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Hulusi AKAR: 
Suriyada 
təhlükəsizlik 
zonasına Türkiyə 
nəzarət etməlidir 

“Formula – 1” 
Azərbaycan  
Qran Prisinə 47 
ölkədən biletlər 
alınıb

Xocalı 
soyqırımına 
hüquqi baxış

Müxalifətçilik 
missiyası və 
Azərbaycanın  
milli maraqları

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də Sumqayıt şəhərinə 
səfərə gəlib.  

Dövlətimizin başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin 
şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib önünə 
gül dəstəsi qoydu. 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 
şəhərdə görülən işlər haqqında dövlətimizin başçısına 

məlumat verdi. 
Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıta səfəri
Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda 

“SOCAR Polymer”in yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunun açılışında iştirak edib 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
fevralın 18-də Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında “SOCAR 
Polymer” layihəsi çərçivəsində inşa edilən yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunun açılışında iştirak edib.

Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti 
Rövnəq Abdullayev və “SOCAR 
Polymer” MMC-nin baş direktoru Fərid 
Cəfərov dövlətimizin başçısına görülən 
işlərlə bağlı məlumat verdilər. 

Bildirildi ki, “SOCAR Polymer” 
layihəsi son 40 ildə öz növünə 
və miqyasına görə Azərbaycanın 
neft-kimya sənayesində həyata 
keçirilən ilk belə layihədir. “SOCAR 
Polymer” şirkəti Azərbaycanda kimya 
sənayesinin inkişafını sürətləndirmək 
məqsədilə 2013-cü ildə təsis edilib. 
2015-ci il oktyabrın 25-də isə 
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə 
ən yüksək standartlara və müasir 

texnologiyalara əsaslanan “SOCAR 
Polymer” zavodlarının təməli qoyulub. 
2018-ci il iyulun 18-də Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin və İtaliya 
Prezidenti Sercio Mattarellanın iştirakı 
ilə layihə çərçivəsində inşa olunan 
polipropilen zavodunun açılışı olub. 
Artıq yüksəksıxlıqlı polietilen zavodu da 
istismara tam hazırdır. İlkin mərhələdə, 
“SOCAR Polymer” zavodları ildə 10 
çeşiddə 184 min ton polipropilen və 
4 çeşiddə 120 min ton yüksəksıxlıqlı 
polietilen istehsal edəcək. SOCAR-ın 
yeni sənaye kompleksi daxili bazarın 
tələbatını tam ödəyəcək və məhsulun 
izafi qalan 75 faizini Türkiyə və Avropa 
bazarlarına ixrac edəcək. 

Prezident İlham Əliyevə məlumat 
verildi ki, artıq Türkiyə, Rusiya, Belarus 
və Ukraynadan sifarişlər qəbul edilib. 
Zavodda “Made in Azerbaijan” brendi 
ilə istehsal olunan polipropilen qatarla 
sifariş olunan ölkələrə yola salınıb.

Qeyd edək ki, “SOCAR Polymer” 
Azərbaycanın neft-kimya sənayesində 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı üzrə 
yaradılan ilk şirkətdir. Layihəni həyata 
keçirmək üçün İtaliyanın “Maire 
Tecnimont”, Niderlandın “Fluor” şirkətləri 
və digər şirkətlər cəlb edilib. Layihə 
çərçivəsində milli mühəndis kadrlarının 
ixtisaslarının artırılması təmin olunacaq. 
Bu məqsədə çatmaq üçün vahid layihə 
idarəetmə qrupu yaradılıb. “Fluor” 
şirkəti milli mühəndis kadrları və digər 
işçilər üçün Amsterdamda, Milanda və 
Mumbayda ixtisas kursları təşkil edib. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtın dənizkənarı 
bulvarında şəhərin sakinləri ilə görüşüb 

 � Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də 
Sumqayıta səfəri çərçivəsində burada 
inşa edilən dənizkənarı bulvarda 
yaradılan şəraitlə tanış olub.

Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Zakir 
Fərəcov bulvarda görülən 
işlər barədə məlumat verdi.  

Dənizkənarı bulvarda 
Sumqayıt sakinləri 
dövlətimizin başçısına 
yaxınlaşaraq söhbət ediblər. 

Sakinlər: Xoş gəlmisiniz 
bizim Sumqayıta. Siz bizim 
prezidentlər içərisində seçilən 
Prezidentimizsiniz. Biz 
sizinlə fəxr edirik. Allah Sizə 
cansağlığı versin, bizə bu 
gözəl şəraiti Siz yaratmısınız. 

Prezident İlham Əliyev: 
Xoş gördük, çox sağ olun, 
necəsiniz? 

Sakin: Hörmətli 
Prezidentimiz, Sizin bu 
gəlişiniz Sumqayıt üçün, bizim 
üçün toy-bayramdır. Bunun 
iki böyük amili, bir nəticəsi 
var. O amilin biri odur ki, 
hörmətli Prezidentimiz, Ali 
Baş Komandanımız xalqın 
arasındadır. İkinci böyük 
amil ondan ibarətdir ki, 
ölkəmizin bütün əhalisi, bütün 
vətəndaşları Prezidentimizin 
ətrafındadır. Bunun nəticəsi 
nədir? Nəticə odur ki, xalqla 
Prezidentin böyük monolit 
birliyi var. Bəzən elə olur 
ki, öz ayaqqabısının ölçüsü 
qədər bir iş görə bilməyənlər 
bu qədər gözəlliyə, bu qədər 
inkişafa ağız büzürlər. 

Amma onlar bu monolit 
birliyin qabağında dura 
bilməzlər, qəti dura bilməzlər. 

(ardı 3-cü səhifədə)
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bundan başqa, ekoloji və sosial 
təsirlərin minimuma endirilməsi, zərərli 
maddələrin və maye tullantılarının 
zərərsizləşdirilməsi diqqət mərkəzində 
saxlanılıb. Odur ki, beynəlxalq 
lisenziyalardan əldə edilən texnologiya 
əsasında fəaliyyət göstərəcək bu 
zavodlar istehsal prosesi və məhsulun 
keyfiyyəti baxımından ən yüksək 
beynəlxalq standartlara cavab verəcək.

Sonra Prezident İlham Əliyev 
zavodun idarəetmə mərkəzi ilə tanış 
oldu. Burada ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müxtəlif vaxtlarda Sumqayıta  
səfərlərinin əks olunduğu fotoguşə 
yaradılıb. Müəssisəyə cəlb olunan 
investisiyaların 60 faizi Rusiyanın 
“Gazprombank”, qalan hissəsi isə 
müvafiq olaraq “SOCAR”, “Vitol”, “Paşa 
Holdinq”, “Gilan Holdinq” və “Azərsun 
Holdinq” tərəfindən təmin edilib. 
“Layihə maliyyələşdirilməsi” prinsipi 
əsasında 489 milyon dollar məbləğində 
əsas səhmdarın təminatı olmadan 
kredit alınıb. Bu prinsip əsasında 
maliyyələşdirmə ölkə daxilində birinci 
dəfədir ki, həyata keçirilir. Ümumi 
investisiya xərcləri 816 milyon dollar 
təşkil edir. Zavodların istismarı dövründə 
6,6 milyard dollar məbləğində gəlir 
proqnozlaşdırılır ki, bunun 30 faizi 
şirkətin xalis mənfəəti olacaq. Bundan 
başqa, “SOCAR Polymer” tərəfindən 
dövlət büdcəsinə istismar müddəti 
ərzində ümumilikdə 600 milyon dollar 
məbləğində vergilərin ödənilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu, ölkənin ümumi 
daxili məhsulunun artmasına da kömək 
edəcək. İlkin qiymətləndirmələrə görə, 
“SOCAR Polymer” zavodlarının fəaliyyəti 
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun 
ixrac gəlirlərini 15  faiz, Abşeron iqtisadi 
regionunun ümumi daxili məhsulunun 
həcmini isə 14 faizdən çox artıracaq.

Prezident İlham Əliyev yüksəksıxlıqlı 
polietilen zavodunu işə saldı.

Zavodun tərkibində olan 
polimerizasiya, katalizatorun 
aktivləşdirilməsi əraziləri, orqanoleptik 
emal bölməsi, laboratoriya, qablaşdırma 
bölməsi, anbar və idarəetmə otağının 
fəaliyyətinə dair qısa film nümayiş 
olundu. 

Sonra yüksəksıxlıqlı polietilen 
zavodunun ilk məhsulu xatirə olaraq 
Prezident İlham Əliyevə hədiyyə edildi. 

Zavodun işçisi Nigar Qarayeva: 
Cənab Prezident, müəssisəmizə 
gəldiyiniz üçün Sizə təşəkkürümüzü 
bildiririk. Qeyd etmək istərdik ki, 

ümumiyyətlə, zavodun tikilməsinə 
başlayan zamandan biz həmişə Sizin 
diqqət və qayğınızı hiss etmişik. Bunun 
bariz nümunəsi zavodun təməlqoyma 
mərasimində və onun açılışında Sizin 
iştirak etməyinizdir. Biz istərdik ki, 
zavodumuzun ilk məhsulunu xatirə 
olaraq Sizə təqdim edək. Qeyd etmək 
istərdik ki, zavodumuzda istehsal 
olunacaq bu qranullar yüksəksıxlıqlı 
polietilenin qara və təbii növləridir.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, 
təşəkkür edirəm.

Daha sonra dövlətimizin başçısı 
müəssisənin kollektivi ilə görüşdü. 

Görüşdə çıxış edən Prezident 
İlham ƏLİYEV dedi: 

– Mən çox şadam ki, bu zavodda 
işləyənlərin mütləq əksəriyyəti gənclərdir. 
Mən sizi ürəkdən salamlayıram və 
zavodun açılışı münasibətilə ürəkdən 
təbrik edirəm. Bir neçə il bundan əvvəl 
bu zavodun təməli qoyuldu. O vaxt 
burada heç nə yox idi. Vaxtilə burada 
fəaliyyət göstərmiş müəssisələr sıradan 
çıxmışdı və yarıdağılmış vəziyyətdə 
idi. Dövlət tərəfindən bu ərazi nəzarətə 
götürüldü, böyük təmizlik işləri aparıldı. 
Ümumiyyətlə, Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkının ərazisi 500 hektardan çoxdur 
və bu ərazidə bütün kommunikasiyalar, 
infrastruktur layihələri icra edildi 
ki, burada müasir sənaye mərkəzi 
yaradılsın. Biz buna nail ola bilmişik. Bu 

gün Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
bir çox müəssisələr fəaliyyət göstərir və 
onların arasında “SOCAR Polymer”in 
əlbəttə ki, xüsusi yeri vardır.

Keçən il polipropilen zavodunun 
açılışı rəsmi qaydada qeyd olundu. 
Bu gün isə biz yüksəksıxlıqlı polietilen 
zavodunun açılışını qeyd edirik. 
Beləliklə, “SOCAR Polymer” tam gücü 
ilə işə başlayır. Bu, çox əlamətdar 
hadisədir. Bu, ölkəmizin inkişafını 
göstərir. Bu, ölkəmizə xarici maliyyə 
qurumları tərəfindən inamın təzahürüdür. 
Çünki bildiyiniz kimi, bu zavodun 
tikintisində xarici banklar fəal iştirak 
ediblər. Bu, bütövlükdə ölkəmizdə 
gedən sənayeləşmə siyasətinin gözəl 
nəticəsidir. 

Siz – burada çalışan gənclər yaxşı 
bilirsiniz ki, zavodun istehsal gücü 300 
min ton olacaqdır. Bu, bizim qeyri-neft 
ixracımızın 15 faiz artımı deməkdir. 
Bizim əsas məqsədimiz qeyri-neft 
ixracını artırmaq, ölkə iqtisadiyyatını 
şaxələndirmək, yeni iş yerləri açmaq 
və Azərbaycanda müasir texnologiyalı 
müəssisələrin yaradılmasına nail 
olmaqdır. Bununla paralel olaraq, 
belə böyük, texnoloji cəhətdən 
müasir zavodların fəaliyyəti gənclərin 
hazırlanmasına da xidmət göstərir. Siz 
gənclər təlim keçmisiniz, orta əməkhaqqı 
çox yüksəkdir. Siz buna layiqsiniz. 
Siz müasir sənaye müəssisəsində 

çalışacaqsınız və bu müəssisənin 
fəaliyyəti ölkəmizi gücləndirəcək.

Yeni iş yerlərinin yaradılması prosesi 
burada təmin olunur, təxminən 500-dən 
çox yeni iş yeri açılır. Bu yaxınlarda 
karbamid zavodunun açılışında iştirak 
edərkən məlumat verildi ki, orada da 
500-dən çox iş yeri yaradılır. Yəni, bu 
iki mühüm müəssisənin əhəmiyyəti 
çox böyükdür. İlk növbədə, bu iki 

müəssisəyə 1,6 milyard dollar sərmayə 
qoyulub. Çox böyük rəqəmdir. Özü 
də nəzərə alsaq ki, bu sərmayə qeyri-
neft sektoruna qoyulur. Digər tərəfdən, 
burada istehsal olunan məhsullar 
ixracyönümlüdür və ölkəmizə valyuta 
gələcək. Biz təkcə neftdən, qazdan 
yox, eyni zamanda, hazır məhsuldan 
valyuta qazanacağıq. Burada müasir 
texnologiyalar tətbiq olunur və 
Azərbaycanın texnoloji inkişafına bunun 
müsbət təsiri var. Mindən çox iş yeri, 
gənclər üçün gözəl imkanlar yaradılır. 

Yəni, bir sözlə, belə böyük 
layihələrin icrasının çox böyük mənası, 
çoxşaxəli təsiri var və bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan düzgün yoldadır. 
Biz bu layihələrə start verəndə, 
əlbəttə, təxmin edirdik ki, bu, çox gözəl 
nəticələrə gətirib çıxaracaq. Bu gün biz 
bunun əyani şahidiyik. Bundan sonra 
da Azərbaycanın sənaye potensialı 
inkişaf edəcək. Sənayeləşmə öz gözəl 
nəticələrini verir. Keçən il qeyri-neft 
sektorunda sənaye istehsalı 9 faizdən 
çox artmışdır, bu ilin birinci ayında isə 
14 faizə yaxın artmışdır, o cümlədən 
bu zavodların fəaliyyətə başlaması 
nəticəsində. Əlbəttə ki, bundan sonra 
da qeyri-neft sektorunun inkişafı, 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, müasir 
zavodların, fabriklərin yaradılması 
prioritet olaraq qalacaqdır. Əminəm 

ki, belə müəssisələr gələcəkdə bizim 
sənaye imkanımızı böyük dərəcədə 
artıracaqdır və ölkəmiz davamlı olaraq 
inkişaf yolu ilə gedəcəkdir.

Bu zavodun fəaliyyətə başlaması 
Sumqayıt şəhərinin ümumi inkişafına da 
böyük töhfədir. Sumqayıt bu gün nəinki 
Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci 
böyük sənaye şəhəridir. Son illərdə 
Sumqayıtda bir çox müasir müəssisələr 

yaradılıb. Bu il Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında bir neçə müəssisənin açılışı 
nəzərdə tutulur. Sumqayıtın həm 
sənaye, həm iqtisadi, sosial inkişafı 
daim diqqət mərkəzindədir. Sumqayıt 
bu gün yüksək ekoloji standartlara 
uyğun şəhərlərdən biridir. Biz bu sahəyə 
də çox böyük önəm verirdik. Çünki 
bilirsiniz ki, sovet vaxtında Sumqayıtda 
ekoloji vəziyyət o qədər də ürəkaçan 
deyildi. Sovet məkanında Sumqayıt bu 
baxımdan geridə qalmış şəhərlərdən 
biri idi. Bu da təbii idi, çünki o vaxt 
müasir təmizləyici qurğular mövcud 
deyildi və burada böyük kimya mərkəzi 
yaradılmışdı. Bu gün isə Sumqayıtın 
gözəl havası, ictimai yerləri var, istirahət 
üçün parklar yaradılıb, vaxtilə salınmış 
parklar abadlaşdırılıb, Sumqayıt bulvarı 
yaradılıb, özü də qısa müddət ərzində. 
Bu da çox gözəl hadisədir. Yəni, şəhərin 
ümumi inkişafı ilə bağlı çox böyük 
tədbirlər görülür, infrastruktur layihələri 
icra edilir. Bu yaxınlarda 2 saylı şəhər 
xəstəxanasının təmiri ilə bağlı müvafiq 
Sərəncam verilmişdir. Bu xəstəxanada 
təxminən 200-ə yaxın çarpayı var. 
Ondan əvvəl biz 1 saylı xəstəxananın 
təmirini təmin etdik. Qazlaşdırmanın 
səviyyəsi təxminən 100 faizdir. Yəni, 
bir sözlə, belə zavodların fəaliyyətə 
başlaması şəhərin inkişafına da təkan 
verir.  

Bu gün nəinki Sumqayıtın tarixində, 
ölkəmizin tarixində çox əlamətdar bir 
gündür. Çünki hər bir ölkə belə gözəl 
müəssisələrlə fəxr edə bilər. Xüsusilə 
nəzərə alsaq ki, bu müəssisələrdə 
işləyənlərin mütləq əksəriyyəti gənclərdir. 
Yəni, Azərbaycanın gənc nəsli müasir 
Azərbaycana xidmət edir. Sizi bu gözəl 
hadisə münasibətilə təbrik edirəm. Sizə 
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

***
Məlumat verildi ki, “SOCAR 

Polymer” zavodlarının inşaat işlərinin 
pik həddində burada 3500-ə yaxın işçi 
çalışıb. Personalın bilik və bacarıq 
səviyyəsini artırmaq məqsədilə ölkə 
daxilində və xaricdə təlim-hazırlıq 
kursları təşkil olunub. Bütün bunlar 
göstərir ki, sənayeləşmə və qeyri-
neft sənayesinin inkişafı Prezident 
İlham Əliyevin iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi siyasətinin başlıca 
istiqamətlərindəndir. Bu baxımdan 
innovativ və yüksək texnologiyalara 
əsaslanan rəqabətqabiliyyətli sənayenin 
tərəqqisinə təkan vermək, qeyri-neft 
sektorunun davamlı inkişafını təmin 
etmək və əhalinin istehsal sahəsində 
məşğulluğunu artırmaq məqsədilə 
sənaye parklarının və məhəllələrinin 
qurulması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Artıq böyük infrastruktur işlərinin həyata 
keçirildiyi, 18 sahibkarlıq subyektinə 
rezident statusunun verildiyi Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkına 2,7 milyard 
dollardan artıq investisiya yatırılıb və 
bu istiqamətdə mühüm tədbirlər davam 
etdirilir.

***
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC 

Prezident İlham Əliyev Sumqayıtda “SOCAR Polymer”in 
yüksəksıxlıqlı polietilen zavodunun açılışında iştirak edib 
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Prezident İlham Əliyev Sumqayıtın dənizkənarı 
bulvarında şəhərin sakinləri ilə görüşüb 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Sakin: Allah Sizi qorusun, 
cənab Prezident, xahiş edirik, bizim 
salamlarımızı analar anası, xanımlar 
xanımı Mehriban xanıma çatdırasınız.

Prezident İlham Əliyev: Mütləq 
çatdıraram.

Sakin: Möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyev, Siz gündən-günə 
gözəlləşən, abadlaşan, qocaldıqca 
cavanlaşan Sumqayıt şəhərinə çox xoş 
gəlmisiniz.  

Cənab Prezidentimiz, mən 50 ildir 
Sumqayıtda yaşayıram, 85 yaşım var. 
Mən buraların dünənini yaxşı görmüşəm, 
qamışlıq, çirkab, şoran çöllər. Buraya heç 
kim gəlmək istəmirdi, amma bu gün gələn 
getmək istəmir. 

Sakin: Nəinki gələn, biz buradan 
gözəl ev almışıq, gözəl ev tikdirmisiniz. 
Çox gözəl, yüksək səviyyədə.

Sakin: Mənim ağlıma gəlməzdi ki, 
Sizin möcüzə adlandırdığınız Sumqayıt 
bulvarında mən nəvələrimlə, tay-
tuşlarımla gəzim. Allah Sizi var eləsin. 
Bu yaşımda Sumqayıt bulvarında 
gəzməyimlə fəxr edirəm. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
Sakin: Bir şəhid anası kimi, leytenant 

anası kimi Sizə çox-çox təşəkkür edirəm 
ki, bütün şəhid ailələrinə yardım etdiniz, 
kömək etdiniz. Onların başının üstündə 
həmişə bir ata, oğul, qardaş kimi olasınız.

Prezident İlham Əliyev: Həmişə elə 
də olacaq. Əmin ola bilərsiniz.

Sakin: Mən zabitəm, Qarabağ 
döyüşlərində iştirak etmişəm, qaziyəm. 
Əvvəla, Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik, 
Allah Sizi qorusun. Siz Azərbaycanın 
başının tacı olan şəhidlərin ailələrini 
qəbul etdiniz, o duyğulu anları biz indi də 
yaşayırıq. Bir daha sübut etdiniz ki, həmin 
yaşlı şəhid ailələrinin bir oğlusunuz, bu 
gün həddi-buluğa çatan şəhid övladlarına 
bir böyük qardaşsınız. Allah Sizdən 
razı olsun. Mən Sizi inandırıram ki, 
Azərbaycanın hər bir övladı o ərazilərin 
azad olunmasına canla-başla hazırdır. 
Vətəni uğrunda canından keçməyə, 
əlindən gələni etməyə hazırdır. 
Azərbaycan əsgəri 2016-cı ildə bunu 
bir daha sübut etdi. Biz hər zaman Sizin 
ətrafınızdayıq və İnşallah, “İrəli!” əmrinizi 
gözləyirik.  

Sakin: Sumqayıt idmançıları Sizə 
həmişə dəstək olub və həmişə də dəstək 
olacaqlar. 

Sakin: Bulvarın salınması, bu evlərin 
tikilməsi üçün böyük minnətdarlığımı 
bildirirəm. Sizin səyiniz, göstərişləriniz 
nəticəsində belə gözəl bulvar yaradılıb, 
evlər tikilib. Çox sağ olun, Allah Sizə 
ömür versin.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Sakin: Sizi bir tələbə kimi 

salamlayıram, bizim Sumqayıtımıza 
xoş gəlmisiniz. Tələbələrin təqaüdünü 
artırdığınıza görə Sizə çox təşəkkür 
edirəm. Tələbələr adından Sizdən 
bir xahişim də var. Sumqayıt Dövlət 
Universitetinin, şəhərdəki kolleclərin 
yataqxanalardakı məcburi köçkünlərin 
köçürülməsini və bizim tələbələrin orada 
yerləşdirilməsi üçün göstəriş verməyinizi 
Sizdən xahiş edirik. 

Prezident İlham Əliyev: Biz bu 
məsələni də həll edəcəyik. Bu il bu 
məsələ həll olunmalıdır. Bilirsiniz ki, 
keçən il Sumqayıtdakı köçkünlər üçün 
2 mindən çox mənzilin tikintisi təmin 
edildi və mən o evlərin açılışında 
olmuşam. Sumqayıtda təqribən 14 min 
məcburi köçkün ailəsi məskunlaşıb və 
biz bütün bu ailələri tədricən yeni evlərə 
köçürəcəyik. Göstəriş verildi ki, bu il 
əlavə 2 min mənzildən ibarət şəhərciklər 
salınsın və bu məsələ bir neçə il ərzində 
həll olunacaq. Həm köçkünlər rahat 
evlərə köçəcəklər, həm də onların indi 
qaldıqları yataqxanalar təmir olunacaq və 
tələbələrə veriləcək. 

Bilirsiniz ki, son illər Sumqayıtın 
inkişafı ilə bağlı çox böyük işlər görülüb. 
Sumqayıt bu gün müasir sənaye 
mərkəzinə çevrilib və burada fəaliyyət 
göstərən müəssisələrdə minlərlə insan 
işlə təmin edilir. Elə bu gün səhər yeni 
müasir polietilen zavodunun açılışını 
etdik. Bu zavod təqribən 500 iş yeri 
yaradan bir müəssisədir. Burada istehsal 
olunacaq məhsullar ixracyönümlüdür 
və ölkə iqtisadiyyatına böyük töhfə 
verəcək. Biz bu yaxınlarda azot gübrələri 
zavodunun açılışını da etdik. Orada 
da 500 nəfər işlə təmin olunub. Eyni 
zamanda, göstəriş vermişəm ki, ödənişli 
ictimai işlər də açılsın və 2 min iş artıq 
açılıbdır. Göstəriş vermişəm ki, əlavə 
təqribən 2 minə yaxın ictimai iş açılsın 
ki, hələlik iş tapa bilməyən vətəndaşlar 
orada işləyə bilsinlər. Siz xatırlatdınız, 
mən demişəm ki, Sumqayıt bulvarı da bir 
möcüzədir.

Mən həmişə demişəm ki, Sumqayıt 
inkişaf baxımından paytaxt şəhərinə yaxın 

olmalıdır və bu gün biz bunu görürük. 
Düzdür, Bakı son illər çox gözəlləşib, 
abadlaşıb, ancaq Sumqayıt kimi gözəl 
şəhərdə insanların istirahəti üçün mütləq 
bulvar olmalı idi və biz bir il, hətta bir ildən 
tez bir vaxtda 4 kilometr uzunluğunda 
bulvar yaratdıq. İndi bura Sumqayıtın 
əsas istirahət zonasıdır, görün, nə 
qədər gözəlləşib. Siz burada dəfələrlə 
olmusunuz, mən də dəfələrlə olmuşam. 
Əvvəlki mənzərə əlbəttə ki, çox acınacaqlı 
idi. Amma bu gün yeni yollar salınır, 
yeni binalar tikilir, ictimai yerlər yaradılır. 
Yəni, Sumqayıtın kompleks inkişafı daim 
diqqət mərkəzindədir. Bir tərəfdən sənaye 
müəssisələrinin yaradılması, - Sumqayıt 
bu gün Cənubi Qafqazda Bakıdan sonra 
ikinci böyük sənaye şəhəridir, - digər 

tərəfdən, bu gün Sumqayıtın ekoloji 
vəziyyəti görün nə qədər yaxşılaşıb. 
Sumqayıtın havası elə bil ki, kurort 
havasıdır. Əvvəlki illərdə olan toz-dumana, 
havanı çirkləndirən bəzi müəssisələrin 
fəaliyyətinə son qoyuldu. Bütün yeni 
müəssisələr ən yüksək ekoloji standartlara 
cavab verir. Buna görə indi burada ekoloji 
durum çox yaxşıdır. Minə yaxın evin dam 
örtüyü təzələnib və bu iş davam edir. 
Liftlər, həyətlər, yollar təmir olunub. Bu 
yaxınlarda 2 saylı xəstəxananın əsaslı 
təmiri haqqında Sərəncam imzalandı. 
Bundan əvvəl 1 saylı xəstəxana əsaslı 
təmir edildi. Baxacaqlar, əgər 2 saylı 
xəstəxananın təmiri mümkündürsə, təmir 
olunacaq, mümkün deyilsə, sökülüb 
yenidən tikiləcək. 

Qazlaşdırma – burada qazla problem 
olmamalıdır, həll edilib. İçməli su, 
elektrik enerjisi ilə bağlı məsələlər həll 
olunub. Biz burada böyük bir elektrik 
stansiyası tikmişik ki, bu, Sumqayıtı 
tam təmin edir. Əlbəttə ki, iş yerlərinin 
yaradılması diqqət mərkəzindədir. Baxın, 
bu tikintilərdə gör nə qədər adam işləyir, 
yeni müəssisələrdə nə qədər adam 
işləyəcək. Bütün bu işləri biz ona görə 
görürük ki, vətəndaşlar daha da yaxşı 
yaşasınlar. İndi minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyanın, şəhid ailələrinin 
müavinətlərinin, təqaüdlərin qaldırılması 
– bütün bunlar nəyə görə mümkün 
olub? Ona görə ki, çox ciddi islahatlar 
aparılıb və bizə əlavə gəlir gəlir. Bu gəliri 
biz, ilk növbədə, hara yönəltməli idik, 
məhz sosial məsələlərin həllinə. Ona 

görə bu siyasət davam etdiriləcək və 
əməkhaqlarının, pensiyaların qaldırılması 
bundan sonra da nəzərdə tutulacaq ki, 
vətəndaşlar daha da yaxşı yaşasınlar, 
uşaqlar daha da yaxşı böyüsünlər, 
Vətənimizin layiqli övladları olsunlar, 
ölkəmiz daim qabağa getsin, inkişaf etsin, 
güclənsin.

Sakin: Cənab Prezident, əsas 
Sərəncam Sumqayıt şəhərinin 70 illiyinin 
keçirilməsi ilə bağlı idi.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, onu da 
bu yaxınlarda imzalamışam.

Sakin: İnşallah, onu Sizin iştirakınızla 
yüksək səviyyədə keçirərik. 

Prezident İlham Əliyev: Əlbəttə, 
böyük tədbir, böyük bayram olacaq. O 
Sərəncamın imzalanması da Sumqayıta 
göstərilən növbəti diqqətin əlamətidir.

Sakin: Siz 23-cü dəfədir ki, 
Sumqayıta gəlirsiniz.

Prezident İlham Əliyev: İyirmi 
dəfədən çoxdur.

Sakin: Özü də hər gəlişiniz 
Sumqayıtın həyatında və sumqayıtlıların 
qəlbində silinməz iz qoyur, bizi ruhlandırır, 
sevindirir, bizə qanad verir. Biz ona 
görə Sizə minnətdarıq ki, Sumqayıt 
Sizin qayğınız və diqqətiniz nəticəsində 
belə inkişaf edir, çox sağ olun, var olun. 
Allah-Təaladan bir arzumuz var ki, yüz 
yaşayasınız, sağlam olasınız. Sizə ailə 
səadəti arzulayırıq. Bir də onu demək 
istəyirəm ki, bu bulvarın tarixçəsi var. 
Sumqayıtın 25 illik yubileyində Ulu Öndər 
bizim indiki Dram Teatrında keçirilən 
təntənəli yığıncaqda gözəl bir çıxış etdi, 
sumqayıtlılara və Sumqayıta yüksək 
qiymət verdi. Dedi ki, arzu edirəm, dəniz 
qırağında, ləpədöyəndə, yəni, sahildə 
yaxşı bir bulvar salınsın ki, sumqayıtlıların 
istirahəti üçün yaxşı yerləri olsun. Siz 
gəldiniz, Ulu Öndərin bu arzularını yerinə 
yetirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah 
ölkəmizə sabitlik, əmin-amanlıq, bolluq 
versin. Allah Sizi qorusun!

