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Antonio TAYANI: 
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əvvəllərinə 
çəkmək olar

Bakının və 
dünyanın ilk  
neft jurnalı

Radikal müxalifəti 
təşvişə salan 
AZƏRBAYCANIN 
İNKİŞAFIDIR 

Novruz 
yarmarkaları

Prezident İlham Əliyev 
Rusiya Yəhudi Konqresinin prezidentinin 

başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyev 
martın 8-də Rusiya Yəhudi Konqresinin prezidenti Yuri 
Kannerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Rusiya Yəhudi Konqresinin prezi-
denti Yuri Kanner səfər çərçivəsində 
Quba şəhərinə getdiklərini, Azərbaycanın 
regionlarında inkişaf proseslərinin 
şahidi olduqlarını, ölkəmizdə bütün 
xalqların nümayəndələrinin, o cümlədən 

yəhudilərin firavan yaşamaları üçün hər 
cür şəraitin yaradıldığını vurğuladı və 
bunu yüksək qiymətləndirdi.     

Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların 
və dini icmaların əsrlər boyu bir ailə 
kimi yaşadıqlarını deyən Prezident 

İlham Əliyev ölkəmizdə müxtəlif xalq-
ların nümayəndələrinin, o cümlədən 
yəhudilərin əmin-amanlıq içərisində 
yaşamaları üçün lazımi şəraitin möv-
cud olduğunu bildirdi. Dövlətimizin 
başçısı Azərbaycanda sivilizasiyalar 
və mədəniyyətlər arasında dialoqun 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı mühüm 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinin 
əhəmiyyətini qeyd etdi.

AZƏRTAC

“Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə maaşının müəyyən edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2018-ci il 13 mart 

tarixli 3787 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması və “Minimum 
aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 25 dekabr tarixli 3545 nömrəli 
Sərəncamında dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 8 fevral tarixli 
937 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. “Dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə 
maaşının müəyyən edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 13 mart tarixli 3787 nömrəli 
Sərəncamında (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, 
№ 3, maddə 511, № 7 (II kitab), maddə 
1574, № 11, maddə 2287) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci hissədə “165” rəqəmləri 
“200” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Sərəncamla təsdiq edil-

miş 2 nömrəli Əlavənin 2.4.1.1–2.4.1.4-
cü  yarımbəndlərində “185”, “175”, “170” 
və “165” rəqəmləri müvafiq olaraq “215”, 
“210”, “205” və “200” rəqəmləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Bu Sərəncam 2019-cu il martın 
1-dən tətbiq edilir.

Ilham ƏLIYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 mart 2019-cu il

Strateji yol xəritələrində qarşıya 
qoyulan vəzifələr uğurla həyata keçirilir

 � Prezident Ilham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən stra-
teji yol xəritələrinə uyğun olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı 
son illərdə şaxələnmə və yeni hərəkətverici qüvvələr hesa-
bına daha da inkişaf edib, yeni büdcə qaydaları şəraitində 
rəqabətqabiliyyətlilik artırılıb.

Dünyada dördüncü  sənaye inqila-
bının başlanması,  iqtisadi idarəetmə 
arxitekturasının dəyişilməsi, yeni 
infrastruktur layihələrinin həyata 
keçirilməsi, həmçinin yeni iqtisadi 
modelə transformasiyanın yekunlaşma 
üzrə olması ölkə iqtisadiyyatının uğurlu 
perspektivlərindən xəbər verir.    

Yeri gəlmişkən, bu gün bütün dün-
yada diqqət yetirilən  dördüncü  sənaye 
inqilabı ilə bağlı geniş islahatların 
reallaşdırılması ölkəmizdə də priori-
tet istiqamət təşkil edir. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin bu məsələyə 
xüsusi önəm verməsinin nəticəsidir ki, 
artıq respublikamız dördüncü sənaye 
inqilabının fəal iştirakçısı kimi tanınır. 
Dövlət başçısının bu ilin əvvəlində Da-
vosda keçirilən ənənəvi Dünya İqtisadi 
Forumunun prezidenti Borge Brende 
ilə görüşü də bu baxımdan  xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Xatırladaq ki, həmin görüşdə 
Azərbaycan Hökuməti və Dünya İqtisadi 
Forumunun Dördüncü Sənaye İnqi-
labı Mərkəzi arasında əməkdaşlığın 
təməli qoyulub. Bu məqsədlə  Prezident 
İlham Əliyev və Dünya İqtisadi Fo-
rumunun prezidenti Borge Brende 
arasında əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 
mübadiləsi həyata keçirilib. 

Dövlətimizin başçısı  sözügedən 
görüşdə bildirib ki, Azərbaycan dör-
düncü sənaye inqilabının hədəflərinin 
həyata keçirilməsində çox fəal iştirak 
edəcək. Keçən il Azərbaycanda qeyri-
neft sektorunda sənaye istehsalının 
9,1 faiz artdığını vurğulayan  Prezident 
İlham Əliyev bu vacib layihədə 
Azərbaycanın fəal tərəfdaş olacağını 
əminliklə diqqətə çatdırıb.   

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda 
sənayenin inkişafına mühüm əhəmiyyət 
verilməsi dövlət başçısı İlham 
Əliyevin prezidentlik fəaliyyətində 
hər zaman diqqət mərkəzində olub. 
Ölkəmizdə prioritet hədəf kimi reallaş-
dırılan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
siyasətinin mühüm istiqamətlərindən 
biri kimi qeyri-neft sənayesinin inkişafı 
istiqamətində son illərdə inamlı addım-
lar atılıb. “Azərbaycan Respublikasında 
sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı”, habelə 
“Azərbaycanda ağır sənaye və ma-
şınqayırmanın inkişafına dair Strateji 
Yol Xəritəsi” də dövlətimizin başçısı 
tərəfindən məhz bu sahəyə xüsusi 
önəm verilməsinin bariz ifadəsidir. 
Adları çəkilən sənədlər qeyri-neft 
sənayesinin qarşısında duran yeni 
çağırışlar və imkanlar nəzərə alınmaqla 

hazırlanıb. Bu zaman mövcud sahənin 
rəqabətqabiliyyətliyi, innovativliyi və 
iqtisadi inkişafı dəstəkləməsi prinsipləri 
diqqət mərkəzində saxlanılıb.

Xatırladaq ki, “Ağır sənaye və 
maşınqayırmanın inkişafına dair Stra-
teji Yol Xəritəsi”nin icrası nəticəsində 
sənayedə 7700 daimi yeni iş yerinin 
açılması nəzərdə tutulub.  

Son illər müasir texnologiyaların və 
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sayəsində 
ölkəmizdə sənayeləşmə sürətlə inki-
şaf edib, metallurgiya, maşınqayırma, 
kimya, inşaat materiallarının istehsalı, 
qida və digər ənənəvi sənaye sahələri 
genişlənməklə yanaşı, yeni sənaye 
sahələri yaradılıb, respublikamız-
da bir sıra sənaye məhsulları üzrə 
özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlib. 

İlk süni peykin orbitə buraxıl-
ması ilə kosmik sənayenin əsası 
qoyulub, “Azərspace” və “Azersky”,  
“Azərspace-2”  peykləri orbitə bura-
xılıb. Müdafiə sənayemiz inkişafının 
yeni mərhələsinə daxil olub. Alternativ 
və bərpa olunan enerji sahəsində bir 
sıra müəssisələrin işə düşməsi ilə Bakı 
şəhərinin müxtəlif ərazilərinin işıqlandı-
rılmasında qeyri-ənənəvi vasitələrdən, 
o cümlədən günəş panellərindən və 
külək generatorlarından istifadə olun-
mağa başlanılıb. Müasir texnologiyalar 
əsasında Gəmiqayırma zavodu yaradı-
lıb və bununla da daha yeni bir sənaye 
sahəsinin əsası qoyulub.  

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan 

xalqına ləyaqətlə xidmət edim

 � Bu il fevralın 5-də və 6-da episentri 
Ağsu və Ismayıllı rayonlarının ərazisində olan 
zəlzələlər nəticəsində Şamaxı, Ismayıllı və 
Ağsu rayonlarında fərdi evlər qəzalı vəziyyətə 
düşmüş, sosial və infrastruktur obyektlərinə 
ziyan dəymişdi. Təbii fəlakətdən dərhal 
sonra  Prezident Ilham Əliyevin tapşırıq və 
göstərişlərinə əsasən görülən təxirəsalınmaz 
tədbirlər nəticəsində adıçəkilən rayonlarda 
mühəndis-kommunikasiya təminatı sistemləri 
tam bərpa edilmiş, zərər çəkmiş əhaliyə ilkin 
yardım göstərilmişdir.

Hadisənin səhəri günü 
dövlətimizin başçısı zəlzələ 
zonasına gələrək sakinlərlə 
görüşmüş, təbii fəlakətin 
törətdiyi fəsadların aradan 
qaldırılacağını bildirmiş-
di. Prezident İlham Əliyev 
elə buradaca əhalinin 
müraciətlərinə diqqətlə 
baxılması, evlərə, həmçinin 
sosial və infrastruktur 
obyektlərinə dəymiş ziyanın 
aradan qaldırılması üçün 
müvafiq icra strukturlarına 
tapşırıq və göstərişlərini 
vermişdi. Eyni zamanda, 

həmin gün ölkə rəhbəri baş 
vermiş zəlzələlər nəticəsində 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu 
rayonlarında evlərə, sosial 
və infrastruktur obyektlərinə 
dəymiş ziyanın aradan qal-
dırılması üçün 2019-cu ilin 
dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Prezidentin ehtiyat 
fondundan ilkin olaraq iki 
milyon manat ayrılması haq-
qında sərəncam imzalamışdı. 
Bundan sonra hər 3 rayonda 
dərhal tikinti və təmir işlərinə 
başlanılmışdı.

Xatırladaq ki, zəlzələ 

nəticəsində evlərə, sosial 
və infrastruktur obyektlərinə 
dəymiş ziyanın aradan qal-
dırılması məqsədilə yaradıl-
mış komissiyalar tərəfindən 
əhalinin müraciətlərinə 
əsasən indiyədək Şama-
xıda 4893, Ağsuda 1461, 
İsmayıllıda 919 evə baxış 
keçirilib. Müəyyənləşdirilib 
ki, Şamaxıda 244, Ağsuda 
150, İsmayıllıda 97 ev qəzalı 
hala düşüb. Şamaxıda 1111, 
Ağsuda 265, İsmayıllıda 262 
evin bərpa-gücləndirməsinə 
ehtiyac yaranıb. Şamaxıda 
1800, Ağsuda 1022, İsma-
yıllıda 354 evin isə təmir 
olunması nəzərdə tutulub. 
Bütövlükdə bu rayonlarda 
88 ev sökülməyə hazırlanıb, 
65 ev sökülüb və sökülməyə 
başlanıb, həmçinin 38 evin 
tikintisi aparılır. 

Yeri gəlmişkən, artıq 
Şamaxıda 22, İsmayıllıda 
10, Ağsuda isə 6 fərdi evin 
tikintisinə başlanılıb. Yeni 
evlərin sahəsi əvvəlkilərdən 

daha böyük olmaqla 9 bal 
gücündə zəlzələyə hesabla-
nıb.

Dövlətimizin başçısı 
martın 6-da Ağsuda zəlzələ 
nəticəsində zərər çəkən 
evlərin yerində yenidən 
tikilməkdə olan evlərlə tanış 
oldu. Prezident İlham Əliyev 
Xasayev küçəsinin sakini 
Gülarə Hökmrəvanın və 
Firdovsi küçəsində Həcər 
Zamanovanın ailələri üçün 
inşa olunan yeni evlərə bax-
dı, inşaatçılarla söhbət etdi. 
Gülarə Hökmrəvanın oğlu 
Tahir Hökmrəvan bildirdi: 
“Həmişə bizim yanımız-
dasınız. Bizə, xalqımıza 
göstərdiyiniz qayğıya görə 
minnətdarıq. Mən öz adım-
dan, xəstə anam var, onun 
adından təşəkkürümüzü 
bildiririk. Sizə, ailənizə uzun 
ömür arzulayırıq. Allah Sizi 
qorusun, başımızın üstündən 
əskik etməsin. Var olun”.

(ardı 3-cü səhifədə)
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Strateji yol xəritələrində qarşıya 

qoyulan vəzifələr uğurla həyata keçirilir

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu gün Bərk Məişət Tullantılarının 
Yandırılması Zavodu ölkədə ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına və ətraf 
mühitə mənfi təsirlərin azaldılması-
na xidmət etməklə yanaşı, həm də 
tullantıları enerjiyə çevirir. Azərbaycan 
üçün ənənəvi olmayan bu müəssisə 
istehsalat gücünə görə Şərqi Avropa-
da və MDB məkanında ən iri bu tipli 
zavoddur və Avropa Birliyinin ətraf 
mühitin mühafizəsi sahəsində bütün 
normativlərinə tam cavab verir. 

Son illərdə sənaye və texnologiya-
lar parklarının, sənaye məhəllələrinin 
yaradılması istiqamətində də ciddi 
addımlar atılıb, kimya, təkrar emal, 
gəmiqayırma, yüksək texnologiyalar, 
yüngül sənaye, əczaçılıq sahələrində 
ixtisaslaşan sənaye və texnologiyalar 
parkları yaradılıb. Müasir tələblərə ca-
vab verən və rəqabətqabiliyyətli isteh-
sal infrastrukturuna malik bu sənaye 
parkları ölkə iqtisadiyyatının tarazlı 
inkişafının təmin edilməsi, innovativ 
idarəetmə və qabaqcıl texnologiya-
ların tətbiqi, yeni istehsal sahələrinin 
yaradılması və məşğulluğun təmin 
olunmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. 
Bütün bunlar isə sənaye istehsalı 
göstəricilərində öz ifadəsini tapıb. 
Dövlət Statistika Komitəsinin 

2019-cu ilin yanvar ayında sənaye 
istehsalı haqqında yaydığı məlumatda 
bildirilir ki, həmin dövrdə ölkədə 
5929,5 milyon manatlıq və ya əvvəlki 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə  2,9 
faiz çox ümumi daxili məhsul istehsal 

edilib. ÜDM istehsalının 45,9 faizi 
sənayenin payına düşüb. İqtisadiy-
yatın qeyri-neft sektorunda istehsal 
olunan əlavə dəyər isə 2,7 faiz artıb.  

Qeyd edək ki, dövlət başçısı-
nın sənayeləşmə siyasətinə uy-
ğun olaraq, ötən il ərzində yeni 
sənaye müəssisələri açılıb, mövcud 
müəssisələrin istehsal gücü artırılıb, 
bir sıra mühüm sənaye obyektlərinin 
tikintisinə başlanıb. Qeyri-neft 
sənayesinin istehsal və ixrac po-
tensialının artırılmasında səmərəli 
mexanizmlər - sənaye parkları və 
məhəllələrinin təşkili işləri davam 
etdirilib.

Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 
polipropilen, karbamid , əlvan metal-
lar və ferroərintilər zavodları, İnşaat 
kimyəviləri müəssisəsi, “Tabaterra” 
QSC-nin tütün məmulatları istehsalı 
fabriki   açılıb. Bundan başqa, parkın 
ərazisində elektron təhsil avadanlıqla-
rı, şüşə və saxsı məmulatların isteh-
salı müəssisələri fəaliyyətə başlayıb.  

“Yaşıl iqtisadiyyat”ın və təkrar 
emal sənayesinin inkişafında mühüm 
rolu olan Balaxanı Sənaye Parkının 
müəssisələrində hazırda 400-ə yaxın 
işçi çalışır. Yeni layihələrin reallaşdırıl-
ması hesabına işçilərin sayının 650-yə 
çatdırılması nəzərdə tutulur. 

Digər regionlarda fəaliyyət 
göstərən sənaye parklarında da 
müsbət göstəricilər əldə edilir. Hazırda 
sənaye parklarının ümumi investisiya 
portfelinin həcmi 3,8 milyard dollar 
təşkil edir. 

İndiyədək sənaye parklarına 2,9 
milyard dollardan çox  investisiya qo-
yulub. Təkcə, 2018-ci ildə rezidentlər 
tərəfindən 450 milyon dollar sərmayə 
yatırılıb. Parkların tikintisində və 
istehsalatda 10 minə yaxın iş yeri ya-
radılıb. Növbəti mərhələdə 1 milyard 
dollaradək investisiya qoyuluşu,  
7000-ə yaxın iş yerinin açılması 
nəzərdə tutulub.  

Dayanıqlı iqtisadi inkişaf əsasında 
iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin, 
inklüzivliyin və sosial rifahın daha da 
yüksəlməsinə xidmət edən “Milli iqti-
sadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektor-
ları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq 
edilməsi haqqında” fərman sənaye ilə 
yanaşı, digər sahələrin də tərəqqisini 
sürətləndirib. Adı çəkilən sənəd, eyni 
zamanda, qlobal çağırışlara cavab 
verərək investisiyaların cəlbi, azad 
rəqabət mühiti, bazarlara çıxış və 
insan kapitalının inkişafı nəticəsində 
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında 
mövqeyini daha da  gücləndirib. 

Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə hazırlanan, iqtisadi 
inkişafın lokomotivi olan strateji yol 
xəritələri Azərbaycanın indiyədək yü-
rütdüyü sosial bazar modeli fəlsəfəsini 
qoruduğunu və bundan sonrakı strate-
giyanın mərkəzində məhz insan amili-
nin dayandığını bir daha təsdiqləyib.   

Sonda bir məqamı da qeyd 
edək. “Azərbaycan Respublikasının 
milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 
Strateji Yol Xəritəsi”ndə qarşıya 
qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə 
yetirilməsi Dünya İqtisadi Forumu-
nun “2017-2018 Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nda Azərbaycanın 
irəliləməsinə mühüm təsir göstərib. 
Belə ki, sözügedən yol xəritəsində 
sahibkarlıq fəaliyyətinin optimal 
gəlirliliyinin təmin edilməsi, rəqabət 
prinsiplərinə əsaslanan əlverişli 
biznes mühitinin yaradılması, ölkənin 
investisiya cəlbediciliyinin artırılması 
istiqamətlərində reallaşdırılan tədbirlər 
hesabına Azərbaycanın 140 ölkə 
arasında bir sıra dövlətləri geridə 
qoyaraq 35-ci yerdə qərarlaşıb. Bu 
isə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın 
neft faktoru üzərində deyil, bilavasitə 
dövlətimizin başçısının rəhbərlik etdiyi 
iqtisadi islahatlar amili üzərində da-
yandığını göstərir. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan XİN ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin bəyanatını şərh edib

 � Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyan arasında qarşıdakı görüşə dair bəyanatını şərh edib.

Şərhdə ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti ilə Ermənistanın 
baş naziri arasında görüşünə dair 
təkliflərinin olduğu bildirilir. 

Leyla Abdullayeva deyib: “Qeyd 
etmək istərdik ki, Azərbaycan da-
nışıqlar prosesinə sadiqdir və 
substantiv danışıqlara hər za-
man hazırdır. Azərbaycan tərəfi 
münaqişənin nəticəyə yönəlik və 
intensiv danışıqlar yolu ilə həlli 
istiqamətində həmsədrlərin səylərini 
dəstəkləyir. Məlum olduğu kimi, 

indiyədək Azərbaycan Respubli-
kasının  Prezidenti İlham Əliyev ilə 
Ermənistanın baş naziri Nikol Pa-
şinyan arasında 3 dəfə, xarici işlər 
nazirləri arasında isə 4 dəfə görüş baş 
tutub. 

 Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
bu bəyanatı Ermənistana verilən 
bir siqnaldır, biz bunu alqışlayırıq. 
Prezident İlham Əliyev Minsk qru-
punun həmsədrlərini qəbul edərkən 
ölkəmizin mövqeyini onların diqqətinə 
çatdırmışdı. Münaqişənin həlli üzrə 
danışıqlar Ermənistan və Azərbaycan 

arasında aparılır. Danışıqların formatı 
dəyişilməz olaraq qalır. Ölkəmizin 
işğal edilmiş ərazilərində yaradılmış 
qondarma rejimin danışıqlara cəlb 
edilməsi və formatın dəyişdirilməsi 
cəhdləri qəbuledilməzdir. 

