anbarı 560 min kubmetrə qədər 
su tutur. Bu, regionda ən böyük 
su anbarıdır. Sovet dövründə bu 
resurslar kənd təsərrüfatı təyinatlı 
130 min hektara yaxın torpa-
ğın suvarılması üçün ayrılırdı. 
1992-1994-cü illər müharibəsi 
dövründə su anbarına sahib 
olmaq uğrunda qanlı döyüşlər 
nəticəsində Ermənistan bu ərazini 
işğal etdi. Hazırda Ermənistan 
bu su anbarına nəzarət edir və 
azərbaycanlı fermerlərin, onların 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqla-
rının su təchizatını məhdudlaşdırır. 
İşğal nəticəsində burada kənd 
təsərrüfatı kəskin şəkildə azalıb. 
Azərbaycan hökuməti böhranın 
qarşısını almaq üçün bu regionda 
kənd təsərrüfatını iqtisadi cəhətdən 
stimullaşdırır, bu sahənin inkişafı 
üçün zəruri subsidiyalar ayırır. 
Azərbaycanlı fermerlər Sərsəng su 
anbarından alınmalı suyun əvəzinə 
öz torpaqlarını artezian suyu ilə 
suvarırlar. Bu isə heç də asan başa 
gəlmir. 

Münaqişənin Azərbaycana 
vurduğu iqtisadi zərbə göz qa-
bağındadır. Azərbaycanın xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarovla 
söhbətdən anladım ki, ölkənin neft-
qaz sahəsindən əldə etdiyi mənfəət 
sayəsində ucuz kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalı üçün böyük 
məbləğdə sərmayələr qoyulur. 
Nazir, ilk növbədə, su ehtiyatlarının 

idarə edilməsi sahəsində İsrailin 
texnoloji imkanlarına heyran oldu-
ğunu bildirdi. 

Tərtər rayonunun başçısından 
soruşdum ki, gənclər bu aqrar pe-
riferiyanı tərk edib böyük şəhərlərə 
köçürlərmi? Müstəqim Məmmədov 
dedi: “Burada sizin Bakıda 
gördüklərinizin hamısı, hətta ondan 
da artığı var”.

Həsənqaya kəndinə gedirik. 
2016-cı ildə dördgünlük Aprel 
müharibəsi ərəfəsində erməni 
silahlı dəstələri tərəfindən artilleriya 
atəşləri nəticəsində bu kəndin saki-
ni, 16 yaşlı Turanə Həsənova həlak 
olub. Hələ bütün həyatı irəlidə 
olan gənc qız erməni işğalçılarının 
törətdiyi vəhşiliyin qurbanı olub. 
Turanənin valideynləri ilə görüş-
dük. Onlar bu barədə ürəkağrısı ilə 
danışdıqca, gözlərində kədər duyu-
lur. Turanənin qardaşını göstərdilər. 
32 yaşlı Azad Həsənov qoşunların 

təmas xəttində piyadalar əleyhinə 
minaya düşüb, onun ayağını am-
putasiya etməli olublar. Ətürpədici 
xarabalıqları görəndə öz doğma 
torpaqlarından qovulmuş insanların 
keçirdiyi hissləri başa düşürük. 

Lələtəpə: iki dağ arasında
“2016-cı il aprelin əvvəlində 

ermənilər, həmişə olduğu kimi, 
gecə vaxtı cəbhə xəttində növbəti 
provokasiya törətdilər, lakin bu 
dəfə biz onlara daha artıq qüvvə 
ilə və sərt cavab verməyi qərara 
aldıq”, - bu sözləri mayor Ta-
hir dedi. Bizim görüşdüyümüz 
əsgərlərin çoxundan fərqli olaraq, 
inamla gülümsəyən mayor sözünə 
davam etdi: “Bizim azad etdiyi-
miz Lələtəpə yüksəkliyi Horadiz 
yaşayış məntəqəsini, bu şəhərin 
ətrafındakı ərazini, daha sonra Fü-
zuli istiqamətini müşahidə etmək, 
atəş nəzarəti altında saxlamaq 
imkanını təmin edir, mühüm 
dəmiryol qovşağı olan Horadizin 
düşmən tərəfindən atəşə tutul-
ması təhlükəsini aradan qaldırır, 
düşməni öz qüvvələrini gizli şəkildə 
cəmləşdirmək və bu istiqamətdə 
irəliləmək imkanından məhrum 
edir”.

Lələtəpə əməliyyatının 
azərbaycanlılar üçün əhəmiyyəti 
bütün israillilər üçün qürur 
mənbəyi olan Hermon dağının 
İsrail tərəfindən tutulması uğrunda 
döyüşlə müqayisə edilə bilər. 

Lələtəpədə əsgərlərlə bərabər 
əyləşib təzə dəmlənmiş tünd 
Azərbaycan çayını dadlı mürəbbə 
ilə içirik. Bu, elə bir mərasimdir ki, 
Azərbaycanda heç bir ev sahibi 
sizi onsuz buraxmaz. Əyləşib bu 
vadiyə baxdıqca başa düşürəm 
ki, Lələtəpə yüksəkliyi geniş bir 
ərazini nəzarətdə saxlamağa 
imkan verir. Labirintə oxşayan 
relyef, təbii maneələr və sərt süni 
döngələr hətta təzəcə yapon cipi 
ilə də bu dar yolla dağa qalxmağı 
çətinləşdirir. 1993-cü ildə ermənilər 
bu yüksəkliyi ələ keçirmiş, orada 
az qala alınmaz bir mövqe yarat-
mışdılar. 

Amma azərbaycanlı əsgər 
və zabitlər bu möhkəmlədilmiş 
kompleksi 20 dəqiqə ərzində 
azad etdilər və buna görə haq-
lı olaraq qürur hissi keçirirlər. 
Ətrafdakı ərazinin topoqrafiya-
sı belə düşünməyə əsas verir 
ki, həmin əsgər və zabitlər öz 
ölkələrinin superqəhrəmanları 
olublar. İsrail Müdafiə Ordusu-
nun nümayəndəsi kimi mən də 
Azərbaycan əsgərlərinin rəşadətinə 
heyran oldum. O vuruşmanın 
necə baş verdiyini, azərbaycanlı 
superqəhrəman əsgərlərin 
ermənilərin möhkəmlədilmiş 

forpostunu ələ keçirməyə necə 
nail olduqlarını anlamağa çalı-
şıram. Xeyli sonra öyrəndim ki, 
xarici KİV-lərin yazdıqlarına görə, 
azərbaycanlı cəsur əsgərlərin bu 
döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlığa 
İsrail hərbi texnologiyası kömək 
edib, amma heç kəs bu barədə 
danışmağı xoşlamır. 

Aşağı Əbdürrəhmanlı
Bu kənddə Beynəlxalq Avrasiya 

Mətbuat Fondunun (BAMF) prezi-
denti, Azərbaycan Mətbuat Şurası 
sədrinin müavini Umud Mirzəyevlə 
görüşdük. O, bizi özünün doğuldu-
ğu, sonradan ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış kəndə aparmağı təklif 
etdi. Çöhrəsindən nur yağan bu 
yaşlı insan danışdıqca kövrəlirdi: 
“Burada mənim məktəbim olub, 
burada mənim evim olub, həyat 
yoldaşımın valideynlərinin evi 
burada olub, uşaq vaxtı bura-

da futbol oynayırdıq”. Yamyaşıl 
təpəliyə çatanda isə sözünə davam 
etdi: “Burada atamın vəsiyyətini 
yerinə yetirmişəm. O, öləndə öz 
kəndimizdə, öz torpağımızda dəfn 
olunmasını vəsiyyət etdi. Mənə 
dedi: “Oğlum, Azərbaycan tor-
paqlarının azad edilməsi prosesi 
başlanıb və inanıram ki, yaxın 
gələcəkdə torpaqlarımızın hamısı 
azad ediləcək, məni öz kəndimizdə 
dəfn et”.

