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Əliyevanın 
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səfərindən yazıb

Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı 
münasibətilə Azərbaycan xalqına təbriki 

- Əziz həmvətənlər, mən sizi 
Novruz bayramı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edirəm. Novruz bay-
ramı xalqımızın sevimli bayramıdır. 
Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı Nov-
ruz bayramını qeyd edir. Bu bayra-
mı biz yaxşı nəticələrlə qarşılayırıq. 
Azərbaycan uğurla və hərtərəfli 
inkişaf edir. Qarşıda duran bütün 
vəzifələr icra edilir. Azərbaycan 
dövləti dərin milli-mənəvi köklər 
üzərində qurulubdur. Novruz bay-
ramı bizim milli sərvətimizdir. 

Keçən Novruz bayramından ötən 
dövr ərzində bir çox önəmli hadisələr 
baş vermişdir. Aprel ayında prezident 
seçkiləri keçirilmişdir və Azərbaycan 
xalqı yenidən mənə böyük eti-
mad göstərmişdir, böyük dəstək 
göstərmişdir. Bu dəstəyə və inama 
görə doğma xalqıma minnətdaram. 
Mən bu dəstəyi son illər ərzində 
görülmüş işlərə verilən qiymət kimi 
qəbul edirəm, eyni zamanda, pre-
zident seçkiləri ərəfəsində elan 
edilmiş islahatların yeni mərhələsinə 
göstərilən dəstək kimi qəbul edirəm. 
Prezident seçkilərindən sonra geniş-
miqyaslı islahatlar aparılmağa başlan-
mışdır. Bu islahatların nəticələrini 
Azərbaycan xalqı artıq görür və 
bundan sonra da görəcəkdir. 

Novruz bayramından iki ay sonra 
ölkəmizin həyatında çox önəmli 
hadisə baş vermişdir. May ayında 
Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açı-
lışı olmuşdur. Bu, tarixi layihədir. 
Bu layihənin icrası ölkəmizin 
uzunmüddətli, dayanıqlı inkişafını 
təmin edəcək, bizim siyasi və iqtisadi 
maraqlarımızı qoruyacaq. May ayında 
digər böyük layihə istifadəyə verildi, 
biz Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manının açılışını qeyd etdik. Bu lima-
nın və 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması 
Azərbaycanı Avrasiya məkanında 
önəmli beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzinə çevirib. Biz bu gün uğurla 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin fəaliyyətinə təkan veririk. 
Azərbaycan hər iki layihədə uğur-
la fəaliyyət göstərir. Deyə bilərəm 
ki, bu layihələrdə 10-dan çox ölkə 
iştirak edir, ancaq yalnız bir ölkə - 
Azərbaycan həm Şimal-Cənub, həm 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərində fəal 
iştirak edir və bir çox təşəbbüslərin 
müəllifi olmuşdur.

İyun ayında digər tarixi hadisə 
baş vermişdir – TANAP qaz 
kəmərinin açılışı mərasimi keçirilmiş-
dir. Bu layihənin həyata keçirilməsi 
bütövlükdə Cənub Qaz Dəhlizinin 
fəaliyyətə başlaması üçün əsas 
şərtdir. Biz bu tarixi hadisəni uğurla 
qeyd etdik və bu gün Azərbaycan 
qazının əlavə həcmi TANAP xətti ilə 
dünya bazarlarına nəql edilir. 

Biz keçən il üçüncü peyki orbitə 
buraxdıq və bir daha göstərdik ki, 
texnoloji baxımdan Azərbaycan 
çox uğurla, sürətlə inkişaf edir. 
Kosmik sənayenin inkişafı bizim 
prioritetlərimizdən biridir. 

Keçən il biz regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair üçüncü 
Dövlət Proqramının icrasını təmin 
etdik. Proqram artıqlaması ilə icra 
edildi və üç proqramın icrası böyük 
dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Biz 
demək olar ki, bütün infrastruk-
tur layihələrimizi yenidən qurduq. 
Azərbaycan infrastruktur baxımından 
çox sürətlə inkişaf edir. Təkcə onu 
demək kifayətdir ki, biz üç proqram 
çərçivəsində elektrik enerjisini ixrac 
etməyə başlamışıq, ölkə daxilində 
təminat tam təşkil edilir. Baxmaya-
raq ki, əvvəlki illərdə biz idxaldan 
asılı idik. Biz qazlaşdırmanı 95 faizə 

çatdırmışıq və bu, dünya miqyasında 
ən böyük, ən yüksək göstəricilərdən 
biridir. Şəhərlərimizin əksəriyyətinə 
təmiz içməli su xətləri çəkildi və bu 
proses davam etdirilir. On beş min 
kilometr yeni yol çəkildi və Davos 
Ümumdünya İqtisadi Forumunun 
hesablamalarına görə yol infrastruk-
turunun səviyyəsi, keyfiyyəti baxımın-
dan Azərbaycan dünya miqyasında 
34-cü yerdədir. Sosial infrastruktur 
obyektləri inşa olundu, 3200-dən çox 
məktəb, 640-dan çox tibb müəssisəsi 
tikildi və ya yenidən quruldu. İki mil-
yondan çox yeni iş yeri yaradılmışdır. 
Əhali isə 1,6 milyon artmışdır. 

Bizim beynəlxalq mövqelərimiz 
möhkəmlənir. Azərbaycan bu gün 
bir çox ölkələrlə çox səmərəli, 
işgüzar, ikitərəfli münasibətlər 
qurub. Bir çox hallarda Azərbaycan 
çoxtərəfli əməkdaşlıq formatının 
təşəbbüskarıdır. Qonşu dövlətlərlə 
əlaqələrimiz yeni mərhələyə 
qədəm qoyub. Hər bir ölkə üçün 
qonşularla münasibətlərin inkişa-
fı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çox 
şadam ki, biz qonşu ölkələrlə 
səmərəli, işgüzar, qarşılıqlı hörmət 
əsasında münasibətlər qura bildik. 
Müsəlman ölkələri ilə əlaqələrimiz 
inkişaf edir və İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Azərbaycanın bu sahədəki 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. 
İslam həmrəyliyinə verdiyimiz töhfə 
bütün müsəlman aləmində yüksək 
qiymətləndirilir.

Keçən ilin yay aylarında Avro-
pa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq prioritetləri 
sənədi paraflandı. Bu, çox önəmli 
sənəddir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, 
orada Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
suverenliyi, sərhədlərin toxunulmaz-
lığı ilə bağlı xüsusi paraqraflar var, 
xüsusi fikirlər əks olunub. Bu, əlbəttə 
ki, çox önəmli məsələdir, xüsusilə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli üçün bunun 
çox böyük əhəmiyyəti var.

Münaqişənin həllinə gəldikdə, 
Azərbaycanın mövqeyi dəyişməz 
olaraq qalır. Bu münaqişə yal-
nız ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. 
Dağlıq Qarabağ bizim tarixi diyarı-
mızdır və münaqişənin tezliklə həlli 
yalnız beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri əsasında olmalıdır. Bilirsiniz 
ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar forma-
tının dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlər 

qaldırıb. Ancaq təbii ki, Azərbaycan 
bunu qəbul edə bilməz. Eyni za-
manda, Minsk qrupunun həmsədr 
ölkələrinin səfirləri - Amerika, Fran-
sa, Rusiyanın nümayəndələri ciddi 
bəyanat verərək bildirdilər ki, format 
dəyişməz olaraq qalmalıdır. Həmçinin 
Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli 
şəxsləri oxşar bəyanatla çıxış etmişlər. 
Yəni, bu, Ermənistana birmənalı ciddi 
siqnaldır, eyni zamanda, onu göstərir 
ki, Azərbaycanın mövqeyi daha da 
böyük dəstək qazanır.

Münaqişənin həlli regionda 
sülhün, sabitliyin təmin olunma-
sına gətirib çıxaracaq. Əlbəttə, 
Azərbaycan çalışır və çalışacaq ki, 
bu məsələ tezliklə ancaq beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
əsasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində öz həllini tapsın. 

Biz bununla bərabər, əlbəttə ki, 
öz hərbi gücümüzü artırırıq. Ötən il 
keçirilmiş iki hərbi parad bizim hərbi 
gücümüzü bütün dünyaya nüma-
yiş etdirib. Bu il və bundan sonrakı 
illərdə biz ordu quruculuğu üçün 
nə lazımsa onu da edəcəyik. Bizim 
hərbi hissələrimizin demək olar ki,  
mütləq əksəriyyəti yenidən quru-
lub. Azərbaycan Ordusu ən müasir 
texnika ilə təchiz edilir və döyüş 
qabiliyyətimiz gündən-günə artır. Bu 
gün Novruz bayramını, o cümlədən 
Cocuq Mərcanlıda qeyd edirlər. Co-
cuq Mərcanlının qurulması, bərpası, 
yenidən oraya həyatın qayıtması 
bizim tarixi nailiyyətimizdir. Cocuq 
Mərcanlı bu gün Azərbaycan xalqının 
əyilməz ruhunun təzahürüdür. 

Bildiyiniz kimi, bu gün Azərbaycan 
islahatların yeni mərhələsinə qədəm 
qoyub. İslahatlar hərtərəflidir. İqti-
sadi islahatlar bizə imkan verir ki, 
əlavə gəlirlər əldə edilsin və büdcə 
gəlirlərimiz artıb. Bu ilin yanvar-fevral 
aylarında büdcə daxilolmaları 150 
milyon manat səviyyəsində artıb-
dır. Bu, bizə imkan verir ki, həmin 
vəsaiti sosial layihələrə yönəldək. 
Qeyd etdiyim kimi, ciddi islahatlar 
üzərində işlər keçən il prezident 
seçkilərindən sonra başlamışdır. 
Bu gün isə çox ciddi sosial paket 
təsdiqləndi və bu sosial təşəbbüslər 
nəticəsində 3 milyondan çox insan öz 
maddi vəziyyətini, maliyyə vəziyyətini 
yaxşılaşdırmış olur. Bildiyiniz kimi, 
minimum əməkhaqqı və minimum 
pensiya təxminin 40 faiz artmışdır. 

Sosial müavinətlər təqribən orta 
hesabla iki dəfə artmışdır. Köçkünlərə 
verilən müavinət 50 faiz artmış-
dır. Tələbələrin təqaüdləri, şəhid 
ailələrinə verilən müavinətlər, digər 
sosial ödənişlər artıb. Çoxmənzilli 
binaların sənədləşdirilməsi ilə bağlı 
müvafiq Fərman imzalanıb. Problemli 
kreditlərin həlli ilə bağlı çox ciddi 
Fərman imzalanıb. Onu deyə bilərəm 
ki, bu Fərmanın dünyada bənzəri 
yoxdur və bu Fərman 800 min insanı 
əhatə edir. Yəni, Azərbaycan dövləti 
bir daha göstərir ki, öz vətəndaşının 
yanındadır. 

Bizim iqtisadi gücümüz artdıqca 
sosial məsələlər daha da geniş miq-
yasda öz həllini tapacaqdır. İqtisadi 
artım isə göz qabağındadır. Bu ilin 
iki ayında ümumi daxili məhsul 3 faiz 
artmışdır. Bu, son illər ərzində ən 
yüksək göstəricidir. Sənaye isteh-
salı 4,6 faiz artmışdır. Bu da yaxşı 
göstəricidir. Ancaq ən böyük artım 
qeyri-neft sektorunda sənaye istehsa-
lına aiddir. Burada artım 15,5 faizdir. 
Hesab edirəm ki, bu, dünya rekor-
dudur və son illər ərzində aparılan 
düşünülmüş ciddi iqtisadi islahatlar 
siyasətinin nəticəsidir. 

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

Mən tam əminəm ki, bu ili biz 
uğurla başa vuracağıq. Bundan 
sonra Azərbaycan yalnız və yalnız 
inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedəcək, 
vətəndaşların sosial vəziyyəti ildən-ilə 
yaxşılaşacaq. 

Əziz həmvətənlər, sizi bu gözəl 
Bahar bayramı münasibətilə bir daha 
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə cansağ-
lığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramı-
nız mübarək olsun. 

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev martın 20-də 
Qazaxıstan prezidenti vəzifəsində 
fəaliyyətə başlamış Kasım-Jomart 
Tokayevə telefonla zəng edib. 

Prezident İlham Əliyev Kasım-
Jomart Tokayevi prezident vəzifəsində 
fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik 
edib, ona Qazaxıstanın inkişafı naminə 
fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Kasım-Jomart Tokayev göstərilən 
diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını 
bildirib. 

Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında 
dostluq münasibətlərinin bütün sahələrdə 
uğurlu inkişafından məmnunluqlarını 
bildirib, əlaqələrimizin gələcəkdə də 
inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə 
əminliklərini ifadə ediblər.  

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı
Azərbaycan Respublikasının 

 Prezidenti İlham Əliyev martın 20-də 
Qazaxıstan xalqının lideri, Təhlükəsizlik 
Şurasının sədri Nursultan Nazarbayevə 
telefonla zəng edib. 

Dövlətimizin başçısı Nursultan 
Nazarbayevin prezidentlik fəaliyyəti 
dövründə Qazaxıstanın inkişafı, 
firavanlığı və əmin-amanlığının təmin 
olunması istiqamətində yorulmaz səylər 
göstərdiyini vurğulayıb, onun xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevlə 
dostluq münasibətlərinin ölkələrimiz 
arasında ikitərəfli əlaqələrin əsasını 

qoyduğunu qeyd edib. Prezident İlham 
Əliyev Nursultan Nazarbayevə gələcək 
fəaliyyətində uğurlar, möhkəm cansağlığı 
arzulayıb. 

Nursultan Nazarbayev göstərilən 
diqqətə və xoş sözlərə görə Prezident 
İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib.  

Prezident İlham Əliyev və Nursultan 
Nazarbayev Azərbaycan ilə Qazaxıstan 
arasında dostluq münasibətlərinin 
bundan sonra da bütün sahələrdə uğurla 
inkişaf edəcəyinə əminliklərini ifadə 
ediblər.

Yunanıstan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Prokopis Pavlopulosa

Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik 

Günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı 
öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından 
səmimi  qəlbdən təbrik edirəm. 

Bu əlamətdar gündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost 
Yunanıstan xalqına daim əmin-amanlıq və 

rifah arzulayıram. 
Hörmətlə, 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

Pakistan İslam Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Arif Alviyə

Hörmətli cənab Prezident!
Pakistan İslam Respublikasının 

milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin 
simanızda bütün xalqınıza öz adımdan 
və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi 
təbriklərimi yetirirəm. 

Azərbaycan ilə Pakistanı möhkəm 
dostluq və tərəfdaşlıq münasibətləri 
birləşdirir. Qarşılıqlı etimad və dəstəyə 
əsaslanan dövlətlərarası münasibətlərimizin 
yüksək səviyyəsi qardaş xalqlarımızın 
iradəsini əks etdirir. 

Əminəm ki, ikitərəfli münasibətlərimizin 
inkişafı, əməkdaşlığımızın bütün sahələrdə 

dərinləşməsi bundan sonra da xalqlarımızın 
və ölkələrimizin mənafelərinə xidmət 
edəcəkdir.

 Bu xoş gündə Sizə möhkəm 
cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, qardaş 
Pakistan xalqına sülh və firavanlıq 
arzulayıram. 

Hörmətlə, 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Kasım-Jomart Tokayevə 
Hörmətli Kasım-Jomart Kemeleviç! 
Qazaxıstan Respublikasının 

Prezidenti vəzifəsində fəaliyyətə 
başlamanız münasibətilə Sizi ürəkdən 
təbrik edirəm.  

Azərbaycan və Qazaxıstanı 
çoxəsrlik dostluq və əməkdaşlıq 
əlaqələri birləşdirir. Əminəm ki, xeyirxah 
ənənələrə söykənən bu dövlətlərarası 
münasibətlərimiz gələcəkdə də 
xalqlarımızın və ölkələrimizin 
mənafeyi naminə inkişaf edəcək və 

möhkəmlənəcəkdir. 
Sizə, hörmətli Kasım-Jomart 

Kemeleviç, möhkəm cansağlığı, 
xoşbəxtlik və dövlət başçısı vəzifəsində 
qarşıdakı fəaliyyətinizdə uğurlar 
diləyirəm. 

Hörmətlə, 
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 20 mart 2019-cu il
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Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin əsaslı şəkildə yenidən 

qurulan “Bakmil” stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olub 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev martın 26-da Bakı Metropoliteninin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulan “Bakmil” 
stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olub. 

 “Bakı Metropoli-
teni” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri Zaur 
Hüseynov görülən işlər 
barədə dövlətimizin başçı-
sına məlumat verdi. 

Bildirildi ki, burada 
2017-ci ilin avqustun-
dan mərhələli şəkildə 
yenidənqurma işlərinə 
başlanılıb. Bura 1970-
ci ildə açılıb və 9 il 
"Nərimanov" elektrik de-
posunun platforması olub. 
1979-cu ildən isə stansiya 
kimi fəaliyyətə başlayıb. 
Müasir səviyyədə yenidən 
qurulan stansiyanın 
əsas memarlıq görkəmi 

saxlanılaraq infrastruk-
turu və fasadı tamamilə 
yenilənib. Giriş-çıxışı 
birbaşa ikinci mərtəbədən 
olan “Bakmil” Bakı Met-
ropoliteninin yeganə 
yerüstü stansiyasıdır. 
Yenidənqurma zamanı 
stansiyanın fəaliyyətini 
dayandırmamaq 
məqsədilə təmir-bərpa 
prosesi mərhələlərlə 
aparılıb. Yalnız ötən ilin 
avqustundan işlərin son 
mərhələsində sərnişinlərin 
stansiyadan istifadəsinə 
günün müəyyən saat-
larında məhdudiyyətlər 
qoyulub. Stansiyada 

monolit dəmir-beton 
konstruksiyalı sərnişin 
platforması inşa edilib 
ki, bu da əvvəlkindən 
daha etibarlı, davamlı və 

uzunömürlüdür. Stansi-
yanın təmirdən sonra ən 
mühüm yeniliyi sərnişinləri 
birbaşa ikinci mərtəbədə 
- platforma səviyyəsində 
qəbul etməsidir ki, bu-
nun sayəsində də birinci 
mərtəbə yalnız xidməti 
sahəyə çevrilib. 

Bundan başqa, 
əhəmiyyətli yeniliklərdən 
biri də açıq hava 
şəraitində yerləşən 
stansiya yolunun çətirlə 
örtülməsidir. Platfor-
ma boyunca bütün yol 
sahəsini əhatə edən çətir 
sərnişinləri və qatarları ya-
ğışdan qorumaqla yanaşı, 
burada gecə vaxtlarında 
qatar saxlanılmasına da 
imkan yaradır. Stansiya-
da bütün kommunikasiya 
xətləri təzələnib, yanğın 
təhlükəsizliyi ilə bağlı ən 
son texnologiyalara uyğun 
yeniliklər tətbiq edilib. 
Gözləmə zalında yeni 
asma tavan, müasir işıq-
landırma və informasiya-
məlumat sistemləri, 
turniketlər quraşdırılıb.

Stansiyanın ətrafında 
abadlıq işləri aparılıb, ya-
şıllıqlar salınıb.

AZƏRTAC

İran İslam Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  

cənab Həsən Ruhaniyə
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizdə baş vermiş təbii fəlakət nəticəsində insan tələfatı 

və dağıntılar barədə xəbər məni olduqca kədərləndirdi.
Bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların ailələrinə və 

yaxınlarına, bütün İran xalqına öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara və 
xəsarət alanlara şəfa diləyirəm.  

Allah rəhmət eləsin!

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart 2019-cu il

İraq Respublikasının Prezidenti  
zati-aliləri cənab Bərham Salehə

Hörmətli cənab Prezident,
Dəclə çayında bərənin qəzaya uğraması nəticəsində çox-

saylı insan tələfatı xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi.
Baş vermiş bu faciə ilə əlaqədar Sizə, həlak olanların 

ailələrinə və yaxınlarına, bütün İraq xalqına öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verirəm.

Allah rəhmət eləsin! 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 23 mart 2019-cu il

Banqladeş Xalq Respublikasının 
Prezidenti zati-aliləri  

cənab Md. Əbdül Həmidə
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə 

Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından 
ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. 

Ümidvaram ki, Azərbaycan ilə Banqladeş arasındakı 
münasibətlər daim inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Belə bir xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə 
uğurlar, dost Banqladeş xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi 
arzulayıram. 

Hörmətlə, 
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il

T.Ə.Cəfərovaya “Əməkdar müəllim”  
fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyi və xarici kəşfiyyat 
orqanlarının yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə 
və musiqi təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində orta musiqi 

məktəbinin müəllimi Tahirə Ənvər qızı Cəfərovaya 
“Əməkdar müəllim” fəxri adı verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart 2019-cu il

O.S.Sultanova general-leytenant ali 
hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin 
rəisi Orxan Sedyar oğlu Sultanova general-leytenant ali 
hərbi rütbəsi verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan dövlət təhlükəsizliyi və xarıcı kəşfiyyat 

orqanlarının yaranmasının 100 illik yubileyi münasibətilə 
və milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində, xarici xüsusi 
xidmət orqanlarının kəşfiyyat-pozuculuq fəaliyyətinin 
qarşısının alınmasında, beynəlxalq terrorçuluğa, trans-
milli mütəşəkkil cinayətkarlığa, dini ekstremizmə qarşı 
mübarizədə fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin aşağıdakı hərbi 
qulluqçuları təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”  
ordeni ilə

Xələfov Rauf Rafiq oğlu – general-mayor
Qulubəyov Mamay Maqsud oğlu   – polkovnik
Mansurov Həsən İsa oğlu – ədliyyə general-mayoru
Musayev İlqar Əli oğlu – general-mayor
Muxtarov Rövşən Nadir oğlu  – polkovnik
Nağıyev Sahib Novruz oğlu – general-mayor

“Vətən uğrunda” medalı ilə
Aşurov Mönsüm Yaqub oğlu – polkovnik
Bayramov Abbas Musa oğlu – polkovnik
Eynullayev Tağı Bahadur oğlu – polkovnik
Hüseynov Şahin Cəlal oğlu – polkovnik
Kazımov Füzuli Şahsuvar oğlu – mayor
Məmmədov İlqar İsmayıl oğlu – polkovnik 
Rzayev Araz Sabir oğlu – polkovnik
Sultanov Samir Sultan oğlu – polkovnik

“İgidliyə görə” medalı ilə
Abbasov Asif Nuru oğlu – polkovnik
Cəfərzadə Samir Həşim oğlu – mayor
Əlifov Anar İsmayıl oğlu – kapitan
Əliyev İlham Nəriman oğlu – polkovnik
Kazımov Şahin Yunsur oğlu – polkovnik-leytenant
Qarayev Nicad Kamandar oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Rövşən Cahangir oğlu – polkovnik
Teymurov Elşad Elşən oğlu – kapitan

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Abdullayev Polad Fərrux oğlu – polkovnik
Babayev Arif Vaqif oğlu – polkovnik
Bayramov Gəray Sabir oğlu – mayor
Hacıyev Əsəd Qurban oğlu – ədliyyə mayoru
Həsənov Samir Tələt oğlu – polkovnik
Hüseynli Fərid Zamin oğlu – kapitan
Qaytaranov Vüqar Məcid oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədli Elnur Çingiz oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Fuad Famil oğlu – mayor
Məmmədov Tural Bərşad oğlu – kapitan
Səfərov Ramazan Zakir oğlu – mayor
Vəliyev Heydər Vəli oğlu – mayor. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Təhlükəsizliyi 

Xidmətinin hərbi 
qulluqçularına  

ali hərbi rütbələrin  
verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr 
verilsin:

general-leytenant  
ali hərbi rütbəsi

general-mayor İsmayıl Məmmədəli oğlu Bağırova 

general-mayor  
ali hərbi rütbəsi

polkovnik Araz Süleyman oğlu Əhmədova
polkovnik Zaur Aydın oğlu Əliyevə 
polkovnik Sultan Cavanşir oğlu Fərzəliyevə.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart 2019-cu il
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Lənkəran rayonunun Hirkan–Mamusta–
Siyavar avtomobil yolunun tikintisi ilə 

bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. On bir min nəfər əhalinin yaşadığı 5 
yaşayış məntəqəsini birləşdirən Hirkan–Ma-
musta–Siyavar avtomobil yolunun tikintisi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı 
vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avto-
mobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması 
üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 2,9 milyon (iki 
milyon doqquz 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, 27 mart  2019-cu il

A.A.Mustafazadənin  
2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni 
ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan Respublikasında nəşriyyat işi və jurnalis-
tika sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 
Azər Abdulla oğlu Mustafazadə 2-ci dərəcəli “Əmək” 
ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 27 mart  2019-cu il

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 
Dariqa Nazarbayevanı təbrik edib

 Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyeva 
xanım Dariqa Nazarbayevanı Qazaxıstan 

 Respublikası Parlamenti Senatının sədri 
seçilməsi münasibətilə təbrik edib. 

AZƏRTAC

 “Luxus-Plus” portalı Birinci  
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 

Fransaya səfərindən yazıb
 � Fransanın 

https://luxus-plus.com 
portalında Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın bu 
ölkəyə səfəri ilə bağlı 
“Fransa-Azərbaycan: 
uzun tarixi, iqtisadi 
əməkdaşlıq” adlı 
məqalə dərc olunub. 

Məqalədə Birinci vit-
se-prezident Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfəri 
çərçivəsində iki ölkə arasın-
da tərəfdaşlıq məsələlərinin 
müzakirə olunmasından 
yazılıb. Ölkəmizin iqtisadi 
və digər sahələrdə böyük 
potensiala malik olduğu 
vurğulanıb. 

“Qafqazın güclü iqtisadi 
ölkəsi olan Azərbaycanla 
siyasi, iqtisadi və mədəniyyət 
münasibətlərindən necə yan 
keçmək olar? Fransa yaxşı 
anlayır ki, dünyanın stabil və 
regional aparıcı ölkələrinə 
ehtiyacı var. Buna görə də 
bu gün güclü iqtisadi inki-
şafı olan ölkələrlə ikitərəfli 
münasibətləri təşviq etmək 
zəruridir”, - deyə jurnalist 
Elen Kuqo diqqətə çatdırıb. 

Məqalədə qeyd edilir ki, 
əlverişli coğrafi mövqeyinə 
görə Azərbaycan əsas 
regional mərkəzdir və əsas 
marağı möhkəm iqtisadiyyata 
malik olmaqdır. 

“Azərbaycan inkişafda 
olan güclü ölkədir”, - deyə 
ölkəmizi təqdim edən jur-
nalist son 20 ildə ölkəmizin 
yalnız karbohidrogen 
ehtiyatlarına güvənməyərək 
iqtisadiyyatın bütün sektorla-
rını şaxələndirdiyini diqqətə 
çatdırıb. 

Ölkəmizin kənd 
təsərrüfatının inkişafından 
söz açılaraq bir çox yerli 
məhsulların ABŞ-dan tutmuş 
Yeni Zelandiyaya qədər 
dünyanın müxtəlif ölkələrinə 
ixrac edildiyi vurğulanıb. 
Azərbaycan şərablarının 
məşhur olmasından yazılıb. 

Eyni zamanda, ölkəmizin 
ağır sənaye, logistika, 

ticarət, maliyyə xidmətləri, 
informasiya texnologiyaları 
kimi sahələrin inkişafından 
danışılıb. 

Azərbaycanın dünya 
iqtisadi rəqabətlilik baxımın-
dan 37-ci yerdə qərarlaşdığı 
qeyd edilib. Ölkəmizin 
strateji geosiyasi məkanda 
yerləşdiyi, işsizliyin həcminin 
aşağı olduğu, bütün nəqliyyat 
növləri üzrə infrastrukturun 
genişləndirildiyi vurğulanıb. 
Böyük İpək Yolunun Bakı 
üçün keçmiş deyil, gələcək 
olduğu bildirilib. 

Məqalədə Azərbaycanın 
Birinci vitse-preziden-
ti Mehriban Əliyevanın 
Fransa səfərindən və bu 
ölkənin rəsmi şəxsləri ilə 
görüşlərindən bəhs olunub. 
Qeyd edilib ki, görüşlərdə 
iki ölkə arasında iqtisadi 
əlaqələrin inkişafı məsələləri 

müzakirə edilib. 
Azərbaycanın Birinci 

vitse-prezidentinin səfər 
çərçivəsində görüşdüyü 
fransız müəssisələrinin 
nümayəndələri görüşlərin 
məhsuldar olduğunu, iqtisadi 
əməkdaşlıq üçün böyük 
perspektivlərin mövcudluğu-
nu xüsusi qeyd ediblər. 

Qafqaz regionunda 
Azərbaycanın Fransanın bi-
rinci iqtisadi tərəfdaşı olduğu 
vurğulanıb. 

Qeyd edək ki, iqtisadiyyat 
üzrə ixtisaslaşmış “Luxus-
Plus” portalının eyni adlı 
jurnalı da dərc olunur. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Paris

Əli Həsənov: Nursultan Nazarbayevin qərarı qazax 
xalqının firavan gələcəyini təmin edəcək 

 � Qazaxıstan və Azərbaycan ortaq 
tarixi, mədəniyyəti, ənənələri bölüşən qardaş 
ölkələrdir. Dövlət müstəqilliyi əldə edildikdən 
sonra bu ənənəvi münasibətlər Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və 
qazax xalqının lideri Nursultan Nazarbayevin 
səyləri nəticəsində qorunub saxlanılıb və daha 
da inkişaf etdirilib. Həm Heydər Əliyev, həm də 
Nursultan Nazarbayev müstəqil dövlət qurucuları 
kimi öz adlarını əbədi olaraq xalqlarının tarixinə 
qızıl hərflərlə yazıblar. 

Bu sözləri Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi Əli Həsənov 
Kazinform agentliyinin xüsusi 
müxbirinə müsahibəsində 
söyləyib.

Əli Həsənov deyib: 
“Birmənalı şəkildə demək 
olar ki, Qazaxıstanın ictimai-
siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni 

həyatında son 30 il ərzində 
baş vermiş bütün müsbət 
dəyişikliklərdə həlledici 
rol məhz N.Nazarbayevə 
məxsusdur. Qazaxıstan onun 
müdrik siyasəti nəticəsində 
beynəlxalq siyasətin nüfuz-
lu aktoruna, sürətlə inkişaf 
etmiş və dünyanın aparıcı 
iqtisadiyyatları sırasına qoşul-
mağı hədəfləyən sənaye 

ölkəsinə çevrilib.
 Nursultan Nazarbayevin 

bütün fəaliyyəti öz xalqının 
rifahına xidmətə həsr olunub. 
O, həmçinin sadəcə qazax-
ların deyil, türk-müsəlman 
dünyasının tanınmış siyasi 
xadimidir. Buna görə də 
əminik ki, N.Nazarbayevin 
qəbul etdiyi növbəti qərar 
da qazax xalqının taleyində 
müsbət addım olacaq”.

Ə.Həsənov vurğulayıb: 
“Azərbaycan inanır ki, bu 
qərar qazax xalqının firavan 
gələcəyini təmin edəcək. 
Şübhəsiz ki, Azərbaycan 
dövləti Qazaxıstanla, onun 
formalaşmaqda olan yeni 
rəsmi strukturları ilə dostluq, 
tərəfdaşlıq kursunu bundan 
sonra da davam etdirəcək”.

AZƏRTAC

Əli Həsənovun əsərləri Buxarestdə 
rumın dilində nəşr edilib

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənovun 
“Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasətinin mərhələləri” və “Xocalı soyqırımı: səbəbləri, 
nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması” adlı əsərləri 
Buxarestdə rumın dilində çap olunub. 

Artıq on üçüncü dildə nəşr 
edilmiş əsərdə son iki əsrdə erməni 
millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara 
qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata 
keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı 
və təcavüzkarlıq siyasəti təhlil olunur. 
Kitabın rumın dilinə tərcüməsinə 
məsul Vaqif Həsənovdur.