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Sakin: Cənab Prezident, biz Sizi 

həmişə dəstəkləmişik və dəstəkləyəcəyik. 
Allah Sizə cansağlığı versin, işinizi avand 
etsin. Hər sübh namazında Sizə dua 
edirəm. Siz bizə lazımsınız. Allah Sizi 
Azərbaycan xalqının başı üzərindən əksik 
etməsin. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun.  

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın  
Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisini qəbul edib 

 � Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də Böyük 
Britaniyanın Baş nazirinin Azərbaycan üzrə 
ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolsonun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Böyük Britaniyaya səfərini və 
Baş nazir xanım Tereza Meylə görüşünü məmnunluqla 
xatırladı. Prezident İlham Əliyev Baronessa Emma 
Nikolsonun Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında 
dostluq və tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafındakı rolunu 
və verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndirdi. 

Böyük Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə 
ticarət elçisi Baronessa Emma Nikolson Böyük 
Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş 
naziri xanım Tereza Meyin salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı.

Görüşdə Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 
növbəti iclasının Bakıda keçirilməsinin önəmi 
vurğulandı, Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında 
enerji sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi 
qeyd olundu.  

Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında səhiyyə, 
turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə 
əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparıldı, əlaqələrimizin inkişafında yüksək səviyyəli 

qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyəti vurğulandı. 
Dövlətimizin başçısı Böyük Britaniya və Şimali 

İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri xanım Tereza 
Meyin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, 

onun da salamlarını Böyük Britaniyanın Baş nazirinə 
çatdırmağı xahiş etdi. 

AZƏRTAC

Sumqayıt şəhərində abadlıq-quruculuq və 
avtomobil yollarının əsaslı təmiri işlərinin davam 

etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
dövlət proqramlarının uğurlu icrası 
nəticəsində Sumqayıt şəhərində 
sosialyönümlü bir sıra infrastruktur 
layihələri yerinə yetirilmiş, o cümlədən 
Olimpiya və Paralimpiya İdman 
Kompleksləri, Bayraq Muzeyi, 
Gənclər Mərkəzi, Şahmat Məktəbi, 
Uşaq İncəsənət Məktəbi, əlil və şəhid 
ailələri üçün ümumilikdə 240 mənzilli 
5 yaşayış binası inşa edilmiş, 1 saylı 
Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının, 
“Kimyaçılar” Mədəniyyət Sarayının, 
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının, 
Tarix Muzeyinin, 1 saylı Uşaq-Gənclər 
İdman Məktəbinin binaları əsaslı təmir 
olunmuş, “ASAN xidmət” Mərkəzi 
fəaliyyətə başlamış, 22 ümumtəhsil 
müəssisəsi istifadəyə verilmiş, iri sənaye 
müəssisələri yaradılmış, 67 min yeni iş 
yeri açılmışdır. Bundan başqa, şəhər 
ərazisində geniş abadlıq-quruculuq işləri 
aparılmış, o cümlədən şəhər avtomobil 
yolları yenidən qurulmuş, çoxmənzilli 
binaların dam örtüyünün dəyişdirilməsi, 
lift təsərrüfatının yenidən qurulması 
sahəsində əsaslı işlər görülmüş, 106 

hektar ərazidə dənizkənarı bulvar-
kompleksi salınmışdır.

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Sumqayıt 
şəhərində abadlıq-quruculuq və 
avtomobil yollarının əsaslı təmiri 
işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə 
qərara alıram:

1. Sumqayıt şəhərində abadlıq-
quruculuq və avtomobil yollarının əsaslı 
təmiri işlərinin davam etdirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə 3,0 (üç) milyon manat 
ayrılsın.

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri,  18 fevral  2019-cu il



19 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı4
Heydər Əliyev Mərkəzində  

rus avanqard rəssamlarının nadir 
əsərlərindən ibarət sərgi açılıb

 � Heydər Əliyev Mərkəzində “Zamanında. 
Rusiya regional muzeylərinin 1900-1930-cu illərə 
aid rus avanqardı kolleksiyaları. Üçüncü hissə” 
adlı sərgi açılıb.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, ekspozisiyada Rusiya-
nın 17 şəhərindəki regional 
muzeylərdən toplanmış nadir 
avanqard kolleksiya nümayiş 
olunur.

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
sərginin açılış mərasimində 
iştirak edib.

Mərasimdə Heydər Əliyev 
Mərkəzinin direktoru Anar 
Ələkbərov çıxış edərək sərgi 
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. 
Ölkəmizin mədəni həyatında 
bir çox tədbirlərin keçirildi-
yini deyən Anar Ələkbərov 
bildirib ki, Heydər Əliyev 
Mərkəzi ənənəvi olaraq bu 
cür tədbirlərin təşkil edildiyi 
məkana çevrilib. Burada 
keçirilən tədbirlər hər za-
man yüksək qiymətləndirilir. 

Bu layihənin üzərində uzun 
zamandır iş aparıldığını 
deyən direktor sərginin ərsəyə 
gəlməsindən məmnunluğunu 
bildirib. O, sərginin ölkəmizdə 
ilk dəfə keçirildiyini diqqətə 
çatdıraraq layihənin reallaş-
masında göstərdikləri dəstəyə 
görə Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehri-

ban Əliyevaya və Fondun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyevaya 
minnətdarlığını bildirib.

Sərginin fevralda açılması-
nın təsadüfi olmadığını vurğu-
layan Anar Ələkbərov bildirib 
ki, bu ay tanınmış avanqard 
klassiki, sərgidə əsərləri nü-
mayiş olunan Kazimir Malevi-
çin anadan olmasının 140 illik 
yubileyi qeyd edilir. 

Heydər Əliyev Mərkəzinin 
direktoru layihənin reallaşma-
sında Rusiya Yəhudi İcmaları 
Federasiyasının prezidenti, 
Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq 
Mərkəzinin baş direktoru Alek-
sandr Borodanın və sərginin 
kuratoru, incəsənət tarixçisi 
Andrey Sarabyanovun da 
xidmətlərini xüsusi vurğulayıb.

Rusiya Yəhudi İcmaları 
Federasiyasının prezidenti, 
Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq 
Mərkəzinin baş direktoru Alek-
sandr Boroda deyib ki, Rusi-
yanın regional muzeylərindən 
toplanan bu əsərlərin nüma-
yişi Heydər Əliyev Mərkəzi, 
Yəhudi Muzeyi və Tolerantlıq 
Mərkəzi, Moskva Müasir 
İncəsənət Muzeyinin birgə 
səyləri nəticəsində müm-
kün olub. Aleksandr Boroda 

rəhbərlik etdiyi mərkəzin uzun 
illərdir Heydər Əliyev Mərkəzi 
ilə səmərəli əməkdaşlıq 
qurduğunu diqqətə çatdı-
raraq deyib: “Biz Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbərliyinin 
qarşılıqlı hörmət və tolerantlıq 
prinsiplərini tam dəstəkləyirik. 
Azərbaycan Prezidentinin 
həyata keçirdiyi tolerantlıq 
siyasətinə hər zaman böyük 

hörmətlə yanaşılır. Bu cür 
layihələrin gələcəkdə də real-
laşacağına əminik”.

“Çox sevinirəm ki, bu 
gün rus avanqardı Bakıya 
gəlib”, – deyən sərginin 
kuratoru, incəsənət tarixçisi 
Andrey Sarabyanov vur-
ğulayıb ki, sərginin Bakıda 
keçirilməsi təsadüfi deyil. Bu 
sərginin özünəməxsusluğu 
ondadır ki, burada az tanı-
nan rəssamların da əsərləri 
nümayiş olunur. O, sərginin 
təşkilatçılarına minnətdarlığını 
bildirib. 

Çıxışlardan sonra qonaq-
lar sərgidə nümayiş etdirilən 
əsərlərlə tanış olublar.

Ekspozisiyada avanqard 
incəsənət tarixinə mühüm 
töhfələr vermiş klassiklərin 
- Kazimir Maleviç, Vasili 

Kandinski, Aleksandr Rodçen-
ko, Vladimir Tatlin, Aleksandr 
Ekster, Mark Şaqal ilə yanaşı, 
Viktor Bart, Aleksey Qrişenko, 
Aleksey Morqunov, Sergey 
Romanoviç, Pavel Mansurov 
və digərlərinin yaradıcılı-
ğından nümunələr təqdim 
olunub. Ümumilikdə 60 əsərin 
yer aldığı ekspozisiya özündə 
2016-cı və 2017-ci illərdə 
Moskvada nümayiş olunan 
“Zamanında. Birinci hissə” 
və “Zamanında. İkinci hissə” 
sərgilərinin eksponatlarını 
birləşdirir və rus avanqardının 
1900-cü illərin ortalarında 
formalaşmasından başlayaraq 
1930-cu illərin əvvəllərindəki 
tənəzzülünə qədər olan dövrü 
əhatə edir. Layihənin əsas 
ideyası məşhur, az tanınmış 
və ümumiyyətlə tanınmamış 
avanqard rəssamların Rusiya 
regional muzeylərinin kollek-
siyalarında qorunan əsərlərini 
təqdim etmək, XX əsrin ilk 
30 ilində rus incəsənətindəki 
əsas üslubları sərgiləməkdir.

Ekspozisiya Heydər Əliyev 
Mərkəzində mayın 5-dək açıq 
olacaq.

Gəncənin "İmamzadə" dini kompleksində ehsan süfrəsi açılıb

 � Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın adından 
Gəncənin “İmamzadə” dini kompleksində ehsan 
verilib. 

Kompleksin mərasim 
zalında 1000 nəfər üçün 
ehsan süfrəsi açılıb. Ehsan 
süfrəsində Gəncə və ətraf 
rayonlarda yaşayan din 
xadimləri, şəhid ailələri, 
Qarabağ müharibəsi əlilləri 
və veteranları, məcburi 
köçkünlər və aztəminatlı 
ailələrin üzvləri bir araya 
gəliblər.

Mərasim Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü uğrunda 
şəhid olan Vətən övladlarının 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edilməsi ilə başla-
yıb, ruhlarına dualar oxunub.

Ehsandan mərasimdə 
iştirak edə bilməyən 
aztəminatlı ailələrə, Uşaq 
evinin sakinlərinə də pay 
göndərilib.

Xatırladaq ki, 
Azərbaycan Respublika-
sının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva və 
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla 
Əliyeva fevralın 14-də 
Gəncədə “İmamzadə” dini 
kompleksini ziyarət ediblər.

AZƏRTAC

Azərbaycan-Türkiyə 
dostluğu sarsılmazdır

AZƏRTAC xəbər verir ki, spiker qru-
pun rəhbəri Şamil Ayrımın bu vəzifədə 
ölkəmizə ilk rəsmi səfərini yüksək 
dəyərləndirib. Bildirilib ki, qardaş ölkə 
olaraq dövlət başçılarımız arasında 
görüşlərin mütəmadi xarakter alması 
münasibətlərimizi dünya miqyasında 
tayı-bərabəri olmayan səviyyəyə qaldı-
rıb. Hər iki ölkə rəsmilərinin ilk səfərlərini 
qardaş ölkəyə etmələri artıq ənənəvi 
xarakter alıb. 

Sədr bir neçə gün əvvəl İstanbulda 
yaşayış binasının çökməsi ilə mül-
ki şəxslərin həyatını itirməsindən və 
helikopter qəzasında hərbçilərin şəhid 
olmasından kədərləndiyini deyib, onların 
yaxınlarına Milli Məclisin üzvləri adından 
başsağlığı verib. 

Görüşdə bildirilib ki, siyasi dia-
loqun yüksək səviyyədə olması iq-
tisadi münasibətlərimizə də müsbət 
təsirini göstərməkdədir. TANAP, TAP, 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti kimi 
qlobal əhəmiyyətli layihələrin həyata 
keçirilməsi əməkdaşlığımızı daha da 
dərinləşdirir. Əgər 2017-ci ildə ticarət 
dövriyyəmiz 2,6 milyard ABŞ dolları 
təşkil etmişdisə, ötən il bu rəqəm 3,4 
milyardı keçib. Ölkələrimiz arasında bu 
günə kimi 230-a qədər sənəd imza-
lanıb, daha 30-dək sənəd üzərində iş 
aparılır. Biz gələcəkdə iqtisadi sahədə 
qarşılıqlı yatırımların həcmini artırmaq 
niyyətindəyik. Azərbaycan Türkiyənin 
uğurlarına sevinir, qardaş ölkənin 
nailiyyətləri ilə qürur duyur.

TBMM-in Azərbaycanla dost-
luq qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım 
Azərbaycanda olmaqdan və burada 
keçirdiyi görüşlərdən məmnun qal-
dığını söyləyib. Bildirib ki, Türkiyə-
Azərbaycan münasibətləri bu gün çox 
yüksək səviyyədədir. Dövlət başçı-
ları arasındakı səmimi münasibət 

həyatın digər sahələrinə də öz təsirini 
göstərməkdədir. 

Azərbaycan ilə dostluq qrupu 
TBMM-də ən böyük qruplardan biridir. 
Bu qrupa üzv olmaq üçün Türkiyə millət 
vəkillərindən 360 müraciət daxil olub. 
Türkiyəli deputatlar Cənubi Qafqazın 
bu bölgəsində baş verən prosesləri 

diqqətlə izləyir, Azərbaycanın uğurlarını 
öz uğurları, problemlərini öz problemləri 
kimi qəbul edirlər. Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
hər bir azərbaycanlı kimi, Türkiyə 
vətəndaşlarını da narahat edir. Qarşıdan 
Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü 
gəlir. Bununla əlaqədar Türkiyədə bir 
sıra tədbirlərin keçirilməsi planlaşdı-
rılıb. Biz Dağlıq Qarabağ probleminin 
tezliklə ədalətli həllinin tərəfdarıyıq. Bu 
məsələdə qeyd-şərtsiz Azərbaycanın 
haqlı mövqeyini dəstəkləyirik.

Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa 
Mirzəyevin, Türkiyə ilə parlamentlərarası 
əlaqələr üzrə işçi qrupunun başçı-
sı Əhliman Əmiraslanovun və digər 
rəsmi şəxslərin iştirak etdikləri görüşdə 
tərəfləri maraqlandıran məsələlər 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

 � Fevralın 18-də Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Azərbaycanla 
dostluq qrupunun üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti 
ilə görüşüb.

“SOCAR Polymer”in istifadəyə verilməsi  
ilə qeyri-neft ixracı 15 faiz artacaq

 � Regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı 
dövlət proqramlarının uğurlu  icrası ölkəmizin 
iqtisadi qüdrətini daha da artırmış, yeni iş 
yerlərinin açılmasına rəvac vermiş və əhalinin 
həyat səviyyəsi getdikcə yüksəlmişdir.  Son 15 il 
ərzindəki reallıqlar da  bunu  təsdiqləyir.  

Qarşıya qoyulan 
vəzifələrin uğurlu icrası, 
həmçinin verilən bütün 
vədlərin artıqlaması ilə yerinə 
yetirilməsi əhalinin gələcəyə 
olan inamını daha  da 
artırmışdır. Bu dövr ərzində 
ölkəmizdə köklü iqtisadi isla-
hatlar aparılmış, bölgələrdə 
infrastruktur layihələri həyata 
keçirilmişdir. İnfrastruktur 
layihələri ölkəmizin ümu-
mi inkişafına böyük təkan 
verməklə yanaşı, həm də  
nəhəng transmilli infrastruk-
tur layihələrin rellaşdırılma-
sına, habelə  Avrasiyanın 
enerji və nəqliyyat xəritəsini 
dəyişməyə  imkan yaratmış-
dır.

Regionlarda mü-
asir tələblərə cavab 
verən istehsal və sənaye 
müəssisələrinin ya-
radılması düzgün 
müəyyənləşdirilmiş  strategi-

yanın bariz nümunəsidir. Belə 
nümunələrdən biri də Prezi-
dent İlham Əliyevin də iştirak 
etdiyi  Sumqayıtda “SOCAR 
Polymer”in yüksək sıxlıqlı 
polietilen zavodunun açılış 
mərasiminin keçirilməsidir. 

Dövlət başçısı qeyd edib 
ki, bu zavodda işləyənlərin 
əksəriyyəti gənclərdir. Bir 
neçə il bundan əvvəl bu za-
vodun təməlinin qoyulduğunu 
deyən ölkə başçısı  diqqətə 
çatdırıb ki, əvvəllər bura-
da  heç nə yox idi.  Vaxtilə 
burada fəaliyyət göstərmiş 
müəssisələr sıradan çıxmış 
və yarıdağılmış vəziyyətdə 
olub. Ona görə də bu ərazi 
dövlət tərəfindən  nəzarətə 
götürülüb və əsaslı təmizlik 
işləri aparıldıqdan sonra  
Sumqayıt Kimya Sənaye Par-
kının ərazisinə daxil edilib.

Bu parkın ərazisi  500 
hektardan çoxdur.  Müasir 

sənaye mərkəzinin  yaradıl-
ması üçün ərazidə  bütün 
kommunikasiya, infrastruktur 
layihələri icra edilib. Artıq  
Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında bir çox müəssisələr 
fəaliyyət göstərir və onların 
arasında  yenicə istifadəyə 
verilmiş “SOCAR Polymer” 
zavodunun  xüsusi yeri var. 
İstehsal gücü 300 min ton 
olan zavodda  500-dən çox 
yeni iş yeri açılacaq. Bu 
zavodun fəaliyyətə başla-
ması qeyri-neft ixracının 15 
faiz artımı deməkdir.  Belə 
müəssisələrin açılmasında 
əsas  məqsədlərdən biri 
yeni iş yerlərnini açılması 
ilə yanaşı, qeyri-neft ixra-
cını artırmaq, ölkə iqtisa-
diyyatını şaxələndirmək 
və Azərbaycanda müasir 
texnologiyalı müəssisələrin 
yaradılmasına nail olmaqdır. 

Dövlət başçımızın qeyd 
etdiyi kimi, belə böyük, texno-
loji cəhətdən müasir zavodla-
rın fəaliyyəti yerli mütəxəssis 
gənclərin hazırlanmasına 
da xidmət göstərir. Qabaq-
cadan təlim keçmiş,  yüksək 
əmək haqqı alan gənclər 

müasir tələblərə cavab verən 
müəssisələrdə işləməklə 
ölkə iqtisdiyyatının  daha da 
möhkəmləndirilməsinə öz 
töhfələrini verəcəklər.  

Yeni istifadəyə ve-
rilmiş zavodun mühüm 
xüsusiyyətlərindən biri də 
odur ki, burada istehsal olu-
nan məhsullar ixracyönüm-
lüdür və ölkəmizə valyuta 
gətirəcək. Zavodda  tətbiq 
olunan müasir texnologiyalar 
Azərbaycanın texnoloji inki-
şafında  böyük rol oynaya-
caq. Bununla yanaşı, yeni 
müəssisə Sumqayıt şəhərinin 
ümumi inkişafına da böyük 
töhfə verəcək. 

Rüstəm XƏLİLOV, 
Milli Məclisin deputatı

Sənayeləşmənin inkişafı uğurlu gələcəyin əsas şərtidir
 � Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycanın 

gələcək inkişafı sənayenin inkişafı ilə bağlı 
olmalıdır” strateji xəttinə uyğun olaraq, ölkəmizdə 
həyata keçirilən sənayeləşmə siyasəti nəticəsində 
son 15 ildə yüzlərlə müasir sənaye müəssisəsi, 
yeni sənaye sahələri yaradılıb, tələbatın 
ödənilməsində yerli məhsulların payı əhəmiyyətli 
dərəcədə artıb, ixracın həcmi yüksəlib.

Bu müddətdə  qeyd etdiyim 
kimi, ənənəvi olan sənaye 
sahələri genişlənməklə yanaşı, 
yeni sənaye sahələri də işə 
salınıb. Belə ki, 2013-cü ildə 
ilk süni peykini orbitə çıxara-
raq dünya kosmos ailəsinin 
üzvünə çevrilən Azərbaycan 
daha sonra sayca 3-cü peykini 
– “Azərspace-2”ni də orbitə 
buraxıb. Müasir texnologiya-
lara əsaslanan gəmiqayırma 
zavodunun fəaliyyətə başla-
ması ilə yeni sənaye sahəsi 
fəaliyyətə başlayıb. Ölkədə 
təkrar istehsalın təşkili 
məqsədilə Balaxanı Sənaye 
Parkı fəaliyyətə başlayıb. 

İstehsal gücünə görə Şərqi 
Avropada və MDB məkanında 
bu tipli ən iri müəssisə olan və 
Avropa İttifaqının ətraf mühi-
tin mühafizəsi sahəsində ən 
sərt normativlərinə tam cavab 
verən Bərk Məişət Tullantı-
larının Yandırılması Zavodu 
ölkədə ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılmasına xidmət 
göstərməklə yanaşı, həm də 
tullantıları enerjiyə çevirməyə 
başlayıb.  

Azərbaycanda son 15 ildə 
sənaye sektorunda çalış-
maq istəyənlərin maraqlarını 
gerçəkləşdirmək  məqsədilə 
sənaye parklarının yaradılması 

da diqqət mərkəzində saxlanı-
lıb. Artıq respublikada  bir sıra 
ixtisaslaşan  sənaye və texno-
logiyalar parklarının  fəaliyyət 
göstərməsi bunun məntiqi 
nəticəsidir. Xatırladım ki, həmin 
parkların rezidentləri tərəfindən 
istehsal olunan məhsullar daxili 
bazarın tələbatını ödəməklə 
yanaşı, “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə xarici ölkələrə ixrac 
edilir.

Prezident İlham Əliyev 
bütün bunlarla bağlı “SOCAR 
Polymer”in yüksək sıxlıqlı 

polietilen zavodunun açılı-
şında ətraflı danışıb. Dövlət 
başçısı bildirib: “Belə böyük 
layihələrin icrasının çox böyük 
mənası, çoxşaxəli təsiri var 
və bir daha onu göstərir ki, 
Azərbaycan düzgün yoldadır. 
Biz bu layihələrə start verəndə, 
əlbəttə, təxmin edirdik ki, 
bu, çox gözəl nəticələrə 
gətirib çıxaracaq. Bu gün biz 
bunun əyani şahidiyik. Bun-
dan sonra da Azərbaycanın 
sənaye potensialı inkişaf 
edəcək. Sənayeləşmə öz gözəl 
nəticələrini verir...”.

Bütün bunlar bir daha 
təsdiq edir ki, Azərbaycan öz 
sənaye potensialını getdikcə 
müasirləşdirir və gücləndirir. 
Keçən il qeyri-neft sektorunda 
sənaye istehsalının 9 faizdən 
çox, cari ilin birinci ayında isə 
14 faizə yaxın artması bunun 
sübutudur.

Rəfail ALLAHVERDİYEV, 
iqtisad üzrə  

fəlsəfə doktoru
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1988-ci ildən bəri Azərbaycanın 
aktiv siyasi həyatındayam. 1993-cü 
ildən isə Prezident komandasında 
vətəndaş cəmiyyəti təsisatları – 
QHT-lər, KİV-lər və siyasi partiyalarla 
əlaqələrlə birbaşa məşğul oluram. 
Məsuliyyətlə söyləyə bilərəm ki, 
bütün fəaliyyətim dövründə həm 
dövlətimizin qurucusu ümummilli lider 
Heydər Əliyev, həm də onun siyasi 
varisi Prezident İlham Əliyev siyasi 
plüralizmi və çoxpartiyalı sistemi 
Azərbaycanın demokratik inkişafının 
təməl prinsipi kimi görüblər, ölkədə 
vətəndaş cəmiyyətinin mühüm 
seqmenti olaraq həm ictimai, həm də 
siyasi opponentlik mexanizmlərinin 
işlək və çevik olmasına çalışıblar, 
çoxrəngli ideoloji-siyasi palitranın 
mövcudluğunu arzu ediblər. Çünki 
cəmiyyətdəki fərqli kəsimlərin, 
o cümlədən müxalifətin də cari 
proseslərə, gələcəyə hesablanmış 
konsepsiyalara baxış və rəylərini 
bilmək, alternativ ideyaları 
dəyərləndirmək və yeri gələndə, ən 
azı ehtiyat variant olaraq nəzərdə 
saxlamaq təkcə rasional idarəçilik 
baxımından deyil, həmçinin 
hakimiyyətdə olan komandanın 
istənilən siyasi rəqabətə daim 
hazırlıq formasında qalması üçün 
vacib şərtdir. 

Hakim komandanın məsul 
üzvlərindən biri olaraq məhz bu 
yanaşmanı əsas götürməklə 
ötən illər ərzində ölkənin siyasi 
səhnəsində yer alan, yer almaq 
istəyən, siyasi proseslərə istər 
açıq, istərsə də dolayı şəkildə təsir 
göstərməyə cəhd edən çeşidli 
qrupların, ayrı-ayrı şəxslərin 
fəaliyyətini müşahidə və təhlil etmək 
imkanım olub. Qənaətlərimi qısa və 
ən ümumi şəkildə belə ifadə edə 
bilərəm: əks düşərgənin ümumi 
tablosunda konstruktiv qüvvələr də 
yer alıb, destruktiv qüvvələr də; bir 
zamanlar özlərini “milli demokrat” 
adlandıran, amma sonradan Avropa 
Liberal Demokrat İttifaqına qatılmaq 
naminə dəyərlərini dəyişən sağçılar 
da var, özlərinə gah şimalda, gah da 
cənubda himayədar axtaran solçular 
da; dünyəvi konstitusion quruluşu 
əsl dövlətçilik istehkamı olaraq 
qorumağa hazır olan sekulyarlar da 
məlumdur, bu quruluşu istiqlalımız 
qarışıq öpdükləri əlin fitvasına təslim 
etməyə hazır olan klerikallar da. 
Sosial bazasını, ictimai dəstəyini 
Azərbaycan xalqı arasında axtaran 
və siyasi perspektivini milli iradəyə 
bağlayan qüvvələrin də şahidi 
olmuşuq, bütün iddialarını xarici 
paytaxtlardakı qaranlıq kulislərdə 
qəbul ediləcək hansısa qərarların 
öhdəsinə buraxanları da. Lakin 
Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi 
öz əzələlərini möhkəmləndirməsi, 
ehtiyac yarananda, müstəqilliyimizi 
istəməyən qüvvələrə nümayiş 
etdirməsi, regional gücə, beynəlxalq 
arenada söz sahibinə çevrilməsi 
baxımından yetərincə təlatümlü 
keçən ötən illərdən hasil etdiyim bir 
qənaət də budur ki, milli mənafelərə, 
ümumi və strateji maraqlara çox 
asanlıqla arxa çevirərək dövlətə və 
dövlətçiliyə qarşı opponentlik edən 
əsas siyasi qruplardan biri Əli Kərimli 
və onun çevrəsindəki şəxslərdir. 

Bu maddi maraq qrupu ta 
komsomolçu keçmişlərindən 
üzü bəri daim “maliyyəni verən 
musiqini də sifariş edər” – devizi ilə 
hərəkət edərək, əvvəlcə mənsub 
olduqları siyasi partiyanın param-
parça vəziyyətə düşməsi üçün heç 
nədən, hətta liderlərinə xəyanət 
etməkdən də çəkinməyiblər, 
sonra isə qazandıqları “təcrübəni” 
Azərbaycan dövlətinə, xalqına, milli 
maraqlarımıza qarşı istifadə etməyə 
başlayıblar. Hazırda bu qrup milli 
dəyər, məfkurə və müqəddəratımıza 
zidd olan ritorikaları ilə 
Azərbaycanda böyük vüsətlə 
gerçəkləşən və son zamanlar daha 
da intensivləşən islahatlara hər 
addımbaşı kölgə salmaq yolunu 
tutublar. 

Sirr deyil ki, Prezident İlham 
Əliyev həyata keçirdiyi bir çox 
islahatların nəticəsi kimi son aylarda 
büdcəmizin artan imkanlarını 
sosial problemlərin həllinə 
yönəltdikdən, iqtisadi liberallaşmanı 
sürətləndirdikdən, siyasi plüralizmin 
genişlənməsi və bütövlükdə 
ölkəmizdə insan kapitalının sürətli 
inkişafına xidmət edən çoxsaylı 
qərarlar qəbul etdikdən sonra 
məlum xarici antiazərbaycan 
qüvvələr daha da fəallaşıblar. Bu 
qüvvələr xaricdəki antiazərbaycan 
şəbəkəsi və ölkəmizin daxilindəki 
“beşinci kolonu”, bir çox digər 
uzantılarını, o cümlədən Əli 
Kərimlini və onun qrupunu 
fəallaşdıraraq işə qoşublar.

Əli Kərimlinin xaricdə mənzil 
tapan internet resurslarından birinə 
müsahibə verərkən Prezident İlham 
Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan 
hakimiyyətinin həyata keçirdiyi 
effektli siyasəti öz merkantil 
maraqları çərçivəsində şərh etməyə 
çalışması da həmin şəbəkənin 
fəaliyyətinin bir təzahürüdür. Bəri 
başdan qeyd edim ki, Əli Kərimlinin 
müsahibədə səsləndirdiyi fikirlərin 
hamısı əsassız, reallıqdan uzaq, 
onun daxili aləminin inikası 
olmaqla, dövlətə və xalqa son 
dərəcə yad münasibətinin, ikrahla 
yanaşmasının ifadəsidir. İrəli 

sürdüyü və heç bir arqumentə tab 
gətirməyəcək iddialarının əsasında 
dayanan motiv də aydındır. O, 
hər vəchlə hakimiyyət və onun 
həyata keçirdiyi siyasət barədə 
cəmiyyətdə formalaşmış müsbət 
rəyi qaralamağa çalışır. 

