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İndiyədək çox seçimlər etmişik. Uğurlusu da olub, uğursuzu da. Keçən il 
aprelin 11-də Azərbaycan xalqı demokratik seçki tariximizin 100-cü ilində 
bütün əvvəlki doğru seçimlərin məntiqi davamı, tarixi məsuliyyətin və 

qədirbilənliyin zirvəsi sayıla bilən bir ümumölkə seçimini də gerçəkləşdirdi. 
Xalqımız həmin gün böyük əksəriyyətlə müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin ideya və əməllərinin 
ən layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevi növbəti 7 ildə dövlət başçısı 
seçməklə 1993-cü ilin fəlakətli yayında etdiyi tarixi seçimin – suverenli-
yin xilas edilməsi və dönməz prosesə çevrilməsi siyasətinin davamına və 
təntənəsinə sadiqliyini yüksək səviyyədə təsdiq etdi. 

Ümumiyyətlə, insan həmişə seçim 
qarşısındadır. Ona həyat bəxş edən 
valideynləri istisna olmaqla, həyatı 
boyu qarşılaşdığı hər şeyi özünü 
azacıq da olsa idarə etmək və ətrafına 
azacıq da olsa təsir etmək iradəsini 
hiss etdiyi andan seçir. Hər bir fərdin 
seçimi isə təkcə öz fərdi həyatının de-
yil, həm də məxsus olduğu xalqın ma-
raqları baxımından həyati əhəmiyyət 
kəsb edir. Beləliklə, Yer üzünün bütün 

insan toplumları üçün seçim müqəddəs 
bir borca – vətəndaşlıq vəzifəsinə 
çevrilir. 

Hər bir vəzifə öz funksio-
nal məzmununa müvafiq şəkildə 
məsuliyyət yaratdığı kimi vətəndaşlıq 
vəzifəsi olan seçim də ictimai-si-
yasi məsuliyyət tələb edir. Söhbət 
siyasi seçimlərdən gedəndə isə bu  
vətəndaş hüququ və borcu fərdilikdən, 
subyektivlikdən çıxaraq özünün ən 

yüksək pilləsinə-- milli və qlobal 
məsuliyyət mərtəbəsinə yüksəlir.

101 ildir ki, Azərbaycan cəmiyyəti 
hər bir vətəndaşına seçmək və 
seçilmək hüququnu tanıyıb. Dünyanın 
ən çox inkişaf etmiş bəzi ölkələrindən 
daha əvvəl ölkəmizdə istisnasız 
olaraq cəmiyyətin bütün üzvlərinə, o 
cümlədən, qadınlara seçki hüququ 
verilməsini ötən il Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılmasının 
100 illik yubileyi şənliklərində tarixi 
bir öyünclə yad etdik və dünyaya da 
xatırlatdıq. Bu, ümumbəşəri dəyərlərin 
Azərbaycan cəmiyyətində çoxdan yer 
aldığını və möhkəmləndiyini göstərən 
qürurverici bir həqiqətdir. 

Keçən il də ölkəmizdə seçimlər 
yüksək demokratik şəraitdə, xalqın 
öz müstəqil dövlətinə sevgi-sayğıları, 
onun əvvəlki etimadlarını tamamilə 
doğrultmuş liderinə dərin inamı 
şəraitində başa çatdı. Təxminən, 2 
ay ərzində müxtəlif məzmunlu seçki 
sloqanlarının təqdim olunması ilə, 
bütün iddialı qurumlar tərəfindən xalqa 
ünvanlanan siyasi çağırışlarla və 
get-gedə güclənən siyasi ehtiraslarla 
müşaiyət olunan proses, nəhayət, 11 
apreldə özünün kulminasiya nöqtəsinə 
çatdı. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan Respublikasında müasir 
dövrdə millətlərarası münasibətlər və din 
sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti 
beynəlxalq hüquq normalarına və zəngin 
tarixi köklərə əsaslanır. Dünyanın multi-
kulturalizm mərkəzlərindən biri kimi tanı-
nan Azərbaycanda sivilizasiyalararası və 
dinlərarası dialoqa töhfə verən bir sıra nü-
fuzlu beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi artıq 
ənənəyə çevrilmişdir. Beynəlxalq ictimaiyyəti 
narahat edən humanitar problemlər 2008-ci 
ildən etibarən, mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan “Bakı 
prosesi” çərçivəsində müzakirə olunur, 
dünyanın tanınmış dini liderləri, ictimai-siyasi 
xadimləri, dövlət rəsmiləri, nüfuzlu alim və 
ziyalıları arasında səmərəli fikir mübadiləsi 
aparılır. Bu baxımdan, 2010-cu ildə dünya 
dini liderlərinin Bakıda keçirilmiş sammiti-
ni sivilizasiyalararası dialoqun inkişafına, 
müxtəlif dini konfessiyaların əməkdaşlığının 
genişlənməsinə, eləcə də qarşılıqlı etimad 
mühitinin yaradılması işinə töhfə hesab 
etmək olar.

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin ana-
dan olmasının 70 illiyi ilə bağlı yubiley tədbirləri 
çərçivəsində Bakıda növbəti beynəlxalq sam-
mitin keçirilməsi, ayrı-ayrı regionlarda gedən 
mürəkkəb etnik-dini proseslərin və qloballaşan 
dünyanın müasir çağırışlarının nüfuzlu dini-
ictimai xadimlərin iştirakı ilə birgə müzakirəsi 
aktuallıq kəsb edən məsələlərdəndir.

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

1. “Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti”nin 2019-cu il 14-15 noyabr 
tarixlərində keçirilməsi ilə əlaqədar aşağıdakı 
tərkibdə Təşkilat Komitəsi yaradılsın: 

Təşkilat Komitəsinin sədri

Əli Əhmədov – Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin müavini

Təşkilat Komitəsinin üzvləri

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə – Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Bakı Beynəlxalq 
Dinlər və Sivilizasiyalararası Əməkdaşlıq 
Mərkəzinin sədri

Zeynal Nağdəliyev – Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin ərazi-təşkilat məsələləri üzrə 
köməkçisi - şöbə müdiri

Əli Həsənov – Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 
köməkçisi – şöbə müdiri

Etibar Nəcəfov – Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm və dini məsələlər 
şöbəsinin müdiri

Samir Şərifov – Azərbaycan 
 Respublikasının maliyyə naziri 

Əbülfəs Qarayev – Azərbaycan 
 Respublikasının mədəniyyət naziri

Mübariz Qurbanlı – Azərbaycan 
 Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədri

Vüsal Hüseynov – Azərbaycan 
 Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi

Ülvi Mehdiyev – Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosi-
al İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri 

Ramiz Həsənov – Azərbaycan 
 Respublikası xarici işlər nazirinin müavini 

İsa Həbibbəyli – Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının vitse-prezidenti

Siyavuş Novruzov – Azərbaycan 
 Respublikası Milli Məclisin ictimai birliklər və 
dini qurumlar komitəsinin sədri 

Aslan Aslanov – Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyi (AZƏRTAC-ın) İdarə 
Heyətinin sədri

Rövşən Məmmədov – “Azərbaycan Res-
publikası Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini

İsmayıl Hacıyev – Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin sədri

Aleksandr İşein – Rus Pravoslav 
Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının 
 arxiyepiskopu

Milix Yevdayev – Bakı şəhəri Dağ 
Yəhudiləri Dini İcmasının sədri 

Salman Musayev – Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi sədrinin birinci müavini

Vasim Məmmədəliyev – Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsi Elmi-Dini Şurasının sədri.

2. Bu sərəncamın 1-ci hissəsi ilə yaradılmış 
Təşkilat Komitəsi “Dünya dini liderlərinin II Bakı 
sammiti”nin keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı 
hazırlayıb həyata keçirsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il

XALQ Ona inanır və 
böyük etimad göstərir

Bizim uğurlarımız insanların, Azərbaycan  xalqının 
dəstəyi və birbaşa iştirakı olmadan mümkün deyil. 
 Bizim uğurlarımızın əsas mənbəyi Azərbaycan xalqının 
fəaliyyətidir, Azərbaycan xalqının iradəsidir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Dünya dini liderlərinin II Bakı sammiti”nin keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı



12 aprel 2019-cu il, cümə2
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel 
tarixli 226 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”də, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 158-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət müəssisə və təşkilatları 

(idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş 
qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması 

Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 11 aprel tarixli 
859 nömrəli Fərmanında və 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Kiçik və orta biznes evlərində mikro, 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin 
siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Aqrar tədarük 
və təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 
dekabr tarixli 400 nömrəli Fərmanının 
icrası ilə bağlı qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 20 aprel tarixli 
226 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2005, № 4, maddə 301; 2006, № 2, 
maddə 91, № 5, maddə 397; 2007, № 2, 
maddə 87; 2008, № 6, maddə 488, № 
11, maddə 970; 2009, № 10, maddə 779, 
№ 12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 
85; 2014, № 6, maddə 638; 2015, № 
2, maddə 132, № 7, maddə 840; 2016, 
№ 12, maddə 2095; 2017, № 3, maddə 
378, № 6, maddə 1079; 2018, № 6, 
maddə 1233, № 7 (I kitab), maddə 1511; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 1 mart tarixli 568 nömrəli 
Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”yə aşağıdakı 
məzmunda 11.33-1-ci bənd əlavə edilsin:

“11.33-1. tabeliyində olan qurum 
vasitəsilə kənd təsərrüfatı və ərzaq 
məhsullarının istehsalçılardan və 
satıcılardan mərkəzləşdirilmiş qaydada 
satın alınmasını və ixracını, habelə 
tədarük edilərək satınalan təşkilatların 

müraciətləri əsasında onlara təqdim 
edilməsini həyata keçirir, eləcə də qeyd 
olunan istiqamətlərdə fəaliyyətin təşkili 
ilə bağlı digər tədbirlər görülməsini təmin 
edir;”.

2. “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 4 mart tarixli 
158-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
və “Dövlət müəssisə və təşkilatları 
(idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının 
mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət 
büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın 
alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 
859 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 4, maddə 664, № 9, maddə 
1486; 2018, № 11, maddə 2237) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4-cü hissədə “Ərzaq məhsullarının 
tədarükü və təchizatı” sözləri “Aqrar 
tədarük və təchizat” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 4.1-ci bənd ləğv edilsin;
2.3. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 

“Dövlət müəssisə və təşkilatları 
(idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının 
mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət 
büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın 
alınması Qaydası” üzrə:

2.3.1. 3.3-cü bənddə “Ərzaq 

məhsullarının tədarükü və təchizatı” 
sözləri “Aqrar tədarük və təchizat” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.3.2. 3.6.1-ci yarımbənddə “Ərzaq 
məhsullarının tədarükü və təchizatı” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin elektron 
portalında” sözləri “elektron portalda” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 
148 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 6, maddə 1238, № 10, maddə 
1991, № 11, maddə 2287; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 1 mart tarixli 570 nömrəli Fərmanı) 
ilə təsdiq edilmiş “Kiçik və orta biznes 
evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinə göstərilən xidmətlərin 
siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 27-ci hissə ləğv edilsin;
3.2. “Azərbaycan Respublikasının 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi” hissəsinin 
“Göstərdiyi xidmətlər” sütununa aşağıdakı 
məzmunda 3-cü bənd əlavə edilsin:

“3. “Aqrar tədarük və təchizat”  
ASC-nin göstərdiyi xidmətlər”.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 aprel 2019-cu il

Mingəçevir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin 
yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası 

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

1. Mingəçevir şəhərinin su təchizatı 
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən 
qurulması işlərinin davam etdirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 
890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının 2019-
cu il dövlət büdcəsində digər layihələr 
üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
(investisiya xərcləri) üçün nəzərdə 
tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.7.7-ci 
yarımbəndində göstərilmiş məbləğin 
7,0 (yeddi) milyon manatı "Azərsu" Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 

1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin. 

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

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri  
Ali Baş Komandanının bayrağı haqqında Əsasnamə"nin 
və "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş 

Komandanının bayrağının təsviri”nin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

1. “Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələri Ali Baş 
Komandanının bayrağı haqqında 
Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

2. “Azərbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvələri Ali Baş 
Komandanının bayrağının təsviri” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

3.1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının bu Fərmana 

uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini 
üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

3.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ 
hüquqi aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə 
beş ay müddətində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ 
xarakterli aktların bu Fərmana 
uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 11 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 11 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri  
Ali Baş Komandanının bayrağı haqqında

ƏSASNAMƏ
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələri Ali Baş Komandanının 
bayrağı Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin rəsmi hərbi simvoludur.

2. Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələri Ali Baş Komandanının 
bayrağı 3 növdə hazırlanır:

2.1. etalon (bayrağın orijinalı) 
– Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezident Sarayında 
yerləşən xidməti otağında saxlanılır;

2.2. dublikat (bayrağın surəti) 
– Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali 
Baş Komandanı kimi iştirak etdiyi 
rəsmi tədbirlərin və digər mərasimlərin 
keçirilməsi zamanı və o, Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
struktur qurumlarına gəldikdə həmin 
tədbirin keçirildiyi binanın üzərində, 
olduğu gəmidə və ya həmin tədbir 
üçün nəzərdə tutulan salonda 
(otaqda) qaldırılır (asılır) və ya 
yerləşdirilir;

2.3. kiçildilmiş ölçülü dublikat 
(nəqliyyat üçün) – Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı kimi 
səfərləri zamanı nəqliyyat vasitəsində 
quraşdırıla bilər.

3. Ölçülərindən asılı olmayaraq, 
bayrağın bütün dublikatları onun 
etalonunun (orijinalının) təsviri, rəng 
çalarları və ölçüləri nisbəti ilə eyni 
olmalıdır.

4. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Bayrağı ilə birgə qaldırılırsa 
(asılırsa) və ya yerləşdirilirsə, 
qarşıdan baxıldıqda Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali 
Baş Komandanının bayrağı Dövlət 
Bayrağından sağda yerləşdirilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
2019-cu il 11 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri 
Ali Baş Komandanının bayrağının 

TƏSVİRİ
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş 

Komandanının bayrağı “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət bayrağı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq, Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Bayrağının təsvirinə tam uyğun 
şəkildə, ikiüzlü qumaşdan hazırlanır və eninin uzunluğuna 
nisbəti 1:2-dir. 

2. Bayrağın hər iki üzünün ortasında Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanının 
emblemi təsvir edilmişdir. Qumaşın üst kənarı boyu 
mavi zolaqda qızılı rəngli hərflərlə “AZƏRBAYCAN 
RESPUBLİKASI”, aşağı kənarı boyu yaşıl zolaqda isə 
“SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN ALİ BAŞ KOMANDANI” sözləri 
yazılmışdır.

3. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali 
Baş Komandanının emblemi tiyələri yuxarı yönəlmiş 
çarpazlaşdırılmış qılıncların iti ucları arasında yerləşən 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin təsvirindən 
ibarətdir. Qılıncların tiyələrinin aşağı əsaslarından uclarına 
doğru hər iki tərəfə dəfnə budaqları yönəlmişdir. Dəfnə 
budaqları və qılıncların dəstəkləri qızılı, tiyələri isə gümüşü 
rəngdədir.

4. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali Baş 
Komandanının bayrağının dirəyi girdə taxtadandır. Dirək 
tünd qəhvəyi boya ilə rənglənir, laklanır və yuxarı ucu 
aypara ilə səkkizguşəli ulduz formalı nikellənmiş metal 
başlıqla örtülür. 