Mənbələrə əsasən kitabda 
təsdiq edilir ki, təkcə XX əsrdə 
azərbaycanlılar 4 dəfə - 1905-1906-
cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü 
və 1988-1993-cü illərdə erməni 
millətçiləri tərəfindən törədilən soy-
qırımı və etnik təmizləmələrə məruz 
qalıb. Kitabda göstərilir ki, XIX əsrin 
sonunda – 1885-ci ildə Marseldə 
“Armenakan”, 1887-ci ildə Cenevrədə 
“Hnçaq”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə 
“Daşnaksütyun” partiyalarını yarat-
dıqdan sonra, erməni millətçilərinin 
“böyük Ermənistan” yaratmaq iddia-
ları yeni mərhələyə qədəm qoyub və 
öz məqsədlərinə çatmaq üçün xarici 
himayədarların köməyi ilə müxtəlif 
vaxtlarda türk-müsəlman əhalisinə 
qarşı dəhşətli terror və soyqırımı 
həyata keçirməklə etnik təmizləmə 
siyasəti aparıblar. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan 
xalqı son 200 il ərzində erməni 
millətçilərinin davamlı olaraq etnik 
təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkar 

siyasətinə məruz qalaraq öz tarixi 
torpaqlarından didərgin salınıb, qaç-
qın və məcburi köçkünə çevriliblər. 
Monoqrafiyada 1918-1920-ci illərdə 
ermənilər tərəfindən törədilmiş 
soyqırımlarının Bakı, Quba, Şamaxı 
ilə yanaşı, Şuşada, İrəvan quber-
niyası ərazisində, Zəngəzurda, 
Naxçıvanda, Şərurda, Ordubadda, 
Qarsda və başqa bölgələrdə davam 
etdirilməsi nəticəsində on minlərlə 
azərbaycanlının qətlə yetirilməsı elmi 
mənbələrə əsasən tədqiq edilir.

Kitabda xarici dillərdə Azərbaycan 
tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinə dair 
sənədlər və xəritələr, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizama salınması ilə 
bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qəbul etdiyi qətnamələr, Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən 
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri 
haqqında məlumatlar və fotolar da 
yer alıb.

Bununla yanaşı, əsərdə XX əsrin 
sonunda Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı ərazi iddiaları və təcavüzkarlığı, 
o cümlədən 1988-1993-cü illərdə 
azərbaycanlılara qarşı etnik 
təmizləmə və soyqırımı siyasəti elmi 
mənbələr əsasında araşdırılır. Müəllif 
göstərir ki, bütün dövrlərdə olduğu 
kimi, ermənilərin həyata keçirdiyi bu 

işğalçılıq siyasəti də kütləvi qırğın-
larla müşayiət olunub. Belə ki, bu 
illərdə Ermənistan Azərbaycana qarşı 
hərbi təcavüzün miqyasını daha da 
genişləndirib, Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinin hüdudların-
dan kənara çıxaraq daha 7 rayonu 
(Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, 
Füzuli, Qubadlı, Zəngilan) işğal 
edib. Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində 20 min nəfərdən çox 
azərbaycanlı öldürülüb, 50 min nəfər 
isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq 
əlil olub, torpaqlarımızın 20 faizi 
işğala məruz qalıb, bir milyona yaxın 
azərbaycanlı öz doğma yurdlarından 
didərgin salınaraq qaçqın və məcburi 
köçkünə çevrilib.

Xüsusilə əsərdə XX əsrin 
sonlarında ermənilərin Xocalıda 
törətdikləri soyqırımı aktı bütün 
insanlığa və bəşəriyyətə qarşı 
yönəlmiş ən ağır cinayətlərdən biri 
kimi səciyyələndirilir. Əsərdə 1992-ci 
il fevralın 26-da Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Xocalı şəhərinin 
işğalı zamanı dinc azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilən vəhşiliklər 
xarici mənbələrə əsasən geniş təhlil 
edilir. Həmçinin Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsində bu strateji 
əhəmiyyətli ərazinin tarixinə nəzər 
salınır, Xocalı şəhərinin əhəmiyyətini 
artıran səbəblər göstərilir.

Xocalı soyqırımı ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü 
şəkildə həyata keçirdikləri ən ağır 
cinayət kimi araşdırılan kitabda 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, 

Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi 
qiymətin verilməsi istiqamətində 
görülən işlər, xüsusilə, Xocalı 
faciəsinin beynəlxalq aləmdə soyqırı-
mı aktı kimi tanınması məsələləri ge-
niş tədqiq olunur. Həmçinin, kitabda 
Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağ-
lı indiyə kimi qəbul edilən sənədlər də 
öz əksini tapmışdır.

Əsərdə müəllif diqqətə çatdırır 
ki, Xocalı soyqırımı dünya tarixində 
heç vaxt unudulmayan Xatın, Xiro-
sima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, 
Srebrenitsa və Holokost kimi dəhşətli 
soyqırımlardan heç də geri qalmır 
və adıçəkilən hadisələr dinc əhalinin 
soyqırımı olaraq bütün dünyada geniş 
əks-səda doğurub. 

Kitab Ermənistanın etnik 
təmizləmə, soyqırımı və işğalçılıq 
siyasətinin dünya ictimaiyyətinə 
daha geniş miqyasda çatdırılması və 
ifşa olunması baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

 AZƏRTAC

"The Washington Times" Azərbaycanın iqtisadi-siyasi nailiyyətlərindən yazıb
 � ABŞ-da çıxan "The Washington Times" qəzetində 

amerikalı siyasi şərhçi, Beynəlxalq Münasibətlər Şurasının 
üzvü Monika Kroulinin Azərbaycanın iqtisadi və siyasi 
nailiyyətlərindən bəhs edən məqaləsi dərc olunub. 

ABŞ şərhçilərindən ibarət 
nümayəndə heyətinin tərkibində bu 
yaxınlarda Bakıda olmuş M.Krouli yazır 
ki, ölkədə vüsət alan tikinti bumu XX 
əsrin hüdudlarındakı Texası xatırladır. 
Lakin bu bum ayfonların, "Starbucks" 
kafesinin və Bakı küşələrində "Uber"in 
olması ilə müşayiət edilir. 

Azərbaycanda bütün söhbətlər 
enerji sektoru - neft, təbii qaz, 
boru kəmərləri, beynəlxalq neft 
müqavilələri ilə bağlıdır. Neft-qaz 
sahəsi Azərbaycanın ümumi daxili 
məhsulunun 41 faizini və onun ixraca-
tının 90 faizini təşkil edir. M.Krouli yazır 
ki, sovet hakimiyyətinin onilliklər boyu 
sürən əsarətindən sonra Azərbaycanda 
əsasən neft və qazın hərəkətə gətirdiyi 
kapitalizm özünə möhkəm yer edib. 

Müəllif vurğulayır ki, bu qədim tor-
paqda köhnə nə varsa, yeni görkəm alır. 
Marko Polonun İpək Yolu  - Asiyadan 
İrana və Avropaya qədim ticarət yolları 
Azərbaycandan keçib. Bu gün Yeni 
İpək Yolu yaradılır. Krouli məqaləsində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi 
Əli Həsənovun onunla söhbətində 
səsləndirdiyi fikirlərə də yer ayırır. Qeyd  
edir ki, bu İpək Yolunda Şərqi Asiyanın 
iqtisadi mərkəzlərini böyüməkdə və 
təşəkkül tapmaqda olan Qərb bazar-
ları ilə birləşdirən müasir nəqliyyat və 
kommunikasiya şəbəkələri üstünlük 
təşkil edir.  O vaxt olduğu kimi, indi də 
Azərbaycan bu ticarət yolunun mərkəzi 
stansiyasıdır. Xəzər dənizinə çıxışının 
olması ölkəyə enerji resurslarının qlobal 

axını üçün mühüm tranzit və logistika 
mərkəzinə çevrilmək imkanı verib.   

Sonra Krouli SOCAR-ın vitse-pre-
zidenti Elşad Nəsirovla görüşündən, 
Səngəçal terminalına səfərindən söz 
açır. Yazır ki, Xəzər dənizinin nəhəng 
enerji resursları Aralıq dənizi hövzəsinə 
"səyahətinə" "British Petroleum" şirkəti 
ilə əməkdaşlıq şəraitində idarə olunan 
bu terminaldan başlayır. Azərbaycan 
enerji resurslarının Avropaya idxalının 
şaxələndirilməsinə xüsusi töhfə verir.  

Müəllif  Azərbaycanın iqtisadi 
nailiyyətlərinə münasibət bildirərək, 
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinin 

əhəmiyyətindən, ölkə rəhbərliyinin 
aqrar biznesi inkişaf etdirmək  və xarici 
investisiyalar cəlb etmək səylərindən 
yazır. Vurğulayır ki, neft-qaz sahəsinin 
üstünlük təşkil etməsinə baxmaya-
raq, hökumət bərpa olunan enerji 
mənbələrinə, o cümlədən külək 
enerjisinə sərmayə yatırır. 

    Monika Krouli fikrini belə tamam-
layır: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi 
onun təkcə iqtisadi sahədə iri aktor 
olmasına deyil, geostrateji aktor olması-
na da geniş imkanlar açır. Azərbaycan 
İslam dünyasında ilk demokratik, 
dünyəvi  və parlamentli respublika və 
dünyada qadınlara seçki  hüququ ver-
miş ilk ölkələrdən biri olub. Dünyanın bu 
hissəsində sosial və siyasi sabitlik nadir 
haldır. Bəlkə də bu, Azərbaycanın neft 
və qazdan daha dəyərli məhsuludur". 

Yusif BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

Azərbaycan Prezidentinin və Ermənistan 
baş nazirinin Vyanada görüşü keçiriləcək

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
təklifi əsasında Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistan 
Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə müzakirələr apar-

maq məqsədilə martın 29-da Avstriyanın pay-
taxtı Vyana şəhərində görüşünün keçirilməsi 
barədə razılıq əldə olunub.

Bu barədə AZƏRTAC-a Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Heydər Əliyev Fondu sosial xidmət 
müəssisəsində Novruz şənliyi təşkil edib

 � Martın 20-də Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 
Pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsində Novruz 
şənliyi təşkil olunub.

AZƏRTAC xəbər 
verir ki, bayram 
şənliyində müəssisə 
sakinləri üçün bayram 
süfrəsi açılıb. 

Çıxış edənlər so-
sial cəhətdən həssas 
qrupların, tənha ahıl 
insanların Prezident 
İlham Əliyevin, Birinci 
vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun pre-

zidenti Mehriban Əliyevanın da-
imi diqqət və qayğısı ilə əhatə 
olunduğunu söyləyib. 

Müəssisənin sakinləri onlara 
göstərilən qayğıya görə Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevaya və Fondun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Tədbir bədii hissə ilə davam 
edib.



28 mart 2019-cu il, cümə axşamı4
Elmi ictimaiyyətin nümayəndələri  

ulu öndərin məzarını ziyarət ediblər

 � Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 aprel tarixli sərəncamı 
ilə Azərbaycan Respublikasında “Elm günü” təsis edilib. Sərəncama 
əsasən, hər il martın 27-də bu əlamətdar günün qeyd edilməsi 
qərara alınıb. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, “Elm günü” 
ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının prezidenti, vitse-

prezidentləri, akademik-katiblər və elmi 
müəssisələrin rəhbərləri martın 27-də 
Fəxri xiyabana gələrək, xalqımızın 

ümummilli lideri, müasir Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, 
məzarı önünə əklil qoyublar. 

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üzərinə 
də tər çiçəklər düzülüb. 

Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın işğal edilmiş 
torpaqları azad olunmalı, qaçqın və məcburi 

köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmalıdırlar
 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 

xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 
Türkiyənin Anadolu agentliyinə müsahibə verib.

Müsahibədə Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ha-
zırkı vəziyyətinə, problemin həlli yol-
larına, həmçinin Azərbaycan-Türkiyə 
münasibətlərinin inkişaf dinamikasına 
dair mühüm məsələlərdən bəhs olunub.  

Azərbaycan tərəfinin Ermənistanın 
yeni rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsini həlli istiqamətində danı-
şıqlara həmişə hazır olduğunu diqqətə 
çatdıran Hikmət Hacıyev vurğulayıb 
ki, 25 ildir problemin ədalətli həllini 
gözləyən Azərbaycanın bu məsələdə 
səbrinin həddi var. Təcavüzkar 
ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qərarlarına uyğun olaraq öz qüvvələrini 
Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqların-
dan çıxarmalıdır. Əks halda, Azərbaycan 
BMT-nin Nizamnaməsindəki hüquqdan 
istifadə etməyə məcbur olacaq. Bildirilib 
ki, Ermənistan işğal edilmiş Azərbaycan 

ərazilərində təbii sərvətləri qanun-
suz olaraq istismar etməkdədir. Bu 
yolverilməz halın qarşısı alınmalıdır. 

Azərbaycan xalqının sülhə hazır 
olduğunu diqqətə çatdıran şöbə mü-
diri deyib ki, sülh üçün əvvəlcə ədaləti 
bərpa etmək lazımdır. Bunun üçün, ilk 
növbədə, işğal altındakı Azərbaycan 
torpaqları azad olunmalı, qaçqın və 
məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıt-
malıdırlar. Ermənistan tərəfi Azərbaycan 
və digər qonşu dövlətlərlə sülh 
şəraitində yaşamaqda maraqlı olmalıdır. 

Müsahibədə, həmçinin Azərbaycan 
və Türkiyənin liderliyi ilə həyata keçirilən 
beynəlxalq əhəmiyyətli iqtisadi layihələrin 
əhəmiyyətindən də bəhs edilib.  

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Moskva Hökumətinin nümayəndə 
heyəti Bakıda səfərdə olub

 � Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət 
nümayəndəliyinin dəvəti və Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilati dəstəyi ilə Moskva 
Hökumətinin Ticarət və Xidmətlər Departamenti 
rəhbərinin müavini Denis Kostornoyun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda işgüzar səfərdə 
olub. 

Ticarət 
nümayəndəliyindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfər 
Azərbaycan məhsullarının 
Moskvada satışının bun-

dan sonrakı imkanlarının 
genişləndirilməsi məqsədi 
daşıyıb. 

Səfər zamanı bir sıra 
Azərbaycan şirkətlərinin 

nümayəndələri ilə görüşlər 
keçirilib, həmçinin öz 
məhsullarını Rusiya bazarla-
rına çıxarmaqda maraqlı olan 
azərbaycanlı istehsalçıların 
iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil 
edilib. 

Səfər çərçivəsində 
keçirilən dəyirmi masada 
nümayəndə heyətinin üzvləri 
Moskvada həyata keçən ge-
niş festival proqramı barədə, 
həmçinin Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən 2018-ci 
ilin oktyabrında Moskvanın 
Tverskaya meydanında 
təşkil edilən “Azərbaycanın 
payız nemətləri” festivalının 
yekunları barədə danışıb-
lar. Festivalın ən mühüm 
praktik nəticələrindən biri 
Azərbaycanın Ticarət 
Nümayəndəliyi tərəfindən 
Rusiyada “Azərbaycan 
nemətləri” mağazalar 
şəbəkəsinin yaradılması 
layihəsinin icrasına baş-
lanmasıdır. Vurğulanıb 
ki, “Azərbaycanın payız 
nemətləri” festivalının hər 

il keçiriləcəyi barədə qərar 
qəbul edilib və artıq cari ilin 
sentyabrında növbəti festiva-
lın təşkil edilməsinə hazırlıq-
lar başlanılıb. 

Azərbaycan sahibkarları-
na, həmçinin Moskvada dai-
mi fəaliyyət göstərən regional 
və regionlararası yarmarka-
lar, onların öz məhsullarını 
satması məqsədilə istifadə 
edə biləcəkləri imkanlar 
barədə ətraflı məlumat 
verilib. 

Görüş iştirakçıları 
Azərbaycanın Rusiyada-
kı ticarət nümayəndəliyi 
tərəfindən əlaqələndiriləcək 
görüşləri davam etdirmək 
barədə razılığa gəliblər. 

Gərgin iş rejiminə baxma-
yaraq, nümayəndə heyətinin 
üzvləri Bakının görməli 
yerlərində - Heydər Əliyev 
Mərkəzində, Azərbaycan Xal-
ça Muzeyində, atəşpərəstlər 
məbədi - “Atəşgah”da olub, 
İçərişəhəri gəziblər. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI NAZİRLƏR  KABİNETİNİN QƏRARI
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“Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin 
Davranış Kodeksi”nin təsdiq edilməsi haqqında

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu-nun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar 
tarixli 668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr 

tarixli 454 nömrəli Fərmanının 1.5.1-ci yarımbəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

“Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Dav-
ranış Kodeksi” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com  
saytlarında tanış  ola bilərsiniz.

“Alim ədiblərimiz və ədəbiyyatda elm”
 � Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının uğurla həyata 
keçirdiyi dövlət siyasəti 
proqramına elm sahələrinin 
tərəqqi və təbliği, dünya elminə 
inteqrasiyası yolunda görülən 
genişmiqyaslı işlər də daxildir.

2016-cı ildə “Elm haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununun 
qəbul edilməsi ilə ölkəmizdə müstəqil 
olaraq elm siyasətinin aparılmasına tam 
hüquqi təminat verildi. Ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin 9 aprel 2018-ci il tarixli 
sərəncamına uyğun olaraq 27 mart tari-
xinin “Elm günü” kimi qeyd olunması isə 
Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinə, onun 
nailiyətlərinə göstərilən yüksək diqqət və 
etimadın göstəricisidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatının qədim 
olduğu qədər də zəngin xəzinəsini, artıq 
80 ildir ki, dünyaya sevdirən, ardıcıl 
tədqiq edən AMEA Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyində də “Elm günü” elmi sessiya 
və ədəbi-bədii tədbirlə qeyd olundu. 
Muzeyin direktoru akademik Rafa-
el Hüseynov tədbiri “Elmi şeir, şeirdə 
elm və alim şairlərimiz” adlı məruzə ilə 
açaraq Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi 
təşəkkül dövründə onu yaradan fikir, irfan 
sahiblərinin şeir sənəti ilə yanaşı, elmin 
müxtəlif sahələrinin də mahir bilicisi və 
Azərbaycan bədii fikrinin həm də nü-
cum, riyaziyyat, tibb, fəlsəfə kimi dünya 
elmlərinin də açarı olduğunu qeyd etdi. 
Alim vurğuladı ki, bayramların içində insa-
na ruhən yaxın olan ən gözəl günlərdən 

biri də “Elm günü”dür. Nizami Gəncəvi 
hələ on ikinci əsrdə yazırdı:

Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, 
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz. 
O qeyd etdi ki, Hüseyn Cavid də 

“Peyğəmbər” əsərində Məhəmməd 
Peyğəmbərin (s.ə.s.) elmlə bağlı fikirlərini 
nəzmə çəkmişdi. Həmin parçada bütün 
insanların bərabər olduğu, onların malı, 
mülkü, sərvəti ilə deyil, yalnız ağlı, savadı 
ilə birinin digərindən üstünlüyü diqqətə 
çatdırılır:

Əgər xilqətdə bəşər birsə, yenə,
Dost deyil, bilməyən əsla bilənə.
Kişi irfan işığında parlar, 
Şübhəsiz, bilgidə Allah gücü var.
Akademik xüsusi olaraq diqqətə çat-

dırdı ki, hər bir insan ömrü boyu çalışmalı, 
öyrənməlidir. Əgər hər kəs öz peşəsini 
yaxşı öyrənərsə, həmin sahənin bilicisi 
sayılır.

R.Hüseynov bildirdi ki, Nizami 
Gəncəvi, Fələki Şirvani, Nəsrəddin Tusi, 

İmadəddin Nəsimi,  Məhəmməd Füzuli, 
Zülfüqar Şirvani, Mirzə Fətəli Axundov və 
bir çox şair və yazıçılarımızın əsərləri elmi 
biliklərlə zəngindir. Bunların bəziləri bədii 
əsərlər içərisində elmi fikirləri, bəziləri isə 
nəzmlə müxtəlif sahələrə aid olan bilgiləri 
öz əsərlərində bizə çatdırıblar.

Muzeyin direktoru Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamına əsasən 2019-cu 
ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan olunduğu-
nu xatırladıb. Bildirilib ki, xalqımız dahi 
şair, filosof Nəsiminin 650 illik yubileyini 
geniş şəkildə qeyd edir. Bununla bağ-
lı Azərbaycanın müxtəlif guşələrində 
Nəsimiyə həsr olunan tədbirlər keçirilir.

Tədbirdə klassik şairlərimizin həyat 
və fəaliyyətini əks etdirən sərgi, həmçinin 
Azərbaycan Milli Konservatoriyası 
tərkibində İncəsənət Gimnaziyasının teatr 
şöbəsinin şagirdlərinin ifasında Seyid 
İmadəddin Nəsiminin qəzəllərinə həsr 
olunmuş ədəbi-bədii kompozisiya da 
nümayiş olundu. 

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Rusiya və Azərbaycan eyni dildə danışır
 � Rusiya-Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin 

rəhbəri Nataliya Krasovskaya AZƏRTAC-a 
müsahibəsində bildirib ki, Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında dil maneəsinin olmaması dövlətlərarası 
münasibətlərin möhkəmlənməsinə kömək edir. 

-Nataliya Rudolfovna, 
Sizin fikrinizcə bütün post-
sovet məkanında rus dili nə 
üçün məhz Azərbaycanda 
öz güclü mövqeyini qoru-
yub saxlaya bilib? 

-Ölkələrimizin illər boyu 
bir dövlət çərçivəsində 
yaşaması sayəsində onla-
rın arasında özünəməxsus 
münasibətlər formala-
şıb. Əlamətdar haldır ki, 
Azərbaycan müstəqillik əldə 
edəndən sonra bu respub-
likada rus dili öz mövqeyini 
itirməyib. Mənim fikrimcə, 
bu məsələdə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin çox 
böyük xidmətləri olub. O, 
Azərbaycanda rus dilinin 
qorunub saxlanması üçün 
nə mümkündürsə edib və 
bu gün azərbaycanlıların 
əksəriyyəti rus dilini bilir. Bun-
dan əlavə, Cənubi Qafqazda 
ən böyük - 130 minlik rus 
icması Azərbaycandadır və 
Milli Məclisdə bu icmanın öz 
nümayəndəsi var. Prezident 
İlham Əliyev rus dilinin geniş 
yayılmasına daim kömək 
edir. Bu, mədəniyyətin və 
təhsilin inkişafı sahəsində 
Azərbaycanın multikultural 
siyasətinin şəksiz uğurudur. 

-Rus dilini bilmək gənc 
azərbaycanlılar üçün nə üs-
tünlük yaradır?

-Rusdilli təhsilə tələb artıq 
təklifi üstələyir və ekspertlərin 
fikrincə, bu meyil davamlı 
şəkildə güclənəcək. Bu o 
deməkdir ki, həm uşaqlar, 
həm də onların valideynləri 
Azərbaycanın və Rusiyanın 
gələcəyinin bir-biri ilə nə 
dərəcədə bağlı olduğunu 
başa düşürlər. Respublikanın 
16 məktəbində tədris yalnız 
rus dilində aparılır, daha 380 
məktəbdə Azərbaycan dili 
ilə bərabər rus dili də tədris 
edilir. Ölkədə rus məktəbləri 
şəbəkəsinin inkişafı üçün 
bütün tədbirlər görülür – 
tədris müəssisələrinin sayı 
artırılır, dərsliklər nəşr edilir, 
kadrlar hazırlanır. Rus dilində 

təhsil almış məktəblilər 
Rusiya Universitetlərinin 
Bakıdakı filiallarında oxuyur 
və ya Rusiya ali məktəblərini 
seçirlər. 2018-ci il üçün olan 
məlumata görə, Rusiya 
ali məktəblərində təqribən 
11,5 min azərbaycanlı təhsil 
alır. Rus dilində təhsil almış 
gənclər ciddi rəqabət üstün-
lüyü əldə edirlər, çünki belə 
gənclər təkcə öz vətənində 
deyil, MDB ərazisində 
fəaliyyət göstərən xarici 
şirkətlərdə də asanlıqla iş 
tapa bilər. 

-Bəs paralel olaraq rusi-
yalı gənclərin Azərbaycan 
dilini öyrənməsi prosesi 
nə dərəcədə fəal surətdə 
həyata keçirilir?

-Rusiyada Azərbaycan 
mədəniyyəti mərkəzləri 
uğurla fəaliyyət göstərir. 
Həmin mərkəzlərin nəzdində 
Azərbaycan dili kursla-
rı yaradılıb, bu kursların 
müdavimlərinin sayı daim 
artmaqdadır. Rusiyanın 
bir sıra ali məktəblərinin 
– M.V.Lomonosov adına 
Moskva Dövlət Universite-
tinin, Moskva Dövlət Linq-
vistika Universitetinin, Hərbi 
Universitetin, Moskva Dövlət 
Beynəlxalq Münasibətlər İns-
titutunun, Rusiya Dövlət Sosi-
al Universitetinin, Federal 
Təhlükəsizlik Xidməti Akade-
miyasının tədris proqramla-
rında Azərbaycan dili yer alıb. 
Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, tələbələr Azərbaycan dili 
ilə yanaşı Azərbaycanın etno-
logiyasını, tarixini, coğrafiya-
sını, mədəniyyətini və mü-
asir Azərbaycanda cərəyan 
edən siyasi prosesləri də 
öyrənirlər. 

Onların çoxu 
Azərbaycanda keçirilən elmi 
konfransların iştirakçıları 
kimi və ya sadəcə tələbə 
mübadiləsi üzrə bu ölkəyə 
səfərlər edir, bu isə həm 
təhsil almaqda, həm də 
dostluq əlaqələri yaranma-
sında onlara kömək edir. 

Belə tələbələr ölkənin ruhunu 
duyaraq bir növ “mədəni 
təsir agentlərinə” çevrilir, 
Azərbaycanı öyrənməyin, 
bu ölkə ilə dostluq etməyin 
vacibliyini öz yaşıdlarına 
da başa salırlar. Hazırda 
ölkələrimiz faktiki olaraq çox 
cəhətdən vahid təhsil məkanı 
formalaşmasına yaxınlaşıb-
lar. 

-Sizin fikrinizcə, ali 
məktəblərdə incəsənətin 
müxtəlif növləri üzrə qarı-
şıq kurslar yaradılması nə 
dərəcədə səmərəli olar?

-Şərq ilə Qərbin qo-
vuşuğunda yerləşən 
Azərbaycan və Rusiya 
müxtəlif mədəniyyətlərin 
təsirinə məruz qalıblar. Bu 
mədəniyyətlər öz arala-
rında qaynayıb-qarışmaq-
la xalqlarımızın mənəvi 
dünyagörüşünə çox orijinal 
və bənzərsiz elementlər 
daxil ediblər. Mən dəfələrlə 
müşahidə etmişəm: müxtəlif 
etnoslara, müxtəlif dinlərə 
və mədəniyyətlərə mənsub 
olan insanlar eyni məkanda 
qarşılıqlı fəaliyyət göstərəndə 
onların dil baxımından ortaq, 
mentallıq baxımından fərqli 
mühitdə birgə olması yaradı-
cılıq prosesinə yalnız kömək 
edir. Teatr mühitində birgə 
tamaşa qoyulması və ya 
tələbə birliklərində ortaq sərgi 
layihəsinin həyata keçirilməsi 
məqsədilə yaradılmış qarışıq 
kurslar xüsusilə uğurlu olur. 
Beləliklə, hamı üçün anlaşıqlı 
olan incəsənət dili formalaşır, 
ortaq mədəni kod qorunub 
saxlanır. Bu yaxınlarda biz 
görkəmli bəstəkar və peda-
qoq Qara Qarayevin anadan 
olmasının 100 illiyini qeyd 
etdik. Bu gün həm Rusiya-
nın, həm də Azərbaycanın 
fəxri olan musiqiçilərin bütöv 
bir pleyadasını yetişdirmiş 
Qarayevin fəaliyyəti Sizin bu 
sualınıza ən yaxşı cavabdır. 

-Ortaq dil Azərbaycan 
ilə Rusiya arasında 
humanitar əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsinə 
necə kömək edir?

-Bunun çox müsbət təsiri 
var! Bu, teatr və kino sənəti 
sahəsində birgə forumları 
və festivalları maneəsiz 
keçirməyə, rusiyalı artistlərin 
Azərbaycana və əksinə, 
Azərbaycan incəsənət 
xadimlərinin Rusiyaya qastrol 
səfərlərini təşkil etməyə 
imkan verir. Bakıda Moskva 
Günləri çox böyük əks-səda 
doğurdu. Rusiyanın görkəmli 
artistlərinin, o cümlədən 
azərbaycanlılar tərəfindən 
çox sevilən aktrisalardan 
birinin – İrina Muravyovanın 
qastrolları həmin tədbirin 
mühüm tərkib hissəsi 
oldu. Rusiyanın paytaxtın-
da “Azərbaycanın payız 
töhfələri” adlı birinci festiva-

lın keçirilməsi isə Moskva 
sakinlərinə Azərbaycanın milli 
mətbəxi, musiqi və ifaçılıq 
mədəniyyəti ilə təmasda 
olmaq üçün gözəl bir im-
kan yaratdı. Ümumrusiya 
Dekorativ-Tətbiqi və Xalq 
Sənəti Muzeyinin və Bakı-
dakı Xalça Muzeyinin birgə 
səyi ilə təşkil edilmiş unikal 
“Yeddi gözəl” sərgisi keçirildi: 
Azərbaycan mədəniyyəti xal-
çaçılıq, zərgərlik və miniatür 
sənətinin, milli klassik mu-
siqi, klassik rəqs və müasir 
incəsənətin sintezi şəklində 
tamaşaçılara təqdim edildi. 

-Siz bu fikirlə razısı-
nızmı ki, 2018-ci il Rusiya 
ilə Azərbaycan arasında 
humanitar münasibətlər 
üçün çox cəhətdən xüsusi 
bir mərhələ oldu?

-Humanitar əlaqələr 
ölkələr arasında mehriban 
qonşuluq münasibətlərinin 
ən mühüm tərkib hissəsi, 
bir növ indikatordur: elm, 
təhsil, incəsənət sahəsində 
əməkdaşlıq nə qədər fəal 
olsa, xalqların bir-birinə 
marağı bir o qədər artır, 
onlar həm böyük siyasət 
səviyyəsində, həm də 
gündəlik həyatda bir-birini 
daha yaxşı başa düşürlər. 
Keçən il Rusiya-Azərbaycan 
mədəni əməkdaşlığı yeni 
pilləyə yüksəlib: Azərbaycan 
Sankt-Peterburq Beynəlxalq 
Mədəni Forumunun dəvətli 
qonağı statusu alıb və iki 
ildən sonra respublikanın ən 
yaxşı teatrları, məktəbləri 
və muzeyləri bu gün 
Azərbaycan mədəniyyətinə 
xas olan ən mütərəqqi və 
zamanın sınağından çıx-
mış dəyərləri ölkəmizə 
gətirəcəklər. Təqribən bir 
ay bundan əvvəl Rusiya 
Dövlət Dumasında keçiril-
miş “Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında mədəni körpülər 
mədəniyyətlərarası di-
aloqun əsasıdır” möv-
zusunda dəyirmi masa, 
mənim fikrimcə, daha 
bir mühüm hadisə olub. 
Həmin tədbirin aparıcı-
sı, Rusiya-Azərbaycan 
Parlamentlərarası Dostluq 
Qrupunun rəhbəri Dmitri 
Savelyev hesab edir ki, 
mədəniyyət sahəsində 
dövlətlərarası strategiya 
yaradılması zəruridir, çünki 
zaman özü humanitar dia-
loqa yeni yanaşmalar tələb 
edir, ortaq dilə əsaslanan 
birgə təhsil və yaradıcılıq 
layihələri isə dövlətlərimiz 
arasında qarşılıqlı fəaliyyəti 
daha yüksək səviyyəyə 
çatdıracaq. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Moskva



Hər bir xalqın tarixi-
nin müxtəlif dövrlərində, 
mərhələlərində baş vermiş 
hadisələrin xronologiyası-
nın bütün təfsilatı, təfərrüatı 
ilə (müxtəlif mənbələrin 
müqayisəsi əsasında) 
ortaya çıxarılıb tarix kitab-
larında maksimum dəqiqliyi 
ilə təsbit olunması həmin 
xalqın tərcümeyi-halının yeni 
nəslə çatdırılması baxımın-
dan nə qədər mühümdürsə, 
sözü gedən hadisələrin 
(və  xronologiyanın) me-
tafizikasına və ya  fəlsəfi 
mahiyyətinə varmaq, baş 
verənləri, ümumən, xalqın 
tarixi (və taleyi!) kontekstində 
təhlil edib dəyərləndirərək 
gələcəyin bu və ya digər  
dərəcədə əsaslı “yol 
xəritəsi”ni müəyyənləşdirmək 
ondan qat-qat böyük strateji 
əhəmiyyət kəsb edir. Lakin 
bunun üçün mənbəşünas-
tarixçi səriştəsi ilə yanaşı, 
filosof və ideoloq təfəkkürü 
də tələb olunur ki, biz bu-
nun təzahürünü akademik 
Ramiz Mehdiyevin müstəqillik 
illərində qələmə alınmış, 
demək olar, bütün əsərlərində 
görürük.