Görünən reallıq odur ki, 
istər daxili siyasətdə, istərsə 
də diplomatik müstəvidə İlham 

Əliyev hakimiyyətinin qazandığı 
hər bir uğur Əli Kərimli və bu 
tipli insanların siyasi iflasını 
dərinləşdirir, onları cəmiyyətin 
dinamikasından geridə qoyur, 
ictimaiyyətin diqqət mərkəzindən 
uzaqlaşdırır. Belə olan halda isə, 
onlar özlərini nəinki hakimiyyət 
uğrunda mübarizənin real subyekti 
kimi təqdim edə bilmirlər, hətta 
əbədi müxalifət titulunu da itirmək 
təhlükəsi ilə üzləşərək xaricdən 
ötürülən maliyyələrdən məhrum 
olacaqlarını real təhlükə kimi 
gözlərinin qarşısına alırlar. Odur 
ki, sağlam müxalifətçilik zehniyyəti 
ilə yürüdülən siyasəti təhlil etmək, 
əgər varsa, onun nöqsanlarını 
göstərmək, mümkün çətinliklərə 
diqqət çəkmək, bu yolla müəyyən 
düzəlişlərə nail olmaq deyil, həmin 
siyasətin gerçəkləşməsi üçün zəruri 
olan resurs və alətləri sıradan 
çıxarmağa, müsbət indikatorları 
zərbə altına salmağa çalışırlar. 
Qara niyyətlərinə ağ yalanlarla heç 
cür bəraət qazandıra bilmədikləri 
hallarda isə, iddia etməyə 
başlayırlar ki, guya, Azərbaycan 
hakimiyyətinin son qərarları və 
addımları yanvarın 19-da müxalifətin 
keçirdiyi etiraz aksiyasının 
nəticəsidir. Axı, ölçüsü, tutumu 
hər kəsə bəlli olan bir meydanda 
üç-beş min adamın iştirak etdiyi 
mitinq tribunasından hansı 
dəyərli və təzə fikir səsləndi, yeni 
proqram açıqlandı, hansı fərqli yol 
xəritəsi elan edildi ki, Azərbaycan 
hakimiyyəti onlara xüsusi diqqət 
yetirməli oldu? Doğrudanmı, bu 
adamlar sadə riyazi hesablamalar 
apara, bütün güclərini ortaya qoyub 
“Məhsul” stadionuna yığdıqları bir 
neçə min adamın Azərbaycanda 
elektoratın son dərəcə cüzi, sıfra 
yaxın bir hissəsini təşkil etdiyini, 
tərəfdarlarının, hətta ölkədə mövcud 
olan seçki məntəqələrinin sayından 
da az olduğunu görə bilmirlər? Onlar 
görməsə də, Azərbaycan cəmiyyəti 
hər şeyi yaxşı görür! Azərbaycan 
cəmiyyəti yaxşı görür ki, 25 ildən 
artıq bir müddətdə müxalifət 
düşərgəsində ərsəyə gətirilən “birlik 
formatları”nın hər biri mövsümi 
xarakter daşıyıb, fəslin başında “bu 
dəfə gəlirik” deyə bir-birinə ümid və 
təsəlli verənlər axırda yabalaşmaya 
çıxıblar. 

Azərbaycan cəmiyyətinin 
və onun önəmli bir kəsimi olan 
gəncliyin nəzərindən yayınmır ki, 
əvvəllər müxalif düşərgədə yaranan 
birlik formatlarının avanqard 
qüvvəsini keçmiş hakimiyyətin 
“bəlkə də qaytardılar” ümidi ilə 
yaşayan nümayəndələri təşkil 
edir. İndi heç keçmiş hakimiyyət 
nümayəndələri də haçansa 
tutduqları postlara yenidən 
qovuşmaq üçün Əli Kərimlinin 
liderliyini qəbul etmir, onu öz revanş 
arzularının ifadəçisi kimi görmürlər. 
Belə olan təqdirdə yeni nəsil niyə 
öz karyera imkanlarını AXCP-nin 
sıralarında puç etməlidir? 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
yenidən hakimiyyətə gəlişinin ilk 
ilində orta məktəbin birinci sinfinə 
gedən şagirdlər hazırda yeni təhsil 
sistemi üzrə magistr dərəcəsi əldə 
ediblər. Onların bir qismi akademik 
elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq 
üçün təhsilini davam etdirir, xeyli 
hissəsi isə dövlət qurumlarında, 
özəl müəssisə və şirkətlərdə çalışır. 
Onlar bilirlər ki, həm mövcud 
dövlət idarəçilik sistemi, həm də 
özəl sektor Azərbaycanda məhz 
ümummilli lider Heydər Əliyevin, 
onun siyasi kursunun davamçısı 
Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti 
sayəsində bərqərar olub. 

Azərbaycan gəncliyinin məhz 
bunun fərqində olmasının nəticəsidir 
ki, Əli Kərimlinin sədrlik etdiyi 
təşkilatda son bir neçə ildə ali 
məktəbdən məzun olmuş, dövlət 
qurumlarını heç demirəm, özəl 
sektorda uğur qazanmış, vətəndaş 
cəmiyyəti qurumlarında, mətbuatda 
öz intellekti və istedadı ilə önə 

çıxmış gənclər yox səviyyəsindədir. 
Belə bir ölü təşkilat və həmin 
təşkilatın sədri ictimai-siyasi 
proseslərə hansı müsbət dinamika 
gətirə bilər ki? 

İndi ən ucqar kəndlərimizdə 
böyüyən gənclər dövlətin 
himayəsi sayəsində aparıcı xarici 
universitetlərdə təhsilin müxtəlif 
pillələri üzrə yaxşı perspektiv 

vəd edən, dünyanın gələcəyini 
müəyyən edəcək ixtisaslara 
yiyələnməkdədirlər. Əlbəttə, 
deyilə bilər ki, AXC hakimiyyəti 
illərində də xaricə təhsil almağa 
göndərilənlər olub. Amma o 
göndərişin coğrafiyası təkcə bir 
ölkə ilə yekunlaşırdı, tələbələr 
həmin ölkənin ümidinə buraxılırdı 
və gənclər zərurət duyulan peşə və 
ixtisaslara deyil, AXC hakimiyyətinin 
ideoloji beyinyuma, azərbaycanlıları 
“yenidən formatlama” siyasətinə 
uyğun olaraq əsasən filologiya, 
tarix, sosial elmlər kimi sahələrə 
yönləndirilmişdilər. AXC və YAP 
iqtidarlarının fərqi də bundadır: 
bizim partiya vətəndaşı dövlət və 
yaxud hansısa ideologiya üçün 
vasitə, xammal olaraq görmür. 
Ümummilli liderimizdən bizə 
miras qalan ən mühüm tövsiyə 
budur - dövlət vətəndaş üçündür. 
Biz gəncləri, cənab Prezidentin 
ifadə etdiyi kimi, Azərbaycanın 
gələcəyi olaraq görürük, onların öz 
milli dəyərlərimizi, milli ruhumuzu 
qoruyaraq ən çağdaş elmlərə, 
çağdaş ixtisas və peşələrə 
yiyələnməsinə çalışırıq... Bəli, İlham 
Əliyev dövlətin vəsaiti ilə hansısa 
şübhəli ideologiyalara xidmət edən, 
antimilli ruh daşıyıcısı olan yeni 
nəsil yetişdirməklə məşğul olmur, 
öz milli mənsubiyyəti və doğma 
Azərbaycanı ilə fəxr edən gəncliyin 
formalaşması üçün çalışır.

Bütün bunların nəticəsidir ki, Əli 
Kərimli xalqımızın xüsusi həssaslıq 
nümayiş etdirdiyi 20 Yanvar 
günündə Şəhidlər xiyabanına 
ziyarətə gələn, ümumiyyətlə, onun 
mövcudluğu ilə maraqlanmayan 
kütlənin qarşısına keçib, öz 
ətrafında izdiham görüntüsü 
yaratmağa çalışırdı. Lakin bu 
cür illüziyalar yaratmaq istəyi 
son nəticədə elə öz əleyhinə 
işlədi və cəmi bir neçə gün sonra 
Məmmədəmin Rəsulzadənin 
heykəlinin ziyarətinə on minlərin 
önündə gedəcəyini bəyan etdiyi 
halda, Novxanıya 120 nəfərlə daxil 
oldu. Bu isə onun “liderliyini” dırnaq 
arasına saldı, ciddiyyətdən nə qədər 
uzaq olduğunu hər kəsə agah etdi. 
Bu adamların siyasət anlayışı da 
qeyri-ciddidir, dedi-qodusu da öz 
səviyyələrindən o tərəfə getmir. 

Əli Kərimli müsahibəsində 
sual edir ki, “hakimiyyətdə olduğu 
dövrdə İlham Əliyev Azərbaycan 
xalqı və dövləti üçün nə edib?” Bu 
suala mən cavab verəcəyəm və 
həm də Əli Kərimli və ətrafı kimi 
subyektiv mülahizələrlə ictimai rəyi 
manipulyasiya etmək üçün deyil, 
real faktlarla danışacağam. 

Müasir dünyada zaman və 
şərtlər sürətlə dəyişir, Azərbaycan 
hakimiyyəti məhz dövrün çağırışları, 
müasirliyin parametrləri, tərəqqinin 
cazibəsi ilə hərəkət edir. Bugünkü 
Azərbaycan sosial-iqtisadi 
baxımdan tam yenilənib. Ötən 15 
ildə Azərbaycanın həm paytaxtı, 
həm də bölgələrimiz müasirləşib, 
məmləkətimizin dörd bir yanında 
istehsal və xidmət obyektləri 
yaradılıb, milyonlarla insan işlə 
təmin edilib... 

2005-ci ilin parlament 
seçkilərində teledebatlarda 
çıxış edən o vaxtkı müxalif 
namizədlərdən biri Azərbaycanın 
həqiqətən də kiçik olan dövlət 
büdcəsini Baltikyanı ölkələrdən 
birinin büdcəsi ilə müqayisə edib, 
hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə, 
büdcəni 5 milyard manata qədər 
artıracağını vəd verirdi. İlham Əliyev, 
əlbəttə belə bir vəd vermədi, amma 
növbəti seçkilərədək opponentlərinin 
xəyal etdiyi büdcə göstəricisindən 
bir neçə dəfə çox büdcə ortaya 
qoydu. Çünki o, populist vədlər 
siyasətçisi deyil, real əməl və amal 
sahibidir. Formalizm, populizm, 
qeyri-real vədlər, cari, situativ 
hədəflər naminə dövlətin enerjisinin 

sərf edilməsi, ancaq gündəlik 
siyasi tələblər haqqında düşünmək 
İlham Əliyev idarəçiliyinə yad bir 
xüsusiyyətdir. Prezidentin özünün 
də TASS informasiya agentliyinə 
verdiyi müsahibədə qeyd etdiyi kimi, 
o, həmişə populizmdən, populist 
ritorikadan uzaq olub. Azərbaycan 
iqtidarı çalışıb ki, özünü xüsusi 
olaraq nümayiş etdirmədən ölkənin 
uğurlu inkişafı üçün lazım olan 
addımları atsın. 

Prezident İlham Əliyevin 2003-
cü ildə qarşıya qoyduğu hədəflərdən 
biri regionların inkişafını təmin 
etmək, əyalətlə paytaxt arasında 
sosial-iqtisadi və mədəni fərqləri 
azaltmaq idi. Baxın, keçən 15 ildə 
Azərbaycan regionları, sözün əsl 
mənasında, inkişaf edib, bölgələrdə 
müasir infrastruktur yaradılıb. 
Şəhərlərimizdə müasir mədəniyyət 
və gənclər mərkəzləri, məktəblər, 
muzey və parklar, 45 Olimpiya 
İdman Kompleksi, həm yerli, həm 
də xarici turistlərin axışdığı istirahət 
guşələri istifadəyə verilib. Bütün ölkə 
boyu daimi işıq, qaz, su problemi 
həll edilib, kommunal xidmət 
sahəsində narahatlıq doğuran bütün 
məsələlər əsasən aradan qaldırılıb. 

Statistikaya nəzər yetirək: son 
15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 
dünya miqyasında rekord templərlə 
inkişaf edib, ümumi daxili məhsul 
3,3 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə, 
ixracımız 4,7 dəfə artıb. Ölkənin 
valyuta ehtiyatları 24 dəfə çoxalıb və 
bu gün 45 milyard dollar təşkil edir. 
Azərbaycana təxminən 250 milyard 
dollar sərmayə qoyulub və onun 
yarısı xarici investisiyadır. Ölkədə 2 
milyon yeni iş yeri yaradılıb, işsizlik 
və yoxsulluq həddi 50 faizdən 5 
faizə düşüb, əhalinin sayı 1,6 milyon 
artıb. Bu dövr ərzində maaşlar 7, 
pensiyalar 9 dəfə yüksəlib. Biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı məqsədyönlü siyasət həyata 
keçirilib, təkcə güzəştli şərtlərlə 
sahibkarlara verilən kreditlərin 
məbləği 2 milyard manatı ötüb. 

Dərin sosial-iqtisadi islahatların 
həyata keçirilməsi, yolların ən 
müasir standartlara uyğun yenidən 
qurulması, 6 hava limanının tikintisi, 
Oğuzdan Bakıya içməli su çəkilişi 
və ölkə üzrə su probleminin sistemli 
şəkildə həlli, 31 yeni elektrik 
stansiyasının tikintisi və 2500 
meqavatlıq yeni güc yaradılması, 
aqroparklar, meliorasiya tədbirləri, 
kənd təsərrüfatının canlanması və 
sürətli inkişafı, sənaye zonalarının 
işə başlaması, Azərbaycanın 3 
peykinin orbitə çıxarılması və 
onun kosmik dövlətə çevrilməsi, 
transmilli enerji və nəqliyyat 
layihələrinin reallaşması – Bakı-
Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz layihələrinin işə 
düşməsi, 4 seqmentdən ibarət 
“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin 
faktiki reallaşması, Şimal-Cənub, 
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizləri 
üzrə mühüm işlərin görülməsi, 
Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat-
tranzit habına çevrilməsi və bu 
çərçivədə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun işə düşməsi... Bu siyahını 
kifayət qədər uzatmaq da olar. 

Əminəm ki, Əli Kərimli də bütün bu 
reallıqları görür, lakin İlham Əliyev 
hakimiyyətinin uğurlarını etiraf 
etmək üçün özündə cəsarət və güc 
tapa bilmir. 

Əli Kərimlinin hakimiyyətdə 
olduğu illərdən fərqli olaraq, bu 
gün şagirdlər çantaları ilə yanaşı, 
özləri ilə məktəbə odun daşımırlar. 
Çünki son 15 ildə Azərbaycanda 
3200 yeni məktəb tikilib və ya 
əsaslı şəkildə təmir olunub. 
Vətəndaşlarımız həmin illərdəki 
kimi soyuq, işıqsız, təchizatsız tibb 
müəssisələrindən evlərinə daha 
ağır xəstəliklər taparaq qayıtmırlar. 
Ona görə ki, 640 tibb müəssisəsi 
tikilib və ya yenidən qurulub, 
vətəndaşlarımız pulsuz müayinə 

imkanlarından bəhrələnirlər. Bu 
gün Əli Kərimli hansı bölgəyə üz 
tutsa, avtomobili hamar şoselərdə 
şütüyəcək, hakimiyyətdə olduğu 
zamanlarda elementar təmizliyə 
malik dövlət qonaq evi belə 
tapmırdısa, indi 4-5 ulduzlu otellər 
arasında seçim etməli olacaq. Əgər 
həmin otellərin hovuzundan başını 
çıxarmağa həvəsi olsa, görəcək ki, 
kəndlilərimiz tarla əkir, zəmi biçir, 
mal-qara saxlayır, toxum, yem, 
texnika problemi ilə üzləşəndə 
dövlətin dəstəyini alır, məhsuluna 
alıcı tapmaqda çətinlik çəkmir. 
Azərbaycan ailələrinin əksəriyyəti 
son 15 ildə iki açar sahibi olublar 
- şəxsi ev və avtomobil açarları. 
Əlbəttə, əhalinin sayı artdıqca, 
tələbatlar da çoxalır və Azərbaycan 
hakimiyyəti öz siyasəti ilə artan 
tələbatlar qarşısında əhalinin 
rifahının gücləndirilməsini özünün 
başlıca vəzifəsi hesab edir. Bunun 
üçün problemləri də öyrənir, çıxış 
yollarını müəyyənləşdirir, amma 
heç zaman və birmənalı olaraq 
xalqa populist vədlər vermir. 
Məsələn, Azərbaycan dövləti bilir 
ki, bu gün 12 mindən artıq şəhid 
ailəsinin hər birinə 11 min manat 
ödəniş vermək gücündədir və 
müvafiq addım atır. Amma Əli 
Kərimli əhalinin kredit borcları 
üzərində ucuz şou düzəldəndə heç 
hesablayıbmı ki, bəhs etdiyi 500 
min insanın banklara ümumilikdə 
kredit borcu nə qədər edir və 
dövlət hazırda bu yükün altına girə 
bilərmi? Siyasətçi heç olmasa, 
bir az realist olmağı bacarmalıdır 
və şəxsi mənfəəti naminə 
cəmiyyəti populist bəyanatlarla 
aldatmamalıdır. Ümumən bu 
rəqəm özü də mübahisəlidir və 
mütəxəssislər daha kiçik saydan 
bəhs edirlər. Amma bəri başdan onu 
da bildirim ki, Azərbaycan dövləti Əli 
Kərimlisiz də bu problemi öyrənib 
təhlil edir və əgər qarşıdan gələn 
dövrdə dövlətin maliyyə durumu 
buna imkan verəcəksə, kreditlər 
məsələsi də nəzərdən keçiriləcək və 
müvafiq qərar qəbul olunacaq. Bir 
də ki, digər ölkələrin bu və ya digər 
addımlarından nümunə gətirənlər 
həmin addımların “seçki rüşvəti” 
sayıldığını niyə unudurlar? Axı, biz, 
deyəsən, demokratiyadan danışırıq. 

Bax, bütün bunlara görədir 
ki, Azərbaycan xalqı 1990-cı ilin 
əvvəllərində ölkə ərazisini “qızılla 
örtməyi” vəd edərək onu aldadanları 
da yaxşı xatırlayır, verdiyi hər 
vədi bircə-bircə yerinə yetirərək 
Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə 
yazılacaq möhtəşəm islahatları 
inamla davam etdirən lideri – İlham 
Əliyevi də görür və dəstəkləyir.

Görünür, elə gənci, kəndlini, 
ziyalını, fəhləni, şəhər sakinini, 
ümumilikdə, cəmiyyətimizi məmnun 
edən, həmin yeniləşən və inkişaf 
edən Azərbaycandır ki, Əli Kərimlini 
narahat edir. İlham Əliyevin hər 
bir uğuru, onun rəhbərliyi altında 
Azərbaycanın gündən-günə 
güclənməsi, çiçəklənməsidir ki, 
Əli Kərimlini stress vəziyyətinə 
salır, onun isterik bəyanatlarına, 
açıqlamalarına səbəb olur. Çünki 
bütün bunlar nəinki onun çox 
arzuladığı və gecə yuxuda gördüyü 
hakimiyyət kürsüsünə yolunu 
bağlayır, ümumiyyətlə, bir siyasətçi 
kimi mövcudluğunu sual altına qoyur.

Çox maraqlı situasiyadır: 
dövlət başçısı şəhid ailələrinə 
kompensasiya ödənilməsi ilə bağlı 
Sərəncam imzalayır, minimum 
əməkhaqlarını 40 faiz artırır, 
tələbələrin təqaüdlərini yüksəldir, 
qaçqınlara müasir evlər verir, yeni 
iş yerləri yaradır, regionları yenidən 
qurur və abadlaşdırır, sahibkarlara 
kredit verilir, əhalinin aztəminatlı 
hissəsinin sosial müdafiəsi üçün 
ardıcıl təşəbbüslər göstərir, bir 
sözlə, sosial müdafiəni dövlət 
siyasətinin ən ümdə prioriteti 
elan edir və əməldə də bunun 
belə olduğunu sübut edir, amma 
nədənsə, Əli Kərimli yenə narazıdır. 

Azərbaycan xalqı yaxşı 
başa düşür ki, müxalifətin bütün 
kadr potensialı “ASAN xidmət”in 
bircə filialını idarə etməyə qadir 
deyil. Onu da qeyd edim ki, bəli, 
“ASAN xidmət” ictimai xidmət 
sektorunda bir inqilabdır. Əli 
Kərimli Azərbaycana Suriyanın 
“inqilab təcrübə”sini idxal etmək 
istəyir, Azərbaycan hakimiyyəti isə 
dünyaya “ASAN xidmət” inqilabının 
təcrübəsini yayır. Hakimiyyəti rüşvət 
və korrupsiyada ittiham etməyə 
aludə olan müxalifətin ölkəmizdə 
nümunəvi bir təsisatın yaranmasına 
qısqanc münasibəti başa düşüləndir. 
Axı, cəmiyyət bu günə kimi 
Əli Kərimlinin təmsil olunduğu 
hakimiyyətin dövründə hökm sürən 

dərəbəylik, dövləti talanetmə, total 
korrupsiya və rüşvət faktlarını 
unutmayıb. Ən azından Əli Kərimli 
vaxtilə öz hakimiyyətləri dövründə 
baş verənlər barədəki məlum 
çıxışını xatırlasın, xatırlamırsa, 
çıxışının stenoqramını bir daha 
oxusun. Buna görədir ki, Prezident 
İlham Əliyevin cəmiyyətdə şəffaflığın 
təmin edilməsi, korrupsiya, 
rüşvətxorluq kimi neqativ hallara 
qarşı barışmaz mübarizə aparması 
Əli Kərimliyə və onun ətrafına sərf 
etmir. Onlar ittiham hədəflərini 
itirirlər, sözləri kəsərdən düşür və 
daha heç kimi aldada bilmirlər. 
Əlləri hər yerdən üzüləndə isə XXI 
əsrdə rasist təfəkkürünə pənah 
aparır, məsələn, iddia edirlər ki, 
ərəb turistlərinin Azərbaycana 
gəlişi xalqımızı alçaldır. Niyə? 
2018-ci ildə Azərbaycana 3 
milyona yaxın turistin gəlməsi, 
ümumilikdə, 2 milyard dollardan 
artıq vəsait xərcləməsinin nəyi 
pisdir? Bütün xidmət sektorunun 
hərəkətə gəlməsi, əhalinin əlavə 
gəlir imkanlarının artmasının nəyi 
pisdir? Əli Kərimli və çevrəsinin nə 
qədər xoşuna gəlməsə də, əlbəttə 
bunda, Formula 1 yarışlarının, 
l Avropa Oyunlarının, İslam 
Həmrəylik Oyunlarının böyük rolu 
olub. Nədənsə, bütün bu beynəlxalq 
miqyaslı tədbirlər Əli Kərimlinin və 
çevrəsinin xoşuna gəlmir. Niyəsi də 
məlumdur, çünki onların işinə, istək 
və arzularına yaramır. Axı, bu feodal 
zehniyyətə Azərbaycana Avropa 
Oyunlarının deyil, “köhnə qitədən” 
bəlli çevrələrin inqilab ixracı, 
Suriyada, Liviyada və s. ölkələrdə 
olduğu kimi İslam dünyasından 
silahlı radikal dini qrupların gəlişi, 
Formula 1 avtomobilləri əvəzinə 
isə Bakının küçələrində tanklar və 
topların irəliləməsi daha uyğundur. 

Hər kəsin yaxşı xatirindədir 
ki, cənab İlham Əliyev ilk dəfə 
Azərbaycan Prezidenti seçilməzdən 
əvvəl ölkədə bütün çadır 
şəhərciklərinin ləğv ediləcəyini, 
qaçqın və məcburi köçkünlərin 
fərdi mənzillərlə təmin olunacağını 
vəd etmişdi. O zaman Əli Kərimli 
və onun keçmiş hakimiyyətdəki 
“mehriban düşmənləri” bu vədlərin 
yerinə yetirilməsini mümkünsüz 
sayır, əleyhinə təbliğat aparır, 
məcburi köçkünlərə fərdi evlə təmin 
olunmalarını hətta xəyallarına 
belə gətirməməyi tövsiyə edirdilər. 
Heç 19 yanvar mitinqi də hələ 
olmamışdı.

Bu sahədə görülən işlərlə bağlı 
bəzi rəqəmləri xatırlatmaq istəyirəm. 
Prezident İlham Əliyevin verdiyi 
vədin müqabilində keçən müddətdə 
məcburi köçkünlər üçün bütün 
infrastrukturla təmin olunmuş 100-
dən artıq müasir qəsəbə salınıb, 
55 min ailə, 300 mindən artıq insan 
rahat mənzillə təmin olunub, başqa 
sözlə, hətta xəyallarında belə iki 
daşı bir-birinin üstünə qoymağı 
bacarmayan müxalifətçilərin 
deyingənliyinə rəğmən, İlham Əliyev 
xalqa xidmət amalının misilsiz bir 
nümunəsini ortaya qoyub. Bu cür 
nümunələr çoxdur, həddən artıq 
çoxdur, statistikalar uzanmasın 
deyə, yalnız bir neçəsini qeyd 
edirəm: 

– 1997-2018-ci illər ərzində 
dövlət tərəfindən Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə və şəhid 
ailələrinə 6654 mənzil təqdim 
edilib. O cümlədən 2018-ci ildə 
şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə 626 mənzil verilib. Bu il 
isə həmin kateqoriyaya daxil olan 
vətəndaşlara azı 800 mənzilin 
təqdim olunması nəzərdə tutulur; 

- 1997-ci ildən etibarən 
müharibə əlillərinə avtomobillər 
bağışlanması ənənə halını alıb 
və bu günə kimi artıq onlara 6144 
avtomobil verilib;

- həmçinin cənab İlham 
Əliyevin 2018-ci ildə Prezident 
seçildikdən sonra verdiyi ilk 
fərmanda şəhid ailələrinin 
hər birinə 11 min manat 

ödənilməsinin əks olunması 
(12.268 şəhidin vərəsələrini əhatə 
etməklə, ümumilikdə, 135 milyon 
manat vəsait ayrılması nəzərdə 
tutulur) faktdır.

Beləliklə, bu qəbildən olan 
faktları 19 yanvar mitinqinə 
bağlamaq üçün Əli Kərimlinin 
“zamana səyahət makinası” kəşf 
edərək aksiyasını özü ilə birgə 
keçmişə aparması da lazımdır. 
Ancaq heç bu da Əli Kərimliyə 
sərf etməz, ona görə ki, yaxın 
keçmişə qayıdanda da cənab 
İlham Əliyevi Prezident seçildiyi ilk 
gündən xalqın arasında görmüş 
olacaq. Bu gün dünyada elə ölkə 
rəhbərləri var ki, ancaq seçkidən-
seçkiyə xalq arasına çıxır və ancaq 
iri şəhərlərdə, meqopolislərdə nitq 
söyləyirlər. Cənab İlham Əliyev isə 
cənubdan şimala, qərbdən şərqə 
bütün rayonlarımızda dəfələrlə 
səfərdə olub, insanların güzəranı 
ilə maraqlanıb, problemlərinin 
həlli ilə bağlı anında tapşırıqlar 
verib. Lənkəranda bina çökəndə, 
Aranda Kür daşanda, Zaqatalada, 
Şamaxıda zəlzələ olanda xalq öz 
Prezidentini onunla çiyin-çiyinə 
dayanmış görüb, əlini kürəyində hiss 
edib. 

Əli Kərimli və onun kimilərinin 
isə ən məşəqqətli günlərində xalqı 
və dövləti düşmən qarşısında 
taleyin ümidinə buraxıb aradan 
çıxmaları, üzləşdikləri siyasi iflas 
qarşısında milləti aşağılamağa, 
onun mizan-tərəzisinə lağ etməyə, 
tarixi və ictimai şüur səviyyəsini ələ 
salmağa çalışmaları bir yana qalsın, 
ən sevincli günlərində belə, onunla 
eyni ovqatı, eyni emosiyanı paylaşa 
bilməyiblər. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində Azərbaycan əsgərinin 
şanlı zəfərini aşağılayanlar, bu 
qələbəyə kölgə salmaq üçün 
dəridən-qabıqdan çıxanlar yenə 
də Əli Kərimli, yenə də onun 
timsalında müqəddəs Azərbaycan 
davasından fərar edənlər idi. Fərari 
xislətinə malik olanlar, heç şübhəsiz, 
Azərbaycanın Ali Baş Komandanının 
Aprel döyüşləri səngiməmiş öz 
xanımı ilə birgə cəbhə bölgəsinə 
səfərini, əsgərlərimizlə bir səngərdə 
çiyin-çiyinə dayanmasını, ordunun 
şəxsi heyəti ilə bir süfrədə yemək 
yeməsini, bir ocaqdan çay içməsini 
Vətən yanğısı, işğal edilmiş 
torpaqlarımızın ən qısa zamanda 
mütləq azad ediləcəyi inamı ilə 
seyr edə bilməzlər. Azərbaycan 
hakimiyyətindən asılı olmayan 
səbəblər üzündən dünya bazarında 
neftin qiymətinin düşməsinə az 
qala dəf çalaraq sevinənlər, Silahlı 
Qüvvələrimizi iki mülki helikopterə 
möhtac vəziyyətdə deyil, beynəlxalq 
hərbi araşdırmalara görə, ən müasir 
cəbbəxanaya malik olmaqla, 
dünyanın 50 ən güclü hərbi 
birləşmələri sırasında görəndə, 
hətta zahirən də olsa, sevgi və 
sevinc libasına bürünə bilmirlər. 

Azərbaycan hakimiyyəti yüzlərlə 
jurnalisti mənzillə təmin etdi, siyasi 
dünyagörüşünə fərq qoymadan 
yüzlərlə qələm sahibini kirayələrdən, 
yataqxanalardan ayırıb, Bakının ən 
prestijli ərazisində ev-eşik sahibinə 
çevirdi. Hətta vaxtilə öz nəzarətində 
olan qəzetlərdə çalışan mətbuat 
nümayəndələrinə də “Allah xeyir 
versin” deməyə mənəvi gücü 
çatmayan Əli Kərimli iddia edir ki, 
guya dövlət bu yolla medianı satın 
alır. Yaxşı olmazmı ki, AXCP sədri ev 
müqabilində hansısa şərt qoyulub-
qoyulmamasını jurnalistlərin özündən 
soruşsun, dövlətdən hər cür qayğı 
görən mətbuatın səsini dinləsin?! 
Bəlkə, vaxtilə kirayə qaldıqları 
evlərin pulunu ödəyə bilmədikləri 
halda, qrant layihələrində adlarının 
qarşısına yüksək məbləğlər yazılan, 
ancaq həmin məbləğin heç yarısını 
da Əli Kərimlinin çevrəsindəki QHT-
lərdən ala bilməyən jurnalistlərin 
gözünün içinə baxaraq desin bütün 
bunları? Avstriya, Danimarka, Fransa 
və müxalifət fəallarının qrant aldığı 
Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində 
mediaya, qeyri-hökumət təşkilatlarına 
milyonlarla yardım verilir. Elə Əli 
Kərimlinin həvəslə istinad etdiyi 
beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları 
da, əsasən ABŞ, Böyük Britaniya, 
Almaniya və digər Qərb dövlətlərinin 
büdcəsindən maliyyələşirlər. 
Onlardamı satın alınıb? Satın 
alınıblarsa, bu təşkilatlara niyə 
istinad olunur, niyə onların iddiaları 
tirajlanır və hakimiyyətə qarşı 
təbliğatda istifadə edilir? 