 Həmsədrlərin bəyanatında, 
həmçinin münaqişənin həlli ilə 
əlaqədar atılmalı olan addımlar da 
qeyd edilir. Burada ilkin addımlardan 
biri kimi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin ətrafındakı ərazilərin işğal-
dan azad edilməsi və bu ərazilərdən 
zorla qovulmuş məcburi köçkünlərin 
geri qayıtması nəzərdə tutulur.

 Dağlıq Qarabağın statusu-
na gəldikdə isə bu, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə xələl gətirmədən 
müzakirə mövzusu ola bilər. 
Azərbaycan bu xüsusda mövqe-
yini dəfələrlə açıqlayaraq bildirib 
ki, Dağlıq Qarabağın statusunu bu 
bölgənin hər iki icması – azərbaycanlı 
və erməni icması ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində müəyyən 
etməlidir. Məlum olduğu kimi, xalq-
ların öz müqəddəratını təyinetmə 
prinsipi dövlətlərin ərazi bütöv-
lüyü prinsipini pozmamalıdır. 
Həmsədrlərin bəyanatında da Hel-
sinki Yekun Aktı əsas tutulur. Bu 
sənəddə qeyd olunur ki, “xalqların 
öz müqəddəratını təyin etməsinə hər 
zaman BMT Nizamnaməsinin prinsip 
və məqsədləri, beynəlxalq hüqu-
qun müvafiq normaları, o cümlədən 
dövlətlərin ərazi bütövlüyünə uyğun 
olaraq hörmət edilir”.

 Münaqişənin həlli üzrə aparı-
lan danışıqlar prosesində maraqlı 
tərəflərə gəldikdə isə bu tərəflər 
Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin azərbaycanlı və 
erməni icmalarıdır və bu icmalar 
bərabərhüquqludurlar”. 

AZƏRTAC

Əli Laricani: İran parlamenti Azərbaycan ilə 
əlaqələrin inkişafına tam dəstək verir

 � İrana rəsmi səfəri 
çərçivəsində xarici işlər naziri 
Elmar Məmmədyarov İran 
İslam Respublikasının İslam 
Şurası Məclisinin sədri Əli 
Laricani ilə görüşüb. 

Görüşdə tərəflər iki ölkə arasın-
da əlaqələrin, o cümlədən siyasi, 
iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafından 
danışıblar.

 Elmar Məmmədyarov hazırda 
həyata keçirilən ikitərəfli iqtisa-
di layihələr barədə qarşı tərəfə 
məlumat verib. İki ölkə arasındakı 
Dövlətlərarası Müştərək Komissiya-
nın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən 
nazir parlamentlərarası dostluq qrup-
larının ölkələrimiz arasında əlaqələrin 
inkişafına töhfə verdiyini qeyd edib. 

 İslam Şurası Məclisinin sədri 
Əli Laricani İran parlamentinin 
Azərbaycan ilə əlaqələrin inki-
şafına tam dəstək verdiyini bildi-
rib. İki ölkə arasında hazırda icra 
mərhələsində olan layihələrin icrasının 
sürətləndirilməsinin önəmini vurğula-
yıb.

 Nazir Elmar Məmmədyarov qarşı 
tərəfə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə 
danışıqlar prosesinin cari vəziyyəti 
barədə məlumat verib, Azərbaycanın 
bölgədə sülhün və sabitliyin tərəfdarı 
olduğunu bildirib.

 Əli Laricani Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin sülh və danışıqlar 
yolu ilə həllinə tərəfdar olduqlarını 
qeyd edib. İran Silahlı Qüvvələrinin 

Baş Qərargah rəisi general-mayor 
Məhəmməd Baqirinin Azərbaycana 
səfəri zamanı səsləndirdiyi fikirlərin 
İranın rəsmi mövqeyi olduğu bildiri-
lib. İran İslam Şurası Məclisinin sədri 
münaqişənin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar 
olduqlarını vurğulayıb.

Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

Azərbaycanın xarici işlər naziri İranın Milli 
Təhlükəsizik üzrə Ali Şurasının katibi ilə görüşüb

 � İrana rəsmi səfəri çərçivəsində xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov İranın Milli Təhlükəsizik üzrə Ali Şurasının katibi Əli 
Şamxani ilə görüşüb. 

Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin 
gündəliyində duran məsələlər ilə 
yanaşı, regional və beynəlxalq 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
müzakirələr aparılıb. Həmçinin 

bölgədə təhlükəsizlik və əməkdaşlıq 
məsələlərinə dair ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

 Nazir Elmar Məmmədyarov 
ikitərəfli iqtisadi münasibətlərdən 

danışaraq, həmsöhbətinə hazırda 
həyata keçirilən iqtisadi layihələr 
barədə məlumat verib. O, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üzrə danışıqla-
rın son vəziyyəti barədə qarşı tərəfi 
məlumatlandırıb.

 Əli Şamxani Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ  
münaqişəsinin həlli üzrə İranın 
mövqeyinin dəyişilməz olduğunu qeyd 
edib. O, münaqişənin Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyü və 
sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri 
əsasında sülh və diplomatik danışıq-
lar yolu ilə həllinin dəstəklənildiyini 
vurğulayıb.

 Tərəflər arasında, həmçinin regi-
onda təhlükəsizliyə təhdid olan İŞİD və 
digər terror qruplaşmalarına qarşı birgə 
mübarizə məsələləri müzakirə edilib.

 Rabil KƏTANOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran

Tehranda Azərbaycan-İran 
əlaqələri müzakirə olunub

 � Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarov İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində 
bu ölkənin Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb.

 Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, nazir Elmar 
Məmmədyarov Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin salam-
larını İran Prezidenti Həsən Ruhaniyə 
çatdırıb.

Prezident Həsən Ruhani  Prezident 
İlham Əliyevin salamlarına görə 
minnətdarlığını bildirib və onun da sa-
lamlarını Azərbaycanın dövlət başçısına 
çatdırmağı xahiş edib.

 Nazir Rəşt-Qəzvin dəmir yolunun 
açılışı münasibətilə İran tərəfini təbrik 
edib. Öz növbəsində, İran Prezidenti 
Azərbaycan tərəfinin açılışda yüksək 
səviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil 
olunmasına görə təşəkkürünü bildirib.

 Tərəflər arasında iki ölkə 
münasibətlərinin gündəliyində olan 

iqtisadi layihələrə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. Eyni zamanda, ölkələrimiz ara-
sında mədəni, siyasi, iqtisadi əlaqələrin 
inkişaf etdirilməsi vurğulanıb.

 İran Prezidenti Həsən Ruhani İran 
ilə Azərbaycan arasında mövcud olan 
əlaqələrin inkişafından məmnunluğunu 
ifadə edib. İranda Azərbaycan ilə 
əlaqələrin inkişafının hakimiyyətin 
bütün qolları tərəfindən dəstəkləndiyini 
bildirib. Prezident Ruhani Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin sülh və diplomatik 
danışıqlar yolu ilə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmaz-
lığı çərçivəsində həllini dəstəklədiklərini 
qeyd edib.

 Nazir Elmar Məmmədyarov 
Azərbaycan Respublikasının 

 Prezidentinin bu ilin 25-26 oktyabr 
tarixlərində ölkəmizdə keçiriləcək Qoşul-
mama Hərəkatının dövlət və hökumət 
başçılarının zirvə görüşünə dəvət 
məktubunu İran Prezidentinə təqdim 
edib.  Prezident Həsən Ruhani tədbirdə 
iştirakı məmnunluqla qəbul edib.

Ölkələrimiz arasında ikitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda əməkdaşlığı 
dəstəkləyən İran Prezidenti Azərbaycan-
Rusiya-İran əməkdaşlığını müsbət 
dəyərləndirərək, dövlət başçılarının 
növbəti zirvə görüşünün keçirilməsinin 
əhəmiyyətini qeyd edib. Həmçinin 
Azərbaycan-İran-Türkiyə və 
Azərbaycan-İran-Türkiyə-Gürcüstan 
formatında əməkdaşlığı mühüm 
qiymətləndirərək, bu istiqamətdə 
əməkdaşlığın davam etdirilməsinin 
önəmi ifadə edilib.

Rabil KƏTANOV,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tehran
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Prezident İlham ƏLİYEV: 
Həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan 
xalqına ləyaqətlə xidmət edim

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev inşaat-
çılara tikinti-bərpa işlərinin sürətlə 
və keyfiyyətlə davam etdirilməsi ilə 
bağlı tapşırıqlarını verdikdən sonra 
rayon sakinləri ilə görüşərək, onların 
məktublarını qəbul etdi. Dövlətimizin 
başçısı dedi: “Ağsuda baş ver-
miş zəlzələ ilə əlaqədar müvafiq 
göstərişlər verilib. Dağılmış evlərin 
yerində artıq bu gün yeniləri tikilir. 
Bütün dağılmış evlər qısa müddət 
ərzində yenidən tikiləcək, qəzalı evlər 
əsaslı şəkildə təmir olunacaq. Mən bu 
gün gəlmişəm ki, işlərə özüm nəzarət 
edim, müvafiq göstərişlər verim və 
sizinlə görüşüm. Burada mənə verilən 
məktubların hər birinə baxılacaq. 
Narahat olmayın, zəlzələdən uçan 
bütün evlər yenidən tikiləcək. Mən 
gəlmişəm ki, problemləri həll edim. 
Mənim işim sizə xidmət etməkdir. 
Mən öz vəzifəmi bunda görürəm. 
Prezident kimi həmişə çalışmışam ki, 
Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət 
edim. Vətəndaşları narahat edən 
problemlərin həlli üçün bütün lazımi 
addımlar atılacaq”.

Prezident İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva martın 
7-də zəlzələnin fəsadlarının aradan 
qaldırılması ilə bağlı görülən işlərlə 
tanışlıq məqsədilə Şamaxıda səfərdə 
oldular.

Dövlət başçısı və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva əvvəlcə şəhərin 
Salman Mümtaz küçəsində Rasim 
Həsənova məxsus yeni inşa olun-
muş evdə Saray nənə ilə görüşdülər. 
Saray nənə dedi: “Allah haqqı mən 
bilirdim ki, İlham gələcək. Gələn 
ayaqlarına canım qurban, gəldi də, 
hər cür şəraiti yaratdı da. Bir ana 
kimi mənim hər bir sözümü də yerinə 
yetirdi. Gələn ayaqlarına bu canım 
qurban”.

Ağbirçək ana ilə olan 
söhbətlərdən aydın oldu ki, xalq öz 
Prezidentini sevir, ona inanır, onun 
arxasında dayanır. Şübhəsiz ki, 
dövlət başçısı da xalqdan güc alır, 
insanların çətin günlərində yanlarında 
olub problemləri ilə dərindən maraq-
lanır, çətinliklərin aradan qaldırılması 
üçün müvafiq qurumlara tapşırıq və 
tövsiyələrini verir.

Səfər zamanı Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva, həmçinin şəhərin Salman 
Mümtaz küçəsində Rasim Həsənova 

məxsus yeni inşa olunmuş evdə 
yaradılan şəraitlə tanış oldular, ev 
sakinləri ilə çay süfrəsi arxasında 
söhbət etdilər, sonra isə küçənin 
sakinlərinin qayğı və problemləri 
ilə maraqlandılar. Bütün bunlarla 
bərabər Teymur Əliyarbəyov və 
Səttar Bəhlulzadə küçələrində El-
mira Həsənovaya, Vüqar Teyfurova 
məxsus yeni yaşayış evlərində də 
yaradılan şəraitlə tanışlıq da bir sıra 
həssas məqamlarla yadda qaldı. 

Daha sonra ölkə rəhbəri və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Şamaxı sakinləri ilə görüşdülər. 
Prezident vətəndaşları narahat edən 
məsələlərin tez bir zamanda həll 
ediləcəyini diqqətə çatdıraraq dedi: 
“Mənə dünən Ağsu rayonunda, eyni 
zamanda, bu gün Şamaxı rayonunda 
məktublar verilib. Bütün məktublara 
baxılacaq. Burada müxtəlif təkliflər, 
müxtəlif şikayətlər, xahişlər var. 
Məhkəmə işləri, evlə, işsizliklə, sosial 
ədalətsizliklə bağlı məktublar var. 

Hər bir məktuba diqqətlə  baxılacaq. 
Xahiş edirəm məktubları mənim 
köməkçilərimə çatdırın. Mən özüm 
bunlara baxacağam və lazımi 
göstərişlər veriləcəkdir. Azərbaycan 
dövləti öz sosial siyasətini aparmaqda 
israrlıdır. Vətəndaşları narahat edən 
bütün məsələlər öz həllini tapacaq. 
Mən gəlmişəm sizdən bunu eşidim. 
Bu dəstəyə görə, bu hörmətə görə 
sizə təşəkkür edirəm, sizi bağrıma 
basıram. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün 
məsələlər həll olunacaq”.

Bu məqamda Prezident İlham 
Əliyevin dəfələrlə vurğuladığı 
“Azərbaycanda hər bir məmurun 
başlıca vəzifəsi xalqa, vətəndaşlara 
layiqli və vicdanlı xidmət etməkdir” 
fikrini bir daha xatırlatmaq yerinə 
düşərdi. Möhtərəm dövlət başçımız 
çıxışlarının birində isə bu barədə belə 
deyib: “Biz xalq üçün çalışırıq, quru-
ruq, yaradırıq, ölkəmizi gücləndiririk. 
Biz istəyirik ki, Azərbaycan qüdrətli 
dövlətə çevrilsin. Hamımız istəyirik, 

hər bir normal vətənpərvər adam 
bunu istəyir ki, mövqeyimiz daha da 
möhkəm olsun, gücümüz də artsın. 
Nəyə görə? Ona görə ki, insanlar 
daha da yaxışı yaşasınlar. Budur, 
əsas məqsəd. Bizim dövlətimiz 
nə qədər güclü olsa, insanlar da 
özlərini o qədər rahat hiss edəcəklər, 
təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar. 
Hiss edəcəklər və edirlər ki, onların 
arxasında güclü Azərbaycan dövləti 
var ki, onları heç vaxt darda qoymaz, 
bütün zamanlarda onlara dəstək 
olacaqdır”.

Prezident İlham Əliyevin Ağsu 
və Şamaxı rayonlarında zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılması 
ilə bağlı görülən işlərlə tanışlıq da 
bir daha göstərdi ki, dövlətimizin 
başçısı xalqa əsl xidmət nümunəsi 
göstərərək, insanların daim yanında-
dır, onların problemlərinə, qayğılarına 
həssas münasibət bəsləyir. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Zeynal NAĞDƏLIYEV: 
Şamaxıda və Ağsuda Prezidentə 

təqdim olunan məktubların 
80 faizində yeni evlər istənilir

 � Hər bir dövlət qulluqçusunun qarşısında vəzifə qoyulub ki, 
vətəndaşlar arasında olsunlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
bölgələrə səfərlərində, o cümlədən Şamaxı və Ağsuda zəlzələdən 
zərərçəkmiş insanların problemləri ilə maraqlanması bunun bariz 
nümunəsidir.

Bu fikirləri martın 9-da jurnalistlərə açıqla-
masında Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin ərazi-təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi 
Zeynal Nağdəliyev bildirib.

Prezident Administrasiyasının rəsmisi Şa-
maxı və Ağsuda əhali tərəfindən dövlətimizin 
başçısına təqdim olunan məktublarla bağlı da 

məlumat verib. Deyib ki, Şamaxıda və Ağsu-
da əhali ilə keçirilən görüşlərdə dövlətimizin 
başçısına təqdim olunan məktubların ha-
mısı nəzarətə götürülüb. Bir dənə də olsun 
məktub və şifahi müraciət diqqətdən kənarda 
qalmayacaq. Həmin məktubların mütləq 
əksəriyyətində yeni evlər istənilir. “Ölkəmizdə 
həyata keçirilən sosial siyasətin nəticəsidir ki, 
müraciət edən vətəndaşlar dövlətimizin baş-
çısından hazır ev istəyirlər. Dünyanın heç bir 
yerində belə təcrübə yoxdur, evlər sığortala-
nır, dövlət bu qayğıdan kənarda qalır. Amma 
Azərbaycan bu siyasətlə də öndədir. Çünki 
Prezidentimizin dediyi kimi, dövlət siyasətinin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır”, 
– deyə Z.Nağdəliyev bildirib. 

Zeynal Nağdəliyev qeyd edib ki, digər 
məktublar isə iş problemi və sosial qayğı 
ilə bağlıdır. Onların hər biri ciddi nəzarətə 
götürülüb. 

AZƏRTAC

Azərbaycan problemli kreditlər 
məsələsinin həllində də 

öz liderliyini nümayiş etdirdi

Ölkə ictimaiyyəti dövlət başçısının bu 
humanist addımı haqqında yüksək fikirlər 
söyləməkdədir. İnsanlar hər yerdə bu barədə 
danışırlar. Hamı fərmanın minlərlə vətəndaşı 
böyük maddi itkilərdən xilas etdiyini qeyd edir. 
Təsadüfi deyil ki, vətəndaş dolların manata 
nisbətən məzənnəsinin 0,78 manat olduğu 
dövrdə dollar krediti götürmüşdüsə, deval-
vasiyadan sonra krediti yüksək məzənnə ilə 
ödəyib borcunu bağlamışdısa, iki məzənnə 
arasındakı fərq ona geri qaytarılır. Ancaq 
söhbət yalnız devalvasiyalar dövründə götü-
rülmüş dollarla kreditlərdən gedir. Devalva-
siyadan öncə və sonra götürülmüş kreditlərə 
kompensasiya nəzərdə tutulmayıb. 10 min 
dollardan çox olan kreditlərə də güzəşt 
şamil edilmir. Artıq insanlar kreditlərlə bağlı 
problemlərini həll etməyə başlayıblar.

Eyni zamanda, bank sisteminin sağlam-
laşdırılması üçün Mərkəzi Bank və Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatasına müvafiq 
olaraq 682 milyon manat və 282 milyon 
manat vəsait ayrılır ki, bank sistemində faiz 
dərəcələri aşağı salınsın, kapitallaşma təmin 
olunsun, banklar normal fəaliyyətlərini davam 
etdirə bilsin. 

Bundan əlavə, problemli kreditlərlə bağlı 
məhkəmə işlərinin hamısına yenidən baxılma-
sı nəzərdə tutulur. Məhkəmələrdə problemli 
kreditlərlə bağlı minlərlə işə baxılmış, bəzi 
hallarda insanlar hətta həbs cəzası almışlar. 
Bu işlərin hamısı geri çağırılacaq. Bunun üçün 
müvafiq qurumlara göstərişlər verilib. 

Məlumdur ki, bəzi ölkələrdə də bu kimi 
təşəbbüslər irəli sürülmüş, lakin son nəticədə 
onun həlli dövlətin imkanları üçün ciddi prob-
lem yaratdığına görə ya təxirə salınmış, ya 
da bəlli olmayan müddətə qədər uzadılmışdır. 
Azərbaycan isə o dövlətlərdəndir ki, burada 
bütün məsələlər – problemin ciddiliyi, ağırlıq 

yükü, onun həllinin büdcəyə, əhalinin rifah 
halının yüksəlməsinə təsiri, həll üçün maliyyə 
imkanları, səmərəli tətbiq mexanizminin 
işlənib hazırlanması, icrası, icraya nəzarət  
və s. – hərtərəfli araşdırıldıqdan sonra mü-
vafiq qərar qəbul olunur. Birmənalı demək 
olar ki, 2019-cu ilin əvvəlindən sosial sahədə 
qəbul olunmuş qərarlar, o cümlədən də, 
problemli kreditlərin həlli öz miqyasına, əhatə 
dairəsinə görə, sözün əsl mənasında, inqilabi 
qərarlardır.