Bu günlərdə nəşr edilmiş 
“Tariximizin xanlıqlar döv-
rünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabı  bu baxım-
dan istisna təşkil etməsə 
də, o mənada fərqlənir ki, 
burada yalnız “yol xəritəsi” 
müəyyənləşdirilmir, həm də 
Azərbaycan xalqının tarixinin 
bir dövrü – xanlıqlar dövrü 
əsasında tarixə münasibətin 
elmi metodu (metodologiyası) 
təqdim olunur. Bu da, əslində, 
nəzəri (fəlsəfi-ideoloji) miq-
yasına görə bütün dövrlərə 
münasibətdə keçərlidir.

Əlbəttə, hər hansı xalqın 
tarixi istər zəfərli, istərsə də 
məhrumiyyətli dövrləri ilə 
birgə  bütövdür. Bununla 
bərabər, tarixdə elə məqamlar 
var ki, həmin məqamda 
buraxılmış səhvləri, yaxud 
məsuliyyətsizliyi tarix heç 
vaxt bağışlamır. Akademik 
Ramiz Mehdiyev Azərbaycan 
tarixinin təxminən yarım əsrlik 
bir zamanını əhatə edən 
xanlıqlar dövrünü məhz belə 
bir məqam hesab edərək 
göstərir ki, “Azərbaycanda 
mərkəzləşdirilmiş idarəçilik 
sisteminin əsaslarının məhv 
edilməsi, həmçinin milli 
mədəniyyətimizin, təsərrüfat 
həyatının tənəzzülünə səbəb 
olmuş feodal hərc-mərcliyi 
və bitib-tükənməyən ara 
müharibələri ilə müşayiət 
edilən, ən nəhayət, tari-
xi torpaqlarımızın ikiyə 
bölünməsinə gətirib çıxaran 
bu keşməkeşli dövr tarixşü-
naslığımızda hələ də öz layiq-
li siyasi qiymətini almamışdır”.

Doğrudan da, xalqın öz 
tarixinin bu və ya digər dövrü 
haqqında səhih məlumatı 
yoxdursa, bu, sadəcə, 
məlumatsızlıq və ya biliksizlik 
səviyyəsində qalmır, ciddi 
“sosial yaddaş problemi”nə 
çevrilməklə onun ümumən 
taleyini təhdid edir və son 
dərəcə ağır nəticələrə gətirib 
çıxarır.

Akademik Ramiz Meh-
diyev yazır: “Bütövlükdə 
ictimaiyyətimiz, xüsusilə 
də alimlərimiz özləri üçün 
birdəfəlik yəqin etməlidirlər 
ki, milli şüurun təşəkkülü 
prosesi, milli məfkurənin, 
düşüncənin yaranması 
kortəbii şəkildə baş vermir. 
Milli şüurun təşəkkülü dövlət 
quruculuğu qədər mürəkkəb 
və çoxmərhələli bir prosesdir. 
Onun düzgün istiqamətdə 
inkişaf etməsi, dayanıqlı 
və praktik cəhətdən faydalı 
olması üçün dərindən düşü-
nülmüş, bütün zəruri detal-
ların nəzərə alındığı çevik, 
mütəhərrik strategiya işlənib 
hazırlanmalıdır”.

“Tariximizin xanlıqlar 
dövrü”nün müəllifi tamamilə 
haqlı olaraq qeyd edir ki, 
bizim nəinki ictimai, hətta elmi 
tarixşünaslıq şüurumuzda 
da həmin dövr barəsindəki 
təsəvvür çox hallarda duman-
lı və ya yanlışdır. Bir sıra elə 
stereotiplər formalaşıb ki, on-
ların aradan qaldırılması üçün 

istər elmi-intellektual, istərsə 
də mənəvi-ideoloji cəbhələrdə 
hələ çox mübarizə aparmaq 
lazım gələcək. 

Akademik Ramiz Mehdi-
yev bir neçə strateji məqam 
üzərində ayrıca dayanır. Bi-
rinci məqam ondan ibarətdir 
ki, “xanlıqlar dönəmində 
Azərbaycan dövlətçiliyi 
Səfəvilər dövründən etibarən 
yaradılan, Nadir şahın 
hakimiyyəti illərində isə bir 
qədər möhkəmləndirilən 
mərkəzləşmə prinsipindən 
məhrum olur. Vaxtilə Səfəvi  
şahlarının, xüsusən Şah 
İsmayıl Xətainin və Nadir 
şahın hərbi dühası və siyasi 
məharəti hesabına yaradılan, 
Azərbaycan türklərinin titul 
xalq statusunda idarə etdikləri 
böyük bir coğrafiyada irili-xır-
dalı onlarla feodal dövlətinin 
meydana gəlməsi siyasi böh-
ranla yanaşı, böyük iqtisadi 
və mədəni tənəzzülə aparıb 
çıxarır”. İkincisi, “xalqımızın 
məhz həmin siyasi dövrün 
səhvləri ucbatından ikiyə 
bölünməsi və bu günə qədər 
də parçalanmış vəziyyətdə 
yaşamağa davam etməsi ilə 
bağlıdır”… “Buraya tərəddüd 
etmədən türklərə qarşı tarixən 
bütün varlığı ilə kin bəsləyən 
və onu ilk fürsətdə ortaya qo-
yan erməni millətçiliyi amilini 
də əlavə etmək lazımdır”.

Heç şübhəsiz,  XVIII 
əsrin ortalarından XIX əsrin 
əvvəllərinə qədər istər 
Şimali, istərsə də Cənubi 
Azərbaycanda baş verən 
hadisələr Rusiya–Türkiyə–
İran münasibətlərindəki 
hərbi-siyasi münaqişələr fo-
nunda cərəyan edir. Lakin bu, 
“Azərbaycan xanlarının xalqın 
gələcək taleyinə etinasız 
münasibətinə, sərhəd tanıma-
yan yersiz siyasi iddialarına, 
mənəm-mənəmliyinə bəraət 
qazandırmadığı kimi, onların 
üzərindəki tarixi məsuliyyəti 
də təmizləyə bilməz”.

Kitabda göstərilir ki, 
Şimaldan gələn təhlükənin 
Azərbaycan xanlarını qəflətən 
yaxaladığı barədəki iddia-
lar tamamilə yanlışdır. Hər 
şeydən əvvəl ona görə ki, 
“Azərbaycan xanları üçün I 
Pyotrun yürüşü zamanı baş 
verənlər o qədər də uzaq 
tarix deyildi və onlar cərəyan 
edən proseslərdən zəruri 
nəticələr çıxarmağa, sadəcə, 
borclu idilər. Siyasi lider, 
dövlət başçısı, ölkənin və 
xalqın taleyinə cavabdehlik 
məsuliyyətini öz çiyinlərinə 
götürən hər kəs baş verən 
prosesləri soyuqqanlı şəkildə 
təhlil edib, düzgün həll yolları 
tapmağa borcludur. Çünki 
o, yalnız özü üçün deyil, 
məsuliyyətini üzərinə götür-
düyü xalqı, Vətəni üçün ca-
vabdehlik daşıyır. Azərbaycan 
xanlarının heç birində belə bir 
müdrikliyə, təmkinə və ümumi 
mənafe naminə öz cılız iddia-
larını cilovlamaq böyüklüyünə 
rast gəlmək mümkün deyil.

…Üstəlik, bir məqamı da 

nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, 
Azərbaycanın birləşdirilməsi 
üçün edilən cəhdlərin boşa 
çıxmasında ardıcıllıq amilinin 
olmaması ilə yanaşı, ayrı-ayrı 
xanların güclü müqavimət 
cəhdləri də az rol oynama-
mışdır. Öz  müstəqilliyini, 
hakimiyyətini qorumaq 
məsələsində güzəştsiz möv-
qe tutan Azərbaycan xanları 
birləşmə istiqamətində atılan 
istənilən addıma inadla qarşı 

çıxır, kiçik ittifaqlar yarada-
raq vahid dövlətin təşkilinə 
yönəlmiş bütün təşəbbüslərə 
silahla cavab verirdilər”.

Məsələ burasındadır ki, 
Azərbaycanın xanlıqlara 
parçalanması, dünyanın tarixi 
gedişinin əksinə olaraq, orta 
əsrlərdə deyil, mərkəzləşmə 
hərəkatı üçün səciyyəvi 
sayılan yeni dövrdə baş 
verirdi. Digər bir paradoks 
da o idi ki, akademik Ra-
miz Mehdiyevin dəfələrlə 
xatırlatdığı kimi, əvvəl Şah 
İsmayıl Xətainin, sonra isə 
Nadir şahın mövcud siyasi, 
iqtisadi, inzibati və mənəvi- 
ideoloji şərtlər zəminində 
qurmuş olduqları kifayət 
qədər zəngin mərkəzləşmiş 
dövlət təcrübəsindən 
məsuliyyətsizcəsinə im-
tina etməklə baş verir, 
hətta həmin təcrübəyə (və 
varisliyə) hər cəhətdən 
sədaqətlə yanaşan Qacarlar 
hakimiyyətinə belə, lazımi 
etimad göstərilmirdi.

“Tariximizin xanlıqlar 
dövrü” müəllifinin aşağıdakı 
qənaətləri sözügedən dövrə 
ona görə  tarixçi-mütəfəkkir 
interpretasiyasının məhsulu 
hesab olunur ki, burada tarix 
öz içinə qapılaraq qalmır, 
əksinə, müdrik bir məntiqin 
təkidi ilə özü-özünü izah 
etməsinə məcbur edilir:

“Əfsus ki, Azərbaycan 
xanlarının məsuliyyətsiz 
davranışları səbəbindən 
həm dövlətçilik tariximizdə, 
həm də siyasi ənənəmizdə 
dərin kök salmış separat-
çılıq təmayüllərinin ömrü 
xanlıqlar dövrü ilə bitməyib. 
Sözügedən təmayül bir 
xoşagəlməz ənənə kimi 
özünü tariximizin növbəti 
mərhələlərində, o cümlədən 
XX əsrin sonlarında dövlət 
müstəqilliyimizi yenicə bərpa 
etdiyimiz illərdə də büruzə 
vermiş və bu meylin müxtəlif 
xarici və daxili qüvvələr 
tərəfindən körüklənməsi 
Azərbaycanın bütövlüyünü, 
suverenliyini ciddi  şəkildə  
təhlükə altına salmışdı. Tam 
əminliklə bildirirəm ki, əgər 
o dövrdə tarix səhnəsində 
Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri, zəngin idarəçilik 
təcrübəsinə malik, böyük 
siyasi iradə və səriştə sahibi 
Heydər Əliyev olmasa idi, 
bəzən ayrı- ayrı şəxslərin 
hakimiyyət hərisliyi ucba-
tından, bəzən isə xarici 
qüvvələrin əmri ilə alovlanan 
separatçılıq atəşində gənc 
dövlətçiliyimiz yanıb külə 
dönəcəkdi”. Görkəmli tarix 
filosofu tamamilə haqlı-
dır ki, “xanlıqlar dövrü ilə 
müstəqilliyimizin ilk illəri  
arasında mövcud olan kədərli 
oxşarlıqlardan daha biri isə 
torpaqlarımızın itirilməsi ilə 
bağlıdır. Əgər xanların özba-
şınalığı və separatçı davra-
nışları Şimali Azərbaycanın 
çarizm tərəfindən işğalı və 
1828-ci il Türkmənçay sazi-

şinin müddəalarına əsasən 
İran ermənilərinin Qaraba-
ğa, Naxçıvana və İrəvana 
köçürülməsi ilə yekunlaşmış-
dısa, ötən əsrin 90-cı illərinin 
əvvəlində üzləşdiyimiz 
vəziyyət Ermənistanın öz ha-
vadarlarının birbaşa dəstəyi 
sayəsində Dağlıq Qarabağı, 
həmçinin onun ətrafındakı 
7 rayonu qəsb etməsi ilə 
nəticələndi”.

Heç şübhəsiz, “tarix 

ondan zəruri dərslər çıxa-
rılmadığı təqdirdə daha 
amansızlıqla təkrar olunur”. 
Odur ki, millətin öz tarixi ilə 
fəxr etməsi milli özünüdərk 
baxımından nə qədər 
önəmlidir. Bir millət olaraq 
biz, əlbəttə, ilk növbədə, 
Şah İsmayıl Xətainin, Nadir 
şahın övladlarıyıq, ancaq 
heç vaxt istisna  edilə bilməz 
ki, milli ictimai şüurumuzun 
hansısa küncündə xanlıq-
lar dövrü “dərəbəyləri”nin 
mənəm-mənəmlik iddiaları 
mürgüləmir.

Akademik Ramiz 
Mehdiyev yazır: “Dövlət 
idarəçiliyində, iqtidar arasın-
da kiçik bir çatın, ziddiyyətin 
yaranması kifayətdir 
ki, sadalanan dağıdıcı 
təmayüllər Azərbaycanın 
müstəqilliyini, dövlətçiliyini 
təhdid edəcək qədər böyük 
miqyas alsın. Məhz buna 
görədir ki, sözügedən amil, 
yəni, etnopsixologiyamızda 
mövcud olan və xalqımızın 
gələcək inkişafına mənfi 
təsir göstərə biləcək qüsur-
ların islahı, yüksək siyasi 
mədəniyyətə və mütərəqqi 
təfəkkürə malik, öz Vətəninin 
həyati mənfəətlərinə sa-
diq olan cəmiyyətin təşkili 
azərbaycançılıq məfkurəsinin 
mühüm elementləri sırasına 
daxildir.

Həm Azərbaycan xalqı-
nın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin, həm də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin həyata 
keçirdikləri dövlət quruculu-
ğu siyasətinin, yürütdükləri 
ictimai inkişaf xəttinin hədəfi 
yalnız dayanıqlı, müasir və 
güclü dövlətçiliyin yaradılması 
deyil, eyni zamanda, müasir 
baxışlara malik, tarixi-mənəvi 
köklərinə bağlı, sağlam 
düşüncəli vətəndaşların 
formalaşdırılmasıdır. Dövlət 
başçısı tərəfindən daim 
vurğulanan “insan kapitalı” 
anlayışı bütün digər mənaları 
ilə yanaşı, eyni dərəcədə 
haqqında danışdığımız ali 
məqsədi də ehtiva edir”.

Əminliklə demək olar 
ki, müstəqillik illərində 
Azərbaycanda milli ictimai 
şüurun inkişafı üçün çox 
böyük işlər görülüb, xüsusilə 
Azərbaycan insanının 
təbiətində yüzillər boyu kök 
salmış ikinci, yaxud üçüncü 
dərəcəli olmaq komplek-
si xeyli dərəcədə aradan 
qaldırılıb. Öz tarixinin üçüncü 
onilliyini başa vurmağa hazır-
laşan müstəqil Azərbaycan 
dövləti təkcə Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının 
həmrəyliyinin, mənəvi-siyasi 
mütəşəkkilliyinin, xalq–iqtidar 
birliyinin nümunəsi olaraq 
qalmayıb, eyni zamanda, 
dünya azərbaycanlılarının 
etimadını qazanıb… Lakin 
unutmaq olmaz ki, dünyanın 
gərdişi kimi insanların xarak-
teri də mürəkkəb olaraq qalır 
və tarix həm müsbət, həm də 
mənfi mənada bizə yoldaşlıq 
etməkdədir.

Kitabda Şah İsmayıl 
Xətaidən başlayan mərkəzi 
hakimiyyət (və dövlət bütöv-
lüyü) uğrunda mübarizənin 
XVIII əsrin sonlarına doğru 
Ağa Məhəmməd şahın tim-
salında Qacarlar tərəfindən 
davam etdirilməsinə, 
ümumiyyətlə, Qacarlar 
xanədanının tarixinə  geniş 
yer ayrılıb ki, bu da səbəbsiz 
deyil. İstər Azərbaycan 
tarixşünaslığında, istərsə də 
ictimai-mədəni fikrində həmin 
dövrün müxtəlif mərhələləri, 
yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər 

haqqında fərqli, çox hallarda 
isə həqiqətə uyğun olmayan 
mülahizələr, hətta haqq-
ədalət naminə belə aradan 
qaldırılması çətin olan “qələti-
məşhur”lar mövcuddur. 
Böyük şair Səməd Vurğunun 
“Vaqif” dramındakı Şah Qacar 
obrazı on illərlə Azərbaycan 
tarixinin görkəmli şəxsiyyəti 
barədə cəmiyyətdə elə bir 
neqativ təsəvvür yaradır ki, 
həmin təsəvvürün təkzibi 

üçün hələ çox illər lazım 
gələcək. Ancaq söhbət ondan 
getmir ki, “Vaqif” dramının 
müəllifinin, yaxud Şah Qacar 
rolunun ifaçısı Sidqi Ruhul-
lanın qeyri-adi istedadı inkar 
olunmalı, yaxud onların tarixi 
şöhrətinə hər hansı şəkildə 
kölgə salınmalıdır. Məsələnin 
mahiyyəti ondadır ki, Qa-
carlar xanədanının əsasını 
qoymuş Ağa Məhəmməd 
şah Qacarın da halal tarixi 
şöhrətinin özünə qaytarılma-
sına ehtiyac var. Tariximizin 
xanlıqlar dövrünü araşdıran 
müəllif,  haqlı olaraq qeyd 
edir ki, “addım-addım tarixi 
həqiqətlərə yaxınlaşmaq, 
keçmişin qaranlıq səhifələrinə 
işıq salmaq, təhrifləri ara-
dan qaldırmaq naminə var 
gücümüzlə çalışmalıyıq. 
Başqa bir yol axtarmaq da 
mənasızdır, ən əsası ona 
görə ki, bunu, bizdən başqa 
etmək istəyində olan kimsə 
yoxdur!”.

Akademik Ramiz Mehdi-
yevin Qacarlar xanədanının 
həm etnik, həm də siyasi 
genotipi barədəki mötəbər 
mənbələrə, konkret faktla-
ra əsaslanan  qənaətləri, 
heç şübhəsiz, metodoloji 
mahiyyəti, zəngin məzmun-
mündərəcəsi etibarilə 
olduqca mükəmməl milli 
tarixşünaslıq dərsləridir ki, 
həmin dərsləri bu səviyyədə 
demək üçün tarixi bilmək 
azdır, hər cəhətdən geniş 
dünyagörüşünə, fəlsəfi 
təfəkkürə əsaslanan səmimi 
milli dövlətçilik təəssübkeşliyi 
də tələb olunur: “Qacarla-
rın Azərbaycan tarixinə və 
dövlətçilik ənənələrinə aid 
olmadığına özlərini inandı-
ranlar bir faktı da heç zaman 
unutmasınlar ki, Pəhləvilər 
İran dövlətçiliyinin yaran-
ma tarixi, təməli qismində 
nə Səfəviləri, nə də Nadir 
şahı əsas götürmürdülər. 
Onlar İran dövlətçiliyinin 
yaradılması, atası və ideo-
loqu qismində Əhəmənilər 
imperiyasının  qurucusu, 
etnik cəhətdən fars olan 
II Kiri (e.ə. 559-530-cu 
illər) ucaldır, ona istinad 
edirdilər. Həmin dövrdə 
İranın dövlətçilik tarixi üçün 
əhəmiyyət daşıyan bütün 
əlamətdar mərasimlərin 
məhz Kirin Şirazdakı 
məqbərəsi önündə təşkil 
edildiyi hər kəsə məlum 
olan faktdır. Zənnimcə, 
Pəhləvilərin bu davranışları 
fonunda Qacarların öz siyasi 
varisliklərinin və mənəvi-
tarixi mənsubiyyətlərinin 
istinadgahı qismində 
Azərbaycanı və türk mənşəli 
Səfəviləri və Nadir şahı 
seçməsi faktları onların 
hansı təfəkkürün daşıyıcıları 
olduqlarını aydın şəkildə 
nümayiş etdirir”.

Qacarlar sülaləsinin 
banisinin “vəliəhdin, sadəcə, 
atası deyil, anası da Qa-
carlar soyundan olmalıdır” 
göstərişini təhlil edən akade-
mik Ramiz Mehdiyev göstərir 
ki, “məsələyə müasir demok-
ratik anlayışlar prizmasından 
yanaşdıqda Ağa Məhəmməd 
şahın belə bir qaydanı qanun 
şəklinə salması tayfabaz-
lığın və klançılığın, feodal 
təfəkkürünün təzahürü kimi 
görünə bilər. Ancaq bu 
məsələdən danışarkən iki 
məqamı da unutmaq olmaz. 
Birincisi, Ağa Məhəmməd 
şahın hakimiyyətə gəldiyi 
dövrdə bütün Yaxın Şərqdə 
olduğu kimi, Azərbaycanda 
və İranda da feodalizm 
dövrü hökm sürür, bütün 

münasibətlər sistemi orta əsr 
normaları ilə tənzimlənirdi. 
İkincisi isə, barəsində 
danışdığımız qanun Qacar-
ların simasında hakimiyyətin 
Azərbaycan türklərindən 
başqa hər hansı digər etnik 
qrupun, o cümlədən farsları 
təmsil edən siyasi qüvvənin 
ixtiyarına keçməsinin qarşısı-
na sədd çəkmiş olurdu”.

Kitabda Qacarların 
XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərində maarifçiliyə, 
milli oyanışa, demokratik 
hərəkatlara münasibətinə dair 
də maraqlı mülahizələr irəli 
sürülməklə, bir sıra polemik 
məsələlərə aydınlıq  gətirilir 
ki, onlardan biri də ana 
dilində təhsilin vəziyyətidir: 
“Azərbaycan dilində tədrisə 
marağın olmaması Qacar-
lardan deyil, ümumən İranda 
əsrlərdən bəri hökm sürən 
məlum ənənə və dəbdən 
qaynaqlanmaqda idi. La-
kin Qacarlar heç zaman 
azərbaycanlı maarifçilərin 
ana dilində məktəb açmaq 
təşəbbüslərinə mane ol-
mamış, bu ideya uğrunda 
mübarizə aparanlara qarşı 
heç vaxt dövlət səviyyəsində 
hər hansı bir təqib həyata 
keçirməmişlər. Faktlar 
göstərir ki, ana dilində müasir, 
dünyəvi təhsil ideyasını 
həyata keçirmək istəyənlər 
daha çox yeniliklərə, 
tərəqqiyə, müasirliyə qənim 
kəsilən mühafizəkar, xurafatçı 
ruhanilərin müqaviməti ilə 
qarşılaşmış, onlar tərəfindən 
təzyiqlərə məruz qalmış-
lar. Bu cür hallar o dövrdə 
təkcə Qacarlar dövləti üçün 
deyil, bütün İslam dün-
yası, o cümlədən Qafqaz 
Azərbaycanı üçün də xarak-
terik idi”.

Bununla belə, kitabda 
hakimiyyət tərəfindən həm 
mənəvi, həm də mad-
di dəstək alaraq anadilli 
məktəblər açan Mirzə Həsən 
Rüşdiyyənin maarifçilik 
fəaliyyətinin geniş işıqlandı-
rılması bir daha sübut edir ki, 
Qacarlar türk-Azərbaycan dili-
nin ölkədə (və onun hüdudla-
rından kənarda) yayılmasında 
hər halda maraqlı olduqlarını 
gizlətməmişlər.

XX əsrin əvvəllərində İran 
azərbaycanlılarının ictimai-
siyasi fəallığı da təsadüfi 
deyil. Tamamilə doğrudur ki, 
“1905-1911-ci illərdə İran-
da demokratik təsisatların 
qurulması uğrunda aparılan 
və Səttarxan kimi görkəmli 
şəxsiyyəti tarix səhnəsinə 
çıxaran inqilabi hərəkat 
məhz Təbrizdən başlamış, 
onun başlıca hərbi və siyasi 
qüvvəsini sona qədər əsasən 
Azərbaycan türkləri təşkil 
etmişlər. İran öz tarixində 
parlamentarizm ənənələrinin 
yaranmasına və ilk kons-
titusiyanın qəbuluna  görə 
məhz sözügedən hərəkata, 
yəni Azərbaycan xalqının  
mübarizliyinə, mütərəqqi 
siyasi təfəkkürünə borc-
ludur. Səttarxanın qiyamı 
yatırılsa da, onun işini bir 
neçə il sonra Azərbaycan 
xalqının digər görkəmli oğlu 
Xiyabani davam etdirmiş-
dir”. Bu isə o deməkdir ki, 
hakimiyyət mənsub olduğu 
etnosun yaradıcılıq iste-
dadını, mənəvi iradəsini, 
ictimai-siyasi fəallığını nəinki 
məhdudlaşdırırdı, əksinə, 
onun qarşısında, təbii ki, 
mövcud şərait hüdudunda hər 
cür imkanlar açırdı.

Akademik Ramiz Meh-
diyev yazır: “Qacarların 
hakimiyyətinin son dövrünə 
nəzər saldıqda biz açıq-
aşkar mərkəzi hökumətin 
zəiflədiyi, feodal hakimlərin, 
nüfuzlu ordu komandanlarının 
mərkəzlə hesablaşmayacaq 
qədər gücləndiyinin şahidi 
oluruq. Yaranmış vəziyyət 
siyasi hakimiyyətdə fars əsilli 
məmurların, xüsusilə də 
ingilislərin dəstəyi ilə çoxal-
masına, onların həlledici 
vəzifələrə irəli çəkilməsinə 
münbit zəmin hazırla-

mışdır. İllər sonra  həmin 
məmurlardan biri, Qacar 
ordusunun polkovniki, qatı 
fars millətçisi Rza şah Pəhləvi 
(1878-1944)  ingilislərin 
bilavasitə hərbi və mad-
di dəstəyi ilə 1925-ci ildə 
hakimiyyəti  ələ keçirir”.

Göründüyü  kimi, kitab-
da Qacarların siyasi aqibəti 
mərkəzləşmiş dövlət qurmaq 
(və onu idarə etmək) üçün 
tələb olunan təxirəsalınmaz 
tədbirlər görmək barədəki 
tarixi təcrübəyə  əsaslanan 
ideya-anlayışlarla çox aydın 
bir şəkildə izah olunur.

Müəllif yenidən xan-
lıqlar dövrünə qayıdaraq 
təkzibolunmaz bir qanu-
nauyğunluq təqdim edir: 
“Toxunduğumuz faktları 
ümumiləşdirib təhlil etdikdə 
maraqlı bir qanunauyğun-
luqla rastlaşmağımız göz 
önündədir. Həmin qanuna-
uyğunluq isə öz hakimiyyəti, 
taxt-tacı naminə çarizmlə 
müttəfiqlik münasibətlərinə 
gedən Azərbaycan xan-
larının hamısının faciəli 
sonluğundan ibarətdir. 
İbrahim xanın və ailəsinin 
qətli, Səlim xanın və Mus-
tafa xanın Azərbaycandan 
didərgin salınması bunun 
ən bariz  nümunələrini təşkil 
etməkdədir. Həqiqətən də bü-
tün bunlar ətrafında çox ciddi 
düşünüləsi faktlardır!”.

Xanlıqlar dövründə erməni 
məsələsi kitabda bilavasitə 
mənbələrə dayanılaraq bütün 
təfsilatı (və metafizikası) ilə 
təhlil edilib ümumiləşdirilir. 
Həmin mənbələrdən biri 1805-
ci il  mayın 14-də Qarabağ 
xanlığı ilə Rusiya imperi-
yası arasında imzalanmış 
Kürəkçay müqaviləsidir. Kitab-
da göstərilir ki, “müqavilənin 
mətnində Qarabağdakı erməni 
məlikləri, onların hüquqla-
rı, yaxud siyasi vəziyyəti 
haqqında bir müddəa belə 
mövcud deyil. Şübhəsiz ki,  
əgər həmin dövrdə ermənilər 
Qarabağ xanlığının ictimai-si-
yasi həyatında ciddi nüfuz və 
təsir sahibi olsaydılar, Rusiya 
onlardan təzyiq aləti qismində 
istifadə etmək imkanından 
mütləq şəkildə bəhrələnərdi. 
Onlar üçün müəyyən imti-
yazlar və xüsusi status tələb 
edilərdi”.

Başqa bir mühüm mənbə 
Fətəli şah Qacarın 1800-cü 
ilin oktyabrına aid fərmanıdır. 
Həmin fərman tam  aydınlığı 
ilə nümayiş etdirir ki, erməni 
katolikoslarını tutduqları 
vəzifəyə məhz şah təsdiq 
etməli idi… “Sual olunur 
ki, əgər ermənilərin İrəvan 
ərazisində müstəqil dövləti 
var idisə, onların katoliko-
sunu niyə erməni hökm-
darları yox, Səfəvi, Əfşar, 
yaxud Qacar şahları vəzifəyə 
təsdiqləməli idi? Yaxud da 
hansı səbəbdən erməni 
kilsəsinə tətbiq edilən vergi 
güzəştlərinə  dair fərmanları 
erməni hökmdarları yox, 
məhz türk şahları verirdilər? 
Qoyulan suallar ətrafında 
ermənilərdən daha çox on-
ların yalançı təbliğatına alət 
olan bəzi əcnəbilər bir qədər 
dərindən düşünə bilsəydilər, 
çox yaxşı olardı”.

Xanlıqlar dövrünün 
metafizikası bizim tarixi 
şüurumuzda, əlbəttə, yalnız 
bədbinlik doğurmamalıdır… 
“Azərbaycan ərazilərinin 

ayrı-ayrı xanlıqlara parçalan-
ması, vahid mərkəzləşdirilmiş 
dövlətçiliyin itirilməsi və bəzi 
xanlıqların acınacaqlı aqibəti 
istər-istəməz ölkədə yenidən 
birləşmək və bütöv, müstəqil 
dövlət yaratmaq zərurətini 
meydana qoymuşdur. İkincisi 
isə, Azərbaycan xanlıqların-
dan hər biri o qədər də böyük 
əraziləri əhatə etmədiyindən, 
bəlli bir coğrafiyada fəaliyyət 
göstərdiyi üçün xalqa yaxın 
olmuşdur”.

“Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabı, sözügedən 
dövrün mədəniyyətindən 
qısaca da olsa (çünki həmin 
mövzu kitabın predmetinə 
bilavasitə daxil deyil), söhbət 
açır: “Hakimiyyətlə xalqın ya-
xınlaşması şifahi xalq yaradı-
cılığının, xalq sənətinin, aşıq 
ədəbiyyatının inkişafında və 
nəhayət, yazılı ədəbiyyatda 
folklor ənənələrinin 
qüvvətlənməsində  mü-
hüm rol oynamışdır. XVIII 
əsrdə Molla Pənah Vaqifin 
şeirlərində xalq həyatı və 
sadə insanlar, ölkə təbiətinin 
real mənzərələri tərənnüm 
olunmuşdur”.

Yeri gəlmişkən, mən 
hələ 1991-ci ildə “XVIII əsr 
Azərbaycan ədəbi dili” möv-
zusunda doktorluq dissertasi-
yası müdafiə  etmişəm. Odur 
ki, əminliklə deyə bilərəm: 
Azərbaycan Səfəvilərinin milli 
(və siyasi) mərkəzləşdirmə 
təcrübə-ənənələri həmin 
dövrə qədər davam etsəydi, 
həm ədəbi dilimizin, həm 
də ədəbiyyatımızın möv-
cud intibah imkanları elə 
bir miqyas alardı ki, sonra-
kı mərhələlərdə hər hansı 
təcavüz onu öz mehvərindən 
çıxara bilməzdi.

Kitaba Azərbaycan dilinə 
tərcüməsi ilə birlikdə son 
dərəcə qiymətli mənbələrin, 
onların izahının, eləcə 
də xanlıqlar dövrü tarixi 
şəxsiyyətləri, hadisələri 
barədə dəqiq məlumatların 
əlavə edilməsi böyük 
məmnunluq doğurur. 