Prezident Administrasiyasının məsul işçiləri 
rayonlarda vətəndaşlarla görüşüblər

 � Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının 
məsul işçilərinin respublikanın bir sıra şəhər və rayonlarında 
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, aprelin 11-də 
Beyləqan, Qusar, Lerik, Saatlı rayon sakinləri və Kəlbəcərdən olan 
məcburi köçkünlərlə görüşlər keçirilib.

Prezident İlham Əliyevin tapşı-
rığına əsasən keçirilən görüşlərdə 
sakinlərin qaldırdıqları məsələlər 
diqqətlə dinlənilib. Müraciətlərin bir 
hissəsi yerindəcə həllini tapıb, digər 
müraciətlərin operativ araşdırılması və 
qanunvericiliyə uyğun həlli üçün müvafiq 
tapşırıqlar verilib. 

Görüşlərdə qeyd olunub ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına göstərdiyi diqqət 
və qayğı nəticəsində respublikamızda 

müasir infrastruktur, istehsal və emal 
müəssisələri yaradılır, yeni iş yerləri 
açılır. Bütün bunlar, ilk növbədə, əhalinin 
sosial rifah halının daha da yaxşılaşdı-
rılmasına yönəlib. Dövlətimizin başçısı-
nın da dediyi kimi, yürüdülən siyasətin 
təməlində Azərbaycan vətəndaşı, onun 
rifah halının yaxşılaşdırılması dayanır. 
Son vaxtlarda imzalanan fərman və 
sərəncamlar, sosial-iqtisadi sahədə apa-
rılan islahatlar Prezident İlham Əliyevin 
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdı-

rılması istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirlərin davamıdır. 

Həmçinin görüşlərdə məmur-
vətəndaş münasibətlərinin sağlam 
zəmində qurulması, insanlara layiqli 
xidmət göstərilməsi, etik davranış qay-
dalarına əməl olunmasının vacibliyi bir 
daha vurğulanıb.

Vətəndaşlar bu cür qəbulların 
təşkilinə, problemlərinin həllinə 
göstərilən diqqətə görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Aprelin 25-də Prezident Administra-
siyasının məsul işçiləri Gəncə, Goran-
boy, Qobustan, Samux və Zaqatalada 
da vətəndaşları qəbul edəcəklər. 

AZƏRTAC

Pekində “Cənubi Qafqaz regionunda Azərbaycanın 
əhəmiyyəti və Azərbaycan-Çin münasibətləri” 

mövzusunda mühazirə təşkil edilib
 � Çinin ən nüfuzlu ali 

təhsil ocaqlarından biri və əsasən 
Çin Xarici İşlər Nazirliyi üçün 
diplomatların hazırlanması ilə 
məşğul olan Pekin Xarici Dillər 
Universitetində “Cənubi Qafqaz 
regionunda Azərbaycanın 
əhəmiyyəti və Azərbaycan-Çin 
münasibətləri” mövzusunda 
mühazirə təşkil edilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, universitet 
rəhbərliyinin, müəllim və tələbələrin, 
habelə Azərbaycanla bağlı araşdırma 
aparan tədqiqatçıların iştirak etdikləri 
mühazirədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyev müsəlman Şərqində 
ilk dünyəvi dövlət olan Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasın-
dan, fəaliyyətindən, XX əsrin so-
nunda ölkəmizin müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra üzləşdiyi çətinliklərdən 
və təhdidlərdən danışıb. Bildirib 
ki, bir çox maraqların toqquşduğu 
Cənubi Qafqaz bölgəsində yerləşən 
Azərbaycan Ermənistanın hərbi 
təcavüzü ilə müstəqilliyinin ilk illərində 
ciddi problemlərlə qarşılaşıb. Amma ulu 
öndər Heydər Əliyevin və onun siyasi 
varisi Prezident İlham Əliyevin düşünül-
müş siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
çətinliklərin öhdəsindən gələrək davamlı 
inkişafa nail olmağı bacarıb. Azərbaycan 
özünün coğrafi şəraiti, iqtisadi poten-
sialı, təbii resursları ilə bölgədə yeni 
əməkdaşlıq platformaları yaradıb. Məhz 
ölkəmizin liderliyi və qətiyyəti sayəsində 
Xəzər dənizi-Qara dəniz-Aralıq dənizini, 

hətta Adriatik dənizini birləşdirən regio-
nal layihələr icra olunur. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən 
danışan Prezident Administrasiyası-
nın şöbə müdiri Çinin də daimi üzvü 
olduğu BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın münaqişə ilə bağlı qəbul etdiyi 4 
qətnamənin tələblərinin hələ də yerinə 
yetirilməməsindən təəssüfünü ifadə 
edib. O, Azərbaycanın bu münaqişənin 
həlli ilə bağlı beynəlxalq hüquq normala-
rına əsaslanan ədalətli mövqeyi barədə 
məlumat verib.     

Mühazirə zamanı Azərbaycan-Çin 
münasibətlərinin bütün sahələrində 
müşahidə olunan inkişafın hər iki tərəf 
üçün faydalı olduğu bildirilib, Çinin “Bir 
kəmər, bir yol” təşəbbüsünün həyata 
keçməsinə Azərbaycanın özünün 
nəqliyyat-logistika imkanları ilə verdiyi 
töhfələr vurğulanıb. 

Qeyd olunub ki, Azərbaycanın 

Çin vətəndaşları üçün tətbiq etdiyi 
sadələşdirilmiş viza rejimi və “ASAN 
Viza” sistemi daha çox çinli turistin 
Azərbaycana səfər etməsinə imkan 
yaradır. 

Sonra iştirakçıların müxtəlif mövzu-
larda sualları cavablandırılıb. 

Ümumilikdə, 101 xarici dilin tədris 
olunduğu Pekin Xarici Dillər Univer-
sitetinin rektoru Pen Lon ilə görüşdə 
ölkələrimizin humanitar, o cümlədən elm 
və təhsil sahələrində əməkdaşlığından 
danışılıb. Bildirilib ki, bu təhsil ocağında 
Azərbaycan dili üzrə kadrların hazırlan-
ması ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın 
digər sahələrdə də inkişafına müsbət 
təsirini göstərəcək.

Hikmət Hacıyev universitetin 
Azərbaycan dili kafedrası ilə tanış olub, 
bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrlə 
görüşüb.
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Həmin gün Azərbaycan vətəndaşı da 
özünün əsrlər boyu dəyişməz məziyyəti 
olan haqq və ədalət hisslərinə sadiq qalaraq 
İlham Əliyevin öz əməyi hesabına qazandı-
ğı halal haqqını onun özünə çatdırdı və onu 
ölkənin Prezidenti seçdi. Azərbaycan İlham 
Əliyevin yeni prezidentlik dövrü ilə daha bö-
yük uğurlar əldə etmək üçün inkişafın yeni 
mərhələsinə qədəm qoydu. Bu seçkilərdə 
bütün tərəflər öz siyasi varlığını və nəhayət, 
hər birinin sosial bazasının ölçülərini 
açıq-aşkar cəmiyyətə tanıtdılar. Ölkənin 
daxili siyasi ab-havası daha da aydınlaşdı, 
gələcəyə baxışlar bir daha dürüstləşdirildi. 

Bu seçkilər Azərbaycan vətəndaşlarının 
ölkənin və xalqın gələcəyini düşünmək baxı-
mından siyasi yetkinliyə, yüksək məsuliyyət 
hissinə malik olduğunu göstərən növbəti 
bir test oldu. Azərbaycan seçicilərinin 86,03 
faizi prezidentliyə hakim Yeni Azərbaycan 
Partiyasından namizəd olan dövlət başçısı 
İlham Əliyevə səs verməklə bu testdən 
əla qiymətlə keçdi. Nəticə xalqla dövlətin, 
vətəndaşla Prezidentin millətin taleyi haq-
qında arzu və düşüncələrində, niyyət və 
ümidlərində yekdilliyini və vəhdətini nüma-
yiş etdirdi. Məhz bu vəhdət Azərbaycanın 
müstəqilliyini əbədi, dönməz və sarsılmaz 
etməyə qadirdir. 

Xalqın sarsılmaz iradəsinin və öz 
rəhbərinə sonsuz inamının göstəricisi 
olan bu möhtəşəm seçim növbəti 7 
ildə Azərbaycanı dünya siyasətinin 
labirintlərində məharətlə irəliyə apara-
caq, vətəndaş rifahını onun layiq olduğu 
yaşam səviyyəsinə yüksəldəcək milli liderə, 
modern düşüncəli siyasətçiyə öz ölkəsinə 
rəhbərliyi davam etdirmək mandatı verdi. 
Bu seçim ölkəmizə hərtərəfli yeniləşmə 
və yüksəliş yolunda davamlı inkişafla 
bağlı növbəti  şans qazandırdı. Deməli, 
cəmiyyətin hər bir üzvü üçün məsuliyyətin 
ən yüksək dərki və vicdanın tələbi ilə qərar 
qəbul etmək anı ümumi seçimin doğru-
düzgünlüyü ilə  demokratiya cəbhəsində 
xalqımıza növbəti qələbə qazandırdı.

Həqiqətən, belə bir anda millətimizin 
gələcəyi naminə dönüb geriyə baxmaq, 
qazandıqlarımızla itirdiklərimizi tərəziyə 
qoymaqla milli maraqlarımıza ümummilli 
təəssübkeşlik aynasından baxaraq edilən 
seçim vətəndaş məsuliyyətinin ən parlaq 
göstəricisi olur. Bu məsuliyyəti qavramaq 
üçünsə bizi dövlətçiliyimizin tam bərpasına 
qovuşduran indiki suveren respublikamı-
zın qısa tarixinə nəzər salmaq müddət 
ərzində milli inkişaf kompasımızın həyəcanlı 
titrəyişlərini izləmək kifayətdir.

1991-cı ilin martında keçirilmiş 
qondarma referendumdan 

sonra azadlıq coşqusu ilə çağlayan bütöv 
bir xalqın adından onun müstəmləkə girda-
bında qalmaq istədiyini bəyan etməklə uğur-
suz və utandırıcı bir seçim etmiş kommunist 
iqtidarı qısa bir zamanda xalqın qəzəb və 
nifrət tufanının küləyində sovrulub getdi. 18 
oktyabr 1991-ci ildə isə regionda yaranmış 
əlverişli siyasi vəziyyət xalqın müstəqilliyə 
qovuşması üçün tarixi şans yaratdı və xalq 
bu imkandan layiqincə yararlanıb özünün 
dövlət müstəqilliyini bərpa etdi.

 Uzun illərin mənəvi iztirabından, 
siyasi saxtakarlığından yenicə qurtulmuş 
xalq azadlıq eyforiyasında boğularkən 
onun iradəsinə sahiblənən meydan 
qəhrəmanları və idealist siyasətbazlar qısa 
bir müddətdə öz siyasi səriştəsizliklərini və 
məsuliyyətsizliklərini büruzə verdilər. Çox 
sürməyən sadəlövh ümumxalq xoşbəxtliyi 
öz yerini ümumxalq məyusluğuna və daha 
sonra ümumxalq etirazına verdi. Xalq və 
millət qarşısında yenicə əldə etmiş olduğu 
iqtidar məsuliyyətini dərk etməyən, milləti 
sonu görünməyən fəlakətə sürükləyən 
iqtidar yenə də xalqın qəzəbi və nifrəti qar-
şısında tab gətirə bilməyib siyasi səhnəni 
biabırçılıqla tərk etdi. 

Nəhayət, 1993-cü ilin yay-- payızında 
xalqımız ən doğru seçimini etdi– onilliklərin 
sınağından çıxmış, el üçün öz ürəyini 
məşələ çevirmiş, öz xalqını qarışıq dün-
yanın qaranlıq dolanbaclarından keçirib 
işıqlı bir yola çıxarmağa qadir olan fədakar 
övladını – Heydər Əliyevi köməyə səslədi. 
Haqq səsi boğulan və dünyanın heç bir 
yerində eşidilməyən, doğma yurdundan, isti 
ocağından qovulan, Vətəninə, torpağına 
təcavüz olunan, milli mənliyi tapdanan millət 
ümumxalq ərkyanalığı və yekdilliyi ilə özü-
nün ən etibarlı oğlundan onu bu bəlalardan 
qurtarmağı tələb etdi. 

Xalqın taleyinə və tələbinə biganə qala 
bilməyən ümummilli lider Heydər Əliyev 

həyatının qalan hissəsini də öz xalqına həsr 
etməyə qərar verdi. Beləliklə, demokratik 
dövlətçilik təcrübəsinin və ənənəsinin az 
olmasına baxmayaraq, müstəqilliyimizin 
ilk illərində baş verən ictimai-siyasi 
hadisələrdən düzgün nəticə çıxaran xalq 
obyektiv seçim etməyə müvəffəq oldu. 
Məhz həmin dövrdən hakimiyyət qolları-
nın, özünüidarəetmə ənənəsinin əsasının 
qoyulmasına xidmət edən bütün seçkilər 
xalqımızın ictimai-siyasi həyatının əsas 
hadisəsinə çevrildi.

Üzləşdiyi ağır tarixi sınaqlardan Heydər 
Əliyev kimi müdrik bir şəxsiyyətin öndərliyi 
ilə üzüağ çıxan Azərbaycan xalqı seçimində 
yanılmayaraq müstəqil dövlət quruculu-
ğunun Heydər Əliyevlə başlayan şərəfli 
yoluna qədəm qoydu. Sözlə ifadəsi sadə 
görünən, lakin enişli-yoxuşlu yollardan və 
siyasi təlatümlərdən keçərək bu günün 
mənzərəsini yaratmaq heç də asan olmadı. 
İlk növbədə, günbəgün daha böyük itkilər 
və sarsıntılar gətirən müharibəyə son 
qoymaqla ölkənin tarixi taleyində dönüş 
yaradan Heydər Əliyev qısa bir zamanda 
ortaya qoyduğu uğurlu enerji strategiyası ilə 
ölkəmizi yeni bir yola – Yeni Azərbaycanın 
şərəfli quruculuq yoluna çıxara bildi.

Məhz bu strategiyanın həyata 
keçirilməsi sayəsində ölkəmizin güclü enerji 
infrastrukturu təşəkkül tapdı və onun qlobal 
inteqrasiya əhəmiyyətli arteriyaları yaradıldı. 
Nəticədə, ölkəyə sabit maliyyə axını təmin 
edildi, ölkənin valyuta ehtiyatları dəfələrlə 
yüksəldi, çoxsaylı sosial-iqtisadi proqram-
ların icrasına başlandı. Sonrakı illərdə də 
Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi uğurların 
ilkin və başlıca səbəbi məhz Heydər Əliyev 
siyasətinin təntənəsi olan uğurlu enerji 
strategiyası oldu. 

Bütün bunlarla yanaşı, ölkəni informa-
siya blokadasından çıxarmaq, regionda baş 
verən proseslərin əsl mahiyyətini dünya 
birliyinə çatdırmaq və anlatmaq, işğalın 
nəticələrini aradan qaldırmaq, xalqını əbədi 
səadətə çatdırmaq qayğıları Heydər Əliyevi 
son nəfəsinədək tərk etmədi. Məhz xalqla 
birgə nəfəs alması, onun müstəqilliyini 
əbədi və sarsılmaz etmək uğrunda son 
nəfəsinədək göstərdiyi möhtəşəm xidmət 
müstəqil dövlətimizin ilk həqiqi prezidenti 
Heydər Əliyevi ümummilli lider olaraq xalqı-
mızın əbədi yolgöstərəninə çevirdi. 