Problemli kreditlərin həlli Azərbaycan 
hakimiyyətinin ciddi sosial təşəbbüsüdür və 
vətəndaşların rifah halını daha da yüksəltmək, 
onların maliyyə yükünü azaltmaq, devalva-
siya nəticəsində fiziki şəxslərin xarici valyu-
tada olan kreditləri üzrə üzləşdikləri maliyyə 
itkilərini qarşılamaq məqsədi daşıyır. Bununla 
da, Azərbaycan əhalinin sosial məsələlərinin 
həllində öz liderliyini bütün dünyaya bir daha 
nümayiş etdirdi.

İsa ƏHMƏDOV,  
Zaqatala Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri

Prezident verilən 
sözə əməl etməyin 

nümunəsini göstərdi

Dövlət başçısının son bir ayda Şamaxı-
ya təkrar səfəri əhali arasında böyük 
ruh yüksəkliyi yaratdı, problemlərin 

həllinə olan inamı daha da artırdı. Bunu 
“Xalq qəzeti”nə açıqlamasında Şamaxı 
sakini,  pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Dəyanət Musayev bildirib.

D.Musayevin 
sözlərinə görə, dövlət 
başçısı sakinlərlə 
səmimi görüşü zama-
nı onların problemləri 
ilə şəxsən maraq-
lanıb: “Dövlət baş-
çısı görüşdə iştirak 
edən hər bir sakinin 
problemi ilə ayrıca 
maraqlandı. Həmin 
problemlərin dərhal 
aradan qaldırılması 
barədə tapşırıq verdi. 
Dövlət başçısı əsas 
diqqəti zəlzələdən 
zərərçəkən şəxslərə yönəltdi. Görülən işlərlə maraqlandı 
və sonra yarımçıq işlərin icrasının sürətləndirilməsi üçün 
qəti tapşırıqlar verdi. Bildirdi ki, zərərçəkən heç kəs çətinlik 
yaşamayacaq, dövlət evlərin bərpası üçün çəkilən bütün 
xərcləri öz üzərinə götürüb”.

Dövlət başçımız bir daha sübut etdi ki, o, hər bir 
vətəndaşın problemlərinə diqqət və qayğı ilə yanaşır. O, 
Şamaxıda zəlzələnin ziyan vurduğu mənzillərə də baxış 
keçirdi, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin yenidən tikilməsi ilə 
şəxsən maraqlandı, lazımi tapşırıqlarını verdi. Şamaxılı-
lar tam əmindirlər ki, Azərbaycan dövləti daim xalqın, öz 
vətəndaşının yanındadır. 

Qeyd edək ki, fevralın 5-də və 6-da baş vermiş zəlzələ 
Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında bir sıra dağıntılar 
törətmişdi. Dövlət başçısının sərəncam və tapşırıqlarına 
əsasən, təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar sürətlə aradan 
qaldırılır.

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Prezidentin Şamaxıya 
ikinci səfəri də heç zaman 

unudulmayacaq bir hadisəyə çevrildi

Artıq kütləvi informasiya vasitələrindən də 
məlum olduğu kimi, martın 7-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 
birinci xanım Mehriban Əliyeva zəlzələnin 
fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı 
görülən işlərlə tanışlıq məqsədilə Şamaxıda 
səfərdə olublar.

Xatırladaq ki, təbii fəlakətdən dərhal 
sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırıq 
və göstərişlərinə əsasən görülən tədbirlər 
nəticəsində artıq zəlzələnin fəsadları aradan 
qaldırılır. Bu məsələdə dövlət başçısının 
imzaladığı müvafiq sərəncam və Preziden-
tin ehtiyat fondundan ayrılan vəsait xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir.

Dövlət başçımızın Şamaxıya son bir ayda 
reallaşdırdığı ikinci səfərindən sonra bəzi 
sakinlərin ürək sözlərini öyrəndik. 

Babacan ZAYIDOV, rayon ağsaqqalı: 
– Cənab İlham Əliyevin ölkədəki nüfuzu, 

xalqın ona olan inam və etimadı onsuz da 
kifayət qədərdir. Ancaq dövlət başçımızın 
bir ay müddətində belə evlər tikilməsinə nail 
olması və ağbirçək qadına “eviniz tikiləndən 
sonra mən yenə də gələcəm”, – deyə verdiyi 
vədə əməl etməsi onun nüfuzunu da qat-qat 
artırdı, sakinlərin rəhbərə olan inam və etima-
dını da. 

Burada xüsusilə yada salınmalı başqa bir 
məsələ də var idi. Belə ki, dövlət başçımız 
hələ martın 6-da Azərbaycan qadınlarını 8 
Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə 
təbrik etmişdi. Ancaq xalq Prezidentin evi da-
ğılmış qadını “evi tikilmiş” qadına çevirməsini, 
üstəlik, onun yeni evində çay içərək 8 Mart 
bayramını təbrik etməsini təkcə Saray nənəyə 
ünvanlanan təbrik kimi qəbul etmədi. Bu, 
xalqımızın və ölkəmizin bütün xanımlarına ün-
vanlanmış təbrik idi. Şəxsən mən, biz Şamaxı 
ağsaqqalları bu fikirdəyik. 

Allah xalqımıza xoşbəxtlik, dövlət başçı-
mıza isə cansağlığı və daha böyük uğurlar, 
zirvələr qismət eləsin. 

Balayar AĞAYEV, rayon ziyalısı: 
– Mən ixtisasca müəlliməm. Ona görə 

də Şirvan tarixinə də bələdəm, Azərbaycan 
tarixinə də, dünya tarixinə də. Yəni zəlzələnin 
nə demək olduğunu da yaxşı bilirəm, fəlakətlə 
üzləşmiş insanların keçirdikləri hisslər də 
mənə tanışdır. Şirvanda baş vermiş fevral 
zəlzələsindən sonra isə mənim bildiklərimin 
və dünyagörüşümün üstünə başqa faktlar da 
əlavə oldu. 

Sən demə, dövlət başçısı təbii 
fəlakətdən ziyan görmüş insanların 

problemlərinin aradan qaldırılmasına 
şəxsən nəzarət etmək üçün ay ərzində 
bir rayona iki dəfə gələrmiş. Sən demə, 
 Prezident zərərdidələrin hamısının ərizə, 
təklif və ya nələrsə yazılmış məktublarının 
hamısını şəxsən özü götürərmiş. Sən 
demə, Prezidentin komandasında olan 
adamlar onun tapşırıqlarını bircə aya yerinə 
yetirə bilərmiş. Bu faktlarla, belə görüşlərlə 
ilk dəfədir ki, rastlaşıram. 

Prezident İlham Əliyevin Şamaxı kimi 
əhalisi çox olan şəhərdə xalqla görüşündə 
yüzlərlə sakinə əl uzadaraq salamlaşması, 
çoxsaylı vətəndaşlarla söhbətləşməsi, hal-
əhval tutması, şəkil çəkdirmək istəyənlərə 
etiraz etməməsi və bir çox başqa məqamlar 
var idi ki, xalq həmin addımları dönə-dönə 
alqışladı. 

Demək istəyirəm ki, elin gözü tərəzidir, 
cənab Prezident! Bu xalq Sizi daim 
dəstəkləyəcək!

Hilal BƏKIROV, gənc fəal: 
– Mən fevral zəlzələsindən sonrakı 

proseslərdə cənab Prezidentin nümayiş etdir-
diyi siyasi iradə və müvafiq dövlət qurumları-
nın ortaya qoyduğu peşəkarlıq və prinsipiallıq 
barədə danışarkən, Şamaxı gənclərinin 
göstərdiyi təşəbbüskarlığı da xüsusilə 
qiymətləndirmək istərdim. 

Çünki zəlzələdən dərhal sonra Heydər 
Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyinin nümayəndələri də təbii fəlakətdən 
zərərçəkmiş ərazilərdə oldular, yeraltı 
təkanların vurduğu fəsadları araşdıraraq, 
sakinlərin müraciətlərini qeydə aldılar. Toplan-
mış məlumatlar fondun rəhbərliyinə məruzə 
edildi və sair. “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi-
nin əksər üzvləri isə, təbii ki, gənclərdir. 

O ki qaldı cənab Prezidentin Şamaxıya 
martın 7-də reallaşdırdığı səfərinə, deyə 
bilərəm ki, bir gənc kimi mənim üçün ən xoş 
məqam cənab İlham Əliyevin hamı üçün, bü-
tün şamaxılılar üçün “əl çatan” olması idi. O, 
nə qədər sadə insan, səmimi siyasətçi imiş. 

Prezidentin: “Mən gəlmişəm ki, problemləri 
həll edim”, “Mənə verilən məktubların 
hər birinə baxılacaq”, “ Narahat olmayın, 
zəlzələdən uçan bütün evlər yenidən tikiləcək” 
kimi ifadələri hələ də qulağımdadır.

Qələmə aldı: 
İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Fevralın 5-də və 6-da baş verən zəlzələlərdən sonra Şamaxıya səfər edən, təbii 
fəlakətdən zərərçəkmiş adamların yanında olan Prezident Ilham Əliyev rayonun 
ən yaşlı sakinlərindən olan Saray nənə ilə görüşdə demişdi ki, eviniz tamamilə 

yenidən tikiləcək və siz buraya köçəndə mən də gələcəyəm. Şamaxılılar dövlət başçı-
mızın bu vədlərinin də yüksək səviyyədə yerinə yetirildiyinin şahidi oldular. Yəni 
Saray nənənin evi də tikildi, Prezident də onun yeni evinin ilk qonağı oldu.

 � 2019-cu il başlayandan bəri Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin imzaladığı mühüm sənədlər arasında “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” fərman xüsusi yer tutur. Sənəd Azərbaycanda 
əhalinin rifahını yüksəltmək, sosial müdafiəsini və layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.



10 mart 2019-cu il, bazar4
Novruz yarmarkalarında qiymətlər 

bazarlarla müqayisədə dəfələrlə ucuzdur
 � Ölkənin bütün şəhərlərində və rayon mərkəzlərində Prezident 

İlham Əliyevin tapşırığı ilə Novruz bayramı yarmarkaları təşkil 
olunub. Qiymətlər bazarlarla müqayisədə dəfələrlə ucuzdur. 

Bu fikirləri martın 9-da 
jurnalistlərə açıqlamasında 
Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin ərazi-təşkilat 
məsələləri üzrə köməkçisi Zeynal 
Nağdəliyev paytaxtın 3-cü 
mikrorayonu ərazisində təşkil 
olunmuş yarmarkada deyib. 

Prezident Administrasiyasının 
rəsmisi qeyd edib ki, yarmarkaların 
təşkil edilməsində məqsəd 
vətəndaşların ucuz və keyfiyyətli 
məhsullarla təmin olunmasıdır. 

Zeynal Nağdəliyev bildirib 
ki, keçən həftənin şənbə və 
bazar günlərində təşkil olunan 
yarmarkalar ilə müqayisədə 

məhsulların həm keyfiyyəti, həm 
də çeşidi baxımından xeyli irəliləyiş 
var. Qiymətlər bazarlarla müqayisədə 
dəfələrlə ucuzdur. Yarmarkalarda 
alıcılara 42 rayondan gətirilən 53 
adda məhsul təqdim edilir. Novruz 
yarmarkalarında məhsulun çeşidi 
daha da artırılmalı və keyfiyyəti 
diqqətdə saxlanılmalıdır. Təşkil 
edilən bu yarmarkalar əhalinin 
bayram əhval-ruhiyyəsinə müsbət 
təsirini göstərəcək. Bu, dövlətimizin 
başçısının xalqımızın rifahı üçün 
atdığı növbəti addımdır.

Prezidentin köməkçisi deyib ki, 
bu məsələlərə Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva tərəfindən çox 
ciddi nəzarət olunur. 

AZƏRTAC

Nəsimi rayonunda növbəti Novruz yarmarkası 

 � Martın 9-da Nəsimi 
rayonunun 3-cü mikrorayon 
ərazisində S.C.Pişəvəri küçəsi 2A 
ünvanında Novruz yarmarkası 
açılıb.

Yarmarkada respublikanın 
müxtəlif bölgələrindən fermerlər, 
ailə təsərrüfatları əhaliyə geniş 
çeşiddə kənd təsərrüfatı məhsullarını 
bazar qiymətlərindən ucuz təklif 
edirlər. Məhsulların keyfiyyətinə 
və qiymətlərinə müvafiq qurumlar 
tərəfindən nəzarət olunur. Qeyd edək 
ki, yarmarkada Qəbələ, Beyləqan və 

Cəlilabad rayonlarından gətirilən 
məhsullar satılır.

Dövlətimizin başçısının tapşırı-
ğına əsasən təşkil edilən bu yarmar-

kaların məqsədi fermerlərin, sahib-
karların öz məhsullarını əlverişli 
şəraitdə sata bilməsi, əhalinin isə 
ucuz qiymətə məhsul almasıdır. Belə 
tədbirlər əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə etibarlı təminatında, süni qiymət 
artımının qarşısının alınmasında və 
istehlakçıların seçim imkanlarının 
artırılmasında mühüm rol oynayır. 

Xatırladaq ki, dövlətimizin başçı-
sının tapşırığı ilə paytaxtın 14 ünva-
nında, ölkənin bütün şəhər və rayon 
mərkəzlərində martın 2-dən etibarən 
hər həftənin şənbə və bazar günləri, 

martın 16-dan 21-dək isə hər gün 
Novruz yarmarkaları keçirilir.

AZƏRTAC

Novruz yarmarkasında müxtəlif çeşidli  məhsullar

 � Martın 9-da 
paytaxtın Nizami rayonunun 
Naxçıvanski küçəsi, 74 
ünvanında (8-ci kilometr 
yarmarkası) kənd təsərrüfatı 
məhsullarının növbəti Novruz 
yarmarkası təşkil olunub.

Səhər saat 9:00-dan açılan yar-
markada respublikanın müxtəlif 
bölgələrindən gəlmiş fermerlər rayon 
sakinlərinə öz məhsullarını təklif 
ediblər.

Yarmarkanın fəaliyyəti ilə tanış 
olan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Eldar Əzizov buradakı 
qiymətlərlə maraqlanıb. Deyib ki, 
paytaxt əhalisi üçün təşkil olunan 
kənd təsərrüfatı yarmarkası prak-
tikasını gələcəkdə daha geniş tətbiq 
etməliyik: “Bunun üçün ehtiyatlar 
da mövcuddur. Hesab edirəm ki, bu 
praktikadan daha səmərəli istifadə 
etmək mümkündür. Qiymətlərlə 
tanış oldum, bazarla müqayisədə 
fərq var. Proses dərinləşdikcə hesab 
edirəm ki, daha yaxşı qiymətlərə nail 
olacağıq”.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin apa-
rat rəhbəri Aqil Quliyev bildirib ki, 
ölkə başçısının tapşırığı ilə Bakının 
14 məntəqəsində kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmarkası təşkil 
olunub. Yarmarkalarda müxtəlif 

rayonlardan fermerlər və qida is-
tehsalçıları iştirak edirlər: “Burada 
məhsulların bazar qiymətlərindən 
daha ucuz olması təmin edilir. Yar-
markaya fermerlərin birbaşa çıxışı, 
eyni zamanda, bazara gəlmək istəyən 
fermerlərin nazirlik tərəfindən 
nəqliyyat vasitələri ilə təmin 
edilməsi, eləcə də hər hansı ödənişin 
tələb olunmaması məhsulların maya 
dəyərinin daha aşağı olmasına səbəb 
olur. Buna görə də, maya dəyəri 
aşağı olduğundan yarmarkadakı 
məhsullar bazar qiymətlərindən 

xeyli ucuzdur”.
Yarmarkada qiymətlərdən razılıq 

edən alıcılar onlara yaradılan şəraitə 
görə minnnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Müştərilərə pendir məhsulları 
təklif edən İmişli rayon sakini, 
fermer Füzuli Əmirəliyev bildirib 
ki, müxtəlif çeşiddə olan məhsullar 
ucuz olmaqla yanaşı, həm də 
keyfiyyətlidir. Belə ki, pendir 
məhsullarının qiyməti 3-5 manat 
arasındadır. F.Əmirəliyev bu sahə 
ilə 25 ildir məşğul olduğunu və 
məhsulların istehsalının böyük 
zəhmət hesabına ərsəyə gəldiyini 
deyib.

Bal məhsulları satan Astara 
rayon sakini Bəhram İbrahimov isə 

arıçılığın ata-baba peşəsi olduğunu 
söyləyib. Onun sözlərinə görə, arıçılıq 
maraqlı olmaqla yanaşı, həm də 
gəlirli sahədir. Astaralı fermer qeyd 
edib ki, alıcılara təklif edilən cökə, 
çiçək və meşə balının qiyməti 20 
manatdan 35 manatadəkdir.

Xatırladaq ki, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin təşkil etdiyi yarmar-
ka şənbə və bazar günləri, martın 
16-dan 21-dək isə hər gün fəaliyyət 
göstərəcək.

AZƏRTAC

Teatrımız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
 � Bir qrup mədəniyyət və incəsənət xadiminin Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva ilə görüşü əhəmiyyətli bir hadisə oldu.

Xalq artisti, Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqının sədr müavini 
Hacı İsmayılov da bu görüşdə iştirak 
edib. Milli Teatr Günü münasibətilə 
Xalq artisti ilə əlaqə saxladıq, onun 
Azərbaycan teatrının inkişafı ilə bağlı 
fikirlərini öyrənmək istədik. 

Xalq artisti bildirdi ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin mədəniyyətə 
qayğısı, diqqəti bu gün də məhz 
 Prezident İlham Əliyev tərəfindən da-
vam etdirilir. Azərbaycan teatr sənəti 
çox şərəfli bir inkişaf yolu keçmişdir. 
Ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyəti illərində milli teatrları-
mız əsl inkişaf yoluna çıxarıldı. 

Mən 50 ildir Akademik Mil-
li Dram Teatrında çalışıram. Ulu 
öndər dəfələrlə bizim teatrda olub, 
tamaşalardan sonra səhnə arxa-
sında yaradıcı heyətlə görüşüb. Bu 
görüşlər böyük yaradıcılıq stimulu 
verirdi. Mən İlham Əliyevlə görüşdə 
də dedim ki, cənab Prezident, kol-
lektivimiz Sizi həmişə arzulayır, 
həmişə istəyir. Çünki bu adət bizə ulu 
öndər tərəfindən miras qalmışdır. 
O, həmişə teatra gələndə tamaşadan 
sonra aktyorlarla, rejissorlarla söhbət 
edirdi. İndi də bu istək var, həmişə də 
bizim işçilər tərəfindən səsləndirilir.

Möhtərəm Prezidentimizə 
ürəkdən təşəkkür edirəm. Görüşdə 
də dedim: “Nəinki mədəniyyət 
xadimləri, bütün Azərbaycan xalqı 
Sizi çox istəyir, xalqın Prezidentə 
böyük ehtiramı, böyük inamı var. 
Mədəniyyət işçiləri, hamımız sevini-
rik ki, bizim belə Prezidentimiz var. 
Dünya şöhrətli, gözəl, böyük siyasəti 
olan, Azərbaycanın xoşbəxtliyini 
təmin edə bilən bir insan bizim 

möhtərəm Prezidentimizdir, 
dövlətimizin başçısıdır”.

Teatr Xadimləri İttifaqının sədr 
müavini əlavə etdi ki, işlədiyim 
Azərbaycan Akademik Milli Dram 
Teatrı bu illər ərzində böyük uğurlar 
qazanıb. Uğurlarımız da onda olub ki, 
biz elə saydığımız yerdə qalmamışıq. 
Bizim teatrda əvvəllər iki səhnə – 
böyük səhnə və kiçik səhnə olub, indi 
isə artıq böyük səhnədən başqa dörd 
səhnəmiz var.

 Görün son illər paytaxtımızda 
və regionlarda nə qədər teatr əsaslı 
təmir olunub. Yeni-yeni əsərlər 
repertuara daxil edilib. Teatrlarımız 
tamamilə yenilənib.