Kitabda dərin analitik 
təhlil, mükəmməl məntiqi-
fəlsəfi ümumiləşdirmə ilə 
yanaşı, hər cəhətdən canlı 
bir epos təhkiyəsi də var ki, 
oxucunu sona qədər öz təsiri 
altında saxlamaqla ona həm 
məlum mənbələrə yeni gözlə 
baxmağı öyrədir, həm də üzə 
çıxarılmış yeni mənbələrdəki 
məlumatların həyəcanını ya-
şamağı aşılayır. Eyni zaman-
da, tarixlə bu günün arasında 
elə bir körpü salır ki, tarixdə 
bu gün, bu gündə isə tarix 
bütün əzaları ilə görünür.

Heç şübhəsiz, bu funda-
mental tədqiqatın dəyərini bir 
məqalə ilə müəyyənləşdirmək 
mümkün deyil. Mən yalnız 
ilk təəssüratlarımı bildirdim. 
Əsərdə irəli sürülmüş hər bir 
müddəa, mülahizə isə geniş 
müzakirələrin predmeti olma-
ğa layiqdir.

Akademik Ramiz Mehdi-
yevin “Tariximizin xanlıqlar 
dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabı tarixlə cid-
di  maraqlanan hər kəsin, 
xüsusilə tarixşünasların 
stolüstü kitabı olmalıdır. 
Yalnız tarixi öyrənmək üçün 
deyil, həm də onu sözün əsl 
mənasında mənimsəmək, 
dərk etmək, milli şüur faktına 
çevirmək üçün…

Xanlıqlar dövrünün metafizikası:  
Akademik Ramiz Mehdiyevin  

yeni kitabı haqqında ilk təəssüratlar

Akademik Ramiz Mehdiyevin “Tariximizin 
xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında” kitabı işıq üzü gördüyü ilk andan 

etibarən elmi ictimaiyyətin böyük marağına səbəb 
olub. Çünki kitabda Azərbaycan tarixinin mühüm 
mərhələlərindən birini təşkil edən xanlıqlar dövrü ilk 
dəfədir siyasi və tarixi nöqteyi-nəzərdən mahiyyətcə 
yeni kontekstdə işıqlandırılır.  AZƏRTAC tarixçi alimlər 
üçün yol xəritəsi hesab olunan bu dəyərli tədqiqat 
işi haqqında görkəmli alim, Milli Məclisin deputatı, 
akademik Nizami Cəfərovun qeydlərini təqdim edir. 
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XX əsrin əvvəllərində Şərqdə ilk 
demokratik respublika olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərdiyi 
23 ay ərzində dövlət quruculuğu 
sahəsində xeyli iş görməyə müvəffəq 
oldu. Azərbaycanın əlverişli coğrafi-
strateji mövqeyi, daxili və xarici vəziyyət 
ayrıca kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat xidmət-
lərinin yaradılması zərurətini doğurur-
du. Ölkənin xaricdən işğal qarşısında 
qalması təhlükəsizlik aspektlərinə xüsusi 
diqqət yetirməyi tələb edirdi. 1919-cu 
il martın 28-də hərbi nazir Səməd bəy 
Mehmandarovun və baş qərargah rəisi 
Məmməd bəy Sulkeviçin imzaladıqları 
əmrlə Hərbi Nazirliyin Baş Qərargahının 
general-kvartirmeystr şöbəsində 
kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat bölməsi 
yaradıldı. Bundan sonra bölmənin 
komplektləşdirilməsi, əsas fəaliyyət 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 
sahəsində xeyli iş görüldü.

Təsadüfi deyil ki, 1919-cu il martın 
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat qurumu kimi 
yaradılan xüsusi bölmə öz fəaliyyətinə 
erməni millətçilərinin Azərbaycana 
qarşı ərazi iddialarının və azərbaycan-
lılara qarşı soyqırımı siyasətinin, 
həmçinin ölkə daxilində müxtəlif xarak-
terli təxribatların qarşısının alınması 
ilə başlamışdı. 28 aprel 1920-ci ildə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutu ilə Azərbaycanda milli kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat sistemini daha da 
təkmilləşdirmək işlərini davam etdirmək 
mümkün olmadı. Azərbaycanda sovet 
hakimiyyəti qurulduqdan sonra respub-
likanın digər dövlət strukturları kimi, 
təhlükəsizlik sisteminin də fəaliyyəti 
sovet ideologiyasının tələblərinə uyğun 
formalaşdırılmış, bütövlükdə Sovet 
İttifaqının maraqlarına xidmət etmiş-
di. Azərbaycanın müstəqilliyi, milli 
təhlükəsizliyi haqqında düşünənlər təqib 
olunur, gedər-gəlməzə göndərilirdi. 
1920-30-cu illərdə kimin evindən quran 
çıxırdısa ona panislamist, kimin evindən 
Türkiyəyə aid kitab tapılırdısa ona 
pantürkist damğası vurulurdu. Qa-
baqcıl ziyalılar repressiya olunurdular. 
Ölkədə bir NKVD xofu var idi. Vətənimizi 
erməni təcəvüzündən qoruyan Sultan 
bəy, Xosrov bəy qardaşları, milli ruhlu 
vətənpərvər ziyalılarımız olan H.Cavid, 
Ə.Cavad və başqaları ölkədən didərgin 
salınmış və yaxud repressiyanın qurba-
nı olmuşlar. Bir qrup gənc yazarlarımız 
canlarını repressiya tüğyanından xilas 
etmək naminə məddahçılıq edir və 
yaxud da bu yola məcbur edilirdilər. Qa-
baqcıl ziyalılar əvvəlcə gözdən salınır, 
sonra isə repressiya olunurdular.

Sonrakı illərdə təhlükəsizlik orqan-

larında cəsarətli və ədalətli milli kadr-
ların sayı tədricən artmağa başladı. 
Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında 
belə şəxslər sırasında xalqımızın böyük 
oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
xidmətləri xüsusilə qeyd olunmalı-
dır. Belə ki, respublika təhlükəsizlik 
 orqanlarında milli mənafelərə xidmət 
strategiyasının əsası ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsində əks-kəşfiyyata rəhbərlik 
etdiyi 1956-1965-ci illərdə yaradılmışdı. 
Həmin illərdə gələcək milli xüsusi xidmət 
orqanının peşəkar kadr potensialının 
formalaşması üçün başlıca zəmin hazır-
lanmışdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
milli təhlükəsizlik orqanlarının 
fəaliyyətinin yenidən qurulmasına 
və təkmilləşdirilməsinə göstərdiyi 
tələbkarlıq, gündəlik qayğı və diqqət yeni 
dövrün çağırışlarına uyğun təhlükəsizlik 
sisteminin yaradılmasına imkan ver-
mişdir. Tədricən tarixi ədalətin bərpa 
edilməsi, repressiyaya məruz qalmış 
insanların hüquqi və mənəvi bəraət 
alması istiqamətində məqsəd-yönlü işlər 
görülməsinə başlandı. İftixar doğuran 
haldır ki, bu prosesdə ömrünün böyük 
bir hissəsini təhlükəsizlik orqanları sıra-
larında öz xalqına həsr etmiş görkəmli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin əvəzsiz 
xidmətləri olmuşdur. Sıravi əməkdaşdan 
DTK-nın sədri vəzifəsinə və general 
rütbəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevin 
xalq və Vətən qarşısında ən misilsiz 
xidmətlərindən biri, Azərbaycan xalqının 
milli genofondunu, milli-mədəni irsini 
xilas etməyə, onu qoruyub saxlama-
ğa çalışması və bütövlükdə buna nail 
olmasıdır.

Heydər Əliyevin Azərbaycan Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbərliyə 
gəlməsi bu qurumun tarixində mil-
li prioritetlərin müəyyənləşməsi kimi 
xarakterizə edilən yeni dövrün başlanğı-
cı olmuşdur. Bu dövrdə respublika dövlət 
təhlükəsizlik orqanları milli kadrlar hesa-
bına formalaşmağa və möhkəmlənməyə 
başlayıb. Heç kəsə sirr deyil ki, həmin 
dövrə qədər bu orqanlarda əməkdaşların 
80-90 faizini başqa millətlərin təmsilçiləri 
təşkil edirdi. Bu səlahiyyətli orqanda 
özlərinə “isti yuva” salmış ermənilər, daş-
nak tör-töküntüləri milli genofondumuzu 
məhv etmək üçün dəridən-qabıqdan 
çıxırdılar. Məhz Heydər Əliyev bunların 
qarşısını qətiyyətlə aldı, çox məharət 
və ustalıqla təmizləmə prosesini həyata 
keçirdi. Həmin dövrdə təhlükəsizliyin 
təminatında respublikamızın və xalqı-
mızın maraqlarının ön plana çəkilməsi, 
qorunması və milli özünüdərkin 
dirçəldilməsi məqsədilə və ümumən 

Azərbaycanın gələcəyinə hesablanmış 
mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Milli kadrların rəhbər vəzifələrə 
təyinatı, gənc əməkdaşların keç-
miş SSRİ-nin xüsusi təyinatlı təhsil 
müəssisələrinə göndərilməsi, 
ümumiyyətlə, milliləşmə prosesinin 
aparılması məhz ulu öndər Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Buna görə 
də Heydər Əliyevin bu sahədəki 
ölçüyəgəlməz və milli hisslərə söykənən 
fəaliyyəti daim böyük ehtiramla xatırla-
nacaq, onun peşəkarlıq məktəbindən 
bəhrələniləcəkdir.

Heydər Əliyev hələ sovetlər dövründə 
bəşəriyyətin ən aktual çağırışlarına 
cavab vermək iqtidarında olan müasir 
ruhlu yeni rəhbər nümunəsi idi. 1969-cu 
ildə Azərbaycanda rəhbərliyə gəlişinin ilk 
günündən daim xalq arasında olan, onun 
yaşayışı, qayğıları, problemləri və arzu-
ları ilə maraqlanan dahi şəxsiyyət o vaxt 

respublikada hökm sürən rüşvətxorluğa 
və korrupsiyaya qarşı qəti və prinsipial 
mübarizəyə başladı və qısa müddətdə 
bunun müsbət nəticələri hər bir insanın 
həyatında özünü göstərdi. Azərbaycanda 
möhkəm nizam-intizam, qayda-qanun 
yaradıldı. Heydər Əliyevin “Literaturnaya 
qazeta”nın 18 noyabr 1981-ci il tarixli 
nömrəsində “Qoy ədalət zəfər çalsın” 
başlıqlı müsahibəsi nəinki respubli-
kamızda və bütün ittifaq məkanında, 
eləcə də xaricdə böyük əks-səda 
doğurdu. Bu məqalədə Heydər Əliyev 
ilk şəxsiyyətlərdən və rəhbərlərdən idi 
ki, sistemin və cəmiyyətin nöqsanları, 
korrupsiya haqqında və rəhbər şəxslərin 
mənəvi prinsipləri qorumağa və müdafiə 
etməyə borclu olması barədə açıq və 
geniş danışmışdı.

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Gü-
lüstan poemasına görə təqib olunanda, 
onu gizli qüvvə qoruyurdu. Sonralar 
məlum olmuşdu ki, bu, Heydər Əliyev 
imiş. BDU-da fəaliyyət göstərən “Gənc 
tələbə təşkilatı”nın üzvlərini də, Əbülfəz 
Əliyev daxil olmaqla xilas edən Heydər 
Əliyev olmuşdur. Əgər 20-30-cu illərdə 
yaradıcı ziyalılar təqib olunurdusa, bu 
təşkilatlar repressiyaya xidmət edirdisə, 
1970-ci illərdə Heydər Əliyev özü bu 
yaradıcı təşkilatlara istiqamət verirdi. O, 
1978-ci ildə Azərbaycan dilinin dövlət 
dili səviyyəsində Konstitusiyamızın 73-
cü maddəsində təsbit olunmasına nail 
olmuşdur. 

1990-cı illərdə əzəli və əbədi 
Azərbaycan torpağı Qarabağda 
qəsbkarlara qarşı aparılan hərbi 

əməliyyatlarda iştirak etmək məqsədilə 
könüllülük əsasında Milli Təhlükə- 
sizlik Nazirliyinin əməkdaşlarından 
ibarət xüsusi təyinatlı dəstə yaradıldı. 
Dəstənin bir çox üzvləri Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı fəxri adına, orden, 
medal və mükafatlara layiq görüldülər. 
Lakin 1991-1993-cü illərdə ölkə 
həyatının digər sahələrində olduğu 
kimi, təhlükəsizlik məsələlərində də 
ciddi problemlər, boşluqlar yaran-
mışdı. Pozucu qüvvələr ölkədə mil-
li-etnik münasibətləri süni şəkildə 
 qızışdı-rmağa çalışır, separatizmin 
və ekstremizmin müxtəlif formalar-
da təzahür etməsinə rəvac verirdilər. 
Komsomol təşkilatı buraxılmış, gənclər 
başsız qalmışdılar.

Heydər Əliyev fenomeninə eh-
tiyac Azərbaycan müstəqil dövlət 
kimi özünü elan etdikdən sonra daha 
aydın hiss olunmaqda idi. Getdikcə 

daha artıq insan dərk edirdi ki, za-
manında müstəqillik məfkurəsinin 
möhkəmlənməsinə müstəsna töhfələr 
verən Heydər Əliyev indi qazanılmış 
müstəqilliyin qorunub saxlanmasının 
yeganə qarantı ola bilər. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 25 
ildən artıq Azərbaycan təhlükəsizlik 
orqanlarında çalışmış və bu quruma 
rəhbərlik etmişdir. Ulu öndərin xüsusi 
xidmət orqanlarının formalaşmasında 
və inkişafındakı rolu misilsiz olmuş-
dur. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi 
ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra 
göstərdiyi diqqət və qayğı sayəsində 
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işi yenidən 
qurulmuş və ölkənin milli təhlükəsizliyini 
təmin etmək kimi müqəddəs bir missi-
yanı şərəflə yerinə yetirən bu strukturun 
möhkəmlənməsi dövlətin qarşısında 
dayanan ən mühüm vəzifələrdən biri 
kimi dəyərləndirilmişdir. Azərbaycan 
xalqına qarşı yönəlmiş qüvvələrlə 
mübarizənin ön sıralarında dayanan 
təhlükəsizlik orqanları bu illərdə daha 
uğurlu əməliyyatlar həyata keçirmiş-
dir. Ölkə ərazisində terror aktlarının 
törədilməsi cəhdlərinin qarşısı alınmışdır. 
Aparılan uğurlu əməliyyatlar nəticəsində 
beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla əlaqəli 
olan bir sıra silahlı birləşmələr və ekstre-
mist qruplar zərərsizləşdirilmişdir. 

 Ulu öndər Heydər Əliyevin 23 mart 
1997-ci il tarixli “Azərbaycan Respub-
likasının milli təhlükəsizlik orqanları 
əməkdaşlarının peşə bayramı gününün 
təsis edilməsi haqqında” sərəncamı 

xüsusi xidmət orqanlarının 
müstəqil dövlətçiliyimiz qarşısın-
dakı xidmətlərinə göstərilən bö-
yük etimadın təcəssümü idi. Bu 
sərəncamla hər il mart ayının 
28-i ölkəmizdə milli təhlükəsizlik 
orqanları əməkdaşlarının peşə 
bayramı günü kimi qeyd edilir. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyev çox gözəl bilirdi 
ki, Azərbaycanı qüdrətli 
dövlətə çevirmək, onun 
müstəqilliyini əbədiləşdirmək 
və təhlükəsizliyini etibar-
lı təmin etmək üçün təxirə 
salınmadan xalqımıza və 
dövlətçiliyimizə son dərəcə 
sədaqətli, vətənpərvər, sağ-
lam milli düşüncəyə, yüksək 
mənəvi-əxlaqi keyfiyyət-lərə, 
geniş dünyagörüşünə və 
əməliyyat səriştəsinə malik milli kadr 

potensialı yetişdirmək lazımdır. Məhz 
bu əsas amilləri nəzərə alaraq Heydər 
Əliyev Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 
orqanlarını xüsusi ixtisaslı ali təhsilli 
milli zabit kadrları ilə təmin etmək 
üçün 1 dekabr 1998-ci il tarixdə Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyası-
nın təsis edilməsi haqqında sərəncam 
imzaladı. 

Müvafiq formalaşma və inkişaf 
prosesi nəticəsində hazırda milli 
təhlükəsizlik orqanları kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat, terrorçuluq və transmilli 
mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə və 
s. istiqamətlərdə üzərinə düşən vəzifələri 
layiqincə yerinə yetirən bir dövlət 
orqanı səviyyəsinə yüksəlib. Həyata 
keçirilən kompleks tədbirlər nəticəsində 
Azərbaycan Respublikasının suveren-
liyi və təhlükəsizliyinə qarşı casusluq 
etməklə dövlətə xəyanətdə və digər 
ağır cinayətlərin törədilməsində təqsirli 
bilinən bir qrup şəxs ifşa olunmuşdur. 
Azərbaycan daim erməni separatçılığı-
nın və terrorunun fəsadları ilə üzləşmiş, 
çox böyük qurbanlar vermişdir. Erməni 
terrorçuluğu nəinki Azərbaycanın 
milli maraqlarını, eləcə də regional və 
beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edir. 

Təkcə 1988-1994-cü illər ərzində 
ermənilər tərəfindən nəqliyyat və kom-
munikasiya obyektlərində 373 terror aktı 
törədilmiş, nəticədə respublikamızın 
2000-dən artıq dinc sakini həlak olmuş-
dur, minlərlə insan əlil qalmışdır. Terror 
aktları nəticəsində həlak olanların böyük 
əksəriyyətini qadın, uşaq və qocalar təşkil 
edir. 2004-cü ildə əcnəbi vətəndaşların 

iştirakı ilə terror aksiyaları planlaşdıran, 
həmçinin terrorçu qadın-kamikadzelər 
hazırlayan dəstələrin fəaliyyətinin qarşısı 
cinayətə hazırlıq mərhələsində alın-
mışdır. 2006-cı ilin avqustunda həyata 
keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri 
nəticəsində Azərbaycanın dövlət orqan-
larında və strateji obyektlərində, habelə 
izdihamlı, xüsusən, xarici vətəndaşların 
kompakt işlədikləri və yaşadıqları 
yerlərdə silsilə terror aksiyaları həyata 
keçirməyi və bu işdə “kamikadze” qa-
dınlardan istifadə etməyi planlaşdıran 
ekstremist əhval-ruhiyyəli cinayətkar 
qrup zərərsizləşdirilmişdir. Həmçinin, 
2004-cü ilin oktyabrında beynəlxalq 
terrorçu təşkilatlarla əlaqəsi olan, xarici 
vətəndaşlardan ibarət “Munir qrupu” adlı 
daha bir təhlükəli cinayətkar qrup ifşa olu-
naraq zərərsizləşdirilmişdir. Mətbuatdan 
da məlum olduğu kimi, 2005-ci ilin 
ortalarında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 
həyata keçirdiyi digər əməliyyat-axtarış 
tədbirləri nəticəsində respublikada bir 
sıra terrorçuluq aksiyaları təşkil etmək 
və təxribat-pozuculuq fəaliyyəti aparmaq 
niyyətində olan daha bir cinayətkar qrup 
– “Camaat əl Muvahhidun” ifşa olunaraq 
zərərsizləşdirilmişdir. 

 Ölkəmizdə keçirilən “Eurovizi-
on-2012” mahnı müsabiqəsi ərəfəsində 
Azərbaycanın bütün hüquq-mühafizə 
orqanlarının xüsusi plan əsasında 
məqsədyönlü və əlaqəli şəkildə gördüyü 
tədbirlər bəzi dairələrin və beynəlxalq 
terrorçu birləşmələrin təxribat-pozuculuq 
və terrorçuluq niyyətlərinin qarşısını 
alınmasına imkan verib. Narkotiklərin 
qanunsuz dövriyyəsi, qeyri-leqal miqra-
siya, insan ticarəti, transmilli mütəşəkkil 
cinayətkarlığın digər növləri ilə mübarizə 
milli təhlükəsizlik orqanlarının mühüm 
fəaliyyət istiqamətlərindəndir. 

Son dövrlər dünyada cərəyan edən 
proseslər, mütəşəkkil cinayətkarlığın do-
ğurduğu təhdidlər, terrorçuluq, müxtəlif 
radikal meyillərlə üzləşmək təhlükəsi 
bizdən hərtərəfli diqqətli olmağı tələb 
edir. Bütün bunlar bizi malik olduğu-
muz dəyərlərə sahib çıxmağa, əldə 
olunmuş sabitliyi, milli birliyi və tole-
rantlığı  qorumağa səfərbər etməlidir. 
Gənclərimiz dövlətin, xalqın gələcəyinin, 
ölkənin sabit və dinamik inkişafının on-
lardan asılı olduğunu bir an belə unut-
mamalıdırlar. 

Bu gün dövlət başçısı cənab  İlham 
Əliyevin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
 Azərbaycanın gələcəyinə hesablanmış 
çoxsaylı layihələr və ideyalar həyata 
keçirilir. Bunların böyük əksəriyyəti məhz 
gənclərlə bağlıdır. Çünki gənclik böyük 
yaradıcı qüvvə olmaqla, sabaha, inkişafa 
və tərəqqiyə istiqamətlənmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti ulu 
öndərimizin layiqli davamçısı ölkə 
 Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə həyatımızın bütün 
sahələrində mühüm uğurlara imza atır. 
Son illərin faktiki göstəriciləri, xalqın rihaf 
halının daha da yüksəlməsi bunu əyani 
şəkildə təsdiqləyir. Təsadüfi deyil ki, 
bölgəyə iqtisadi, siyasi maraq göstərən 
dünya dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, 
ilk növbədə, Azərbaycanın mövqeyi-
ni nəzərə alır, onunla hesablaşırlar. 
Odur ki, indiki mərhələdə təhlükəsizlik 
məsələləri ölkəmiz üçün daha mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

 Şikar QASIMOV, 
 Azərbaycan Texniki Universiteti 

ictimai fənlər kafedrasının müdiri, 
tarix elmləri doktoru, professor, 

 Qafar CƏBİYEV, 
 tarix elmləri doktoru

Kürdəmirdə təhlükəsizlik orqanlarının 
yaradılmasının 100 illiyi qeyd olunub

 � Kürdəmir rayonu Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycanda 
təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 100 illiyinə həsr olunmuş 
tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin 
xatirəsini yad edib, abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Sonra 
Heydər Əliyev Mərkəzində ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini əks 
etdirən foto-stendlərə tamaşa ediblər.

Tədbirdə Azərbaycanın dövlət himni 
səsləndirilib, ulu öndər Heydər Əliyevin 
dövlət təhlükəsizlik orqanlarında çalış-
dığı dövrdəki fəaliyyətindən bəhs edən 
“Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi” 
adlı sənədli film nümayiş etdirilib. 

Tədbirdə çıxış edən Kürdəmir Rayon 
İcra Hakmiyyətinin başçısı Ceyhun 
Cəfərov peşə bayramı münasibətilə 
təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarını 
təbrik edib. Natiq vurğulayıb ki, müstəqil 

və müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci 
il mart ayının 23-də imzaladığı sərəncam 
ilə hər il mart ayının 28-i Azərbaycan 
Respublikasının təhlükəsizlik orqanları 
əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi 
qeyd edilir. Ötən əsrin 50-ci illərinin ikinci 
yarısından başlayaraq, Azərbaycan 
təhlükəsizlik orqanlarında milli kadr po-
tensialının gücləndirilməsinə başlanılıb. 
Bu, ilk növbədə ümummilli lider Heydər 

Əliyevin o dönəmdə təhlükəsizlik orqan-
larında fəaliyyəti ilə bağlıdır.

Tədbirdə qeyd olunub ki, ötən 
əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
Azərbaycanın müstəqilliyinə qar-
şı təhdidlər, Ermənistanın hərbi 
təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı, 
daxildə ictimai-siyasi sabitliyin pozul-
ması və idarəetmədəki böhran ciddi 
problemlər yaradırdı. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1993-cü ildə tarixi xilaskarlıq 
missiyası Azərbaycanı məhv olmaq 
təhlükəsindən qurtardı. Bu missiya-
nın ən mühüm istiqamətlərdən biri 
də, şübhəsiz, dövlət təhlükəsizliyinin 
etibarlı təmin olunması, gənc, müstəqil 
dövlətimizə qarşı yönələn daxili və xa-
rici təhdidlərin zərərsizləşdirilməsi idi.

Bu gün ümummilli liderin siyasi 

kursunun layiqli davamçısı Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
öz dövlətçilik ənənələrini daha da inkişaf 
etdirərək, etibarlı və təhlükəsiz gələcək 
üçün sarsılmaz təməl yaradıb. Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı 2015-ci il 14 
dekabr tarixli fərman ilə xüsusi xidmət 
orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini 
artırmaq və dövlət idarəetmə strukturunu 

təkmilləşdirmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazir-
liyinin əsasında Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
və Azərbaycan Respublikasının Xarici 
Kəşfiyyat Xidməti yaradılıb.

Çıxışlarda Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
rayon şöbəsinin əməkdaşlarına gələcək 

fəaliyyətlərində uğurlar arzulanıb.
Sonda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti 

rayon şöbəsinin bir qrup əməkdaşına 
Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri 
fərmanı və hədiyyələr verilib.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin 
olunması dinamik inkişafın mühüm şərtidir

Azərbaycanın milli təhlükəsizlik orqanlarının keçdiyi çətin, eyni 
zamanda, şərəfli və fədakar yol çoxəsrlik tariximizin əlamətdar 
səhifələrini təşkil edir. Siyasi quruluşdan asılı olmayaraq bütün 
zamanlarda təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyəti daim gərəkli 
olmuşdur. Müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin qorunmasında və 
möhkəmləndirilməsində müstəsna rol oynamış Azərbaycan milli 
təhlükəsizlik orqanlarının iştirakı ilə keçirilən belə tədbirlər bu 
baxımdan yalnız orqanın işçiləri üçün deyil, bütün ictimaiyyətimiz 
üçün, gənclər üçün də əlamətdardır. Belə ki, təhlükəsizlik sis-
temi demokratik-hüquqi cəmiyyətin etibarlı sipəridir, xalqın, 
dövlətin və hər bir fərdin təhlükəsizliyini təmin edir. Müstəqilliyini 
bərpa etməsindən cəmi iyirmi səkkiz il keçməsinə baxmayaraq, 
Azərbaycanın təcrübəsi sübut edir ki, milli maraqların qorunması, 
siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə təhdidlərin qarşısının 
qətiyyətlə alınması sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin və dinamik 
iqtisadi inkişafın başlıca təminatlarından biridir. Müstəqilliyimizlə 
bərabər böyüyən və inkişaf edən Azərbaycan milli təhlükəsizlik 
orqanları 100 illik şanlı tarixə malikdir.
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Nazarbayevin xarici siyasətini 
xələfləri davam etdirəcək

Ekspert bildirib ki, 
N.Nazarbayev hər zaman 
beynəlxalq və regional 
əhəmiyyətli məsələlərdə 
prinsipial mövqe nümayiş 
etdirib: “Eyni zamanda, Qa-
zaxıstan rəhbəri Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi ilə bağlı 
Azərbaycanın ədalətli möv-
qeyini, ərazi bütövlüyünü və 
Azərbaycan sərhədlərinin 
toxunulmazlığını KTMT və 
Avrasiya İqtisadi Birliyi kimi 
təşkilatlarda dəstəkləyib. 
Bizim üçün Qazaxıstanın 

xarici siyasətində Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsi kimi tanın-
ması prinsipinə xüsusi yer 
verilməsi çox vacibdir”.

Z.Məmmədovun 
sözlərinə görə, 
Azərbaycanla Qaza-
xıstan arasında bütün 
sahələrdə sıx əməkdaşlıq 
formalaşıb: “Ölkələr ara-
sında enerji və nəqliyyat 
əməkdaşlığı möhkəmlənir. 
Buraya Avropa-Qafqaz-

Çin (TRACECA), Trans-
Xəzər nəqliyyat marşrutu 
(Çin-Türkiyə-Avropa), 
Bakı-Tbilisi-Qars və digər 
layihələri əlavə edə bilərik”.

O xatırladıb ki, 
N.Nazarbayev ümummilli 
lider Heydər Əliyevlə birgə 
Azərbaycan-Qazaxıstan 
münasibətlərinin əsasını 
qoyub: “Ümidvaram ki, 
bu kurs Nazarbayevin 
xələfləri tərəfindən davam 
etdiriləcək”.

BMT-nin mövqeyi 
dəyişməz qalır

S.Cüjarrik deyib: “Baş katib üçün aydındır ki, 
Colan yüksəkliklərinin statusu dayişməzdir. BMT-
nin Colan yüksəklikləri üzrə mövqeyi Təhlükəsizlik 
Şurasının müvafiq qətnamələrində əks etdirilib”.

Qeyd edək ki, daha əvvəl ABŞ Prezidenti Do-
nald Tramp Ağ evdə İsrailin Baş naziri Binyamin 
Netanyahu ilə danışıqlar çərçivəsində İsrailin Colan 
yüksəklikləri üzərində suverenliyinin tanınması 
barədə sənəd imzalayıb.

 “Xalq qəzeti”

Deputatların dəstəyi 
olmazsa, “BREXIT” 
təhlükə altında qalacaq

Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza Mey deputat-
lara müraciətində bildirib: “Əgər İcmalar Palatası bu 
həftə Aİ-dən çıxmaq üzrə razılaşmanı dəstəkləməsə 
və razılaşmasız çıxmağa hazır olmasa, biz daha uzun 
möhlət haqqında fikirləşməli olacağıq, bu isə Böyük 
Britaniyanın Avropa Parlamentinə seçkilər keçirəcəyinə 
gətirib çıxaracaq və “Brexit”in baş tutacağına zəmanət 
verə bilməyəcəyik”.

Baş nazir qeyd edib ki, Böyük Britaniya üçün doğru 
qərar mayın 22-nə qədər Avropa İttifaqı ilə razılaşmanı 
imzalayıb Avropa İttifaqını tərk etmək olar.

 “Xalq qəzeti”

Ekspertin sözlərinə görə, nə qədər 
ki, Ermənistan hökumətində Akop 
Arşakyan kimi məmurlar var, ölkə 
onilliklər boyunca elə əvvəlki kimi acı-
nacaqlı vəziyyətdə olacaq: “Hələ Sar-
kisyan rejimi dönəmində korrupsiya 
Ermənistanda sosial-iqtisadi həyatın 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdi, lakin 
yeni hakimiyyətin gəlməsi ilə də faktiki 
olaraq heç nə dəyişmədi. Buna görə 
də baş korrupsionerlərin dövləti idarə 
etdiyi ölkədə hansısa tərəqqidən, 
firavanlıqdan danışmaq mənasızdır. 
Belə çıxır ki, baş nazir Paşinyanı indiki 
vəziyyət tam qane edir, çünki ətrafına 
korrupsiyaya qurşanmış məmurları 
yığıb. Buna görə də Ermənistanın 
nəqliyyat, rabitə və informasiya texno-
logiyaları naziri Akop Arşakyanın KİV-
in böyük narahatlığına səbəb olan iri 
investisiya layihəsinə veto qoymasına 
icazə verilməsi təəccüblü deyil”.

Paşinyan və komandası 
Ermənistan iqtisadiyyatını 

tamamilə çıxılmaz vəziyyətə salacaq

Ermənistanda korrupsiya-
nın tüğyan etməsi hamı-
ya məlum olan faktdır və 

ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin 
son dərəcə ağır olmasının əsas 
səbəblərindən biridir. Bunu 
Trendə açıqlamasında müstəqil 
iqtisadçı Sergey Volodin deyib.

Nəzərdə tutulan planların reallaşdırılmasına 2019-cu 
ilin mayında başlanacağı gözlənilir.

Hərracların Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 
texniki əməkdaşlıq fondları tərəfindən maliyyələşdirilməsi 
planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 
Azərbaycanla 1992-ci ildən əməkdaşlıq edir. Bankın iri 
kreditlər ayırdığı layihələr sırasında Transanadolu boru 
kəmərinin tikintisinin maliyyələşdirilməsi (500 milyon dollar) 
və “Şahdəniz 2”-nin işlənməsi (1 milyard dollar) də var.