Əlbəttə, Əli Kərimlinin 
müsahibəsində səsləndirdiyi 
iddiaları bir-bir təftiş edərək, 
onların hər birinə cavab vermək və 
Azərbaycan hakimiyyətinin həyata 
keçirdiyi siyasətin uğurlu nəticələrini 
sadalamaq olar. Ancaq sözümün 
sonunda bir məsələyə toxunmaq 
istəyirəm. Kütləvi informasiya 
vasitələrində və sosial şəbəkələrdə 
tez-tez belə bir sual səslənir ki, 
Azərbaycan müxalifəti niyə belə zəif 
və perspektivsizdir? Əslində bunun 
səbəbkarı nə Əli Kərimlidir, nə də 
düşərgənin digər nümayəndələri. 
Çünki onlar Prezident İlham Əliyevin 
düşünülmüş, prinsipial milli siyasəti, 
dövlət başçısının müasir və qüdrətli 
Azərbaycan naminə açdığı yeni 
üfüqlər, vətəndaş təşəbbüskarlığına 
yaratdığı imkanlar qarşısında aciz 
vəziyyətdə qalmağa məhkumdurlar. 
Müxalifət üçün nə qədər məyusedici 
olsa da, deməliyəm: bu pozitiv 
reallıq hələ uzun illər Azərbaycan 
xalqına və dövlətinə xidmət edəcək. 
Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının 
milli iradəsini sarsıda, bu iradənin 
ifadəçisi olan Lideri yolundan 
döndərə bilməz.

Müxalifətçilik missiyası və 
Azərbaycanın milli maraqları

Əli Kərimli Azərbaycana Suriyanın “inqilab təcrübə”sini idxal etmək istəyir, 
Azərbaycan hakimiyyəti isə dünyaya “ASAN xidmət” inqilabının təcrübəsini yayır

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənov “Facebook” səhifəsində 

“Müxalifətçilik missiyası və Azərbaycanın milli maraqları” sərlövhəli 
məqaləsini yerləşdirib. AZƏRTAC mövzuya ictimai marağı nəzərə alaraq 
məqaləni təqdim edir. 



19 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı6

 � Fevralın 18-də Bakıda Vergilər 
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Vergilər. Şəffaflıq. 
İnkişaf” mövzusunda forum keçirilib.

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, forumun məqsədi 
Azərbaycanda həyata 
keçirilən vergi siyasətinin 
əsas istiqamətləri, qarşıda 
duran vəzifələr və inki-
şaf perspektivləri ilə bağlı 
vətəndaş cəmiyyəti, işgüzar 
dairələrlə açıq dialoqun qurul-
ması olub.

Vergilər naziri Mikayıl 
Cabbarov vergi sistemində 
aparılan islahatlar, həyata 
keçirilən vergi siyasətinin 
əsas istiqamətləri, vergi 
qanunvericiliyində və inzibat-
çılığında edilmiş dəyişikliklər, 
dövlət-biznes münasibətləri, 
vergi orqanlarının sahibkar-
larla qurduğu iş prinsipləri ilə 
bağlı məsələlərə toxunaraq, 
ölkəmizin vergi sisteminin 
perspektiv inkişaf istiqamətləri 
barədə işgüzar dairələrlə fikir 
mübadiləsinin aparılmasının 
vacibliyini vurğulayıb.

Nazir qeyd edib ki, 
rəqəmsallaşma vergi in-
zibatçılığının effektivliyini 
artırır: “Bu, bizə yeni vergiləri 
tətbiq etmədən və ya onla-
rı artırmadan böyük sayda 
vergiödəyicilərindən vergi 
toplamağa imkan verir. İn-
novativ texnologiyalar insan, 
biznes və dövlət arasında 
olan ənənəvi əlaqə üsulla-
rını dağıdaraq yeni biznes 
modellər yaradır. Məqsəd 
vergi öhdəliklərini yerinə 
yetirməkdə daha məsuliyyətli 
olmağa kömək etməkdir. Vergi 
administrasiyası sahibkara 
yönümlü yanaşma nüma-
yiş etdirməyə hazırdır. Bu 
kompleks bir fəaliyyətdir, 
vergiödəyiciləri üçün komfortlu 
bir mühitin yaradılmasıdır. 
Bu siyasətin hədəfində hər 
şeydən öncə vergiödəyicisi 
və vətəndaş məmnunluğu 
durur. Sahibkar vergi orqanı 
ilə təmas perspektivindən 
qorxmamalıdır”.

2019-cu ildə keyfiyyətli 
vergi auditi institutunun 
inkişafı istiqamətində 
tədbirlər görüləcəyini bildirən 
M.Cabbarov yoxlamaların 
sayının azaldığını və bu 
yoxlamaların risklərin idarə 
edilməsi sistemi əsasında 
müəyyən edilməsinə yönələn 
yanaşma tətbiq olunduğunu 
vurğulayıb: “Bu gün sahibkar-
ların vergi orqanları tərəfindən 
yoxlamaya məruz qalma 
səviyyəsi cüzidir. 2018-ci 

ildə aktiv fəaliyyət göstərən 
hər 1000 ödəyicidən yal-
nız dördündə səyyar vergi 
yoxlaması aparılıb. Bu, 0,4 
faiz göstərici deməkdir. Kiçik 
sahibkarlıq subyektləri isə 
demək olar ki, yoxlamaya 
məruz qalmır”.

Nazir əlavə edib ki, ötən 
il vergi sisteminin iqtisadi 
tənzimləmədə rolu əhəmiyyətli 
şəkildə artıb. Onun sözlərinə 
görə, vergilər artıq, sadəcə, 
bir fiskal siyasət aləti deyildir, 
o, iqtisadiyyatın inkişafını, biz-
nesin idarə edilməsi şərtlərini 
müəyyən edən əsas iqtisadi 
idarəetmə vasitəsi olub. Vergi 
sistemində başlanan yeni 
islahatlar, vergiödəyiciləri ilə 
aydın və şəffaf münasibətlərin 
qurulması istiqamətində 
sərgilənən yeni yanaşma-
lar işgüzar mühitdə böyük 
gözləntilər yaradıb. Bu 
gözləntilər ötən il ərzində 
sahibkarlarla, onların ictimai 
birlikləri, assosiasiyalar və 
ekspert cəmiyyəti ilə keçirilən 
çoxsaylı görüşlərdə aşkar hiss 
edilib.

M.Cabbarov şəffaf 
münasibətlər sisteminin 
qurulmasına da toxunub. 
Bildirib ki, 2018-ci il vergi 
sahəsində dövlət-biznes 
münasibətlərində keçid dövrü 
kimi qəbul olunub. Vergi 
orqanlarının strukturu yenidən 
qurulub, kadr heyətində 
əsaslı dəyişikliklər aparılıb. 
Vergi orqanlarında əvvəllər 
mövcud olan bəzi neqativ 
praktikalar aradan qaldırılıb. 
Vergiödəyicilərinin rastlaş-
dığı problemlərin operativ 
həlli üçün apellyasiya sistemi 
yenidən qurulub və bu proses 
indi də davam edir.

Milli Məclisin iqtisadi 
siyasət, sənaye və sahibkar-
lıq komitəsinin sədri Ziyad 
Səmədzadə “kölgə iqtisadiy-
yatı” və bu problemlə bağlı 
fikirlərini bölüşüb. Sözügedən 
problemin tam aradan 
qaldırmağın çətin olduğunu 
söyləyən komitə sədri  “kölgə 
iqtisadiyyatı”nın dünyanın 
əksər ölkələrində hökm sürdü-
yünü dilə gətirib. 

Nəzərə çatdırıb ki, son 
bir ildə vergi və gömrük 
sistemində aparılan islahat-
lar nəticəsində bu sahədəki 
problemlər də tədricən 
azalmağa başlayıb. İslahatlar 
“kölgə iqtisadiyyatı”nda olan 

dövriyyənin həcminin azal-
masında da özünü göstərir: 
“Azərbaycanda əmək ehtiyat-
ları sürətlə artır. Bu artım özü 
zəruri edir ki, Azərbaycanın 
iqtisadi strategiyasında 
məşğulluq amili ön plana 
çəkilsin. Amma məşğulluq 
amilini hesablayanda görürük 
ki, ölkəmizdə cəmi 1,6 milyon 
muzdlu sistemdə çalışan 
əmək qabiliyyətli insan var. Bu 
rəqəmin getdikcə artırılması 
bizim qarşımızda duran ən 
mühüm vəzifələrdəndir. Biz 
bank və sığorta sistemini də, 
məşğulluq sistemini də yaxşı-
laşdırmalıyıq”.

İqtisadiyyat naziri Şahin 
Mustafayev isə Azərbaycanda 
yaradılmış əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti 
nəticəsində sahibkarların 
biznesin istənilən sahəsi və 
növü ilə məşğul ola bildiyini, 
bunun üçün ölkəmizdə hər cür 
şəraitin olduğunu söyləyib.

Nazir dövlət başçısının 
tapşırıq və tövsiyələrinə 
uyğun olaraq, sahibkarlıq 
subyektlərində yoxlamaların, 
vergi yoxlamaları istisna ol-
maqla 2020-ci ilədək dayan-
dırıldığını diqqətə çatdırıb: 
“Lisenziyalaşan fəaliyyət 
növlərinin və icazələrin 
sayı azaldılıb, prosedur-
lar sadələşdirilib, rüsumlar 
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı 
salınıb. Bununla yanaşı, vergi, 
gömrük və sosial ödənişlər 
sistemində köklü və uğurlu 
islahatlara başlanılıb. Həyata 
keçirilən məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində 2018-ci 
ildə özəl bölmənin ümumi 
daxili məhsuldakı payı 84 
faizə, məşğulluqdakı payı isə 
76 faizə çatıb”.

Ş.Mustafayev vergi 
sistemində həyata keçirilən 
köklü islahatlardan danışa-
raq bildirib ki, vergi siyasəti 
iqtisadiyyatın daim dəyişən 
və yeniləşən tələblərinə, 
davamlı və sürətli inkişafına 
adekvat olaraq təkmilləşdirilir: 
“Son bir ildə vergi inzibatçılı-
ğı sahəsində ciddi və əsaslı 
islahatlar aparılıb. Vergi yükü-
nün səmərəli tənzimlənməsi 
sahəsində əhəmiyyətli işlər 
görülüb. Vergi qanunvericili-
yini təkmilləşdirməklə vergi-
tutma optimallaşdırılıb, dövlət 
vergi orqanlarının fəaliyyəti 
daha da müasirləşdirilib, 
vergiödəyiciləri ilə mütərəqqi 
işgüzar münasibətlər for-
malaşdırılıb, kadr potensialı 
və maddi-texniki təminat 
gücləndirilib”.

İqtisadiyyat naziri 2016-cı 
ildən tətbiq olunan investisiya 
təşviqi mexanizminin qeyri-
neft sektorunda özəl investi-
siyaların artımına ciddi töhfə 
verdiyini bildirib: “İndiyədək 
investisiya təşviqi sənədi ve-
rilmiş 345 layihəyə 3 milyard 
manatadək investisiya qoyu-
luşu və 22 mindən çox yeni 
iş yerinin açılması nəzərdə 
tutulur”.

Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Baba-
yev vurğulayıb ki, Prezident 
İlham Əliyevin 2018-ci il 9 
avqust tarixli Fərmanı isə 
nazirliyin tabeliyində Dayanıqlı 
və Operativ Sosial Təminat 
Agentliyi (DOST Agentliyi) və 
“DOST” mərkəzlərinin yara-
dılmasına imkan verib. Nazir 
qeyd edib ki, “DOST” layihəsi 
dövlət sosial xidmətlərinin in-
novativ yanaşmalar əsasında 

modern və çevik, tam şəffaf 
mexanizmlər üzərində qurul-
ması ilə ölkəmizin bu sahədə 
yeni brendini formalaşdıracaq. 
Cari ilin birinci rübündə ilk 
“DOST” mərkəzi yaradılacaq. 
İl ərzində Bakıda 4 və 2019-
2025-ci illərdə respublika üzrə 
isə 31 belə mərkəz açılacaq.

S.Babayev çıxışın-
da vətəndaşların pensiya 
təminatına toxunub. Qeyd 
edib ki, vətəndaşlar bürokra-
tik əngəllərdən uzaq tutula-
raq onların məmnunluğunu 
üçün pensiya təyinatı təmin 
edilir. Vətəndaşların müraciəti 
gözlənilmədən artıq 3 min 600 
nəfərə pensiya təyin olunub.

Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyev bildirib ki, vergi, 
gömrük sahəsində sahibkar-
ları maraqlandıran bir çox 
məsələlərlə - şəffaflığın təmin 
olunması, uçotun aparıl-
ması, elektron idarəetmə 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı çoxsaylı müzakirələr 
aparılıb: “İlk növbədə, uçotun 
təşkili ilə bağlı ötən il çox 
ciddi layihələr həyata keçirdik. 
Prezidentin bu sahədə vermiş 
olduğu Sərəncama uyğun ola-
raq, sahibkarlarımıza münbit 
şəraitin yaradılması ilə yanaşı, 
uçotun qurulması və elektron 
uçot sisteminin onlayn şəkildə 
Vergilər Nazirliyi və Gömrük 
Komitəsi arasında inteqrasi-
yasına nail olduq. Nəticədə 
ticarət dövriyyəsinin artımına 
nail olmaqla yanaşı, uçot 
sisteminin qurulması ilə “kölgə 
iqtisadiyyatı”na ən böyük 
zərbəni vurduq. Malların və 
nəqliyyat vasitələrinin düzgün 
qiymətləndirilməsi və idarə 
edilməsi, “kölgə iqtisadiyya-
tı” ilə bağlı köklü islahatlar 
nəticəsində 1 milyard ma-
natdan çox vəsaitin dövlət 
büdcəsinə köçürülməsi təmin 
olunub. Bütün bu uğurların 
kökündə şəffaflıq dayanır”.

Komitə sədri qeyd edib 
ki, fevralın 1-dən tətbiqinə 
başlanılan “Yaşıl dəhliz” 
buraxılış sistemindən bu vaxta 
qədər 100-dən çox şirkət 
istifadə hüququna sahib olub. 
Bu sistemin tətbiqi məmur-
vətəndaş münasibətlərinin 
minimuma endirilməsi, 
şəffaflığın təmin olunması 
istiqamətində mühüm addım 
kimi qiymətləndirilə bilər.

Auditorlar Palatasının 
sədri Vahid Novruzov isə 
bildirib ki, son dövrlərdə 
Vergilər Nazirliyinin apardı-
ğı siyasət Prezident İlham 

Əliyevin iqtisadi islahatlar 
strategiyasının bütün çalarları-
nı özündə dolğun şəkildə əks 
etdirir və nəzarət tədbirlərinin 
çoxluğu əvəzinə onların 
keyfiyyətin yüksəldilməsi 
meyarı öz təsdiqini tapmaq-
dadır. Bütün bunlar iş adam-
larının, vergiödəyicilərinin 
və ümumilikdə cəmiyyətin 
müsbət rəyinin formalaşması-
na gətirib çıxarıb.

V.Novruzov, həmçinin 
vurğulayıb ki, Auditorlar 
Palatasında Azərbaycanda 
“kölgə iqtisadiyyatı”nın azal-
dılmasına dair Yol Xəritəsinin 
hazırlanmasına başlanılıb. 
Bu sahədə qabaqcıl xarici 
təcrübədən bəhrələnmək və 
ölkəmizdə həyata keçirilən 
mühüm tədbirlərin təşviqini 
təmin etmək məqsədilə bu 
ilin sentyabr ayında Vergilər 
Nazirliyi və Azərbaycan İqti-
sadçılar İttifaqı ilə birgə “Kölgə 
iqtisadiyyatına qarşı mübarizə 
iqtisadi inkişafın mühüm amili” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-
praktik konfransın keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 

Bir sıra təkliflər edən 
V.Novruzovun sözlərinə 
görə, müasir təfəkkürlü 
vergiödəyicilərini formalaş-
dırmaq əsas məqsədlərdən 
biridir. Bu istiqamətdə ilboyu 
mütəmadi məsləhət və tədris 
xidmətlərinin aparılması, KİV-
lərdən sistemli şəkildə istifadə 
vacibdir. 

V.Novruzov deyib ki, 
dialoq mühitinin daha da 
şəffaflaşdırılması və asan-
laşdırılması məsələsi vergi 
əməkdaşları və audit barədə 
informasiyaların birbaşa 
sahibkarlardan daxil olması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir 
ki, bu sahədə də konsepsiya 
hazırlanmalı, prosedurlar 
olmalıdır, hər müraciət edən 
sahibkarın məxfiliyi qorunsun, 
istəkləri müvafiq qurumlara 
təqdim edilsin: “Mən rəqəmsal 
iqtisadiyyatın və sosial 
auditin imkanlarından, onun 
mahiyyəti və çevikliyi baxı-
mından istifadə edilməsinin 
tərəfdarıyam. İstəyirəm ki, 
reallaşdırılmağa başlanılan 
vergiödəyicilərinin şəxsi 
kabineti sistemi öz real həllini 
tapsın. Vergilər Nazirliyi və 
Auditorlar Palatasının müvafiq 
şuralarında nümayəndələrin 
qarşılıqlı təmsilçiliyi təmin edil-
sin. Bu mövcud problemlərin 
həllində operativliyin 
təminatı baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir”.

Forumda məruzə edən 
Avropadaxili Vergi Administ-
rasiyaları Təşkilatının (IOTA) 
baş katibi Miqel Silva Pinto 
Azərbaycanda vergi və göm-
rük sahəsində həyata keçirilən 
islahatların çox mütərəqqi ol-
duğunu vurğulayıb. Baş katib 
bildirib ki, təmsil etdiyi qurum 
Azərbaycanın Vergilər Nazirli-
yi ilə 2002-ci ildən əməkdaşlıq 
edir: “Bu əməkdaşlıq əsasən 
mövcud praktiki məsələlər, o 
cümlədən vergidən yayınma 
kimi aktual problemləri əhatə 
edir”.

Tədbirdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Administrasiyası, Milli Məclis, 
dövlət qurumları, beynəlxalq 
təşkilatlar, ictimai birliklər, 
qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri və iş adamları 
iştirak edib. Çıxış edənlər 
ölkədə yaranmış yeni iqtisa-
di şəraitdə biznes mühitinin 
daha da yaxşılaşdırılması 
və vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 
həyata keçirilən tədbirləri 
yüksək qiymətləndirərək, 
dövlət başçısı tərəfindən bu 
istiqamətdə atılan addımları 
dəstəklədiklərini bildiriblər.

Bakıda “Vergilər. Şəffaflıq. İnkişaf” 
mövzusunda forum keçirilib

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 54                                                                      Bakı şəhəri, 15 fevral 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Tu-

rizm Agentliyinin strukturuna daxil olma-
yan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 7 iyun tarixli 255 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında turizmin in-
kişaf etdirilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2016-cı il 27 dekabr tarixli 1179 nömrəli 
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 11 iyun tarixli 139 nömrəli Fərmanının 
2.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan  Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2018-ci il 7 iyun tarixli 255 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2018, № 6, maddə 
1354, № 9, maddə 1909) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin strukturuna daxil olmayan 
tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın 4.3-
cü bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli 
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı 
məzmunda 4.4-cü bənd əlavə edilsin:

“4.4. “Azərbaycan Turizm Bürosu” publik 
hüquqi şəxs.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 55                                                                     Bakı şəhəri, 15 fevral 2019-cu il
 Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2011-ci il 22 sentyabr tarix-
li 150 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru-
ğunun mühafizə (bufer) zonasının xüsusi 
hüquqi rejimi haqqında Əsasnamə”də 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorun-
ması haqqında” Azərbaycan  Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 1 
oktyabr tarixli 1255-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Tarix və mədəniyyət abidələrinin 
qorunması haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun 
tarixli 725 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 7 noyabr tarixli 332 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respub-

likasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

binetinin 2011-ci il 22 sentyabr tarixli 150 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 9, maddə 
860; 2015, № 10, maddə 1241; 2016, № 3, 
maddə 596; 2017, № 12 (I kitab), maddə 
2477) ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğunun mühafizə (bufer) 
zonasının xüsusi hüquqi rejimi haqqında 
Əsasnamə”nin 3.3-cü bəndi aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“3.3. Zonadan keçən yollarda nəqliyyat 
vasitələrinin hərəkəti abidələrin qorunmasına 
təhlükə yaratdıqda, İdarə onların hərəkətini 
məhdudlaşdırır və ya qadağan edir.”.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının 

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№ 56                                                                      Bakı şəhəri, 18 fevral 2019-cu il
“Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və 

qeyri-dövlət sektorunun Meyarları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 
noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
məsələləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun və bu Qanunla 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 20 dekabr tarixli 414 nömrəli Fərmanının 
1.2.1-ci yarımbəndinin və “Sosial sığorta 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 
noyabr tarixli 1360-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Sosial sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin  1997-ci il 7 aprel tarixli 568 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin  2018-ci il 21 dekabr tarixli 
421 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

1. “Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və 
qeyri-dövlət sektorunun Meyarları” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur). 

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

3. Bu Qərar 2019-cu il yanvarın 1-dən 
tətbiq edilir.

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.

Görkəmli teleaparıcı Rafiq Hüseynovun 
yaşadığı evin qarşısında barelyefi açılıb

 � Fevralın 18-də 
Xalq artisti, Dövlət 
mükafatı laureatı, 
Prezident təqaüdçüsü, 
görkəmli teleaparıcı 
və diktor Rafiq 
Hüseynovun yaşadığı 
evin qarşısında 
barelyefinin açılışı 
olub. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, barelyef Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Meh-
riban Əliyevanın tapşırığına 
əsasən, Fondun dəstəyi ilə 
hazırlanıb.

Tədbirdə çıxış edənlər 
Rafiq Hüseynovun keçdiyi 
sənət yolundan, bənzərsiz 
istedadı və təkrarsız üslubun-
dan bəhs ediblər. Bildiriblər 
ki, Rafiq Hüseynov böyük 
təcrübəyə malik peşəkar te-
leaparıcı idi. Yüksək intellekt 
sahibi olan, doğma dilimizin 
incəliklərini daim yaşadan 
Xalq artisti ciddi görkəmi, xoş 
təbəssümü, aydın diksiyası 
ilə hər zaman milyonlarla 
tamaşaçını efirə cəlb edib. Ta-
maşaçılar Rafiq Hüseynovun 
ekranda görünüşünə, səsinin 
ahənginə, təmiz nitqinə və 
səmimi ünsiyyətinə heyran 
qalırdılar. O, efirdə yazıçı ilə 
yazıçı, musiqiçi ilə musiqiçi, 

teatr işçisi ilə teatrşünas kimi 
danışırdı, həm informasiya, 
həm bədii, həm də ictimai-
siyası mətni mövzuya uyğun 
ahəng və avazla səsləndirirdi. 
Rafiq Hüseynov keçmiş Sovet 
İttifaqı məkanında ən yaxşı 
diktorlardan biri idi. Mosk-
vadan mərkəzi televiziyada 
işləməyə dəvət alsa da, bu 
təklifi qəbul etməmiş, doğma 
televiziyanı üstün tutmuşdu. 
Səsləndirdiyi diktor mətnləri, 
sənədli filmlər, aparıcısı 
olduğu müəllif verilişləri onun 
qiymətli yadigarı kimi televi-
ziyanın fondunda qorunub 
saxlanılır. 

Rafiq Hüseynovun həyat 
yoldaşı Səbinə Hüseynova, 

xalq artistləri Eldost Bayram, 
Ofeliya Sənani və başqa-
ları görkəmli teleaparıcının 
xatirəsinə göstərilən diqqətə 
görə Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti Mehriban 
Əliyevaya minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Rafiq Hüseynov 2017-ci 
il oktyabrın 26-da Almani-
yanın Düsseldorf şəhərində 
müalicə aldığı klinikada 
dünyasını dəyişib. Mavi 
ekranın unudulmaz siması 
hələ uzun illər lentlərin yad-
daşında yaşayan bənzərsiz 
səsi ilə milyonların yaddaşını 
təzələyəcək.

Azərbaycan müxtəlif xalqların mehriban 
şəraitdə yaşadığı multikultural ölkədir
 � Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin (BBMM) təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan 
multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” 
adlı VIII Beynəlxalq Multikulturalizm Qış 
Məktəbi layihəsinin iştirakçıları fevralın 18-də  
“Azərbaycanda etnik müxtəliflik” mövzusunda 
mühazirə dinləyiblər.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, mühazirədən 
əvvəl dünyanın 16 ölkəsinin 
aparıcı universitetlərində təhsil 
alan tələbələrin cəlb olunduğu 
layihənin iştirakçıları Quba Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Ziyəddin Əliyevlə görüşüblər. 
Z.Əliyev Qubanın tarixi, son 
dövrlərdə keçdiyi inkişaf yolu, 
burada yaşayan azsaylı xalq-
lar, rayondakı tolerantlıq mühiti 
haqqında ətraflı məlumat verib.

Bakı Beynəlxalq Mul-
tikulturalizm Mərkəzinin 
şöbə müdiri  İrina Kuninan 
söylədiyi mühazirədə bildirib 

ki, Azərbaycanda  əhalinin 91 
faizini azərbaycanlılar, qalan 
hissəsini isə digər xalqlar təşkil 
edir. Azərbaycan müxtəlif 
xalqların mehriban şəraitdə 
yaşadığı multikultural ölkədir. 
Etnik  qruplar bütün bölgələrdə 
kompakt şəkildə yaşayırlar. 
Azərbaycanda qədimdən 
məskunlaşan ləzgi, tat, talış, 
udi, avar, xınalıq və digər 
çoxsaylı etnik qruplar dövlətin 
qayğı və himayəsini  daim öz 
üzərlərində hiss edirlər. Azsaylı 
xalqların orta məktəblərdə öz 
ana dillərində təhsil almaları 
dövlət tərəfindən təmin olunur. 

Mühazirədə qeyd edilib 
ki, Azərbaycan demokratik, 
hüquqi dövlət quruculuğu 
istiqamətindəki fəaliyyətində 
milli və dini azlıqların hüquq-
larının qorunmasına xüsusi 
diqqət yetirir. Azərbaycan 
dövləti əhalisinin çoxmillətli 
olmasını özünün tarixi nailiyyəti 
hesab edir və milli-mədəni 
rəngarəngliyi cəmiyyətin 
zənginliyinə xidmət edən amil 
kimi dəyərləndirir.

Beynəlxalq multikulturalizm 
qış və yay məktəbləri layihəsi 
BBMM-in “Azərbaycan multi-
kulturalizmi fənninin xaricdə və 
ölkə universitetlərində tədrisi” 
layihəsinin məntiqi davamıdır. 
Tədris layihəsi çərçivəsində 
hazırda dünyanın 19, 
Azərbaycanın isə 38 nüfuzlu 
ali təhsil ocağında Azərbaycan 
multikulturalizmini öyrənən 
tələbələr üçün təşkil olunan qış 
və yay məktəblərinin məqsədi 

həmin gənclərin nəzəri şəkildə 
öyrəndiklərini multikultural və 
tolerant dəyərlərin qorunub 
yaşandığı ölkəmizdə öz gözləri 
ilə görüb şahid olmasına şərait 
yaratmaqdır.

Azərbaycan, Gürcüstan, 

Çexiya, Almaniya, Serbiya, 
Hindistan, Bosniya və Herse-
qovina, Avstriya, Yaponiya, 
İspaniya, Tacikistan, Yunanıs-
tan, Portuqaliya, Rusiya, Bol-
qarıstan, San Tome və Prinsipi 

Demokratik Respublikası və 
Braziliyadan tələbələrin cəlb 
olunduğu layihə çərçivəsində 
fevralın 23-dək Quba, Qusar, 
Xaçmaz rayonlarında və Bakı 
şəhərində bir sıra tədbirlər 
keçiriləcək.



(əvvəli qəzetin 17 fevral 
2019-cu il tarixli nömrəsində)

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı olan digər epizodlar üzrə 
hazırda Azərbaycan Respublikası 
Prokurorluğunda intensiv surətdə 
istintaq davam etdirilsə də, ölkə 
vətəndaşları Xocalı genosidini 
törədən canilərin, nəhayət ki, 
məhkəmə qarşısında cavab 
verəcəyi günü səbirsizliklə 
gözləyirlər. Azərbaycan 
Respublikasının qoşulduğu BMT-
nin “Genosid cinayətinin qarşısının 
alınması və onun cəzalandırılması 
haqqında” 9 dekabr 1948-ci il 

Konvensiyasının 6-cı maddəsi, 
Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət və Cinayət-Prosessual 
məcəllələri, Xocalıda soyqırımı 
kimi ağır cinayətləri törətməkdə 
ittiham olunan şəxslərin 
cinayət işlərinə Azərbaycan 
Respublikasının səlahiyyətli 
məhkəmələrində, yaxud 
yurisdiksiyası tanınmış Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsində 
baxılmasını, təqsirli şəxslərin 
layiqincə cəzalandırılması 
üçün bütün qanuni tədbirlərin 
görülməsini tələb edir.