Viran edilmiş kəndi gəzirik, da-
ğıdılmış evləri, məktəbləri, uçurul-
muş, eybəcər hala salınmış məzar 
daşlarını gördük. Bu, dəhşətdir: 
Erməni snayperlər hətta ölülərə 
də atəş açırlar. Bizi müşayiət edən 
əsgərlər Umuda təlimat keçirlər, 
əyilməsini məsləhət görürlər. 
Lakin emosional Umud əyilmir və 
məzarın qarşısında dayanaraq, öz 
torpağına, ulu babasının, baba-
sının və atasının torpağına, öz 
ölkəsinə və Azərbaycan xalqına 
sadiq qalacağını bildirir. 

Cocuq Mərcanlı
“Mən qəhrəman deyiləm, mən 

burada ona görə qalmışam ki, bu, 
mənim torpağımdır. 1994-cü ildən 
2016-cı ilə qədər erməni silahlı 
dəstələri demək olar ki, hər gün 
bizim kəndi atəşə tuturdu. Sakinlər 
başa düşürdülər ki, bu, döyüş 
patronlarından istifadə etməklə 
aparılan psixoloji müharibədir. 
Lələtəpə postundakı ermənilər bu 
məşhur Cocuq Mərcanlı kəndini 
öz əsgərləri üçün canlı poliqo-
na çevirmişdilər”, – Oqtay adlı 
həmsöhbətim təvazökar olsa da, 
burada əsl qəhrəmandır. 

Yaranmış mürəkkəb şəraitdə 
kəndin 1000 nəfərdən çox sakini 
müvəqqəti olaraq evlərini tərk edib 
daha təhlükəsiz yerlərə köçdülər. 
Təxliyə olunmaqdan imtina etmiş 
sonuncu sakin bizim qəhrəman 
Oqtay olub. O, 22 il ərzində həyatı 
üçün daimi təhlükəyə baxmayaraq, 
öz torpağında qalıb işləyib, uşaqla-
rını tərbiyə edib, fermer təsərrüfatı 
yaradıb. Onun uşaqları uzaq bir 
kənddəki məktəbə gediblər. Mən 
maraqlandım: Oqtayın uşaqla-
rının dostları Tanrının unutduğu 
bu kimsəsiz kəndə, bu uşaqlarla 
oynamağa gəlirdilərmi? Oqtay 
istehza ilə gülümsədi: “Uşaq – 
uşaqdır, əlbəttə gəlirdilər”. Lələtəpə 
yaxınlığındakı döyüşdə erməni 
işğalçı qüvvələri tam məğlubiyyətə 
uğrayandan sonra Azərbaycan 
hökuməti, Azərbaycan dövləti bu 
kəndi bərpa edib. Nəticədə gözəl, 
mən deyərdim ki, fantastik bir kənd 
əmələ gəlib. 

Bu kənd keçmişi illüstrasiya 
edən çox yaxşı bir nümunədir. 
Yerli məktəbin divarlarını döyüş 

əməliyyatları zamanı bu kəndin 
azad edilməsi uğrunda canların-
dan keçmiş Milli qəhrəmanların 
fotoşəkilləri bəzəyir. Mən burada 
başa düşdüm ki, bizim – israilli 
jurnalistlərin bu kəndi görməyimiz 
Azərbaycan xalqından ötrü nə 
üçün bu qədər vacib imiş. Ona 
görə ki, bu gün bu insanların 
tarixini sovet dövrünün külündən 
baş qaldırmış və öz gələcəyini 
bərpa edən simurq quşu kimi canlı 
hekayətdən əhəmiyyətli heç nə 
yoxdur.

Bütün böyük Azərbaycanda 
yaşayan qaçqınların və məcburi 
köçkünlərin başına gələnləri İsrail-
Fələstin münaqişəsi ilə müqayisə 
etsək, dünyamızın riyakarlığını hiss 
etməmək çətindir. Fələstinlilər öz 
ulu nənələrinin və ulu babalarının 
evlərinin paslı açarlarını əldən bu-
raxmır, dünya mətbuatı bu barədə 
gen-bol yazır, azərbaycanlılar isə 

çox şey istəmir – təkcə dünyadan 
diqqət umurlar. Onlar istəyirlər 
ki, Azərbaycan ərazilərinin işğal 
edilməsi, Dağlıq Qarabağdan və 
Azərbaycanın bu bölgəyə bitişik 
7 rayonundan olan bir milyon 
qaçqının və məcburi köçkünün 
problemləri barədə dünyada 
bilsinlər.

Daha vacibi, azərbaycanlılar 
istəyirlər ki, dünyada həm 
Azərbaycan xalqının üzləşdiyi 
fəlakətə, həm də işğaldan azad 
olunmuş ərazilərin bərpasının 
dövlət tərəfindən təmin edilməsinə, 
xüsusən xalqlar arasında nifrət 
hissini kəskinləşdirmədən 
millətlərarası münaqişəni həll 
etmək cəhdinə dünyada diqqət 
yetirsinlər. 

Azərbaycanlı dostlarımız qürur-
la danışırlar ki, ermənilər tərəfindən 
aparılmış etnik təmizləməyə, 
Ermənistandakı və Dağlıq Qa-
rabağdakı bütün məscidlərin 
dağıdılmasına baxmayaraq, 
azərbaycanlılar bu ölkədə yaşa-
yan erməniləri nəinki qovmayıblar, 
hətta İçərişəhərin yaxınlığında, 
Bakının lap mərkəzində yerləşən 
erməni kilsəsini bərpa və təmir 
ediblər. Biz şəxsən bunun şahidi 
olduq.

Cocuq Mərcanlı məktəbinin 
direktoru Zamin Həziyev dedi: 
“Mənim torpağımı işğal etmiş 
erməni əsgərinə nifrət edirəm, 
lakin mənim qəlbimdə bütövlükdə 
erməni xalqına qarşı nifrət hissi 
yoxdur”.

Görəsən bütün bunların axırı 
nə olacaq? Biz səfərdə olduğumuz 
müddətdə Moskvada Azərbaycan 
və Ermənistan XİN rəhbərlərinin 
görüşü olub. Belə məlum olur ki, 
azərbaycanlılar münaqişənin da-
vam etməsini istəmirlər.

İsrail-Azərbaycan münasibətləri 
üzrə ekspert Arye Qut 
Azərbaycanın mövqeyini belə 
izah edir ki, diplomatlar söz oyunu 
oynayırlar. O deyib: “Azərbaycan 
ərazisinin 20 faizdən çoxunun 
erməni işğalı altında olması 
danılmaz faktdır. Bu, qeyri-qa-
nuni işğaldır. BMT Təhlükəsizlik 
Şurası həmin ərazilərin Ermənistan 
tərəfindən işğal olunmasını və 
nəzarətdə saxlanmasını pisləyən 
dörd qətnamə qəbul edib. 

Beynəlxalq təşkilatlar 
Ermənistan respublikasını öz 
qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan və 
Azərbaycanın bu bölgəyə bitişik 
7 rayonundan çıxarmağa çağı-
rırlar. Buna baxmayaraq, erməni 
qüvvələri Azərbaycan ərazilərinin 
işğalını, atəş açmağı və atəşkəs 
rejimini pozmağı davam etdirirlər. 