 Xalq artisti Teatr Xadimləri 
İttifaqının fəaliyyətindən də danışdı. 
Dedi ki, təşkilatımızın gördüyü işlər 
çoxdur. Prezidentimizlə görüşdə də 
bunu bildirdim: bizdə çatışmayan, 
daha doğrusu, arzu olunan odur ki, 
Azərbaycanda gənc dramaturqlara və 
gənc rejissorlara çox böyük ehtiyac 
var. Biz də bu problemi həll etməyə 
çalışdıq. Keçən il bizim ittifaqda beş 
yaradıcılıq laboratoriyası açılıb. Gənc 
rejissorların, aktyorların, debütant 

rejissorların, tənqidçilərin və bir də 
gənc dramaturqların laboratoriyası 
artıq fəaliyyət göstərir. Burada 43 
nəfər təhsil alır və mən inanıram ki, 
onların Azərbaycan mədəniyyətinə 
böyük töhfələri olacaq. Çünki bunlar 
hamısı gəncliyə aiddir və gənclər 
mütləq bu sənətə gəlməlidirlər. 

H. İsmayılov qeyd etdi ki, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri İtti-
faqı dünyada tanınmış Beynəlxalq 
təşkilatların -- UNESCO-nun 
Beynəlxalq Teatr İnstitutunun, 
Beynəlxalq Teatr İttifaqları Konfe-
derasiyasının üzvüdür. Buraya MDB, 
Baltikyanı ölkələr, bir də Gürcüstan 
daxildir. Bu forumda Azərbaycanı 
5 gənc dramaturq, 6 teatr rəssamı, 
3 tənqidçi təmsil edib və iki tamaşa 
oynanılıb. Hazırda isə Mədəniyyət 
Nazirliyinin bilavasitə təşəbbüsü, 
maddi köməyi və Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqının təşkilatçılığı 
ilə Moskvadakı Şukin adına Te-
atr Məktəbində bizim 10 gənc 
təhsil alır, həm aktyor kimi, həm 
də rejissor kimi. Mən inanıram 
ki, onlar qayıdandan sonra bizim 
mədəniyyətimizə öz töhfələrini 
verəcəklər və eyni zamanda, 
özlərinin yeni teatr düşüncələrini 
gətirəcəklər.

Bu gün teatrlarımıza dövlət qay-
ğısı artmaqdadır. Elə bu yaxınlarda 
Prezidentimiz teatrların inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla 
həm paytaxt, həm də region te-
atrlarına maddi yardım edilməsi 
nəzərdə tutulur. Əlbəttə, Milli Teatr 
Günü ərəfəsində belə bir sərəncamın 
imzalanması teatrlarımızın gələcək 
inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq.

Şükufə SÜLEYMANLI

Əhalinin sosial müdafiəsi gücləndirilir
 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Əhalinin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncamı 577 minədək vətəndaşın rifahının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişə imkan verib. Onlardan 165 
min 376 nəfəri ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə xəstələnmə, 
əmək zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada 
olmaqla, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar səbəblərdən 
əlilliyi olan (əmək pensiyası almayan) vətəndaşlardır.

Sərəncama əsasən, bu kateqoriyaya 
aid vətəndaşlardan I qrup əlilliyi olan 
şəxslərə ödənilən sosial müavinətin 
məbləği 83 faiz artırılaraq 82 manatdan 
150 manata, onlar üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aylıq 
təqaüdünün məbləği isə 37 faiz artırıla-
raq 73 manatdan 100 manata çatdırılır. 

Sərəncam, həmçinin I qrup əlilliyi 
olan şəxslərə qulluq edənlərə Prezi-
dentin aylıq təqaüdü kimi 50 manat 
məbləğində təqaüdün təsis edilməsini 
nəzərdə tutur. 

Beləliklə, I qrup əlilliyə görə sosi-
al müavinət (150 manat) və təqaüd 
(100 manat+50 manat) formasında 
aprelin 1-dən, ümumilikdə, 300 manat 
ödəniləcək.  

Eyni zamanda, sərəncama əsasən, 
həmin vaxtdan sosial müavinətin 
məbləği  II qrup əlilliyə görə 2,1 dəfə ar-
tırılmaqla  61 manatdan 130 manata, III 
qrup əlilliyə görə isə 2,1 dəfə çox olmaq-
la 52 manatdan 110 manata çatdırılır. 

Prezidentin əhalinin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması yolunda 
atdığı addımı vətəndaşlar inqilabi addım 
kimi dəyərləndirir və razılıqlarını bildirlər. 

Bu barədə iqtisad üzrə fəlsəfə dokto-
ru Suraya İSMAYILOVA dedi:

– Ölkədə mövcud olan nöqsanları 
aradan qaldırmaq, vətəndaşları narahat 
edən problemləri gündəlikdən çıxar-
maq, insanların rifahını yaxşılaşdırmaq, 
nəzərdə tutulan layihələri reallaşdırmaq, 
daha güclü, qüdrətli dövlət qurmaq 
qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdəndir. 
Aparılan islahatların, yeni idarəetmə 
sisteminə keçidin prioritetini də məhz bu 
prinsiplər təşkil edir. Dövlət başçısının 
bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü 
siyasi kurs əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq 
mövqelərimizi də möhkəmləndirir. 

Son vaxtlar həyata keçirilən islahatlar, 
dövlət başçısının imzaladığı fərman 
və sərəncamlar artıq öz bəhrəsini 
verir. Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi möhtərəm Prezidentimi-
zin həyata keçirdiyi siyasətin prioritetidir. 

Mən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə də 
məşğulam. İşimlə əlaqədar rayonlara 
tez-tez gedir, köçkünlərlə görüşürəm. 
Onların yaşayış səviyyəsini yaxşı bilirəm.  
Azərbaycan Prezidenti son müşavirədə 
məcburi köçkünlərlə bağlı bu il çox geniş 
inşaat proqramlarının icra ediləcəyini, 
7 minədək köçkün ailəsinin yeni 
mənzillərlə, evlərlə təmin olunacağını, 
şəhid ailələri üçün 800 mənzil veriləcəyini 
diqqətə çatdıranda mən də sevindim. 
Müşavirədən sonra imzaladığı “Məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər tutulan 
şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin ar-
tırılması haqqında” sərəncamla bu kate-
qoriyadan olan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin məbləğini 2019-cu il aprelin 
1-dən 50 faiz artırması isə, həqiqətən 
köçkünlərin həyatında, deyərdim ki, 
dönüş oldu. Yəni, köçkün ailəsinin hər bir 
üzvünə indiyədək 40 manat ayrılmışdısa, 
bundan sonra 60 manat ödənəcək. Hələ 
onu demirəm ki, onların içində minimum 
əmək haqqı alanı da var, tələbəsi də, əlil 
uşağı olanı da... 

Sərəncam 500 min nəfərə yaxın 
məcburi köçkünə şamil ediləcək və 
buna dövlət büdcəsindən külli miqdarda 
vəsait ayrılacaq.  

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət təhlükəsizliyi orqanları əməkdaşlarının 
peşə bayramı ərəfəsində iməcilik keçirilib
 � Ümummilli lider Heydər Əliyev ətraf 

mühitin mühafizəsinə, Azərbaycan təbiətinə 
xüsusi önəm verərək, daim onun təbii və ilkin 
toxunulmazlığının qorunmasını ən vacib 
məsələlərdən sayırdı. Görkəmli dövlət xadimi 
gərgin iş qrafikində vaxt taparaq, əlinə bel alıb 
ağacəkmə, yaşıllığa qulluq kampaniyalarında 
və müxtəlif iməciliklərdə fəal iştirak edirdi. Ulu 
öndərin müdrik siyasətini uğurla davam etdirən 
Prezident İlham Əliyev təbiətə dövlət qayğısını 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Təbiətin 
mühafizəsi ilə əlaqədar yeni şəraitə uyğun xüsusi 
proqramlar həyata keçirilir. 

Dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyev, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva, Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-preziden-
ti, IDEA İctimai Birliyinin 
təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyeva ulu öndərin saf 
və təmiz ətraf mühitlə 
bağlı arzu və planlarını 
dönmədən və qətiyyətlə 
həyata keçirirlər. Artıq 
ölkədə ekoloji tarazlığın 
qorunması, yaşıllaşdırma, 
ağaclara qulluq kütləvi və 
davamlı prosesə, vətəndaş 
vərdişinə çevrilib.

Bu gün Dövlət 
Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
(DTX) şəxsi heyəti zəngin 
və mənalı ömrünün 25 
ilini dövlət təhlükəsizlik 
orqanlarında xidmətə həsr 
etmiş ümummilli liderin 
yaratdığı və miras burax-
dığı nəcib və ibrətamiz 
ənənələri şərəflə davam 
etdirir. 

DTX-nin ictimai 
əlaqələr şöbəsindən  
bildiriblər ki, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 
təhlükəsizliyi orqanları 
əməkdaşlarının peşə bay-
ramı ərəfəsində ənənəvi 

olaraq bahar iməciliyi 
keçirilib. DTX-nin rəhbər 
işçilərinin, əməkdaşlarının 
və kursantlarının iştira-
kı ilə keçirilən iməcilik 
Xidmətin istirahət 
mərkəzinin bütün ərazisini 
əhatə edib, abadlıq və 
təmizlik işləri aparılıb. 
Sahilboyu toplanan tullan-
tılar, o cümlədən küləyin 
gətirdiyi sellofan, kağız 
parçaları və ətraf mühitə 
ziyanlı digər qalıqlar bir 
yerə yığılaraq texnika 
vasitəsilə daşınıb. Ərazi 

quru otlardan təmizlənib, 
ağaclara qulluq göstərilib, 
onların dibi açılıb, quru-
muş budaqlar budanıb. 

Belə aksiyalar ekoloji 
tarazlığın bərpası və ətraf 
mühitin qorunması, insan-
ların sağlamlığının təmin 
edilməsi istiqamətində 
görülən işlərin davamıdır.

Qeyd edək ki, bu il 
martın 28-də Azərbaycan 
təhlükəsizlik orqanlarının 
yaranmasının 100 illiyi 
tamam olur.

 AZƏRTAC



Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən 
məlumatda deyilir ki, təlimlərə 10.000 nəfərədək şəxsi 
heyət, 500-dək tank, zirehli texnika, eləcə də avtomobil 
və xüsusi texnika, 300-dək müxtəlif çaplı raket və artil-
leriya qurğusu, reaktiv yaylım atəş sistemi və minaatan, 
20-dək müxtəlif təyinatlı ordu və cəbhə aviasiyası cəlb 
olunacaq.

Təlimlərdə qoşunlar hücum əməliyyatının hazırlanma-
sı, şərti düşmənə bir neçə istiqamətdə zərbə vurulması, 
onun müdafiəsinin yarılması və qruplaşmalarının darma-
dağın edilməsi, eləcə də düşmən ərazisinin dərinliyində 
yerləşən hərbi və strateji obyektlərə raket-artilleriya 
zərbələrinin endirilməsi tapşırıqlarını yerinə yetirəcək.

Eyni zamanda, təlim mərkəzləri və ümumqoşun poli-
qonlarında müasir silah sistemləri və vasitələrinin tətbiqi 
ilə döyüş atışları, o cümlədən raket buraxılışları praktiki 
icra olunacaq.
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Tabor komandirlərinin 
hazırlıq səviyyəsi yoxlanılıb 

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız məlumatda bildirilir ki, 
Döyüş Hazırlığı və Hərbi Təhsil Baş İdarəsi tərəfindən təlim 
mərkəzlərində, poliqonlarda keçirilən yoxlamalar zamanı 
zabitlərin fərdi keyfiyyətləri, müasir ümumqoşun döyüşünün 
idarə edilməsi üzrə təcrübələri, praktiki vərdişləri, tabo-
run silahlanmasında olan silah və hərbi texnikanın döyüş 
tətbiqi qaydaları, o cümlədən istismarı üzrə bilikləri də 
qiymətləndirilib.

Zabitlərin nəzəri biliklərinin təyin edilməsi məqsədilə 
rəhbər sənədlərin öyrənilməsi üzrə testlər keçirilib, atış, takti-
ki-xüsusi və fiziki hazırlıq, eləcə də döyüş maşınlarının idarə 
olunması üzrə məqbullar qəbul edilib.
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“Mehr” agentliyi xəbər verir ki, tankerə 11 sürətli pirat qa-
yığı yaxınlaşıb. Lakin Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən həmlə 
dəf edilib.

Tankerin göyərtəsində 150 min ton neft olub. Qeyd edək 
ki, son illərdə İranın Hərbi-Dəniz Qüvvələri fəaliyyət dairəsini 
genişləndirərək, ölkənin gəmilərini Hind okeanında və Ədən 
körfəzində Somali dəniz quldurlarından qoruyurlar.

Babül-Məndəb boğazı bütün dünyada “butılka boğazı” 
adlandırılan bir neçə boğazdan biridir.

 � SSRİ Xalq artisti Vladimir 
Etuş 97 yaşında dünyasını dəyişib. 
Bu barədə Vaxtanqov adına teatrın 
direktoru Kirill Krok məlumat verib.

Aktyor 1922-ci ildə Moskvada yəhudi 
ailəsində düyaya gəlmişdir. Bundan əvvəl 
V.Etuş bir neçə dəfə səhhətində yaranmış 
problemlə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilib. 
Ötən il yayda İtaliyada istirahət zamanı 
səhhəti pisləşən aktyor Moskvaya qa-
yıtdıqdan sonra Piroqov xəstəxanasına 
yerləşdirilmişdi. Teatr mövsümünün 

açılışına qədər vəziyyəti yaxşılaşan aktyor 
yenidən teatra qayıtmışdı. 

Cümə günü səhhəti yenidən pisləşən 
aktyor Moskva xəstəxanalarından birinin 
reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilsə də onu 
xilas etmək mümkün olmayıb. 

Aktyorun qızı Raisa bildirib ki, atasının 
ürəyində problemlər olub. Dəfn xərclərini 

dövlət və teatr öz üzərlərinə 
götürüblər. Vladimir Etuş No-
vodeviçye qəbiristanlığında 
ailə sərdabəsində dəfn 
olunacaq.

Kəskin xarakterli və komik 
rolların mahir ifaçısı olan 
Vladimir Etuş “Qafqaz əsiri”, 
“12 stul”, “İvan Vasilyeviç 
peşəsini dəyişir”, “Üç muş-
ketyor”, “Yeniyetmə” və digər 
filmlərdə yaddaqalan obraz-
lar yaratmışdır. Aktyor 40-dan 
çox filmdə çəkilmişdir.
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Pensiya sisteminin proqnozlaşdırılması 
üzrə yeni konsepsiya hazırlanacaq 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev Trend-ə bildirib ki, 
il ərzində yeni konsepsiya hazırlanacaq 
və bu konsepsiya 2030, 2040, 2050 və 
sonrakı illər üçün Azərbaycanın pensiya 
sistemini proqnozlaşdıracaq: “Konsepsiya 
Azərbaycanın pensiya sistemində islahat-
lar çərçivəsində hazırlanır. Gələcəkdə biz 
Azərbaycanda pensiya sisteminin daha 
iki səviyyəsini tətbiq etmək istəyirik. 
Bu, beynəlxalq praktikada geniş istifadə 
olunur. Bu məqsədlə biz yerli və xarici 
ekspertləri cəlb etmişik”.

S.Babayev xatırladıb ki, ötən il dövlət 
başçısı 2006-cı ilədək vətəndaşların sığor-
ta stajının amnistiyasını təmin edən tarixi 
qanun qəbul edib: “Bu, bizə 1 yanvar 
2019-cu ildən pensiyanın təyin olun-
masını avtomatlaşdırmağa imkan verdi 
və biz artıq pensiyanı elektron şəkildə 

alan 5 mininci pensiyaçı ilə görüşmüşük. 
Şübhəsiz ki, bu, mühüm islahatdır və 
dünyanın çox az ölkəsində bu praktika 
mövcuddur. Fikrimcə, biz bu baxımdan 
pensiyaların təyin olunması sisteminin 
təşkili üzrə ən yaxşı nümunələrdən biri 
olacağıq. Amma bununla bizim islahatla-
rımız bitmir. Bildiyiniz kimi, dövlət başçısı 
Azərbaycanda minimum pensiyanı 160 
manat həcmində müəyyən edib ki, bu 
da yaşayış minimumu həddini üstələyir. 
Ona görə də bu addım bizə pensiyaçı-
ların həyat şəraitini yüksəltməyə imkan 
verəcək”.

Xatırladaq ki, 2019-cu ilin martın 1-dən 
Azərbaycanda minimum pensiya həcmi 
38,5 faiz artırılaraq 160 manata çatıb.

Bundan əvvəl minimum pensiya 116 
manat təşkil edirdi.

Radikal müxalifətin bu 
uğurlardan təşvişə düşməsi 
başadüşüləndir. Çünki onlar 
Prezident İlham Əliyevin dü-
şünülmüş, prinsipial siyasəti, 
dövlət başçısının müasir və 
qüdrətli Azərbaycan naminə 
açdığı yeni üfüqlər, vətəndaş 
təşəbbüskarlığına yaratdı-
ğı imkanlar qarşısında aciz 
vəziyyətdə tənqid etməyə, irad 
tutmağa arqument tapmırlar. 
Digər tərəfdən, bu nailiyyətlər 
Əli Kərimlini, “bəlkə də qaytar-
dılar” xülyası ilə “Milli Şura”ya 
toplaşanları və xəbis niyyətliləri 
xarici qrantlardan, çirkli pullardan 
məhrum edir. Bəli, onları narahat 
edən yeniləşən və inkişaf edən 
Azərbaycandır. 

Bir vaxtlar öz liderinə xəyanət 
edərək qazandığı “təcrübəni” indi 
də Azərbaycan dövlətinə qarşı 
istifadə edən Əli Kərimli və adı 
olub, özü olmayan “Milli Şura” 
əhalinin rifahının yüksəldilməsi ilə 
bağlı hakimiyyətin atdığı addım-
lara dair sızan məlumatları əlində 
bayraq edib siyasi dividend qa-
zanmağa cəhd göstərirlər. Ancaq 
unudurlar ki, xalq ağı qaradan 
seçməyi çox yaxşı bacarır və bilir 
ki, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə yönəldilmiş 
bütün tədbirlər  Prezident İlham 
Əliyevin düşünülmüş siyasi 

kursunun nəticəsidir. Bu uğur-
ların hər biri öz xalqına düşmən 
kəsilmiş Əli Kərimli və bu tipli 
insanların siyasi iflasını daha da 
sürətləndirir.

İstər 20 Yanvar Ümumxalq 
Hüzn Günündə, istərsə də Xocalı 
soyqırımı günü radikal müxalifətin 
şou göstərmək cəhdi bir daha 
təsdiqlədi ki, onlar xalqın ağrılı 
günündə də öz maddi maraqla-
rını, şəxsi ambisiyalarını ortaya 
qoymağa çalışır, belə günlərdən 
də yararlanmaq istəyirlər. Əli 
Kərimli və onun ətrafı şahidi oldu 
ki, Xocalı soyqırımı günü başda 
Prezident, Birinci vitse-prezi-
dent olmaqla 55 min nəfər – bu 
göstərici 10-15 dəfə də çox ola 
bilərdi – “Ana harayı” abidəsini 
ziyarət etdi, qarşısına əklil 
qoydu, şəhidlər ehtiramla yad 
edildi. Bir neçə saat sonra isə Əli 
Kərimli 8-10 nəfərlə – bundan 
artığını tapa bilməmişdi – guya, 

soyqırımı qurbanlarını ziyarət 
etməyə gedirdi. Əslində, “mən 
də varam” – demək istəyirdi, 
ancaq bu dəfə də alınmadı. 
Çünki artıq müxalifətin antimilli 
hərəkətlərindən təngə gəlmiş 
gəncliyin bir nümayəndəsi Əli 
Kərimlinin qarşısını kəsərək, 
onun Londondakı barlarda 
eyş-işrətlə məşğul olan oğlunun 
şəklini göstərdi və soruşdu: 

– Sənin oğlun bu kef 
məclislərinə, eyş-işrətə 

xərclədiyi pulları haradan alır? 
Ölkə başçısının oğlu hərbi 
xidmətdə, biz gənclər cəbhə 
bölgəsində, daim Vətənin 
keşiyində olduğumuz halda, bəs 
sənin oğlun haradadır? Əgər 
demək istəmirsənsə, bu şəkillər 
(Əli Kərimlinin oğlunun London-
dakı barların birində əxlaqsız 
qızlarla çəkdirdiyi şəkilləri az 
qala onun gözlərinə soxaraq 
cavab gözləyirdi) hər şeyi deyir. 
Belə oğulun atası biz gənclərə 

hansı faydalı məsləhət verə, 
yaxşı yol göstərə bilər?.