Son illər müxtəlif şəxslər 
Xocalı soyqırımına görə ittiham 
olunan cinayətkarların Haaqa 
Hərbi Tribunalında – Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsində 
cəzalandırılmaları barədə tez-
tez bəyanatlar səsləndirir və 
təkliflər irəli sürürlər. Millətimizə 
qarşı belə qəddar cinayətləri 
törətmiş erməni faşistlərinin, 
onların himayədarlarının qanun 
qarşısında nəhayət ki, cavab 
verməli olmalarına dair belə 
iddialar tamamilə haqlı olsa da, 
bu, beynəlxalq və milli hüquqda 
ciddi prosedur qaydalara əməl 
edilməsini tələb edir. Buna görə də 
beynəlxalq hüquqda Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsi və Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Roma 
statutu məsələsinə müəyyən 
aydınlıq gətirilməsinə zərurət 
vardır. 

BMT Nizamnaməsinin 92-ci 
maddəsinə əsasən Beynəlxalq 
Məhkəmə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının əsas məhkəmə orqanı 
hesab olunur. Baş Məclis və ya 
Təhlükəsizlik Şurası Beynəlxalq 
Məhkəmədən istənilən hüquqi 
məsələ üzrə məsləhət xarakterli 
rəy verməyi xahiş edə bilər. 
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 
Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinə 
görə, BMT-nin əsas məhkəmə 
orqanı kimi yaradılan Beynəlxalq 
Məhkəmə öz Nizamnaməsinin 
müddəalarına müvafiq olaraq 
təşkil olunur və fəaliyyət göstərir. 
O öz funksiyasını həyata 
keçirmək üçün prosedur qaydalar 
müəyyən etmək səlahiyyətlərinə 
malikdir (mad. 30). Məhkəmənin 

 yurisdiksiyasına dövlətlərin ona 
təqdim etdiyi bütün işlər aiddir, o 
cümlədən BMT Nizamnaməsində 
və konvensiyalarda xüsusi olaraq 
göstərilmiş bütün məsələlər üzrə 
işlərə baxa bilərlər. Bütün bunlara 
baxmayaraq, Beynəlxalq Ədalət 
Məhkəməsi Nizamnaməsinin 
34-cü maddəsinin tələbinə görə 
“yalnız dövlətlər məhkəmənin 
baxdığı işlərdə tərəf ola bilərlər 
prinsipi” birmənalı şəkildə təsdiq 
edir ki, bu məhkəmə ayrı-ayrı 
fiziki şəxslərin törətdikləri cinayət 
əməllərinə baxmaq statutuna 
malik deyildir. Lakin bütün bunlar 
o demək deyildir ki, soyqırımı və 

digər ağır cinayətləri törədənlərin 
əməlləri cəzasız qalmalıdır. 

Tarixə ekskurs edək. 
Bəşər tarixinin ən qəddar 
müharibələrindən olan II Dünya 
müharibəsindən sonra bəşəriyyət 
əleyhinə törədilmiş ən ağır 
cinayətlərə görə Nürnberq 
Beynəlxalq Tribunalı 8 avqust 
1945-ci ildə SSRİ, ABŞ, Böyük 
Britaniya və Fransa hökumətləri 
arasında Avropa ölkələrində əsas 
hərbi cinayətkarların tribunala 
verilməsi və cəzalandırılması 
haqqında bağlanmış dövlətlərarası 
saziş əsasında, Tokio tribunalı isə 
19 yanvar 1946-cı ildə müttəfiq 
dövlətlərin baş komandanlarının 
birgə iclasında təsis edilmişdir. 

Beynəlxalq Cinayət 
Məhkəməsinin yaradılması 
üzrə BMT-nin himayəsi altında 
səlahiyyətli nümayəndələrin 
diplomatik konfransı İtaliyanın 
paytaxtı Roma şəhərində 15 iyun 
–17 iyul 1998-ci il tarixlərində 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma Statutunu təsdiq etmişdir. 
Bu məhkəmə beynəlxalq birliyi 
narahat edən ən ciddi cinayətlərə 
görə məsuliyyət daşıyan şəxslərə 
münasibətdə yurisdiksiyasını 
həyata keçirməyə səlahiyyətli olan 
daimi bir orqan kimi yaradılmışdır. 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma statutunun 5-ci, 6-cı 
maddələrinə əsasən bu məhkəmə 
genosid cinayətlərini icraata qəbul 
etmək və mahiyyəti üzrə ona 
baxmaq səlahiyyətinə malikdir. 
Bütün bunlarla yanaşı, Roma 
statutunun “Ratione temporis 
yurisdiksiyası”na (11-ci maddə) 
görə məhkəmə yalnız status 
qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra, 
yəni, 17 iyul 1998-ci ildən sonra 
törədilmiş cinayətlərə münasibətdə 
müvafiq yurisdiksiyaya malikdir. 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma statutunun 5-ci maddəsinin 
tələbinə əsasən, bu məhkəmənin 
yurisdiksiyası yalnız Roma 
statutunun iştirakçısı olan 
dövlətlərə şamil edilə bilər. Haaqa 
Tribunalında isə məsələyə o vaxt 
baxıla bilər ki, həmin cinayətlər 
Roma statutunu ratifikasiya 
etmiş dövlətin ərazisində və 

Roma statutunu ratifikasiya etmiş 
dövlətin vətəndaşı tərəfindən 
törədilmiş olsun. 

BMT Nizamnaməsinin 
VII fəslində göstərildiyi kimi, 
Təhlükəsizlik Şurası hər bir halda 
sülhə təhlükənin yaranması, 
sülhün pozulmasının və ya 
təcavüz aktının olmasını 
müəyyən edir,... beynəlxalq 
sülhün və təhlükəsizliyin 
qorunub saxlanılması məqsədi 
ilə Nizamnamənin 41-ci və 42-
ci maddələrinə uyğun olaraq, 
müvafiq tədbirlər görülməsi 
barədə qərar qəbul etmək 
səlahiyyətlərindən istifadə edir. 

Soyqırımı cinayətlərinin 
beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə 
təhlükə yaradan vəziyyətdə 
törədildiyi, BMT Təhlükəsizlik 

 Şurasının, BMT Nizamnaməsinin 
VII bölməsində göstərilən halları 
mövcud olduqda, Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinə müraciət 
edilməsi soyqırımı cinayətlərinə 
baxılması üçün hüquqi əsas ola 
bilər. Lakin bu hüquqi əsaslar 
və hüquqi şərtlər hazırda 
mövcud olmadığına görə, 
Xocalı soyqırımını törədənlərin 
cinayət işinə Haaqa Tribunalında 
baxılması mümkünsüzdür. 
Çünki Azərbaycan Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Roma 
statutunu imzalamamışdır və 
ölkəmiz bu beynəlxalq təşkilatın 
subyekti deyildir. Ermənistan isə 
1 oktyabr 1999-cu ildə Roma 
statutunu imzalasa da, lakin 
onu indiyə qədər ratifikasiya 
etməmişdir. Buna görə də 
Xocalı soyqırımını törədənlərin 
əməlləri Haaqa Tribunalının 
yurisdikasiyasının təsiri altına 
düşsə belə, Azərbaycan bu 
statutu imzalamadığından 
xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı 
cinayətinə baxılması barədə 
Azərbaycanın müraciəti icraata 
qəbul edilməyəcəkdir. Digər 
tərəfdən, Azərbaycan Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin üzvü 
və Roma statutunu ratifikasiya 
etsə belə, yenə də bu barədə 
toplanmış materiallar icraata qəbul 
edilə bilməz, ona görə ki, Xocalı 
soyqırımı 25-26 fevral 1992-
ci il tarixlərində baş verərkən, 
Azərbaycan bu məhkəmənin 
üzvü olmamışdır. Buna görə də 
məhkəmə həmin cinayət işini 
icraata qəbul etmək və mahiyyəti 
üzrə baxmaq səlahiyyətinə malik 
deyildir. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, 
məsələnin başqa bir hüquqi həlli 
yolu da vardır. Azərbaycanın 
səlahiyyətli orqanlarının vəsatətləri 
əsasında Xocalı soyqırımı 
üzrə, yaxud ümumiyyətlə 
Ermənistanın və onun separatçı 
qüvvələrinin, hərbçilərinin 
azərbaycanlılara qarşı həyata 
keçirdikləri sülh və insanlıq 
əleyhinə olan cinayətlərə görə 
xüsusi səlahiyyətli Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin, yaxud 
Hərbi Tribunalının yaradılması 
da tamamilə mümkündür. 

Bunun üçün Azərbaycanın 
səlahiyyətli orqanlarının Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı qarşısında 
məsələ qaldırması zəruridir. 
Xocalı soyqırımı üzrə xüsusi 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 
yaradılarsa, həmin məhkəmədə 
məsələyə mahiyyəti üzrə baxılıb 
təqsirləndirilən şəxslərin layiqincə 
cəzalandırılması təmin edilə bilər. 
Bu barədə müvafiq təcrübə də 
vardır. 

BMT Nizamnaməsinin VII 
fəslində göstərildiyi kimi, sülhə 
təhlükə, sülhün pozulması və 
təcavüz aktlarının baş verdiyi 
hallarda, məsələnin Təhlükəsizlik 
Şurasında baxılması prosedurunu 
nəzərdə tutsa da, Nizamnamədə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının, fərdi 
şəxslərin cinayət əməlləri üzrə 
məhkəmə yaratmaq səlahiyyətləri 

nəzərdə tutulmamışdır. Buna 
baxmayaraq, keçmiş Yuqoslaviya 
ərazisində sülh və insanlıq 
əleyhinə törədilmiş cinayətlər 
üzrə ekspertlərin topladığı 
materialları nəzərdən keçirən 
BMT-nin sabiq baş katibi Butros 
Qalinin təşəbbüsü ilə BMT 
Nizamnaməsində Təhlükəsizlik 
Şurasının səlahiyyətlərinə dair 
normalar yenidən nəzərdən 
keçirilmiş, ona müvafiq şərhlər 
və əsaslandırmalar verilməklə, 
keçmiş Yuqoslaviya üzrə Beynəl-
xalq Hərbi Tribunalın yaradılması 
haqqında Təhlükəsizlik Şurası 
23 fevral 1993-cü il tarixdə 808 
və 25 may 1993-cü il tarixdə 
827 saylı qətnamələri qəbul 
etmişdir. Bununla da, Təhlükəsizlik 
Şurasının fəaliyyətində yeni bir 
presidentin əsası qoyulmuşdur. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, 
sonradan Təhlükəsizlik Şurasının 
8 noyabr 1994-cü il tarixli 
qətnaməsi ilə Ruanda işi üzrə 

fəaliyyət göstərən Beynəlxalq 
Hərbi Tribunal təsis edilmişdir. 
Ötən dövr ərzində Yuqoslaviya 
və Ruanda Beynəlxalq Hərbi 
tribunalları öz əsasnamələrinə 
müvafiq olaraq, sülh və insanliq 
əleyhinə və müharibə cinayətləri 
törətmiş canilərin layiqincə 
cəzalandırılnmasını təmin etmək 
sahəsində böyük işlər həyata 
keçirmişdir. Bütün bunlar  BMT-
nin, onun Təhlükəsizlik Şurasının 
nüfuzuna əhəmiyyətli təsir 
göstərmişdir. 

Belə bir təcrübədən 
bəhrələnərək, BMT Xocalı 
soyqırımı, eləcə də Ermənistanın 
təcavüzkar hərbi qüvvələrinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi, 
sülh və insanlıq əleyhinə olan 
əməllərə görə xüsusi Beynəlxalq 
Hərbi Tribunalın yaradılması 
məsələsini həll edə bilər. Hesab 
edirəm ki, münaqişə ilə bağlı 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 

dörd qətnamə qəbul etməsi və bu 
qətnamələrin heç birinin indiyə 
qədər icra edilməməsi, münaqişə 
zamanı törədilmiş ağır cinayətlərlə 
bağlı “ad hoc” xüsusi beynəlxalq 
tribunalının yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikasının 
qaldırdığı vəsatət BMT-nin 
Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
təmin edilə bilər.

Hazırkı vəziyyətdə beynəlxalq 
hüquqda məsələnin daha 
optimal bir həlli yolu da vardır. 
Bu da onunla əlaqədardır ki, 
konvensiyanın 6-cı maddəsinin 
tələbinə uyğun olaraq Xocalı 
soyqırımı barədə cinayət işi 
universal yurisdiksiya prinsipinə 
müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikasının səlahiyyətli 
məhkəmələri tərəfindən icraata 
qəbul edilə və həmin cinayəti 

törədənlər öz layiqli cəzalarını ala 
bilərlər. Beynəlxalq hüquq, nəinki 
milli məhkəmələrə belə bir imkanı 
verir, hətta onların üzərinə belə bir 
öhdəlik də qoyur. Müxtəlif ölkələrin 
milli məhkəmələrinin təcrübəsində 
belə çoxsaylı işlərə baxılmışdır. 
“Polyuxoviçin Avstraliya İttifaqına 
qarşı” işi üzrə Avstriya Məhkəmə-
sinin, Adolf Ayxmanın işi üzrə 
Yerusəlim Məhkəməsinin (1961-ci 
il), Rafik Sariçə qarşı Danimarka 
Milli Məhkəməsinin (1994), 
Duşko Tadiçə qarşı Almaniya 
Ali Məhkəməsinin (1994), Darko 
Kneceviçə qarşı Niderland 
Ali Məhkəməsinin (1997) və 
onlarca digər faktlar üzrə milli 
məhkəmələrin hökmləri buna 
misal ola bilər. 

Dünya təcrübəsi tam 
təsdiq edir ki, Xocalı qətliamını 
törədənlərin cinayət işinə 
Azərbaycanın Xocalı ərazisi üzrə 
Ağır Cinayət Məhkəməsində 
– Gəncə Ağır Cinayət 

Məhkəməsində baxıla bilər. Çünki 
Xocalı soyqırımı Azərbaycan 
ərazisində, bəziləri Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşları 
olan ermənilər tərəfindən, 
Azərbaycan vətəndaşı olan 
azərbaycanlılara və Axıska 
türklərinə qarşı törədilmişdir. 
Bu, milli və beynəlxalq hüququn 
tələblərinə tamamilə müvafiqdir. 
Çünki universal yurisdiksiya 
prinsipinə görə genosid və başqa 
beynəlxalq cinayət törətmiş 
şəxsləri mühakimə etmək 
Azərbaycanın, onun istintaq və 
məhkəmə orqanlarının borcudur. 
Burada həm də nəzərə almaq 
lazımdır ki, belə cinayətləri 
törətmiş şəxslərin Ermənistanın, 
Rusiyanın və hər hansı başqa bir 
ölkənin ərazisində yaşamasından 
asılı olmayaraq, onların tutulub 
Azərbaycana ekstradisiya edilməsi 
beynəlxalq hüququn tələblərindən 
irəli gəlir. Belə ki, Soyqırımı 
Konvensiyasının 7-ci maddəsinin 

tələbinə görə təqsirləndirilən 
şəxslərin verilməsi məsələsində 
soyqırım, eləcə də Konvensiyanın 
3-cü maddəsində sadalanan digər 
əməllər siyasi cinayətlər hesab 
edilmir. Bu da onu göstərir ki, 
təqsirləndirilən şəxslərin hər hansı 
bir siyasi motivlə əlaqələndirilməsi 
və Azərbaycana verilməkdən, 
ekstradisiya olunmaqdan imtina 
edilməsi mümkünsüzdür.

Bütün bunlar bir daha 
nəzərdən keçirilərkən aydın 
olur ki, hazırki vəziyyətdə 
Xocalı soyqırımını törədənlərin 
müəyyən bir hissəsi haqqında 
respublikamızın Baş Prokurorluğu 
kifayət qədər mötəbər sübutlar 
toplamış, canilərin təqsirləndirilən 
şəxs qismində cəlb edilməsi və 
haqlarında həbs qətimkan tədbiri 
seçilməsi haqqında məhkəmələr 
qərarlar çıxarmışlar. Həmin 
şəxslərin tutulması haqqında 
İnterpol xətti ilə beynəlxalq axtarış 
verilmişdir. Axtarışın nəticəsindən 
asılı olaraq ərazi aidiyyatı üzrə 
Xocalı soyqırımını törədənlərin 
cinayət işinə Gəncə Ağır Cinayət 
Məhkəməsində baxılması 
mümkün olacaqdır. Hesab edirəm 
ki, o gün uzaqda deyil və müstəqil 
Azərbaycanın hüquq – mühafizə 
orqanları bu şərəfli vəzifəni 
uğurla yerinə yetirməyə nail ola 
biləcəklər. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
hüquqi baxımdan tənzimlənməsi 
və Xocalı soyqırımının hüquqi 
təhlili problemlərinin öyrənilməsi 
göstərir ki, beynəlxalq hüququn 
bir sıra ciddi problemlərinin 
həllinin vaxtı çatmışdır. BMT-nin 
qəbul etdiyi bir sıra konvensiyalar 
müasir dövrün tələblərinə cavab 
vermir, köhnəlmişdir, ayrı-ayrı 
normalar mükəmməl hesab 
edilə bilməz. Eyni məsələlər 
üzrə müxtəlif vaxtlarda qəbul 
edilən konvensiyalar işlək deyil, 
dövlətdaxili qanunlarla beynəlxalq 
hüquq normaları arasında aşkar 
uyğunsuzluqlar vardır, onların 
icra mexanizmləri yoxdur. Elə 
“Genosid cinayətinin qarşısının 
alınması və onun cəzalandırılması 
haqqında” BMT Konvensiyasında 
müəyyən qüsurlar vardır. Bu 
konvensiya müasir tələblərə 
cavab vermir, vurulmuş 
maddi və mənəvi zərərlərin 
kompensasiya mexanizmləri 
yoxdur. Azərbaycan-Ermənistan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
dörd məlum qətnaməsi indiyədək 
icrasız qalmışdır. BMT-nin üzvü 
olan və bir çox konvensiyaları 
ratifikasiya etmiş Ermənistan 
beynəlxalq hüququn və beynəlxalq 
birliyin əksəriyyətinin iradəsini 
ifadə edən qətnamələrə məhəl 
qoymur, onları icra etməkdən 
qəsdən boyun qaçırır. 

Sivilizasiyaların ən yüksək 
təkamül mərhələsi hesab olunan 
hazırkı dövrdə, dünyada qlobal 
problemlərin hüquq müstəvisində, 
dinc və danışıqlar yolu ilə, 
qanunla və ədalətlə deyil, çox 
təəssüf ki, zorla və silah gücünə 
həll edilməsinə üstünlük verilir. 
Kiçik dövlətlərə münasibətdə ikili 
standartlar kifayət qədər geniş 
yayılmışdır. Bu gün hələ dünyada 
yüzlərlə münaqişə ocaqları və 
mübahisə predmetləri qalır. 
Dünyanın müxtəlif ölkələrində 
və müxtəlif regionlarında ərazi, 
dini, irqi, milli, etnik və digər 
zəminlərdə münaqişələr və 
müharibələr davam edir, minlərlə 
insanın ölümü ilə nəticələnir. Bir 
müstəqil ölkə başqa bir müstəqil 

ölkənin ha-kimiyyətini devirir, 
ərazisini işğal edir, əhalisini 
qırır, təbii sərvətlərini ələ keçirir. 
Yaşadığımız balaca planet sanki 
“qan çanağı”na çevrilmişdir, 
tərəqqipərvər bəşəriyyət isə 
aciz vəziyyətdə gözləyir. Bütün 
bunlar, təəssüf ki, günümüzün 
reallıqlarıdır. Demokratiya və 
insan hüquqlarının müdafiəsi 
problemi beynəlxalq təşkilatların 
və böyük dövlətlərin əsas 
prioritetləri kimi təqdim edilsə də, 
əslində, məsələn, Ermənistan 
kimi işğalçı bir dövlətə onların 
münasibəti yalnız təəccüb 
doğurur. Ərəb ölkələrində, Afrika 
ölkələrində, Əfqanıstanda, 
Pakistanda baş verən hadisələr 
beynəlxalq hüququn elementar 
standartlarına cavab vermir. 
Beynəlxalq təşkilatlar isə bütün 
bunları yalan vədlərlə, sükutla 
qarşılayır. 

Suveren Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü 26 ildən çoxdur ki, 
qonşu dövlət tərəfindən silah 
gücünə işğala məruz qalmışdır. 
Dağlıq Qarabağın nəzarətsiz 
ərazilərində terrorçu qrupların 
yetişdirilməsi, narkoplantasiyaların 
salınması, narkolaboratoriyaların 
məhsullarının dünyanın müxtəlif 
ölkələrinə eksport edilməsi və 
əldə edilən vəsait hesabına 
separatçı qurumun maliyyə 
problemlərinin həlli BMT-yə də, 
NATO-ya da, ATƏT-də başqa 
böyük dövlətlərə də tam aydındır. 
Əgər dünya, həqiqətən də, 
terrorçuluğa və narkobiznesə 
qarşı mübarizə aparırsa, onda 
nə üçün təcavüzkar dövlət 
olan Ermənistana, separatçı və 
qondarma qurum olan “Dağlıq 
Qarabağ Respublikası”na qarşı 
biganə münasibət göstərir? Bu 
sualın cavabını hamı kimi biz 
də yaxşı bilirik. Çünki dünyada 
ikili standartlar mövcuddur, 
“doğma” və “yad”, “müsəlman” və 
“qeyri-müsəlman” ölkələr vardır. 
Ayrı-seçkiliyin də kökündə digər 
amillərlə yanaşı məhz bu amil 
dayanır. 

Bu gün, nəhayət ki, dünyanın 
qüdrətli dövlətləri beynəlxalq 
təşkilatlarla birlikdə bir araya 
gəlib bütün bu məsələlərin həllini 
təmin etməyə, XXI əsrin qlobal 
çağırışlarına müsbət cavab 
verməyə borcludur. Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının, Avropa 
Birliyinin, Avropa Şurasının, 
ATƏT-in və digər bu kimi 
beynəlxalq və regional təşkilatların 
ayrı-ayrı aktual məsələlər üzrə 
vahid, yekun konvensiyalarının 
hazırlanması və qəbul edilməsi 
vaxtı çatmışdır. Beynəlxalq 
və regional münaqişələrin, 
mübahisələrin və problemlərin 
həlli istiqamətində qəbul edilmiş 
qətnamələrin icrasını təmin 
edən işlək mexanizmlərin 
yaradılması bu gün son dərəcə 
aktualdır. Bu zəmində Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin, Cinayət 
Məcəlləsinin və Mülki Məcəllənin 
mükəmməl və işlək formada, 
beynəlxalq standartlara cavab 
verən bir səviyyədə hazırlanması, 
normativ-hüquqi bazasının 
təkmilləşdirilməsi və icra 
mexanizmləri üzrə vahid orqanın 
yaradılmasının vaxtı çatmışdır. 

Bəhram ZAHIDOV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
Idarəçilik Akademiyasının 

müəllimi, hüquq elmləri 
doktoru, professor

 � Azərbaycan Ilahiyyat Institutunda (AII) Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Erməni təcavüzünün 
tanıdılması” Ictimai Birliyi tərəfindən hazırlanmış “Xocalıda məhv 
olmuş 8 ailə” filminin nümayişi keçirilmişdir.

Tədbirdə Azərbaycan Respublika-
sı Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının professoru, siyasi elmlər 
doktoru, “Azərbaycan Respublikasının 
Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması” İctimai Birliyi sədrinin müavini Elçin 
Əhmədov, “Erməni təcavüzünün tanıdılma-
sı” İctimai Birliyinin sədri, Qarabağ veteranı 
Səriyyə Cəfərova, Aİİ rəhbərliyi, institutun 
müəllim-tələbə heyəti iştirak edirdi. 

Əvvəlcə Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Tədbiri giriş 

nitqi ilə açan Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu-
nun rektoru Ceyhun Məmmədov 27 il öncə 
Xocalıda günahsız həmvətənlərimizə qarşı 
törədilmiş soyqırımı aktının bütövlükdə 
insanlıq əleyhinə olduğunu vurğuladı. O, 
Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırı-
mının iyirmi yeddinci ildönümü haqqında 
imzaladığı sərəncamını və Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Administrasiya-
sının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiye-
vin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Xocalı 

soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümünün 
keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”na 
əsasən, tədris müəssisəsinin gənclərdə 
vətənpərvərlik ruhunun aşılanması 
istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata ke-
çirdiyini diqqətə çatdırdı. Rektor vurğuladı 
ki, Qarabağ həqiqətləri beynəlxalq aləmə 
uğurla çatdırılır və artıq bunun nəticəsidir 
ki, dünyanın bir çoxölkəsinin parlamentləri 
Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanımışdır. 

Elçin Əhmədov Xocalı soqyqırımı-
nın, ümumilikdə Qarabağ həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılması məqsədilə Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə aparılan “Xoca-
lıya ədalət!” kampaniyasına toxunaraq, 
bu işdə hər kəsin fəallığının vacibliyinə 
toxundu. Səriyyə Cəfərova tədbirdə çıxış 

edərək “Xocalıda məhv olmuş 8 ailə” 
filminin məzmunu barədə danışdı. Qeyd 
etdi ki, filmdə o dəhşətli gecədə məhv 
edilmiş 8 ailənin faciəli talelərindən söhbət 
açılır. “Xocalını, xocalılı günlərimi heç 
vaxt unutmuram. İlk dəfə əlimə qələm alıb 
qəzetçilik edəndən bu günədək Xocalı-
dan, onun başına gətirilən müsibətlərdən, 

böyüklü-kiçikli şəhid olmuş günahsız 
insanlardan, igid oğul və qızlardan ya-
zıram. Gücüm çatdıqca, əlim yetdikcə, 
bu qətliamı dünyaya yaymaq üçün 
çalışıram. Bu film də məhz həmin ama-
la xidmət edir”. Birlik sədri informasiya 
müharibəsində bu cür film və layihələrin 
vacibliyi və əhəmiyyətinə toxundu. Qeyd 

etdi ki, filmin gələcəkdə ərəb dilinə 
tərcümə edilməsi nəzərdə tutulur. 

Çıxışlardan sonra filmə baxış oldu. 
Daha sonra tədbir Aİİ tələbələrinin təşkil 
etdiyi bədii hissə ilə yekunlaşdı. 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Tarix unudulmur

Xocalı soyqırımına 
hüquqi baxış

“Xocalıda məhv olmuş 8 ailə”
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Səfər çərçivəsində Baş nazir S.Abe və yeni 
imperator Naruhito ilə görüşlər nəzərdə tutulur.

Yaranmış ənənəyə görə, iki lider qolf oynaya-
caq və sumo yarışına tamaşa edəcəklər.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Tramp Yaponiya-
ya 2017-ci ilin noyabr ayında səfər edib.

 � İran bazar günü qanadlı raketlərlə 
təchiz olunmuş “Fateh” sualtı gəmisini 
təqdim edib.

Gəminin çəkisi 600 tondur, o, ən müasir silahlarla 
təchiz olunub (torpedalar, dəniz minaları və qanadlı 
raketlər). 

Mərasim İranın cənubundakı liman şəhəri Bəndər-
Abbasda keçirilib. Prezident Həsən Ruhani mərasimdə 
iştirak edib. Dövlət başçısı bildirib ki, qayıq idarəolunan 
sualtı raketlər və raket əleyhinə sistemlərlə təchiz olu-
naraq Hərbi-Dəniz Donanmasında silahlanmaya qəbul 
ediləcək. 

Sualtı qayıq 200 metr dərinlikdə beş həftə qalmaq 
imkanına malikdir. 

 “Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi 
məlumatda bildirililir ki, cari ilin əvvəlinə 
ölkə əhalisinin 4,6 faizi Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında, 22,8 faizi Bakı şəhərində, 
20,3 faizi Aran, 12,9 faizi Gəncə-Qazax, 
9,4 faizi Lənkəran, 30 faizi isə digər iqtisadi 
rayonlarında yaşayır.

Əhalinin bir kvadratkilometrə düşən 
sıxlığı 115 nəfər təşkil etmiş və bu göstərici 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 83, 
Bakı şəhərində 1064, Lənkəran və Abşe-
ron iqtisadi rayonlarının hər birində 154, 
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 104, Aran 
iqtisadi rayonunda 96, Yuxarı Qarabağ iqti-
sadi rayonunda 93, Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonunda 79, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayo-
nunda 70, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda 
52, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda isə 
40 nəfər olmuşdur.

Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) 
qeydiyyat şöbələri tərəfindən 2018-ci ildə 

138982 nəfər doğulmuş körpə qeydə 
alınmış və əhalinin hər 1000 nəfərinə bu 
göstərici 14,2 təşkil etmişdir. Ötən il ölkədə 
57250 ölüm halı qeydə alınmış və ölüm 
səviyyəsi əhalinin hər 1000 nəfərinə 5,8 
təşkil etmişdir.

Keçən il ölkədə Ədliyyə Nazirliyinin 
rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 
62484 nikah və 14857 boşanma halları 
qeydə alınmış, əhalinin hər 1000 nəfərinə 
nikahların sayı 6,4, boşanmaların sayı isə 
1,5 olmuşdur. 

2018-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi və 
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin müvafiq 
qurumları tərəfindən daimi yaşamaq 
üçün Azərbaycana 3220 nəfər gələn və 
Azərbaycandan 1580 nəfər gedən qeydə 
alınmış, ölkə üzrə miqrasiya saldosu 
müsbət 1640 nəfər təşkil etmişdir.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

Cənub Qaz Dəhlizi ilə bağlı 
Rumıniyanın planları 

Rumıniya Cənub 
Qaz Dəhlizi kon-
sorsiumuna RO-BG 

(Rumıniya-Bolqarıstan) in-
terkonnektorunun və Bolqarıs-
tan-Rumıniya-Macarıstan-Avs-
triya (BRHA) boru kəmərinin 
Azərbaycan qazının Avropaya 
nəqlini nəzərdə tutan dəhlizlə 
birləşdirilməsi haqqında 
anlaşma memorandumunun 
imzalanmasını təklif etmək 
niyyətindədir.

Rumıniya energetika 

nazirinin müavini Yulian-
Robert Tudoraşe Trend-ə 
müsahibəsində bildirib ki, 
ötən il, Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurasının icla-
sında ilk dəfə iştirak et-
diyimiz vaxt konsorsiuma 
gələcəkdə genişləndirmə 
mərhələsində RO-BG və 
BRHA kimi mümkün infrast-
rukturları nəzərə almağı 
təklif etmişdik: “ BRHA 

layihəsinin inkişaf etdiyini 
nəzərə alaraq, bu il qarşıdakı 
iclasda Məşvərət Şurasına 
Dəhlizin genişləndirilməsi 
mərhələlərində RO-BG və 
BRHA kimi nəqletmə inf-
rastrukturlarından istifadə 
imkanlarını öyrənmək üçün 
anlaşma memorandumunun 
imzalanması vəziyyətini 
qiymətləndirməyi təklif 
etmək istərdik”.