Lakin Bakı bu məsələni 
sülh yolu ilə həll etməyə çalışır. 

Hamı çox gözəl başa düşür ki, 
dilənçi vəziyyətində olan yoxsul 
Ermənistan üçüncü ölkənin dəstəyi 
olmadan Azərbaycan ərazilərinin 
20 faizini işğal edə bilməzdi. 
Azərbaycanın səbri tükənib. 
Rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib 
və Ermənistana xəbərdarlıq edib 
ki, Azərbaycan mövcud status-
kvo ilə heç vaxt razılaşmayacaq. 
Ermənistanın hərbi və siyasi 
rəhbərliyinin sərsəm bəyanatları 
isə göstərir ki, onlar narahatdırlar, 
qorxu və vahimə içindədirlər”. 

Sərhəd zonasında yerləşən 
Tərtər rayonundan olan gənc 
məktəblinin dedikləri də israilli 
ekspertin bu sözlərini təsdiq edir. 
Mən həmin məktəbli ilə görüşərkən 
o, kamal attestatı almaq üçün im-
tahan verməli idi. Bu münaqişənin 
nə ilə başa çatacağı barədə onun 
fikrinı soruşanda həmin şagird 
belə cavab verdi: “Biz başqası-

nın torpaqlarına göz dikməmişik. 
Ermənistanın işğal etdiyi tor-
paqlar bizim torpaqlardır və biz 
bu torpaqlardan heç vaxt imtina 
etməyəcəyik. Lazım gəlsə, biz 
vuruşacağıq və sonda ermənilər 
təslim olacaq və ya çoxlu qan 
töküləcək”. 

Bakı ilə vidalaşma: 
demokratiya yolunda

Azərbaycanlılar regionda yaran-
mış geosiyasi mənzərəni çox yaxşı 
dərk edir və başa düşürlər. Biz 
səfərdə olduğumuz müddətdə İs-
railin Azərbaycanı dəstəkləməsinə 
görə səmimi minnətdarlıq sözlərini 
eşitdik.  Bunu Azərbaycan Prezi-
dentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənovla 
görüş zamanı da eşitdik. O dedi: 
“Azərbaycan İsraili özünə dost ölkə 
və strateji tərəfdaş hesab edir. Bu 
günlərdə İsraildə növbədənkənar 
parlament seçkiləri keçirildi. 
Fəaliyyətdə olan Baş nazir Bin-
yamin Netanyahu beşinci dəfə 
seçkilərdə qalib gəldi və hökumətə 
başçılıq etdi. Biz İsrail xalqının 
seçiminə böyük hörmətlə yana-
şırıq. Netanyahu 1997-ci ildə 
İsrailin Azərbaycana səfər etmiş 
ilk yüksəkvəzifəli məmuru olub və 
Heydər Əliyev ilə görüşüb.

İsrailin Baş nazirinin bu tarixi 
səfərindən sonra ölkələrimiz ara-
sında xüsusi strateji münasibətlər 
yaranmağa başlayıb. 2016-cı ilin 
dekabr ayında Binyamin Ne-
tanyahu Azərbaycana ilk rəsmi 
səfər edib və bununla Bakının və 
Təl-Əvivin daha da yaxınlaşma-
sı kursunu nümayiş etdirib. Biz 
İsrail hökumətinin başçısına böyük 
hörmət və ehtiramla yanaşırıq. 
Binyamin Netanyahunun ölkəmizə 
və bizim Prezidentə necə səmimi 
insani hörmət bəslədiyini bilirik. 

Bu gün Azərbaycan ilə İsra-
il arasında münasibətlər bütün 
istiqamətlərdə uğurla inkişaf edir. 

Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 
hazırda İsraildə istifadə olunan 
neftin 65 faizi Azərbaycandan gəlir. 
Azərbaycan isə İsraildən yüksək 
texnologiya məhsullarının ən vacib 
alıcısıdır. 

Biz İsrail ilə Azərbaycanın 
bütün sahələrdə münasibətlərinin 
möhkəmlənməsi və dərinləşməsi 
istiqamətində işimizi bundan sonra 
da davam etdirəcəyik”. 

Azərbaycanın paytaxtı Bakıda 
sonuncu görüşümüz Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Ad-
ministrasiyasının xarici siyasət 
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət 
Hacıyevlə oldu. Cənab Hacıyev 
görüşdə bizə XXI əsrin əvvəlində 
Azərbaycanın nadir statusu və 
ölkələrimiz arasında münasibətlərin 
strateji əhəmiyyəti barədə danışdı. 

O dedi: “1991-ci ildə dövlət 
müstəqilliyinin bərpasından sonra 
İsrail ilə Azərbaycan arasında 

xüsusi münasibətlər yarandı. İsrail 
Azərbaycanın müstəqilliyini tanımış 
ilk ölkələrdən biri oldu. Bizim iqti-
sadi, siyasi, hərbi, mədəni və ticari 
münasibətlərimiz çox gözəldir. Təl-
Əvivdən Bakıya birbaşa aviareyslər 
açılması sübut edir ki, ölkələrimiz 
arasında yaxşı sabit münasibətlər 
var. Pesax bayramı ərəfəsində bir 
gün ərzində Təl-Əvivdən Bakıya 
istirahət üçün 1000 nəfər israilli 
turist gəlib. Onlar Azərbaycan Hava 
Yollarının xidmətlərindən istifadə 
ediblər. 

Azərbaycanda həyata keçirilmiş 
demokratik dəyişikliklər barədə 
sualımızın cavabında Hikmət 
Hacıyev haqlı olaraq deyir: “Biz 
demokratik dövlətə çevrilmək 
yolundayıq. Heç də hər bir ölkə 
eyni demokratik modelə uyğun 
gəlmir. Bizim demokratiyanın cəmi 
27 yaşı var. Demokratiya bir növ 
şüurların yarışıdır. Mülki hüquqlara, 
dini hüquqlara, siyasi hüquqla-
ra nəzər salsanız görərsiniz ki, 
Azərbaycan bəzən onun imicinə 
ədalətsiz münasibətə görə əziyyət 
çəkir. Buna görə də biz buraya 
gələn, ölkəmizlə tanış olan, onun 
problemlərini anlayan, onları ob-
yektiv qiymətləndirən və həqiqəti 
yaxından görən insanları yüksək 
qiymətləndiririk”. 

Hikmət Hacıyev Bakıda koşer 
restoranı açılması barədə şövqlə 
danışdı. Qeyd etdi ki, kənd 
təsərrüfatından, təbabətdən başla-
mış müasir silahlara qədər İsrailin 
Azərbaycana təqdim etdiyi texnolo-
giyalar çox vacibdir.  

Hikmət Hacıyev deyib: “Bu 
geosiyasi xəritədə Azərbaycan öz 
yerindədir, mən həmişə zarafatla 
deyirəm ki, xəritəyə fikir versəniz 
mənim ölkəm Şərqdən Qərbə uçan 
quşa oxşayır və əgər siz həmin 
quşun bir qanadını qırsanız o uç-
mayacaq. Buna görə də deyirik ki, 
bizə hər iki qanad lazımdır”.