Təbii ki, Əli Kərimli heç bir 
cavab verə bilmədi. Verə də 
bilməzdi. Çünki fakt faktlığında 
qalır. Düz sözə nə deyə bilərdi? 
Əgər bu gəncin suallarına düz-
gün cavab versəydi, o zaman 
deməli idi ki, mənim və oğlumun 
xərclədiyi pulları antiazərbaycan 
qüvvələrə, ermənipərəst 
dairələrə ölkəmiz haqqında “fakt” 
ötürdüyümə görə qazanıram. Və 

yaxud deməli idi ki, bəzi qərəzli 
beynəlxalq təşkilatların ölkəmiz 
haqqında hazırladıqları iftira, 
böhtan və yalanla dolu hesabat-
ları “zənginləşdirdiyimə” görə 
aldığım “zəhmət haqqı”dır . 

Əhalinin həyat səviyyəsinin 
daha da yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirləri, xüsusilə, son vaxtlar 
bu istiqamətdə qətiyyətli ad-
dımların atılmasını başda Əli 
Kərimli olmaqla, radikal müxalifət 
nümayəndələrinin “öz əməyinin 
nəticəsi” kimi göstərməyə çalış-
ması hamıda ikrah hissi doğu-
rur. Bəlkə bu vaxta qədər icra 
olunan sosialyönümlü layihələr, 
dövlət büdcəsinin 35 faizinin 
sosialyönümlü olması, minimum 
əməkhaqqının, minimum pensi-
yanın, tələbələrin təqaüdlərinin 
də artırılması Əli Kərimli və onun 
ətrafının “əməyinin nəticəsidir”?! 
Hakimiyyətin islahatlarını üç- 

dörd min adamın iştirak etdiyi 
mitinqin nəticəsi kimi qələmə 
vermək ictimaiyyəti aldatmaq 
cəhdidir. Bu da baş tutan sevda 
deyil.  AXCP və “Milli Şura” kimi 
ölü təşkilatlar Azərbaycandakı 
ictimai-siyasi proseslərə heç bir 
təsir göstərə bilməzlər. Çünki bu 
qurumların Azərbaycanın inkişa-
fını gözü götürməyənlərin əlində 
alətə çevrildiyi artıq hər kəsə 
bəllidir.

Martın 8-də 10-12 gənc qızın 
Bakıda metronun Nizami stan-
siyasının qarşısındakı “Azad 
qadın” heykəlinin önündə “8 Marş 
– Zoraklığa Qarşı Get” şüarı 
altında aksiya keçirmək istəyi də 
antiazərbaycan qüvvələrin və 
onların yerlərdəki nökərlərinin 
növbəti araqarışdırma cəhdi idi. 
Həmin gün insanlar əllərində gül 
dəstələri qadınları təbrik etməyə 
tələsdikləri bir vaxtda qabaq-
cadan öyrədilmiş bir qrup qızın 
xarici agentliklərin “müxbirlərinin” 
müşayiəti ilə “Qadına şiddətə 
yox!” şüarı səsləndirərək diqqəti 
özlərinə cəlb etmək cəhdi heç 
bir fayda vermədi. Öyrədilmiş 
gənc qızların bu sou-tamaşası 
küçədən keçənlərdə ikrah hissi 
yaradırdı. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

“Hindistanın ən yaxşıları”

Sərgi Hindistanın PHD Ticarət və 
Sənaye Palatası tərəfindən Hindistan 
səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub və 
martın 17-nə qədər səhər saat 10.00-
dan axşam saat 18.00-a kimi açıqdır.

Xarici ölkələrdə keçirilən sərgilər 
Hindistan sənayesinin yüksək 
keyfiyyətli məhsullarını, müxtəlif 
sənaye sahələrinə aid xidmətlər və 
texnologiyaları davamlı şəkildə dünya-
ya təqdim edir.

“Hindistanın ən yaxşıları” - ən 
böyük eksklüziv Hindistan Məhsulları 
Ticarət Tədbirində velosiped, 
düyü, çay, ədviyyatlar, hədiyyələr, 
sənətkarlıq və elektronika məhsulları, 
dəftərxana ləvazimatı, ev mebeli, 
tekstil, geyim, zinət əşyaları da daxil 
olmaqla yüksək keyfiyyətli məhsul 
və xidmətlər sərgiləyən 75 Hindistan 
şirkəti iştirak edir.

Bu sərgi Hindistan və Azərbaycan 
arasında mövcud olan qarşılıqlı 

biznes əməkdaşlığı çərçivəsində 
həyata keçirilir və Hindistan 
Höküməti Ticarət və Sənaye Nazir-
liyi tərəfindən dəstəklənir.

Biznes və ticarətdən əlavə 
tədbir həmçinin, mədəni tədbirlər, 
yemək və Bollivud festivalı və s. 
vasitəsilə “Hindistanın ən yaxşıları” 
sərgisinə öz töhfəsini verməklə zəngin 
Hindistan mədəni irsini əks etdirməyə 
çalışır. Sərgiyə giriş sərbəstdir.

Hindistan və Azərbaycan arasında 
tarixi bağlar və inkişaf etməkdə olan 
ikitərəfli əməkdaşlığa əsaslanan yaxın 
dostluq münasibətləri mövcuddur. İki 
ölkə arasında enerji, əczaçılıq, kənd 
təsərrüfatı, turizm, informasiya texno-

logiyaları, elm və təhsil kimi bir sıra 
sahələrdə artmaqda olan biznes və 
ticarət əlaqələri mövcuddur.

2017-ci ildə Hindistanın 
Azərbaycana ixracının həcmi 37 
milyon dolları keçib. Hindistan və 
Azərbaycan arasındakı ümumi 
ikitərəfli ticarətin həcmi 463 milyon 
dollara çatıb. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
 Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab 
İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana əsasən, 
martın 11-dən 15-dək müdafiə nazirinin 
rəhbərliyi altında genişmiqyaslı təlimlər 
keçiriləcək.

Bakı İdman Sarayında 
(Neftçilər prospekti 26a, 
Bakı, Azərbaycan) Hin-

distanın PHD Ticarət və Sənaye 
Palatası (PHDCCI) Hindistanın 
Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi 
ilə “Hindistanın ən yaxşıları” – 
ən böyük eksklüziv Hindistan 
Məhsulları Ticarət Tədbiri”nin 
ikinci buraxılışı təşkil edilib.

Piratların 
hücumunun

qarşısı alınıb

Son bir ayda Prezident İlham Əliyevin sosialyönümlü siyasətinə uyğun 
olaraq həyata keçirilmiş ardıcıl tədbirlər, bir-birinin ardınca imzala-
dığı sərəncamlar, mühüm sosial-iqtisadi nəticələrə yönələn dövlət 

proqramları əhalinin həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənib. Bu gün 
Azərbaycan Avropa və MDB məkanında ən aşağı işsizlik göstəricisinin olduğu ölkələr 
sırasındadır. Bu inkişaf və əhaliyə göstərilən diqqət və qayğı vətənpərvər insanları nə 
qədər sevindirirsə, adlarını müxalifət qoyan bir qrup antimilli ünsürü də bir o qədər ciddi 
təşvişə salır. Öz millətinin firavanlığından, ölkənin inkişafından sevinməkdənsə, təşviş 
keçirənlər, təbii ki, xəyanətkar və satqınlardır. 

ARTIQ BAKIDADIR
Ordumuz genişmiqyaslı 

təlimlər keçirəcək

Müdafiə naziri general-polkov-
nik Zakir Həsənovun təsdiq 

etdiyi 2019-cu il üçün döyüş hazır-
lığı planına əsasən Azərbaycan Or-
dusunun qoşun növ və qismlərində, 
birlik və birləşmələrində tabor 
komandirlərinin hazırlıq səviyyəsi 
yoxlanılıb.

Ümumilikdə, islahatlar 
 prosesi, o cümlədən pensiya 
təminatı sahəsində islahatlar 
yüksək səviyyədə davam edir 
və Azərbaycanın dövlət siyasəti 
çərçivəsində həyata keçirilmiş 
vacib addımlar bunun bariz 
nümunəsidir.

İranın Hərbi Dəniz Qüvvələri piratların neft 
tankerinə hücumunun qarşısını alıb. Hadisə 
Babül-Məndəb boğazında baş verib.

Aktyor Vladimir Etuş 
dünyasını dəyişib

Radikal müxalifəti təşvişə salan 
AZƏRBAYCANIN INKIŞAFIDIR 
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Nizami Xudiyevin ömrünün 
ixtiyar çağında yazıb çap etdir-
diyi “Ömürdən səhifələr” kitabını 
vərəqləyirəm. İlk səhifələri oxu-
yanda Nizaminin uşaqlığı, hansı 
mühitdə doğulub tərbiyə alması 
haqqında məndə dolğun təsəvvür 
yaranır. Gələcəkdə tələbə yoldaşım, 
dostum olacaq Nizaminin uşaqlığını 
görməsəm də, Azərbaycanımızın 
füsünkar bir parçası olan Naxçıvanı, 
Şahbuzu görməyim gənclik dostu-
mun uşaqlığı haqqında təsəvvürümü 
əhəmiyyətli dərəcədə dolğunlaşdır-
maq, təxəyyülümü zənginləşdirmək 
gücündəymiş... 

Nizami Xudiyevin xoşbəxtliyi 
ondadır ki, həmişə müəllimlərinin 
sevimli tələbəsi olub. Onun ictimai 
həyat və elm sahəsində uğurları 
N.Xudiyevə dərs deyən insanların 
qəlbini iftixar hissi ilə doldurub. 
Nizaminin müəllimlərindən professor 
Əbdül Əlizadənin, Afad Qurbanovun, 
Paşa Əfəndiyevin və başqalarının 
öz yetirmələri haqqında xoş sözlər 
söyləmələri təsadüfi səciyyə daşımır: 

“Dərs dediyim tələbələrin bir 
çoxu ilə həmişə fəxr etmişəm. 
Onlardan biri də Nizami Xudiyevdir. 
Nizami ADPU-nun tarixində xüsusi 
yer tutan görkəmli şəxsiyyətlərdən 
biridir” (Ə.Əlizadə); 

“Nizami olduqca mədəni, 
qayğıkeş insandır. İstər respublika 
daxilində, istərsə də xarici ölkələrdə 
keçirilən konfrans və simpoziumlar-
dakı məruzə və çıxışlarında o, bir 
çox elmi-nəzəri məsələlərə toxu-
nur, dilçiliyimizin qarşısında duran 
müəyyən qlobal məsələlər ətrafında 
nüfuzlu söz deyir” (A.Qurbanov); 

“Nizami Xudiyev mənim ən 
istedadlı, ən sevimli tələbələrimdən 
biri olub. Onun ədəbi dil tarixi 
haqqında kitabı bütün türk dünya-
sında məşhurdur. Nizami xalq üçün, 
dövlət üçün böyük işlər görür” (Paşa 
Əfəndiyev). 

İnsana ən yaxşı dəyər onu daim 
müşahidə edən insanlar tərəfindən 
verilir. Bu baxımdan Nizami Xudiyev 
haqqında ölkəmizin nüfuzlu ziya-
lılarının, alimlərinin, yazıçılarının, 
digər peşə və sənət adamlarının 
fikir və mülahizələri onun portretini 
daha da dolğunlaşdıran vasitəyə 
çevrilir. Bu baxımdan dilçi alimlərdən 

Ağamusa Axundovun, Yusif Seyi-
dovun, Nizami Cəfərovun, Həsən 
Balıyevin, Müseyib Məmmədovun, 
İsmayıl Məmmədovun, Vilayət 
Əliyevin, Buludxan Xəlilovun, 
ədəbiyyatşünaslardan Xasay Cab-
barovun, İsa Həbibbəylinin, Xalq 
yazıçıları Elçinin, Mövlud Süley-
manlının, Cavad Heyətin, Ziyad 
Səmədzadənin, Mailə Muradxanlı-
nın, Ağalar Mirzənin və başqalarının 
fikirləri mənim üçün bir neçə baxım-
dan maraqlı göründü. Bütün bu fikir 
və mülahizələr Nizami Xudiyevin 
siyasi əqidəsinə, elminə, işgüzarlı-
ğına, şəxsiyyətinə verilən dəyərin 
göstəricisidir.

Nizami Xudiyevin şəxsiyyətinə, 
elminə, təşkilatçılıq qabiliyyətinə, 
əqidəsinə ən yüksək dəyəri 
isə ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev və onun ləyaqətli davam-
çısı, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev vermişdir. 
Nizamiyə etimad göstərilib böyük 
vəzifələr tapşırılması da, onun 
Əməkdar elm xadimi fəxri adı alması 
da, “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi 
də bu iki siyasi liderin adı ilə bağlıdır.

...Mətbuatda Nizami Xudi-
yev haqqında xeyli məqaləm 
dərc olunub. Bu məqalələrin hər 
birində dostumun portretinin əsas 
cizgilərini verməyə çalışmışam. 
Həmin məqalələri təzədən nəzərdən 
keçirirəm. Onların heç birini para-
lamağa, redaktə eləyib yeniləməyə 
əlim gəlmir... On il bundan qabaq 
Nizami Xudiyevin 60 illik yubileyi 
münasibətilə yazıb nəşr etirdiyim 
“60 yaşın zirvəsindən baxanda” 
adlı məqaləni eynilə burda vermək 
qərarına gəldim. Budur həmin 
məqalə:

“Ömür yolu yaradanın insana 
bəxş еlədiyi ən gözəl hədiyyədir. Bu 
hədiyyədən isə hərə bir cürə istifadə 
еdir, bəhrələnir. Hərə öz ömrünü, öz 
talеyini yaşayır. Xоşbəxt о adamdır 
ki, həyatının ixtiyar çağına ləyaqətlə 
çata bilir və ömrün zirvəsindən 
kеçdiyi yоllara baxanda ürəyi fərəh 
hissi ilə döyünür. 

Görkəmli dilçi alim, “Şöhrət” or-
denli Əməkdar еlm xadimi, filоlоgiya 
еlmləri dоktоru, prоfеssоr Nizami 
Xudiyеv məhz bеlə insanlardan 
biridir. Yetmiş yaşın zirvəsindən 

baxanda şərəfli, ləyaqətli bir ömür 
yоlunun səhifələri vərəq-vərəq can-
lanır insanın gözləri önündə. 

Bəli, ömrün bu ucalığından 
baxanda adam istər-istəməz 
kövrəlir, ötənləri-kеçənləri yada 
salmalı оlur. Nizami Xudiyеv də 
ömrün bu zirvəsinə alnıaçıq, üzüağ 
çıxan, yüksək ad-san, şan-şöhrət, 
xətir-hörmət sahibinə çеvrilən, 
övlad-nəvə sеvinci dadan bəxtiyar 
alimlərimizdəndir. Nizami Əməkdar 
еlm xadimidir, ‘’Akadеmik Yusif 
Məmmədəliyеv’’, ‘’Abdulla Şaiq’’, 

‘’Araz’’, ‘’İnam’’, ‘’Nailiyyət’’, ‘’Qızıl 
qələm’’ və s. mükafatların laurеatı, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, 
bir sıra nüfuzlu еlmi təşkilatların, 
müdafiə şuralarının üzvüdür. О, 
rеspublikamızda böyük nüfuz sahibi 
оlan ziyalılarımızdandır. Ancaq hamı 
kimi Nizami də bu zirvəyə asanlıqla 
gəlib çıxa bilməyib. Gərgin zəhmət, 
yuxusuz gеcələr, xalqının, millətinin 
gələcəyinə böyük inam оnu bu 
zirvəyə gətirib çıxarmışdır.

Naxçıvanın sayılıb-sеçilən 
ziyalılarından birinin – uzun müddət 
“Şərq qapısı’’ qəzеtinin rеdaktоru 
işləmiş Mənaf Xudiyеvin ailəsində 
dünyaya göz açan Nizami uşaqlıq 
illərini Şahbuz rayоnunda kеçirib. 
Ziyalı ailəsində dоğulduğundan 
atasının zəngin kitabxanasından 
istifadə еdib. Еvlərində Naxçıvanın, 
о cümlədən də rеspublikamızın 
görkəmli adamlarını görən, оnların 
söhbətini, еlmi mübahisələrini 
dinləyən Nizaminin ürəyində filоlоq 
оlmaq arzusu baş qaldırıb. Оrta 
məktəbi əla qiymətlərlə bitirən Ni-
zami tərəddüd еtmədən sənədlərini 
о zamankı Lеnin adına Azərbaycan 
Pеdaqоji İnstitutunun filоlоgiya 
fakültəsinə vеrib. Bax, Nizami ilə 
mənim tanışlığım, dоstluğum da о 
zamandan başlayıb.

1966-cı ilin sеntyabr ayı 
idi. Rеspublikamızın ayrı-ayrı 
şəhərlərindən, rayоnlarından, 
kəndlərindən ali təhsil almaq üçün 
Bakıya gələn gənclər hələ bir-birlərini 
yaxşı tanımırdılar. Nədənsə еlə ilk 
gündən Nizami ilə dоstlaşdıq, еyni 
partada əyləşdik, еyni yataqxanada 
qaldıq, kitabxanaya еyni gеtdik, 
dərslərə birlikdə hazırlaşdıq. Dörd 
illik tələbə həyatı bizi bir-birimizə çоx 

yaxınlaşdırdı, dоğmalaşdırdı. Еlə 
buna görə də mən Nizamini bəlkə 
də hamıdan yaxşı tanıyıram. Оnun 
qabiliyyəti, istеdadı zəhmətsеvərliyi 
sayəsində tеzliklə cilalandı. Sеminar 
məşğələlərində, disputlarda, ədəbi 
gеcələrdə, şair və yazıçılarla 
görüşlərdə çıxışları təkcə tələbələrin 
yоx, müəllimlərin də çоx xоşuna 
gəlirdi. 

Nizami həm dərslərini yax-
şı оxuyur, həm institutun ictimai 
həyatında fəal iştirak еdir, həm 
Tələbə Еlmi Cəmiyyətinin xətti ilə 

araşdırmalar aparır, ilk еlmi 
məqalələrini yazıb çap еtdirir, həm 
də vоlеybоl yarışlarında оxuduğu ali 
məktəbin idman şərəfini qоruyurdu. 
Adama qəribə gəlirdi ki, bir bеlə 
işi bir adam nеcə çatdırır, nеcə bu 
işlərin hamısında еyni dərəcədə 
uğur qazanır? 

Nizamini yaxından tanıyanlar-
dan biri kimi yaxşı bilirdim ki, bu 
nailiyyətlərin birinci səbəbi Nizaminin 
istеdadı, qabiliyyəti, ikinci səbəbi isə 
оnun həddindən artıq çalışqanlığı, 
zəhmətsеvərliyi idi…

Yaxşı yadımdadı akt zalında 
Xalq yazıçısı Sülеyman Rəhimоvla 
görüş kеçirilirdi. Tələbələr adın-
dan danışmaq üçün sözü Nizami 
Xudiyеvə vеrdilər. Nizami еlə 
məntiqli, məzmunlu bir çıxış еlədi 
ki, hamı hеyran qaldı. Оnun səlist 
nitqi, aydın mühakiməsi Sülеyman 
müəllimin çоx xоşuna gəldi. Bu 
nəhəng yazıçı çıxışının sоnunda 
Nizamini çоx təriflədi, dеdi ki, bu 
оğlanın gözəl gələcəyi var.