Nazir müavini bildi-
rib ki, bu, regional enerji 
təhlükəsizliyinin təmini, 
enerji tədarükünün 
mənbə və marşrutlarının 
şaxələndirilməsi baxımından 
regionun bir çox ölkələrinə 
müsbət təsir göstərəcək: 
“BRHA və Cənub Qaz 
Dəhlizinin birləşdirilməsi 
dəhlizin infrastrukturunun 
təhlükəsiz və səmərəli 
nəqletmə infrastruktu-
ru vasitəsilə Balkan və 
Mərkəzi Avropaya qədər 

genişləndirilməsi maraqları-
na cavab verir”.

Y.Tudoraşe vurğulayıb 
ki, Rumıniyanın öz enerji 
təhlükəsizliyinin artırıl-
ması üzrə daimi səyləri 
çərçivəsində ölkədə təbii 
qazın iri istehsalçısı və əsas 
tədarükçüsü olan ROMGAZ 
dövlət şirkəti Cənub Qaz 
Dəhlizi konsorsiumuna bu 
infrastrukturla nəql olunacaq 
qazın alışına marağın əks 
olunduğu niyyət məktubunu 
göndərməyi planlaşdırır: “Ru-
mıniya Azərbaycanın Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinin ar-
tırılması üzrə birgə səylərdə 
fəal iştirakını, həmçinin 
Cənub Qaz Dəhlizinin inkişa-
fında həlledici rolunu xüsusi 
qiymətləndirir”.

Sərgi çərçivəsində 
keçirilən “Ən yaxşı məhsul 
- 2019” müsabiqəsində 
fabrikin yeni istehsalı olan 
“FAVO” batonlarının por-
tağallı deserti qızıl medala 
layiq görülmüşdür.

“FAVO”nun bu müka-
fata layiq görülməsi onun 
birbaşa tərkibi ilə bağlıdır. 
Belə ki, sözügedən taxıllı 
məhsullar yerli istehsal 
üçün tamamilə yeni olmaq-
la yanaşı, həm də natu-
ral tərkibli hesab olunur. 
Tərkibindəki qarğıdalı 
partlağı, düyü partlağı, yulaf 
və ən əsası portağal qurusu 
sayəsində “FAVO” baton-
ları həm ləzzətli, həm də 
doyumlu məhsullar kateqo-
riyasına aiddir. Bu məhsul 
yüngül qəlyanaltıtipli 

olmaqla yanaşı, həm də 
aktiv həyat tərzi keçirən və 
sağlam qidalanmaq istəyən 
insanlar üçün nəzərdə 
tutulub.

Hazırda fabrikdə 
“FAVO”nun iki çeşidi – şo-
koladlı və portağallı baton-
lar istehsal olunmaqdadır.

Artıq 18 ildir ki, “Ulduz” 
şokolad fabriki ölkədə 
qeyri-neft sektorunun 
inkişafına, həmçinin ixrac 
potensialının artırılması 

ilə daxili iqtisadiyyata öz 
töhfəsini verməkdədir. Sərgi 
çərçivəsində fabrik Rusiya, 
Belarus, Əfqanıstandan 
olan şirkətlərlə müqavilələr 
imzalayıb. 

Məlumat üçün bildirək 
ki, “Prodekspo-2019” 
beynəlxalq sərgisində 
69 ölkədən 2242 şirkət, 
Azərbaycandan isə 30-dan 
çox firma iştirak edib.
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Azərbaycanın energetika naziri 

Pərviz Şahbazov Almaniyada 55-
ci Münxen Təhlükəsizlik Konfransı 
çərçivəsində enerji təhlükəsizliyi 
mövzusunda keçirilmiş iclasda iştirak 
edib. 

Energetika Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, nazir çıxışında 
Azərbaycanın regional və qlobal enerji 
təhlükəsizliyinə, davamlı inkişafa 
xidmət edən enerji siyasətindən, neft-
qaz layihələrindən bəhs edib. Pərviz 
Şahbazov yeddi ölkə və çoxsaylı 
şirkətlərin iştirakı ilə reallaşdırılan 
Cənub Qaz Dəhlizinin icrasının 
yekun mərhələyə daxil olduğunu 
bildirib və layihənin dünyanın enerji 
xəritəsini yenidən formalaşdıran 
strateji əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. 
Energetika naziri deyib: “Cənub 
Qaz Dəhlizi hazırda dünya enerji 
təhlükəsizliyi sisteminə şaxələnməni 
mənbə və marşrutun hər biri üzrə 
təqdim edən ilk real layihədir. Bu 
layihə enerji təhlükəsizliyi baxımından 
həssas region sayılan Cənub Şərqi 

Avropa bazarına istiqamətlənsə də, 
gələcəkdə daha çox Avropa ölkələrini 
əhatə etmək perspektivinə malikdir. 
Bu isə onu göstərir ki, “Cənub Qaz 
Dəhlizi”nin inkişafı ilə Avropada enerji 

təhlükəsizliyi daha geniş miqyasda 
təmin ediləcək”.

Nazir həmçinin Bakıda fevralın 
20-də keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi 
Məşvərət Şurası çərçivəsində 
nazirlərin beşinci toplantısı və 

bu formatda müzakirələrin  enerji 
təhlükəsizliyinə töhfələri barədə 
məlumat verib.

Qeyd edək ki, Münxen 
Təhlükəsizlik konfransı 1963-cü ildən 

beynəlxalq müzakirə forumu kimi 
dünyada təhlükəsizliyə və sabitliyə 
töhfə verir.

 Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

“Formula – 1” Azərbaycan  
Qran Prisinə 47 ölkədən biletlər alınıb

“Formula – 1” Azərbaycan Qran Prisinə artıq 
47 ölkədən biletlər alınıb. Bunu Bakı Şəhər 
Halqasının Marketinq və Kommunikasıya 

şöbəsinin müdiri Nigar Arpadarai 2019-cu il 26-28 apreldə 
Bakıda keçiriləcək növbəti “Formula – 1” Azərbaycan Qran 
Prisinə hazırlıqla bağlı Trend-ə müsahibəsində deyib.

N.Arpadarai qeyd edib 
ki, bilet satışına 2018-ci ilin 
noyabr ayından start verilib: 
“Noyabr və dekabr ayların-
da biletlər 20 faiz endirimlə 
satılırdı. İndiki mərhələdə 
endirim kampaniyası olma-
sa da, satış çox uğurla ge-
dir. Artıq 47 ölkədən biletlər 
alınıb”.

O əlavə edib ki, yerli 
sakinlərə əlavə 25 faizlik 
endirim tətbiq olunur. Yerli 
sakinlər kateqoriyasına 
şəxsiyyət vəsiqəsinə 
sahib hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı və ölkədə 
müvəqqəti yaşama 
icazəsi olan hər bir xarici 
vətəndaş daxildir: “Bir məsələni də diqqətinizə 

çatdırım. Bildiyiniz kimi, 
“Formula – 1” yarışının 
Azərbaycanda keçirilməsi 
daha 3 il müddətinə 
uzadıldı. Biz bunu elan 
etdikdən sonra bilet 
satışının tempində iki 
dəfəlik artım qeydə alındı. 
Azərbaycan Qran Prisinə 
“Formula – 1” azarkeşləri 
tərəfindən çox böyük 
həvəs, maraq var. Ötən il 
aprelin sonuna qədər 75 
ölkədən biletlər alınmışdı. 
Düşünürük ki, bu ildə də 
təxminən o qədər olacaq”.

N.Arpadarai vurğula-
yıb ki, hazırda Rusiya və 
İngiltərədən daha çox bilet 
alınıb, eyni zamanda, Alma-
niya, Gürcüstan, Ukrayna, 
Finlandiya, həmçinin ərəb 
ölkələri bilet alışına böyük 
maraq göstərir: “Ancaq 
bir məsələ var ki, Bakıda 
keçirilən ilk “Formula – 1” 
yarışına Rusiyadan gələnlər 
daha çox idisə, indi bu 
göstərici azalıb. Çünki 
indi əvvəlkindən daha çox 
ölkədən bilet alınır və mü-
vafiq olaraq Rusiya ilə bağlı 
faiz də azalır”.

 �  “Fitch Ratings” agentliyinin 
yeni hesabatında bildirilir ki, 2019-cu ildə 
Azərbaycanda iqtisadi artım 3,5 faiz təşkil 
edəcək.

Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın emitenti-
nin uzunmüddətli xarici valyutada defolt reytinqi “BB+” 
səviyyəsində və sabit olaraq təsdiq olunub.

Bu il Azərbaycanda iqtisadiyyatın artım tempi 
“Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının işlənməsinin ikinci 
mərhələsi çərçivəsində qaz tədarükü ilə bağlı artacaq. 
Turizm və kənd təsərrüfatı sahələri də iqtisadi artıma 
səbəb olacaq.

Hesabata əsasən, ötən ilin yanvar-oktyabr aylarında 
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun aktivləri 9 faiz artaraq 
39 milyard dollara çatıb. 

Agentlik ölkənin bank sektorunda vəziyyətin yaxşılaş-
masını qeyd edir. Belə ki, 2018-ci ildə kreditləşmənin ar-
tımı 7 faiz təşkil edib, kapitallaşma isə 19,5 faizədək artıb.

2019-cu ildə 
Azərbaycanda iqtisadi 

artım 3,5 faiz təşkil edəcək 

Azərbaycan əhalisinin sayı 
9,98 milyon nəfərdən artıqdır
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Ötən il ölkə əhalisinin sayı 83372 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 2019-cu il 

yanvar ayının 1-i vəziyyətinə 9 milyon 981 min 457 nəfərə çatmışdır. 
Əhalinin 52,8 faizini şəhər, 47,2 faizini kənd sakinləri, 49,9 faizini kişilər, 50,1 
faizini isə qadınlar təşkil edir.

Tramp mayda Yaponiyaya 
səfər etməyi planlaşdırır

İran 
yeni sualtı 
qayığını təqdim edib

ABŞ Prezidenti Donald Tramp 
mayın 25-28-də Yaponiyaya 

səfər edə bilər. Yaponiya hökuməti səfər 
proqramı üzərində işləyir.

Qida, içki və onların xammalının 
istehsalı üzrə hər il təşkil olunan, 
“Prodekspo-2019” sərgisində 
iştirak edən “Ulduz” şokolad 
fabriki özünün müxtəlif çeşidli 
məhsullarını sərgiləmək imkanı 
əldə edib. Sərgi fevralın 11-15-də 
Moskvada keçirilib. 

Azərbaycan məhsulu 
qızıl medala layiq görüldü

Energetika naziri Münxen 
Təhlükəsizlik Konfransında çıxış edib
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Gədəbəy gündən-günə abadlaşır, gözəlləşir
 � Gədəbəy rayonunda 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunları 

və 2019-cu ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı 
keçirilmişdir. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı İbrahim Mustafayev demişdir ki, son 15 ildə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan uğurlu, məqsədyönlü siyasət nəticəsində 
ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında baş verən köklü dəyişikliklər, dünya 
iqtisadi məkanına sürətli inteqrasiya, iqtisadi quruculuq sahəsində davamlı 
makroiqtisadi stabillik və iqtisadi artım vətəndaşlarımızın maddi-rifah halının 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir. Aparılan fəal və çevik 
sosial müdafiə tədbirləri, uğurlu islahatlar ölkəmizin malik olduğu iqtisadi 
potensialı reallaşdırmağa, qarşıya qoyulan məqsədlərə, eyni zamanda, sabit 
inkişafa və davamlı tərəqqiyə nail olmaq üçün əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Son illər bütün regionlarda vüsət alan 
abadlıq-quruculuq işləri ötən il Gədəbəydə də 
uğurla davam etdirilmiş, mühüm infrastruktur 
layihələri icra olunmuş, sosialyönümlü 
obyektlər tikilib istifadəyə verilmiş, yol-
nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, 
əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsi 
istiqamətində zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər 
həyata keçirilmiş, rayonun iqtisadi və sosial 
həyatında baş verən pozitiv dəyişikliklər 
bütün sahələrdə yüksəlişlə müşayiət nəzərə 
çarpmışdır.

Keçən il rayonda ümumi daxili məhsul 
istehsalının həcmi əvvəlki illə müqayisədə 
55 milyon 304,4 min manat və ya 11,2 faiz 
çox olmuşdur. Rayon üzrə sənaye məhsulu 
istehsalı 156 milyon 716,2 min manat təşkil 
etmişdir.

Rayonun iqtisadi və sosial sahələrində 
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 2017-ci illə 
müqayisədə 8 faiz çoxalaraq 441,7 manat, 
sənaye sahəsində çalışanların orta aylıq 
əmək haqqı 3 dəfə artaraq 878,6 manat 
olmuşdur. 

Son 15 il ərzində Gədəbəy rayonunda 15 
min 414 yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 
da 665-i daimi olmaqla 1313 -ü ötən ilin 
payına düşür..

2018-ci ildə rayonun inkişafı, sosial 
 infrastrukturun yaradılması ilə bağlı 
həyata keçirilən işlər davam etdirilmişdir. 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nda Gədəbəyin inkişafını 
təmin edən 17 tədbirin icrası ilə bağlı mühüm 
layihələr həyata keçirilmişdir. Gədəbəy 
şəhərinin abadlaşdırılması işləri çərçivəsində 
yol kənarlarına səkilər çəkilmiş, istinad 
divarları üzlük daşla üzlənmiş, küçələr 
işıqlandırılmışdır. Həmçinin, bir sıra küçələrdə 
asfaltlaşdırma işləri aparılmış, işıqlandırma 
sistemi quraşdırılmış, istinad divarları 
üzlənmiş, suötürücü kanallar çəkilmiş, 
kommunal binalar təmir edilmişdir. Hazırda 
isə S.Vurğun küçəsinin yenidən qurulması 
istiqamətində işlər aparılır. Burada yerləşən 
ticarət obyektləri yeni dizaynda təmir edilmiş, 
səkilər quraşdırılmış, yüksək gərginlikli 
elektrik xətləri yer altına keçirilmişdir. Şəhərin 
Vahid Rüstəmov küçəsində polis əməkdaşları 
üçün 2 mərtəbəli 10 mənzilli yaşayış binası 
tikilmişdir.

2018-ci ildə Gədəbəy şəhərində illik 
istehsal gücü 5 min ton olan çörəkbişirmə 
müəssisəsi fəaliyyətə başlamışdır. Rayonun 
Maarif kəndində “Kiçik Qafqaz” MMC-yə 

məxsus illik istehsal gücü 1 milyon dekalitr 
olan, 47 nəfərin işləyəcəyi, Miskinli kəndində 
isə illik istehsal gücü 500 min dekalitr olan, 
25 nəfərin işləyəcəyi süfrə suları istehsalı 
müəssisələrinin tikinitisi davam etdirilir.

Rayonda iş adamlarına və investisya 
yatırmaq istəyən sahibkarlara bütün zəruri 
şərait yaradılmış, təkliflərini və onları narahat 
edən məsələləri dinləmək üçün iş adamları 
ilə görüş keçirilmişdir. Bu il ərzində davam 
edəcək və yeni cəlb olunacaq layihələr 
hesabına Gədəbəyə 5 milyon manatdan çox 
investisiya yatırılması nəzərdə tutulur. 

Ötən il ərzində əhalinin sosial təminat 
məsələləri, bu sahədə şəffalığın və 
ədalətliliyin təmin olunması diqqət mərkəzində 
saxlanılmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun rayon şöbəsində 16 min 37 nəfər 
pensiyaçı qeydiyyatda olmuşdur ki, onlardan 
8558 nəfəri və ya 53,3 faizi yaşa görə, 6283 
nəfəri və ya 39,2 faizi əlilliyə görə, 1196 nəfəri 
və ya 7,5 faizi isə ailə başçısını itirməyə görə 
pensiya alanlardır. 

Keçən ildə də əhalinin məşğulluğunun 
artırılmasına yönəlmiş tədbirlər davam 
etdirilmişdir. Hesabat dövründə Gədəbəy 
Rayon Məşğulluq Mərkəzinə işlə təmin 
olunmaq məqsədilə 1218 nəfər müraciət 
etmişdir. Onlardan 529 nəfəri və ya 43,4 faizi 
müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatlarda işlə 
təmin edilmişdir. İşlə təmin olunanların 227 
nəfəri və ya 43 faizi qadınlar, 119 nəfəri və ya 
22,5 faizi gənclərdir. 

Hesabat ilində əhalinin elektrik enerjisi 
və təbii qazla təminatının yaxşılaşdırılması, 
yol infrastrukturunun yenilənməsi ilə bağlı da 
mühüm addımlar atılmışdır. 

Gədəbəydə təhsilin inkişafı, bu sahədə 
maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması üçün 
məqsədyönlü işlər görülmüşdür. Rayonun 83 
ümumtəhsil məktəbində 10516 nəfər şagirdin 
təlim-tərbiyəsi ilə 1530 nəfər pedaqoji işçi 

məşğul olmuşdur. 2017-2018-ci tədris ilində 
11-ci sinfi 731 nəfər bitirmiş, onlardan 368 
nəfəri və ya 50,3 faizi ali məktəblərə qəbul 
olunmaq üçün sənəd vermiş və 228 nəfər 
tələbə adını qazanmışdır. Ali məktəblərə 
qəbul olanların 54 nəfəri 500-dən, 24 nəfəri 
isə 600-dən yuxarı bal toplamışdır.

Hesabat ilində Talakənd, Dördlər və 
Əyrivəng kəndlərində 40 şagird yerlik modul 
tipli məktəblər, Miskinli kəndində 60 yerlik 
körpələr evi uşaq bağçası yenidən tikilimiş, 
15 yerlik Samanlıq kənd körpələr evi-uşaq 
bağçası əsaslı təmir olunmuşdur.

Ötən ildə Gədəbəydə ekoloji tədbirlərin 
keçirilməsi davam etdirilmişdir. Turizm 
imkanları geniş olan rayonda yaşıllaşdırma 
və ağacəkmə kampaniyası ənənəvi hal 
almışdır. İl ərzində rayonun bütün yaşayış 
məntəqələrində o, cümlədən magistral 
avtomobil yollarının kənarlarında 10 
mindən çox müxtəlif növ ağac əkilmiş və 
onların qorunması üçün mühafizə zolaqları 
çəkilmişdir. Eyni zamanda, rayonun bütün 
yaşayış məntəqələrində uzun illərdən 
bəri yığılıb qalmış məişət tullantılarının 
daşınması və zərərsizləşdirlməsi məqsədilə 
mütəmadi olaraq iməciliklər təşkil edilmiş, 
Slavyanka, Novosaratovka, Çanaqçı, Xarxar, 
Nərimankənd və Zəhmətkənd kəndlərində 
tullantıların mərkəzləşmiş qaydada daşınması 
və idarə edilməsi üçün avtomobillə xidmət 
yaradılmışdır. 

2018-ci il ərzində RİH Başçısı Aparatında 
vətəndaşların şikayətlərinə baxılması və 
onların qəbulu diqqətdə saxlanılmış, hər 
həftə rayonun bir nümayəndəliyində əhali ilə 
görüşlərin və vətəndaşların qəbul edilməsi 
praktikası davam etdirilmiş, qaldırılan 
problemlərin böyük əksəriyyəti yerində 
həll edilmişdir. Hesabat ili ərzində RİH 
Başçısı tərəfindən yerlərdə 49 səyyari görüş 
keçirilmiş və bu görüşlərdə 5972 nəfər iştirak 
etmiş, vətəndaşlar tərəfindən 196 təklif irəli 
sürülmüşdür. Ötən il RİH Başçısı Aparatına 
1131 təklif, ərizə və şikayət daxil olmuşdur 
ki, bu da 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 113 ədəd və ya 11,1 faiz çoxdur.

Məruzə ətrafında müzakirələrdə rayon 
prokuroru Allahverdi Səfərov, mərkəzi rayon 
xəstəxanasının baş həkimi Ramiz Pirverdiyev, 
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktor əvəzi 
Pərviz Bayramov və başqaları çıxış etmişlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının ərazi-təşkilat məsələləri 
şöbəsinin baş məsləhətçisi Orxan Mürsəlov 
yığıncaqda çıxış etmişdir.

Rayonun sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi 
həyatında fərqlənən şəxslərə Fəxri fərmanlar 
verilmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi (ƏƏSMN) “Consulting&Business” 
jurnalı tərəfindən “Əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində 
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində əldə 
olunan nailiyyətlərə görə” nominasiyası üzrə 
“Uğur – 2018” Milli Mükafatına layiq görülüb. 
Mükafat nazirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr 
və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Fazil 
Talıbova təqdim edilib. 

ƏƏSMN-nin “Uğur-2018” Milli Mükafatına layiq 
görülməsinin əsasında 2018-ci ildə nazirliyin həyata keçirdiyi 
mühüm sosial müdafiə və aktiv məşğulluq tədbirləri, əhaliyə 
xidmətllərin müasir iş prinsiplərinə uyğun və şəffaf təşkili üçün 
aparılan islahatlar dayanır. 

F.Talıbov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq-
larına uyğun olaraq, nazirlik tərəfindən əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə sahələrində şəffaflıq və sosial ədalət, in-
novativ yanaşma prinsiplərinin təmin olunmasına yönələn 
geniş miqyaslı islahatlar proqramı, sosial müdafiə və aktiv 
məşğulluq tədbirləri barədə məlumat verib. O, mükafa-
ta görə “Consulting&Business” jurnalının İdarə Heyətinə 
minnətdarlığını ifadə edib.

Tədbirdə nazirliyin 2018-ci ildə həyata keçirdiyi islahat-
lara və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həssas 
qrupların rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində gördüyü 
işləri əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Qeyd edilib ki, 
dövlət sosial xidmətləri sahəsində yeni keyfiyyət mərhələsinə 
keçidi təmin edən mühüm bir layihənin - nazirliyin tabeliyində 
Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST 
Agentliyi) və “DOST” mərkəzlərinin yaradılmasına başlanması 
2018-ci ilin mühüm uğurlarındandır. Cənab Prezidentin huma-
nist təşəbbüsü ilə şəhid vərəsələrinə 11 min manat birdəfəlik 
ödəmənin verilməsinə başlanması, şəhid ailəsi üçün Preziden-
tin təqaüdünün aylıq məbləğinin 58 manat artırılaraq 2019-cu 
il fevralın 1-dən 300 manata çatdırılması da həmin ailələrə 
yüksək qayğının təzahürü olub.

Prezidentin sərəncamı ilə icra olunan özünüməşğulluq 
proqramının əhatə dairəsi ötən il 6,5 dəfə genişləndirilərək 7,3 
minə yaxın aztəminatlı ailəni əhatə edib. Cari ilin əvvəlindən 
icrasına başlanan ”İşsizin DOSTu” proqramı 30 min işsiz və 
işaxtaran şəxsin əmək müqaviləsi əsasında ödənişli ictimai 
işlərlə təminatına imkan verib. Nazirlik tərəfindən 2019-cu ilin 
əvvəlindən pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmış infrastruktu-
ru fəaliyyət göstərir. 

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

ƏƏSMN “Uğur – 2018” Milli 
Mükafatına layiq görülüb

 � Vicdanlı, zəhmətkeş, xeyirxah, 
təvazökar insan, təcrübəli redaktor, yazıçı-
publisist və dramaturq... Şamil Fərzəliyevi 
tanıyanlar onu belə səciyyələndirirlər. AZƏRTAC 
Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının görkəmli 
nümayəndəsi, SSRİ Yazıçılar və Jurnalistlər 
ittifaqlarının üzvü olmuş Şamil Xurşud oğlu 
Fərzəliyevin (Şamil Xurşud) həyat və yaradıcılıq 
yoluna nəzər salır. 

O, Ucar rayonunda 
dünyaya göz açmışdı. 
Valideynləri 1918-ci il 
hadisələri zamanı Qərbi 
Azərbaycanın Sis-
yan rayonunun Ağudi 
kəndindən Ucar rayonuna 
köçmüşdülər. 

Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) jurna-
listika fakültəsinə qəbul 
olunmuş Şamil Fərzəliyev 
hələ tələbəlik illərindən 
bədii-publisistik yaradıcılığa 
başlamışdı. 

Təhsilini başa vurduq-
dan sonra “Azərbaycan 

gəncləri” qəzeti redaksiya-
sında ədəbi işçi, ədəbiyyat 
və incəsənət şöbəsinin 
müdiri vəzifələrində çalışıb. 
1967-ci ildə Moskvanın 
İctimai Elmlər Akademiya-
sını bitirib, Azərbaycan KP 
MK-nın təbliğat və təşviqat 
şöbəsində təlimatçı işləyib. 

Şamil Fərzəliyev 
1972-ci ildə “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinin re-
daktoru vəzifəsinə təyin 
edildi. Onun rəhbərliyi 
dövründə bu qəzet res-
publikada ən nüfuzlu və 
oxunaqlı nəşrlərdən birinə 
çevrildi. O, jurnalistlərin 

dövrün məlum ideoloji 
çərçivəsindən çıxmaları 
üçün hər cür şərait yaradır, 
standart, şablon yazı tərzini 
qəbul etmirdi. İstər bədii, 
istər publisistik yaradıcı-
lığında çalışırdı ki, oxucu 
onun yazılarından nəyisə 
öyrənə bilsin. 

Mirzə Cəlil və  
Əvəz Sadıq 

ənənələrinin davamçısı
1981-ci ildə “Kirpi” satirik 

jurnalının baş redaktoru 
təyin edilən Şamil Fərzəliyev 
ömrünün sonunadək bu 
vəzifədə çalışıb. 

Tanınmış yazıçı-pub-
lisist Yusif Kərimovun 
xatirələrindən: “Kirpi” 
jurnalına, “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinə redak-
tor təyinatları Azərbaycan 
KP MK-nın bürosunda 
təsdiqlənməli idi. Bizi qəbul 
edən Azərbaycan KP MK-
nın birinci katibi Heydər 
Əliyev Şamil Fərzəliyevlə 
“Çox qaraqabaqsan, yəni 
sən satirik jurnal çıxara 
bilərsən?”, – deyə zarafat 
etmiş, sonra isə “Eşitdiyimə 
görə qaraqabaq adamın 
içərisi yumorla dolu olur...” 
demişdi. 

Cəmiyyətdəki mənfi 
hallara, nöqsanlara göz 
yummayan Şamil Fərzəliyev 
“Kirpi”də Mirzə Cəlil və Əvəz 
Sadıq ənənələrini davam 
etdirir, həmkarlarında peşə 
etikasına, jurnalistikanın 
əsas prinsiplərinə sadiq 
olmaq, şərəf və ləyaqəti, 
dövlət və xalqın mənafeyini 
hər şeydən üstün tutmaq 
hisslərini aşılayırdı. Ömrünün 
30 ilini mətbuata həsr etmiş 

Şamil Fərzəliyevin publisistik 
yazıları, xüsusilə felyetonları 
həmişə maraqla qarşıla-
nırdı. Qələmə aldığı möv-
zuya, toxunduğu problemə 
vətəndaşlıq mövqeyindən 
yanaşır, yazılarında milli 
ləyaqəti, mənəvi paklığı, nəcib 
insani keyfiyyətləri təbliğ edir, 

satqınlığı, mənəvi simasız-
lığı cəsarətlə tənqid atəşinə 
tuturdu. Ən böyük amalı bu idi 
ki, həyat həqiqətləri oxuculara 
olduğu kimi çatdırılsın.

Onun yaratdığı 
bədii obrazlar fərdi 

xüsusiyyətləri  
ilə seçilirdi

Ötən əsrin 50-ci illərində 
ədəbiyyata gəlmiş Şamil 
Xurşudun əsərləri ədəbi 
tənqidin də diqqətini cəlb 
edib və yaradıcılığı həmişə 
müsbət qiymətləndirilib. O 
çalışırdı ki, yaratdığı obrazlar 
fərdi xüsusiyyətləri ilə seçil-
sin, təsvir etdiyi hadisələrin 
mahiyyəti oxucuya dolğun 
və canlı şəkildə çatdırılsın. 
Yazıçının “Sizi unutmaram”, 
“İnsan yaşayır”, “Azarkeş 
nənə”, “Xəstələr”, “Özüm və 
özün”, “Ağaclar kəsilmədi”, 
“Naxırçı çörəyi” və “Sakitlik 
olmayacaq” kitabları indi 
də aktuallığını itirməyib. 
Xalq yazıçısı Əli Vəliyev 
onun yaradıcılığını belə 
səciyyələndirirdi: “Şamil 
Xurşud xalqın məişətinə, 
adət və ənənəsinə yaxın-
dan bələd olan yazıçıdır. 
Onun dili aydın və səlisdir, 
xalq məsəlləri, ifadələri 
ilə zəngindir. O, klassik 
və müasir sənətkarlardan 
öyrənməyə çalışdığı kimi, 
xalq yaradıcılığının həmişə 

gur və şəffaf qaynaqlarından 
da bəhrələnir”. 

Şamil Fərzəliyev, 
həmçinin hadisələri inandı-
rıcı və əhatəli təsvir edən 
dramaturq idi. Onun “Sən tək 
deyilsən”, “Məhəbbət novel-
lası”, “Yaz yağışı”, “Sevinc”, 
“Yol ayrıcında”, Mirzə Şəfi 

Vazehin həyatına həsr etdiyi 
“Bəxtiyar deyil” səhnə əsərləri 
ədəbi mühitdə maraqla qarşı-
lanır və səhnəyə qoyulurdu. 

Yaşıdları ona ağsaq-
qal kimi baxır və sözünü 
eşidirdilər

Xalq şairi Məmməd 
Araz, ədəbiyyatşünas-
alimlər Qulu Xəlilov, Xalid 
Əlimirzəyev, şairlər Şah-
mar Əkbərzadə, Rəfiq 
Zəka Xəndan, Məmməd 
Aslan, yazıçılar Yusif 
Kərimov, Nahid Hacızadə 
və onlarca digər tanınmış 
qələm sahibləri Şamil Xur-
şudun yaradıcılığı ilə yana-
şı, insani keyfiyyətlərini də 
yüksək qiymətləndirirdilər. 
Çünki o, çoxlarının qolun-
dan tutar, mənəvi dəstək 
olardı. Hətta yaşıdları ona 
ağsaqqal kimi baxır, sözü-
nü eşidirdilər. 