“Israel Hayom” qəzeti:  
“Azərbaycan müqəddəs  
Odlar Yurdudur” 

İsraildə çıxan nüfuzlu “Israel Hayom” qəzetində 
“Azərbaycan müqəddəs Odlar Yurdudur” sərlövhəli 
məqalə dərc edilib. AZƏRTAC həmin məqaləni təqdim 
edir.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, təqdimat ADU-nun İspan 
Dili Mərkəzinin dəstəyi ilə 
təşkil olunub. Tədbiri açan 
informasiya agentliyinin 
ispan dili bölməsinin müdiri 
Nuridə Aslanova iştirakçı-
lara AZƏRTAC-ın ispan-
dilli veb-resursu haqqında 
məlumat verib. O qeyd 
edib ki, ölkəmizin həyatının 
bütün sahələrinə - iqtisa-
diyyat, mədəniyyət, turizm, 

Azərbaycan tarixinə dair 
ispan dilində geniş infor-
masiya bazası yaradılıb. 
Ölkədə baş verən mühüm 
yeniliklər və hadisələr haq-
qında xəbərlər AZƏRTAC-ın 
saytının ispandilli versiya-
sında və sosial şəbəkələrdə 
yayılır.

Agentliyin ispan dili 
bölməsinin əməkdaşı Ülkər 
Əliyeva  geniş təqdimatla 
çıxış edib. O bildirib ki, 

AZƏRTAC respublikanın 
aparıcı informasiya agent-
liyi, yerli və xarici KİV üçün 
rəsmi dövlət informasiya-
sının yeganə mənbəyidir. 
Agentlik rəsmi məlumatlarla 
yanaşı, fasiləsiz olaraq 8 
dildə - Azərbaycan, ingilis, 
rus, fransız, alman, ərəb, 
Çin və ispan dillərində 
ictimai-siyasi və iqtisadi 
mövzularda, habelə elm, 
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 
idman, ətraf mühit və s. 
barədə dəqiq və operativ 
informasiya yayır. 

AZƏRTAC ispandilli 
tərəfdaşları ilə informasi-
ya mübadiləsini daha da 

gücləndirmək, Azərbaycanın 
siyasi, iqtisadi, mədəni və 
bir çox digər sahələrdə 
uğurları, ölkəmizdə keçirilən 
beynəlxalq tədbirlər barədə 
informasiyaların 400 milyon-
luq ispandilli auditoriyaya 
çatdırılması məqsədilə 
ispan dilində xəbər yayı-
mına cari ilin yanvarından 
başlayıb. Agentlik üzvü 
olduğu beynəlxalq qurum-
lar və tərəfdaşlıq etdiyi 
agentliklərlə ispan dilində 
xəbər mübadiləsi aparır, 
ispandilli ölkələrin xəbər 
agentlikləri – İspaniyanın 
EFE, Argentinanın Telam, 
Paraqvayın IP, Kubanın 

Prensa Latina agentlikləri ilə 
sıx əməkdaşlıq edir. 

ADU-nun İspan Dili 
Mərkəzinin rəhbəri Nərgiz 
Mədətova AZƏRTAC-a 
müsahibəsində qeyd 
edib ki, Azərbaycan haq-
qında xəbərlərin ispan-
dilli auditoriyaya doğru, 
operativ olaraq informa-
siyanın mənbəyindən 
ötürülməsi təqdirəlayiq 
haldır. İndiyədək ispandilli 
tərəfdaşlarımızla ünsiyyətdə 
olduğumuz zaman onlar 
Azərbaycan haqqında 
informasiyaların azlığından 
şikayət ediblər. Ümidva-
ram ki, AZƏRTAC-ın ispan 

bölməsi ispandilli əhalinin 
Azərbaycan haqqında 
informasiyaya tələbatını 
ödəyəcək. 

ADU-nun roman dilləri 
praktikası və nəzəriyyəsi 
kafedrasının müdiri Ay-
nur Quliyeva AZƏRTAC-a 
açıqlamasında vurğulayıb 
ki, ispan dili ingilis və Çin 
dillərindən sonra dünyada 
ən çox danışılan üçüncü dil-
dir, 21 ölkədə rəsmi dil ola-
raq qəbul edilib və BMT-nin 
6 rəsmi dilindən biridir. Dilin 
yayılma coğrafiyası, əsasən, 
Avropa, Şimali Amerika və 
Cənubi Amerika qitələridir. 
Bu baxımdan AZƏRTAC-ın 
ispan dilində xəbər yayma-
sı rəsmi dövlət tədbirləri, 
Azərbaycanın həyata 
keçirdiyi mühüm beynəlxalq 

və regional layihələr barədə 
məlumatların, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinə dair 
həqiqətlərin daha geniş 
auditoriyaya çatdırılması, 
ispandilli ölkələrdə erməni 
lobbisinin antiazərbaycan 
təbliğatına qarşı informasiya 

mübarizəsinin aparılması 
işinə böyük fayda verəcək.

İştirakçılara AZƏRTAC-
ın fəaliyyətini əks etdirən 
 videoçarx nümayiş olunub. 

Tədbirdə ADU-nun 
müəllim və tələbə heyəti 
iştirak edib.

Azərbaycan Dillər Universitetində təqdimat
Azərbaycan Dillər Universitetində (ADU) 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) ispan dili bölməsinin təqdimatı 
keçirilib.
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft 
Şirkəti (SOCAR)“Azəriqaz” İstehsalat Birliyi

Şəmkir şəhəri Bakı-Qazax yolunun sağ tərəfində yerləşən “Şəmkir Aqropark” MMC-nin qazlaşdırılması 
(sifariş 7-87-16 (düzəliş) və Kürdəmir rayonu ərazisində yerləşən “Qlobal Aqro” MMC-yə məxsus qeyri 
- yaşayış sahəsinin qazlaşdırılması” (sifariş- 7-16-18 (D) obyektlərində quraşdırılacaq avadanlıq və mal-

materiallara olan tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir

 I

Müsabiqədə iştirak üçün təqdim edilməli sənədlər:
	Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (forma əlavə 
olunur);
	-iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
	-müsabiqə təklifi (müsabiqə təklifləri zərflərinin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 təqvim günü qüvvədə 
olmalıdır).
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanıb 
möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi ən geci 6 may 2019-cu il Bakı vaxtı 
ilə saat: 17.30-a qədər Azərbaycan, ingilis və ya 
rus dillərində satınalan təşkilatın elanda göstərilən 
ünvanında təqdim olunmalıdır.
Tələb olunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təklifi 
istisna olmaqla) satınalan təşkilatın əlaqələndirici 
şəxsinin elanda göstərilən elektron ünvana göndərilə 
bilər. Belə halda sənədlərin əsli müsabiqə təkliflərinin 
təqdim edilməsinin son gününədək satınalan təşkilata 
təqdim olunmalıdır. 

 II

Satın alınan mallar üzrə müsabiqə təkliflərinin 
təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı:
	Müsabiqə təklifləri bir əsli və iki surəti olmaqla 13 
may 2019-cu il Bakı vaxtı ilə saat: 10.30-a qədər 
satınalan təşkilata təqdim olunmalıdır.
	Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan 
təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 III

Satın alınan mallar üzrə iştirak haqqı və əsas şərtlər 
toplusunun əldə edilməsi:
	 Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan, rus 
və ya İigilis dillərində əldə etmək istəyənlər satınalınan 
mallar üzrə (borular) 1-ci lot üçün 118 manat (ƏDV 
daxildr), (PE borular) 2-ci lot üçün 236 manat (ƏDV 
daxildir), (PE boru birləşmələri) 3-cü lot üçün 118 
manat (ƏDV daxildir), (boru birləşmələri) 4 – cü 
lot üçün 118 manat (ƏDV daxildir), (qapayıcı boru 
birləşmələri) 5 –ci lot üçün 236 manat (ƏDV daxildir), 
(avadanlıqlar) 6-cı lot üçün 118 manat (ƏDV daxildir), 
(köməkçi materiallar) 7-ci lot üçün isə 118 manat 
(ƏDV daxildir) və ya ekvivalent məbləğdə sərbəst 
dönərli valyuta ilə iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 
ödədikdən sonra elektron və ya çap formasında 
əlaqələndirici şəxsdən elanın I bəndində göstərilən 
tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 9.30-dan  
17.30-a kimi ala bilərlər. 
	Hesab nömrəsi: 
 Azərbaycan Respublikası
“Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Sabunçu filialı
Kod- 805573 
VÖEN (bank)- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001621
H/h- AZ72IBAZ38010049449955001212
SWİFT kodu: İBAZAZ2X
	İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