Dоğrudan da, Sülеyman 
Rəhimоvun uzaqgörənliklə vеrdiyi 
prоqnоz özünü dоğrultdu. Ali təhsili 
əla qiymətlərlə başa vuran Nizami 
Еlmi Şuranın qərarı ilə “Azərbaycan 
dilçiliyi’’ kafеdrasında müəllim sax-
lanıldı. 1978-ci ildə ‘’Abdulla Şaiqin 
nəsr dili’’ mövzusunda dissеrtasiya 
müdafiə еdərək filоlоgiya еlmləri 
namizədi alimlik dərəcəsi aldı, 
1981-ci ildən kafеdranın dоsеnti 
kimi səmərəli fəaliyyət göstərməyə 
başladı, tələbələrin sеvimli 
müəllimlərindən birinə çеvrildi. 
Еlə həmin il Azərbaycan SSR Ali 
Sоvеtinin Fəxri Fərmanı ilə təltif 
оlundu.

Еlmi araşdırmalarını uğurla 
davam еtdirən Nizami Xudiyеv 
1990-cı ildə “Azərbaycan ədəbi dili 

lüğət tərkibinin inkişaf qanunauyğun-
luqları” mövzusunda dissеrtasiya 
müdafiə еdərək filоlоgiya еlmləri 
dоktоru alimlik dərəcəsi aldı, еlə 
həmin il prоfеssоr еlmi adına layiq 
görüldü. Ölkəmizin, еləcə də о 
zamankı Sоvеtlər Birliyinin tanınmış, 
görkəmli dilçi alimləri Nizaminin 
еlmi araşdırmalarını çоx yüksək 
qiymətləndirdilər.

Nizami Xudiyеvin ümumdün-
ya şöhrətli alim Lütfi Zadə adına 
Amеrika Bеynəlxalq Müasir Еlmlər 
Akadеmiyasının, Nyu-Yоrk Еlmlər 

Akadеmiyasının həqiqi üzvü 
sеçilməsi, İngiltərənin Kеmbric 
Bеynəlxalq Biоqrafiya Mərkəzi 
tərəfindən 2001-ci il üçün “İlin 
bеynəlxalq ziyalısı” adına və “Qızıl 
mеdal”a, bir il sоnra yеnə həmin 
mərkəz tərəfindən “XXI əsrin 
intеllеktualı” adına layiq görülməsi, 
adının “XXI əsrin böyük ziyalıla-
rı” kitabına daxil еdilməsi və sair 
bu kimi uğurlar hеç də təsadüfi 
dеyildir. Bunların hamısı оnun 
yüksək intеllеktinin, işgüzarlığının, 
zəhmətsеvərliyinin bəhrəsidir. Çünki 
Nizami Xudiyеv Mоskva, Nalçik, 
Bişkеk, Ufa, Aşqabad, Daşkənd, 
Alma-Ata, Ankara, Kоnya, İstanbul, 
Izmir, Adana və başqa şəhərlərdə 
kеçirilən mötəbər еlmi kоnfranslarda, 
qurultay və simpоziumlarda dərin 
еlmi məzmunlu məruzələrlə çı-
xış еtmiş, dünyanın bir çоx dilçi 
alimlərinin diqqətini cəlb еtmişdir. 
Nizami Xudiyеvin еlmi əsərləri nəinki 
Azərbaycanda, еləcə də dünyanın 
müxtəlif ölkələrində dəfələrlə dərc 
еdilmiş, еlmi ictimaiyyətin diqqət 
mərkəzində оlmuşdur.

Nizami Xudiyеv çоx məhsuldar 
bir alim, tədqiqatçıdır. Оnun 
“Azərbaycan ədəbi dili lüğət 
tərkibinin inkişafı”, “Azərbaycan 
ədəbi dil tarixindən sеminar 
məşğələləri”, “Azərbaycan ədəbi 
dilinin zənginləşmə yоlları”, “Yazıçı 
dili və üslubu”, “Azərbaycan ədəbi 
dilinin sоvеt dövrü”, “Azərbaycan 
ədəbi dilinin tarixi”, “Azərbaycan 
ədəbi dilinin təşəkkülü”, “Tərcümə 
ədəbiyyatı və ədəbi dilimiz”, “Hеydər 
Əliyеv və Azərbaycan dili”, “Radiо, 
tеlеviziya və ədəbi dil”, “Xalqın 
İlhamı”, “Azərbaycan dilində şəxs 
adları” və sair bu kimi sanballı 
mоnоqrafiyaları Nizami Xudiyеvin 
analitik təfəkkürünün, zəngin еlmi və 

siyasi təxəyyülünün məhsullarıdır. 
Bu əsərlərdən rеspublikamızın еlm 
və təhsil оcaqlarında dəyərli еlmi 
mənbə, tədris vəsaiti kimi gеniş 
istifadə оlunur. Onun оrta məktəblər 
üçün yazdığı dərsliklər dəsti də 
çоx faydalı vəsaitlər kimi uzun 
illərdir ki, istifadə оlunmaqdadır. 
Nizami Xudiyеvin çap оlunan 
еlmi məqalələrinin sayı-hеsabı 
yоxdur. Dilçilik еlminin еlə bir aktual 
prоblеmi yоxdur ki, Nizami həmin 
məsələləri еlmi araşdırmaya cəlb 
еtməmiş оlsun. О, nəinki bizim 

rеspublikamızda, еləcə də Cənubi 
Azərbaycanda ədəbi dilimizin inkişaf 
qanunauyğunluqlarının ümumi 
mənzərəsini yaratmağa cəhd еdən 
ilk alimlərimizdəndir. Nizami Cənubi 
Azərbaycanda yaşayan görkəmli 
şairlərin əsərlərinə istinadən maraqlı 
еlmi arqumеntlər irəli sürməyi baca-
ran alimlərimizdəndir.

Еlə alimlər var ki, оnlar an-
caq еlmi araşdırmalar aparmaqla 
məşğuldurlar. Lakin Nizami Xudiyеv 
еlə fеnоmеnal şəxsiyyətlərdəndir 
ki, оnun təşkilatçılıq qabiliyyəti, 
siyasi fəaliyyəti də həmişə diqqət 
mərkəzində оlmuşdur. Hələ tələbə 
ikən institut gənclər təşkilatına 
rəhbərlik еdən Nizaminin İnsti-
tut Həmkarlar Komitəsinin sədri, 
Azərbaycan Rеspublikası Milli 
Məclisinin dеputatı sеçilməsi də, 
prоrеktоr, rеktоr, Azərbaycan Dövlət 
Tеlеviziya və Radiо Vеrilişləri 
Şirkətinin sədri təyin еdilməsi də 
təsadüfi dеyildi. 

Xalqımızın böyük оğlu, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin mеmarı və 
yaradıcısı, ümummilli lidеrimiz, ulu 
öndərimiz Hеydər Əliyеv Nizami 
Xudiyеvin istеdadını, təşkilatçılıq 
qabiliyyətini, sədaqətini, əqidə 
bütövlüyünü həmişə yüksək 
qiymətləndirmiş, оna çоx böyük 
еtimad göstərmişdir. Nizami istər 
еlmi, istər siyasi fəaliyyətində bu 
еtimadı dоğrultmaq üçün əlindən 
gələni əsirgəməmişdir.

Nizami Xudiyеvi hələ qarşıda 
nеçə-nеçə zirvələr gözləyir. Bu 
yоlda оna böyük uğurlar, cansağ-
lığı, nəvəli-nəticəli bəxtəvər ömür 
arzulayıram”.

On il bundan əvvəl yazdığım 
bu məqaləni on il sonra oxuyanda 
özüm üçün maraqlı olan bir cəhət 
dərk elədim ki, zaman öz işindədi. 

Yetmiş il bir yana, bu on il nə tez get-
di, İlahi! Bu on il bizi on yaş qocaltdı, 
övladlarımızı, nəvələrimizi isə on yaş 
böyütdü... Onu dərk elədik ki, insan 
nə qədər yaşlansa da, qocalsa da, 
onun həyat eşqi, yazıb-yaratmaq, 
həyatdan zövq almaq şövqü azalmır 
ki, azalmır...

İndi Nizami Xudiyev də, mən də, 
digər tələbə dostlarımız da ömrümü-
zün ixtiyar çağlarını yaşayırıq. Niza-
mi ADPU-da ümumi dilçilik kafedra-
sına rəhbərlik edir. Yeni dilçi alimlərin 
hazırlanmasında bir elmi rəhbər, 

məsləhətçi, opponent kimi fəal iştirak 
eləyir... Yeni nəslin təlim-tərbiyəsi ilə 
məşğul olur... Ən əsası isə yenə də 
gənclik eşqi ilə yazıb-yaradır...

On dörd cildlik seçilmiş əsərləri 
bir istedadlı, zəhmətkeş alim 
ömrünün möhtəşəm, monumental 
abidəsidir. Yüzlərlə elmi məqalənin, 
xeyli sayda monoqrafiyanın, dərsliyin 
müəllifi olan Nizami Xudiyev təkcə 
ölkəmizdə deyil, onun hüdudlarından 
kənarda da əsərləri nəşr edilən, ta-
nınan, xalqımızı hər yerdə ləyaqətlə 
təmsil etməyi bacaran ziyalılarımız-
dandır.

...70 yaşını qeyd eləməyə 
hazırlaşan dostum Nizami 
Xudiyevlə onun kabinetində 
əyləşib söhbətləşirik… Müdrik bir 
qocayla, el ağsaqqalıyla, nüfuzlu 
ziyalıyla üz-üzə dayansam da, 
onun gənclik illərini xatırlayıram. 
Bu qədər keşməkeşli, ağrılı-acılı, 
sevgili-sevincli ömür yolu keçsə 
də, ürəyindəki, düşüncəsindəki 
uşaq sadəlövhlüyü məni həm 
təəccübləndirir, həm də sevindi-
rir. Zaman onun üzünə qırışlar, 
keşməkeşli ömür yolu ürəyinə 
gözəgörünməz çatlar salsa da, 
gözlərindəki ümid işıqları yenə də 
gənclikdə olduğu kimi bərq vurur. Bu 
işığın altında üzü gələcəyə gedən, 
bir-birini əvəz edən yeni-yeni nəsillər 
görünür gözünə… 60 yaşın ucalığın-
dan görünən dünya 70 yaşın ucalı-
ğından bir az da aydın görünür…

Yetmiş yaşın mübarək, əziz dost! 
Yüzə nə qaldı ki?!

Rafiq YUSİFОĞLU, 
Azərbaycan Rеspublikasının 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

şair, filоlоgiya еlmləri dоktоru, 
prоfеssоr

Azərbaycan teatrının 146 
yaşı tamam olur. Bu dövr 
ərzində milli teatrımız çox 

şərəfli bir yol keçmişdir. Bu sənətin 
yaranmasında Həsən bəy Zərdabinin 
və Nəcəf bəy Vəzirovun mühüm 
xidmətləri olmuşdur. Milli teatrın in-
kişafında məşhur xeyriyyəçi-mesenat 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin rolu 
da danılmazdır. O, Bakı şəhərində 
ilk teatr binasını inşa etdirib. 
Nəticədə Azərbaycan səhnəsinin 
Hüseyn Ərəblinski, Cahangir bəy 
Zeynalov, Hüseynqulu Sarabs-
ki, Mirzağa Əliyev, Ülvi Rəcəb, 
Abbas Mirzə Şərifzadə, Mustafa 
Mərdanov, Məmmədrza Şeyxzama-
nov, Ağasadıq Gəraybəyli, Əliağa 
Ağayev, Lütfəli Abdullayev, Ələsgər 
Ələkbərov, Möhsüm Sənani , Nəsibə 
xanım  Zeynalova, Mərziyyə xanım 
 Davudova kimi onlarla şərəfli siması 
yetişib.

Azərbaycan müstəqillik qa-
zandıqdan sonra teatrlarımız yeni 
mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Teatrlarımızın yeni inkişaf yoluna 
çıxmasında ölkəmizə rəhbərliyinin 
bütün dövrlərində daim mədəniyyət 
və incəsənətin böyük hamisi kimi bu 
sahədə çalışanların sonsuz rəğbətini 
qazanmış Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
xidmətləri misilsizdir. Ulu öndərin bu 
siyasəti hazırda Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Məhz  Prezident 
İlham Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü 
ilə son illərdə ölkədə teatr sənətinin 
inkişafı ilə bağlı bir sıra fundamen-
tal dövlət sənədləri qəbul olunub. 
2006-cı ildə Azərbaycanda “Teatr və 
teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edilib. 
Bu qədim yaradıcılıq sahəsinin 
çağdaş inkişaf mərhələsinə dair 
qanunda dövlətin teatr sənətinə xüsusi 
əhəmiyyət verməsi rəsmən bəyan 
edilib. 2007-ci ildə Prezident İlham 
Əliyev teatr sənəti ilə bağlı daha bir 
mühüm sənəd – “Azərbaycan teatr 
sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqın-
da” sərəncam imzalayıb.  2009-cu 
il mayın 18-də isə dövlət başçısı 
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu 
illərdə Dövlət Proqramı”nı təsdiq 
edib.

Azərbaycan teatrının 10 illik inki-
şaf perspektivlərini müəyyənləşdirən 
dövlət proqramı öz fəaliyyəti ilə 
milli-mədəni sərvətə çevrilən teatrı-
mızın zəngin bədii irsinin və yaradı-
cılıq ənənələrinin qorunması, Avropa 
mədəniyyətinə inteqrasiya olunması, 
teatrların maddi-texniki bazalarının 
modernləşdirilməsi, teatr binalarının 
dünya standartlarına uyğun təmiri, 
informasiya və maliyyə resursla-
rından səmərəli istifadə edilməsi və 

repertuarın günün tələblərinə uyğun 
formalaşdırılması məqsədlərinə 
xidmət edib. Bu il həmin proqramın 
icrası yekunlaşır. 

Dövlət proqramı çərçivəsində 
Bakıda keçirilən beynəlxalq teatr 
konfransları da mühüm hadisə kimi 
dəyərləndirilməlidir. 

 Prezident İlham Əliyev bu 
yaxınlarda mədəniyyət işçiləri 
ilə görüşündə demişdir: “Mən 
 Prezident kimi çalışırdım ki, həmişə 

bu sahəyə öz diqqətimi göstərim. 
Hesab edirəm ki, görülmüş işlər 
qiymətləndirilməlidir. Bizim əsas 
teatrlarımız – Milli Dram Teatrı, Rus 
Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, 
Musiqili Teatr əsaslı təmir olundu. 
Bölgələrdə teatrlar tikildi və əsaslı 
təmir edildi, yeni teatrlar yaradıldı”.

Hüseyn Ərəblinski adına Sum-
qayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı-
nın bina problemi də köklü şəkildə 
öz həllini tapıb. İrəvan Dövlət 

Azərbaycan Dram Teatrının uzun 
illərdən bəri binasızlıq şəraitində 
davam edən qaçqınlıq həyatına son 
qoyulub və teatr gözəl bina ilə təmin 
edilib. Görülmüş işlər nəticəsində 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teat-
rının binası yüksək səviyyədə təmir 
edilərək istismara verilib. Son illərdə 
onlarca sənət adamına dövlətimizin 
başçısının sərəncamları ilə fəxri adlar 
verilib. Hər il 100 nəfər istedadlı 
sənət adamı Prezident təqaüdünə 
layiq görülür, xeyli insanın mənzil 
və digər problemləri həll olunur. Hər 
il Azərbaycan teatr sənəti qarşısında 
fövqəladə xidmətləri olan şəxslər 
ömürlük təqaüd alanlar siyahısına 
daxil edilirlər.

Dövlət proqramının icrasına 
uyğun olaraq teatr sahəsində xaricdə 
təhsil üçün yeni imkanlar yaradılır. 
Ötən illər ərzində Azərbaycan teatrları 
dünyanın 30-dan çox ölkəsində, o 
cümlədən ABŞ, Almaniya, Türkiyə, 
Rusiya, Belarus, Gürcüstan, Fransa, 
Mərakeş, Finlandiya, İran, Misir, 
Hollandiya, Estoniya, Bolqarıstan, 

Ukrayna, Türkmənistan, Tacikistan, 
İsveçrə, Moldova, Serbiya, Rusiya 
Federasiyasının Başqırdıstan Res-
publikasında keçirilən beynəlxalq 
tədbirlərdə ölkəmizi layiqincə təmsil 
ediblər. Ötən dövrdə Azərbaycana 
xarici ölkələrdən 10-dan çox teatr 
kollektivi qastrol səfərinə gəlib. Eyni 
zamanda, xarici dövlətlərdən 30 nəfər 
tanınmış rejissor, baletmeyster, teatr 
rəssamı tamaşa hazırlamaq üçün 
ölkəmizə dəvət olunub.

Teatr sənətinin inkişafı yalnız 
dövlət teatrları şəbəkəsi ilə izah 
olunmur. Bu gün artıq ölkəmizdə özəl 
sektor və biznes münasibətlərindən 
faydalanaraq yeni prodüser 
mərkəzləri yaranır. Cəmiyyətdə 
teatra olan marağın artması yeni teatr 
fəaliyyəti formalarının yaranmasına 
səbəb olur. Bu, həm də teatrla bağlı 
qəbul olunmuş qanun və digər dövlət 
sənədlərinin işlək mexanizminə 
dəlalət edir. Bu baxımdan yeni teatr 
formalarının ən müasir nümunəsi 
kimi maraqlı layihələrlə çıxış edən 
“ÜNS” Yaradıcılıq Səhnəsinin 
fəaliyyətini qeyd etmək olar.

Bu günlərdə Prezident İlham 
Əliyev “Azərbaycan teatrlarının inki-
şafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda 
deyilir ki, Azərbaycan teatr sənəti 
ölkəmizin ictimai-mədəni həyatında 
daim fəal rol oynamışdır. Xalqımız 
milli ədəbiyyatın qiymətli nümunələri 
ilə yanaşı, dünya dramaturgiyasının 
inciləri ilə məhz Azərbaycan teatrının 
dolğun repertuarı sayəsində yaxından 

tanış olmaq imkanı əldə etmişdir. 
Cəmiyyətimizdə milli və 

ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində, 
vətənpərvərlik ruhunun, yüksək 
mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması və 
estetik zövqün formalaşdırılmasın-
da teatrın əvəzsiz xidmətləri vardır. 
Vurğulanır ki, Azərbaycan teatrlarının 
fəaliyyəti həmişə olduğu kimi, bu gün 
də dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. 

Qeyd edək ki, sərəncamla 
Mədəniyyət Nazirliyinə 1,8 milyon 
manat, Azərbaycan Dövlət Akademik 
Milli Dram Teatrı, Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 
Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram 
Teatrı və Azərbaycan Dövlət Kukla 
Teatrının hər birinə 200 min manat, 
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Te-
atrı, Gəncə Dövlət Dram Teatrı, Sum-
qayıt Dövlət Dram Teatrı, Mingəçevir 
Dövlət Dram Teatrı, Lənkəran Dövlət 
Dram Teatrı və Şuşa Dövlət Musiqili 
Dram Teatrının hər birinə isə 100 min 
manat ayrılıb. 

Bu günlərdə Prezident Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Teatrına və 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrına 
“akademik” statusu verilməsi haqqında 
daha bir sərəncam imzalamışdır.