“Xalq qəzeti”

İcraçı direktor qeyd edib ki, 
Bolqarıstanla Azərbaycan arasında 
münasibətlər enerji sahəsində stra-
teji tərəfdaşlığa əsaslanır. Bolqarıs-
tana bir milyard kubmetr qaz tədarük 
etməyə imkan verəcək Cənub Qaz 
Dəhlizi IGB üçün vacib əhəmiyyət 
daşıyır: “Bolqarıstanda qaz istehlakı 
ildə 3 milyard kubmetr təşkil edir 
ki, bunun da 1 milyard kubmetri 
və ya 30 faizdən çoxu Azərbaycan 

tərəfindən təmin olunacaq. 
Bu, Bolqarıstanın enerji 
təhlükəsizliyi, mənbələrin 
şaxələndirilməsi və bazarda 
daha ciddi rəqabət baxımın-
dan vacibdir”.

Teodora Georgiyev-
na əlavə edib ki, IGB 
istifadəyə verildikdən sonra 
bazarda dəyişikliklər baş 
verəcək və müştərilər 
daha rəqabətqabiliyyətli 
qiymətlərdən yararlana 
biləcəklər.

“Xalq qəzeti”

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf   Bankı (AYİB) bərpa 
olunan enerji istehsalçıları üçün rəqabətqabiliyyətli 
sxemin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində 
Azərbaycan Energetika Nazirliyinə dəstək məqsədilə 
məsləhətçi cəlb etməyi planlaşdırır.

Azərbaycan qazının Avropaya nəqli daha 
rəqabətqabiliyyətli qiymətləri təmin edəcək

AYİB Azərbaycanda bərpa olunan 
enerji sahəsinə dəstək verəcək

28 mart 2019-cu il, cümə axşamı 7

Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlini 
nəzərdə tutan Yunanıstan-Bolqarıstan 

 interkonnektoru (IGB) daha rəqabətqabiliyyətli 
qiymətləri təmin edəcək. Bunu IGB layihə 
şirkətinin icraçı direktoru Teodora Georgiyeva 
deyib.

Nursultan 
 Nazarbayevin Qazaxıstan 
 Prezidenti vəzifəsindən 
istefa verməsi müdrik və 
uzaqgörən addımdır. Bunu 
Trendə Bakı Politoloqlar 
Klubunun rəhbəri, siyasət 
elmləri namizədi Zaur 
Məmmədov deyib.

Ermənistan mətbuatı: “Ermənistan hökuməti 
ölkəyə investisiya axınına mane olur, elə buna görə 

də Azərbaycandan xeyli geridəyik”
S.Volodin əlavə edib ki, Ermənistanın 

investisiyaların həcminə görə regionda 
sonuncu yerdə olması və Azərbaycanla 
Gürcüstandan xeyli geridə qalması 
da qətiyyən təəccüblü deyil: “Erməni 
KİV-in də qeyd etdiyi bu fakt göstərir ki, 
cəmiyyət indiki hakimiyyətin dövründə 
Ermənistanın sosial-iqtisadi böhrandan 
çıxmasının çətin olacağı qənaətindədir”.

Ekspertin fikrincə, bu gedişlə 
 Paşinyan və ətrafı tezliklə Ermənistan 

 iqtisadiyyatını tamamilə çıxılmaz 
vəziyyətə salacaq.

Qeyd edək ki, Rusiyada yaşa-
yan erməni sahibkar Artur Yerznkyan 
Ermənistanda telekommunikasiya 
və rabitə sahəsinə 200 milyon dol-
lar investisiya yatırmağı planlaşdırıb. 
Lakin Ermənistanın nəqliyyat, rabitə və 
informasiya texnologiyaları naziri Akop 
Arşakyan layihənin reallaşdırılmasına 
veto qoyub.

“RİA Novosti” xəbər verir 
ki, BMT-nin Baş katibinin 
mətbuat katibi Stefan Cü-
jarrik bildirib ki, təşkilatın 
Colan yüksəkliklərinin 
statusu üzrə mövqeyi 
dəyişməz olaraq qalır.

Əgər Böyük Britaniya deputatları bu həftə 
Avropa İttifaqı ilə ölkənin bu qurumdan 
çıxması üzrə razılaşmanı dəstəkləməsələr, 

“Brexit” uzun müddət ləngiyəcək və ya 
ümumiyyətlə baş tutmayacaq.

XİN-dən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, tədbir iştirakçılarına və konfran-
sın təşkilatçılarına minnətdarlığını 
bildirən Elmar Məmmədyarov 
Cənub-Cənub əməkdaşlığının irəli 
aparılmasında önəmli rol oynayan 
bir sıra məqamlara toxunub. Bildirib 
ki, Cənub-Cənub əməkdaşlığı 
sürətli inkişafla öz aktuallığını sübut 
etmiş Cənub-Cənub həmrəyliyinin 
təzahürüdür. Bu, inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin üzləşdiyi  çağırışların 
həllində və onların inkişafına vacib 
töhfə verən mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən vacib bir proses olaraq artan 
və dinamik fenomendir. Qlobal-
laşma və iqtisadiyyatlar arasında 
qarşılıqlı asılılığın dərinləşməsi 
prosesləri fonunda Cənub-Cənub 
əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi 
həm inkişaf strategiyası kimi, həm 
də BMT-nin əsas məqsədi olan 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə 
tam iştirakını təmin etmək vasitəsi 
kimi vacib şərtə çevrilib.

 “Dayanıqlı İnkişaf üzrə 2030-
cu il Gündəliyinə qoşulmaqla, 
Azərbaycan hazırda qlobal Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədlərini (DİM) milli 
siyasət və proqramlara çevirməklə, 
milli inkişaf strategiyasını DİM-lərə 
uyğunlaşdırmaq üçün səylərini 
artırır. İnklüziv və dayanıqlı inkişaf 

əldə etmək, neftdən asılı iqtisadiy-
yatdan daha şaxələnmiş iqtisadiy-
yata keçid etmək, insan inkişafına 
davamlı sərmayələr yatırmaq və 
Azərbaycanın ixrac potensialını tam 
şəkildə açmaq üçün regional və 
qlobal bazarlarla daha sıx əlaqələr 
qurmaq hökumətin əsas prioritet 
istiqamətləri sırasındadır”,- deyə 
nazir vurğulayıb.

DİM-lərin və onların regio-
nal əlaqələndirilməsinin effektiv 
həyata keçirilməsini təmin etmək 
üçün Azərbaycan BMT-nin ölkə 
ofisi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində, 
milli dayanıqlı inkişaf gündəliyinin 
implementasiya vasitələrini 
müzakirə etmək, müvafiq bilik 
və təcrübə mübadiləsi aparmaq, 
DİM-lər ilə əlaqədar ən yaxşı 
beynəlxalq təcrübələri öyrənmək 
məqsədilə  keçən il davamlı inkişaf 
üzrə Bakı Forumunu təşkil et-
mişdir. DİM-lərin milli səviyyədə 
icrasının əlaqələndirilməsi üzrə 
məsul olan rəsmilərin, habelə BMT 
nümayəndələri və beynəlxalq və 
yerli mütəxəssislərin iştirak et-
diyi konfransda, DİM-lərin  milli 
səviyyədə inteqrasiyası və onların 
icrasının sürətləndirilməsinə dair 
“Bakı prinsipləri” qəbul edilibdir ki, 
bu da bilik mübadiləsi üçün yaxşı bir 
əsas rolunu oynaya bilər.

BMT-nin ölkə ofisi və BMT-nin 
Cənub-Cənub Əməkdaşlığı ofisi 
tərəfindən 2016-cı ildə keçirilən 
“Azərbaycanda Cənub-Cənub 
və Üçtərəfli Əməkdaşlığın inkişaf 
etdirilməsi üçün istiqamətlər və 
imkanlar“ üzrə milli  qiymətləndirmə 
göstərir ki, Azərbaycan müxtəlif 
inkişaf sahələrində, məsələn effektiv 
ictimai xidmət, təhsil, əmək və sosial 
müdafiə, gənclərin səlahiyyətlərinin 
artırılması, minatəmizləmə fəaliyyəti 
və digər sahələrdə öz ekspertizasını 
bölüşmək üzrə müqayisəli üstünlüyə 
malikdir.

Elmar Məmmədyarov qeyd edib 
ki, son 15 il ərzində Azərbaycan 
ehtiyatlı iqtisadi siyasət apararaq 
sürətli sosial-iqtisadi uğur qaza-
nıb və bu da ölkəni yardım qəbul 
edən ölkədən donor ölkəyə çe-
virib. Belə sosial-iqtisadi artım, 
xarici dövlətlərdən və beynəlxalq 
təşkilatlardan humanitar yardım və 
inkişafa dəstək üçün Azərbaycana 
müraciətlərin artmasına gətirib çıxa-
rıb. Məhz belə müraciətləri vaxtında 
və yaxşı koordinasiya olunmuş 
şəkildə cavablandırmaq məqsədilə, 
2011-ci ildə Azərbaycan Respublika-
sının Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində 
milli donor təşkilatı - Azərbaycan 
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (AIDA) 
yaradılıb.

AİDA qurulduğu gündən 
etibarən, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə yoxsulluğun aradan 
qaldırılması və dayanıqlı inkişa-
fın təmin edilməsi üçün, insan və 
institusional qabiliyyətin artırılması, 
yaxşı təcrübələri həmin ölkələrin 
milli və strateji planlarına uyğun bir 

şəkildə bölüşülməsi vasitəsilə bir 
çox mexanizmlərdən istifadə edir. 
Ötən illər ərzində, 90-dan artıq ölkə, 
xüsusən də Afrika, Asiya və Latın 
Amerikası ölkələri AİDA tərəfindən 
ikitərəfli və çoxtərəfli şəkildə həyata 
keçirilən texniki dəstək və humanitar 
yardım proqramlarından faydala-
nıb: “Biz təxminən 2 milyona yaxın 
insana kömək etmişik və benefisiar 
ölkələrin sayı və təmin edilmiş yar-
dımların həcmi daim artır”.

Azərbaycan kimi yeni donor 
ölkələrin vacib əhəmiyyəti həm 
də ondan ibarətdir ki, ən az inki-
şaf etmiş ölkələr (LDCs), dənizə 
çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan 
ölkələr (LLDCs) və inkişaf etməkdə 
olan kiçik ada ölkələri (SIDS) kimi 
həssas iqtisadiyyatların davamlı 
inkişafı üçün son dərəcə vacib olan 
Rəsmi İnkişafa Yardımın (ODA) 
azalma tendensiyasının bərpası 
məqsədilə yeni həyati mənbələr 
təqdim edir. Onlar həmçinin digər 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin də 
onların sıralarına qoşulması və 
donor ölkələrinə çevrilməsini təşviq 
edən nümunə qismində çıxış edirlər.

Azərbaycan donor ölkəsinin ma-
raqlı nümunəsi qismində çıxış edir. 
“Biz, ərazilərimizin 20 faizinin 20 
ildən artıq Ermənistanın hərbi işğalı 
altında olduğu və bunun nəticəsində 
1 milyondan çox insanın qaçqın 
və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşdüyü bir şəraitdə beynəlxalq 
yardım göstəririk. Bununla yana-
şı, Azərbaycan iqtisadiyyatının 
bərpa edilməsi, şaxələndirilməsi 
və müasirləşdirilməsinə nail olmuş, 
beləliklə yoxsulluq səviyyəsini 49 
faizdən 5 faizə endirmişdir. Ən 
vacibi isə, həm qaçqınların, həm 
də məcburi köçkünlərin cəmiyyətə 
səmərəli şəkildə inteqrasiyasını 
həyata keçirməklə, Azərbaycan, 
Cənub-Cənub əməkdaşlığının müm-
kün sahələri kimi xidmət edə biləcək 
insan kapitalını gücləndirməklə, 

onlara kifayət qədər sığınacaq, 
sağlamlıq və təhsil xidmətləri, 
məşğulluqla təmin etməklə geniş 
təcrübə toplamışdır.

Xarici işlər naziri deyib ki, donor 
ölkəsi olmaqla yanaşı, Azərbaycan 
regionda aparıcı iqtisadiyyata malik 
olan və həmçinin genişmiqyaslı 
regional layihələrin təşəbbüskarı 
olan bir ölkədir və Ermənistanın 
hərbi işğalına son qoyulacağı 
təqdirdə, Azərbaycan Cənub-
Cənub əməkdaşlığına daha fəal 
töhfə verə biləcək”, -deyə Elmar 
Məmmədyarov vurğulayıb.

Nazir, Azərbaycanın Cənub-
Cənub istiqamətində əməkdaşlığın 
və iqtisadi inteqrasiyanın təşviq 
edilməsi və canlandırılması 
istiqamətində konkret və praktiki ad-
dımların atılmasına əhəmiyyət verdi-
yini söyləyib: “Biz inanırıq ki, Qoşul-
mama Hərəkatı bu cür əməkdaşlığın 
yollarını və mexanizmlərini müzakirə 
etmək və müəyyən etmək üçün ən 
münasib məkanlardan biridir. 2019-
cu ilin oktyabr ayından etibarən baş-
layan Hərəkatın sədrliyi dövründə 
Azərbaycan bu istiqamətdə yeni 
imkanların müəyyən edilməsi üçün 
davamlı səylər göstərəcəkdir”.

Azərbaycan hesab edir ki, bu 
cür imkanlardan biri inkişaf etməkdə 
olan ölkələrin gəncləri üçün həyatı 
boyu təhsil imkanlarının təşviqi və 
onların inklüziv və bərabərhüquqlu 
keyfiyyətli təhsil ilə təmin edilməsidir. 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti  
İlham Əliyevin sərəncamları ilə, ötən 
il ölkəmiz 2018-2022-ci illər üçün 
tam təqaüd proqramlarını qəbul 
edərək, illik əsasda Azərbaycanın 

ali müəssisələrində Qoşulmama 
Hərəkatının və İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının üzv ölkələrindən 40 
tələbəyə ali təhsil almaq imkanı 
yaradıb. Beşillik proqramın insan ka-
pitalının gücləndirilməsinə və İKT və 
Qoşulmama Hərəkatının ölkələrində 
dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin 
yerinə yetirilməsinə töhfə verəcəyi 
gözlənilir.

Xarici işlər naziri  qeyd edib 
ki, Azərbaycan 2030 Gündəliyinin 
həyata keçirilməsi və ictimai 
xidmətlərin səmərəli təşviqində yeni 
texnologiyaların istifadəsinə yüksək 
əhəmiyyət verir. 2018-ci ildə BMT İn-
san hüquqları Şurası Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə “Şəffaf, hesabatlı və 
səmərəli ictimai xidmətlərin çatdırıl-
ması vasitəsilə İnsan hüquqlarının 
və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
təşviqi” adlı qətnaməni yekdilliklə 
qəbul edib. Bu qətnamə Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq 
üçün insan hüquqları standartlarını 
qarşılamaq üçün əsas sahələrindən 
biri kimi ictimai xidmətlərinin mü-
hüm əhəmiyyətini işıqlandırıb. Bu, 
həmçinin uğurlu ictimai xidmətlərin 
göstərilməsinə görə 2015-ci ildə 
BMT-nin mükafatı ilə təltif edilmiş 
Azərbaycanın xidmət göstərmə 
brendi olan “ASAN xidmət” konsep-
siyasını təşviq edir və bu xüsusda, 
Cənub-Cənub əməkdaşlığının 
ölkələri arasında sahələrdən biri 
kimi istifadə edilə bilər.

Nazir yekunda xatırladıb ki, 
inkişaf etməkdə olan ölkələr və 
BMT sistemi tərəfindən dəstəklənən 
Cənub ölkələri arasında güclü 
tərəfdaşlıq, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrin iqtisadi potensialını 
açmağa yardımçı olacaq və bütün 
beynəlxalq ictimaiyyət bundan 
faydalanacaq. Bu konfrans, əlbəttə, 
Cənub-Cənub əməkdaşlığının daha 
da gücləndirilməsinə töhfə verəcək.

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri  
Elmar Məmmədyarov Cənub-Cənub əməkdaşlığı 

üzrə BMT-nin ikinci yüksək səviyyəli konfransının plenar 
iclasında çıxış edib.

Elmar Məmmədyarov: Ermənistanın hərbi işğalına son qoyulacağı təqdirdə, 
Azərbaycan Cənub-Cənub əməkdaşlığına daha fəal töhfə verə biləcək 
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 Əksər müsəlman ölkələrində 
qeyd edilən Novruz bayramının 
ölkəmizdəki ənənələr boğçası 
daha zəngin, daha mütəşəkkildir. 
Qürurverici haldır ki, Novruz 
bayramı 2009-cu ildə UNESCO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs 
Siyahısına daxil edilərək, bəşəri 
status qazanmışdır. Bu status 
milli adət-ənənlərimizin dünya 
miqyasında təbliğinin və milli –
mənəvi dəyərlərimizə beynəlxalq 
aləmdə verilən yüksək qiymətin 
bariz nümunəsidir. Təbii ki, həm 
Novruzun, həm də digər mədəni 
irs nümunələrimizin beynəlxalq 
aləmdə təbliğinin əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. 
Prezident İlham Əliyev və Birinci 
vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, UNESCO-
nun və İSESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 
müstəsna xidmətləri sayəsində 
mədəni irsimizin, xalq yaradıcılığı-
nın, qədim adət-ənənələrin dünya 
miqyasında daha əhatəli şəkildə 
təbliğinə geniş imkanlar yaranmış-
dır. 

Novruz bayramının ölkəmizdə 
dövlət səviyyəsində qeyd olun-
ması ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sovet 
imperiyası dövründə qeyd olun-
masına sərt qadağa qoyulan bu 
əziz bayram ulu öndər Heydər 
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
illərdə təntənə ilə keçirilməyə 
başlanmışdır. Bu, Heydər Əliyevin 
öz xalqına, onun qədim, zəngin 
tarixinə, mədəniyyətinə, mil-
li adət-ənənələrinə tükənməz 
məhəbbətinin əyani təzahürü idi. 
Ulu öndər hələ sovet dövlətinin 
hegemonluğu dövründə demiş-
dir: “Novruz bizim ən qədim milli 
bayramımızdır. O, xalq bayramıdır. 
Xalqımız çoxəsrlik tarixində böyük 
sınaqlardan keçib. Tariximizin ağır, 
çətin dövrləri olubdur. İnsanlar 
ağır günlər, çətin illər yaşayıblar. 

Ancaq bunlara baxmayaraq, Nov-
ruz bayramını heç kəs heç vaxt 
unutmayıb. Əksinə, Novruz bay-
ramı insanları, xalqımızı həmişə 
sevindirib, ən çətin anlarda, ən 
ağır günlərdə də onlarda xoş, nik-
bin əhval-ruhiyyə yaradıbdır... Bu 
bayram çox qədim tarixə malikdir 
və əcdadlarımızın bizə töhfəsi, 
onlardan qalmış mirasdır... Böyük 
mənəvi gücə malik olan Novruz 
bayramı ulu əcdadlarımızın bizə 
verdiyi ən gözəl yadigar olub, 
Azərbaycan xalqının milli ruhunu 
və yaddaşını, onun daxili aləmini 
bütün zənginliyi ilə yaşadır”.

Xalqın təkidli xahişləri ilə ulu 
öndərin hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra Novruz milli dövlət 
bayramı səviyyəsinə yüksəldilmiş 
və ölkəmizdə yüksək əhval-
ruhiyyədə qeyd olunması üçün 
lazımi tədbirlər həyata keçirilmiş-
dir. Heydər Əliyev hər il Novruz 
bayramında küçə və meydanlara 
toplaşmış insanlarla görüşür, bay-
ramı onlarla birlikdə keçirir, adət-
ənənəmizə uyğun olaraq yumurta 
döyüşdürür, insanlarda xoş duy-
ğular yaradan, onların yaşamaq, 
yaratmaq həvəsini gücləndirən bu 
bayrama daha da yüksək dəyərlər 
verirdi. Həmin ənənə ulu öndərin 
siyasi kursuna sadiqlik nümayiş 
etdirən möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev tərəfindən də uğurla 
davam etdirilir, mədəni-mənəvi 
irsimizin qorunub saxlanılmasına 
və gələcək nəsillərə ötürülməsinə 
böyük önəm verilir. Hər il Nov-
ruz bayramı münasibətilə əfv 
sərəncamı imzalayan dövlətimizin 
başçısı minlərlə insana ikiqat bay-
ram sevinci bəxş edir. Həmçinin 
bu əziz bayram münasibətilə 
xalqımıza ünvanladığı təbriklə 
milli-mənəvi dəyərlərimizə böyük 
ehtiramını təcəssüm etdirir.

Builki Novruz həm də ona 
görə yaddaqalan oldu ki, 24 il 
sakinlərinin yolunu gözləyən 

Cocuq Mərcanlıda möhtəşəm 
bayram şənliyi keçirildi. Res-
publikamızın tanınmış ziyalıla-
rının, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin də qatıldığı Novruz 
şənliyi düşmənə göz dağı oldu.

Ölkəmizin rəhbəri ailə üzvləri 
ilə birlikdə hər il paytaxtda 
keçirilən Novruz şənliyində iştirak 
etməklə daim xalqla bir yerdə 
olması, “iqtidar-xalq” birliyinin 
sarsılmaz vəhdətini əks etdirir. 
Biz bu birliyin sarsılmaz vəhdətini 
son aylar dövlət başçısının və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın regionlara 
səfərləri zamanı da aydın şəkildə 
şahidi olduq. Həm ölkə başçısı, 
həm də birinci xanım onlarla şəkil 
çəkdirmək istəyən rayon sakinləri 
ilə səmimi görüşür, hər kəsin bu 
arzusunu böyük həvəslə yerinə 
yetirirdilər.

 Martın 19-da Bakıda xal-
qımızın milli bayramı – Novruz 
münasibətilə keçirilən ümumxalq 
şənliyində insanların bir daha 
dövlət başçısına olan hörmət və 
ehtiramının şahidi olduq. Bayram 

şənliyinin iştirakçıları dövlətimizin 
başçısını və birinci xanımı 
hərarətlə qarşıladılar. Şənliyə qatı-
lan xarici ölkələrin vətəndaşları ilə 
görüşüb söhbətləşən dövlətimizin 
başçısı və Birinci vitse-prezident 
“Bahar qalası” festivalı ilə tanış ol-
dular. Diqqət çəkən məqamlardan 
biri də ulu Dədə Qorqudun 
xeyir-duası oldu. O, Novruz 
bayramının xalqımıza ruzi-bərəkət 
gətirməsini arzulayaraq dedi: “Xoş 
gəlmisiniz, gəlişiniz bərəkətdir, 
ruzidir. Elimizdən, obamızdan heç 
vaxt ruzi-bərəkət əskik olmasın. 
Uca dağlarımız yıxılmasın, kölgəli 
ağaclarımız kəsilməsin, gur-gur 
axan təmiz sularımız qurumasın, 
çapa-çapda ağ-boz atlarımız 
büdrəməsin, çarpışanda qılıncımız 
kütləşməsin, evimizdə çırağı-
mız daim yansın. Qoy, üçrəngli 
bayrağımız zirvələrdə dalğalansın, 
düşmənlərimiz xar, dostlarımız var 
olsun! Heç kəs düşmənə möhtac 
olmasın. Bayramınız mübarək 
olsun!”

Bahar qızı dövlətimizin baş-
çısına bayram xonçası təqdim 

etdi. Novruz bayramının əsas 
personajları olan Kosa və Keçəl 
də Prezidenti və birinci xanı-
mı bayram münasibətilə təbrik 
etdilər. Kosanın dövlət başçısına 
ünvanladığı təbrikdə son vaxt-
lar əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlər, im-
zalanan sərəncamlar, qəbul 
edilən qərarlar öz əksini tapdı. 
Son vaxtlar sosial müavinətlərin, 
müavinətlərin, müharibə vete-
ranlarına, şəhid ailələrinə verilən 
pensiyaların artırılmasından, 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
sərəncamından olan razılıq, 
minnətdarlıq idi. 

Prezident İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
İçərişəhərdə sakinlərlə çay süfrəsi 
arxasında söhbət etmələri, şəkil 
çəkdirmələri bayram iştirakçıla-
rında xoş ovqat yaratdı. Sakinlər 
də qeyd etdilər ki, İçərişəhərə 
göstərilən daimi diqqət və qay-

ğı Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizin milli-mədəni irsinin 
qorunması sahəsində uğurlu 
dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir. 
Həmçinin Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın və 
onun rəhbərlik etdiyi Heydər 
Əliyev Fondunun da ölkəmizin 
mədəni dəyərlərinin, o cümlədən 
zəngin tarixi memarlıq irsinin 
qorunması və dünyada təşviqində 
böyük rolu olduğu qeyd edildi. 
İçərişəhər sakinləri bütün bunlara 
görə dövlətimizin başçısına və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevaya minnətdarlıq etdilər.

Prezident İlham Əliyevin Qız 
qalasının qarşısındakı meydanda 
Novruz tonqalını alovlandırması 
bayrama xüsusi əhval-ruhiyyə 
bəxş etdi. İldən-ilə insanlara xoş 
ovqat bəxş edən Novruz bayramı 
bu il də yaxşı nəticələrlə qədəm 
qoyub. Prezident İlham Əliyev 
də Novruz bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqına təbrikində 
bu uğurlardan söhbət açıb. 
Dövlətimizin başçısı qeyd edib 
ki, keçən Novruz bayramından 
ötən dövr ərzində bir çox önəmli 
hadisələr baş vermişdir. Aprel 
ayında prezident seçkiləri ke-
çirilmişdir və Azərbaycan xalqı 
yenidən ona böyük etimad, 
dəstək göstərmişdir: “Bu dəstəyə 
və inama görə doğma xalqıma 
minnətdaram. Mən bu dəstəyi 
son illər ərzində görülmüş işlərə 
verilən qiymət kimi qəbul edirəm, 
eyni zamanda, prezident seçkiləri 
ərəfəsində elan edilmiş islahat-
ların yeni mərhələsinə göstərilən 
dəstək kimi qəbul edirəm. 
 Prezident seçkilərindən sonra 
genişmiqyaslı islahatlar aparılma-
ğa başlanmışdır. Bu islahatların 
nəticələrini Azərbaycan xalqı 
artıq görür və bundan sonra da 
görəcəkdir”.

Respublikamızın rəhbəri, 
həmçinin iqtisadi uğurlardan, iri 
infrastruktur layihələrin reallaşdırıl-
masında ölkəmizin böyük təcrübə 
qazanmasından, Azərbaycanın 

Avrasiya məkanında önəmli 
beynəlxalq nəqliyyat mərkəzinə 
çevirilməsindən, üçüncü pey-
kimizin orbitə buraxılmasın-
dan – kosmik sənayenin in-
kişafından, ölkəmizin uğurlu 
xarici siyasətindən, beynəlxalq 
mövqelərimizin getdikcə 
möhkəmləndirilməsindən, regi-
onların sosial-iqtisadi inkişafının 
daim diqqət mərkəzində saxlanıl-
dığından söhbət açıb.

Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həllində Azərbaycanın mövqe-
yinin dəyişməz olaraq qaldığını 
bildirən ölkə başçısı deyib ki, bu 
münaqişə yalnız ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini 
tapmalıdır: “Dağlıq Qarabağ bizim 
tarixi diyarımızdır və münaqişənin 
tezliklə həlli yalnız beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri 
əsasında olmalıdır. Bilirsiniz 
ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar 
formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı 
məsələlər qaldırıb. Ancaq təbii 
ki, Azərbaycan bunu qəbul edə 
bilməz. Eyni zamanda, Minsk 
qrupunun həmsədr ölkələrinin 
səfirləri – Amerika, Fransa, 
Rusiyanın nümayəndələri ciddi 
bəyanat verərək bildirdilər ki, 
format dəyişməz olaraq qalma-
lıdır. Həmçinin Avropa İttifaqının 
yüksək vəzifəli şəxsləri oxşar 
bəyanatla çıxış etmişlər. Yəni, bu, 
Ermənistana birmənalı ciddi siq-
naldır, eyni zamanda, onu göstərir 
ki, Azərbaycanın mövqeyi daha da 
böyük dəstək qazanır”.

Bahar bayramı münasibətilə 
xalqımızı təbrik edən dövlətimizin 
başçısı bu ili də uğurla başa 
vuracağımıza əminliyini ifadə edib 
və bundan sonra da Azərbaycanın 
yalnız və yalnız inkişaf və tərəqqi 
yolu ilə gedəcəyini, vətəndaşların 
sosial vəziyyətinin ildən-ilə yaxşı-
laşacağını bildirib.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

“İqtidar-xalq” vəhdəti 
SARSILMAZDIR

Novruz bayramı xalqımızın sevimli bayramıdır. Əsrlər 
boyu Azərbaycan xalqı Novruz bayramını qeyd edir. Bu 
bayramı biz yaxşı nəticələrlə qarşılayırıq. Azərbaycan 
uğurla və hərtərəfli inkişaf edir. Qarşıda duran bütün 
vəzifələr icra edilir. Azərbaycan dövləti dərin milli-mənəvi 
köklər üzərində qurulubdur. Novruz bayramı bizim milli 
sərvətimizdir.

Prezident İlham Əliyevin 
Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına 

20 mart 2019-cu il tarixli təbrikindən

Azərbaycan xalqı əsrlər özünün milli adət-ənənələrini 
yaratmış, dövrün, zamanın dəyişməsinə, ağır 
çətinliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq, onu yaşat-

mış, nəsildən-nəsilə ötürmüş və qoruyub saxlamışdır. Milli 
adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən Novruz bayramının 
da təntənəli keçirilməsi müəyyən dövrlərdə çətinliklərlə 
qarşılaşmışdı. Ancaq xalq bütün çətinliklərə sinə gərmiş 
və Novruz xalqımızın milli bayramı kimi formalaşmışdır. 
Novruz xalqımızın əsrlərdən bəri eyni sevgi və təntənə ilə 
qeyd etdiyi bayramdır. Novruz bayramı həm də ölkəmizdə 
yaşayan bütün xalqların mehribanlığını, sıx vəhdətini 
nümayiş etdirən, ildən – ilə böyük coşqu ilə qeyd edilən, 
əhəmiyyətini getdikcə artıran ideyalar məcmusudur.

Erməni əsgərlərin cəza tədbiri kimi Dağlıq 
Qarabağa göndərilməsi Paşinyanın öz oğlu 
üzərində qurduğu aldadıcı oyunları alt-üst edir

 � Ermənistan hakimiyyəti nə qədər gizlətməyə çalışsa da, 
orduda fərarilik, nizamnamədənkənar hərəkətlər, əsgərləri hərbi 
işdən kənar sahələrdə, şəxsi həyətlərdə nökər kimi işlətmək, ölüm 
faktları və başqa bu kimi hallar həmişə olub, bu gün də davam 
edir. Bunu "Bakı xəbər" qəzetinin baş redaktoru, ekspert Aydın 
Quliyev Ermənistanda hərbi hissələrdən birində qiyama cəhdə 
münasibət bildirərkən deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistanda 
əsgər anaları uzun müddətdir etiraz 
edir və hərbi-siyasi rəhbərliyin sıravi 
əsgərlərə münasibətdə qeyri-insani 
və istismarçı fəaliyyətlərini ifşa edirlər: 
"Hələ 90-cı illərin sonlarından başlaya-
raq "əsgər anaları" etiraz hərəkatının 
indiyə qədər davam etməsi orduda 
dağılma və özbaşınalıqlar tenden-
siyasının getdikcə gücləndiyindən 
xəbər verir. Ermənistan ordusunda 
əsgərlərin etirazları öz məzmununa 
görə çoxcəhətlidir. Ancaq işğalçı 
ölkənin ordusunda ən güclü etiraz və 
narazılıq dalğası Azərbaycanın işğal 
edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
hərbi xidmətlə bağlıdır. Orduda bu 
xarakterli əsgər etirazları əslində son 
illərin təzahürüdür və belə bir prose-
sin başlanması Azərbaycanın dünya 
miqyasında apardığı dəqiq diplomatiya 
sayəsində Ermənistanın təcavüzkar 
siyasətinin mahiyyətinin tam açılma-

sı ilə bağlıdır. İndi bütün dünyada 
və Ermənistan cəmiyyətinin özündə 
mütləq əksəriyyət yaxşı başa düşür ki, 
Dağlıq Qarabağ işğal edilmiş bölgədir, 
Azərbaycana məxsusdur, gec-tez 
geri qaytarılacaq və bu səbəbdən 
erməni gənclər arasında işğal edilmiş 
torpaqlarda xidmət əleyhinə etirazlar 
kütləviləşir. Ermənistanda son günlər 
baş qaldıran açıq qiyam halları həm 
də gənclərin təcavüzkar  siyasətin 

gələcəyinə  ümidsiz yanaşmasının 
nəticəsidir və göstərir ki, yeni baş nazir 
Paşinyan da erməni ordusunu keçmiş 
hakimiyyətlərdən miras qalmış dağıdıcı 
və tənəzzül proseslərindən xilas edə 
bilməyib".