 IV

Təminatlar- I.İddiaçının müsabiqə təklifinin ümumi 
qiymətinin 1 faizi miqdarında 2-ci və 5-ci lotlar üzrə 
təminat tələb olunur. 
II. Bank təminatlarının əsli müsabiqə zərfində müsabiqə 
təklifi ilə birlikdə təqdim edilməlidir. Əks təqdirdə 
satınalan təşkilat belə təklifi rədd etmək hüququnu 
özündə saxlayır. 
III. Bank təminatını vermiş maliyyə təşkilatı 
Azərbaycan Respublikasında və ya beynəlxalq maliyyə 
əməliyyatlarında qəbul edilən olmalıdır. Satınalan 
təşkilat etibarlı hesab edilməyən bank təminatlarını 
qəbul etməmək hüququnu özündə saxlayır.
IV. Əgər satınalma müsabiqəsində iştirak etmək istəyən 
şəxslər digər növ təminat (akkreditiv, qiymətli kağızlar, 
satınalan təşkilatın müsabiqəyə dəvət sənədlərində 
göstərilən xüsusi hesaba pul vəsaitinin köçürülməsi, 
depozitlər və digər maliyyə aktivləri) təqdim etmək 
istədikdə təminat növünün mümkünlüyü barədə elanda 
göstərilən əlaqələndirici şəxsə əvvəlcədən sorğu verməli 
və razılıq əldə etməlidir.
Avans ödənişinə görə təminat:
Avans ödənişi təminatının məbləği 2-ci və 5-ci lotlar 
üzrə ən azı ödəniləcək avans məbləğinə bərabər 
olacaqdır. 
Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı:
Müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı 2-ci və 5-ci lotlar 
üzrə satınalma müqaviləsinin qiymətinin 5 (beş) faizi 
məbləğində tələb olunur. 

 V
Müqavilənin icra müddəti:
Satınalma müqaviləsinin 2 ay müddətində yerinə 
yetirilməsi tələb olunur.

VI
Təltif olunacaq müqavilə üzrə icazə verilən maksimum 
avans həddi müqavilə dəyərinin 30 faizidir.

 VII 

Satınalan təşkilatın ünvanı-
AZ1025, Bakı şəhəri; Xətai rayonu,Yusif Səfərov küçəsi 
23.
 Əlaqələndirici şəxs- Vaqif Rəhimov.
“Azəriqaz” İB-nin satınalmaların təşkili şöbəsi rəisinin 
müavini 
+994 12 521-00-00 (daxili 29 108).
vaqif.rehimov@socar.az

 
VIII

Elanın satınalma predmeti haqqında geniş 
məlumatın və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi 
üçün müraciət formasının yerləşdirildiyi internet 
ünvan:
www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/
company/procurement-supply-chain-management/
procurement-notices

 IX

Satın alınan mallar üzrə müsabiqə təklifi zərflərinin 
açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı proseduru 13 may 2019-cu il Bakı vaxtı 
ilə 11.00-da elanın VII bəndində göstərilən satınalan 
təşkilatın ünvanında keçiriləcəkdir.. 

 X

Satın alınan mallar üzrə müsabiqənin nəticəsi 
haqqında məlumat:
Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat 
aşağıdakı internet linkdən əldə edilə bilər:
http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-
supply-chain-management/contract-awards

“Azəriqaz” İB-nin tender komissiyası

“AzGerneft”MMC
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

“AzGerneft”MMC tərəfindən 1650 
ədəd “Ştanqlı quyu nasoslarının” 
satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmiş ikiqat zərfdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
malların keyfiyyətinə, ən aşağı 
qiymətə, əsas şərtlər toplusun-
da göstərilən meyarlar əsasında 
ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazı-
mi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
iştirak haqqını “AzGerneft” MMC-nin 
bank hesabına köçürdükdən sonra 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 (üç yüz)manatdır.
Bankın adı və rekvizitləri-
“AzGerneft” MMC 
Yerləşdiyi ünvan- AZ1037, Bakı, 

Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi, 
Əmir Bağırov küçəsi 7

Telefon- 451-36-04; 451-36-05
Faks - 451-34-90
Email ünvanı: azgerneft@azeuro-

tel.com
VÖEN-9900047091
Bankın adı- ARBB-nin Sabunçu 

filiali
VÖEN- 9900001881
H/h- AZ67I-

BAZ40010019449957001212
M/h -AZ-

03NABZ01350100000000002944 

Kod- 805573
SWIFT BIK IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

gaytarılmır.
 İştirakçılar əsas şərtlər toplusunu 

AZ1037, Bakı, Sabunçu rayonu, Ra-
mana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 
7 (əlaqələndirici şəxs Amal Şirinova), 
telefon- 511-31-08 , elektron poçt 
ünvanı- amalelchin@hotmail.com 
ünvanından ala bilərlər.

 İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak üçün ərizə 
(ərizədə müəssisənin adı,yerləşdiyi 
ünvanı, poçt indeksi, telefon 
nömrələri, rəhbərinin adı və soyadı 
göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış 
olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi (əsli);

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (tender 
proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən 
azı 60 bank günü qüvvədə olmaq-
la) tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
olunmalıdır. Bank təminatını tender 
zərfində təqdim etməyən iddiaçı-
nın tender təklifi etibarsız sayılır və 
tenderdən kənarlaşdırılır.

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında mü-

vafiq orqanlardan arayış;
- iddiaçının son bir ildəki (əgər 

daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- İddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, şəhadətnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (2019-cu ildə notariusdan 
təsdiq edilmiş surəti);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı 
barədə məlumat;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakcilarından tələb 
olunan sənədlər 30 may 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər bir nüsxədə, 
tender təklifi isə 5 iyun 2019-cu il saat 
12.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış 
və möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə 
(əsli və surəti) AZ1037, Bakı, Sabun-
çu rayonu, Ramana qəsəbəsi, Əmir 
Bağırov küçəsi 7 nömrəli ünvanına 
təqdim edilməlidir.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan tender zərfləri açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender zərflərinin açılışı prose-
duru 5 iyun 2019-cu il saat 14.00–da 
AZ1037, Bakı şəhəri , Sabunçu 
rayonu, Ramana ŞTQ, Əmir Ba-
ğırov küçəsi 7 nömrəli ünvanda 
“AzGerneft”MMC-nin iclas zalında 
keçiriləçəkdir.

Tender komissiyası

“Bakı Toxuculuq Qalantereya” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“Bakı Toxuculuq Qalantereya” ASC 

səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
7 iyun 2019-cu il saat 10.00-da cəmiyyətin 
yerləşdiyi ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
• Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının 

təsdiq edilməsi.
• İdarəetmə orqanlarının yenidən 

seçilməsi.
• Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirəyə veril-

miş məsələlərlə bağlı sənədlərlə hər həftənin 

iş günləri, saat 13.00-dək cəmiyyətə gəlməklə 
tanış ola bilərlər.