Söz yox ki, Milli Teatr Günü 
ərəfəsində belə bir sərəncamın 
verilməsi dövlət başçımızın teatra 
göstərdiyi diqqətin daha bir bariz 
nümunəsidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

NİZAMİ XUDİYEV – 70

Elə adam var ki, uzun illər ünsiyyətdə oldu-
ğundan, yalnız onunla lap uzaqlara - gənclik 
illərinə gedib çıxa bilirsən. Elə adam var ki, 
ondan yazanda elə bilirsən ki, elə özündən 

yazırsan... Mənim üçün elə adamlardan biri indi ömrü-
nün 70 ilini şərəflə arxada qoyan, gəncliyini, enerjisini, 
istedad və qabiliyyətini xərcləyə-xərcləyə böyük nüfuz 
sahibinə çevrilən Nizami Xudiyevdir... O, mənim gözü-
mün qabağında həyat və elm yollarında inamla addımla-
yıb. Komsomol komitəsinin katibi, universitet həmkarlar 
təşkilatının sədri, prorektor, rektor, Azərbaycan 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin sədri 
vəzifəsində çalışıb. Namizədlik, doktorluq dissertasiyala-
rı müdafiə edib, professor, Əməkdar elm xadimi olub, de-
putat kimi səmərəli fəaliyyət göstərib, “Şöhrət” ordeninə 

layiq görülüb. 
Ömrün və elmin 
ziyası fonunda 
uğur hekayəti

Teatra dövlət qayğısı 
artmaqda davam edir



Mobil rabitə bazarının lideri olan “Azer-
cell Telekom” MMC hər zaman olduğu kimi 
innovativ həllər və müasir texnologiyalar 
vasitəsilə müştərilərinə xidmət göstərmək 
məqsədilə, bu dəfə abunəçilərin istifadəsinə 
yeni “Samsung S10” kampaniyasını təqdim 
edir. 

Mart ayının 8-dən 31-nə kimi “Samsung S10” 
kampaniyası çərçivəsində Azercell dükanlarından 
Samsung telefonu əldə edən hər bir abunəçiyə 6 
ay ərzində pulsuz, limitsiz internet paket hədiyyə 
təqdim ediləcək. Kampaniyadan yararlanmaq 

üçün Samsung S10, Samsung S10+, Samsung 
S10 lite, Samsung A750, Samsung J600 və ya 
Samsung J250 telefon modellərindən birini “Azer-
cell Eksklüziv mağazaları” və ya “Azercell Diler 
şəbəkələri”ndən əldə etmək kifayətdir. 

Rəqəmsal dünyanın ən son yeniliklərini ölkədə 
tətbiq etməyi hədəfləyən “Azercell” bundan sonra 

da abunəçilərini yeni kampaniyalar ilə sevindirməyə 
davam edəcək. Qarşıdan gələn bayramlarda yaxın-
larınızı sevindirmək üçün “Azercell”in sərfəli kam-
paniyasından yararlanmaq fürsətini qaçırmayın. 

“Xalq qəzeti”

10 mart 2019-cu il, bazar 7

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər 
Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi 

2019-cu ildə malların və xidmətlərin 
göstərilməsinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Xüsusi kağız və mexaniki üsulla 

 enib-qalxan hədəflərin satınalınması.
Lot-2. Yanacaq paylayan kalonkaların 

müayinəsinin, yanacaqdaşıyan avtomobillərin 
çənlərinin kalibrələnməsinin və pasportlaşması-
nın satınalınması.

Lot-3. Dəftərxana ləvazimatlarının satınalın-
ması.

Lot-4. Yuyucu maddənin satınalınması.
Lot-5. Xidməti atlar üçün quru otun 

 satınalınması.
Lot-6. Kartriclərin və antivirus proqramının 

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim etsinlər. 
Təkliflərin qiymətləndirilməsində malların 
(xidmətlərin və ya işlərin) keyfiyyəti və yerli 
istehsal olması nəzərə alınmaqla ən aşağı 
qiymətə, əsas şərtlər toplusunda göstərilən 
meyarlar əsasında ən sərfəli tender təklifinə üs-
tünlük veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda 
göstərilən məbləğdə iştirak haqqını Daxili Qo-
şunların Baş İdarəsinin hesabına köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 10 manat, Lot-2, Lot-3 
və Lot-5 hər biri – 50 manat, Lot-4 – 30 manat, 
Lot-6 isə – 40 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ 01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi
H/h – AZ44CTRE 00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə (ərizədə 

müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, poçt in-
deksi, telefon nömrələri, rəhbərinin adı, soyadı 
göstərilməklə, möhürlənib imzalanmış olmalı-
dır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi (əsli);

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

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (tender proseduru keçirildiyi 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmaqla) tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
edilməlidir. Bank təminatını tender zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibar-
sız sayılır və tenderdən kənarlaşdırılır;

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

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha az 
müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-cu ildə 
təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların (xidmətlərin və ya 
işlərin) təchizatı sahəsində fəaliyyəti, maddi-
texniki və kadr potensialı barədə ətraflı məlumat 
(analoji işlərdə təcrübəsi, iddiaçının potensi-
al texniki və kadr imkanları haqqında rəsmi 
məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 
sənədlər 19 aprel 2019-cu il saat 12.00-a qədər 
bir nüsxədə, tender təklifi isə 30 aprel 2019-cu 
il saat 12.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış və 
möhürlənmiş şəkildə iki nüsxədə (əsli və surəti) 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsində əlaqələndirici 
şəxslərə təqdim edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan 
tender təklifləri və sənədlər qəbul olunmaya-
caqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 11.00-dan 
13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 1 may 
2019-cu il saat 16.00-da Daxili Qoşunların Baş 
İdarəsində (Bakı şəhəri, Q.Musabəyov küçəsi 
4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı ünvan-
dan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov küçəsi 4.
Telefon – 569-95-10, əlaqələndirici şəxs – 

E.Əliyev.

Daxili Qoşunların 
tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin 

Quba Soyqırımı  
Memorial Kompleksi 

cari təmir (221320) işlərinin 
satınalınması üçün 

kotirovka sorğusu elan edir
Maraqlanan təşkilatlar (023)33-5-37-07 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Novruzlu Şükür Firuz 

oğlu.
Kotirovka təklifləri 14 mart 2019-cu il saat 

17.00-dək qəbul olunur .
Təklif zərfləri 15 mart 2019-cu il saat 15.00-da 

açılacaqdır
Ünvan – Quba şəhəri, N.Nərimanov küçəsi 

1A.
email:office@soyqirim.az

Hacıqabul Rayon  
İcra Hakimiyyəti 

2019-cu il üçün 
kotirovka sorğusu elan edir

Lot–1. Hacıqabul şəhərində yaşıllıqların 
salınması və kommunal sahələrdə müvəqqəti 
çalışan işçilərə xüsusi geyim və inventarların 
 satınalınması.

Lot–2. Mal-materialların satınalınması.
Təklif zərfləri 14 mart 2019-cu il saat 17.00-dək 

Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati bina-
sında əlaqələndirici şəxs – Əhmədov Güləli Peyruz 
oğlu tərəfindən qəbul edilir.

Təklif zərfləri 15 mart 2019-cu il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

Ünvan – Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 7.

Bərdə Rayon İcra 
Hakimiyyəti 

ödənişli ictimai işlərə 
cəlb edilmiş işçilərin 

xüsusi geyim, inventar 
və materiallarla təmin 
olunması məqsədilə 

təkliflər sorğusu elan edir
Təkliflər 18 mart 2019-cu il saat 

17.00-dək qəbul olunur. 
Təklif zərfləri 19 mart 2019-cu il 

saat 11.00-da açılacaqdır. 
Ünvan – Bərdə şəhəri, Heydər 

Əliyev prospekti 100.
Əlaqə telefonu – (02020) 5-01-21.

Bu sözlər Gürcüstanın 
Borçalı mahalının Sadax-
lı kəndində dünyaya göz 
açmış, inşaatçı-mühəndis, 
texnika üzrə fəlsəfə doktoru, 
Bakı Dövlət Layihə İnsti-
tutunun baş konstruktoru 
Nazim Şamil oğlu Poluxovun 
“Nurlar” nəşriyyatında təzəcə 
çapdan çıxmış kitabından 
– “Sadaxlı elinin Poluxöyü 
şəcərəsi”ndən götürülmüş-
dür. 

Kitab uzun axtarışların, 
hədsiz duyğu-düşüncələri 
süzgəcdən keçirməyin, 
digər müəlliflərin mövzu ilə 
bağlı yazıb-söylədiklərinə də 
nəzər salmağın nəticəsi kimi 
ərsəyə gəlib. Müəllif faktlara 
söykənməklə Gürcüstan-
da, onun dilbər guşəsi olan 
Sadaxlıda azərbaycanlıların 
çox qədimlərdən 
məskunlaşdıqlarını 
göstərmək üçün yalnız bir 
nəslin – Poluxöyü nəslinin 
şəcərəsini yaratmışdır. Bu isə 
yerli əhalinin təsəvvürlərinə 
görə, Sadaxlı elində ən 
qədim nəsillərdən biridir.

Nazim Poluxov mənsub 
olduğu şəcərənin, nə az-nə 
çox, on nəsli barəsində 
məlumat verir, adamların 
adlarını çəkir, peşələrini 
göstərir. Birinci nəslin 
haqqında danışarkən onun 

bünövrəsini qoyan Dəmirçi 
Ayvazın, ikinci nəsildə Allah-
verdi Ayvazoğlunun, üçüncü 
nəsildə Polux Allahverdi-
oğlunun, dördüncü nəslidə 
Xəlil Poluxoğlunun və Vəli 
Poluxoğlunun adlarını iftixar 
hissi ilə çəkir. 

Beşinci, altıncı, yed-
dinci, səkkizinci, doqqu-
zuncu və onuncu nəsillər 
barəsində ətraflı məlumat 

verən müəllif müasir dövrdə 
Sadaxlı kəndində ən çox 
ali təhsillilərin bu nəslin 
nümayəndələri olduğu-
nu göstərir və onların 
sayının artıq iyirmi beşə 
çatdığını qeyd edir. Onla-
rın sırasında Gürcüstan 
SSR-in Əməkdar həkimi 
Polux Məhəmmədoğlunun, 
Azərbaycan Tibb Universiteti-
nin uşaq cərrahlığı kafedrası-
nın müdiri, Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının baş həkimi, tibb 
üzrə elmlər doktoru, profes-
sor Ramiz Şamiloğlunun, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Braziliyadakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri, tarix 
üzrə fəlsəfə doktoru Elxan 
 Poluxoğlunun, Azərbaycan 
Tibb Universitetinin mama-
ginekologiya kafedrasının 
dosenti, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Raziyyə Polux-
qızının, uşaq xəstəlikləri 
kafedrasının dosenti, tibb 
üzrə fəlsəfə doktoru Aynur 
Əliqızının, farmakologiya ka-
fedrasının dosenti, biologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Şahzadə 
Musaqızının adları öndə 
gəlir.

Bu sırada daha sonra 
Ukraynada Xerson Dövlət 
Aqrar Universitetinin eko-
loq-melioratoru, monitorinq 

laboratoriyasının müdiri, 
kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə 
doktoru Alı Yasinoğlunun, 
FHN Tikintidə Təhlükəsizliyə 
Nəzarət Dövlət Agentliyi-
nin Dövlət Ekspertiza Baş 
İdarəsinin baş mütəxəssisi 
İlham Xəliloğlunun, AMEA-
nın Genetik Ehtiyatlar İnstitu-
tunun baş elmi işçisi Natəvan 
Sabirqızının, Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkətinin aparıcı 

iqtisadçısı Toğrul Nizamioğ-
lunun və başqalarının adları 
böyük iftixar hissi ilə çəkilir.

 Nazim Poluxovun 
kitabı azərbaycanlıların 
Gürcüstanda hələ ilkin orta 
əsrlərdən məskunlaşdığını 
bir daha elmi surətdə 
təsdiq edir. O, tarixçi ol-
masa da, ciddi sənəd və 
faktlara biganə qalmamış, 
kitabda təkcə öz nəslinin 
yox, bölgədə məskunlaşan 
azərbaycanlıların bu torpaq-
ların tarixi sakinləri olduqları-
nı sübuta yetirir. 

Müəllif kitabın ərsəyə 
gətirilməsində xidmətləri 
olan şəxslərə, o cümlədən 
Fərman Mustafaoğluna, 
İlyas Yasinoğluna, Mahmud 
Məhəmmədoğluna, Hafiz 
Fərmanoğluna, Əməkdar 
jurnalist İlyas Adıgözəlliyə, 
Sadaxlıdakı 2 saylı orta 
məktəbin direktoru Adil 
Şərifova, tarix üzrə elmlər 
doktoru Fəxri Valehoğlu-
na təşəkkürünü çatdırır, 
onların məlumatlarının 
Poluxovlar şəcərəsinin 
tərtibində köməyini yüksək 
dəyərləndirir.

 Həmid VƏLİYEV, 
Bakı Dövlət 

Universitetinin 
professoru 

 � Sənaye üsulu ilə neftçıxarmanın 
pioneri, neft üzrə elmin və təhsilin vətəni 
Bakıda Azərbaycanın, eyni zamanda, 
dünyanın ilk neft jurnalının birinci sayının 
nəşrə başlamasından 120 il ötür. Əlamətdar 
və ölkəmiz üçün öyünclü bu tarix nələri 
yada salır?

1898-ci ildə Bakı Neft Sənayeçiləri 
Qurultayları Şurası ilk nəşrini – “Neft-
yanoe Delo” (“Neft işi”) qəzet-jurnalını 
təsis etdi. Mətbu orqanın ilk sayı rus 
dilində 1899-cu il yanvarın 10-da işıq 
üzü gördü. Beləliklə, bu jurnal nəinki 
Bakıda, bütövlükdə, dünyada neft 
sənayesinin nailiyyətləri və problemlərini 
işıqlandıran ilk sahə mətbu orqan oldu.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
qurulanadək jurnal ayda iki dəfə 
nəşr edilirdi. “Neft işi” jurnalının ilk 
sayında dərc olunan “Redaksiyadan” 
adlı müraciətdə qeyd olunurdu ki, 
bu nəşr bütövlükdə neft sənayesinin 
problemlərini və ehtiyaclarını, habelə 
bu və ya digər şəkildə onunla bağlı 
məsələləri əks etdirəcək; neft hasilatı, 
neft və neft məhsullarının sərf olunma-
sı və paylanması, həmçinin neftayırma 
zavodlarının işi barədə məlumatları 
dərc edəcək. Qəzet-jurnalda neft hasi-
latının və emalının texniki və iqtisadi 
tərəflərinə, onun nəqlinə, saxlanması-
na və satışına, neft sənayesinin buxar 
gəmiçiliyi ilə əlaqələrinə, Rusiya 
(Bakı) və xarici neft bazalarının 
vəziyyətinin təhlilinə də xüsusi diqqət 
yetirilirdi.

O dövrdə bu nəşr Rusiya imperi-
yasının aparıcı mütəxəssislərinin və 
mədən mühəndislərinin elmi məqalələr 
toplusuna, bir növ neft sorğu kitabçası-
na çevrilmişdir. Maraqlıdır ki, qəzet-
jurnalın ilk saylarından birində Rusiya 
neft sənayesinə xarici sərmayə qoyuluşu 
barədə əhatəli analitik məqalə dərc 
olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, qəzet-
jurnalın səhifələrində sırf neft-qaz 
sahəsindəki elmi və iqtisadi problemlərlə 
yanaşı, Rusiyada (o cümlədən 
Azərbaycanda) və xaricdə neft-mədən 
geologiyası məsələlərinə, Qafqaz-
da və Abşeronda neft ehtiyatlarının 
vəziyyətinə, habelə Volqaboyu, Sibir 
və Uzaq Şərqdə yeni neft rayonlarının 
mənimsənilməsinin perspektivlərinə 
xüsusi diqqət yetirilirdi. Burada 
müntəzəm olaraq Bakı neft sənayeçiləri 
qurultaylarının stenoqrafik hesabatları, 
habelə ildə bir dəfə Rusiya imperiyasının 
neft sənayesinin əsas aparıcı gücü kimi 
“Bakı neft sənayesinin xülasələri” dərc 
olunurdu. 

Dünyada neft işinin tarixi-
ni öyrənən xarici mütəxəssislərin 
əksəriyyətinin etiraf etdiyinə görə, 
məhz Neft Sənayeçiləri Qurultayları-
nın Bakı nəşrinin (“Neft işi” və “Bakı 
neft sənayesinin xülasələri”) nümunəsi 
əsas götürülərək gələcəkdə dünyanın 
bir çox ölkələrində neft statistikasının 
hazırlanması və işlənməsi prinsipləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Maraqlıdır 
ki, jurnalın ayrı-ayrı bölmələrində 

Bakı neft sənayeçiləri qurultayların-
da sosial məsələlərin həllinə xüsusi 
diqqət yetirilirdi. Həmin bölmələrdə 
“mədən və zavod rayonlarının hüdud-
ları çərçivəsində daxili məsələləri, o 
cümlədən fəhlələrin və bütövlükdə, 
qulluqçuların həyat şəraitinin yax-
şılaşdırılması, səhiyyə və sanitar 
işinin təşkili, ölüm halları və ya 

şikəst olduqda fəhlələrin sığortası, 
nəqliyyat işinin nizamlanması, habelə 
su təchizatı, ümumtəhsil məktəblərinin, 
qiraətxanalarının, kitabxanaların yara-
dılması” məsələləri əks olunurdu. 

Qafqazdakı neft nəşrinin 
özünəməxsusluğu, elm aləmində popul-
yarlığının durmadan artması onun Xəzər 
regionunun sərhədlərindən kənarda da 
yayılmasına imkan verdi. 1900-cü ildə 
bu nəşrin artıq Londonda müxbir bürosu 
vardı. 1910-cu ildə Rusiyanın bütün iri 
şəhərlərində abunə məntəqələri fəaliyyət 
göstərirdi, bir çox yerli və xarici dövri 
neft nəşrlərilə jurnal mübadiləsi həyata 
keçirilirdi.

“Neft işi” jurnalında neft sənayesinin 
əsasını qoyan nəhəng mütəxəssislərin 
məqalələri çap olunurdu. Məhz bu jur-
nalda Peterburqda (1898-ci il) və Bakıda 
(1904-cü il) təsis olunan və bugünkü 
ictimaiyyətə az məlum olan Rusiya No-
bel mükafatları haqqında tam və dolğun 
informasiya dərc edilmişdir. Xatırlatmaq 
yerinə düşərdi ki, Peterburqda təsis 
edilən, metallurgiya və neft sənayesi 
sahəsində ən yaxşı tədqiqatlara görə 
verilən Lüdviq Nobel mükafatı üç   dəfə– 

1896, 1898 və 1905-ci illərdə təqdim 
edilmişdir. Amma Bakıda təsis edilən və 
neft işi sahəsində ən yaxşı əsərlərə və ix-
tiralara görə verilən Emanuil Nobel mü-
kafatı isə dörd dəfə – 1909, 1910, 1911 
və 1914-cü illərdə təqdim edilmişdir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda verilən 
təltif beynəlxalq mükafat hesab olunur-
du. Belə ki, mükafatın nizamnaməsinin 
2-ci paraqrafında “həm Rusiya, həm də 
xarici təbəələr mükafata namizəd ola 
bilərlər” qeyd olunurdu.

I Dünya müharibəsi illərində belə 
jurnal müharibənin ölkə iqtisadiyyatını 
tamamilə iflic etdiyini vurğulayaraq, 
neft sənayesinin vəziyyəti haqqın-
da məlumatları dərc etməyə davam 
etdi. Jurnalın 1917-ci ildə dərc olunan 
saylarının birində qeyd olunurdu: “Neft 
sənayesi 1918-ci ilin gəlişini olduqca 
ağır şəraitdə qarşılayır və vəziyyət son 
dərəcə çıxılmazdır”.

1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra 
“Neft işi” jurnalı Rusiya imperiyasında 
nəşr olunan əksər jurnallar kimi 1918-ci 
ilin may ayında bolşeviklərin Bakı Xalq 
Komissarları Sovetinin qərarına əsasən 
bağlandı. Azərbaycan Demokratik Res-
publikası hökuməti isə 1918-ci ilin sent-
yabr ayında jurnalın nəşrini bərpa etdi. 
1920-ci ilin martında jurnalın əvvəlki adı 
ilə son nömrəsi çıxdı. 1920-ci ilin may 
ayında Azərbaycan SSR Xalq Komis-
sarları Şurasının sərəncamı ilə “Neft işi” 
jurnalı fəaliyyətini “Azərbaycan neft 
təsərrüfatı” (ANT) adı altında davam 
etdirmişdir.