Ekspert bildirib ki, erməni ordusun-
da qiyam xarakterli əsgər narazılıqları 
hərbi intizamsızlıq, zabitlərin onlara 
gəlir mənbəyi kimi baxması, ölkədəki 
ümumi iqtisadi böhran və dövlətin 
açıq-aşkar təcavüzkar siyasətinin 
nəticələridir: "Hadisələr orduda etirazla-
rın qiyam və digər müxtəlif formalarda 
getdikcə güclənəcəyini deməyə ciddi 
əsas verir. Ermənistan ordusunda eti-
razların artması Paşinyanın bir müddət 
əvvəl atdığı məlum populist addımın da 
tam iflası sayıla bilər. Belə ki, Paşinyan 
öz oğlunu populist mülahizələrlə işğal 
olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisində 
hərbi xidmətə göndərəndə bu hadisənin 
erməni gəncləri Azərbaycanın iş-
ğal altındakı ərazilərində xidmətə 
həvəsləndirəcəyini, habelə neqativ 
proseslərin qarşısını alacağını düşün-
müşdü. Bu gün qiyamçı əsgərlərin 
cəza tədbiri kimi Dağlıq Qarabağa 
göndərilməsi Paşinyanın öz oğlu-
nun üzərində qurduğu aldadıcı oyun 
ssenarilərinin alt-üst olduğunu göstərir 

və bir daha təsdiqləyir ki, erməni 
gənclər Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərində qətiyyən xidmət etmək 
istəmirlər".

A.Quliyev vurğulayıb ki, 
cəzalandırılmış əsgərlərin Dağlıq Qa-
rabağa göndərilməsi və burada hərbi 
xidmətə məcbur edilməsi Ermənistanın 
işğalçılıq və təcavüzkarlıq siyasətinin 
sonadək ifşa olunduğunun bariz 
göstəricisidir: "Bu gün erməni ordusu 
içərisində dövlətin təcavüzkar siyasəti 
əleyhinə etirazların üzə çıxması və 
güclənməsi Azərbaycan dövlətinin 
hərtərəfli siyasətinin böyük nəticəsi kimi 
də nəzərdən keçirilə bilər".

Qeyd edək ki, Yerevanda bir qrup 
əsgər anası etiraz aksiyası keçirib. 
Ermənistanın Mehri şəhərində hərbi 
xidmətdə olan əsgərlərdən birinin 
anası oğlundan bir neçə gün xəbər ala 
bilmədiyini deyib. Daha sonra onun 
Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinə göndərildiyi məlum 
olub.

Ermənistan KİV-ləri yazır ki, 
Mehridə 20-yə yaxın əsgər zabitindən 
birinə etiraz olaraq hərbi hissəni tərk 
edib. Həmin əsgərlərin bir hissəsini 
cəzalandıraraq Dağlıq Qarabağa cəbhə 
xəttinə göndəriblər.

Əfv sərəncamı Prezidentin islahatlar 
proqramının məntiqi davamıdır

Bu sözləri Prezident İlham Əliyevin 
martın 16-da imzaladığı “Məhkum edilmiş 
bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında” 
sərəncam ilə bağlı “Xalq qəzeti”nə açıqla-
masında Mətbuat Şurasının sədr müavini 
Müşfiq Ələsgərli deyib. 

O qeyd edib ki, həyata keçirilən islahat-
lar proqramı sosial, iqtisadi, siyasi, hüquqi, 
humanitar sahələri kompleks şəkildə əhatə 
etməklə paralel şəkildə aparılır. Proses elə 
yönləndirilir ki, onun təsiri hər bir evdə, 
ailədə hiss olunur, hər bir vətəndaş bu pro-
sesin nəticəsini öz şəxsində görə bilir. Bu 
baxımdan məhbus həyatı yaşayan şəxslərin 
də nəzərdən qaçırılmaması təbii qarşılanma-
lıdır. Prezidentin humanitar aksiyaları onun 

fəaliyyəti dövründə həmişə olub, sistemli 
xarakter daşıyıb. İndiki əfv sərəncamı 
onun imzasıyla icra olunan sayca 33-cü əfv 
prosesidir. 

M.Ələsgərli bildirib ki, sonuncu 
sərəncamı digərlərindən fərqləndirən 
məqam onun daha geniş kontingenti əhatə 

etməsi, azadlığa çıxanlar sırasında fərqli 
siyasi düşərgələrin təmsilçilərinin üstünlük 
təşkil etməsidir. Prezidentin fərqli fikir 
daşıyıcılarına qarşı humanist davranışları 
onun gücünün, qüdrətinin, xalq tərəfindən 
yetərli dəstək almasının bariz nümunəsi 
kimi şərh olunur. Təsadüfi deyil ki, sonuncu 

əfv sərəncamı həm ölkə içindəki müxalifət 
partiyaları, həm də beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən də pozitiv bəyanatlarla qarşıla-
nır. Hesab edirik ki, Prezidentin bu addımı 
ölkədə həmrəyliyin daha da artması-
na, xalqın Prezident ətrafında daha sıx 
birləşməsinə təkan vermiş olacaq. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Erməni əsgərlərin cəzalandırılaraq 
Dağlıq Qarabağa göndərilməsi 

bir çox mətləblərdən xəbər verir
 � Ermənistandakı ağır sosial-

iqtisadi durum artıq silahlı qüvvələrə 
də sirayət etməkdədir. Bunu Trend-ə 
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı 
Elman Nəsirov deyib.

E.Nəsirov bildirib ki, Ermənistan ordusun-
da çox ciddi böhranın yaşandığı haqqında 
məlumatlar yayılır: “Xüsusilə də Ermənistanda 
geniş rezonans doğuran hadisə erməni 
əsgərlərin öz zabitlərinə qarşı qiyam qaldır-
ması ilə bağlıdır. Ermənistanda əsgərlərin 
öz zabitlərinə etiraz olaraq hərbi hissəni tərk 
etməsi yerli kütləvi informasiya vasitələrində 
və sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan 
hadisəyə çevrilib və iş o yerə gəlib çatıb ki, Sar-
kisyan rejimi zamanı olduğu kimi Ermənistanda 
yenidən əsgər analarının etirazları başlayıb”.

Deputatın sözlərinə görə, diqqətdən yayın-
mayan digər məqam isə odur ki, qiyama cəhd 
edən və hərbi hissəni tərk edən əsgərlərin 
tutulması və onların cəzalandırılaraq Dağlıq Qa-
rabağa cəbhə xəttinə göndərilməsi faktını məhz 
Ermənistan mətbuatı yayır: “Fikir verirsinizsə, 
qiyam qaldıran əsgərlərin cəza yeri məhz 
Dağlıq Qarabağdır. Bununla da növbəti dəfə 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
iştirakı və Ermənistan hərbi qulluqçularının bir-
başa Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət keçməsi 
ilə bağlı faktlar Ermənistan mətbuatı tərəfindən 
dilə gətirilir”.

E.Nəsirov hesab edir ki, bu hadisə çox 
mətləblərdən xəbər verir: “İlk növbədə onu 
göstərir ki, təkcə erməni əhalisi ac-yalavac 

deyil, eyni zamanda, Ermənistan silahlı 
qüvvələrində özbaşınalıq baş alıb gedir və 
əsgər və zabitlər arasında çox böyük uçurum 
var, bu gün erməni əsgəri öz zabitinə etibar 
etmir, ona inanmır. Belə bir əsgərdə hansı 
döyüş ruhu ola bilər? Bu, Ermənistan rəhbərliyi 
üçün çox ciddi siqnaldır: əgər vəziyyət belə 
davam edərsə və Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tezliklə 
konstruktiv mövqe ortaya qoymazsa, istisna 
deyil ki, çox uzaq olmayan bir perspektivdə, 
ümumiyyətlə, Ermənistanın ali baş komandanı 
silahlı qüvvələrsiz qala bilər və yaxud silahlı 
qüvvələrin olması belə nominal xarakter daşı-
yar”.

Deputat vurğulayıb ki, heç bir döyüş ruhu-
nun, əsgərin zabitə heç bir etimad və etibarının 
olmadığı ordu əslində ordu sayılmaz.

Ermənistan atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub 
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 

müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 24 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan 
Respublikası Noyemberyan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə, İcevan 
rayonunun Berkaber kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Qızılhacılı, Cəfərli 
kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 
Çiləbürt, Ağdam rayonunun Baş Qərvənd, 
Acarlı, Yusifcanlı, Füzuli rayonunun 
Qərvənd, Qaraxanbəyli, Kürdlər kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Ağdam 
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın modern dünyanın yeni ça-
ğırışlarına uyğunlaşdırılması üçün kompleks proqramlar həyata 
keçirir. Bu islahatlar imkan verəcək ki, Azərbaycan regionun lider 

dövləti statusunu qorumaqla yanaşı, yeni nailiyyətlər qazansın, dünya-
nın modern, inkişaf etmiş ölkələri sırasında öz yerini möhkəmləndirsin.
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Əlbəttə, bu inam ulu öndərin 
siyasi varisi İlham Əliyevin üzərinə 
böyük məsuliyyət qoyurdu. Hələ 
prezident seçkiləri ərəfəsində, 
yəni 2003-cü il avqustun 15-də 
prezidentliyə namizəd, Baş nazir 
İlham Əliyev ABŞ-ın Assoşiey-
ted Press agentliyinin müxbirinə 
müsahibəsində demişdi: “Ölkəmizin 
əksər vətəndaşları üçün də ən 
başlıcası indiki siyasətin davam 
etdirilməsi, indiki vəziyyətin qoru-
nub saxlanmasıdır. Əgər bu gün 
məni bunun üçün lazımlı adam 
hesab edirlərsə, bu məsuliyyəti 
üzərimə götürməyə hazıram”. Bu 
əminliyin arxasında Heydər Əliyev 
məktəbinin verdiyi güc, siyasi 
səriştə, möhkəm iradə və xalqın 
ümummilli liderin siyasətinə inamı 
dayanırdı.

Cənab İlham Əliyev o vaxt 
praqmatik siyasətçi kimi özünü 
ölkə, xalq qarşısındakı xidmətləri 
ilə təsdiq etmişdi və bilirdi ki, yalnız 
Heydər Əliyev strategiyasını həyata 
keçirməklə, bu dahi şəxsiyyətin 
siyasi yolunu davam etdirməklə 
Azərbaycanı güclü dövlətə 
çevirmək mümkündür. 

Həmin dövrdə İlham Əliyevin 
prezident seçilməsi xalqın ulu 
öndərə, onun siyasi kursuna sa-
diqliyini bir daha nümayiş etdirdi. 
Bu, həm də hər bir Azərbaycan 
vətəndaşının ümummilli liderə sev-
gisinin və sonsuz inamının təsdiqi 
idi. 

Prezident kimi fəaliyyətə 
başlayan cənab İlham Əliyev 
andiçmə mərasimində ona 
göstərilən etimada görə xalqına 
minnətdarlığını bildirərək, Heydər 
Əliyev siyasətinə sadiq qalacağını 
bəyan etdi: “Azərbaycanı qüdrətli 
dövlətə çevirmək üçün ən başlıca-
sı, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti 
davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək 
kürsüdən çıxış edərkən mən 
Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, 
bu siyasətə sadiq qalacağam, heç 
vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, 
Heydər Əliyevin siyasətini davam 
etdirəcəyəm”.

Beləliklə, 2003-cü ildən etibarən 
respublikada sosial-iqtisadi inkişaf 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil 
idi. Dövlət başçısının “Azərbaycan 
Respublikasının sosial-iqtisa-
di inkişafının sürətləndirilməsi 
tədbirləri haqqında” 24 noyabr 
2003-cü il tarixli fərmanına uyğun 
olaraq, islahatların dərinləşməsi, 
aqrar siyasətin institusional 
mexanizmlərinin, həmçinin iqtisa-
di rıçaqların tətbiqinə əsaslanan 
tənzimləmə mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə 
başlandı. 2004-2008-ci, 2009-2013-
cü və 2014-2018-ci illərdə ölkədə 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
üzrə Dövlət proqramlarının icrası 
yerlərdə müasir sosial və istehsal 
infrastrukturun formalaşdırılmasına, 
kəndlə şəhər arasındakı fərqlərin 
minimuma endirilməsinə zəmin ya-
ratdı. Regionların siması tamamilə 
dəyişdi. 

Ümumiyyətlə, 2003-cü ildən 
ötən 15 il ərzində Azərbaycan xalqı 
və dövləti, sözün əsl mənasında, 
sürətli inkişaf dövrünü yaşamış, 
ölkəmiz dünya iqtisadi sisteminə in-
teqrasiya olunmuş, ərzaq və ekoloji 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, iqti-
sadiyyatın diversifikasiyası yüksək 
səviyyədə həyata keçirilmişdir.

Əlbəttə, bütün bunlar cənab 
İlham Əliyevin düşünülmüş so-
sial-iqtisadi inkişaf strategiyası 
sayəsində, konkret istiqamətlər 
üzrə hazırlanan proqramlar 
əsasında uğurla gerçəkləşmişdir. 
Təkcə belə bir faktı xatırlat-
maq kifayətdir ki, 2003-2018-ci 
illər ərzində dövlət başçısının 
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkə 
üzrə ümumilikdə 202 proqram, o 
cümlədən 12 konsepsiya, 12 milli 
strategiya,12 strateji yol xəritəsi, 95 
Dövlət proqramı, 10 milli fəaliyyət 
planı, 23 tədbirlər planı, 21 tədbirlər 
proqramı, 17 milli plan və proqram 
qəbul edilmişdir. 

Göstərilən strateji sənədlər 
əsasında həyata keçirilən 
məqsədyönlü siyasət ölkəmizdə 
iqtisadiyyatın bütün sahələrinin 
uğurla inkişafına təminat yarat-
mışdır. Bununla əlaqədar özünün 
təkcə iqtisadi deyil, həm də sosial 
önəmliliyi ilə seçilən aqrar sahədə 
baş verən irəliləyişlər üzərində 
xüsusi dayanmaq istərdik. Pre-
zident İlham Əliyevin qeyd etdiyi 

kimi,“Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
böyük potensiala malikdir və 
ölkənin qeyri-neft strategiyasında 
ən əhəmiyyətli seqmentlər sırasın-
da qalır. Buna görə kənd təsərrüfatı 
qeyri-neft məhsullarının ixracını, 
ərzaq təhlükəsizliyini və insanlar 
üçün iş yerlərini təmin edə bilən 
sahədir”.

Dövlət müstəqilliyinin ilk 
illərindən ümummilli lider Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə 
aparılan əsaslı aqrar islahatlar 
kənd təsərrüfatında azad sahibkar-
lıq sisteminin formalaşdırılmasını 
təmin etmiş, onun dinamik inki-
şaf yoluna çıxarılmasına imkan 
vermişdir. Aqrar sahənin inkişafı ilə 
bağlı məsələlər daim cənab İlham 
Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzində 
olmuş, sistem transformasiyalarının 
sonrakı mərhələlərində də islahat-
lar ardıcıl surətdə dərinləşdirilmiş, 
sahəyə çoxşaxəli dövlət dəstəyi 
sistemi formalaşdırılmışdır. 

Postislahat dövründə ümumən 
makroiqtisadi sabitlik bərqərar 
olmuşdur ki, bu da digər sahələrdə 
olduğu kimi, kənd təsərrüfatının 
da davamlı artım rejimində inkişa-
fının mühüm amillərindən birinə 
çevrilmişdir. Azərbaycan dövləti 
tərəfindən uğurlu siyasətın həyata 
keçirilməsi sayəsində göstərilən 
dövrdə baş vermiş qlobal maliyyə 
və iqtisadi böhranın zərərli 
təsirlərindən qorunmaq mümkün 
olmuşdur. 

Digər tərəfdən, sürətli inkişaf 
strategiyasının reallaşdırılma-
sı gedişində gəlirlərin yüksək 
templə artırılması aqrar istehsal 
məhsullarına tələbin yüksəlməsi, 

daxili bazarın genişlənməsi 
ilə nəticələnmişdir. 

Məlumdur ki, bütün 
dövlətlərdə olduğu kimi, 
Azərbaycanda da kənd 
təsərrüfatı istehsalçıları im-
tiyazlı vəziyyətdədir. Onlar 
1999-cu ildən başlayaraq 
torpaq vergisindən başqa, 
bütün vergilərdən azad edilmiş, 
2007-ci ildən etibarən isə gübrə, 
toxum, cins mal-qara, texnika, 
yanacaq, motor yağı və s. almaq 
üçün büdcədən verilən subsidiyalar 
və güzəştlərlə təmin olunmuşlar. 

Ötən 10 il müddətində kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-
larına müxtəlif dəstək tədbirləri 
üzrə 1,2 milyard manata yaxın 
subsidiya ödənilmişdir. “Aqrolizinq” 
ASC tərəfindən ölkəyə 44 minə 
yaxın kənd təsərrüfatı texnikası, 
843 min ton mineral gübrə və 30 
mindən artıq damazlıq heyvan 
gətirilərək güzəştli şərtlərlə lizinq 
yolu ilə istifadəyə verilmişdir. Cins 
mal-qara, toxum, şitil, gübrələr, 
pestisidlər, laboratoriya avadan-
lığının idxalı, həmçinin satışı, 
taxıl və paxlalı bitkilərin toxumla-

rının becərilməsi, təmizlənməsi, 
çeşidlənməsi və kalibrlənməsi üçün 
maşınların idxalı və satışı, kənd 
təsərrüfatı heyvanlarının, habelə 
quşların profilaktikası, diaqnosti-
kası və müalicəsi üçün baytarlıq 
preparatlarının, suvarma və başqa 
məqsədlər üçün kənd təsərrüfatı 
təyinatlı qurğuların, maşın, avadan-
lıq və texnikanın idxalı ƏDV-dən 
azad edilmişdir.

Yeri gəlmişkən, “Bitkiçilikdə 
intensiv inkişafın təmin edilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Prezidentinin 
2018-ci il 2 mart tarixli sərəncamına 
əsasən, satış qiymətinə tətbiq olu-
nan güzəştin yuxarı həddinin mine-
ral gübrələr üçün 50 faiz, pestisidlər 
üçün isə 5 dəfə artırılması məhsul 
istehsalçıları tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanmışdır.

Yuxarıda qeyd edilən stimul-
laşdırıcı tədbirlərdən başqa, kənd 
təsərrüfatı istehsalçıları, həmçinin 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun 
xətti ilə güzəştli kreditlərdən istifadə 
imkanları əldə etmişlər. 

Onu da xatırladaq ki, hər 
il dövlət büdcəsindən aqrar 
sektorun istehsal infrastruk-
turunun genişləndirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinə daha böyük 
həcmdə vəsait yönəldilir, kənd 
təsərrüfatı istehsalçılarına dəstək 
formaları genişləndirilir, onlara 
subsidiyaların verilməsi və güzəştli 
qaydada kreditləşdirmənin həyata 
keçirilməsi üçün ayrılan resurslar 
əhəmiyyətli dərəcədə artırılır. 

Ölkəmizdə aqrar sahənin 
inkişafına, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinə yönəldilmiş Dövlət 

proqramlarının həyata keçirilməsi, 
geniş institutsional quruculuq və 
modernləşdirmə tədbirləri kənd 
təsərrüfatını yeni mövqelərə çıxar-
masına şərait yaradır. Nəticədə 
ərzaq təyinatlı məhsullarla 
özünütəminetmə səviyyəsinin 
yüksəldilməsində əhəmiyyətli 
irəliləyişlərə nail olunmuş, meyvə, 
tərəvəz və bir sıra digər kənd 
təsərrüfatı məhsulları və onların 
emalından alınan ərzaq məhsulları 
və içkilərin ixracı həcminin artımı 
davamlı xarakter almışdır. Həmin 
məhsulların payına qeyri-neft ixra-
cının yarısından çoxu düşür. 

Ölkədə realllaşdırılan sürətli in-
kişaf strategiyası çərçivəsində son 
15 ildə kənd təsərrüfatının istehsal 
həcminin 2 dəfəyədək artması 
təmin olunmuşdur. Kənd təsərrüfatı 

məhsullarının artım tempi ölkə 
əhalisinin artım tempini 3 dəfədən 
çox qabaqlamış, bununla əlaqədar 
adambaşına istehsal həcmi 1,5 
dəfədən çox yüksəlmişdir.

Aqrar sahədə dövlət dəstəyi 
tədbirlərinin davam etdirildiyi bütün 
bu illər ərzində kənd təsərrüfatı 
məhsullarının intensiv metodlar 
və müasir texnologiyalar əsasında 
istehsalı və emalı geniş miqyas 
almış, aqrar sektorun infrastruktur 
təminatı xeyli yaxşılaşmışdır. Tax-
takörpü və Şəmkirçay su anbarları-
nın istifadəyə verilməsi sayəsində 
suvarılması təmin ediləcək on 
minlərlə hektar yeni torpaq sahəsi 
dövriyyəyə daxil edilmişdir. Ölkə 
əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyi daha 
da möhkəmləndirilmiş, əsas ərzaq 
məhsulları üzrə özünütəminetmə 
səviyyəsi artmışdır. 

Qeyd edildiyi kimi, son 15 ildə 
aqrar sahədə sistemli şəkildə 

həyata keçirilən islahatlar və 
göstərilən yüksək dövlət dəstəyi 
sayəsində kənd təsərrüfatında 
istehsal göstəriciləri də davamlı 
olaraq yüksəlmişdir. Bu nəticələr 
daxili bazarda yerli istehsal 
hesabına təklifin artmasına, 
özünütəminetmə səviyyəsinin 
yüksəlməsinə, fermerlərin gəlir 
əldə etmək imkanlarının yaxşılaş-
masına şərait yaratmaqla bərabər, 
qeyri-neft ixracının artırılmasında 
da mühüm rol oynamışdır. Bu 
fikrin təsdiqi olaraq statistikaya 
əsasən xatırladaq ki, 2003-2017-ci 
illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalının real artımı ümumilikdə 
166,4 faiz, o cümlədən bitkiçilik 
sahəsində 156,7 faiz, heyvan-
darlıq sahəsində isə 177,8 faiz 
təşkil etmişdir. Dünya Bankının 
məlumatlarında isə bildirilir ki, 
sözügedən dövrdə Azərbaycanda 
kənd təsərrüfatının real artımı 
dünya üzrə orta göstəricidən, 
habelə region ölkələrinin müvafiq 
göstəricisindən yuxarı olmuş-
dur. Qeyd edilən dövrdə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının ixrac 
həcminin 6,3 dəfə, o cümlədən 
meyvə-tərəvəz məhsullarının isə 
10,4 dəfə artırılması da yuxarıdakı 
fikri bir daha təsdiq edir.

Yüksək əlavə dəyər yaradan 
ənənəvi sahələr-- pambıqçılıq, 
tütünçülük, çəltikçilik, baramaçı-
lıq, çayçılıq, üzümçülük və sitrus 
meyvəçiliyi ilə bağlı qəbul olunan 
Dövlət proqramları çərçivəsində 
həyata keçirilən islahatlar da aqrar 
sahənin inkişafını sürətləndirmişdir. 
Nəticədə kənd yerlərində geniş 
məşğulluq potensialı yaradılmış, 
şəhərdən kəndə miqrasiya meyilləri 
güclənmişdr.

Aqrar sahənin inkişafına ölkə 
Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq 
edilməsi haqqında” 6 dekabr 
2016-cı il tarixli fərmanı və 16 
mart 2016-cı il tarixli sərəncamı 
ilə təsdiqlənmiş “Milli iqtisadiyyat 
və iqtisadiyyatın əsas sektorları 
üzrə strateji yol xəritəsinin başlı-
ca istiqamətləri” də mühüm təsir 
göstərmişdir. 

Qeyd olunan strateji yol 
xəritələri 2016-2020-ci 
illərdə iqtisadi inkişaf strate-
giyasını və tədbirlər planını, 
həmçinin 2025-ci ilə qədər 
olan dövr üçün 12 istiqamət 
üzrə uzunmüddətli baxışı, o 
cümlədən “Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı 
və emalı üzrə Strateji yol 
xəritəsi”ni əhatə edir.

Yerli iqtisadiyyatın 
beynəlxalq aləmdə rəqabətə 
davamlılığının artırılması, 
idxaldan asılılığın azaldıl-
ması, qeyri-neft məhsulları 
ixracının əsaslı şəkildə 
artırılması məsələləri yeni 

mərhələnin əsas prioritetləridir. 
Strateji yol xəritəsi ortamüddətli 
və uzunmüddətli perspektivdə 
iqtisadiyyatın və onun prioritetli 
sahələrinin davamlı inkişafının 
təmin olunmasına yönəldilmişdir. 

Yol xəritəsində aqrar risklərin 
sığortalanması, yəni quraqlıq, 
dolu, qasırğa və s. əlverişsiz təbii 
hadisələr üzündən yarana biləcək 
məhsul itkisi ilə əlaqədar fermerə 
dəyən zərərin qismən və ya tam 
ödənilməsi məsələsinə əhəmiyyətli 
yer ayrılmışdır. Bununla əlaqədar, 
Aqrar Sığorta Fondunun yaradıl-
ması planlaşdırılır. Bütövlükdə, 
2020-ci ilə qədər kənd təsərrüfatı 
sahəsində tədbirlərin reallaşdırılma-
sı hesabına ümumi daxili məhsulun 
1,2 milyard manat artırılması 
nəzərdə tutulmuşdur.

“Kənd təsərrüfatı məhsullarının 

istehsalı və emalı üzrə Strateji yol 
xəritəsi”ndə nəzərdə tutulanların 
həyata keçirilməsi Azərbaycan 
Prezidentinin 29 yanvar 2019-cu 
il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası regionla-
rının 2019–2023-cü illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” 
ilə dəstəklənir. Bu isə şübhəsiz ki, 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsa-
lını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa 
və əhalinin bu məhsullara artan 
tələbatını təmin etməyə geniş im-
kanlar açacaqdır.

Aqrar sahənin innovativ tex-
nologiyalar əsasında inkişafının 
sürətləndirilməsi ilə bağlı məsələlər 
son dövrlərdə ayri-ayri sahələr üzrə 
qəbul olunmuş Dövlət proqramla-
rında da əksini tapmışdır. Strategi-
ya sənədlərində müəyyənləşdirilən 
innovativ inkişaf vəzifələrinin 
həyata keçirilməsi məhsuldarlığın 
yüksəldilməsi, istehsal xərcləri 

səviyyəsinin aşağı salınması 
istiqamətlərində öz bəhrəsini 
verməkdədir. Bütün bunlar son 
nəticədə əkinçilik və heyvan-
darlıqda rəqabətqabiliyyətliliyin 
yüksəldilməsinə imkan yaradır, xari-
ci bazara çıxış imkanlarını artırır.

Aqrar sahə məhsulları ixracı-
nın artırılmasının əsas hədəf kimi 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar, 
ölkədə və onun hüdudları xaricində 
logistik ixrac infrastrukturunun 
formalaşması prosesinə başla-
nılmışdır. Artıq meyvə-tərəvəz 
məhsullarının sürətlə daşınması 
üçün “yaşıl” dəhlizlər yaradılır, 
yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının 
xaricdə reklamı üzrə kompleks 
tədbirlər həyata keçirilir. Paytaxtın 
Ekspo mərkəzində hər il real-
laşdırılan “World Food Azerbai-
jan” beynəlxalq kənd təsərrüfatı 
sərgiləri yerli məhsulların ixrac 
potensialını genişləndirməyə şərait 
yaradır.  Hazırda yerli aqrosənaye 
məhsulları dünyanın bir çox bazar-
larına ixrac olunur. Bu siyahıya Ru-
siya Federasiyası, MDB-nin digər 
dövlətləri və Baltikyanı ölkələrlə 
yanaşı, Türkiyə, Çin, Çexiya, Avs-
triya, Almaniya, İspaniya, İtaliya, 
Şimali Avropa ölkələri, Hindistan, 
İordaniya, BƏƏ də daxildir.

Araşdırmalar göstərir ki, 
respublikada kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsal potensia-
lından istifadə səviyyəsi ən yaxşı 
halda 30-35 faiz təşkil edir. Bu 
sahədə məhsuldarlığın, məhsul 
istehsalının artırılması, istehsal 

xərclərinin minimuma endiriməsi 
yolu ilə iqtisadi səmərəliliyin 
yüksəldilməsi və rəqabət üstün-
lüyünün rəqabətqabiliyyətliliyə 
çevrilməsi üçün qarşıda həlli vacib 
bir sıra məsələlər durur. Buna 
əkinə yararlı suvarılan torpaqların 
münbitliyinin bərpasını, yerli to-
xumçuluğun inkişafını, innovativ və 
institusional metodlardan istifadəni, 
peşə vərdişləri və savadlılığı ilə ya-
naşı, qərar qəbul etmə qabiliyyətli 
sahibkarların yetişdirilməsi, seçilmiş 
müəssisə tipindən asılı olmayaraq, 
çevik idarəetmə üsullarını, nəhayət, 
birgə təsərrüfatçılıq, kooperativ 
fəaliyyətin aşılanması və tətbiqini 
misal göstərmək olar.

Qeyd edilən ideyanın həyata 
keçirilməsi istiqamətində zəruri 
institutsional baza yaradılmışdır. 
2016-ci ildə “Kənd təsərrüfatı 
kooperasiyası haqqında” qanun 
qəbul olunmuşdur. Eyni zaman-
da, Azərbaycan Prezidentinin 14 
iyul 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə 
“Azərbaycan Respublikasında kənd 
təsərrüfatı kooperasiyasının inki-
şafına dair 2017-2022-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.

Hazırda ölkədə pilot 
kooperativlər yaradılmağa başlan-
mışdır. Pilot kooperativlər müvafiq 
istiqamətlər üzrə kooperativlərin 
kütləvi formalaşdırılması və 
fəaliyyət göstərmələri üçün zəruri 

mexanizmlərin yaradılması və sı-
naqdan keçirilməsi üçün poliqonla-
ra çevrilməlidir. Eyni zamanda, qar-
şıdakı dövrdə kənd təsərrüfatında 
kooperativlərin, xüsusilə istehsal 
kooperativlərinin, yaradılması 
istiqamətində işlərin kampaniyaya 
çevrilməsinə imkan verilməməlidir. 

Yəni beynəlxalq təcrübə əsas 
götürülməklə, kooperativlərin 
regional torpaq-iqlim şəraiti nəzərə 
alınmaqla konüllülük və stimul-
laşdırma əsasında yaradılması 
prinsipinə sonadək əməl edilməlidir. 
Bununla yanaşı, onların forma-
laşdırılması zamanı yerli mental 
xüsusiyyətlər, təsərrüfatçılıq 
təcrübələri nəzərə alınmalıdır. Koo-
perativin ölçülərini səciyyələndirən 
göstəricilərin, yəni onun üzvlərinin 
sayının və istifadəsində olacaq 
torpaq sahəsinin konkret şəraitdən 
asılı olaraq fərqli ola biləcəyi 
diqqət mərkəzində saxlanılmalı-

dır. Hətta eyni inzibati rayon və 
ya yaşayış məntəqəsi daxilində 
də bu fərqlər əhəmiyyətli ola bilər. 
Bununla əlaqədar, arqar isteh-
sal kooperativlərinin ölçülərinin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı hər 
hansı bir xarici ölkənin, məsələn, 
İsrailin təcrübəsindən çıxış etməklə 
irəli sürülən ekspert fikirinin ümumi 
tövsiyə kimi yayılması təşəbbüsünə 
ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. 