Öz tarixinə hörmətlə, öz xilaskarına 
ümumxalq məhəbbəti və minnətdarlığı ilə 
yanaşan xalq, Heydər Əliyev ideallarına 
sədaqətini 2003-cü il seçimlərində nümayiş 
etdirdi. Xalq Heydər Əliyev kursunu uğurla 
davam etdirmək iqtidarında olan yeni liderini 
– İlham Heydər oğlu Əliyevi özünə rəhbər 
seçdi. Həmin dövrdə İlham Əliyevi uğurlu 
seçim kimi fərqləndirən başlıca şərtlərdən 
biri onun müstəsna tarixi şəraitdə yetkin bir 
siyasətçi kimi yetirməsi idi. Əvvəlki dövrdə 
çalışdığı rəhbər vəzifələrdə özünü doğ-
rultması, ən başlıcası isə Heydər Əliyev 
dühasından bəhrələnərək novator siyasətçi 
kimi yetişmək imkanlarını səfərbər etməsi 
onu qısa bir zamanda Azərbaycanın siyasi 
səhnəsində önə çıxarmışdı. 

Son illərdə dünya siyasətindəki möv-
cud reallıqları dəqiq qiymətləndirməklə, 
ölçülüb-biçilmiş, balanslaşdırılmış siyasət 
aparmaqla öz millətini və dövlətini tərəqqiyə 
və yüksək rifah cəmiyyətinə doğru inkişaf 
etdirməkdə İlham Əliyev Azərbaycana digər 
ölkələrin qibtə edəcəyi qədər böyük uğurlar 
qazandırdı. 

2003-cü ildə prezident 
səlahiyyətlərinin icra-

sına başladığı zaman bütün sahələrdə 
Heydər Əliyev yolunun davam etdiriləcəyini 
bəyan edən İlham Əliyev qarşısına 
qoyduğu başlıca hədəfləri-- hər bir 
vətəndaşın prezidenti olacağını, mil-
li birliyin,  vətəndaş həmrəyliyinin daha 
da möhkəmləndiriləcəyini, ölkənin hər 
bir bucağının tarazlı inkişaf ediriləcəyini, 
kifayət qədər yeni iş yerlərinin açılaca-
ğını,  xalqın ən böyük sosial bəlası olan 
yoxsulluğun aradan qaldırılacağını, qaçqın 
və köçkünlərin problemlərin sürətlə həll 
ediləcəyini, daxili və xarici siyasətin dövlətin 
hərtərəfli qüdrətlənməsi və ərazi bütövlü-
yünün bərpa edilməsinə yönləndiriləcəyini  
inam və qətiyyətlə  açıqladı və 
səmiyyəti proqram səciyyəli vədlərinin 
gerçəkləşdirilməsinə səfərbər etdi.

O dövrdən etibarən bu günə qədər 
həyata keçirilmiş uğurlu sosial-iqtisadi 
proqramlarla, sahibkarlara dövlət dəstəyinin 
gücləndirilməsi yolu ilə 2 milyonadək yeni iş 
yerləri yaradıldı. Bu siyasətin ardıcıllığı və 
dönməzliyi ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin 
azaldılmasına və əhalinin sosial rifah 

səviyyəsinin yüksəlişinə səbəb oldu. Çala-
çuxurlu yolların, sınıq-salxaq körpülərin, 
divarları ovulub tökülmüş yaşayış binaları-
nın, məktəblərin, xəstəxanaların, təsərrüfat, 
istehsal və xidmət obyektlərinin abadlaşdı-
rılması, bütövlükdə, yeni ölkə quruculuğuna 
start verilməsi, ölkənin simasının kökündən 
dəyişilməsi möcüzə təəssüratı yaratsa da 
bütün bunlar xalqın gözü qarşısında baş 
verdi. 

Müstəqil, gənc dövlətin 
həyatındakı bu intibah 
Azərbaycan dövlətinin və 

vətəndaşının birgə səyi nəticəsində baş 
tutdu. Bu yeniləşmə və yüksəlişin əsasında 
Azərbaycanın yeni liderinin – Prezident 
İlham Əliyevin yaradıcı zəkası, ölkə 
vətəndaşının isə qurucu əməyi dayandı. 
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə 
dediyi kimi: “dünyaya günəş kimi do-
ğan Azərbaycan” məhz Lider–Vətəndaş 
vəhdətinin nəticəsi oldu. Azərbaycanda 
xalq və hakimiyyət vəhdətinin yeni, daha 
məhsuldar epoxası da məhz bu dövrdən 
başlayır.

İlk 5 illik prezidentliyi dövründə ona eti-
mad göstərmiş xalqın gözləntilərini layiqincə 
doğrultması İlham Əliyevə 2008-ci il və 
10 illik müddətdə gerçəkləşdirdiyi ümumi 
siyasət isə 2013-cü il seçkilərində daha 
inamlı qələbələr qazandırdı. İkinci prezi-
dentlik dövründə İlham Əliyev ulu öndərin 
siyasi kursuna sadiq qalmaqla bərabər, həm 
də onu yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirmək, 
heç kimin proqnozlaşdıra bilmədiyi bir nova-
torluqla davam etdirmək, müasir dünyanın 
siyasi mədəniyyətində “öz üslubunu” yarat-
maq bacarığını ortaya qoydu. İqtisadi böh-
ranın bütün dünyanı çulğadığı bir zamanda 
milli dövlətimizin tərəqqiyə qovuşması, ölkə 
miqyasında bu inkişaf tendensiyasının da-
vamlılığı Azərbaycanı beynəlxalq arenada 
önəmli bir dövlətə - qlobal siyasətdə söz 
sahibinə çevirdi.

Azərbaycanın orta və uzunmüddətli 
inkişafının prioritet istiqamətləri və bu stra-
tegiyanın uğurlu icra mexanizmləri müəyyən 
edildi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
vüsət verən proqramlar, əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəlidilməsinə, təhsilin, 
səhiyyənin, elmin tərəqqisinə hesablanmış 
fəaliyyət istiqamətləri bir-birini tamam-
lamaqla ölkəmizdə bir milyondan çox iş 
yerinin açılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin 
kəskin şəkildə aşağı düşməsinə şərait 
yaratdı. İnsan amili dövlət siyasətinin ana 
xəttini təşkil etməyə başladı. On il ərzində 
ölkəmizdə ümumdaxili məhsulun həcmi 3 
dəfədən çox, dövlət büdcəsi isə təqribən 
20 dəfəyədək artdı, sənaye və kənd 
təsərrüfatında müşahidə olunan yüksəliş 
yürüdülən sistemli sosial-iqtisadi siyasətin 
uğurlu olduğunu təsdiq etdi. 

Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi 
uğurlar, dayanıqlı iqtisadi inkişaf onun 
beynəlxalq arenada yeni model dövlət kimi 
özünəməxsus yer tutmasına səbəb oldu. 
Dünyanın aparıcı informasiya vasitələri 
ölkəmizdə baş tutan bənzərsiz tərəqqi 
tendensiyasını ən maraqlı detalları ilə 
önə çəkərək Azərbaycan haqqında ətraflı 
məlumatlar yaymağa başladı. Azərbaycanın 
qısa zaman kəsiyində dünyanın sürətlə 
inkişaf edən ölkələri sırasına daxil olması, 
ümumdaxili məhsulun, sənaye istehsalının 
dəfələrlə artımı, enerji gəlirlərinin ölkənin 
çoxşaxəli inkişafına yönəldilməsi, insan 
kapitalının dövlətin prioritet siyasi xəttinə 
çevrilməsi Azərbaycanı yeni tipli dövlət kimi 
bütün dünyaya tanıtdı.

Bu dövrdə Azərbaycanın xarici 
siyasətdə qazandığı uğurlar onu beynəlxalq 
siyasi sistemin ən fəal subyektlərindən 
birinə çevirdi. Azərbaycan özünün və daxil 
olduğu regionun təhlükəsizlik maraqlarını 
qoruya bilmək, cürbəcür təhdid və avantü-
raları zərərsizləşdirmək bacarığını nümayiş 
etdirdi və nəticədə dünya birliyində etibarlı 
tərəfdaş nüfuzu qazanaraq 155 ölkənin 

dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
üzvü seçilərək dünyanın idarə olunmasında 
bilavasitə iştirak edən bir dövlətə çevrildi. 
Həm birinci, həm də ikinci prezidentliyi 
dövründə ölkəmiz üçün ən ağrılı prob-
lem olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl 
tədbirlər İlham Əliyev siyasətinin prioritet 
istiqamətini təşkil etdi. 

Avropa Şurası, Avropa Parlamenti kimi 
mötəbər təşkilatlar tərəfindən Ermənistanın 
təcavüzkar dövlət kimi tanınması, bir çox 
dövlətlər tərəfindən Xocalı faciəsinin soyqı-
rım faktı kimi qəbul edilməsi Azərbaycanın 
beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanan 
haqlı mövqeyini bir daha təsdiq etmiş 
oldu. Azərbaycanın bu illər ərzində öz 

ədalətli mövqeyindən bir addım belə geri 
çəkilməməsi, Ermənistanın bu problem 
üzərindən spekulyasiya manevrlərinin 
sıfıra endirilməsi, böyük iddialarının giro-
vuna çevrilmiş işğalçı-separatçı rejimin 
beynəlxalq miqyasda küncə sıxışdırılması 
xarici siyasətimizin qələbəsi oldu. Bu gün 
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi tarixində 
heç zaman olmadığı qədər güclü və sarsıl-
mazdır. 

Eyni zamanda, regional müstəvidə 
göstərilən təşəbbüslər, həyata keçirilən 
iri layihələr Azərbaycanı Qafqazın lider 
dövlətinə, Xəzərətrafı ərazidə söz sahibinə 
çevirdi. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
dəfələrlə və qürurla qeyd etdiyi – “Bu gün 
Azərbaycanın razılığı olmadan regionda 
heç bir layihə gerçəkləşə bilməz” yanaşma-
sı bu günümüzün reallığı, ölkəmizin regional 
və beynəlxalq miqyasda artan nüfuzunun və 
möhkəmlənən mövqeyinin əyani təzahürü 
oldu.

Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulmuş enerji strategiyasının ötən dövrdə 
də uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanın 
əldə etdiyi iqtisadi uğurların başlıca səbəbi 
oldu və bu prosesdə ölkəmizin güclü enerji 
infrastrukturu təşəkkül tapdı və onun qlobal 
əhəmiyyəti daha da artdı. Nəticədə, ölkəyə 
sabit maliyyə axını təmin edildi, ölkənin 
valyuta ehtiyatları dəfələrlə yüksəldi, 
çoxsaylı sosial-iqtisadi proqramların icrası 
təmin edildi. İkinci prezidentlik müddəti üçün 
qarşıya qoyulan əsas hədəflərdən biri-- qaç-
qın düşərgələrinin ləğv edilməsi, onlar üçün 
müasir tipli qəsəbə və şəhərciklərin salın-
ması, onların iş yerləri ilə təmin olunması 
uğurla həyata keçirildi. 

Bununla bərabər, ölkə iqtisadiyyatının 
enerji amilindən asılılığının azaldılması da 
hər zaman İlham Əliyevin yürütdüyü iqtisadi 
siyasətin mərkəzində dayandı. Ümumdaxili 
məhsulun həcmində qeyri-neft sektorunun 
xüsusi çəkisi dəfələrlə artırıldı, çoxşaxəli 
inkişaf strategiyasının tətbiqinə başlanıldı. 
Qeyri-neft sektorunun sabit və davamlı 
inkişafı hesabına yaxın gələcəkdə ümum-
daxili məhsulun iki dəfəyədək artırılma-
sını, innovativ və bilikyönlü iqtisadiyyatın 
inkişaf etdirilməsini əsas hədəflərdən biri 
olaraq müəyyən edən “Azərbaycan 2020: 
Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası qəbul 
olundu və onun icrasına başlanıldı. 

Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan dövlətinə rəhbərliyi 
illərində siyasi sferada olduğu 

kimi, iqtisadi sahədə də ciddi uğurlar qa-
zanılıb. Onun rəhbərliyi ilə prezidentliyinin 
əvvəlki 3 dövründə həyata keçirilmiş ardıcıl 
və məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində 
ölkədə planlı sosialist iqtisadiyyatından 
bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinin başa 
çatması təmin edilib. Rəsmi statistikanın 
və açıqlamaların öyünc doğuran fakt və 
rəqəmlərinə yenidən nəzər salaq. 

Bu dövrdə ÜDM-də özəl sektorun 
payı 80 faizi ötüb, makroiqtisadi sabitlik 
möhkəmləndirilib, rəqabətqabiliyyətliliyinə 
görə Azərbaycan iqtisadiyyatı MDB 
məkanında birinci yerə yüksəlib. 2004-
-2018-ci illər ərzində iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun 
və bölgələrin davamlı yüksəlişi məqsədilə 
regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair üç 
dövlət proqramı icra olunub. Hazırda dör-
düncü proqramın qəbul edilməsinə hazırlıq 
görülür.

İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə 
qeyri-neft sənayesi ardıcıl şəkildə inkişaf 
etdirilib, ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən və müasir texnologi-
yalara əsaslanan minlərlə yeni müəssisə 
fəaliyyətə başlayıb. 2014-cü ilin dekabrında 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasın-
da sənayenin inkişafına dair 2015--2020-
ci illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun 
olaraq, ölkə ərazisində Sumqayıt, Balaxanı, 
Mingəçevir, Qaradağ, Pirallahı, Neftçala, 

Masallı və s.kimi çoxsaylı sənaye parkı və 
məhəllələri, texnoparklar yaradılıb, istehsal 
sahələrinin genişləndirilməsi, qeyri-neft 
sənayesinin ixrac imkanlarının artırılması 
və innovativ istehsalın inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində ciddi tədbirlər görülüb. 

Sumqayıtda alüminium, karbamid, 
plastik emalı zavodları, “SOCAR Polymer” 
şirkətinin polipropilen və yüksək sıxlıqlı 
polietilen zavodları, Balaxanıda məişət 
tullantılarının təkrar emalı zavodu, Bakı 
gəmiqayırma zavodu, Gəncə, Naxçıvan və 
Neftçalada avtomobil zavodları, Sumqayıt, 
Gədəbəy və Daşkəsəndə qızıl-mis emalı 
zavodları, Gəncə alüminium yarımfabrikatı, 
kənd təsərrüfatı texnikası zavodları və digər 
sənaye müəssisələri həmin illərdə istifadəyə 
verilərək ölkənin iqtisadi potensialının 
gücləndirilməsində mühüm rol oynayır. Bu 
zavodlara qoyulan sərmayənin həcmi 800 
milyon dollardan çoxdur.

Aqrar sektorda həyata keçirilən isla-
hatlar, kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salçılarına edilən güzəşt və yardımlar ölkə 
iqtisadiyyatında bu sahənin ardıcıl inkişa-
fına zəmin yaradıb. 2003--2018-ci illərdə 
meliorasiya tədbirlərinə ayrılan vəsaitin 
həcmi 6 dəfə, bu sahəyə əsaslı kapital 
qoyuluşu 21 dəfə artıb. Ölkədə Taxtakörpü, 
Şəmkirçay, Göytəpə və Tovuzçay kimi 4 iri 
su anbarı, 4 min kilometr suvarma kanalları, 
2,4 min kilometr kollektor-drenaj şəbəkələri 
tikilmiş və bərpa olunmuş, 360 min hek-
tar torpağın su təminatı, 264 min hektar 
sahədə meliorativ vəziyyət yaxşılaşdırılıb, 

219 min hektar yeni suvarılan torpaq sahəsi 
əkin dövriyyəsinə daxil edilib.