Əlaqə telefonu- 012-425-01-91.
Ünvan- Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 

Anaşkin küçəsi 39.

Müşahidə şurası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 28 fevral və 14 mart 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-
nin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin 
“Lot-21. Göyçay rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində 
cari təmir işlərinin satın alınması” və “Lot-22. Goranboy 
rayonunun bir sıra təhsil müəssisələrində cari təmir işlərinin 
satın alınması” üçün dərc edilmiş açıq tenderdə təklif vermiş 
iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az olduğundan “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
11.1 maddəsinə əsasən qeyd edilən lotlar üzrə açıq tenderin 
davamından imtina olunur.

Tender komissiyası

“Salyan – Taxıl”ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Salyan – Taxıl” ASC səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı 14 iyun 2019-cu il saat 12.00-da 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
- Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqi.
- Digər məsələlər. 
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə mate-

riallarla Salyan şəhəri , 20 Yanvar küçəsindəki ünvanda 
iş günləri saat 12.00- dan 16.00-dək tanış ola bilərlər.

Ünvan -Salyan şəhəri , 20 Yanvar küçəsi.
Əlaqə telefonu - 021 255 - 38 – 31. 

İdarə heyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Elm” Nəşriyyatı 2019-cu 
ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender mətbəə xərcləri üzrə nəşriyyat 

planına əsasən 2019-cu ilin I yarımili üçün 
nəşriyyat-poliqrafiya işlərinin satınalınması 
məqsədilə keçirilir.

Maraqlananlar 200 (iki yüz) manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
“Elm” nəşriyyatı

 VÖEN -1701928961
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
 VÖEN -1401555071
 M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
 SWİFT: CTREAZ2
 H/h- AZ12CTRE 

00000000000004138313
 7-ci fond, maddə 142340
 Ünvan-Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 28.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı sta-

tusu qazanmaq üçün tender komissiyasına 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
təklifin bank zəmanəti (zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə, 
hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) hü-
quqi sənədlərinin (nizamnamə, dövlət 
reyestrindən çıxarış, VÖEN) notarial qayda-
da təsdiq edilmiş surəti;

- malgöndərənin (podratçının) ixti-
sas göstəricilərinə dair məlumat (mətbəə 
avadanlıqlarının və işçilərin siyahısı əlavə 
edilməklə);

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

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki maliyyə vəziyyətini əks etdirən və vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş vergi 
bəyannaməsi;

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

- malgöndərənin (podratçının) son üç 
ildə yerinə yetirilmiş analoji işləri barədə 
ətraflı məlumat (çap olunmuş poliqrafiya 
məhsullarının siyahısı).

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
 2019-cu il mayın 10-na qədər tender komis-
siyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxs 
– Xəlil Nəbiyevə (telefon 012-539-78-91) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin bank 
zəmanətini imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 21 may 2019-cu il saat 
17.00-dək Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pros-
pekti 115 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA-
nın əsas binasında “Elm” nəşriyyatının 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 22 may 2019-cu il saat 
10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

 Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına coğrafi informasiya sistemlərinin 
təkmilləşdirilməsi, operativ təhlillərin və nəzarətin aparılmasını 
təmin edəcək vahid platformanın qurulması və yeni 
funksionallıqların yaradılması işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

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

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

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

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

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK- AİİBAZ2X
H/h- AZ65AİİB 33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

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

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

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

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-ol-

maması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulan 
digər sənədlər. 

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

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 15 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
23 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

fakültə və kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Fakültələr üzrə boş olan dekan vəzifəsini 

tutmaq üçün : 
-Sənətşünaslıq 
-Dekorativ tətbiqi sənət
Kafedralar üzrə boş olan kafedra müdiri 

vəzifəsini tutmaq üçün:
-Bədii toxuculuq və xalça sənəti 
-Bədii keramika, şüşə və metal 
Müsabiqədə istirak etmək istəyənlər elan 

dərc olunduqdan sonra 1 ay müddətində aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər.

1. Rektorun adına ərizə 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
3. Tərcümeyi-hal
4. Ali təhsil, elmi dərəcə və elmi ad haqqında 

sənədlərin surətləri
5. Elmi və elmi-metodiki işlərin siyahısı

6. Kafedra müdiri və fakültə dekanının 
müvafiq struktur bölmənin inkişafı ilə bağlı 
platforması

QEYD- müsabiqə elan olunan müəssisədə 
çalışan şəxslər ərizə ilə birlikdə yalnız 4-cü və 
6-cı bəndlərində qeyd olunanları təqdim edirlər.

Ünvan- Bakı şəhəri, H.Əliyev prospekti 58. 

REKTORLUQ

Bu günə qədər rayon 
üzrə 135 min 889 nəfər və 
101 təşkilatın kollektivi tibbi 
müayinədən keçib. Onlar-
dan 3288 nəfərində müxtəlif 
xəstəliklər aşkarlanıb, 181 nəfər 
stasionar müalicəyə cəlb edilib, 
189 nəfər təkrar müayinə və 
müalicə olunmaq üçün pay-

taxtın müxtəlif xəstəxanalarına 
göndərilib.

Rayonda tibbi müayinənin 
aparıldığı səhiyyə ocaqların-
dan biri də 24 nömrəli şəhər 
poliklinikasıdır. Poliklinikanın 
baş həkimi Hacağa Bağırov 
bildirib ki, tibb müəssisəsi 
müayinələrin aparılması üçün 

tam hazır vəziyyətə gətirilib. 
Dövlət başçısının tapşırığına 
əsasən, vətəndaşların pulsuz 
tibbi müayinəsinin reallaşdı-
rılması əhalinin sağlamlığının 
qorunmasına, xəstəliklərin 
vaxtında aşkarlanmasına 
xidmət edir. Tibbi müayinədən 
keçmək üçün gələn əhali 
ümumi və biokimyəvi, rentgen, 
kardioqram, ulturasəs və digər 
müayinələrə cəlb olunur. Ap-
relin 22-dək 10827 nəfər yaşlı 
əhalinin tibbi müayinəsi aparı-
lıb. Onlardan 155 nəfəri rent-
gen, 131 nəfəri USM aparatın-
dan, 364 nəfəri laboratoriya və 
113 nəfəri EKQ müayinəsindən 
keçib. Müayinədən keçən 
əhalinin 701 nəfərərində 
müxtəlif xəstəliklər aşkarlanıb 
və 25 nəfər paytaxtın digər 
xəstəxanalarına müayinə üçün 
göndərilib. Xəstəlik aşkarla-
nan vətəndaşların müalicəsi 
istiqamətində işlər görülür. 
Eyni zamanda, poliklinikada 
işləyən həkimlərdən ibarət 

səyyar briqadalar yaradılıb. Bu 
briqadalar məktəblərdə, uşaq 
bağçalarında və poliklinikaya 
gələ bilməyən vətəndaşların 
evlərində tibbi xidmət 
göstərirlər. 

Bülbülə qəsəbə sakini 
Firuzə Tağıyeva 24 nömrəli 
şəhər poliklinikasının tibbi 
heyətindən, burada yaradılan 
şəraitdən razılığını bildirərək, 
aksiyanın dövlətimizin baş-
çısının hər bir Azərbaycan 
vətəndaşını sağlam, gümrah 
görmək istəyindən qaynaqlan-
dığını diqqətə çatdırıb. 

Həmin qəsəbədə yaşayan 
Cavid Babayev isə göstərilən 
qayğıya görə cənab İlham 
Əliyevə minnətdarlığını vur-
ğulayaraq, dövlət başçısının 
bu təşəbbüsünün sakinlər 
tərəfindən böyük razılıqla 
qarşılandığını və insanların 
tibbi müayinəyə böyük həvəslə 
gəldiklərini xatırladıb.