O, kəndə bağlı, təbiətən 
xeyirxah insan və əsl el 
adamı idi. Özünə əbədi 
ünvan olaraq dünyaya göz 
açdığı torpağı seçdi. 1986-cı 
il aprelin 24-də vəfat edən 
Şamil Fərzəliyev vəsiyyətinə 
əsasən Ucarda dəfn olundu. 

İllər ötür, zaman dəyişir. 
Ədəbiyyatımızda və milli 
mətbuatımızda silinməz 
iz qoymuş Şamil Xurşud 
kimi söz adamları isə öz 
əsərlərində yaşayır və daim 
hörmətlə xatırlanır. 

Onun ən böyük amalı həyat həqiqətlərini 
oxuculara olduğu kimi çatdırmaq idi

Əfqanıstanda şücaət göstərən 
əsgərlərimiz ehtiramla anıldı

 � Mingəçevirdə sovet qoşunlarının 
Əfqanıstandan çıxarılmasının 30 illiyi 
münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə 
Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları İctimai 
Birliyinin Mingəçevir şəhər şöbəsinin üzvləri 
iştirak ediblər. Veteranlar öncə Şəhidlər 
xiyabanına gedərək döyüş yoldaşlarının 
məzarlarını ziyarət edib, onların xatirəsini 
sükutla yad ediblər. 

Sonra tədbir Mingəçevir 
Dövlət Dram Teatrında 
davam etdirilib. Şəhər 
ictimaiyyətinin, idarə və 
müəssisə kollektivlərinin təmsil 
olunduğu tədbirdə qeyd edilib 
ki, Əfqanıstan döyüşlərində 
7500 azərbaycanlı iştirak edib. 
Onlardan 208-i müharibədə 
həlak olub, 7-si itkin düşüb. 

Bildirilib ki, Əfqanıstandan 
qayıdandan sonra 
döyüşçülərin bir çoxu tor-
paqlarımızın azadlığı uğ-
runda gedən döyüşlərdə 
iştirak ediblər, onlardan 17-si 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
adına layiq görülüb. 

Azərbaycan Əfqanıstan 
Veteranları İctimai Birliyinin 
Mingəçevir şəhər şöbəsinin 
müdiri Elşən İbrahimli bildirib 
ki, Əfqanıstan döyüşlərində 
iştirak edən mingəçevirlilər, 
həqiqətən, qəhrəmanlıq 

göstərmiş, onlardan 8 nəfəri 
dünyasını dəyişmişdir. Bu gün 
sıramızda olan əfqanlar isə 
mütəmadi olaraq şəhərimizin 
təhsil ocaqlarında olur, gənc 
nəslə vətənpərvərlik tərbiyəsi 
aşılayırlar.

Tədbirdə iştirak edən 
Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
İlham İsmayılov bu tarixi gün 
münasibətilə Əfqanıstanda 
döyüşmüş azərbaycanlı 
hərbçiləri təbrik edərək, 
dünyasını dəyişən Əfqanıstan 
müharibəsi iştirakçılarına 
və Qarabağ döyüşlərinin 
bütün şəhidlərinə ulu tanrı-
dan rəhmət diləyib. Əfqan 
döyüşlərində qəhrəmanlıq 
göstərən azərbaycanlı 
gənclərin, həqiqətən də, 
şücaət və mərdlik göstərdiyi 
vurğulanıb. Ulu öndər  
Heydər Əliyevin, ölkə 

 Prezidenti İlham Əliyevin 
müharibə iştirakçılarına 
göstərdiyi diqqət və qayğı 
diqqətə çatdırılıb. 

Tədbirdə respublikanın 
Xalq artisti Ella Yaqubovanın 
quruluş verdiyi “Onların ömür 
yolu, igidlik salnaməsi” adlı ta-
maşa kompozisiyada, dünyası-
nı dəyişən əfqan döyüşçülərin 
həyat və döyüş yolundan 

bəhs edilib. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin əfqan döyüşçüləri 
ilə görüşündən bəhs edən 
videoçarx nümayiş olunub. 
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı 
səhnəyə gətirilərkən, səhnəyə 
toplaşan əfqan döyüşçüləri 
Dövlət himnini birgə oxuyublar.

Azərbaycan Əfqanıstan 
Veteranları İctimai Birliyinin 
sədri Məhəmməd Vəliyev 
Mingəçevir ŞİH başçısı İlham 
İsmayılova və Ella Yaqubo-
vaya Səfərbərlik və Hərbi 
Xidmətə Çağırış Üzrə Dövlət 
Xidmətinin Fəxri fərmanını 
təqdim etdikdən sonra 
keçdikləri döyüş yolların-
dan, onlara göstərilən dövlət 
 qayğısından danışıb.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri



Regional inkişafa dair və 
digər dövlət proqramları-
nın, sosial-iqtisadi sahədə 

illik proqnoz tapşırıqların vaxtında 
və ardıcıl gerçəkləşdirilməsi, son 
illərdə təşəbbüskarlığa geniş mey-
dan verilməsi cəbhə bölgəsində 
yerləşən Tərtər rayonunda da 
nəzərdə tutulan hərtərəfli yeniləşmə 
və yüksəlişi təmin etmişdir. 

Nəticədə yaşayış məntəqələrinin 
siması əsaslı surətdə dəyişmiş, əhalinin 
güzəranı xeyli yaxşılaşmışdır. Bu ba-
xımdan 2018-ci ilin göstəriciləri əksər 
sahələrdə əvvəlki illə müqayisədə yüksək 
olmuşdur. Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısı yanında geniş iclasda bütün bunlar 
barədə ətraflı söhbət açıldı, ötən ilin so-
sial-iqtisadi yekunları təhlil edildi, cari ilin 
önəmli vəzifələri müəyyənləşdirildi. 

Toplantını giriş sözü ilə açan Tərtər 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Müstəqim Məmmədov uğurla yola 
salınmış ötən ilin yüksək göstəricilərinin 
qazanılmasında Prezident İlham Əliyevin 
bölgələrin, o cümlədən Tərtərin inkişafı-
na göstərdiyi yüksək diqqət və qayğının 
önəmli rolunu vurğuladı. Rayon rəhbəri 
bildirdi ki, Nazirlər Kabinetinin bu ya-
xınlarda keçirilmiş illik iclasında dövlət 
başçısı bu inkişafın davamlı olacağını 
xüsusi qeyd edərək,  2019-cu ildə qarşıda 
duran daha ciddi vəzifələri geniş şərh 
etmiş, lazımi tapşırıq və tövsiyələrini 
vermişdir. Proqram səciyyəli bu hədəflərin 
gerçəkləşdirilməsində tərtərlilərin də 
üzərinə məsul və təxirəsalınmaz vəzifələr 
düşdüyünü söyləyən başçı daha son-
ra keçən ilin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunları barədə Tərtər RİH-in hesabatını 

iştirakçıların müzakirəsinə təqdim etdi.
Məruzədə göstərildi ki, rayonda sosial-

iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, iqtisa-
diyyatın daha da möhkəmləndirilməsi, 
infrastrukturun yeniləşdirilməsi, sa-
hibkarlığın dəstəklənməsi, əhalinin 
sosial-iqtisadi problemlərinin həlli və 
yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılma-
sı sahəsində tədbirlər ötən il də uğurla 
davam etdirilib. 

2018-ci ildə rayonda ümumi məhsul 
buraxılışının həcmi 174,6 milyon manat 
olub. Bunun 14 milyon 751,3 min manat-
lığı sənayenin, 64 milyon 396,2 min ma-
natlığı kənd təsərrüfatının payına düşür. 
Bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas 
kapitala 38 milyon 234,6 min manatlıq 
investisiya yönəldilib. Bunun 2 milyon 795 
min manatlığı sahibkarların payına düşür. 
İl ərzində 563-ü daimi olmaqla, 4380 yeni 
iş yeri açılıb. 

Keçən il Tərtər şəhərində və 
kəndlərdə geniş abadlıq-quruculuq 
tədbirləri həyata keçirilib. 36 milyon 326,8 
min manatlıq tikinti-quraşdırma işləri 
aparılıb, 8 milyon 128,6 min manatlıq əsas 
fondlar istifadəyə verilib. Dövlət başçısının 
müvafiq sərəncamına uyğun olaraq, Tərtər 
şəhərində 20 çoxmənzilli yaşayış binası və 
həyətləri əsaslı təmir olunub. Bir sıra küçə 
və məhəllədə, Heydər Əliyev parkında 
geniş abadlıq-quruculuq işləri görülüb.

Bildirildi ki, Tərtər şəhərində 100 
yerlik körpələr evi-uşaq bağçası, Ağkənd 
kəndində kitabxana binası istifadəyə verilib. 
Bayandur və Poladlı kəndlərində modul 
tipli məktəblər quraşdırılıb. Şəhər 6 nömrəli 
tam orta və Qazyan kənd ümumi orta 
məktəblərinin binaları, Qaradağlı kənd tam 
orta məktəbinin 5 sinif otağı əsaslı təmir 
olunub. 21,5 kilometrlik Buruc-Güləbatlı-
Xoruzlu-Kəbirli-Bayandurlu-Qaradağlı 
kəndlərarası avtomobil yolu yenidən 

qurulub. 14 kənddə isə yerli yollarda 
 təmir-bərpa işləri aparılıb. 

Aqrar sahədə əldə olunan uğurlar-
dan bəhs edən məruzəçi qeyd etdi ki, 
2018-ci ilin məhsulu üçün 26 min 109,3 
hektar sahədə kənd təsərrüfatı bitkiləri 
əkilib-becərilib. 44 min tondan çox taxıl, 
14 min tondan artıq tərəvəz, 5,5 min ton 
kartof, 30 min tonadək şəkər çuğunduru 
istehsal edilib. Keçən il 3,3 min hektardan 
8,2 min tondan çox pambıq yığılıb, orta 
məhsuldarlıq 25 sentnerə çatıb. Son 4 ildə 
pambıq əkini 3,6 dəfə, məhsul 4,1 dəfə, 
məhsuldarlıq 13,2 faiz artıb. Kümçülər isə 
10,3 ton barama istehsal ediblər. 

Yığıncaqda əhalinin təbii qaz, 
elektrik enerjisi, rabitə və digər 
xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində görülən işlərdən, təhsil, 
mədəniyyət, səhiyyə sahələrindəki 
uğurlardan da ətraflı bəhs edildi, mövcud 
problemlər və onların həlli yollarından və 
2019-cu ildə görüləcək zəruri işlərdən də 
ətraflı söhbət açıldı.

Prezident Administrasiyasının məsul 
işçisi Arif Novruzov, Milli Məclisin depu-
tatı Sahib Alıyev yığıncaqda çıxış edərək 
ölkənin və Tərtərin həyatındakı ürəkaçan 
yeniliklərdən, qarşıda duran önəmli 
vəzifələrdən danışdılar. 

Sonda 2018-ci ildə fərqlənən bir qrup 
sahibkara Tərtər RİH-in fəxri fərmanları və 
qiymətli hədiyyələri təqdim olundu.

İştirakçılar adından Prezident  İlham 
Əliyevə ünvanlanan müraciətdə rayo-
na göstərilən dövlət qayğısına görə 
dərin minnətdarlıq, 2019-cu ilin başlı-
ca vəzifələrini əks etdirən qərarda isə 
tərtərlilərin qurub-yaratmaq əzmi ifadə 
olundu.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

 �  Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı 
yanında Şurada Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə 
həsr olunmuş iclasının və regionların 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının 
icrasının yekunlarına dair konfransdakı nitqlərindən 
irəli gələn vəzifələr ətraflı müzakirə olunmuşdur.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Süleyman Mikayılov 
ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuş 
müasir Azərbaycan dövlətinin 
təməl dayaqlarının son 15 
ildə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə aparılan praqmatik 
siyasət sayəsində daha da 
möhkəmləndirildiyini, dinamik 
inkişafın təmin olunduğunu, 
biznes və investisiya mühitinin 
xeyli yaxşılaşdırıldığını diqqətə 
çatdırmışdır.

Qaradağlılar üçün 
2018-ci ilin ən mühüm 
hadisəsi ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin bu rayona 
səfərləri olmuşdur. Həmin 
səfərlər Qaradağ rayonunda 
bir çox sahələrdə müasir 
infrastrukturun yaradılması ilə 
əlamətdar olmuşdur. Dövlət 
başçısı yanvarın 9-da Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı kompleksində RO-RO 
terminalının, mayın 14-də 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı kompleksinin, mayın 
24-də məcburi köçkünlər 
üçün salınmış “Qobu Park” 
yaşayış kompleksinin və 
yeni istifadəyə verilən 
Lökbatan-Qobu avtomobil 
yolunun, mayın 29-da 
Səngəçal terminalında 
Cənub Qaz Dəhlizinin, 
avqustun 1-də Lökbatan 
qəsəbəsində Qarabağ, 
Böyük Vətən müharibələri, 
Çernobıl əlillərinə və şəhid 
ailələrinə mənzillərin və 
avtomobillərin verilməsi 
mərasimində və avqustun 
13-də Lökbatan qəsəbəsində 
Abşeron Logistika Mərkəzinin 
açılışlarında iştirak etmişdir.

2018-ci il yekunlarından 

söz açan S. Mikayılov qeyd 
etmişdir ki, rayonda sənaye 
sahəsində 1 milyard 793 
milyon 70 min manatlıq 
və ya əvvəlki ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 16 
faiz çox sənaye məhsulu 
istehsal edilmiş və xidmətlər 
göstərilmişdir. 

Bütün maliyyə 
mənbələrindən əsas kapitala 
700 milyon 993 min manat 
məbləğində investisiya 
yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki 
ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
41,1 faiz çox olmuşdur. Bütün 
maliyyə mənbələri hesabına 
287 milyon 342 min manat 
həcmində əsas fondlar 
istifadəyə verilmişdir. 

197 milyon 414 min 
manatlıq tikinti-quraşdırma 
işləri yerinə yetirilmişdir. 
Nəqliyyat sektorunda fəaliyyət 
göstərən müəssisələr 
tərəfindən 81 milyon 464 min 
manat, rabitə müəssisələri 
tərəfindən isə 1 milyon 879 
min manat həcmində xidmət 
göstərilmişdir.

Hesabat dövründə 
istehlak bazarı dinamik inkişaf 
etmiş və pərakəndə ticarət 
şəbəkəsindən rayon əhalisinə 
1 milyard 872 milyon 671 min 
manatlıq əmtəə satılmışdır ki, 
bu da əvvəlki ilə nisbətən 2,8 
faiz artım deməkdir. 

Əhaliyə göstərilən 
pullu xidmətlərin həcmi 139 
milyon 850 min manat təşkil 
etmiş, əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 9,7 faiz 
artmışdır. Əhalinin sosial 
təminatının yaxşılaşdırılması 
məqsədilə 2018-сi il ərzində 
843 ailəyə ünvanlı sosial 
yardım təyin edilmişdir.

2018-ci ildə rayonda 
hüquqi və fiziki şəxslər 
tərəfindən 2169 yeni iş yeri 
yaradılmışdır.

Prezident cənab İlham 
Əliyevin 2011-ci il 6 aprel tarixli 
sərəncamına müvafiq olaraq 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat 
fondundan ayrılmış maliyyə 
vəsaiti hesabına rayonun 
Qobustan qəsəbəsindəki 
17 saylı birləşmiş şəhər 
xəstəxanası müasir tələblər 
səviyyəsində yenidən 
qurulmuş və ən yeni texnoloji 
avadanlıqlarla təchiz edilərək 
cari ilin 14 yanvar tarixində 
Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir.

2017-ci il may ayının 
30-da Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
iştirakı ilə qaçqın və məcburi 
köçkün ailələri üçün təməli 
qoyulmuş “Qobu Park” 
yaşayış kompleksində tikinti 
işləri qısa müddət ərzində 

yüksək səviyyədə görülmüş və 
2018-ci ilin 24 may tarixində 
kompleksdə inşa olunan yeni 
mənzillər, sosial və digər 
zəruri infrastruktur obyektləri 
bu kateqoriyadan olan 
soydaşlarımızın istifadəsinə 
verilmişdir.

“Qobu Park” yaşayış 
kompleksində 1800 məcburi 
köçkün ailəsi üçün əlavə 13 
ədəd olmaqla 10 mərtəbəli, 
Ümid qəsəbəsində isə 300 
məcburi köçkün ailəsi üçün 
4 ədəd olmaqla 5 mərtəbəli 
yaşayış binasının, uşaq 
bağçasının və mərasim evinin 
tikintisi davam etdirilir.

IDEA İctimai Birliyinin 
təşkilatçılığı və rayon icra 
hakimiyyətinin dəstəyi ilə 
həyata keçirilən “Bizim həyət” 
layihəsi çərçivəsində Lökbatan 
qəsəbəsi, İntiqam Nəbiyev 
küçəsi 37,41 və Hüseyn 
Məmmədov küçəsi 9 nömrəli 
ünvanda yerləşən çoxmənzilli 
yaşayış binalarının qarşısında 
ümumi sahəsi 2 hektar olan 
abad məhəllə və rayonun Sahil 
qəsəbəsi, Əliyar Gülbabayev 
küçəsi 14, 16, 18 və Məhərrəm 
Seyidov küçəsi 13, 16 nömrəli 
çoxmənzilli yaşayış binalarının 
qarşısında ümumi sahəsi 2,5 
hektar olan abad məhəllə və 
ümumi sahəsi 560 kvadratmetr 
olan 350 nəfərlik mərasim evi 
sakinlərin istifadəsinə verilmişdir.

İclasda Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının sektor 
müdiri Tağı Tağıyev və Milli 
Məclisin deputatı Aydın 
Hüseynov iştirak etmişlər.

Afət SADIQOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Ağstafada bütün sahələrdə 
İNKİŞAF,  TƏRƏQQİ  VAR

2018-ci ilin yekunlarına həsr olun-
muş qısametrajlı film nümayiş olunduq-
dan sonra rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Məhərrəm Quliyev geniş məruzə 
ilə çıxış etmişdir. Rayon rəhbəri qeyd 
etmişdir ki, ölkə başçısı tərəfindən 
regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan 
tədbirlərin uğurlu icrası ölkəmizin bütün 
bölgələrində olduğu kimi, Ağstafanın 
da inkişafına böyük təkan vermişdir. 
Rayonda həyata keçirilən sosial-iqtisa-
di islahatlar, ağstafalıların həyatında, 
onların maddi rifah halının yaxşılaşdı-
rılmasında mühüm rol oynayır. Məhz 
bunun nəticəsidir ki, rayonda sahibkarlı-
ğın dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində ötən dövr ərzində 7324 yeni 
iş yeri açılmışdır. Son 7 ildə rayonda 
ümumi məhsul buraxılışının həcmi 2 
dəfə, sənaye məhsulu istehsalı 3,5 dəfə, 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 1,8 
dəfə, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 
2,4 dəfə, əsas kapitala yönəldilən in-
vestisiyalar 2,4 dəfə, orta aylıq nominal 
əmək haqqı 1,3 dəfə artmışdır. 2018-ci 
ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-
salı ilə 12591 nəfər məşğul olmuşdur. 
Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə rayon-
da 9 ədəd subartezian quyusu istismar 
üçün balansa götürülmüş, 12 ədəd yeni 
subartezian quyusunun qazılması cari 
ildə nəzərdə tutulur.

İl ərzində Ağstafa şəhərinin abad-
laşdırılması, küçə və meydanların 
yenidən qurulması, çoxmənzilli yaşa-
yış binalarının təmiri işləri ön plana 
çəkilmişdir. Rayonun Qıraq Kəsəmən, 
Zəlimxan və Göycəli kəndlərində yerli 
imkanlar hesabına “Şəhidlər parkı” 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Ağstafa ra-
yonunun yaşayış məntəqələri 100 faiz 
mavi qazla təmin olunmuşdur. Əhalinin 
elektrik enerjisini daha da yaxşılaşdır-
maq məqsədi ilə 124 ədəd yararsız 
dayaq yenisi ilə əvəz edilmiş, 7,7 
kilometr uzunluğunda yeni SİP kabel 
xətti çəkilmiş və 1011 ədəd yeni metal 
dayaqlar quraşdırılmışdır. 

Ağstafa şəhər əhalisinin daha təmiz 
və keyfiyyətli su ilə təmin olunması 
üçün rayonun Vurğun qəsəbəsində 
yerləşən mərkəzi su anbarı komplek-
sinin ərazisində müasir sutəmizləyici 
qurğunun tikintisi həyata keçirilir. 

Rayonun yol-nəqliyyat təsərrüfatı 
sisteminin kompleks şəkildə əsaslı 
surətdə yenidən qurulması davam etdi-
rilmiş və kənd yollarının 90 faizi asfalt-
lanmışdır. Hazırda 9,5 kilometr uzunlu-
ğunda Ağstafa-Xətai-Yenigün avtomobil 
yolunun yenidən qurulması və əsaslı 
təmiri işlərinə başlanmışdır. 

Təhsilin infrastrukturunun daha 
da yaxşılaşdırılması istiqamətində 
Köhnəqışlaq kəndində 108  şagird 

yerlik yeni məktəb binası və Ko-
layır kəndində 20 şagird yerlik 
modul tipli ibtidai məktəb binası 
tikilib istifadəyə verilmişdir. Qəzalı 
vəziyyətdə olan Böyük-Kəsik kənd 
tam orta məktəbinin yeni binasının 
tikinti işləri davam etdirilir, H.Aslanov 
qəsəbəsində 20 şagird yerlik modul 
tipli məktəbin quraşdırılması başa çat-
dırılmış və yaxın vaxtlarda istifadəyə 
verilməsi nəzərdə tutulur. 2018-ci ildə 
ali məktəblərin qəbul imtahanlarında 

məzunlarımızdan 17 nəfər 600-dən, 
42 nəfəri isə 500 baldan yuxarı nəticə 
göstərmişdir.  

2018-ci ildə rayon icra hakimiyyəti 
başçısı tərəfindən şəhər, qəsəbə və 
kəndlərdə 40 səyyar qəbul- görüş 
keçirilmişdir. Bu qəbullarda 4306 nəfər 
sakin iştirak etmiş, 409 təklif verilmişdir. 
Qaldırılan problem və təkliflərin 202-
si həll olunmuş, 59-nun icrası davam 
etdirilir, 148 təklifin icrası ilə əlaqədar 
müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larına müraciətlər göndərilmişdir.

Tədbirdə iştirakçılar açıq mikro-
fon vasitəsilə öz arzu və təkliflərini 
səsləndirmişlər. 

Yığıncaqda Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti Administrasiyasının 
məsul işçisi Orxan Mürsəlov, Milli 
Məclisin deputatı Nizami Cəfərov çıxış 
etmişlər.

Yığıncaq iştirakçıları adından 
 Prezident İlham Əliyevə müraciət qəbul 
edilmişdir.

Tədbirin sonunda 2018-ci ildə ra-
yonun ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni 
həyatında fərqlənən bir qrup sakin 
rayon icra hakimiyyəti başçısının Fəxri 
fərmanları ilə təltif olunmuşdur.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

YARDIMLI: İl ildən uğurlu gəlir

Rayonun sosial-iqtisa-
di inkişafının yekunları və 
2019-cu ildə qarşıda duran 
vəzifələr barədə rayon icra 
hakimiyyəti başçısının hesa-
bat yığıncağında nailiyyətlərə 
ətraflı nəzər salınıb. Tədbir 
iştirakçıları öncə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin adını da-
şıyan parkda unudulmaz dahi 
şəxsiyyətin abidəsini ziyarət 
edib, önünə gül dəstələri 
qoyublar. Sonra Mədəniyyət 
Mərkəzində rayonun sosial-
iqtisadi inkişafını əks etdirən 
guşəyə, rayonda istehsal 
olunan sənaye və kənd 
təsərrüfatı məhsullarından 
ibarət sərgiyə baxış keçirilib. 
Hesabat yığıncağında icra 
hakimiyyətinin başçısı Ayaz 
Əsgərov dövlətimizin uğurlu 
siyasət xəttindən, rayonda 
həyata keçirilən infrastruktur 
layihələrin icrasından bəhs 
edib. 

İl ərzində Yardımlıda 
milyonlarca manatlıq ümumi 
məhsul istehsal edilib ki, bu 
da əvvəlki illə müqayisədə 
26,5 faiz çoxdur. Sənaye 
məhsulları 1 milyon, kənd 
təsərrüfatə məhsulları isə 
40 milyon manatlığa yaxın 
həcmdə olub. 8 hüquqi şəxs 
və 336 fiziki şəxs sahib-
karlıq subyekti kimi qeydə 
alınıb. Əkin sahələrinə görə 

kəndlilərə 246 min manatlıq-
dan artıq subsidiya verilib. 
Özəl sektorda ümumi istehsal 
göstəricisi 74 milyondan 
yüksək olub. Taxıl, kartof, 
tərəvəz, tütün, heyvandarlıq 
məhsulları istehsalı artıb. 
Aztəminatlı ailələrə dəstək 
layihəsi üzrə 2 hektar üzüm 
bağı salınaraq camaata 
verilib. Özünəməşğulluq 
layihələrinə 60 nəfər cəlb 
edilib.Rayon üzrə orta 
əməkhaqqı 316 manata 
çatıb. Prezidentin qayğısı 
sayəsində 333 nəfər rayon 
sakini abadlıq-quruculuq 
işlərinə cəlb edilib ki, bu da 
işsizliyin aradan qaldırılma-
sında mühüm addım sayılır.

Cəlilabad-Yardımlı 
avtomobil yolunun rayon 
ərazisinə daxil olan 21 kilo-
metri əsaslı şəkildə tikilərək 
asfaltlanıb və artıq əhali 
həmin yoldan istifadə edir. 
Bundan başqa, Prezident 
sərəncamı ilə, uzunluğu 22 
kilometr olan, 20 min nəfər 
əhalinin yaşadığı 15 kəndi 
əhatə edən Sırıq-Vərgədüz-
Bilnə-Osnağaran-Bozayran 
yerli əhəmiyyətli avtomobil 
yolunun əsaslı inşası davam 
edir. Körpülər, suötürücü 
qurğular tikilib və işlər son 
mərhələyə çatdırılıb. Uzun-
luğu 35 kilometr olan Sepa-

radi-Yolocaq-Bülüdül- Allar 
yolunun 27 kilometrlik hissəsi 
xeyli genişləndirilib və çınqıl 
döşənib. Digər kəndlərarası 
yolların təmiri üzrə də 
tədbirlər həyata keçirilir.

Dövlət başçısının müvafiq 
sərəncamına əsasən, Şıxlar 
kəndində 80, Bilnə və Avun 
kəndlərində isə 56 şagird 
yerlik modul tipli məktəblərin 
inşası davam etdirilir. Ra-
yonda müasir idman komp-
leksinin də tikintisi aparılır. 
Bu vacib obyekt cari ildə 
istifadəyə veriləcək. Yardım-
lı şəhərinin Heydər Əliyev 
küçəsində, parklarda, Xətai 
və Vüqar Nəciyev küçəsində 
geniş abadlıq işləri aparılıb. 
Çoxmənzilli yaşayış binaları 
yeni, müasir görkəmə salınıb 
və sakinlərin rahatlığı təmin 
edilib. Üç şəhid ailəsi üçün 
fərdi ev tikilib. Təbii-texnogen 
hadisələrdən ziyan çəkmiş 
6 ailə üçün də fərdi evlər 
inşa olunaraq təhvil verilib. 
Rayonda əhalinin içməli suya 
olan tələbatının ödənilməsi 
məqsədilə addımlar atılır. 
Şəhərdə su və kanalizasi-
ya xətlərinin çəkilişi, uyğun 
avadanlığın quraşdırılması, 
demək olar, tamamlanıb və 
7 min 500 nəfərlik sakin heç 
bir fasilə olmadan sudan 
rahat şəkildə istifadə edir. 
Son beş ildə əhalisinin sayı 6 
min 500 nəfər olan 9 yaşa-
yış məntəqəsinin içməli su 
problem həllini tapıb, amma 
görüləsi işlər də var. Bu il 
daha üç kənddə artezian 
quyuları qazılacaq. 

Yardımlının 13 yaşayış 
məntəqəsindən 3 minədək 
abonent təbii qaz alır. Yeni il 
ərəfəsində Gavran kəndinə 
“mavi yanacaq” verilib. Bun-
dan sonra mərhələli şəkildə 

daha 10 kənd qazlaşdırıla-
caq. Rayonun işıq təchizatı 
da yaxşılaşır.

Tədbirdə Milli Məclisin 
deputatı Musa Qasımlı, 
Prezident Administrasiyasının 
məsul işçisi Dəyanət Abdul-
layev çıxış edərək bildiriblər 
ki, ölkə başçısının yürütdüyü 
uğurlu siyasət nəticəsində iq-
tisadiyyatın şaxələndirilməsi 
ilə qeyri-neft sektoru sürətlə 
inkişaf edib. Qeyd olunub ki, 
Dövlət proqramlarının uğurlu 
icrası nəticəsində respub-
likamızda tikinti-quruculuq 
işləri xüsusilə geniş vüsət 
alıb, ölkə rəhbərinin iqtisa-
diyyatının əsas sahələrindən 
sayılan kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə bağlı tapşırıq 
və tövsiyələrinə əsasən 
yeni əkinlər aparılması, 
fermerlərə dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi istehsalın 
artırılmasına səbəb olub. 
Çıxışlarda əhalinin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə bir sıra qanunlara 
edilən dəyişikliklərin şərhi 
verilib, Yardımlının timsalında 
ucqarların yüksəliş meylləri 
təqdir edilib. Natiqlər cari 
ildə qarşıda duran vəzifələrlə 
bağlı tövsiyələrini bildiriblər.

Sonda genişləndirilmiş 
şura iclasının gündəliyində 
duran məsələ ilə bağlı müva-
fiq qərar, yığıncaq iştirakçı-
ları və rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri adından 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevə müraciət qəbul 
olunub.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

TƏRTƏR: dövlətin hərtərəfli dəstəyi 
inkişaf dinamikasını gücləndirir

Qaradağ rayonu: 
sosial-iqtisadi layihələr 
uğurla reallaşdırılır

Heydər Əliyev Mərkəzində rayon icra hakimiyyəti başçısının 
2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda du-
ran vəzifələrə həsr olunmuş hesabat yığıncağı keçirilmişdir. Ra-
yonun hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilat 
rəhbərlərinin, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi 
tədbirin iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsi 
önünə gül-çiçək dəstələri düzmüş, ümummilli liderin xatirəsini 
 ehtiramla yad etmişlər.