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin, o 
cümlədən pambıqçılıq, taxılçılıq, baramaçı-
lıq, üzümçülük, çayçılıq, sitrus meyvəçiliyi, 
çəltikçilik və arıçılığın dirçəldilməsi, fındıq, 
badam, xurma, zeytun, nar bağlarının 
genişləndirilməsi istiqamətində görülən 
işlər ölkənin ixrac potensialını əhəmiyyətli 
dərəcədə artırıb. 

Son 15 ildə ölkənin sosial-mədəni 
və təsərrüfat infrastrukturu 
tamamilə yenilənib. Bu dövrdə 

3 min 100-dən çox məktəb, 642 tibb 
müəssisəsi tikilib, yaxud əsaslı təmir edilib. 
Yüzlərlə tarixi binada, muzey, teatr və kitab-
xanada geniş yenidənqurma işləri həyata 
keçirilib, ölkənin bütün ali təhsil ocaqları, 
həmçinin AMEA-nın nəzdində olan institut 
və müəssisələr təmir edilərək yeni avadan-
lıqlarla təchiz olunub. 

Ölkədə 15 min kilometr yol çəkilib, 
443 körpü inşa olunub. Bakıda 4 yeni 
metro stansiyası istifadəyə verilib, bir neçə 
stansiyada yenidənqurma işləri aparılıb. 
Xəzər dənizində ən böyük beynəlxalq dəniz 
limanı – Ələt Dəniz Ticarət Limanı fəaliyyətə 
başlayıb. Azərbaycanda 7 hava limanı 
tamamilə yenidən qurularaq istifadəyə veri-
lib. Onlardan altısı (Bakı, Gəncə, Naxçıvan, 
Lənkəran, Qəbələ, Zaqatala) beynəlxalq 
hava limanı statusu alıb. Bakının Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportu dünyanın “5 
ulduz”lu 9 əsas hava limanı sırasına daxil 
olub. 

Son 15 ildə ölkədə ümumi generasiya 
gücü 2500 MVt olan 30 elektrik stansiya-
sı tikilib istifadəyə verilib və Azərbaycan 
regionda elektrik enerjisi ixracatçısına 
çevrilib. Keçən ilin sonunda 400 meqavat 
gücündə “Şimal-2” elektrik stansiyası da 
istifadəyə verildi. Bölgələrdə qazlaşdır-
ma sürətlə aparılıb və ölkə üzrə təbii qaz 
təchizatı 51 faizdən 95 faizə yüksəlib. 
Nəhəng Oğuz–Qəbələ–Bakı Su Kəməri 
layihəsi icra edilib. Ceyranbatanda dünya-
nın ən böyük sutəmizləyici qurğusu inşa 
olunub. Regionlarda çoxsaylı subartezian 
quyuları qazılıb, çaylar boyu yüzlərlə 
modul tipli kiçik sutəmizləyici qurğular 
istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə, əhalinin 
fasiləsiz içməli su ilə təminatı əsaslı 
surətdə yaxşılaşdırılıb. 

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 
əhalinin sosial müdafiəsini gücləndirmək 
istiqamətində ciddi tədbirlər həyata keçirilib. 
Bu məqsədlə vətəndaşların təbii qazdan, 
içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən 
istifadəyə görə əvvəlki illərdə yaranmış 327 
milyon və 294,2 milyon manat borcları tam 
silinib. Sovet dövründən qalmış əmanətlərə 
görə əhaliyə 1 milyard manat kompensa-
siya ödənilib. Bu yaxınlarda Prezidentin 
xoş məramı ilə əhalinin banklara olan borc 
faizləri silindi. Şəhid ailələrinə veriləsi vəsait 
tam həcmdə ödənildi. 

15 il ərzində ölkədə 1,9 milyon yeni iş 
yeri açılıb, maaşlar 5 dəfədən, pensiyalar 
isə 8 dəfədən çox artırılıb, işsizlik səviyyəsi 
5 faizə, yoxsulluq isə 49 faizdən 5,4 faizə 
endirilib.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusunun dö-
yüş qabiliyyətinin artırılması, silahlı 
qüvvələrin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi sahəsində ardıcıl 
tədbirlər görülüb. 2005-ci ildə yaradıl-
mış Azərbaycan Respublikası Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində 1200 
adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir. 
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri hazırda dün-
yada ən güclü 50 ordu sırasında yer tutur. 

BU dövrdə ölkəmizə şərəf və 
rəğbət qazandıran ən böyük 

hadisələrdən biri də Azərbaycanın ilk süni 
peyki “AzərSpace”in və ikinci bir peykin də 
fəzaya qaldırılması və ölkəmizin kosmik 
sənayeyə sahib olan azsaylı ölkələrin 
sırasında yer alması oldu. Gənc bir dövlət 
olan Azərbaycanın kosmik ölkələr ailəsinə 
qatılması hər bir vətəndaşın öz dövləti ilə 
fəxr etməsinə, qürur hissi keçirməsinə şərait 
yaratdı.

Elektron hökumətin formalaşdırılma-
sı tədbirləri çərçivəsində vətəndaşlara 
göstərilən əksər xidmətlərin vətəndaş 
– məmur qarşılaşması olmadan elektron 
formada həyata keçirilməsi, ASAN Xidmət 
şəbəkəsinin respublika miqyasında qurul-
ması istiqamətində görülən tədbirlər İlham 
Əliyevin öz vətəndaşına dünya standartla-
rına uyğun yüksək keyfiyyətli xidmətlərin 
göstərilməsində qərarlı olduğunu göstərir.

Bütün bu uğurların kökündə 2003, 2008 
və 2013-cü il il seçimlərində xalqın etima-
dını qazanmış və onu layiqincə doğrultmuş 
İlham Əliyevin modern baxışları, prinsipial 
siyasi mövqeyi, öz xalqına və xalqın ümum-
milli liderinin siyasi kursuna sadiqliyi və 
nəhayət, onun gərgin əməyi dayanır. 

Hər şeydən öncə, İlham Əliyev hu-
manist - insanpərvər bir siyasətçidir. 
Demək olar ki, hər bir çıxışında qeyd 
etdiyi – “Azərbaycanda dövlət siyasətinin 
təməlində insan amili dayanır” prinsipi İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bütün 
layihələrin başlıca humanist ideyasıdır. 
Dövlətin ali məqsədinin vətəndaşa xidmət 
etməkdən ibarət olduğunu dəfələrlə vurğu-
layan İlham Əliyev Prezident olduğu dövrdə 
ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni inki-
şaf proqramlarının da məhz bu prinsipdən 
çıxış edərək həyata keçirilməsinə təminat 
yaratmışdır. Bu baxımdan, İlham Əliyev 
həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq miq-
yasda dövlət – insan münasibətlərinin yeni 
platformasını irəli sürən novator siyasətçi 
kimi diqqəti cəlb edir. 

İlham Əliyev həm də xalq tərəfindən 
seçilən, xalq üçün seçilən və xalqın firavan 
gələcəyi üçün yorulmadan çalışan bir 
siyasətçidir. O, eyni zamanda, əldə olunan 
bütün uğurları xalqın adına bağlayan 
təvazökar bir siyasətçidir. Özünün bəyan 
etdiyi kimi: “Bizim uğurlarımız insanların, 
Azərbaycan xalqının dəstəyi və birba-
şa iştirakı olmadan mümkün deyil və bir 
daha demək istəyirəm ki, bizim uğurları-
mızın əsas mənbəyi Azərbaycan xalqının 
fəaliyyətidir, Azərbaycan xalqının iradəsidir”. 

Bütün bunlarla yanaşı, İlham 
Əliyev dünya birliyinin dialektik inkişaf 
istiqamətlərini yaxşı bilən, Azərbaycanın 
xarici və daxili siyasət platformasını optimal 
tarazlıq müstəvisində zərgər dəqiqliyi ilə 
müəyyənlişdirən çevik, cəsarətli və qətiyyətli 
bir siyasətçidir. Yaşadığımız regionda, eləcə 
də beynəlxalq miqyasda bir göz qırpımında 
dəyişən situasiya xarici siyasətin daha çevik 
olmasını və bu siyasətin milli maraqlara 
adekvat yürüdülməsini tələb edir. 

İlham Əliyevin 16 illik prezidentliyi 
dövründə Azərbaycan sabitliyin, davamlı 
iqtisadi inkişafın təmin olunduğu, dövlət 
siyasətinin mərkəzində vətəndaş marağı-
nın dayandığı bir ölkəyə çevrilmişdir. Bu 
gerçəkliyi görməmək mümkün deyil. Bu 
gün xalq–hakimiyyət konfiqurasiyasının 
bir tərəfində– vətəndaşı üçün layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etməyi başlıca hədəf kimi 
müəyyən edən İlham Əliyev şəxsiyyəti, 
digər tərfində isə əvvəlki seçkilərdə İlham 
Əliyevə göstərdiyi etimadın bəhrəsini real 
şəkildə hiss edən, onu yenidən öz lideri 
kimi görmək arzusunda olan Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır. 

Xalqın etimadını, sevgisini qazan-
maq, bunu daim qoruyaraq onu 
ümumxalq dəstəyinə – sosial 

dayağa çevirmək hər siyasətçiyə müyəssər 
olmur. Bu dayağın kifayət qədər möhkəm 
olması bu gün Azərbaycanı vətəndaş 
həmrəyliyinin rəmzinə, dünyada sabitlik 
məkanına çevirib. 

Yüksək xarizmaya, rəğbətdoğurucu 
şəxsi keyfiyyətlərə, üç dildə natiqlik 
məharətinə, əsaslı mövqeyin optimal 
təzahür maneralarına malik olan İlham 
Əliyev Azərbaycanın bir ucqar kəndində 
də, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi yüksək 
tribunalarda da eyni səviyyədə yüksək 
məntiq və inandırıcılıq səriştəsi ilə çıxış 
edir. Onun çıxışları məntiqli və inandırı-
cıdır. Çünki onun dediyi sözün arxasında 
əməli dayanır. Prezidentliyi dövründə İlham 
Əliyev bir ölkə başçısının öz dövləti və 
xalqı üçün edəcəyindən daha artığını edə 
bilməyin mümkünlüyünü artıq öz əməlləri ilə 
sübut etmişdir.  Sadaladığım bütün amillər 
seçildiyi gündən xalqın etimadını doğruldan 
İlham Əliyevin 16 illik prezidentliyi dövründə 
Azərbaycanın qazandığı uğurların işığında 
öz dolğunluğu və möhtəşəmliyi ilə görünür. 

Ümumiyyətlə, son 26 ildə Azərbaycanın 
həm beynəlxalq siyasətdə və həm də iqtisa-
di, mədəni, sosial və humanitar inkişafında 
əldə etdiyi nailiyyətlər həmin dövrdə Heydər 
Əliyev tərəfindən atılan addımların yeganə 
düzgün çıxış yolu və bu yolun da uğurlu ol-
duğunu göstərir. Bu gün Azərbaycan qlobal 
siyasətdə öz müstəqil siyasətini yeridən, bü-
tün istiqamətlərdə öz xalqının milli maraqla-
rını təmin edə bilən müasir tipli mükəmməl 
bir dövlətdir. Bu dövlətin izlədiyi siyasi kurs 
məhz 1993-cü ildə Heydər Əliyev tərəfindən 
təməli qoyulmuş siyasi kursun davamıdır. 

Bütün millətlərin əldə etməyə can atdığı 
bu vəhdətin əsasında Heydər Əliyevin 
90-cı illərdə Azərbaycanı bir dövlət kimi 
qoruyub saxlaya bilməsi və son 16 ildə 
İlham Əliyevin onu dünyanın inkar edilməsi 
artıq heç cür mümkün olmayan bir dövlətə 
çevirməsi durur. Bu möhtəşəm vəhdət İlham 
Əliyevin dünya siyasətində apardığı çevik, 
qətiyyətli və cəsarətli siyasətindən, öz xalqı-
na və millətinə sevgisindən, xalq qarşısında 
təvazökarlığından və xalqın ona sonsuz 
etimadından qaynaqlanıb və möhkəmlənib. 
Bir il əvvəl növbəti sınaqdan uğurla çıxmış 
bu vəhdət Azərbaycanı daha gözəl günlərə, 
xalqımızı xoşbəxtliyə və firavanlığa aparır. 

Cavanşir FEYZİYEV, 
Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru

XALQ Ona inanır və 
böyük etimad göstərir

Bu gün Azərbaycan tam mənada müstəqil siyasət apa-
rır, heç kimdən asılı deyil, heç bir başqa ölkədən asılı deyil 
və öz siyasətini yalnız və yalnız Azərbaycan xalqı naminə 
aparır. Əminəm ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
daha da güclənməsinə yönəlmiş bu siyasət Azərbaycan 
xalqının maraqlarına tam cavab verir. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Rusiya Federal Məclisi Federasiya 

Şurasının sədri Valentina Matviyenko 
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda qonağı Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisi sədrinin 
müavini Valeh Ələsgərov və digər 
rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

AZƏRTAC

Bakıda Rusiya Mədəniyyəti Günlərinin 
təntənəli açılış mərasimi olub

Mərasimdə “Kreml baleti” teatrı “Min bir gecə” baletini təqdim edib

Mərasimi açan mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev Azərbaycanda Rusiya 
Mədəniyyəti Günlərinin keçirilməsinin 
iki xalqın həyatında əlamətdar hadisə 
olduğunu diqqətə çatdırıb. Nazir deyib: 
“Bu gün dünya şöhrətli “Kreml baleti” 
teatrı görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, 
SSRİ Xalq artisti, Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı, SSRİ Dövlət mükafatı 
laureatı Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” 
baletini təqdim edəcək. Qeyd etmək 
istəyirəm ki, bugünkü tamaşanın səhnə 
tərtibatçısı Azərbaycan mədəniyyətinin 
daha bir görkəmli nümayəndəsi – Xalq 
rəssamı Tahir Salahovdur. “Min bir 
gecə” baletinin nümayişi görkəmli fırça 
ustasının 90 illik yubileyinə həsr olunub. 

Vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycanı 
və Rusiyanı bir çox sahələrdə səmimi 
mehriban qonşuluq əlaqələri birləşdirir. 
Ölkələrimizin mədəniyyət xadimləri, 
incəsənət ustaları, yaradıcı kollektivləri 
həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda 
keçirilən bir çox festivallarda, simpozi-
umlarda, forumlarda və digər tədbirlərdə 
iştirak edirlər. İki ölkənin Mədəniyyət 
nazirlikləri arasında əməkdaşlığa dair 
bir sıra sənədlər imzalanıb. Bir daha 
burada toplaşanları bu əlamətdar hadisə 
münasibətilə təbrik edirəm”.    

 Rusiya Federasiyası Federal 
Məclisinin Federasiya Şurasının sədri 
xanım Valentina Matviyenko səmimi 
qəbula və Azərbaycanda Rusiya 

Mədəniyyəti Günlərinin keçirilməsində 
dəstəyinə görə Azərbaycan Respublika-
sının hökumətinə təşəkkürünü bildirib. 