 “Xalq qəzeti” 

Suraxanıda insanlar tibbi 
müayinəyə həvəslə gəlirlər

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə 
uyğun olaraq, ölkənin hər yerində olduğu kimi, 
Suraxanı rayonunda da əhalinin ümumi profilaktik 
müayinələrə cəlb olunması işi mütəşəkilliklə davam 
edir. Aksiya rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 4 
xəstəxana, 4 poliklinika və 1 ambulatoriyada uğurla 
həyata keçirilir.
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Yaponiya 
Ən sürətli alqoritm 

“Toshiba” şirkəti dünyanın ən sürətli alqoritmini yaradıb. 
Bildirilir ki, yeni alqoritm sayəsində müasir kompüterlərin 
hesablama imkanları xeyli artırılacaq. Şirkətin məlumatına 
görə, bu alqoritm bir neçə alternativ arasından ən optima-
lını seçmə imkanı olan kombinə edilmiş optimallaşdırma 
sahəsində böyük inqilab hesab edilir.

Məlumatı “Jiji press” yayıb.
Almaniya 

BMW-də nasazlıq aşkarlanıb
BMW şirkəti 

Çin bazarında sat-
dığı 360 min avto-
mobili təhlükəsizlik 
yastıqlarındakı 
qüsurlara görə geri 
çağırıb. Bildirilir ki, 
bu avtomobillərdə 
quraşdırılmış 

təhlükəsizlik yastıqları Yaponiyanın “Takata” şirkətinin 
istehsalıdır. Qeyd olunur ki, texniki nasazlıq şirkətin öz 
hesabına aradan qaldırılacaq.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.
Çin

Ən yaxşı smartfon

“Business Insider” portalı dünyanın ən yaxşı smartfon-
ların reytinq cədvəlini tərtib edib. Reytinqdə 1-ci yeri Çinin 
“OnePlus 6T” smartfonu tutub. Bildirilir ki, siyahıda ilk 
beşliyə, həmçinin “Samsung Galaxy S10e”, “iPhone XR”, 
“Samsung Galaxy S10 Plus” və “Galaxy S10” smartfonları, 
ilk onluğa isə “Google Pixel 3” və “3 XL”, “Samsung Ga-
laxy Note 9”, “iPhone XS” və “XS Max”, “Samsung Galaxy 
S9 Plus” və “iPhone X” smartfonları daxildir.

Məlumatı “Hi-tech-news” yayıb.

Böyük Britaniya 

Alimlərin tədqiqatı 
Hind okeanının 

dərinliklərində elmə 
məlum olmayan 
canlı tapılıb. Nyu-
kasl Universitetinin 
alimlərinin sözlərinə 
görə, xarici 
görünüşünə görə bu 
varlıq uzun ipi olan 
hava şarını xatırla-
dır. O, okeanın 6500 

metr dərinliyində aşkarlanıb. Alimlər güman edirlər ki, 
bu, 20 il əvvəl yapon bioloqlar tərəfindən aşkar olunmuş 
stalked ascidia növüdür. Lakin fikir tam təsdiqlənməyib. 
Tədqiqatçılar bildirirlər ki, ascidia daha az dərinlikdə 
yaşayır.

Məlumatı BBC yayıb.

İtaliya 

Ronaldodan 
yeni rekord

“Yuventus” 
klubu ardıcıl 
səkkizinci dəfə 
İtaliya çempionu 
olub. Bu çem-
pionluq klubun 
futbolçusu Kristia-
no Ronaldo üçün 
əlamətdar hadisə 
ilə yadda qalıb. Belə ki, o, İngiltərə, İspaniya və İtaliya 
çempionatlarının qızıl medallarını qazanan ilk futbolçu 
olub.

Xatırladaq ki, o, daha əvvəl “Mançester Yunayted”in 
heyətində üç dəfə İngiltərə, “Real”la iki dəfə İspaniya 
çempionu olub.

Xəbəri “Futbolhd.ru” verib.

 Â Aprelin 23-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 
yarımadanın bəzi yerlərində intensiv 
olacağı ehtimalı var. Gündüz hava 
dəyişkən buludlu keşəcək. Arabir 
güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam 
mülayimləşəcək. Gecə 5-7, gündüz 10-13 , 
Bakıda gecə 5-7, gündüz 11-13 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 
765 mm civə sütunundan 771 mm civə 
sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 75-85 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi 
gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4 
dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə 3-6 dərəcə 
şaxta, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir qar 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Şimşək çaxacağı ehtimalı var. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-7, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış, sulu qar, 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 6-11 

dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 
0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3-7, gündüz 10-15 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək. 
Şərq küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-7, 
gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 
0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə isti 
olacaq. 

B İ L D İ R İ Ş
“Qala Həyat Sığorta Şirkəti” ASC 2019-cu il martın 27-dən etibarən 

Bakı şəhəri, İzmir küçəsi 5A nömrəli (faktiki ünvan) ünvanda fəaliyyət 
göstərir. 

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

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi 
şəxs tərəfindən dəftərxana ləvazimatlarının satın alınması ilə əlaqədar 
dərc edilmiş açıq tender müsabiqəsində səmərəlilik baxımından və 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 
24.1.6, 37.3.3 maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq tender predmeti 
“Bakinity Distribution” MMC və “Eurostar Stationery” MMC arasında 
bölünmüşdür. Bununla əlaqədar hər iki şirkətlə müvafiq satın alma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

 9 1998-ci il avqustun 29-da Samux Rayon Torpaq Şöbəsi tərəfindən Cəlilova Ənubər Ələsgər qızının adına verilmiş torpağa 
mülkiyyət hüququna dair JN seriyalı 0142 nömrəli Dövlət aktı itdiyi üçün etibarsız sayılır. 

 9 2013-cü ildə Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 70 saylı orta məktəb tərəfindən Ramazanlı Vüsal Namiq oğlunun adına verilmiş 
attestat itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Şri-Lankada fövqəladə 
vəziyyət rejimi  
tətbiq ediləcək

 � “Reuters” agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Şri-Lanka Prezidenti 
Maytripala Sirisena silsilə terror aktlarından 
sonra ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət 
rejiminin tətbiqi barədə qərar qəbul edib.

Məlumata görə, fövqəladə vəziyyət rejimi bu gündən 
etibarən qüvvəyə minəcək. 

“Daily Mirror” qəzeti isə yazır ki, ölkənin  Milli 
Təhlükəsizlik Şurasında ictimai təhlükəsizliyin təmin 
olunması üçün güc strukturlarının səlahiyyətlərini 
genişləndirmək barədə qərar qəbul olunub. 

Xatırladaq ki, həftə sonu pasxa bayramı zamanı Şri-
Lankada törədilən partlayışlar nəticəsində azı 290 nəfər 
həlak olub, 500-ə yaxın insan isə yaralanıb. Həlak olanlar 
arasında Danimarka, Yaponiya, Pakistan, Mərakeş, Hin-
distan, Banqladeş, Çin, Niderland, ABŞ, Türkiyə və Böyük 
Britaniya vətəndaşları da var.