Digər həlli vacib məsələlərdən 
biri də kənd təsərrüfatı 
müəssisəsində fəaliyyət göstərən 
mütəxəssisin, iş adamının, sa-
hibkarın peşə savadlılığı ilə 
bərabər, onun təşkilatçılıq, iqti-
sadi əsaslandırma, idarəetmə, 
planlaşdırma və nəhayət, düzgün 
qərar qəbul etmə qabililiyətliliyi 
ilə bağlıdır. Bu sahədə məsləhət 
xidmətlərinin əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi və davamlılığının 
təmin olunması ilə yanaşı, müvafiq 

Dövlət proqramının işlənməsinə və 
reallaşdırılmasına ehtiyacın təmin 
olunması kənd təsərrüfatında yeni 
nəsil sahibkarlar ordusunun yaran-
masını sürətləndirir.

Dövlətin tapşırıq və tələblərinə 
nəzərən aqrar sahənin müasir 
inkişaf mərhələsində vurğula-
nan məsələlərin həllinin tam 
gerçəkləşdirilməsi üçün ardıcıl, sis-
tem xarakterli məhsuldar fəaliyyət 
planının reallaşdırılacağı şübhə 
doğurmur.

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqamı da xüsusi vurğulamaq 
istərdik. Cənab İlham Əliyev 
bütün prezident seçkilərində 
ötən fəaliyyəti dövründə siyasi, 
sosial-iqtisadi sahələrdə əldə 
olunan nailiyyətlərin növbəti 
illərdə də davam etdiriləcəyi, bu 
məqsədlə çox ciddi tədbirlər həyata 
keçiriləcəyi, islahatların daha da 
dərinləşdiriləcəyi və vətəndaşların 
yaşayış səviyyəsinin daha da 
yaxşılaşdırılacağı anonsunu 
vermiş, qarşıda duran vəzifələri 
müəyyənləşdirmişdir. Məhz həmin 
vəzifələrin son 15 ildə layiqincə 
yerinə yetirilməsi nəticəsində 
ölkəmizdə möhkəm sosial-iqtisadi 
potensial formalaşdırılmasıdır. 
Bu fikri konkret rəqəmlərlə ifadə 
etsək, deyə bilərik ki, son 15 ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 
milyard dollara yaxın vəsait yatırıl-

mış, qeyri-neft sektoruna qoyulan 
məbləğ isə 100 milyard manatdan 
çox olmuşdur. Bundan başqa, 
sözügedən dövrdə Azərbaycanın 
qeyri-neft sektoru 3,2 dəfə, qeyri-
neft sənayesi 2,6 dəfə, kənd 
təsərrüfatı 1,8 dəfə, rabitə 4,9 dəfə, 
turizm 20,2 dəfə artmışdır. Bunun 
nəticəsində isə işsizlik səviyyəsi 5 
faizə qədər endirilmiş, 1,9 milyon 
yeni iş yeri yaradılmışdır. 

Prezident İlham Əliyev Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin birinci 
yarısının sosial-iqtisadi inkişafı-
nın yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasında 
söylədiyi nitqində bu məqama 
toxunaraq demişdir: “Aprel ayında 
keçirilmiş prezident seçkiləri bir 
daha onu göstərdi ki, Azərbaycan 
xalqı bizim siyasətimizə çox böyük 
dəstək verir. Seçkilərdə qazandı-
ğım inamlı qələbə onu göstərir ki, 
son 15 il ərzində görülmüş işlər 
Azərbaycan xalqı tərəfindən çox 
yüksək qiymətləndirilir. Bu böyük 
dəstək bizə imkan verəcək ki, bun-
dan sonra da ölkəmizi inkişaf yolu 
ilə inamla irəliyə aparaq”.

Dövlətimizin başçısı bu il 
martın 1-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə 
görüşündə isə həmin fikrin davamı 
olaraq vurğulamışdır: “Ölkəmiz 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoyur, bütün sahələrdə çox ciddi 
islahatlar aparılır. İslahatların yeni 
mərhələsinin anonsu keçən il prezi-
dent seçkilərindən sonra verilmişdir. 
Ciddi islahatların hazırlanması üçün 
keçən ilin ikinci yarısında çox fəal iş 
aparılırdı və bu ilin əvvəlindən ge-
nişmiqyaslı islahatlara start verildi. 
Bu islahatlar bütün sahələri əhatə 
edəcək. Buna ehtiyac var. Hətta in-
kişaf etmiş ölkələrdə daim islahatlar 
aparılır. İslahatlar yenilik, yeni ya-
naşma, mövcud problemlərin həlli 
deməkdir. Bu baxımdan 2019-cu il 
əvvəlki illərdən fərqlənən çox ciddi 
il olacaqdır”.

Dövlət başçısının qeyd et-
diyi kimi, keçən il prezident 
seçkilərindən sonra anonsu verilən 
islahatların yeni mərhələsi artıq 
üç aydır ki, başlanmışdır. Qısa 
müddət ərzində ölkə əhalisinin 
yaşayış səviyyəsinin və sosial rifa-
hının yüksəldilməsi istiqamətində 
ciddi tədbirlər gerçəkləşdirilmiş, 
Prezident İlham Əliyevin birbaşa 
rəhbərliyi altında pensiya, ünvanlı 
yardım, əlilliyə görə müavinətlərin 
verilməsi və məşğulluq sahələrində 
şəffaflığın, habelə sosial ədalətin 
tam təmin olunması, bürokratiya, 
süründürməçilik və korrupsiya 
hallarının aradan qaldırılması, 

məmur-vətəndaş təmasının mini-
muma endirilməsi ilə bağlı mühüm 
addımlar atılmışdır. 

Dövlət başçısının qeyd etdiyi 
kimi, 2017-ci il iqtisadi sabitləşmə 
ili olmuşdur. Keçən il isə iqtisadi 
inkişaf mərhələsinə qədəm qo-
yulmuşdur. Bu il isə artıq inkişaf 
daha da böyük ölçülərlə özünü 
göstərir: “İqtisadi islahatlar imkan 
verdi ki, sosial sahədə çox ciddi 
addımlar atılsın. Bu ilin əvvəlindən 
keçən il ərzində hazırlanmış sosial 
layihələr icra edilməyə başlan-
mışdır. Azərbaycan vətəndaşları 
bunu yaxşı bilirlər. Minimum 
əməkhaqqının, minimum pensi-
yanın təxminən 40 faiz artırılması 
830 minə yaxın insanı əhatə edir. 
Sosial müavinətlərin orta hesabla 
100 faiz artırılması təxminən 600 
min insanı əhatə edir. Çoxmənzilli 
binaların sənədləşdirilməsi 
təxminən 350-400 min insanı əhatə 
edir. Şəhid ailələrinin problemlərinin 
həlli, müavinətlərin artırılması və 
ödənişlərin verilməsi minlərlə insanı 
əhatə edir. Tələbələrin təqaüdləri 
əhəmiyyətli dərəcədə artırıldı, 
bu da 100 mindən çox tələbənin 
maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırır”. 

Bütün bunlar deməyə əsas verir 
ki, son 15 illik zaman kəsiyində baş 
verən uğurlu iqtisadi inkişaf prosesi 
hazırda uğurla davam etdirilir və 
bu, sosial sahədə də geniş isla-
hatların aparılmasına və əhalinin 
sosial rifahının yüksəldilməsinə 
real imkanlar yaradır. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan 
dünyanın iqtisadi cəhətdən güclü, 
nüfuzlu ölkəsi olmaqla yanaşı, 
insan inkişafı indeksinə görə, 
öndə gedən ölkələrdən biri kimi 
qiymətləndirilir və xalqımızın firavan 
gələcəyə ümidlərini daha da artırır. 

Sadıq SALAHOV, 
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Sosial-iqtisadi islahatlar 
yeni mərhələyə daxil olur

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi  1993-2003-cü 
illər ölkəmiz üçün həlledici dövr olmuş, bu illər ərzində dövlətçiliyimizin möhkəm 
təməli qoyulmuş, respublikanın istər daxili, istərsə də xarici siyasətlə bağlı strateji xətti 

müəyyənləşdirilmiş, Azərbaycan dünya birliyinə qovuşmuşdur. Həmin müddətdə ciddi islahat-
lar aparılmış, bazar təsərrüfatçılığı sisteminin əsasları formalaşdırılmış, respublikaya böyük 
həcmdə investisiyaların cəlb olunması geniş vüsət almışdır. Eyni zamanda, o dövrdə müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edilmiş, siyasi sistem möhkəmləndirilmiş 
və ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradılmışdır. Lakin ulu öndərin səhhətində 
problemlər yaranması səbəbindən bir sıra taleyüklü layihələrin icrasının yarımçıq qalma ehtimalı 
ortya çıxa bilərdi. Ona görə də 2003-cü il oktyabrın 1-də Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan 
xalqına müraciət edib öz namizədliyini siyasi varisi İlham Əliyevin xeyirinə geri götürdüyünü elan 
edərək bildirirdi: “Üzümü Sizə – həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində 
prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini 
İlham Əliyevi dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya 
siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm 
ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli 
övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı 
yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm 
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.



28 mart 2019-cu il, cümə axşamı10
Prezidentimizin qayğısı bizə böyük təsəllidir

 � Bu gün Azərbaycan dövlətinin, onun başçısının öz 
vətəndaşlarına göstərdiyi diqqət və qayğı cəmiyyətimiz, o 
cümlədən müharibə əlilləri və şəhid ailələri tərəfindən razılıqla 
qarşılanır. Mən qürurla deyirəm ki, hazırda müharibə əlilləri, 
veteranları və şəhid ailələrinə göstərilən qayğı daimi xarakter 
daşıyır. Bu qəbildən olan ailələrin sosial ehtiyaclarının dövlət 
tərəfindən ödənilməsi, həmçinin Vətən uğrunda öz canından 
keçmiş şəhidlərin və Qarabağ müharibəsi əlillərinin övladlarının 
təhsil haqqından azad edilməsi, eyni zamanda, bu insanların 
mənzil və avtomobillərlə təmin olunması dövlət başçısının bizə 
olan diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir.

Prezident İlham Əliyevin ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, 
ölmüş və hərbi əməliyyatlarla 
əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə 
görə ölmüş elan edilmiş hərbi 
qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı imzaladığı fərmana əsasən 
şəhid ailələrinin vərəsələrinə 11 min 
manat verilməsi bizə göstərilən qay-
ğının növbəti mərhələsi oldu. Artıq 
şəhid ailələrinin əksəriyyəti həmin 
ödəməni alıb.

Oğlum Faiq Rzayev 1994-cü ildə 

Daxili Qoşunların çavuşu kimi Cocuq 
Mərcanlının azad olunması uğrunda 
döyüşüb və şəhid olub. Oğlumun 
qanı yerdə qalmadı. Cocuq Mərcanlı 
düşməndən azad edildi. Bu gün bü-
tün dünya Cocuq Mərcanlını tanıyır. 
2015-ci ildə möhtərəm Prezidenti-
mizin sərəncamı ilə oğlum “İgidliyə 
görə” medalı ilə təltif olunub.

Dövlət başçımızın şəhid ailələrinə 
diqqət və qayğısı hər an hiss olunur. 
Oğlumun hərbi xidmətdə olduğu 
Daxili Qoşunların rəhbərliyi tez-tez 
evimizdə qonaq olur, keçirdikləri 

tədbirlərə məni də dəvət edirlər. 
Buna görə, dövlətimizin başçısına və 
Daxili Qoşunların komandanlığına 
minnətdarlığımı bildirirəm.

Martın 23-ü oğlumun şəhid 
olduğu gündür. Hər il olduğu kimi, 
bu il də həmin gün Daxili Qoşun-
ların rəhbərliyi, Qadınlar Şurası-
nın sədri evimizə gələrək anım 

mərasimi keçirdilər. Onlar və evimdə 
-- oğlumun portreti önündə xatirə 
şəkli çəkdirdilər. Bu, mənim üçün 
böyük təsəllidir. Bütün bunlara 
görə möhtərəm Prezidentimizə 
minnətdaram.

Rüxsarə MƏMMƏDOVA, 
şəhid anası

Ötən il oktyabrın 15-də 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Lerikə növbəti səfəri zamanı rayon 
iqtisadiyyatının inkişafına, infrastruk-
turun qurulmasına, əhalinin sosial-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 
yönəlmiş obyektlərin açılışında iştirak 
edib, ictimaiyyətin nümayəndələri ilə 
görüşüb və dağlar diyarının gələcək 
inkişafı ilə bağlı sərəncamlar imza-
layıb. Bu, bir daha dövlətin hər bir 
bölgəyə, hər bir vətəndaşa diqqət və 
qayğı ilə yanaşdığını göstərir. 

Ölkə rəhbərinin rayona səfərindən 
dərhal sonra imzaladığı sərəncamlar 
Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun, 
Lerik şəhərində 48 mənzilli binanın 
və Orand kəndində 180 şagird yerlik 
yeni ümumtəhsil məktəbinin tikintisi 
ilə əlaqədardır. 

Biz Lerikdə olarkən 48 mənzilli 
yeni yaşayış binasının ucaldıldığı 
inşaat meydanına da baş çəkdik. 
Burada artıq yer səthindən yuxa-
rı işlərə start verildiyini gördük. 
Öyrəndik ki, icraçı təşkilat “Elnur-2” 
MMC-dir. Obyektin tikintisindən ötrü 
tələb olunan torpaq qazma işləri 
icra edilib, beton hazırlıq qatı, qrunt 
sularının qarşısının alınmasından ötrü 
ikiqat  hidroizolizasiya, dəmir-beton 
tavadan olan bünövrə işləri və zirzəmi 
hissəsində mişar daşından hörgü 
işləri başa çatdırılıb. Binanın 1-ci 
mərtəbəsinin döşəmə səviyyəsində 
monolit dəmir-beton inşaat işlərindən 
ötrü armaturlama və qəlib işləri görü-

lür. Bu ilin sonuna qədər yeni binanın 
istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

İş icraçısı Rasim Həsənov 
obyektdə işlərin cədvəl üzrə aparıl-
dığını bildirdi. Fəhlələrdən Səxavət 
Əhədov, Mirzəkişi Nəbiyev, Zaidağa 
Eynəliyev, Rövşən Əliyev, Canəli 
Rəcəbov, Elməddin Əliyev və baş-
qaları yorulmadan işləyir, gündəlik 
tapşırıqları sürət və keyfiyyətlə 
yerinə yetirməyə çalışırdılar. Binanın 
tikintisinə ümumiyyətlə 42 nəfər cəlb 
edilib.

Əvvəlki illər ərzində Lerikdə 
dövlət proqramları üzrə Qarabağ 
müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri 
üçün iki 16 bina inşa olunmuşdur. 
Bundan başqa, Dövlət Neft Şirkəti 
(SOCAR) tərəfindən daha bir 16 
mənzilli bina tikilərək rayondakı im-

kansız ailələrə verilmişdir. Ötən ildən 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi tərəfindən 13 nəfər Qarabağ 
müharibəsi əlili və şəhid ailəsi üçün, 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən 
isə təbii fəlakət nəticəsində evləri qəza 
vəziyyətinə düşmüş 30 nəfər rayon sa-
kini üçün fərdi yaşayış evlərinin inşası 
davam etdirilir. Rayonda fərdi qaydada 
tikilən evlər də çoxdur. Əhalinin yaşa-
yış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
digər tədbirlər ardıcıl həyata keçirilir.

Hazırda inşa olunan çoxmənzilli 
binaya köçəcək ailələr ötən əsrin 
30-cu illərində tikilmiş köhnə 
xəstəxana binasında yaşayanlardır. 
Həmin bina yararsız hala düşüb, 
heç bir kommunal şəraiti yoxdur. 
Sakinlərdən Malik Bağırov, Elmurad 
Şərifov, Şirin  Cabbarova, Firəngiz 

Quliyeva və başqaları nəhayət yeni 
binaya köçəcəkləri günü səbirsizliklə 
gözləyirlər. Onlar Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamından 
hədsiz sevindiklərini bildirdilər. Adi 
vətəndaşlara dövlət qayğısından 
hədsiz məmnun olduqlarını dilə 
gətirdilər.

Onu da qeyd edək ki, yeni əsrin 
əvvəllərindən Lerikdə əhalinin sosial-
məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdı-
rılması üzrə tədbirlər ardıcıl davam 
etdirilir. Təkcə ötən il 16,5 meqavat 
gücündə modul tipli elektrik stansi-
yasında, şəhərin içməli su və kana-
lizasiya sistemi layihəsi üzrə tikinti 
işləri başa çatdırılıb, iki subartezian 
quyusu qazılaraq istifadəyə verilib. 
Bundan başqa, Prezidentin müvafiq 
sərəncamları ilə ayrılmış vəsaitlər 
hesabına rayonda 10 modul tipli və 
Orand kəndində 180 şagird yerlik 
məktəb binasının, 50 yerlik Noda 
kənd uşaq bağçasının, 56 kilometr-
lik Lənkəran-Lerik və 27 kilometrlik 
Piran-Hamarat-Vıjaker avtomobil 
yolunun tikintisi, Veri kəndinə qaz 
xəttinin, Lerik şəhəri, Şingədulan, 
Sors, Molalan və Geskon kəndlərinə 
su xəttinin çəkilməsi işləri həyata 
keçirilib. Bu kimi tədbirlər cari ildə də 
böyük vüsətlə davam edir. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Ermənistan ordusunda itaətsizlik baş alıb gedir

Əslində Ermənistan əhalisi 
orduda baş verən qanunsuzluqlarla 
bağlı istər Sarkisyanın, istərsə də 
Koçaryanın hakimiyyəti dövründə də 
narazılığını bildirib, hökumət bina-
larının qarşısında etiraz aksiyaları 
keçirib. Əsgər analarının aksiyaları 
daha intensiv xarakter daşıyıb. Analar 
övladlarının işğal edilmiş Dağlıq 
Qarabağ ərazisində hərbi xidmətə 
göndərilməsinə, eləcə də komandirlər 
tərəfindən öldürülməsinə mütəmadi 

olaraq etiraz səslərini ucaldıb, 
müqəssirlərin cəzalandırılmasını tələb 
ediblər. Amma bugünədək onların 
haqlı tələblərinə baxan olmayıb. 

İndi isə narazılıq Mehri rayonun-
dakı hərbi hissədə baş verib. Yüz 
nəfərədək əsgər zabit özbaşınalığına 
qarşı etiraz əlaməti olaraq qiyam 
qaldırıb. 20 nəfərsə hərbi hissəni 
özbaşına tərk edərək evlərinə yol-
lanıb. Amma onlar yoldaca saxla-
nılaraq, geri qaytarılıb. Sonra isə 

cəzalandırılaraq hərbi xidmətlərini 
davam etdirmək üçün Xankəndinə 
göndəriliblər. 

Bu hadisə, əslində, Ermənistan 
ordusunun daxilində ciddi problemlər 
olduğunu, qanunsuzluqların həddini 
aşdığını göstərir. Qanunazidd 
hərəkətlər, əsgərlərin mütəmadi 
olaraq təhqir olunması, yerli-yersiz 
cəzalandırılması, hətta komandirlər 
tərəfindən öldürülməsi bütün ölkəni 
bir-birinə vurub. Artıq bəzi ictimai-si-

yasi təşkilatlar da məsələyə müdaxilə 
etməyə başlayıblar. Digər tərəfdən 
isə etiraz səsini qaldıran əsgərlər 
cəzalandırılaraq Dağlıq Qarabağa 
sürgün edilirlər. İndi təsəvvür etmək 
çətin deyil ki, Qarabağdakı hərbi 
hissələrdə vəziyyət nə qədər acına-
caqlıdır. Belə olmasaydı, narazılar 
əzab çəkmək üçün Xankəndinə 
göndərilməzdi. 

Bütün bunlar o deməkdir ki, 
Ermənistanın həm siyasi hakimiyyəti, 
həm ordusu tənəzzül dövrünü 
yaşayır. Bu deqradasiyaya uğramış 
ordu ilə təcavüzkar ölkənin Qarabağ 
torpaqlarını uzun müddət işğal altında 
saxlaya bilməyəcəyi gün kimi aydın-
dır. Bunu 2016-cı ilin Aprel döyüşləri 
və 2018-ci ilin Günnüt əməliyyatı da 
sübut edir. 

Əbülfət QASIMOV,  
ehtiyatda olan 

polkovnik-leytenant

Yaşa görə müavinətlər 80 faizə yaxın artırılacaq
 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Əhalinin 

sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər 
haqqında” 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə yaşa görə 
aylıq müavinətlərin də növbəti ayın 1-dən artırılması təmin 
olunacaq. 

Bu müavinətin məbləği 1 aprel 
2019-cu il tarixdən 80 faizə qədər 
artırılmaqla 73 manatdan 130 manata 
çatdırılacaq. Hazırda ölkəmizdə 60 min 
nəfər yaşa görə aylıq müavinətlə təmin 
olunur.

“Sosial müavinətlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa 
əsasən, yaşa görə müavinət 62 yaşına 

çatmış qadınlara, 67 yaşına çatmış 
kişilərə (əmək pensiyası hüquqları 
olmadıqda) və işləmədikdə təyin edilir. 
Bununla belə, 3 və daha çox uşaq 
doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş, 
yaxud sağlamlıq imkanları məhdud 
övladını 8 yaşınadək tərbiyə etmiş 57 
yaşına çatmış qadınlar və ana vəfat 
etdiyinə, yaxud analıq hüququndan 

məhrum edildiyinə görə 3 və daha 
çox uşağı və ya sağlamlıq imkan-
ları məhdud övladını növbəti nikah 
bağlamadan təkbaşına 8 yaşınadək 

böyüdən 62  yaşına çatmış kişilər də 
(əmək pensiyası hüquqları olmadıqda) 
və işləmədikdə onlara yaşa görə aylıq 
sosial müavinət təyin edilir.

25 fevral 2019-cu il tarixli 
sərəncamın əhatə etdiyi əhali qrupla-
rından biri də ailə başçısını itirməyə 
görə müavinət alanlardır. Sənədə 
əsasən, həmin müavinətin məbləği 
ailə başçısını itirməyə görə müavinət 
alan ailə üzvlərinin hər biri üzrə 
68 manatdan 80 manata çatdırıla-
caq. Ümumilikdə, 46 min nəfər bu 
müavinətlə təmin olunur.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Bu humanist addımı 
 ömür boyu unutmayacağam

 � Prezident İlham Əliyevin 
əfv sərəncamı ilə azadlığa 
çıxmış məhkumlardan biri də 
Ümid Salmanovdur. Yaxınlarına 
qovuşmuş gəncin təəssüratlarını 
öyrəndik. O dedi:

– Sevinirəm ki,cənab Prezidentimizin 
mərhəməti sayəsində, bir çoxları kimi mən 
də azadlığa çıxdım. Bu sevincli xəbəri 
müəssisə rəhbərliyindən eşidəndə, necə 
deyərlər, uçmağa qanadım olmadı. İndiyə 
kimi, çoxlu sayda əfv sərəncamı verilib. 
Həmişə ümid edirdim ki, dövlətimiz bu 

bayram ərəfəsində biz məhkumları da 
sevindirəcək. Elə də oldu. Artıq yaxınları-

ma, dostlarıma, ən əsası isə 
azad həyata qovuşmuşam. 
Buna görə necə sevindiyimi 
izah edə bilmirəm. Qalan 
məhkumlara arzum budur 
ki, onların da qapısı açılsın, 
azadlığa çıxsınlar. İstəmərəm 
ki, bir də yolum buralara düş-
sün. Gənclərə, yaşıdlarıma 
tövsiyə edirəm ki, ağıllı olsun-
lar, səhv etməsinlər, qanunu 
pozmasınlar. Prezidentimizin 
bu humanist addımını ömür 
boyu unutmayacağam. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Böyük xeyirxahlıq nümunəsi

Artıq hamıya məlumdur ki, Prezident 
İlham Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə 
34-cü əfv sərəncamını imzalayıb, nəticədə 
8 minə qədər insan əfv edilib. Təkcə keçən 
il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyi münasibətilə imzalanmış sərəncam 634 
nəfərə şamil edilib. Builki əfv siyahısına isə 
431 nəfər salınıb. Heç şübhəsiz, bu qərar 
dövlət başçısının xalqın sosial həyatını, 
güzəranını yaxşılaşdırmaq istiqamətində da-
vamlı addımlar atmaq niyyətini büruzə verir. 
Hətta cinayət törətmiş insanlara qayğı da 
diqqətdən yayınmır. Həbsdən azad edilərək 
normal həyata qayıtmış hər kəs ən azı 
ailəsinin ehtiyaclarının ödənilməsi deməkdir. 

Azad olunan insanların arasında xeyli 
sayda gənc var. Azərbaycan Prezidentinin 
onları azad həyata qaytarmaqla nə qədər 
böyük xeyirxah iş gördüyünü təsəvvür etmək 
çətin deyil. Sabah onların hər biri müxtəlif 
sahələrdə çalışacaq, həm ailəsinin dolanışı-
ğına kömək edəcək, həm də ictimali faydalı 
əməklə məşğul olacaq. Bizim də borcumuz 
odur ki, bu insanların bir daha cinayətə meyil 
etməsinə yol verməyək. 

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və 

Jurnalistlər birliklərinin üzvü

Ermənistan ordusunda 
əsgərlər təhqirə məruz qalır 

 � Bu günlərdə qlobal 
mediada Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin əsgərləri arasında 
kəskin narazılıq, özbaşınalıq, 
hətta fərarilik hallarının artması 
barədə xəbərlər yayılıb. Ən 
son məlumatlara görə, Mehridə 
20-yə yaxın əsgər zabitlərdən 
birinə etiraz olaraq hərbi hissəni 
tərk edib. Həmin əsgərlərin 
bir hissəsini cəzalandıraraq, 
Dağlıq Qarabağa cəbhə xəttinə 
göndəriblər. 

Bu məlumatlar ona dəlalət edir ki, 
Ermənistandakı ağır sosial-iqtisadi du-
rum artıq silahlı qüvvələrə də sirayət edir. 
Bu barədə QHT fəalı, “Optimist” Sosial 
Problemlərin Həllinə Yardım İctimai Birliyinin 
sədr müavini Habil Niftalı bunları dedi: 

-- İşğalçı Ermənistan ordusunda son 
vaxtlar çox ciddi böhranın yaşandığı barədə 
məlumatları diqqətlə izləyirəm. Məlumdur 
ki, bu günlərdə bu ölkədəki hərbi hissələrin 
birində əsgərlər öz komandirlərinə qarşı 
qiyam qaldırıblar. Maraqlı məqam odur ki, 
qiyama cəhd edən və hərbi hissəni tərk edən 
əsgərlərin çoxu cəzalandırılaraq, Dağlıq Qa-
rabağa cəbhə xəttinə göndərilirlər. 

Uzun illərdir ki, rəsmi İrəvan erməni 
əsgərlərinin Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət 
keçmələri barədə faktları gizlətməyə cəhd 
edir. Düzdür, bu saxta yalanlara bu gün 
dünyada artıq heç kim inanmır. Fikrimcə, 
Mehridə baş verən insidentdən sonra erməni 
əsgərlərinin Dağlıq Qarabağa göndərilməsi 
barədə etiraflar Ermənistan hakimiyyətinin 
saxta təbliğatının iç üzünü bir daha açır. 

Qeyd edək ki, bu günlərdə İrəvanda 
yenidən bir qrup əsgər anası etiraz aksiyası 

keçirib. Ermənistanın Mehri şəhərində hərbi 
xidmətdə olan əsgərlərdən birinin anası 
oğlundan bir neçə gün xəbər ala bilmədiyini 
deyib. Daha sonra onun Azərbaycanın 
işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə 
göndərildiyi məlum olub. 

Reallıq budur ki, bu gün Ermənistan ordu-
sunda əsgər və zabitlər arasında çox böyük 
uçurum var. Addımbaşı hər cür təzyiq, təhqir 
və həqarətlərə məruz qalan erməni əsgərində 
hansı döyüş ruhu ola bilər? Bir də ki, işğalçı 
ordu öz ata-baba yurdunu azad etmək arzusu 
ilə alışıb-yanan Azərbaycan əsgəri qarşısında 
davam gətirmək gücündə deyil. Bunu 2016-cı 
ilin şanlı Aprel döyüşləri də əyani surətdə 
nümayiş etdirib! 

Bəli, Ermənistan rəhbərliyi real 
vəziyyətdən nəticə çıxarmalı, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı ortaya konstruk-
tiv mövqe qoymağa çalışmalıdır. Yoxsa, çox 
gec olacaq! 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Lerikdə çoxmənzilli 
yaşayış binası tikilir 

Ölkəmizin bir sıra rayonunda olduğu kimi, Lerikdə də 
dövlət hesabına yeni çoxmənzilli yaşayış binası inşa 
olunur. Şəhərin İsmayıl Yaqubov küçəsində tikilən 3 

bloklu, 4 mərtəbəli bu binanın mənzilləri istismar müddəti 
başa çatmış köhnə binaların sakinlərinə veriləcək.

Bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Novruz bayramı 
münasibətilə növbəti əfv sərəncamı imzalaması ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən böyük razılıq və minnətdarlıq hissi ilə qarşılanıb. Təkcə 

əfv siyahısına adı düşən insanlar deyil, hər kəs bu qərarı böyük humanist ad-
dım kimi qiymətləndirir. Biz də hesab edirik ki, Prezidentin sərəncamı minlərlə 
insana sevinc gətirib. Bu humanist addım nəticəsində yalnız əfv olunan insan-
lar deyil, onların ailə üzvləri, doğmaları, yaxınları da sevinirlər.