O qeyd edib ki, Azərbaycan və Rusiya 
xalqlarını çoxəsrlik dostluq əlaqələri 
və ortaq tarixi inkişaf yolu birləşdirir. 
Məhz bu, iki dövlətin strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsində gələcək əməkdaşlığına 
şərait yaradır. Federasiya Şurasının 
sədri deyib: “Ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin möhkəmlənməsində ara-
larında səmimi, etimada söykənən 
münasibətlərin olduğu prezidentlər 
Vladimir Putinin və İlham Əliyevin mü-
hüm rolu var. Xüsusi olaraq qeyd etmək 
istəyirəm ki, Federasiya Şurası və 
Milli Məclis uzun illərdir daimi qarşılıqlı 
fəaliyyət göstərirlər”.  

Valentina Matviyenko Rusiya və 
Azərbaycanın yaxınlaşmasında, 
xüsusən humanitar sahədə əlaqələrin 
möhkəmlənməsində mühüm rola malik 
olan Bakı Beynəlxalq Humanitar Foru-
munu mötəbər dialoq məkanı adlandı-
rıb. O deyib: “Azərbaycanda rus dilinin 
qorunub saxlanılmasını və təbliğini 
Rusiyada yüksək qiymətləndirirlər. 
Azərbaycanda Rusiyanın aparıcı ali 
məktəblərinin filialları, rus dilində təhsil 
verən məktəblər fəaliyyət göstərir, uzun 
illər ərzində Rus Dram Teatrı və digər 
mədəniyyət ocaqları işini davam etdirir. 
Bütün bunlara görə rusiyalıların hamı-
sının adından Azərbaycan Respublika-
sının rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm”.    

Sonra “Min bir gecə” baleti nümayiş 
olunub. Tamaşaçılar “Kreml baleti” teat-
rının artistlərinin ifasında Şəhrizadın na-
ğıllarının sevimli personajlarını səhnədə 
görüblər. 

Tamaşa böyük maraqla qarşılanıb.

AZƏRTAC

Rusiya Federasiya Şurasının sədri: 
Parlamentlərarası əməkdaşlıq üzrə 

fəaliyyətimizi uyğunlaşdırmağın vaxtıdır

Xanım Valentina Matviyenko deyib 
ki, Federasiya Şurasının nümayəndə 
heyətinin Azərbaycana yenidən səfər 
etməsindən məmnundur. O, eyni za-
manda, sonuncu dəfə Azərbaycana beş 
il əvvəl səfər etdiyini xatırladaraq deyib: 
“Rusiya-Azərbaycan əlaqələri bütün 
istiqamətlərdə - siyasi, iqtisadi, ener-
getika, humanitar və digər sahələrdə 
çox fəal inkişaf edir. Bu əlaqələr strateji 
tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib”.      

Federasiya Şurasının sədri vur-
ğulayıb ki, Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərində ən mühüm hadisə 
ötən ilin sentyabrında Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin Rusiyaya səfəri, 
onun Prezident Vladimir Putinlə əhatəli 
danışıqları olub. Bu səfər çərçivəsində 
15-dən çox mühüm sənəd imzalanıb. 
Onların arasında Rusiya və Azərbaycan 
hökumətlərinin əməkdaşlığına dair 
proqram, həmçinin konkret, məzmunlu, 
zəngin, o cümlədən əlaqələrin inkişafını 
ehtiva edən Fəaliyyət Planı var.    

Federasiya Şurasının sədri deyib 
ki, onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyətinin Bakıya səfərinin məqsədi 
iki ölkənin parlamentlərinin bu irimiq-
yaslı planın həyata keçirilməsində 
rolunu və yerini Azərbaycanın Milli 
Məclisində müzakirə etməkdir. Bu, 
öz növbəsində, Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərinə yeni güclü impuls 

verəcək. Yəni, parlamentlərin işgüzar 
iqtisadi əməkdaşlıq, regionlar ara-
sında qarşılıqlı fəaliyyət, o cümlədən 
humanitar sahədə daha əlverişli 
şəraitin yaradılması üçün hansı işləri 
görə biləcəkləri və görməli olduqlarını 
müzakirə edəcəyik. Bizim gündəliyimiz 
çox böyükdür, danışmağa mövzu 
çoxdur, parlamentlərarası əməkdaşlığın 
yeni formatlarını müəyyənləşdirməli və 
təsdiq etməliyik. Çünki parlamentlər ara-
sında əməkdaşlıq həmişə dövlətlərarası 
münasibətlərin mühüm tərkib hissəsidir.     

Xanım Valentina Matviyenko onu 
da qeyd edib ki, bu gün Azərbaycanda 
Rusiya Mədəniyyəti Günlərinin açı-
lış mərasimində iştirak edəcək. O 
deyib: “Bu, gözəl, maraqlı və yaxşı 
layihədir. Növbəti ildə biz Azərbaycanın 
mədəniyyət xadimlərini Rusiyada 
gözləyəcəyik, həmçinin təhsil və 
mədəniyyət sahələrində gələcək 
əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək 
məsələsini də müzakirə etmək imka-
nımız olacaq. Xüsusilə qeyd etmək 
istəyirəm ki, Rusiyada Azərbaycan 
Prezidentinin, Azərbaycan rəhbərliyinin 
rus dilinin, rus mədəniyyətinin 
dəstəklənməsi üzrə səylərini yüksək 
qiymətləndirirlər. Bu, təkcə bizim 
ikitərəfli münasibətlərimiz üçün deyil, 
həm də ölkələrimizin xalqları arasında 
ünsiyyət şəraitinin yaradılması baxımın-

dan çox mühümdür”.     
Rusiyada Azərbaycanın 

mədəniyyətinə böyük maraq olduğunu 
vurğulayan Valentina Matviyenko deyib: 
“Biz, həqiqətən də gələn il Rusiyada 
keçiriləcək Azərbaycan Mədəniyyəti 
Günlərini səbirsizliklə gözləyəcəyik. Ona 
görə də Rusiyaya səmimi münasibət 
göstərən insanların olduğu dost ölkəyə 
yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəlmişik. Biz də 
Rusiyada Azərbaycanın sakinlərinə, 
vətəndaşlarına çox isti yanaşırıq”. 

AZƏRTAC

Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici 
işlər nazirlərinin görüşündə ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər

 � Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirlərinin aprelin 15-də Moskvada keçiriləcək görüşündə 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak edəcəklər. 

RF Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi 
nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu 
məlumatı Moskvada keçirilən brifinqdə 
açıqlayıb. 

M.Zaxarovanın sözlərinə görə, 
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan 
xarici işlər nazirlərinin aprelin 15-də 
Moskvada keçiriləcək görüşü Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi 
məsələlərinə həsr ediləcək. Həmin 
görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri də iştirak edəcəklər.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Əvvəlcə parlament sədrlərinin 
təkbətək görüşü olub. Sonra görüş 
geniş tərkibdə davam etdirilib.

Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov 
bu səfərin Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin inkişafına, həmçinin 
parlamentlərarası əlaqələrimizə yeni 
impuls verəcəyinə əminliyini ifadə edib. 
“Rusiya Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıyan ilk ölkələrdəndir. O zamanlardan 
bəri ölkələrimiz arasında güclü strateji 
tərəfdaşlıq formalaşıb. Dövlətlərimizin 
başçıları ikitərəfli münasibətlərimizin 
inkişafına böyük töhfə veriblər. Onların 
arasında dərin siyasi münasibətlər, sıx 
dostluq əlaqələri mövcuddur”, - deyə 
Oqtay Əsədov bildirib.

Azərbaycan parlamentinin sədri 
deyib ki, dövlətlərimizin başçılarının 
çoxsaylı görüşləri və səfərləri ikitərəfli 
möhkəm hüquqi baza yaranmasına im-
kan verib. Azərbaycanla Rusiya arasın-
da dövlət və hökumət səviyyəsində 227 
ikitərəfli sənəd imzalanıb. 

Qeyd edilib ki, ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi münasibətlər də yüksək 
səviyyədədir. Rusiya Azərbaycanın ən 
vacib ticarət tərəfdaşlarından biridir. 
2018-ci ildə ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsi 19 faiz artıb. Hər il Rusiya-
Azərbaycan Regionlararası Forumu 
keçirilir. Rusiyanın subyektləri ilə 
Azərbaycan arasındakı münasibətlər də 
gündən-günə genişlənməkdədir. 

“Humanitar səviyyədə də 
əlaqələrimiz inkişaf edir. Azərbaycanda 
hər zaman rus dilinə və mədəniyyətinə 
diqqətlə yanaşılıb. Bu gün 
Azərbaycanda Slavyan Universite-
ti, 300-dən çox rusdilli orta məktəb 
fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin 27 ali 
məktəbində rus dilində dərslər tədris 
olunur. Azərbaycanda M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universitetinin 
və İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva 

Dövlət Tibb Universitetinin filialların-
da azərbaycanlı tələbələr təhsil alır. 
Ölkəmizdə ən böyük icma rus icması-
dır”, - deyə Oqtay Əsədov bildirib.

Milli Məclisin sədri Azərbaycanın 
ən ağrılı problemi olan Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsindən danışaraq, bu 
məsələnin sülh yolu ilə tezliklə aradan 
qaldırılmasının region üçün əhəmiyyətini 
vurğulayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın 
münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi 
beynəlxalq ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. 
Münaqişə beynəlxalq hüququn norma-
ları və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində öz ədalətli həllini tapmalıdır.

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi 
Federasiya Şurasının sədri xanım Va-
lentina Matviyenko deyib ki, ölkələrimiz 
arasında sıx əlaqələr mövcuddur. Bunun 
sayəsində biz hər zaman açıq dialoq 
aparırıq, ikitərəfli münasibətlərimizin in-
kişafı məsələlərini, mövcud problemlərin 
aradan qaldırılması yollarını müzakirə 
edirik. Bu dialoq çox dəyərlidir. Xalqları-
mızı həm də çoxəsrlik dostluq əlaqələri, 
ortaq tarix, mədəniyyət birləşdirir.

Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
diplomatik əlaqələrin qurulmasından 27 
il keçdiyini deyən Valentina Matviyen-
ko qeyd edib ki, ötən müddət ərzində 
əməkdaşlığımız bütün sahələrdə 
genişlənib və strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə çatıb. Dövlətlərimizin 
başçıları arasında sıx şəxsi dostluq 
əlaqələri və etibarlı münasibətlər var. Bu 
da Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin 
ab-havasını təyin edir. Şadıq ki, 
hökumətlərarası münasibətlərimiz də 
inkişaf edir. 

“Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2018-ci il sentyabrın 1-də 
Rusiyaya səfəri Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərinin ən vacib hadisələrindən 
biri olub. Həmin səfər zamanı 

dövlətlərimizin başçıları arasında kons-
truktiv danışıqlar aparılıb, 15-dən çox 
vacib sənəd imzalanıb”, - deyə Rusiya 
Federasiyası Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri bildirib.

Ticari-iqtisadi əməkdaşlıqdan 
danışan Valentina Matviyenko deyib 
ki, keçən il ölkələrimiz arasında ticarət 
dövriyyəsi 2,5 milyard ABŞ dolları təşkil 
edib. Rusiya Azərbaycanla iqtisa-
di əməkdaşlığa önəm verir. Rusiya 
Azərbaycan iqtisadiyyatına 1,5 milyard 
ABŞ dolları məbləğində investisiya 
yatırıb. Rusiyadan Azərbaycana gələn 
turistlərin sayı da artıb. Keçən il 800 min 
rusiyalı turist Azərbaycanı ziyarət edib. 

Ölkəmizin inkişafından danışan xa-
nım Valentina Matviyenko qeyd edib ki, 
Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Burada 
mədəni, idman tədbirlərinin keçirilməsi 
üçün gözəl imkan var. 

Valentina Matviyenko deyib ki, 
Rusiya ilə Azərbaycan arasında hu-
manitar əməkdaşlıq da sürətlə inki-
şaf edir. Rusiyanın ali məktəblərində 
təqribən 15 min azərbaycanlı tələbə 
təhsil alır. Azərbaycanda rus dilinin 
və mədəniyyətinin qorunması Rusi-
yada yüksək dəyərləndirilir. Rusiya 
da, həmçinin Azərbaycan dilinin, 
mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasına 
çalışır. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə toxunan Rusiya 
Federasiyası Federal Məclisi Federasi-
ya Şurasının sədri bildirib ki, onun ölkəsi 
münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması-
na səy göstərir. Bu münaqişənin həllinin 
başqa yolu yoxdur. Rusiya Dağlıq 
Qarabağ probleminin həlli istiqamətində 
səylərini azaltmayacaq.

Görüşdə tərəfləri maraqlandıran 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb.

AZƏRTAC

 � Azərbaycan və Rusiya arasında parlamentlərarası 
əməkdaşlıq üzrə fəaliyyətimizi uyğunlaşdırmağın vaxtıdır. Bu 
sözləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda jurnalistlərə 
müsahibəsində Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri Valentina Matviyenko söyləyib. 

 � Rusiya Federasiyası 
Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri xanım 
Valentina Matviyenko 
aprelin 11-də Azərbaycan 
Respublikasına rəsmi səfərə 
gəlib.

 � Aprelin 11-də Heydər Əliyev Sarayında Rusiya Mədəniyyəti 
Günlərinin təntənəli açılış mərasimi olub. 

 � Aprelin 11-də Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan 
Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri 
xanım Valentina Matviyenko ilə görüşüb.

Valentina Matviyenko: 
Rusiya ilə Azərbaycan  
strateji tərəfdaşlardır



Azərbaycan son 16 il ərzində 
məhz Prezident İlham Əliyevin 
məqsədyönlü, sistemli, düşünül-
müş və müdrik siyasəti sayəsində 
sabitlik və təhlükəsizlik adasına 
çevrilmişdir. Xalq öz Prezidentinə 
inanır və onu dəstəkləyir. Pre-
zident də ayrı-ayrı beynəlxalq 
siyasi dairələrin və dövlətlərin 
diktəsi ilə deyil, məhz Azərbaycan 
xalqının milli mənafeyindən irəli 
gələn müstəqil siyasət həyata 
keçirir. İqtisadi müstəqilliyimiz 
siyasi müstəqilliyimizi şərtləndirir. 
Azərbaycanı milli dövlətçilik ma-
raqlarımıza uyğun gəlməyən heç 
bir beynəlxalq kampaniya və ya 
macəralara cəlb etmək mümkün 
deyildir.

Azərbaycanın möhtəşəm 
uğurlarını şərtləndirən bu siyasi 
kurs 2018-ci il 11 aprel prezi-
dent seçkilərində növbəti dəfə 
xalqın mütləq əksəriyyətinin 
səsini qazanaraq, cənab İlham 
Əliyev tərəfindən son 1 ildə yeni 
məzmunla zənginləşdirilmişdir. 
Başqa sözlə, dövlət başçısı-
nın təşəbbüsü ilə prezident 
seçkilərindən sonra ölkəmizdə 
islahatların yeni mərhələsinə ke-
çidin anonsu verilmiş və 2019-cu 
ilin əvvəlindən başlayaraq sosial-
iqtisadi sferada köklü və sistemli 
dəyişikliklərə başlanılmışdır. Bu 
islahatlar küll halında xalqımızın 
sosial rifahının yüksəlməsinə 
xidmət göstərir. Başqa cür ola da 
bilməz. Cənab Prezident dəfələrlə 
öz çıxışlarında qeyd edib ki, 
bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı və onun 
sosial rifahı dayanır. Sözü ilə 
əməli hər zaman üst-üstə düşən 
Prezident İlham Əliyev sosial 
paketdən olan yeni islahatlar kur-
su ilə növbəti dəfə təsdiqlədi ki, o, 
hər bir Azərbaycan vətəndaşının 
prezidentidir.