Qeyd olunur ki, Şri-Lanka ordusu təhlükəsizliyi təmin 
etmək üçün paytaxt Kolomboya mindən çox hərbçi 
göndərib. Hadisə ilə bağlı 24 nəfərin saxlanıldığı bildirilir. 
Hakimiyyət orqanları terror hücumlarında “Tövhid camaatı” 
qruplaşmasını günahlandırır.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Volker Türk yüksək 
vəzifəyə təyin edilib

 � Avstriyalı diplomat Volker Türk 
BMT-də yüksək vəzifəyə təyin olunub. 
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş 
avstriyalı diplomatı strateji koordinasiya 
üzrə baş katibin müavini vəzifəsinə 
təyin edib.

Xatırladaq ki, 2015-ci ildən Cenevrədə BMT-nin 
qaçqınlar üzrə ali komissarının müavini vəzifəsində ça-
lışan V.Türk bu ilin iyul ayında çilili Fabrisio Drummondu 
əvəzləyəcək. Bu təyinatla o, BMT sistemində ən yüksək 
vəzifəyə təyin olunan ilk Avstriya diplomatı olub.

Yeri gəlmişkən, təyinatla bağlı açıqlamada qeyd 
edilir ki, strateji koordinator beynəlxalq təşkilatın siyasət, 
sülhün təminatı, davamlı inkişaf, humanitar yardım, insan 
haqları və hüquqi dövlətçilik idarələrindən baş katibin 
ofisinə təqdim olunmuş məlumatların strateji analizi və 
əlaqəli təsviri məsələlərinə cavabdehdir.

Qeyd edək ki, hüquq üzrə ali təhsilə malik 54 yaşlı 
V.Türk 30 ildən artıqdır ki, BMT sistemində çalışır.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Məlumata görə,  Zelenski 
Lvovdan başqa bütün 
vilayətlərdə lider olub. Həmin 
vilayətdə Poroşenkoya 62 
faiz, Zelenskiyə isə 34 faiz 
səs verilib. Poroşenko xarici 
ölkələrdə təşkil olunmuş 
səsvermədə də üstünlük 
qazanıb – 54,73 faiz. 

Vladimir Zelenski bəyan 
edib ki, prezident seçildikdən 
sonra ilk vəzifəsi bütün 
əsirlərin və məhkumların 
ölkəyə qaytarılması olacaq. 
Eyni zamanda, Donbasda 

münaqişənin nizamlan-
ması ilə bağlı işləri davam 
etdirəcək, ancaq bu prosesdə 
yenidən yükləmə (“perezaq-
ruzka”) mümkündür. 

Onun sözlərinə görə, 
2016-cı ilin mayından baş 
prokuror olan Yuri Lutsenko 
vəzifəsindən azad edilməlidir. 
Onunla bərabər köhnə ko-
mandanın bir sıra üzvləri də 
yeni adamlarla əvəzlənəcək. 

Siyasətçi deyib ki, Ukray-
na Prezidenti Administrasiya-
sı başqa binaya köçürüləcək. 

1992-ci ilin yanvarından bu 
orqan Kiyevdəki Bank küçəsi, 
11-də yerləşir. 

May ayında postunu tərk 
edəcək Ukraynanın sabiq 
prezidenti Poroşenkoya 
yeni dövlət vəzifəsi təklif 
etmək imkanı barədə danı-
şan Zelenski bildirib ki, bu 
məsələ ilə bağlı, ilk növbədə, 
cəmiyyətin rəyini öyrənəcək: 
“Əgər cəmiyyət desə ki, 

ona bu və ya digər vəzifəni 
həvalə etmək olar, o zaman 
mümkündür. Mən bilmirəm”. 

Xatırladaq ki, hazırkı 
prezident artıq məğlub 
olduğunu etiraf edib və deyib 
ki, bundan sonra da siyasi 
fəaliyyətini davam etdirəcək. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Ukraynada keçirilmiş prezident seçkilərinin 
ikinci turunda Vladimir Zelenski qalib 
gəlib. Ona seçicilərin 73,17 faizi səs 

verib. Hazırkı dövlət başçısı Petro Poroşenko 
isə 24,5 faiz səs toplayıb. Bu barədə Mərkəzi 
Seçki Komissiyası səslərin 95 faizinin 
hesablanmasından sonra bəyan edib. Məlumatı 
“İnterfaks” verib.

Qeyd edək ki, Türkiyənin 
xarici siyasət idarəsinin 
rəhbəri dünən Ankarada 

Rumıniya və Polşadan olan 
həmkarları Teodor Meloşka-
nu və Yasek Çaputoviç ilə 
müzakirələr aparıb. Görüşdən 

sonra nazirlər birgə mətbuat 
konfransı keçiriblər. 

M.Çavuşoğlu deyib ki, 

Türkiyə hökumətinin sazişlə 
əlaqədar alyansın digər 
üzvlərinin narahatlığını 
nəzərə almadığını iddia 
edənlər yanılırlar. Belə ki, An-
kara belə həssas məsələlərə 
hər zaman ciddi yanaşıb. 
Ankara ilk gündən bəyan 
edib ki, Rusiyadan aldığı 
“S-400”-lərə Türkiyə özü 
nəzarət edəcək. 

Türkiyəli diplomat 
daha sonra bildirib ki, ABŞ 
hökuməti, təəssüf ki, bu 
məsələdə pozitiv münasibət 
sərgiləmir. Lakin Ankara 
bundan sonra da əməkdaşlıq 
üçün açıqdır. 

Yeri gəlmişkən, dünən 
Türkiyənin xarici işlər naziri 
ilə rusiyalı həmkarı Sergey 
Lavrov arasında telefon 
bağlantısı olub. Türkiyə 
XİN-dən mətbuata bildiriblər 
ki, nazirlər bir sıra aktual 
problemləri, o cümlədən 
Liviyadakı mövcud vəziyyəti 
müzakirə ediblər. 

M.ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti” 

M.Çavuşoğlu: Türkiyə “S-400”-lərlə  
bağlı NATO-nun narahatlığına əsas görmür 

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu bildirib ki, Türkiyə  
NATO-nun üzvü olaraq, “S-400”-lərlə bağlı sazişə görə alyansa üzv 
dövlətlərin narahatlığına əsas görmür. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

 � Britaniyanın qeyri-kommersiya təşkilatı 
başda ABŞ olmaqla koalisiya qüvvələrinin Suriyadakı 
antiterror fəaliyyəti barədə hesabat hazırlayıb.

Hesabatda bildirilir ki, son üç ayda ABŞ başda olmaqla 
koalisiya qüvvələrinin terrorçulara endirdikləri aviazərbələr 
nəticəsində 1200 nəfər həlak olub ki, onların da əksəriyyəti 
qadınlar və uşaqlardır.

Ən çox tələfat isə Suriyanın Deyr-əz-Zor əyalətindəki 
Baquz-Fokani rayonu olub. Koalisiya qüvvələrinin aviazərbələri 
nəticəsində bu rayonda yerləşən qaçqınlar düşərgəsində 800 
nəfər dinc sakin həlak olub.
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Son üç ayda Suriyada 1200 
dinc sakin həlak olub

Birjalarda neftin 
qiyməti sürətlə artır

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti sürətlə artmaqda 
davam edir. Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin qiyməti 2,40 faiz artaraq bir bareli 
73,71, Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”markalı neftinin qiyməti 

2,36 faiz artaraq 
bir bareli 73,67, 
Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı 
neftinin qiyməti 2,51 
faiz artaraq bir bare-
li 75,21 dollar olub.

Qeyd edək ki, 
Pasxa bayramı ilə 
əlaqədar bir gün 
birjalar işləməyib.

ABŞ Dövlət 
Departamenti isə bir 

neçə ölkədən sanksiyaları azaltmaq qərarına gəlib. Xüsusilə, 
İrana tətbiq edilən sanksiya mayın 2-dən azaldılacaq.
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