Ermənistanda Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlişindən sonra 
əhalinin dövlət strukturlarından narazılığı nəinki azalıb, 
əksinə, daha da artıb. Bunu ölkədə baş verən son ictimai-

siyasi hadisələr, eləcə də ordudakı özbaşınalıq, itaətsizlik açıq 
göstərir. Mehri rayonundakı hərbi hissədə əsgərlərin qiyam 
qaldıraraq, xidmət yerini tərk etməsi və nəticədə onlara ağır cəza 
verilməsi Paşinyan hakimiyyətinin də sürətlə çürüməkdə olduğu-
na işarədir. 



manatla

“Günay Sığorta” ASC-nin 2019-cu il yanvarın 1-nə MÜHASİBAT BALANSI
A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 315 592,25 269 684,41
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması   

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 1 970 000,00 2 226 238,11
Qeyri-maddi aktivlər   
Təxirə salınmış vergi aktivləri   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 868 360,00
 dövlət qiymətli kağızları  868 360,00
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00  
 sair maliyyə aktivləri   
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar   

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair aktivlər 400 000,00 400 000,00

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 2 685 592,25 3 764 282,52
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar   
Debitor borcları: 1 026 638,09 516 916,56
 birbaşa sığorta üzrə 972 490,13 441 678,93
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 21 391,88 23 724,31
 - təkrarsığortaçı üzrə 21 391,88 23 724,31
 - təkrarsığortalı üzrə 0,00 0,00
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə 4 006,08 15 797,17
 iddia tələbləri üzrə  20 424,27
 işçi heyəti üzrə 28 750,00 15 097,29
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar  194,59
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: 9 506 794,45 7 142 732,08
 kassa 10 753,58 350,34
 hesablaşma hesabı 462 398,29 94 888,77
 valyuta hesabı 1 506 868,78 635 901,60
 depozit hesablar 7 526 773,80 6 400 500,00
 sair pul vəsaitləri  11 091,37
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 499 897,12 999 925,19
 dövlət qiymətli kağızları 499 897,12 999 925,19
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların 
payı: 444 730,39 271 374,58

 həyat sığortası sahəsi üzrə   
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 444 730,39 271 374,58
Sair qısamüddətli aktivlər: 131 121,00 0,00
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   
 verilmiş avanslar   
 təhtəl hesablar 131 121,00 0,00
Sair aktivlər 54 064,20 63 168,18

Cəmi qısamüddətli aktivlər 11 663 245,25 8 994 116,59
CƏMİ AKTİVLƏR 14 348 837,50 12 758 399,11

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R
Hesabat 

dövrünün 
əvvəlinə

Hesabat 
dövrünün 

sonuna

I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 7 700 000,00 7 700 000,00
Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları: 542,00 542,00
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
 digər kapital ehtiyatları 542,00 542,00
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 132 627,10 189 668,69
 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 95 955,34 57 041,59
 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər   

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
 (ödənilməmiş zərər) 36 671,76 132 627,10

 Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 7 833 169,10 7 890 210,69

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları: 6 067 551,79 4 348 070,39
 Həyat sığortası sahəsi üzrə:   
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 6 067 551,79 4 348 070,39
Qarşısıalınma tədbirləri fondu 42 814,68 81 375,99
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları: 0,00 0,00
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 61 934,00 13 995,17
 təkrarsığortaçı üzrə 61 934,00 13 995,17
 təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6 172 300,47 4 443 441,55
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 30 000,00 0,00
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları: 263 048,62 271 101,08
 əməyin ödənilməsi üzrə 11 721,78 0,00
 büdcə üzrə 0,00 0,00
 sosial sığorta və təminat üzrə 264,16 0,00
 digər məcburi ödənişlər üzrə 11 448,89 4 784,90
 asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə) 206 720,21 253 245,57
 sair kreditorlar 32 893,58 13 070,61
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər 50 319,31 153 645,79

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 343 367,93 424 746,87

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6 515 668,40 4 868 188,42
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 14 348 837,50 12 758 399,11

 
 MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik) 

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri: 5 878 686,76
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 5 836 833,77
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 41 852,99
təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar 0,00

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət 
və ya mənfi) 1 546 125,59

İnvestisiya gəlirləri üzrə 301 599,56
Subroqasiya gəlirləri 48 021,74
Sair gəlirlər 665 826,51

CƏMİ GƏLİRLƏR 8 440 260,16
Xərclər  

Əsas əməliyyat xərcləri: 5 480 649,97
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 3 327 790,20
qaytarılan sığorta haqları üzrə 1 039 070,86
tənzimləmə xərcləri 2 112,04
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 858 594,38
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 
üzrə 38 561,31

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 214 521,18
İşlərin aparılması xərcləri 2 843 190,56
Sair xərclər 55 167,39

CƏMİ XƏRCLƏR 8 379 007,92
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 61 252,24
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 61 252,24
Mənfəət vergisi 4 210,65
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 57 041,59

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki ödənilmişdir
Mənfəətdən vergi 4 210,65 0,00
Əlavə dəyər vergisi 0,00 0,00
Gəlir vergisi 79 522,48 79 465,59
Əmlak vergisi 23 344,70 24 008,23
Torpaq vergisi 0,00 0,00
Aksizlər 0,00 0,00
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 7 853,37 8 862,51
Sair vergilər 9 603,33 22 870,28
Sosial sığorta və təminat 227 942,06 228 365,85
Məcburi ödənişlər (0,3%) 21 296,17 27 960,16
İqtisadi sanksiyalar 0,00 0,00

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Günay Sığorta” ASC–nin rəhbərliyinə və səhmdarlarına 
Rəy
Biz “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan sonra şirkət) 2018-ci il dekabrın 31-nə 

təqdim edilən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın və həmin tarixdə bitən il üzrə 
məcmu gəlirlər haqqında hesabatın, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın və 
pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın, eləcə də əsas uçot siyasətinin və 

digər izahedici məlumatların xülasəsindən ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit 
yoxlamasını apardıq.

Bizim rəyimizcə, hazırkı maliyyə hesabatları “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan 
sonra şirkət) 2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il 
üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər 
baxımından Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq düzgün 
əks etdirir.

Rəyin bildirilməsi üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar 

üzrə bizim məsuliyyət rəyimizin maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun 
məsuliyyəti bölməsində əks etdirilir. Biz mühasiblər üçün beynəlxalq etika standart-
ları şurasının dərc etdiyi peşəkar mühasiblərin etika məcəlləsinə uyğun şirkətdən 
asılı olmadan müstəqil şəkildə fəaliyyət göstəririk.

Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və 
müvafiq əsası təmin edir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və korporativ idarəetmə üzrə 
cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının maliyyə hesabatlarının beynəlxalq 
standartlarına uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, eləcə də 
fırıldaqçılıq və yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli 
təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin zəruri hesab 
etdiyi daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı rəhbərlik, şirkəti ləğv etmək və 
ya onun fəaliyyətini dayandırmaq istəyi, yaxud bundan başqa hər hansı digər real 
alternativi olmadığı hallar istisna olmaqla, şirkətin öz fəaliyyətini fasiləsiz davam 
etdirmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, uyğun olduqda fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə 
bağlı məlumatların açıqlanması və fəaliyyətin fasiləsizliyi prinsipinə əsasən maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.

Korporativ idarəetmə üzrə cavabdeh olan şəxslər şirkətin maliyyə hesabatları-
nın hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz saxtakarlıq, yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı 

olmayaraq maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə dair 
kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor hesabatının 
hazırlanmasından ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə yüksək əminlik səviyyəsi 
nəzərdə tutulur. Lakin belə əminlik səviyyəsi auditin beynəlxalq audit standart-
larına uyğun aparılması zamanı bütün əhəmiyyətli təhriflərin aşkar olunacağına 
zəmanət vermir. Fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək təhriflər o halda 
əhəmiyyətli hesab edilir ki, onlar ayrı-ayrılıqda və ya bütövlükdə maliyyə hesabatları 
əsasında istifadəçilərin qəbul etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilsin.

Beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılmış audit çərçivəsində biz auditin 
aparıldığı bütün müddət ərzində peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar skepti-
sizmi saxlayırıq. Bundan əlavə biz:

saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə 
hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərini müəyyən edir və 
qiymətləndirir, bu risklərə qarşı audit prosedurları işləyib hazırlayır və tətbiq edir; 
rəyimizin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edən audit sübutu əldə 
edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi 
riski səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən 
yüksəkdir. Belə ki, fırıldaqçılıq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların 
bilərəkdən göstərilməməsi, təhrif olunmuş şəkildə təqdim edilməsi və ya daxili 
nəzarət sistemində sui-istifadə hallarını nəzərdə tutur.

şirkətin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, 
şəraitə uyğun audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə audit üçün 
əhəmiyyətli olan daxili nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə edirik.

tətbiq edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, uçot təxminlərinin və rəhbərlik 
tərəfindən hazırlanmış müvafiq açıqlamaların əsaslı olduğunu qiymətləndiririk.

fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı rəhbərliyin mülahizələrinin uyğunluğu və əldə edil-
miş audit sübutlarına əsasən şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti ilə bağlı 
əhəmiyyətli dərəcədə şübhə yarada biləcək hadisə və şərait üzrə qeyri-müəyyənliyin 
mövcud olub-olmamasına dair fikir bildiririk. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud 
olduğu barədə nəticəyə gəldikdə, biz auditor rəyimizdə diqqəti maliyyə hesabatların-
dakı müvafiq açıqlamalara cəlb etməli, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda, rəyimizi 
dəyişdirməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək əldə edilmiş audit 
sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və şəraitlər şirkətin fasiləsiz fəaliyyət 
göstərmək qabiliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.

maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, 
o cümlədən açıqlamaları və maliyyə hesabatlarında mövcud əməliyyatlar və 
hadisələrin düzgün təqdim edilməsini qiymətləndiririk.

Biz digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və vax-
tı, əhəmiyyətli audit nəticələri, eləcə də audit prosesində müəyyən etdiyimiz daxili 
nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat təqdim edirik.

Azərbaycan Respublikası, Bakı, RSM Azerbaijan,  
27 mart 2019-cu il

“Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC-nin  
2018-ci il dekabrın 31-nə MALİYYƏ HESABATI

(манатla) 

Мязмуну 2017-ъи ил 2018-ъи ил

АКТИВЛЯР

Uзuнмцддятли активляр

Гейри –мадди активляр 103008 94226

Торпаг, тикили вя аваданлыглар 1071221 1074325

Дашынмаз ямлака инвестисийалар - -

Биоложи активляр - -

Тябии сярвятляр -

Иштирак пайы методу иля учота алынмыш инвестисийалар - -

Тяхиря салынмыш верэи активляри - -

Узунмцддятли дебитор борълары - -

Саир узунмцддятли малиййя активляри - -

Саир узунмцддятли активляр - -

Ъями узунмцддятли активляр 1174229 1168551

Гысамцддятли активляр

Ещтийатлар 540 540

Гысамцддятли дебитор борълары - -

Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 139706 203800

Саир гысамцддятли малиййя активляри -

Саир гысамцддятли активляр -

Ъями гысамцддятли активляр 140246 204340

Ъями активляр 1314475 1372891

КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

Капитал

Юдянилмиш номинал (низамнамя) капилаы 1154687 1154687

Емиссийа эялири -

Эери алынмыш капитал (сящмляр) -

Капитал ещтийатлары 89505 96391

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр) 59388 103818

Ъями капитал 1303580 1354896

Узунмцддятли ющдяликляр

Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр - -

Узунмцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр - -

Тяхиря салынмыш верэи ющдяликляри - -

Узунмцддятли кредитор борълары - -

Саир узунмцддятли ющдяликляр - -

Ъями узунмцддятли ющдяликляр - -

Гысамцддятли ющдяликляр

Гысамцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр - -

Гысамцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр - -

Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 6908 13222

Саир гысамцддятли кредитор борълары 3987 4773

Саир гысамцддятли ющдяликляр -

Ъями гысамцддятли ющдяликляр 10895 17995

Ъями ющдяликляр 10895 17995

Ъями капиал вя ющдяликляр 1314475 1372891

МАЛИЙЙЯ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН НЯТИЪЯЛЯРИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ 
 

Мязмуну  2017-ъи ил 2018-ъи ил 

Сатыш 140631 199128

Саир ямялиййат эялирляри 656 1945

Щазыр мящсул вя битмямиш истещсал ещтийатларындакы 
дяйишикликляр

-

Мцяссися тяряфиндян йериня йетирилмиш вя капиталлашдырылмыш 
ишляр

-

Истифадя едилмиш материал ещтийатлары -

Ишчи щейяти цзря хяръляр (23643) (26323)

Амортизасийа хяръляри (19687) (19702)

Саир ямялиййат хяръляри (23731) (25275)

Фяалиййятин дайандырылмасы нятиъясиндя ялдя олунан 
мянфяят (зяряр)

- -

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 74235 129773

Малиййя эялири -

Малиййя хяръляри -

Асылы вя бирэя мцяссисялярин мянфяятляриндя 
(зярярляриндя) пай

-

Верэидян яввял мянфяят (зяряр) 74235 129773

Мянфяят верэиси (14847) (25955)

Ади фяалиййятдян мянфяят вя йа зяряр -

Щесабат дюврцнцн халис мянфяяти (зяряри) 59388 103818

Щяр сящм цзря мянфяят -

Азалдылмыш щяр сящм цзря мянфяят -

 MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Бюйцкшор Автоняглиййат” АСЪ-нин рящбярлийиня
Мцсбят ряй
Биз, “Бюйцкшор Автоняглиййат” АСЪ-нин 2018-ci il dekabrın 31-nə 

олан mалиййя вязиййяти щаггында щесабатындан, mалиййя фяалиййятинин 
нятиъяляри щаггында щесабатындан, kапиталда дяйишикликляр щаггында 
щесабатындан вя эюстярилян тарихдя баша чатан ил цзря pул вясаитляринин 
щярякяти щаггында щесабатындан, щабеля учот сийасятинин ящямиййятли 
принсипляринин гыса тясвири дя дахил олмагла, малиййя щесабатларына едилян 
гейдлярдян ибарят малиййя щесабатынын аудитини апармышыг. 

Bizcə, ялавя едилмиш малиййя щесабатлары cямиййятин 2018-ci 
il dekabrın 31-nə малиййя вязиййяти, щабеля малиййя нятиъялярини вя 
эюстярилян тарихдя баша чатан ил цчцн пул вясаитляринин щярякятини mалиййя 
hесабатларынын bейнялхалг sтандартларына уйьун олараг бцтцн ящямиййятли 
аспектляриндя дцзэцн вя ядалятли тясяввцр йарадыр.

Ряй цчцн ясаслар 
Биз аудити bейнялхалг aудит sтандартларына уйьун апармышыг. Бу 

стандатлар цзря бизим мясулиййятимиз ялавя олараг щесабатымызын 
mалиййя щесабатларынын аудитиня эюря аудиторун мясулиййяти бюлмясиндя 
тясвир едилир. Биз малиййя щесабатларынын аудитиня аид олан етик нормаларla 
eтика mяъяллясиnин тялябляриня уйьун cямиййятдян асылы дейилик вя биз 
диэяр етик ющдяликляримизи бу тялябляря уйьун йериня йетирмишик. Бизcə, 
ялдя етдийимиз аудит сцбутлары ряйимизи ясасландырмаг цчцн йетярли вя 
мцнасибдир.

Ясас аудит мясяляляри 
Ясас аудит мясяляляри бизим пешякар мцщакимямизя эюря щесабат 

дюврцнцн малиййя щесабатларынын аудитиндя ян ящямиййятли мясялялярдир.
Бу мясяляляр малиййя щесабатларынын аудити бахымыndan вя малиййя 
щесабатларына даир ряйимизин формалашдырылмасында бцтовlцкдя нязяря 
алынмышдыр вя биз бу мясяляляря даир айрылыгда ряй вермирик.

Малиййя щесабатларына эюря рящбярлийин вя игтисади субйектин 
идаря едилмясиня ъавабдещ олан сялащиййятли шяхслярин мясулиййяти 

Рящбярлик малиййя щесабатларынын mалиййя hесабатларынын bейнялхалг 
sтандартларына уйьун олараг щазырланмасына вя дцзэцн тягдим 
едилмясиня вя рящбярлийин фикринъя, дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя 
ящямиййятли тящриф олмадыьы малиййя щесабатларынын щазырланмасына 
имкан верян зярури дахили нязарят системинин тяшкилиня эюря мясулиййят 
дашыйыр.

Mалиййя щесабатларыны щазырладыгда, рящбярлик cямиййяти ляьв етмяк 
вя йа ишини дайандырмаг ниййятиндя олмадыьы, йахуд буну етмякдян 
башга мцнасиб алтернатив олмадыьы щалда, рящбярлик cямиййятин фасилясиз 
фяалиййят эюстярмяк габилиййятинин гиймятляндирилмясиня, мцвафиг 
щалларда фасилясиз фяалиййятя аид олан мясяляляр щаггында мялуматларын 
ачыгланмасына вя мцщасибат учотунун фасилясиз фяалиййят принсипинин 
истифадя едилмясиня эюря мясулиййят дашыйыр. 

Игтисади субйектин идаря едилмясиня ъавабдещ олан сялащиййятли 
шяхсляр cямиййятин малиййя щесабатларынын верилмя просесиня нязарятя 
эюря мясулиййят дашыйырлар. 

Малиййя щесабатларынын аудитиня эюря аудиторун мясулиййяти 
Бизим мягсядимиз малиййя щесабатларында бир там кими, дялядузлуг 

вя йа сящвляр нятиъясиндя ящямиййятли тящрифлярин олуб-олмадыьына 
даир кафи яминлик ялдя етмяк вя ряйимиз дахил олан аудитор щесабатыны 
тягдим етмякдир. Кафи яминлик, яминлийин йцксяк сявиййясидир, лакин о 
зяманят вермир ки, ящямиййятли тящриф мювъуд олдугда, bейнялхалг aудит 
sтандартларына уйьун апарылмыш аудит ону щямишя ашкарлаsın. Тящрифляр, 
дялядузлуг вя йа сящвляр нятиъясиндя йарана биляр вя айрылыгда, йахуд 
мяъму олараг, истифадячилярин беля тягдим едилмиш малиййя щесабатлары 
ясасында гябул етдикляри игтисади гярарларына тясир етмяk ещтималы олдуьу 
щалда ящямиййятли щесаб едилир.

“Ъавид-Аудит” ММЪ-нин директору – аудитор Ш.М.Мяммядов 
Аудитор ряйи 2019-cu il yanvarın 11-də тяртиб едилмишдир.
Цнван- Бакы шящяри, АЗ1029, Бюйцкшор шоссеси 2062-ъи мящялля. 

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
Başçısının Tovuz Şəhər İnzibati 

Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
2019-cu il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Tovuz şəhəri küçələrinin abadlaşdı-

rılması üçün küçə işıqlarının quraşdırılmasının 
satınalınması.

Lot-2. Küçələrin işıqlandırılması üçün 
 elektrik ləvazimatlarının satınalınması.

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 80 manat məbləğdə iştirak haqqı-
nı aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 
3 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- 
Əsgərov Vəfalı Cəfər oğlundan, telefon- 5-45-
61) ala bilərlər.

Təşkilat- Tovuz Şəhəri İƏD üzrə 

Nümayəndəliyi
Tovuz – YXO
H\h- 32051019448200201182
VÖEN- 7300102661
Bank- “Kapital Bank”ın Tovuz filialı
Kod- 200822
VÖEN- 9900003611
M\h- 50371550
SWİFT BİK AIIB AZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

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

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

Görülən işlər təqdim olunmuş cədvələ 
əsasən yerinə yetirilməlidir. Sənədlər 
Azərbaycan dilində, iki nüsxədə (əsli və surəti) 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satın¬almaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 16 aprel 2019-cu 
il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 24 ap-
rel 2019-cu il saat 17.00-a qədər Tovuz Şəhər 
İƏD üzrə Nümayəndəliyinə (ünvan- Tovuz 
şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 25 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının  
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

ofis avadanlıqlarının satınalınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Ofis avadanlıqlarının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər aşağıda göstərilən məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 500 manatdır.
Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 
(VÖEN- 1304673921)

Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 
Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan- Bakı şəhəri, C.Məmmədquluzadə 
küçəsi 85; 192/193

Kod- 507699
VÖEN(bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/h-AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti haq-
qında 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 (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini 
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin 
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 
potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 
12 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 25 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 26 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri işti-
rak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi 
təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, telefon: 
502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks-465-87-96, 502-47-22.
E-mail- i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan-AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

28 mart 2019-cu il, cümə axşamı 11



28 mart 2019-cu il, cümə axşamı12

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

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

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00
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40 qəpik

Çin

İrihəcmli sövdələşmə
Çin Fran-

sanın “Airbus” 
şirkətindən 300 
ədəd sərnişin 
təyyarəsi alacaq. 
Bu barədə Çin 
Xalq Respub-
likasının Sədri 
Si Cinpinin 
Fransaya səfəri 
çərçivəsində 

saziş bağlanıb. Razılaşmanın dəyəri təxminən 30 
milyard avro təşkil edir. Fransa şirkəti Çin tərəfinə 
290 ədəd “Airbus A-320” və 10 ədəd “A-350” təyyarəsi 
təhvil verəcək.

Xəbəri BBC verib.

Ən böyük idxalçı
Çin dünyada 

ən böyük təbii qaz 
idxal edən ölkədir. 
Bildirilir ki, ötən il 
90,385 milyon ton 
təbii qaz idxal edən 
Çin bu göstərici ilə 
Yaponiyanı qabaq-
layıb. Qeyd edilir 
ki, Çinin keçənilki 
təbii qaz idxalı 
əvvəlki illə müqayisədə 31,9 faiz artıb. Ölkənin xarici 
təbii qazdan asılılığı isə 45 faiz təşkil edib.

Məlumatı “Sinxua” yayıb.

 ABŞ

Kosmik missiya bərpa edilir
ABŞ yaxın illərdə 

astronavtlarını Aya 
göndərməyi planlaş-
dırır. Bu bəyanatla 
ABŞ-ın vitse-pre-
zidenti Mayk Pens 
çıxış edib. O deyib: 
“Administrasiya-
mızın siyasətinə 
əsasən, növbəti beş 
ildə ABŞ öz astro-

navtlarını yenidən Aya göndərəcək”.
Xatırladaq ki, amerikalı astronavtlar Armstronq 

və Oldrin 1969-cu il iyulun 20-də “Apollo 11” kosmik 
gəmisi vasitəsilə ilk dəfə Ayın səthinə enmişlər.

Məlumatı “The Guardian” yayıb. 

Hindistan

Peyk əleyhinə silah 
“Hindistan 

peyk əleyhinə 
silahı uğurla 
sınaqdan keçirib”. 
Bunu Baş nazir 
Narendra Modi 
bəyan edib. O 
deyib ki, Hindis-
tan yeni istehsal 
etdiyi silahla aşağı 
Yerətrafı orbitdə hərəkət edən peyki məhv edib. Silah 
Hindistanın Kosmik Tədqiqatlar Təşkilatı tərəfindən 
istehsal olunub. Modinin sözlərinə görə, Hindistan 
artıq kosmik müharibəyə hazırdır.

Qeyd edək ki, dünyada yalnız 3 ölkə - ABŞ, Rusiya 
və Çin kosmik peyk əleyhinə silaha malikdir.

Xəbəri “BBC News” verib.

Fransa 

Mourinyo “Monako”da?!
Portuqaliyalı 

məşqçi Joze Mou-
rinyo Fransanın 
“Monako” koman-
dasına rəhbərlik 
edə bilər. 56 yaşlı 
mütəxəssisin “Mo-
nako” ilə yanaşı, 
“Lion”un da baş 
məşqçisi ola biləcəyi 

ehtimal edilir. Lakin onun “Monako”da işləmək şansı 
daha yüksəkdir. Qeyd edək ki, Mourinyo karyerası 
ərzində Portuqaliyanın “Porto”, İtalyanın “İnter”, 
İngiltərənin “Çelsi” və İspaniyanın “Real” komandala-
rının baş məşqçisi olub. O, iki dəfə UEFA Çempionlar 
Liqasının qalibi, üçqat İngiltərə, ikiqat İtaliya və bir 
dəfə İspaniya çempionu olub. 

Məlumatı “L’equıpe” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 28-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, 
gecəyə doğru isə çiskinli olacağı ehtimalı 
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 5-7, 
gündüz 11-14, Bakıda gecə 5-7, gündüz 
12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
763 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 
70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Gündüz ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. 
Zəif qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-5 dərəcə 
isti, dağlıq ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, 
gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüzdən 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 
0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşama doğru bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 1-6, gündüz 10-15 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-

ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 7-12 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 
0- 3 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 1-6, 
gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz ayrı-
ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Səhər dağlarda duman olacaq. Zəif 
şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 
8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-3 dərəcə 
şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların 
müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman 
İsmayılov və şöbənin əməkdaşları iş yoldaşları 
Rüstəm Həbillayevə qardaşı 

ƏŞİR  HƏBİLLAYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                      

Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyinin 
(ATİB) İdarə heyəti, üzvləri və katiblik ATİB–in 
idarə heyətinin sədri  Cemal Yangına  anası 

ZENNURE  YANGININ 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və   dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                      

Azərbaycan Dillər  Universitetinin professor- 
müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  
xarici dillər kafedrasının müdiri, dosent

YASİF  MÜRŞÜDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, 
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.
                                                                                                                      

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
ümumi pedaqogika kafedrasının əməkdaşları 
ümumi pedaqogika  kafedrasının baş müəllimi 
Zenfira Qədirovaya oğlu 

AZƏRİN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti tərəfindən Atakişizadə Fidanxanım Fariz qızının  
adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin  8 və 21 fevral 2019-cu il tarixli 

nömrələrində Gənclər və İdman Nazirliyinin türk dilində 
“Qarabağ – əcdadlarımızın mirası” sənədli filminin, 
Azərbaycan və ingilis dillərində “Zəngilan – virtual 
səyahət” 3D qrafik təsvirli filmin, Xocalı mövzusunda 
filmin istehsalının satınalınması məqsədilə dərc olun-
muş açıq tenderində iştirak etmək üçün ilkin sənədlərin 
təqdimatı tarixi 11 aprel 2019-cu il saat 18.00-a, təklifin 
və bank təminatının təqdim olunması vaxtı  18 aprel 
2019-cu il saat 18.00-a və təklif zərflərinin açılışı tarixi  
isə 19 aprel 2019-cu il saat 10.00-a təyin edilmişdir. 

 Tender komissiyası

Qax Kommunal Müəssisələri Kombinatı 
2019-cu ildə əkin materiallarının satınalınması 

məqsədilə kotirovka sorğusu keçirir
Maraqlananlar  (024 25) 5 20 18 nömrəli telefonla 

əlaqə saxlaya bilərlər. Əlaqələndirici şəxs- Fuad Sol-
tanov. İddiaçıların təklifləri 4 aprel 2019-cu il saat  
17.00-dək qəbul olunacaq. Təklif zərfləri 5 aprel 2019-
cu il saat 10.00-da açılacaqdır.

Ünvan- AZ3400, Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 1. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 dekabr 2018-ci il və 8 yanvar 

 2019-cu il tarixli nömrələrində Dövlət İmtahan Mərkəzi pub-
lik hüquqi şəxsin modulların bir-biri ilə tam əlaqəli (tikişsiz) 
inteqrasiyasının avtomatlaşdırılması məqsədilə uçot-he-
sabat sisteminin proqram təminatının satınalınması üçün 
dərc edilmiş açıq tenderində təqdim olunmuş təkliflərin əsas 
şərtlər toplusuna uyğun olmadığından tenderin davamından 
imtina edilir.

Tender komissiyası

 Suriyalı qaçqınlara Türkiyədə qüvvədə olan 
qanunlar çərçivəsindən kənara çıxmağa icazə 
verilməyəcək.

Bunu Türkiyənin sabiq baş naziri, İstanbul bələdiyyə 
sədrliyinə namizəd Binəli Yıldırım deyib. O bildirib 
ki, qanunu pozmağa çalışan hər bir suriyalı qaçqın 
Türkiyədən deportasiya olunacaq.

B.Yıldırım əlavə edib ki, İstanbulda 700 min suriyalı 
qaçqın yaşayır və Suriyada münaqişə başa çatan kimi 
onlar İstanbulu tərk edəcək.

Qeyd edək ki, statistik məlumatlara əsasən, Türkiyədə 
3,6 milyon suriyalı qaçqın məskunlaşıb.

Binəli YILDIRIM: Qanunu pozmağa 
çalışan suriyalı qaçqınlar Türkiyədən 
deportasiya olunacaq

Amerikanın demokrat senatoru Elizabet Uorren 
hesab edir ki, ABŞ-da prezident seçkiləri sistemində 
dəyişiklik etmək, əsasən də seçkiçilər kollegiyasını 
ləğv etmək lazımdır. Məlumatı “İnterfaks” verib.

Uorren 2020-ci ilin prezident seçkilərində Demokratlar 
Partiyasından namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırır. O, 
CNN telekanalına müsahibəsində bəyan edib ki, ölkə kons-
titusiyasına səslərin hesablanması zamanı hər bir amerika-
lının iradəsini ifadə etməyə imkan verən dəyişiklik etmək 
lazımdır. 

“Mən hesab edirəm ki, hər bir vətəndaşın səsi vacibdir. Bu 
tələbin yerinə yetirilməsi üçün bizim ümumxalq səsverməsi 
keçirməyimiz gərəkdir. Bu isə o deməkdir ki, seçkiçilər kolle-
giyasından yaxa qurtarmaq lazımdır. Bax, onda bütün səslər 
nəzərə alınacaq”, – deyə Uorren bildirib. 

Seçkiçilər kollegiyası Birləşmiş Ştatların konstitusiya-
sına daxil edilmiş birbaşa olmayan seçki mexanizmidir. 
Ölkənin prezidentini və vitse-prezidentini xüsusi seçilmiş 
538 nəfərdən ibarət olan kollegiya seçir. ABŞ-ın 18 yaşa çat-
mış bütün vətəndaşlarının səs vermək hüququ olmasına 
baxmayaraq, Ağ ev sahibinin kim olacağı məsələsində son 
sözü  məhz seçkiçilər kollegiyası deyir. 

Ona görə də prezident seçkilərində hansısa namizədin 
daha çox səs qazanması onun qalib gəlməsi demək deyil. Ki-
min qalib olduğunu bu 538 nəfərdən təşkil olunmuş kolle-
giya müəyyən edir. Seçkiçilərin sayı ABŞ Konqresində bu və 
ya digər ştatdan neçə nümayəndənin təmsil olunmasından 
asılıdır. Nümayəndələrin sayı isə hər bir ştatın əhalisinin sa-
yına proporsional olur. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-ın seçki sisteminə 
dəyişiklik təklif edilir 

MOQERİNİ: Aİ Əfqanıstanda davamlı sülhün tərəfdarıdır 
F.Moqerini görüşdən 

sonra keçirilən mətbuat 
konfransında bəyan edib ki, 
Aİ rəhbərliyi Əfqanıstanda 
uzunmüddətli sülhün əldə 
olunmasında və ölkədə qa-
nunçuluğun güclənməsində 
çox maraqlıdır və bu 
istiqamətdə səylərini davam 
etdirmək əzmindədir. 

Avropa diplomatiyasının 
rəhbəri Əfqanıstanda sülhün 
bərqərar olunması üçün bu 
vaxta qədər görülən və bun-
dan sonra nəzərdə tutulan 
planlar barədə söz açıb. 
Onun fikrincə, Əfqanıstan 
əhalisi beynəlxalq qurumların 
bu istiqamətdəki səylərinə öz 
töhfələrini verməlidir. 

F.Moqerini Əfqanıstan 
hökuməti ilə Taliban hərəkatı 

arasında atəşkəsin əldə 
olunması məqsədilə danı-
şıqlar aparılması üçün geniş 
tərkibli nümayəndə heyətinin 
formalaşdırılmasının vacibli-
yini qeyd edib. 

Prezident Əşrəf Qani, 
öz növbəsində bildirib 
ki, Əfqanıstanda artıq 
müharibələr və təhdidlər 
dövrü arxada qalıb, bütün 
problemlər danışıqlar yolu 
ilə həll edilməlidir. Dövlət 
başçısı sonra vurğulayıb ki, 
ölkə iqtidarı Əfqanıstanda 
40 il davam edən müharibə 
dönəminin başa çatdırılması 
üçün əlindən gələni etməyə 
hazırdır. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Avropa İttifaqının (Aİ) xarici siyasət və 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi 
Federika Moqerini Kabulda Əfqanıstan 

Prezidenti Əşrəf Qani ilə görüşərək onunla mühüm 
müzakirələr aparıb. Bu barədə “Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb. 

İspaniyanın Baş naziri 
Pedro Sançes seçkiqabağı 

proqramını açıqlayıb
“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata görə, 

İspaniyada növbədənkənar parlament seçkiləri apre-
lin 28-də keçiriləcək. İspaniyanın Baş naziri hökumət 
rəhbərliyinə sosialistlərin gəlməsindən səkkiz ay 
yarım ötdükdən sonra növbədənkənar seçkilərin 
keçiriləcəyini bəyan edib.

Seçkilərin keçiriləcəyi 
tarixə təqribən bir ay 
qalmış Pedro Sançes 
sosial təcridetmənin 
azaldılmasına və ölkənin 
sərvətlərinin yenidən 
bölüşdürülməsinə 
yönəldilən 110 bənddən 
ibarət seçkiqabağı proqra-
mını açıqlayıb. Bu proq-
rama əmək islahatının 
ləğv edilməsi, azgəlirli 
təqaüdçülərə dərman 
preparatlarının alın-
ması üçün əlavə pulun 
ləğvi, təhsil müddətinin 
üç ilədək uzadılması 
məsələləri daxildir.

Proqram, həmçinin universitet təhsilinin 
modernləşdirilməsinə, təhsil haqqında yeni qanunun 
təsdiqinə, 2021-ci ildən 2030-cu ilədək 200 milyon avro 
məbləğində dövlət və özəl vəsaitlərinin iqtisadi və ener-
getika paradiqmalarının dəyişdirilməsi üçün səfərbər 
edilməsinə yönəldilib ki, bu da ÜDM-in 1,8 faiz artma-
sı, 250 mindən 300 minədək yeni iş yerinin açılması 
deməkdir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Çinin tikmək istədiyi 
zavod qanunsuz sayılıb

Çinin Baykal gölü sahilində tikməkdə olduğu zavod 
qanunsuz sayılıb. İrkutsk şəhər məhkəməsi tikintinin 
ləğv olunması barədə qərar verib.

Yerli prokurorluq bildirib ki, bu tikinti ərazinin flora və fa-
unasına ciddi ziyan vura bilər. Digər tərəfdən, zavod Baykal 
gölünün sahilində tikilirdi. Bu isə gölə mənfi təsir edə bilərdi.

Qeyd edək ki, Çin hökuməti zavod tikintisinə yanvar ayın-
dan başlamışdı.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