Eyni zamanda, xüsusi həssas 
kateqoriyadan olan insanlar 
– şəhid ailələri, müharibə ve-
teranları və müharibə əlilləri, 
məcburi köçkün və qaçqınlar 
dövlət başçısının böyük qayğısı 
ilə əhatə olunmuşdur. Bu baxım-
dan cari ilin 28 yanvar tarixində 
Prezident İlham Əliyevin şəhid 

ailələri ilə keçirdiyi görüş həmin 
qayğının bariz nümunəsidir. Bu 
görüşdə “Xalqa xidmət etmək 
mənim ən böyük vəzifədir. Mənim 
üçün bu, böyük şərəfdir”, -- deyən 
dövlətimizin rəhbəri elə həmin gün 
imzaladığı fərmanla şəhid ailələri 
üçün birdəfəlik ödəmənin (11 min 
manat) verilməsi prosesinin əhatə 
dairəsini genişləndirdi. 1997-ci il 
2 avqustadək şəhid olmuş əlavə 
2725 şəhid ailəsinə də həmin 
vəsaitin verilməsi nəzərdə tutul-
du. Bunlardan 2264 şəhid hərbi 
qulluqçu və 461 şəhid polisin 
vərəsəsi də 11 min manatdan az 
sığorta ödənişi aldığı üçün həmin 
siyahıya əlavə olundu. Bununla da 
birdəfəlik ödənişin verilməsi prose-
si artıq 12268 şəhid vərəsəsini 
əhatə edir. Bu məqsədlə dövlət 
büdcəsindən 135 milyon manat 
vəsait ayrılmışdır.

Cənab İlham Əliyevin cari ilin 
30 yanvar tarixində imzaladığı və 
şəhid ailələrinə dövlət qayğısının 
artırılmasını nəzərdə tutan fərmanı 
12 mindən çox şəhid ailəsini 
əhatə etmişdir. Fərmana əsasən, 
2019-cu ilin 1 fevral tarixindən 
etibarən şəhid ailələrinə verilən 
aylıq təqaüdün məbləğı 58 manat 
artırılaraq 300 manata çatdırıl-
mışdır. Ümumən, 2007-ci ildən 
şəhid ailələri üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin aylıq 

təqaüdünün məbləği 3 dəfə artırıl-
mışdır.

Prezident İlham Əliyevin bu 
ilin 28 yanvar tarixində imza-
ladığı digər fərmanla isə şəhid 
ailələri və Qarabağ müharibəsi 
əlilləri üçün mənzillərin alınması 
məqsədilə 35 milyon manat vəsait 
ayrılmşdır. Yeri gəlmişkən onu da 
xüsusi olaraq qeyd edək ki, ötən 
dövrdə Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə şəhid ailələrinə və 
müharibə əlillərinə 6654 mənzil, 
o cümlədən 2018-ci ildə nəzərdə 
tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 
626 mənzil verilmişdir. Cari ildə isə 
bu kateqoriyadan olan insanlara 
azı 800 mənzilin verilməsi nəzərdə 
tutulur.

Prezident İlham Əliyevin 
dərin sosial yönümlü isla-
hatları öz əhatə dairəsini 
genişləndirməkdədir. Cari ilin 

1 mart tarixində mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir 
qrupu ilə görüşündə cənab 
Prezidentin qeyd etdiyi kimi, 
minimum əməkhaqqının və 
minimum pensiyanın təxminən 
40 faiz artması nəticə etibarilə 
830 minə yaxın insanı əhatə 
etmişdir. Sosial müavinətlərin 
orta hesabla 100 faiz artırıl-
ması təqribən 600 min insana 
şamil edilmişdir. Çoxmənzilli 
binaların sənədləşdirilməsi isə 

təxminən 350-400 min nəfər 
insanın bu sahədə mövcud 
problemlərinin birdəfəlik həllinə 
gətirib çıxaracaqdır. Bundan 
savayı, təqaüdlərinin artırılması 
ilə təxminən 100 mindən çox 
tələbənin sosial vəziyyətinin yax-
şılaşdırılması təmin edilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin 25 
fevral 2019-cu ildə imzaladığı 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” sərəncama 
əsasən hər üç qrupdan olan 
əlillərə (I qrup əlillər--150 ma-
nat, II qrup əlillər--130 manat, 
III qrup əlillər--110 manat) 
və müharibə əlillərinə (I qrup 
müharibə əlilləri--250 manat, II 
qrup müharibə əlilləri--230 manat, 
III qrup müharibə əlilləri--210 
manat), valideynlərini itirmiş və 
valideyn himayəsindən məhrum 

olmuş uşaqların qəyyumlarına 
(100 manat), 5-dən yuxarı uşağı 
olan qadınların hər uşağı üçün (55 
manat), uşağın anadan olması-
na görə (200 manat), dəfn üçün 
(300 manat), I qrup əlillər və ya 
sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşadək şəxslərə qulluq edənlərə 
(50 manat ) müvafiq olaraq verilən 
müavinət və Azərbaycan Res-
publikasının təqaüdü 2019-cu il 
aprelin 1-dən  artırılmışdır.

Prezident İlham Əliyevin cari 

ilin 28 fevral tarixində imzaladığı 
və problemli kreditlər məsələsinin 
həllini özündə ehtiva edən fərmanı 
çox ciddi sosial təşəbbüs olmaq-
la, cəmiyyət daxilində müsbət 
rezonans doğurmuşdur. Fərman 
təxminən 800 min insanı əhatə 
edir. Dövlətimizin rəhbəri insanları 
ciddi narahat edən bu problemin 
həlli məsələsinin əhəmiyyəti haq-
qında bəhs edərkən haqlı olaraq 
vurğulamışdır: “Bu fərmanın 
dünyada analoqu yoxdur. Dövlət 
bir daha göstərdi ki, vətəndaşının 
yanındadır. Ciddi devalvasiyadan 
əziyyət çəkən ölkələrin sayı kifayət 
qədər çoxdur və bizdən də dərin 
devalvasiyaya uğramış ölkələr 
vardır. Ancaq heç bir ölkədə 
bu dərəcədə sosialyönümlü və 
vətəndaşın marağını güdən addım 
olmamışdır. Yəni bütün bu sosial 
paket təqribən 3 milyona yaxın 

insanı əhatə edir və bir daha bizim 
niyyətimizi göstərir.”

Beləliklə, Prezident İlham 
Əliyevin hakimiyyəti dövründə 
16 il ərzində davamlı olaraq 
həyata keçirdiyi islahatlar kursu 
son bir il yeni mərhələyə daxil 
olmaqla ölkəmizdə ictimai-siyasi 
və sosial-iqtisadi sabitliyi daha 
da möhkəmləndirmiş, səfərbər 
olunmuş cəmiyyət formalaş-
dırmış, vətəndaş həmrəyliyini 
şərtləndirmiş, ən əsası isə “xalq- 

iqtidar” birliyini monolit 
qüvvəyə çevirmişdir. Bu 
reallıqları dünyanın ən 
nüfuzlu reytinq agentlikləri 
də təsdiqləməkdədirlər. 
Bu baıxmdan Fransanın 
tanınmış “Opinion Way” 
sosial tədqiqatlar şirkətinin 
cari ilin fevral-mart ay-
larında Azərbaycan ərazisində 
(Naxçıvan Muxtar Respublikası 
istisna olmaqla) keçirdiyi sorğuda 
ölkədə ictimai-siyasi və sosial-
iqtisadi sabitliyin qorunmasında 
Prezident İlham Əiyevin rolu, 
həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi 
islahatlar kursu, kadr islahatları, 
regionların inkişafı istiqamətində 
atdığı addımlar, xarici siyasət 
kursu ilə bağlı respondentlərə 
suallar ünvanlanmışdır. Bu 
sorğunun nəticələri ilə bağlı 
“Opinion Way” şirkətinin rəhbəri 
aprelin 9-da Beynəlxalq Mətbuat 
Mərkəzində mətbuat konfransı 
keçirmişdir. Həmin nəticələrə görə, 
respondentlərin 80,1 faizi ölkədəki 
mövcud ictimai-siyasi və sosial-
iqtisadi sabitliyin qorunması və 
möhkəmləndirilməsini Prezident 
İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən 
böyük uğuru kimi dəyərləndirmişdir. 
“Prezident İlham Əliyevin son 1 illik 
fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz” 
sualına sorğuda iştirak edənlərin 
85,1 faizi müsbət cavab vermişdir. 
Yalnız 6,8 faizi “mənfi”, 8,1 faizi 
isə “bilmirəm” kimi cavablandır-
mışdır. “ Azərbaycanda həyata 
keçirilən sosial-iqtisadi fəaliyyəti 
və bu sahədə Prezident İlham 
Əliyevin son ildə apardığı islahatla-
rı necə qiymətləndirirsiniz” sualına 
respondentlərin 90,5 faizi ümumən 
müsbət cavab vermişdir. Prezident 
İlham Əliyevin seçkiqabağı verdiyi 
vədlərini yerinə yetirməsi vəziyyəti 
ilə bağlı suala sorğu iştirakçılarının 
75,6 faizi müsbət cavab vermişdir. 

Əks mövqedə dayananlar cəmi 
5,8 faizi təşkil etmiş. 4,2 faizi isə 
cavab verməkdə çətinlik çəkdiyini 
söyləmişdir. Respondentlərin 90,4 
faizi Prezident İlham Əliyevin regi-
onların inkişafı ilə bağlı siyasətini 
bəyəndiyini bildirmişdir. Sorğu 
iştirakçılarının 89,9 faizi dövlət 
başçısının xarici siyasət kursunu 
müsbət qiymətləndirmişdir.

Beləliklə, Fransanın nüfuzlu 
“Opinion Way” sorğu kompa-
niyasının və öz fəaliytətində 

şəffaflığı, dürüstlüyü, peşəkarlığı 
və obyektivliyi əsas götürən 
digər beynəlxalq reytinq qu-
rumlarının ümumi rəyi bu 
qənaətə gəlməyə əsas verir ki, 
Azərbaycanda ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi sabitliyin, vətəndaş 
həmrəyliyinin, səfərbər olunmuş 
cəmiyyətin, sosial-iqtisadi, siyasi 
və məhkəmə-hüquq sistemində 
köklü islahatların təşəbbüskarı və 
qarantı Prezident İlham Əliyevdir. 
Məhz möhtərəm Prezidentimi-
zin müəyyən etdiyi müstəqil və 
milli maraqlara söykənən həm 
daxili, həm də xarici siyasət kursu 
Azərbaycanın bütün uğurlarını 
şərtləndirir və onun davamlılığını 
təmin edir. Eyni məntiqlə yanaş-
dıqda növbəti qənaətimiz hasil 
olur. Həmin qənaətə görə, əgər bu 
gün ölkəmizdə prezident seçkiləri 
keçirilsəydi, cənab İlham Əliyev 
xalq sevgisi və etimadının nəticəsi 
olaraq 1 il öncə qazandığı nəticəni 
üstələyə bilərdi. Cənab Prezi-
dentin atdığı addımların miqyası 
və xalqın reaksiyası bu qənaətə 
gəlməyə əsas verir.

Elman NƏSİROV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının 

Siyasi Araşdırmalar 
İnstitutunun direktoru, Milli 

Məclisin deputatı, siyasi 
elmlər doktoru, professor

Xatırladım ki, sorğu ilə son bir ildə 
cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə res-
publikamızda həyata keçirilən islahat-
lara, aparılan daxili və xarici siyasətə 
ölkə əhalisinin münasibəti öyrənilib və 
Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna ol-
maqla, bütün bölgələrimizdə gözlənilıdiyi 
kimi, dövlət başçısının siyasi və iqti-
sadi kursunun xalq tərəfindən hansı 
səviyyədə dəstəkləndiyi öz ifadəsini ta-
pıb. Əslində bir ili əhatə edən dövr üçün 
keçirilən sorğunun nəticələrinin başqa 
cür olması da mümkün deyildi. Çünki 
Prezidentin rəhbərliyi ilə son 15 ildə real-
laşdırılan islahatlar sadəcə olaraq ötən 
bir il ərzində bir qədər də dərinləşdirilib 
və əhatə dairəsi genişləndirilib. Yeri 
gəlmişkən, Azərbaycan bu islahatların 
məntiqi nəticəsi olaraq Dünya Bankının 
“Doing Business – 2019” hesabatında 

rekord irəliləyişə nail olub və islahatların 
aparılma səviyyəsinə görə bir çox inkişaf 
etmiş ölkələri geridə qoyub. 

Aparılan islahatlar hesabına əldə 
edilən nəticələr ölkəmizdə ictimai-
siyasi sabitliyi şərtləndirən başlıca 
amildir. Məhz buna görə də hazırda 
Azərbaycan regionun həm iqtisadi, həm 
də hərbi cəhətdən ən qüdrətli ölkəsinə 
çevrilib. Bu gün beynəlxalq siyasi 
meydanda Azərbaycanın çəkisi kifayət 
qədər yüksəkdir və ölkəmizin adı hər 
yerdə ictimai-siyasi sabitliyin bariz bir 
nümunəsinəsi kimi göstərilir .

Bu uğurlar cənab İlham Əliyevin si-
yasi iradəsinin təntənəsidir, başqa sözlə, 
dövlətimizin başçısı bir çox məsələlərin 
uğurlu həlli yolunda bəzən heç kimin 
öncədən düşünə bilmədiyi bir səviyyədə 
qətiyyət nümayiş etdirir. 

Düşünülmüş xarici və daxili siyasətin 
bu şəkildə gerçəkləşdirilməsi isə son 15 
ildə Azərbaycanı tək Cənubi Qafqazda 
deyil, Qərblə Şərqin, Şimalla Cənubun 
qovuşduğu böyük bir regionda ən nüfuz-
lu bir dövlətə çevirə bilib.

Azərbaycanın qısa zaman ərzində 
bu qədər qüdrətli bir dövlətə çevrilməsi 
onu özündən asılı vəziyyətdə görmək 
istəyənlərin arzularını gözlərində qoyub. 
Bu gün respublikamız güclü iqtisadiyya-
ta, kifayət qədər dayanaqlı sosial duru-
ma malik dövlət kimi vaxtılə bir məkanda 
olduğu ölkələrin çoxlarına nümunədir. 
Heç də əbəs deyil ki, beynəlxalq 

təşkilatların müəyyənləşdirdikləri bir çox 
reytinqlərdə Azərbaycan nəinki, MDB 
ölkələrini bir qayda olaraq qabaqlayıb, 
hətta son illərdə əldə etdiyi uğurlarla 
dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrini 
də geridə qoymağı bacarıb. 

Belə nailiyyətlərin sahibi olan 
dövlətimiz və onun qətiyyətli Prezidenti 
şübhəsiz ki, beynəlxalq siyasi müstəvidə 
özünü tam müstəqil aparır. Azərbaycan 
buna bir dövlət olaraq son 25 ildə getdiyi 
doğru yolla yiyələnib. Ötən 15 il ərzində 
isə cənab İlham Əliyevin reallaşdırdığı 
uğurlu daxili və xarici siyasət sözügedən 
sahədə Azərbaycanın mövqelərinin 
daha da möhkəmlənməsinə gətirib 
çıxarıb. 

Son 15 il ərzində Prezident İlham 
Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti dövründə 
onun bilavasitə təşəbbüsü və rəhbərliyilə 
aparılan islahatlar ölkə həyatının bütün 
sahələrini əhatə edib. Bunun sayəsində 
Bakının, eləcə də bölgələrimizin siması 
köklü şəkildə dəyişib. Paytaxtımız sanki 
yenidən qurulub və hazırda öz əzəməti 
ilə seçilərək, Avropanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə çevrilib. 