 � Dağların başının tacı olan Yardımlının 
təbii gözəllikləri könül oxşasa da, sərt coğrafi-
iqlim şəraiti var. Burada quruculuq işləri 
görmək aran yerlərindəkindən ikiqat çətindir. 
Amma buna baxmayaraq, dövlətin qayğısı, yurd 
sevgili insanların fədakar səyləri sayəsində 
dağlar diyarı durmadan abadlaşır. Zirvə ünvanlı 
kəndlərə, obalara rahat yollar çəkilir, inzibati və 
sosial binalar tikilir, həyat şəraiti yaxşılaşır. 

19 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı10



Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsi

 təminatındakı təşkilatların 2019-cu il ərzində mebel-inventar, məişət və digər texniki 
avadanlıqlarına- 1-ci Lot mebel və yumşaq inventarlara, 2-ci Lot jalüz pərdələrinə, 3-cü Lot  
mətbəx avadanlıqlarına, 4-cü Lot seyf və dəmir dolablara, 5-ci Lot idman avadanlıqlarına və  

6-cı lot müxtəlif məişət texnikalarına olan tələbatını ödəmək üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 Lot üzrə cari il martın 19-u 

saat 15.00-da DİN-in Maddi-Texniki 
Təminat Baş İdarəsinin inzibati bina-
sında (Bakı, Azadlıq prospekti 161-də) 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar bütün lotlarda iştiraka görə 
1765,00 manat, 1-ci Lot üzrə 1200,00 
manat, 2-ci Lot üzrə 95,00 manat, 3-cü 
Lot üzrə 75,00 manat, 4-cü Lot üzrə 
90,00 manat, 5-ci Lot üzrə 125,00 manat 
və 6-cı Lot üzrə isə 180,00 manat iştirak 
haqqı ödəməli və aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər:

Bank rekvizitləri- Dövlət Xəzinədarlıq 
Agentliyi

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWİFT BİK CTREAZ22
 DİN-in Maddi-Texniki Təminat Baş 

İdarəsi
H\h- AZ32C-

TRE00000000000002077770 
VÖEN- 1500281641
BTK 142340
Fond- 7 
İştirak haqqı geri qaytarılmır. 
Tenderdə iştirak etmək üçün DİN-in 

Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin 
tender komissiyasına aşağıdakı sənədlər 
təqdim olunmalıdır:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (30 bank günü 

qüvvədədir);
- tender təklifinin ümumi dəyərinin 

1 faizi həcmində tender təklifinin bank 
təminatı. Təminatın qüvvədə olma 
müddəti 60 bank günü təşkil edir;

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

- malgöndərənin son bir ildəki (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, 
bütün fəaliyyəti dövrü) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

- vergi orqanlarından müvafiq arayış:
Malgöndərən öz tender təklifini 

“Dövlət satınalmaları haqqında’’ Qa-
nunda müəyyənləşdirilmiş qaydada 
hazırlayaraq bank təminatı ilə birlikdə 
tender prosedurunun başlanmasına ən 
azı bir bank günü qalmış, yəni 2019-
cu il martın 18-i saat 17.00-dək tender 
keçirənə təqdim etməlidir. Bu müddətdən 
gec təqdim olunan tender təklifi baxıl-
madan malgöndərənə qaytarılır və onun 
tenderdə iştirakına yol verilmir.

Digər sənədlər satınalan təşkilata 
tender prosedurunun başlanmasına azı 
7 bank günü qalmış, yəni cari il martın 
6-sı saat 17.00-dək təqdim olunmalıdır. 

İddiaçı tərəfindən hazırlanmış, 
imzalanıb möhürlənmiş tender təklifi 
bank təminatı ilə ikiqat zərfə qoyulur. Hər 

iki zərfin bağlı tərəfini iddiaçı imzalayıb 
möhürləyir və tender komissiyasına 
təqdim edir.

Təkliflər qiymətləndirilib müqayisə 
edildikdə bu meyarlar nəzərə alınmaqla 
malgöndərənlərə üstünlük veriləcəkdir:

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının 
olması;

- satınalma müqaviləsinin vaxtında 
yerinə yetirilməsi imkanları;

- ən aşağı qiymət və yüksək 
keyfiyyət.

Tenderdə iştirak etməkdə maraq-
lı olanlara bildirilir ki, mebel-inventar, 
məişət və digər texniki avadanlıqlar 
aprel-sentyabr ayları ərzində DİN-in 
Mərkəzi Bazasına çatdırılmalıdır. 

Malgöndərənlər iştirak haqqını 
yuxarıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu tender komissiya-
sından ala bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında’’ Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Əlaqələndirici şəxslər - Zahid Sarıyev 
və Rövşən İbrahimov.

Telefonlar - 590-20-18, 590-67-24.

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər Mənzil–Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

 2019-cu ildə mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Mənzil fondunun əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
İşlərin yerinə yetirilməsi 2019-cu 

ilin sonunadək nəzərdə tutulur.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qa-
nununa uyğun aşağıda göstərilən 
lot üzrə tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə yazılı 
təqdim etsinlər. İddiaçılar öz tender 
təkliflərində bütün vergi və rüsumları 
nəzərə almalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
lot-1 üçün 120 manat məbləğdə iştirak 
haqqını sifarişçinin bankdakı hesab-
laşma hesabına köçürdükdən sonra 
göstərilən ünvandan tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər. Tende-
rin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində tərtib edilmişdir.Tender 
sənədləri üçün köçürülmüş vəsait geri 
qaytarılmır. İştirak haqqı aşağıdakı 
hesaba köçürülməlidir:

Təşkilat- Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

VÖEN- 2300336431

H/h- 
AZ58AZRT38060019440017830004

“AZƏR-TÜRK” BANK ASC
Kod - 506883
 VÖEN-9900006111
 M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
S.W.I.F.Bik: AZRTAZ22
Ödəniş sənədlərində məqsədli 

maliyyələşmə olması göstərilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 

12 mart 2019-cu il saat 17.00 -dək 
aşağıdakı sənədləri tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini 
təsdiq edən bank sənədi;

- iddiaçının tam adı,hüquqi 
statusu,qeydiyyat şəhadətnaməsinin 
surəti (təsdiq olunmuş);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə 
vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- analojı işlərin yerinə yetirilməsinə 

dair iddiaçıların potensial imkanları 
haqqında məlumat (texniki baza, ava-
danlıq, işçi qüvvəsi və s.).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır.

Həmin təminat zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar lot üzrə tender təkliflərini 
18 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər.Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender proseduru 19 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat 
Birliyində (Gəncə şəhəri, inzibatı bina 
517) keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs- T.Quliyev, tele-
fon - 022 253 92 22.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
“Zığ” GTTZ-nin ərazisində tikilən 
inzibati binanın dam örtüyünün 

vurulması xidmətinin (material və 
işlərin yerinə yetirilməsi ilə birlikdə) 

satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
fevralın 26-sı saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
energetik qurğuların və sistemlərin 
etibarlı istismarının təmin edilməsi 

məqsədilə 2019-cu il ərzində 
nəzərdə tutulan illik xidmətlərin 

satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

 Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 2019-cu il fevralın 26-sı 
saat 18.00-dəkdir.

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

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

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

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

sumbata kağızı, itiləyici və 
kəsici laqunda daşlarının 
satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
 2019-cu il fevralın 26-sı saat 18.00-dəkdir.

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

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

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

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

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

səsyazma studiyası üçün akustik qurğuların və 
müvafiq avadanlıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Səsyazma studiyası üçün 

akustik qurğuların və müvafiq avadanlıq-
ların satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş 
və 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 80 manat məbləğdə iştirak 
haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat – Azərbaycan Respublika-
sının 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- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- 

AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı 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 (təklifin təminatı) 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 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

və rekvizitləri (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-texni-
ki 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 29 mart 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 10 aprel 2019 cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İm-
tahan Mərkəzinə (ünvan – AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M) təqdim etməlidirlər.

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

Təklif zərfləri 11 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər (iştirak-
la 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, Yasa-

mal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Hörmətli doktorant, dissertant və 
müstəqil tədqiqatçılar!

Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universiteti 2019-cu il mayın 
16 və 17-də “İdarəetmədə multikul-
tural dəyərlər” mövzusunda 4-cü 
respublika elmi konfransı keçirir.

Konfransın keçirilməsində 
əsas məqsəd müasir dövrdə 
müxtəlif sahələrin idarə 
edilməsində yol verilən nöqsanla-
rın müəyyənləşdirilməsi və onla-
rın aradan qaldırılması yollarının 
müzakirə edilərək tətbiq üçün 
qəbulu və yeniliklərin daxil olunması 
istiqamətində perspektiv imkanların 
müzakirə edilməsidir.

Konfransda aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə məruzələr 
dinləniləcəkdir.

1. Azərbaycançılıq və multikultu-
ral dəyərlər. 

2. Multikulturalizm və tolerantlıq. 
3. Mədəni, etnik, dini müxtəlifliyin 

tolerant əsasları.
4. Turizmin inkişafında mədəni 

irsin rolu. 
5. Multikulturalizmin təbliğində 

bədii mədəniyyətin rolu.
6. Turizmin sosial-iqtisadi inkişa-

fa təsiri.
7. Multikulturalizmin hüquqi 

təminatı.

8. Müasir idarəetmənin inkişaf 
tendensiyaları.

Konfransda iştirak üçün 
məruzənin mövzusu və müəllif 
haqqında aşağıda göstərilən 
məlumatlar daxil edilmiş ərizənin 
2019-cu il mayın 7-dək təşkilat 
komitəsinə göndərilməsi mütləqdir.

• Adı, soyadı, ata adı.
• Elmi dərəcəsi.
• İş yeri, vəzifəsi.
• Poçt ünvanı (iş və ev).
• Telefon, faks ( şəhər kodu 

göstərilməklə).
• Elektron ünvan.
• Məruzənin mövzusu.
• İstiqaməti.
• Texniki vasitələrdən istifadənin 

vacibliyi.
Təşkilat komitəsi proqrama uyğun 

məruzələrin seçimini və proqrama 
daxil edilməsi hüququnu öz üzərinə 
götürür, redaksiya heyəti isə proq-
rama daxil olunmuş məruzələrin 
redaktəsi işini həyata keçirir. Elmi 
səviyyəsi tələblərə uyğun olma-
yan materiallar məruzə üçün qəbul 
edilmir.

Konfrans Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində keçiriləcəkdir.

Məqalələrin tərtib olunma qay-
daları:

Məqalələr 5 səhifədən çox 
olmamaqla, Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində təqdim olunmalı-
dır. İstifadə edilən ədəbiyyatların 
siyahısı mənbənin adı, çap olun-
duğu məcmuə, nəşr ili və səhifə 
göstərilməklə kvadrat mötərizə 
içərisində [6,s.109] şəklində verilir.

Konfrans haqqında məlumat 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin rəsmi saytında(http:// 
www.atmu.edu.az) və rəsmi fa-
cebook səhifəsində (www.face-
book.com/atmu.official/?fref=ts) 
yerləşdirilmişdir.

 Məqalə müraciət forması ilə 
birlikdə elektron şəkildə 2019-cu il 
fevralın 15-dən mayın 7-dək konf-
rans2019@atmu.edu.az elektron 
ünvana göndərilməlidir.

Sonrakı fəaliyyətlər və təşkilati 
tədbirlər haqqında əlavə məlumat 
veriləcəkdir.

Əlaqə telefonu- (012) 5644233 
(125).

Ünvan- Bakı, Koroğlu Rəhimov 
küçəsi 822/23.

Email- konfrans2019@atmu.edu.az

Təşkilat komitəsi

aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
 Tender 7 (yeddi) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1. Təsərrüfat mallarının satına-

lınması.
 Lot-2. Xüsusi geyimlərin satınalın-

ması.
 Lot-3. Avadanlıqların satınalınması.
 Lot-4. Ehtiyat hissələrinin satınalın-

ması.
 Lot-5. Parkın abadlaşdırılmasının 

satınalınması.
Lot-6. Mənzil fondunun təmiri işlərinin 

satınalınması.
Lot-7. Asfalt örtüyünün təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-

çılar iştirak haqqını hər bir lot üçün 100 
manat məbləğdə aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Qaraçuxur qəsəbəsi, 
Ə.Mehbalıyev küçəsi 3 nömrəli ünvan-
da yerləşən Suraxanı Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən ala 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- İbadulla 
Əhmədov, əlaqə telefonu-   
(050) 317-88-09.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər:

H\h-AZ70İBAZ3809001944933823
VÖEN- 1900086671
Adı-ABB Suraxanı filialı 

Kod- 805250
VÖEN-9900001881
M\h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri və mənfəət vergisinin 
bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatının , tikinti-
quraşdırma və xüsusi torpaq işləri ilə 
bağlı lisenziyasının vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 27 
mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 4 aprel 2019-cu il saat 17.00-
a qədər Qaraçuxur qəsəbəsi,Ə.Mehba-
lıyev küçəsi 3 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 5 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da Qaraçuxur qəsəbəsi,Ə.
Mehbalıyev küçəsi 3 nömrəli ünvan-
da yerləşən Suraxanı Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyində açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştitrak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Suraxanı Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 

 � Muzey Mərkəzində Xalq rəssamı, Dövlət 
mükafatı laureatı Rafis İsmayılovun 80 illiyinə 
həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyi-
nin dəstəyi, Azərbaycan 
Dövlət Rəsm Qalereyasının 
təşkilatçılığı ilə reallaşan 
tədbirdə qonaqlar əvvəlcə 
rəssamın əsərlərindən ibarət 
sərgiyə baxmışlar.

Mədəniyyət nazirinin birinci 
müavini Vaqif Əliyev çıxış 
edərək ölkəmizdə mütəmadi 
olaraq tanınmış mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin 
yubileylərinin, yaradıcılıq 
gecələrinin təşkil olundu-
ğunu, bu tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən daim dəstək 
göstərildiyini vurğulamışdır.

Tədbirdə Vaqif Əliyev yubil-
yar rəssamın həyat və yaradıcı-
lığından danışaraq Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişafına verdi-
yi töhfələrdən bəhs etdi. Qeyd 
olundu ki, Rafis İsmayılov 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Məktəbini 
bitirdikdən sonra Moskvada 
Ümumittifaq Dövlət Kinematoq-
rafiya İnstitutunun Rəssamlıq 
fakültəsində təhsil alıb. Sonra 

“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sında çalışan sənətkar 30-dan 
artıq bədii filmin quruluşçu 
rəssamı olub. Bir sıra kitablara 
illüstrasiyalar çəkən sənətkar 
atalar sözləri, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının motivləri və 
xalq mahnılarımıza həsr olun-
muş xeyli sayda rəsm əsərləri 
yaradıb.

Rafis İsmayılov 2003-2005-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Akademik Milli Dram Teatrı 
və Akademik Opera və Balet 
Teatrında bir sıra tamaşaların 
da bədii tərtibatçısı olub.

Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilov, kinorejissor, 

Xalq artisti Oqtay Mirqasımov, 
Xalq rəssamı Arif Hüsey-
nov və başqaları sənətkarın 
yaradıcılığından, insanıi 
keyfiyyətlərindən söz açdılar, 
ona cansağlığı və yaradıcılıq 
uğurları arzulamışlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Xalq rəssamının yubileyi keçirilmişdir
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Türkiyə

Əhməd Kayanın həyatı ekranlaşdırılır
Türkiyəli 

mərhum müğənni 
Əhməd Kaya-
nın həyatından 
bəhs edən film 
çəkiləcək. Üç 
prodüser birləşərək 
sənətçinin ölü-
münün iyirminci 
ildönümündə 
onun həyatını 

əbədiləşdirmək istəyirlər. Bildirilir ki, əgər Əhməd 
Kayanın həyat yoldaşı razı olarsa, onun haqqında film 
çəkiləcək.

Qeyd edək ki, Əhməd Kaya Türkiyənin “Youtube” 
video portalında ən çox izlənilən sənətçisidir. 

Məlumatı “Sabah” qəzeti yayıb.

ABŞ

Xərçəngə qarşı inqilabi kəşf
ABŞ-ın  Luisvil 

Universitetinin alimləri 
xərçəngə qarşı 
mübarizədə inqilabi kəşfə 
imza atıblar. Onların ha-
zırladığı “SA-4-1BBL” zü-
lal inyeksiyası orqanizmi 
xərçəngdən müdafiə edir. 
Bu, siçovullar üzərində 
aparılan sınaqlar za-
manı bəlli olub. Tezliklə 
yeni dərmanın xərçəng 
xəstələri üzərində sınaqdan keçiriləcəyi bildirilir.

Məlumatı “MedicalXpress” yayıb.

Çin

“Ağıllı” həbsxanalar yaradılır
Honkonq İslah 

Xidməti İdarəsi “ağıllı” 
həbsxanaların istifadəyə 
veriləcəyini  bildirib. Bu 
həbsxanalarda quraşdı-
rılan avtomatlaşdırılmış 
sistem məhbuslara 
nəzarət etməyi asanlaş-
dıracaq. Bundan başqa, 
yeni sistem cəzaçəkmə 
rejimini daha səmərəli, 

insanların həbsxanada olmasını isə təhlükəsiz etməyə 
imkan verəcək. Həmçinin həbsxana nəzarətçilərinin 
xidmət çəkməsi də təhlükəsiz olacaq.

Xəbəri “Qazeta.ru” verib.
Yeni smartfon təqdim ediləcək 
Çinin “Xiaomi”  

şirkəti yeni isteh-
sal etdiyi “Xiaomi 
Mi 9” smartfo-
nunu fevralın 
20-də ictimaiyyətə 
təqdim edəcək. 
Qeyd edilir ki, 
yeni qurğu texniki 
xüsusiyyətlərinə 
görə “Huawei” 
şirkətinin  “Honor” seriyasına aid “View 20”, xarici 
görünüşcə isə, “Mate 20” modelinə bənzəyəcək. Smart-
fonun minimal qiyməti 436 dollar təşkil edəcək.

Xəbəri “Vesti.ru” verib.

İspaniya 

De Liqt “Barselona”ya keçə bilər

Qış transfer pəncərəsində Hollandiyanın “Ayaks” 
komandasından Frenki de Yonqu transfer edən  “Barse-
lona” bu klubun müdafiəçisi Mattis de Liqtin də keçidinə 
nail olmaq istəyir. Gənc futbolçunun transferində israrlı 
olan Kataloniya klubu “Ayaks”a yeni təklif edəcək. Bu 
barədə “Barselona” klubunun prezidenti Xosep Barto-
meu açıqlama verib. 

Qeyd edək ki, Mattis de Liqtlə “Bavariya” və “Yuven-
tus” klubları da maraqlanır.

Xəbəri “Futbol.ua” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, 
 “Xalq qəzeti”

 Â  Fevralın 19-da
 Â Bakıda və Abşeron  

yarımadasında yağışın sulu qara 
keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə və gündüz 2-3 dərəcə 
isti, gecəyə doğru 0 dərəcəyə 
yaxın Bakıda gecə və gündüz 
2-3 dərəcə isti, gecəyə doğru 0 
dərəcəyə yaxın olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 769 mm civə sütunun-
dan 770 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət 80-90 
faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında bəzi yerlərdə arabir 
əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin axşam bəzi yerlərdə ya-
ğıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 2-7, dağlıq ərazilərdə 
8-10 dərəcə şaxta, gündüz 6-11 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 

Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-5 
dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və 
səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-4, gündüz 5-9 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, 
Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,  
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman ola-
caq. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə 

şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 7-12, gündüz 0- 4 
dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, 
Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, 
Hacıqabul, Salyan, Neftçala 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, sulu 
qara keçəcəyi ehtimalı var. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-4, gündüz 
5-8 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, Astara rayonlarında 
arabir yağış ,dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı 
var. Dağlarda duman olacaq.
Şimal- şərq küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-3, gündüz 5-8 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 0-3 dərəcə şaxta, 
gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. 
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Binəqədidən Elxan Allahverdiyev 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənova əzizi

DİLAVƏR MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Həsən Həsənov “İki sahil” qəzetinin 
baş redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi

PAKİZƏ  PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Qobustan rayonundan Adil 
Məmmədov  “İki sahil” qəzetinin baş  
redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi

PAKİZƏ  PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Pirallahıdan Vasif İmanov Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənova 
əzizi

DİLAVƏR  MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                        

Sadiq Gözəlov, Ehsan Zahidov və  
Cavid Xaspoladov “İki sahil” qəzetinin baş 
redaktoru Vüqar Rəhimzadəyə əzizi

PAKİZƏ  PAŞAYEVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                        

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetinin rektorluğu və kollektivi 
“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar 
Rəhimzadəyə bacısı

PAKİZƏ  PAŞAYEVANIN

 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin“Xalq qəzeti”nin 25 dekabr  
2018-ci il və 10 yanvar 2019-cu il tarixli 
nömrələrində Şəki Subartezian Quyularının 

İstismarı İdarəsinin 2019-cu ildə istismar 
tədbirləri üçün mal-materialların satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş tenderinin 3-cü lotu 
(elektrik avadanlıqlarının satınalınması)  
maddi-texniki təminat və maliyyə çatışmazlığı 
səbəbindən ləğv olunur.

B İ L D İ R İ Ş

 9 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İmişli rayon şöbəsi  
tərəfindən Hüseynova Fəridə Akif qızının adına verilmiş əmək kitabçası itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Hulusi AKAR: 
Suriyada təhlükəsizlik zonasına 

Türkiyə nəzarət etməlidir 
 � Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Münxen 

Təhlükəsizlik Konfransındakı çıxışı zamanı deyib ki, Suriyada 
təhlükəsizlik zonasına nəzarəti Türkiyə həyata keçirməlidir. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.  

Türkiyəli nazir ABŞ hərbçilərinin Suriya-
dan çıxarılması məsələsinə də münasibət 
bildirib. Onun fikrincə, amerikalı hərbçilərin 
bölgəni tərk etməsindən sonra ərazi terrorçu-
ların əlinə keçməməlidir. 

Xatırladaq ki, ABŞ-la Türkiyə arasında 
əldə olunmuş razılaşmaya əsasən, 440 
kilometrlik Suriya-Türkiyə sərhədi boyu 
təhlükəsizlik zonası yaradılmalıdır. Lakin 
bu ərazini PKK terror təşkilatının Suriyada 
törəməsi olan YPG yaraqlıları ələ keçirməyə 
cəhd edirlər. 

H.Akar vurğulayıb ki, PKK ilə YPG və 
PYD terror təşkilatları arasında heç bir 
fərq yoxdur. Buna görə də onların suriyalı 
kürdlərin adından çıxış etmək hüququ yoxdur. 
Suriyanın şimalından terrorçular mütləq çıxa-
rılmalıdır. Bu məsələ Türkiyə dövləti və xalqı 
üçün prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. 

Nazir xatırladıb ki, terrora qarşı 
beynəlxalq koalisiyaya üzv ölkələrin hərbi 
təyyarələri dəfələrlə Türkiyədəki hərbi ba-
zadan İŞİD-in obyektlərinə hava zərbələri 
endiriblər. Bu, bir daha sübut edir ki, Türkiyə 
İŞİD terror təşkilatına qarşı mübarizəyə ciddi 
töhfələr verib. 

Sonda bildirək ki, Türkiyə ordusunun 
son iki il ərzində Suriyanın şimalında “Fərat 
qalxanı” və “Zeytun budağı” şərti adı al-
tında həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində 3 mindən çox İŞİD yaraqlısı 
məhv edilib. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

 � Yəmən hökumətinin və “Ənsar 
Allah” hərəkatından olan qiyamçı husilərin 
nümayəndələri fevralın 16-17-də keçirdikləri 
görüşdə hərbi qüvvələrin yerdəyişməsi ilə 
bağlı əhəmiyyətli irəliləyişə nail olublar. Bu 
barədə BMT baş katibinin ofisi tərəfindən 
yayılmış bəyanatda bildirilir. Məlumatı RİA 
“Novosti” verib. 

“Son günlər koordi-
nasiya komitəsi sədrinin 
iştirakı ilə aparılmış gərgin, 
lakin çox konstruktiv 
müzakirələrdən sonra tərəflər 
qoşunların qarşılıqlı şəkildə 
yerdəyişməsinin birinci fa-
zası ilə bağlı razılaşma əldə 
ediblər”, – deyə bəyanatda 
qeyd edilir. 

Hökumətin və qi-
yamçıların təmsilçiləri 
hərbi qüvvələrin yerlərini 
dəyişməsinin ikinci fazası 
üzrə də müəyyən razılığa 
gəliblər: Yaxın bir həftə 
ərzində ikinci faza ilə 
bağlı razılaşma əldə olun-
ması üçün koordinasiya 
komitəsinin iclası keçiriləcək.   

Xatırladaq ki, Yəməndə 
hökumət qüvvələri ilə 
qiyamçı husilər arasın-
da hərbi-siyasi münaqişə 
2014-cü ildən bəri davam 
edir. 2015-ci ildən bu 
günədək hökumətin tərəfində 
Səudiyyə Ərəbistanının baş-
çılığı ilə ərəb ölkələrinin hərbi 

koalisiyası mübarizə 

aparır. 2018-ci ildə 
Yəmən münaqişəsinin 
tərəfləri İsveçdə BMT-nin 
himayəsi altında danı-
şıqlar masası arxasında 
görüşüblər. 

Danışıqlardan sonra 
bir sıra razılaşmalar 

əldə olunub. Bu razılaşmalar 
əsirlərin dəyişdirilməsi, Qır-
mızı dəniz sahilindəki Xodey-
de liman şəhərində atəşkəsin 
dayandırılması və şəhərin 
BMT-nin nəzarətinə verilməsi 
kimi məsələləri əhatə edib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
 “Xalq qəzeti”

Yəməndə mühüm 
razılaşma əldə olunub

Lukaşenko dövlətin müdafiə 
planına dəyişikliklər edir
 � Belarus müdafiə naziri Andrey 

Ravkov Belarus-1 televiziyasına 
açıqlama verib. Nazir açıqlamada  
ölkənin müdafiə sahəsində bir sıra 
dəyişikliklərin edilməsini bəyan 
edib. Bu barədə məlumatı adıçəkilən 
telekanala istinadən “Anadolu” 
agentliyi yayıb. 

Andrey Ravkov qeyd 
edib ki, rəsmi Minsk  2019-cu 
ildə ölkənin yaxın 5 il ərzində 
keçərli olacaq müdafiə pla-
nına düzəlişlər  edəcək. “Bu 
il biz 2020-2024-cü illərdə 
keçərli olan dövlətin müdafiə 
planını korrektə etməliyik. 
Bu iş artıq başladılıb və ilin 

sonunda dövlət başçısına 
dəqiqləşdirilmiş müdafiə pla-
nı təqdim ediləcək”, – deyə 
nazir bildirib.

Qeyd edək ki, bir 
müddət öncə Bela-
rus Moskva ilə yaranan 
gərginliklə əlaqədar Rusiya 
ilə sərhədlərini gücləndirib. 

Üstəlik, rəsmi Minskin 
Polşa ilə də münasibətləri 
də pisləşib. Belə ki, Belarus 
Polşada ABŞ hərbi bazası-
nın yerləşdirilməsini qəbul 
etməyəcəyini bəyan edib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

 �  “Euronews” 
agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, 
Böyük Britaniya 
Avropa İttifaqını 
(Aİ) tərk edəndən 
sonra Almaniya öz vətəndaşlarının bu ölkəyə 
ekstradisiyasını dayandıracaq.

Mənbə “Financial Ti-
mes” nəşrinin məlumatına 
isitinadən yazır ki, rəsmi 
Berlin bununla bağlı Avro-
pa Komissiyasına bildiriş 
göndərib. Hazırda ölkə 
konstitusiyasına əsasən 
Almaniya vətəndaşlarının 
ekstradisiyası ilə bağlı 
sərt məhdudiyyətlər möv-
cuddur.Yalnız Aİ-yə üzv 

ölkələrin Avropa qanunları 
çərçivəsində həbs orderi 
və beynəlxalq məhkəmə 
vasitəsilə göndərdiyi sor-
ğular istisna hal kimi qəbul 
edilə bilər. Yeni qaydalara 
əsasən “Breksit”dən sonra 
Almaniya öz vətəndaşlarının 
həbsi ilə bağlı Britaniya 
tərəfinin göndərdiyi heç bir 
sorğunu qəbul etməyəcək. 

Vəziyyət hətta “Breksit”dən 
sonra 21 aylıq keçid dövrü 
qüvvəyə mindiyi müddətdə 
də dəyişməyəcək.

Məlumat üçün bildirək 
ki, Britaniya Avropa İttifaqını 
rəsmi olaraq martın 29-da, 
danışıqlar üçün ayrılmış 
2 illik vaxt başa çatandan 
sonra tərk etməlidir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Almaniya vətəndaşlarının  
Böyük Britaniyaya  
ekstradisiyası dayandırılacaq

 � Almaniyanın paytaxtı 
Berlindən İsveçrənin İnterlaken 
kurort şəhərinə gedən sərnişin 
ekspres qatarı İsveçrənin Bazel 
şəhərində qəzaya uğrayıb. 

Hadisə Bazel şəhər dəmiryol 
vağzalına çatmamış baş verib. Qa-
tarda olan 240 sərnişin evakuasiya 
edilib.

TASS-ın məlumatına görə, 
qəza zamanı xəsarət alan 

 olmayıb. Qəzanın səbəbləri hələlik 
 açıqlanmır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

İsveçrədə  
qatar qəzası

Birjalarda neftin 
qiyməti artmaqda 

davam edir
 � Dünya bazarında “qara 

qızıl”ın qiyməti artmaqda davam 
edir.

 Londonun “İCE” Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 66,37, 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı 
neftinin bir bareli 56,50, Azərbaycanın “Azeri-
Light” markalı neftinin bir bareli 68,10 dollar 
olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, hasilatın və ixracın 
azaldılması artıq öz bəhrəsini verir.

Qəzənfər  QASIMOV,   
“Xalq  qəzeti”