Bu gün jurnalda üç dildə – 
azərbaycan, rus və ingiliscə materiallar 
dərc olunur. Sahə üzrə ən qocaman 
mətbu orqan olan bu jurnal böyük nüfuz 
qazanaraq, nəinki respublikamızda, 
eləcə də onun hüdudlarından kənarda 
da yüksək peşəkar elmi-texniki və 
istehsalat informasiya mənbəyi kimi 
tanınmışdır. Fəaliyyəti dövründə jurnalın 
nömrələrində olduqca sanballı material-
lar toplanmış, bu nəşr kiçik bir ensiklo-
pediya rolunu oynamışdır.

Neft sənayesi sahəsində texniki 
tərəqqinin çoxsaylı başlıca prioritetlərini 
əks etdirən materialların dərc olunması 
məhz ANT jurnalına məxsusdur. Jur-
nalın müəllif kollektivini neft sənayesi 
və ona yaxın sahələrdə öz intellektual 
potensialını sərf edən milli və xarici 
mütəxəssislər, mühəndis və alimlər 
təşkil edir. Bu nəşr neft sahəsi üçün 
çoxsaylı, tanınmış, yüksəkixtisaslı 
kadrlar nəslinin yetişdirilməsində də 
böyük rol oynayır.

Jurnalın fəaliyyəti dövründə onun 
səhifələrində çox tanınmış alimlər, 
mütəxəssislər və istehsalat rəhbərlərinin 
elmi-texniki məqalələri dərc olunmuş 
və bu gün də olunmaqdadır. Bunlardan 
L.S.Leybenzon, D.V.Qolubyatnikov, 
M.F.Mirçink, M.V.Barinov, 
İ.M.Qubkin, M.V.Abramoviç, 
V.Q.Şuxov, Y.H.Məmmədəliyev, 
S.A.Vəzirov, V.N.Şelkaçev, A.Asan-
Nuri, E.İ.Tağıyev, P.Şumilov, 
M.T.Qusman, Ə.Ə.Əlizadə, 
V.F.Neqreyev, Ə.Ə.Yaqubov, 
S.M.Quliyev, R.İ.Şişşenko, S.Y.Litvinov, 
İ.Q.Yesman, AX.Mirzəcanzadə, 
M.T.Abasov, A.C.Əmirov, 
Ə.B.Süleymanov, İ.M.Əsədov, 
M.K.Seyid-Rza, M.P.Quluzadə, 
N.C.Tahirov, Q.N.Cəlilov, 
A.A.Əlizadə, X.B.Yusifzadə, 
A.Q.Əliyev, R.S.Qurbanov, 
F.İ.Səmədova, İ.S.Quliyev, 
Z.H.Kərimov, A.M.Xasayev, A.M. 
Quliyev, Z.M.Əhmədov, M.B.Xeyirov, 
İ.Ə.Nəsrullayev və başqalarını qeyd 
etmək olar.

Bütün bu dövr ərzində jurnala milli 
neft sənayesinin fəxri sayılan baş redak-
torların böyük bir pleyadası rəhbərlik 
etmişdir. Bunlardan İ.M.Əsədovu, 
Ə.C.Əmirovu, M.K.Seyid-Rzanı, 
A.X.Mirzəcanzadəni və başqalarını 
göstərmək lazımdır. Müxtəlif vaxt-
larda akademiklərdən İ.M.Qubkin, 
Y.H.Məmmədəliyev redaksiya heyətinin 
üzvləri olmuşlar.

Bu gün jurnal fəaliyyətini davam 
etdirməklə nəinki oxucuların sayının 
artırılmasına, habelə səhifələrində öz 
yaradıcı əməyi və elmi axtarışları ilə 
neft sənayesinin aktual məsələlərinin 
həllinə köməklik göstərən, yeni-ye-
ni milli və xarici müəlliflərin çıxış 
etməsinə ümid bəsləyir. Redaksiyanın 
kollektivi, neft sənayesinin aparıcı alim 
və mütəxəssislərindən ibarət redaksiya 
heyəti ilə birlikdə “Azərbaycan neft 
təsərrüfatı” jurnalının elmi-texniki 
səviyyəsini, istiqamətini bundan sonra 
da qoruyub saxlamaq və daha da inkişaf 
etdirmək üçün müəllif heyəti ilə böyük 
və səmərəli iş aparır.

Elmi-praktiki maraq kəsb edən və 
jurnalın fəaliyyət sahəsinə uyğun gələn 
məqalələri dərc etməyə biz həmişə hazı-
rıq. Jurnal Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Neft Şirkətinin bütün müəssisə 
və təşkilatlarına, sahə elmi-tədqiqat 
və layihə institutlarına, ali məktəblərə, 
müştərək müəssisələrə, xarici şirkət və 
firmalara, eləcə də xarici ölkələrə abunə 
yazılışı yolu ilə və İnternet vasitəsilə 
yayımlanır.

İbrahim QULİYEV, 
“Azərbaycan neft təsərrüfatı” 

jurnalının baş redaktoru, 
akademik

Yeni nəşrlər 

Vətənpərvərlik və təəssübkeşlik 
hissi ilə yaradılan kitab

V ətənpərvərliyin insan həyatında, mənəvi dünya-
sında çox böyük tərbiyəvi əhəmiyyəti var. O elə bir 
mənəvi dünya, elə bir duyğudur ki, burada bəşəri 

ideyalar doğulur. Bizim xoş günlərimizin sayı nə qədər 
çox olsa da, doğulduğumuz müqəddəs torpağımızı, bizə 
mənəvi dəstək verən elimizi-obamızı heç vaxt unutmayı-
rıq, unuda da bilmərik. Hər an, hər dəqiqə Azərbaycanı, 
Borçalını, Sadaxlını düşünməliyik.
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“Samsung S10” 
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Valyuta ehtiyatları artıb
Çinin xarici 

valyuta ehtiyat-
ları ardıcıl dörd 
aydır artmaqda 
davam edir. Ötən 
ay ölkənin xarici 
valyuta ehtiyatları 
2,3 milyard dollar 
artaraq, 3,0902 
trilyon dollar olub. Həmin dövrdə qızıl ehtiyatları 
isə 60,2 milyon unsiya təşkil edib ki, bu da təqribən 
79,5 milyard dollar deməkdir.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb. 

İsveçrə 

Beynəlxalq avtosərgi 
İsveçrədə dünya-

nın ən məşhur avto-
mobil sərgilərindən 
olan Cenevrə 
Beynəlxalq Avto-
mobil Sərgisi açılıb. 
Cenevrə şəhərində 
təşkil olunan builki 
sərgidə 1000-dək 

avtomobil nümayiş etdirilir. Bildirilir ki, sərgi on 
gün davam edəcək. Xatırladaq ki, bu sərgi ilk dəfə 
1905-ci ildə keçirilib.

Xəbəri BBC verib.

Fransa 

İri şirkətlər üçün əlavə vergi
Fransa 

hökuməti “Goog-
le”, “Facebook”, 
“Amazon”, “Mic-
rosoft” və “Apple” 
kimi iri şirkətlərə 
3 faiz həcmində 
əlavə vergi tətbiq 
edib. Bildirilir 
ki, cari ildə yeni 
vergidən büdcəyə daxilolmaların həcmi 400 milyon 
avro təşkil edəcək. 2022-ci ilədək isə bu  göstərici 
650 milyon avroya çatacaq.  

Qeyd edilir ki, bu ilin əvvəlindən tutulmağa baş-
layacaq vergini dünyada illik dövriyyəsi 750 milyon 
avro, Fransa üzrə isə 25 milyon avro təşkil edən 
şirkətlər ödəyəcəklər.

Məlumatı “News.ru” yayıb.

İtaliya 

Ölkədə birinci, dünyada 39-cu 
“Forbes” 

dərgisinin tərtib 
etdiyi reytinqə 
əsasən İtaliya-
nın ən zəngin 
insanı “Ferrero” 
şirkətinin sahibi 
Covanni Ferrero-
dur. Onun sərvəti 
22,4 milyard 
dollar həcmində 

qiymətləndirilir. “Forbes”in versiyasına əsasən 
italyan biznesmen dünyanın ən zəngin insanlarının 
reytinqində 39-cu pillədə qərarlaşıb.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

“Roma”nı Ranyeri çalışdıracaq 
İtaliya-

nın “Roma” 
futbol klubu-
na yeni baş 
məşqçi təyin 
olunub. UEFA 
Çempionlar 
Liqasının 
səkkizdəbir 
final mərhələsi 
çərçivəsində 
keçirilmiş 
matçda 
“Portu”ya əlavə vaxtda 3:1 hesabı ilə məğlub olmuş 
komandanı mövsümün sonuna kimi Klaudio Ran-
yeri çalışdıracaq. O, bu postda həmyerlisi Eusebio Di 
Françeskonu əvəzləyib.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV,  

“Xalq qəzeti”

 Â Martın 10-da
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu 

olacaq. Yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 5-7, gündüz 10-15, Bakıda 
gecə 5-7, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi 769 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa 
enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 55-60 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmursuz keçəcək. 
Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
dağlıq ərazilərdə 6-9 dərəcə şaxta, gündüz 12-17 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və 
səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan  
2 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, 
Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman, çiskin olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə 
şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, 
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, dağlıq ərazilərdə arabir güclənəcək. Gecə 
5-7, gündüz 12-16, dağlarda gecə 0-3, gündüz 8-13 dərəcə 
isti olacaq. 

10 mart 2019-cu il, bazar8

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən Həsənov 
və məsul katib İlqar Rüstəmov “Yaşıl çay” jurnalının 
təsisçisi və baş redaktoru Araz Yağubova  atası 

HACI MİRZƏKİŞİ YAĞUBOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Antonio TAYANİ: “Brexit”in  tarixini 
iyulun əvvəllərinə çəkmək olar

 � Böyük Britaniyanın Baş 
naziri Tereza Mey bəyan edib 
ki, Avropa İttifaqı “Brexit”in 
reallaşdırılması üçün bir qədər də 
səy göstərməlidir: “Sadəcə, daha bir 
səy lazımdır”. Məlumatı TASS verib. 

“Avropa liderləri mənə deyirlər ki, 
narahatdırlar, vaxt keçir, bizim isə bir şan-
sımız var – hər şeyi düzgün etmək”, – deyə 
Mey bildirib. Onun sözlərinə görə, Britani-
yanın Aİ-dən çıxması üçün müddəti uzat-
maq “Brexit” prosesini bütünlüklə məhv 
edə, o cümlədən, ikinci dəfə referendum 
keçirilməsinə gətirib çıxara bilər. 

“Brexit” üzrə ikinci səsvermənin Bri-
taniya parlamentinin İcmalar Palatasında 
martın 12-də keçiriləcəyi gözlənilir. Mey 
əvvəllər demişdi ki, əgər parlament həmin 
gün razılaşma sənədini bəyənməsə, o 
zaman martın 13-də deputatlar Aİ-nin 
tərkibindən razılaşmasız çıxmaqla bağlı 
səs verməli olacaqlar. Martın 14-də isə 
“Brexit”in müddətinin dəyişdirilməsi ilə 
bağlı səsvermə keçirilməlidir. Hazırda 
Britaniyanın Aİ-dən çıxması üçün konkret 
müddət martın 29-dur.

Avropa Parlamentinin başçısı Antonio 
Tayani isə deyib ki, Böyük Britaniyanın 
Avropa İttifaqından çıxması tarixini 

maksimum iyulun əvvəllərinə çəkmək 
olar: “Mən əminəm ki, bu müddəti mar-
tın axırından iyulun əvvəlinə keçirmək 
olar. Bundan sonra yeni çağırış Avropa 
 Parlamenti fəaliyyətə başlayacaq”. 

Onun sözlərinə görə, bu barədə gələn 
həftə qərar qəbul olunacaq. “Britaniyalılar 
bütün hallarda müddətin dəyişdirilmə 
səbəblərini deməlidirlər. Bu, nə ilə – 
seçkilərlə, yaxud yeni referendumla 
əlaqədar olacaq? Aİ-dən çıxmaq onların 
qərarıdır, ona görə də bu, bizim deyil, 
onların problemidir”. 

Tayani bildirib ki, Avropa tərəfi 
“Brexit”lə bağlı ərizəni konkretləşdirə 
bilər, ancaq daha geniş düzəlişlər təklif 
etmək niyyətində deyil. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Finlandiya hökuməti istefa verib

Yuha Sipiliyanın sözlərinə görə, istefa 
baş nazirin qərarı olub və o, hökumət 
üzvləri tərəfindən dəstəklənib. Hazırkı 
nazirlər kabineti müvəqqəti sayılacaq və 
parlament seçkilərinə qədər işinə da-
vam edəcək. Yeri gəlmişkən, parlament 
seçkiləri bu il aprelin 14-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, ölkədə səhiyyə və so-
sial təminat sistemində islahatlar uzun 
müddət parlamentdə və hökumətdə 
müzakirə edilib. Hökumət sosial 
təminat sistemi ilə yanaşı, resurslardan 
qənaətli istifadə, xidmət sektorunun 
müasirləşdirilməsi, yerli kommunal 
və bələdiyyə sahələrindəki yeniliklərlə 
əlaqədar iki qanun layihəsinin təsdiqinə 
çalışıb. Lakin parlamentin konstitusiya 

komissiyası islahatları təsdiq etməyib.
Hökumətin planına əsasən, islahatlar 

2019-2029-cu illərdə səhiyyə və sosial 
xidmətlər üzrə dövlət xərclərinin illik artı-
mını 2,4 faiz azalda bilərdi. Təhlilçilər he-
sab edirlər ki, islahatların qəbul olunma-
ması idarəetmə qurumlarında müəyyən 
problemlər yarada bilər. 

Məsələn, Lahti şəhərinin meri Pek-
ke Timo səhiyyə xərclərinin artması ilə 
əlaqədar vəziyyətdən narahatlığını belə 
ifadə edib: “Əgər heç bir tədbir görülməsə, 
2020-ci ildə bir çox bələdiyyələr çıxılmaz 
vəziyyətə düşəcək.”

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Avropa Liqasının rəmzi 
komandası bəlli olub

 � UEFA Avropa Liqasında həftənin rəmzi komandasına düşən 
futbolçuların adlarını açıqlayıb.

Qurumun rəsmi saytının yaydığı 
məlumata görə, rəmzi heyətdə Kevin 
Trapp (“Ayntraxt”), Davide Zappakos-

ta, David Luiz, Pedro Rodrigez (hər üçü 
“Çelsi”), Kalidu Kulibali, Mario Rui, 
Fabian Ruis (hər üçü “Napoli”), Manu-
el Morlanes, Xerar Moreno (hər ikisi 
“Vilyarreal”), Hatəm Ben-Arfa (“Renn”) 
və Rodriqo Moreno (“Valensiya”) yer 
alıblar.

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının 
səkkizdəbir final mərhələsinin cavab 
görüşləri martın 14-də keçiriləcək.

Turnirin final oyunu mayın 29-da 
Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olu-
nacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Suriya televiziyasında rus 
dilində veriliş bərpa olunub

 � Suriyanın dövlət televiziyasında rus dilində veriliş bərpa 
olunub. İndi Suriyanın rusdilli əhalisi bu verilişə hər gün baxacaqlar.

Rus dilində veriliş hər gün 10 dəqiqə 
veriləcək. Verilişdə ölkə daxilində olan ən 

vacib hadisələr və xarici xəbərlər əsas yer 
tutacaq.

Jurnalistlər bildiriblər ki, Suriyada 
münaqişə başlanandan indiyədək Suriya 
Dövlət Televiziyasının binasına 80 raket 
zərbəsi endirilib. Bundan əlavə, yaraqlılar 
televiziyanın üçüncü mərtəbəsini partlat-
mışdılar.

Yenidənqurma və bərpa işlərindən 
sonra televiziya verilişlərini yaymağa 
başlayıb.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq qəzeti”

 � ABŞ-ın Hərbi Hava Qüvvələrinin 
rəhbəri Hezer Uilson özünün “Twitter” 
səhifəsində istefaya gedəcəyini açıqlayıb. 

Nazir açıqlamasın-
da qeyd edib ki, artıq bu 
məsələ ilə bağlı o Birləşmiş 
Ştatların  Prezidenti Donald 
 Trampı məlumatlandırıb: 
“Prezidentə məlumat 
verdim ki, Hərbi Hava 
Qüvvələrinin naziri 
vəzifəsindən istefaya 

gedəcəm və Texasın 
El-Paso Universitetinin 
rəhbəri olacam”, - deyə 
Hezer Uilson “Twitter”də 
yazıb.

Uilson bildirib ki, Ame-
rika hərbçiləri ilə işləmək 
onun üçün böyük şərəf idi.

“Mən ABŞ-ın Hərbi 
Hava Qüvvələrinin döyüş 
hazırlığının və gücünün 
bərpasının işində nail 
olduğumuz irəliləyişlə 
fəxr edirəm”, - deyə o əlavə 
edib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Hezer Uilson 
istefaya gedəcək

Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 
dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistanın Noyemberyan rayo-
nunun Voskevan kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 

Qazax rayonunun Aşağı Əskipara, 
Qızılhacılı kəndlərində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Gədəbəy rayonu ərazisindəki 

adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Göyarx, Ağdam rayonunun Yu-
sifcanlı, Füzuli rayonunun Horadiz 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonla-
rı ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumu-
zun mövqelərinə atəş açılıb.

 � Suriya hökuməti “Beynəlxalq Kimyəvi 
Silahlara Qadağa Təşkilatı”nın açıqladığı 
hesabatda keçən il Doma şəhərinə hücum zamanı 
xlorindən istifadə edildiyi barədə məlumatı 
təkzib edib. Bu barədə “Amerikanın səsi” radiosu 
məlumat yayıb. 

Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi sözügedən  
hesabatdakı faktların açıq şəkildə saxtalaşdırıldığını və bu 
məlumatın etibarlı olmadığını bildirib. 

Qeyd edək ki, “Beynəlxalq Kimyəvi Silahlara Qadağa 
Təşkilatı”nın keçən həftə açıqladığı hesabatda 2018-ci 
ilin aprel ayında həyata keçirilən hücum zamanı zəhərli 
kimyəvi maddə olan xlorindən istifadə edildiyi ehtimal 
olunur. 

Şahidlər və səhiyyə işçiləri o vaxt Domaya hücum za-
manı 40-dan çox insanın öldüyünü bildirsələr də, onların 
hesabatında kimyəvi silahdan istifadə barədə məlumat 
yox idi.

Suriya tərəfi, əksinə, beynəlxalq koalisiya qüvvələri 
tərəfindən kimyəvi silahların istifadə edildiyini iddia edir. 
Belə ki, keçən ilin noyabr ayında Suriyanın dövlət mediası 
və monitorinq qrupu Hələbdə tənginəfəslikdən şikayət 
edən 100-ə yaxın adamın xəstəxanaya yerləşdirildiyini 
bildirmişdi. 

“SANA” xəbər agentliyi Hələbin mərmi atəşinə tu-
tulmasından sonra 107 nəfərin yaralandığını və hücum 
zamanı xlorin maddəsindən istifadə edildiyi ehtimalı 
olduğunu bildirmişdi.

M.ABDULLAYEV, “Xalq qəzeti” 

 � Finlandiyanın Baş 
naziri Yuha Sipiliya və bütün 
nazirlər kabineti istefa 
verib. Buna səbəb səhiyyə və 
sosial təminat sahələrindəki 
islahatların proqramının 
qəbul edilməməsidir. Məlumatı 
“Amerikanın səsi” radiosu yayıb. 

Dəməşq kimyəvi 
silahlardan istifadəyə  

dair hesabatı təkzib edir