Hazırda Azərbaycan və onun 
paytaxtı Bakı beynəlxalq tədbirlərin 
uğurla keçirildiyi bir məkan kimi bütün 
dünyada tanınır. Bunun bir səbəbi də 
ölkəmizin bütün dünyaya nümunə ola 
biləcək ictimai-siyasi sabitlik adasına 
çevrilməsidir. Bir ölkənin bu səviyyədə 
quruculuq işləri apara bilməsi və 

ictimai-siyasi sabitliyin nümunəsinə 
çevrilməsi üçün onun güclü iqtisadiyya-
tının mövcudluğu gərək idi. Möhtərəm 
İlham Əliyev 2003-cü ilin sonunda ölkə 
prezidenti seçildiyi ilk gündən bunu 
hər kəsdən daha yaxşı dəyərləndirə 
bildi. O, eyni zamanda, neft ölkəsi olan 
Azərbaycanda iqtisadiyyatın neftdən 
asılılığının aradan qaldırılmasının stra-
tegiyasını müəyyənləşdirdi. 

Beləliklə, hakimiyyətə gəldiyi ilk 
gündən “biz bundan sonra elə yaşama-
lıyıq ki, sanki bir neft ölkəsi deyilik və 
neftimiz yoxdur”,-- deyən dövlət başçısı 
neftlə bağlı iqtisadiyyatın çətinliklərini 
nəzərə alaraq daha uzaq perspektivə 
diqqət yetirməyi bacardı. Neft pullarının 
daimi olmadığını yaxşı dərk edən Prezi-

dent iqtisadiyyatın köklü şəkildə yenidən 
qurulması işlərinə başladı. 

Ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun 
sürətli inkişafı münbit fəaliyyət meyda-
nının yaradılacağından asılı idi. Bunun 
vacibliyini dəyərləndirən dövlət başçısı 
2004-cü ildən başlayaraq “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial iqtisadi 
inkişafı” Dövlət proqramları çərçivəsində 
iri infrastruktur layihələrinin reallaşdı-
rılmasına start verdi. Bu illər ərzində 
bölgələrin enerji, qaz, su təchizatının 
yüksək səviyyədə təmin edilməsi, yol 
infrastrukturunun yenidən qurulması 
sahəsində inqilabi nəticələrə gətirib çıxa-
ran layihələr reallaşdırdı. Dövlət başçı-
sının rəhbərliyilə görülən işlərin bəhrəsi 
az bir müddətdə özünü büruzə verdi. Bir 

neçə il ərzində Ümumi Daxili Məhsulda 
qeyri-neft sektorunun payı 50 faizdən 
70 faizə qədər yüksəldi. Bu, bir neft 
ölkəsinin iqtisadiyyatında baş verən əsl 
inqilab idi. İndiyə qədər dünyanın heç 
bir neft ölkəsində buna bənzər dönüş 
müşahidə olunmamışdı. 

Bütün bu işlər nəticə etibarilə 
Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq 
aləmdəki siyasi mövqeyinin kifayət 
qədər güclənməsinə, öz seçiciləri 
arasındakı nüfuzunun isə daha da 
möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı. 

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru,  

professor

BU bir həqiqətdir ki, ölkəmizdə  siyasi 
sabitlik və innovativ inkişafın, 
davamlı iqtisadi yüksəlişin, niza-

mi və güclü ordu quruculuğu prosesinin, de-
mokratik islahatların, müasirləşmənin, ugurlu 
xarici siyasətin və pozulmuş ərazi bütövlüyü-
müzün bərpası naminə fədakar mübarizənin 
təşəbbüskarı və təminatçısı Prezident İlham 
Əliyevdir. Digər həqiqət isə ondan ibarətdir ki, 
möhtərəm Prezidentimizin qazandığı bütün 
uğurların kökündə Heydər Əliyev siyasətinə 
sadiqlik və onun dünyanın yeni geosiyasi 
 reallıqları kontekstində kreativ və innovativ 
 yanaşmalarla davam etdirilməsi kursu dayanır. İslahatların miqyası və 

xalqın reaksiyası Xalqa xidmət 
etmək mənim ən 
böyük vəzifəmdir. 
Mənim üçün bu, 
 böyük şərəfdir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Xalqımız Prezidentin 
həyata keçirdiyi islahatları 
YÜKSƏK  DƏYƏRLƏNDİRİR
Fransanın  “Opinion 

Way” şirkətinin 
bu ilin martında 

Azərbaycanda keçirdiyi 
rəy sorğusu Prezident 
İlham Əliyevin yenə də 
öz seçicilərinin yüksək 
etimadına malik olduğu-
nu bir daha təsdiqlədi.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
2018-ci il aprelin 11-də xalqın etimadını yenidən qazana-
raq dövlət başçısı seçilməsindən 1 il ötür. Son bir ildə 

görülən işlərlə bağlı açıqlama verən İqtisadi İslahatların Təhlili 
və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı 
bildirib ki, yeni prezidentlik dövrünə şəhid ailələrinə kompensa-
siya verilməsi barədə fərmanın imzalaması ilə başlayan İlham 
Əliyev bu müddət ərzində Azərbaycan vətəndaşının rifahını 
daim prioritetdə saxlayıb:

“Şəhid ailələrinə birdəfəlik 
ödəmənin əhatə dairəsi daha 
da genişlənib və artıq 12 268 
şəhidin vərəsələrini əhatə 
edir və bu məqsədlər üçün 
ümumilikdə, 135 milyon 
manat vəsait nəzərdə tutu-
lur. Prezidentin sərəncamı ilə 
Qarabağ müharibəsi əlilləri və 
şəhid ailələri üçün mənzillərin 
alınması məqsədilə 35 mil-
yon manat ayrılıb. 30 yanvar 
2019-cu il tarixli “Şəhid ailəsi 
üçün Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin təqaüdünün 

artırılması haqqında” fərmanı 
ilə şəhid ailəsi üçün Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün aylıq məbləği artı-
rılaraq 2019-cu il fevralın 1-dən 
300 manat müəyyən edilib.

Vüsal Qasımlının sözlərinə 
görə, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti 7 fevral 
2019-cu il tarixli “Əmək pen-
siyalarının sığorta hissəsinin 
indeksləşdirilməsi haqqın-
da” sərəncamı ilə 2018-ci 
il üzrə orta aylıq nominal 
əməkhaqqının Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Sta-
tistika Komitəsi tərəfindən 
müəyyən edilən illik artım 
tempinə uyğun olaraq 2019-cu 
ilin 1 yanvar tarixinə bütün növ 
əmək pensiyalarının sığorta 
hissəsinin artırılması təmin 
edilib: “Minimum əmək haqqı 
məbləğinin 2019-cu il martın 
1-dən 50 manat artırılaraq 
130 manatdan 180 manata 
çatdırılması 600 minədək 
insanı əhatə edəcək və bunun-
la bağlı dövlət büdcəsindən 
illik 400 milyon manat vəsait 
yönəldiləcəkdir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti-
nin 2019-cu il 14 fevral tarixli 
sərəncamı ilə dövlət büdcəsinin 
vəsaiti hesabına doktorantla-
rın, ali təhsil, orta ixtisas və 

peşə təhsili müəssisələrində, 
həmçinin Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının ma-
gistratura səviyyəsində təhsil 
alan tələbələrin təqaüdləri orta 
hesabla 20 faiz artırılıb. Bu 
sərəncam 600-ə yaxın dok-
torantı və 110 mindən artıq 
tələbəni əhatə edəcəkdir. Prezi-
dentin sərəncam və fərmanının 
icrası üçün 25 milyon əlavə 
vəsait ayrılacaq. Azərbaycan 
Prezidentinin təşəbbüsü ilə cari 
il martın 1-dən əmək pensiya-
sının minimum məbləği 38,5 

faiz artırılaraq 116 manatdan 
(bir sıra kateqoriyalar üzrə 
80 manatdan) 160 manata 
çatdırılıb. Minimum pensi-
ya məbləğinin artırılması 
ümumilikdə 233 min pensi-
yaçını (o cümlədən, 140 min 
nəfər əlilliyə görə pensiya alan 
şəxsi) əhatə edir. Bu məqsədlə 
Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
dundan cari ilin 10 ayı (mart-
dekabr) üzrə 41 milyon manat, 
illik isə 49 milyon manat əlavə 
vəsait yönəldiləcək. Preziden-
tin 2019-cu il 25 fevral tarixli 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” sərəncamı 
ilə əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində 
tədbirlər paketi təsdiqlənib. 
Ümumilikdə 576,8 min nəfəri 
əhatə edən bu sərəncamın 
icrası üçün cari ilin 9 ayında 
əlavə olaraq 302 milyon manat, 
illik isə əlavə olaraq 400 mil-
yon manat vəsait ayrılacaqdır. 
Prezidentin 2019-cu il 28 fevral 
tarixli fərmanı ilə 800 mindən 
artıq insanın xarici valyutada 
olan kreditləri üzrə üzləşdiyi 
maliyyə itkisi qarşılanır. Prezi-
dent İlham Əliyevin təşəbbüsü 
ilə əmanətlərin tam sığor-
talanması 7 515 min tələbli 
və müddətli hesablara malik 

insanı əhatə edir. Bütövlükdə 
2019-cu ilin əvvəlindən təklif 
edilən sosial paket 3 milyondan 
çox insanı əhatə etməklə dövlət 
büdcəsindən 2 milyard manat-

dan artıq vəsaitin ayrılmasını 
nəzərdə tutur”.

Vüsal Qasımlı vurğula-
yıb ki, son bir il dərin biznes 
islahatları ilə də yadda qalıb: 
“Son bir ildə mikro, kiçik və 
orta sahibkarlığın meyarları-
nın yenilənməsi, yaşıl dəhlizin 
qaydalarının qəbulu, biznesə 
başlama, lisenziya və icazələr, 
yoxlamalar, elektrik təchizatı 
şəbəkələrinə qoşulma, maliyyə 
mənbələrinə çıxış imkanları-
nın artırılması, əmlakın qey-
diyyatı və xarici ticarət üzrə 
islahatlar aparıldı, həmçinin 
yeni sənaye, aqro və texno 
parklar və sənaye məhəllələri 
yaradıldı. Vergi və gömrük 
islahatlarında əsas məqsəd 
sahibkarların vergi yükünün 
optimallaşması, vergi bazasının 
genişləndirilməsi, leqallaşma, 
rəqəmsallaşma və vergi-göm-
rük administrasiyası ilə sahib-
karların münasibətlərinin daha 
da sivil səviyyəyə qaldırılma-
sından ibarətdir. Beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyilə 
aparılan iqtisadi islahatlara ən 
yüksək qiymət Dünya Bankının 
“Doing Business 2019” hesaba-
tında Azərbaycanın dünyada 
ən islahatçı ölkə elan edilməsi 
oldu. “Doing Business 2019” he-

sabatında Azərbaycan 32 pillə 
irəliləyərək 190 ölkə arasında 
25-ci yerdə qərarlaşmaqla 
MDB-də lider mövqeyinə 
yüksəlib, BRİCS ölkələrinin 

 hamısını, G20 ölkələrinin 
isə hər dördündən üçünü 
üstələyib. “Economic Freedom 
2019” hesabatında ölkənin 
mövqeyi 7 pillə irəliləyərək 60-
cı mövqeyə çatdı”.

Mərkəz direktoru bilidrib 
ki, son bir ildə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan 
struktur islahatlarının əsas 
məqsədi idarəetmədə çevik-
liyi və səmərəliliyi artırmaq, 
cəmiyyətdə formalaşan yeni 
çağırışlara və iqtisadiyyatda baş 
verən struktur dəyişikliklərinə 
adekvat uyğunlaşmanı təmin 
etməkdir: “Struktur islahatları 
dövlət idarəetməsini iqtisadi 
inkişafın yeni mərhələsinə 
uyğunlaşdırır. Prezidentin 
müəyyənləşdirdiyi yeni iq-
tisadi modelə uyğun olaraq 
institusional altyapı mütəmadi 
şəkildə yenilənir. Beləliklə, 
idarəetmə və iqtisadi inkişaf 
arasında tarazlıq, qarşılıqlı 
əlaqə və bir-birini tamamla-
ma kimi prinsiplər qorunur. 
Dövlətimizin başçısının apar-
dığı struktur islahatlar iqti-
sadiyyatın əsas prinsipi olan 
səmərəliliyin daha da artı-
rılmasına xidmət edir. Məhz 
səmərəli dövlət idarəetmə 
aparatı Prezidentin tapşırıq-
larına uyğun olaraq, məhdud 

resurslardan istifadə etməklə 
maksimum nəticə əldə edə 
bilər. Struktur islahatlar 
institusional və tənzimləyici 
çərçivəni iqtisadiyyatın tarazlı 
inkişafına xidmətə yönəldir. 
Struktur islahatların gətirəcəyi 
faydalardan biri də ölkədə 
biznes mühitinin daha da 
təkmilləşdirilməsi və rəqabətin 
gücləndirilməsindən ibarətdir. 
Çünki yığcam və məqsədyönlü 
dövlət aparatı özəl sektorun 
fəaliyyətinə müdaxiləni mi-
nimuma endirməklə daha çox 
bazar tənzimlənməsinə şərait 
yaradır. Beləliklə, dövlət və ba-
zar tənzimlənməsinin optimal 
nisbəti müəyyənləşir ki, bu da 
özəl sektorun lokomotiv olduğu 
iqtisadi inkişafı təmin edir. İns-
titutsional və struktur islahat-
ları çərçivəsində “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət 
qulluğunun inkişafına dair 
2019−2025-ci illər üçün Stra-
tegiya” qəbul edildi, həmçinin 
KOB-un İnkişafı Agentliyi, 
“DOST” Mərkəzi, TƏBİB, DAİM, 
Dövlət Turizm Agentliyi, Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi, En-
terpriseazerbaijan.com, Aqrar 
Kredit və İnkişaf Agentliyi, 
“Aqrar tədarük və təchizat” 
ASC, Rəqəmsal Ticarət Qovşa-
ğı kimi qurumlar yaradıldı və 

fəaliyyətə başladılar. Beləliklə, 
Prezidentin dizayn verdiyi yeni 
iqtisadi modelə uyğun olaraq 
institutsional altyapı mütəmadi 
şəkildə yenilənir”.

Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, 
keçən il 20 ildən artıq davam 
edən müzakirələrdən sonra 
Xəzərin hüquqi statusuna 
dair konvensiyanın imzalan-
ması digər dörd sahil ölkəsi 
ilə bərabər Azərbaycanın da 
uğuru sayıla bilər. Konvensiya 
Azərbaycan üçün nəqliyyat, 
logistika, tranzit, ticarət, enerji 
və bioresurların istifadəsi 
baxımından yeni imkanlar 
açır: “2018-ci ildə rəsmi açılış-
ları olan Cənub Qaz Dəhlizi və 
onun bir hissəsi olan TANAP 
1,2 trilyon kubmetr ehtiyata 
malik olan “Şahdəniz-2” qaz 
yatağından “mavi yanacağın” 
Türkiyə, Gürcüstan və Avropaya 
nəqlinə imkan verəcək. Bu isə 
Azərbaycanın Avropada enerji 
təhlükəsizliyi, iqtisadi artım, 
yeni iş yerlərinin yaradılması, 
habelə ətraf mühitin qorunma-
sı siyasətinə verdiyi töhfədir. 
Beləliklə, Azərbaycan təbii re-
sursları, daşıma infrastrukturu 
və emal imkanları ilə dünyanın 
təkcə neft deyil, həm də təbii 
qaz bazarlarında mövqelərini 
gücləndirir.

2018-ci ildə “Enerjinin İpək 
yolu” adlanan TANAP-ın açılışı 
ilə yanaşı Azərbaycan Preziden-
ti Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərinin qovşa-
ğında yerləşən Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı Komplek-
sinin açılışını etdi. Prezident 
İlham Əliyevin 2018-ci ildə 
xeyir-dua verdiyi layihələrdən 
biri - Türkiyədə “Petkim” neft-
kimya kompleksinin ərazisində 
inşa olunan “Star” neft emalı 
zavodu (NEZ) qardaş ölkənin ilk 
Xüsusi Sənaye Zonası elan edil-
di. Bu müddət ərzində “SOCAR 
karbamid”, “SOCAR Polymer” 
kimi iri layihələr uğurla icra 
edildi. Öz növünə və miqyasına 
görə müstəqil Azərbaycanın 
neft-kimya sənayesində həyata 
keçirilən ən nəhəng layihə olan 
“SOCAR Polymer” daxili baza-
rın tələbatını tam ödəməklə 
yanaşı qeyri-neft sektorunun 
ixrac gəlirlərimizi 15 faiz 
artıracaq. Həmçinin 2018-ci 
ildə üzv ölkələrinə regional və 
kontinental bazarlara çıxışı 
şaxələndirmək imkanı verən 
Əfqanıstan-Türkmənistan-
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə 
marşrutu üzrə Lazurit dəhlizi 
(Lapis-Lazuli) ilə yükdaşımala-
ra başlanıldı”.

Ermənistan rəhbərliyi 
reallığa qarşı

Azərbaycan Prezidenti ilə Vyanada 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini 
müzakirə etmək Nikol Paşinyana nəsib 
olandan sonra rəsmi İrəvan növbəti 
saxta təbliğat kampaniyasına başlayıb. 
Bu prosesin səthi analizi belə göstərir 
ki, ermənilər zərrə qədər də olsa ağıl-
lanmayıblar. Əksinə, daha çaşqın, 
məntiqsiz davranırlar. Onların izah kimi 
qələmə verməyə çalışdıqları məsələlər 
reallıqda tamamilə fərqli məntiqə uyğun 
təhlil edilə bilər. Belə ki, münaqişənin 
ədalətli həllindən yayınmaq üçün müxtəlif 
ssenarilər uydurur və onlara uyğun 
nəticələr çıxarmağa çalışırlar.

Vyana görüşündən sonra Azərbaycan 
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri 
ilə telefon danışığı aparan Rusiya Pre-
zidenti Vladimir Putin açıq ifadə edib ki, 
münaqişənin həlli üçün danışıqlar prosesi-
ni sürətləndirmək lazımdır. Münaqişə edən 
tərəflərin birbaşa müzakirələr aparmasını 
da ancaq alqışlamaq olar. Məntiqə uyğun 
olaraq Azərbaycan Prezidenti Vyana gö-
rüşü ilə bağlı fikirlərini V.Putinlə bölüşməli 
idi. Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrlərindən biridir. Eynilə, N.Paşinyan 
da V.Putinə təəssüratlarını danışmalı idi. 
Bu da təbiidir ki, V.Putin münaqişənin 
həllinə daha təsirli yardım etməyə hazır 
olduğunu ifadə edib.

Ancaq bu normal ünsiyyəti erməni 
mətbuatı bir siyasi şouya çevirməyə çalışır. 
Burada N.Paşinyanın deyil, V.Putinin ona 
zəng etdiyi bildirilir. Guya bunun da səbəbi 
N.Paşinyanın məsələdə daha sərt mövqe 
tutması ilə bağlıdır. Və daha gülməlisi odur 
ki, erməni ekspertlər Ermənistanın Rusiya-
nın təsirindən çıxdığını Kremlin bildiyini və 
buna görə İrəvana qarşı qərəzli davran-
dığını iddia edirlər. Rusiyanın bir sıra 
ekspertləri – kolerovlar, miqranyanlar və 
digərləri də guya bu səbəbdən Ermənistan 
haqqında sərt ifadələr işlədirlər.

Bundan başqa, erməni mətbuatı 
N.Paşinyanın münaqişənin həllinə yardım 
etdiyinə görə Prezident V.Putinə təşəkkür 
etmədiyini də yazır. Bunun fonunda isə 
Azərbaycan Prezidentinin “Ermənistanla 
müharibə hələ bitməyib, müharibənin 
birinci mərhələsi başa çatıb” fikrini ifadə 
etməsini təlaşla vurğulayırlar. Belə bir 
mövqeni onlar rəsmi Bakının müharibəyə 

hazırlığı kimi qələmə verir və Moskvaya 
ermənilərin nəyə görə təşəkkür etməli 
olduğunu anlamadıqlarını qeyd edirlər.

Bu kimi reallıqdan uzaq və ucuz 
təbliğata hesablanmış yanaşmalar, 
əslində, danışıqlar prosesinin məzmununu 
təhrif etməyə və onu faktiki olaraq dalana 
dirəməyə xidmət edir. Bunun da səbəbi 
aydındır. Ermənistan bütün istiqamətlərdə, 
əsasən də üç sahədə – ordu qurucu-
luğunda, islahatlarda və sosial-iqtisadi 
inkişafda, nəhayət, geosiyasi aspektdə 
Azərbaycandan xeyli geridə qalır. 
Azərbaycanın sürətli inkişafı fonunda bu 
fərq getdikcə daha aydın surətdə hiss olu-
nur. Artıq həmin məqamı xarici ekspertlər 
də etiraf edirlər. Onlar belə nəticə çıxarır-
lar ki, Azərbaycanın Ermənistandan çox 
güclü olması qalibiyyət üçün İrəvana heç 
bir şans vermir. Əksinə, əgər Ermənistan 
müharibəyə başlamaq istəsə, Azərbaycan 
Ordusu daha genişmiqyaslı əməliyyat 
keçirib, İrəvana qədər gedə bilər. Bu 
dəfə hərbi proseslər lokal məkanda 
getməyəcək. Çünki Azərbaycan 2016-cı 
ilin Aprel döyüşlərindən lazımi nəticələri 
çıxarıb, daha koordinasiyalı, güclü və 
sürətli fəaliyyəti ilə qısa müddətdə erməni 
silahlı qüvvələrini darmadağın edə bilmək 
qüdrətinə malikdir.

Təbii ki, bunları erməni siyasi və hərbi 
dairələri də bilir, buna görə də şantaj və 
siyasi manevrlər hesabına işğalın ömrü-
nü uzatmağa çalışırlar. Bunun fonunda 
Ermənistan rəhbərliyi qətiyyən Kremlə 
qarşı çıxa bilməz. Əksinə, onlar Kremldən 
Azərbaycana qarşı sərt davranmağı tələb 
edirlər. Rusiya isə artıq Azərbaycanla daha 
sıx münasibətlər qurmaqda maraqlıdır. 
Ermənistana görə Cənubi Qafqazın lider 
dövləti ilə münasibətlərin soyumasına 
Rusiya razı deyil. Həmçinin Azərbaycan 
Rusiya kimi böyük qonşusu ilə əlaqələrin 
inkişafında maraqlıdır.

Azərbaycanın üstünlüyü: ərazi 
bütövlüyü bərpa olunacaq!

Onu da vurğulayaq ki, erməni nəşrləri 
Nikol Paşinyanın Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsi məsələsində diplomatik 
uğursuzluğundan yazır. Məsələn “Past” 
qəzeti vurğulayır ki, N.Paşinyan xarici işlər 
naziri Zöhrab Mnatsakanyanı Moskvaya 
göndərərək Minsk qrupu həmsədrlərinin 
Vyana müzakirələrinin nəticələrinə dair 

birgə bəyanatında erməni baş nazirin 
əvvəllər ifadə etdiyi fikirlərin heç olma-
sa bir qisminin yüngül formada da olsa, 
qeyd edilməsinə nail olmasını istəyib. 
Ancaq nazir əliboş qayıdıb və bundan 
N.Paşinyan bərk qəzəblənib. Bu hadisəni 
qəzet Z.Mnatsakanyanın “ilk ciddi imtahan-
dan kəsilməsi” kimi xarakterizə edir (bax: 
“Паст”: Визит Зограба Мнацаканяна 

в Москву и гнев премьер-министра – 
министр “срезался” на своем первом 
серьезном экзамене / “Tert.am”, 2 aprel 
2019).

Deməli, Vyanada danışıqlara qədər 
erməni rəhbərliyi bilirdi ki, tələbləri keçmir. 
Müzakirələrdə İlham Əliyevin öz ədalətli 
və obyektiv mövqeyini bir daha əminliklə 
vurğulamasını da Ermənistan və Rusi-

yada etiraf edənlər var. Məsələn, “Tert.
am” portalına müsahibə verən Ermənistan 
parlamentinin beynəlxalq əlaqələr komis-
siyasının keçmiş sədri Vaqram Atanes-
yan deyib ki, Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycan xüsusi təyinatlıları ilə görüşü 
zamanı ifadə etdiyi fikirlər göstərir ki, 
Vyanada Azərbaycanın dövlət başçısı 
mövqeyindən qətiyyən çəkilməyib (bax: 

Заявляя о том, что война продолжится, 
Алиев попытался внушить, что на 
переговорах с Пашиняном не отступил 
от своей позиции – Ваграм Атанесян / 
“Tert.am”, 3 aprel 2019).

Bütün bunlardan rəsmi İrəvanın çıxar-
dığı nəticə aşağıdakı kimidir: danışıqlar 
prosesini mümkün qədər çətinə salmaq, 
ortaya dolaşıq tezislər atmaqla Ermənistan 
və dünya ictimaiyyətini aldatmaq. İstər 
müdafiə naziri David Tonoyanın Amerikada 
pafosla danışması, istərsə də xarici işlər 
naziri Z.Mnatsakanyanın “Artsax öz yerini 
tutmalıdır” kimi sərsəm fikirlər söyləməsi ar-
xasında həmin məqam dayanır. D.Tonoyan 
“yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə” 
tezisi ilə dünyanı özünə güldürdü. Çünki 
ekspertlər də açıq deyirlər ki, Ermənistan 
ordusu heç bir şərtlər daxilində Azərbaycan 
Ordusuna qalib gələ bilməz. Azərbaycanın 
müdafiə nazirinin “Ermənistan hücum etsə, 
D.Tonoyanla İrəvanda görüşəcəyik” fikri 
reallığı əks etdirir.

Xarici işlər naziri Z.Mnatsakanyanın 
Dağlıq Qarabağdakı separatçı-terrorçu-
larla bağlı söylədiyi fikir isə cəfəngiyatdan 
başqa bir şey deyildir. Danışıqların formatı 
çoxdan məlumdur. Həm də Dağlıq Qaraba-
ğın aborigen əhalisi hələ də yurdlarından 
didərgin vəziyyətdədir. Bu səbəbdən heç 
bir halda indi “Dağlıq Qarabağ əhalisinin 
iradəsi” ifadəsini işlətmək olmaz. Ora-
da hazırda erməni separatizminin tör-
töküntüləri və az miqdarda nə vaxtsa, ora 
köçürülmüş ermənilər vardır.

Təbii ki, bu vəziyyəti hamı bilir, o 
cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri. Belə olmasaydı, ermənilərin 
havadarları çoxdan başqa cür davranardı-
lar. Deməli, Ermənistanın xarici işlər naziri 
də əsassız danışır və bu, havaya atılmış 
boş güllədən başqa bir şey deyildir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, Vyana 
danışıqlarından sonra ermənilər daha bö-
yük təşviş içindədirlər. Şəxsən N.Paşinyan 
Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətini, siyasi 
iradəsini və münaqişədə tutduğu dəyişməz 
mövqeni öz üzərində hiss etdi. Bəlkə 
də N.Paşinyan həmin görüşdən sonra 
siyasətə gəldiyinə çox peşmandır. Ancaq 
artıq gecdir. Görünür, Ermənistan işğalçı 
əsgərlərinin Azərbaycan torpaqlarından 
rədd olması ilə bağlı əmri N.Paşinyan 
imzalamalı olacaq.
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Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistanın baş nazirinin Vyanada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələr aparmasından sonra erməni mediası absurd və bir-birinə 
zidd olan informasiyalar yayır. Görünür, onlar danışıqların əsl məzmununun geniş ictimaiyyətə məlum 

olmasından narahatdırlar. Gah Vladimir Putini ittiham edir, gah da İlham Əliyevin sözlərini təhrif etməyə ça-
lışırlar. Ekspertlər isə obyektiv olaraq Azərbaycanın Ermənistanı həm diplomatiyada, həm iqtisadi inkişafda, 
həm də ordu quruculuğunda xeyli üstələdiyini, geosiyasi aspektdə də Azərbaycanın düşməndən çox üstün 
olduğunu qeyd edirlər. Bütün bu məqamların fonunda Ermənistan siyasi rəhbərliyinin və ekspert dairələrinin 
çaşqınlığı və narahatlığı açıq hiss edilir. 

Vyanadan sonrakı çaşqınlıq
Ermənistan hakimiyyətini sarsıdan həqiqətlər

Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin  
son 1 ili köklü islahatlarla yadda qaldı

Azərbaycan yeniləşir, müasirləşir. Azərbaycan dünya birliyinə 
inteqrasiya edir. Biz öz işimizi xalqın iradəsi ilə aparırıq. Bü-
tün sahələrdə - siyasi müstəvidə, demokratikləşmə prosesində, 
Azərbaycanda sabitliyin qorunması işində, iqtisadi islahatla-
rın davam etdirilməsində, sosial məsələlərin həllində, büdcənin 
artırılmasında, ordu quruculuğunda görülən işlərdə bizim 
nailiyyətlərimiz var. Biz bunları daha da artırmalıyıq və ölkəmizi 
inkişaf etdirməliyik, möhkəmləndirməliyik.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

12 aprel 2019-cu il, cümə6



Prezidentin Azərbaycana  
uğur gətirən fəaliyyətinə  

verilən yüksək qiymət
Sorğu iştirakçılarına ünvanlanan 

suallar Prezidentin fəaliyyətinin geniş 
spektrini əhatə edir. Respondentlər 
dövlət başçısının son bir ildə gördüyü 
işləri yüksək qiymətləndirməklə yanaşı, 
sosial-iqtisadi fəaliyyət, ölkədə aparılan 
islahatlar, korrupsiyaya qarşı mübarizə 
tədbirləri, regionların inkişafı, xarici 
siyasət və digər məsələlərlə bağlı ən 
müxtəlif sualları cavablandırıblar. Onların 
80 faizindən çoxunun fikrincə, Prezident 
İlham Əliyevin ən böyük uğuru mövcud 
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sabitli-
yin qorunub saxlanmasıdır. Həqiqətən, 
sabitlik olmayan yerdə heç bir inkişaf-
dan, irəliləyişdən, rifahdan söhbət gedə 
bilməz. 

Bu uğurların indi – dünyanın 
təlatümlü bir vaxtında qazanılması onla-
rın dəyərini daha da artırır. Planetimizdə 
və regionumuzda yaşanan çoxsaylı 
mənfi proseslərə baxmayaraq, Prezident 
İlham Əliyevin müdrik, praqmatik siyasəti 
nəticəsində Azərbaycanda dinamik 
sosial-iqtisadi inkişaf davam edib, xalqın 
əmin-amanlığı və rifahı naminə bütün 
zəruri addımlar atılıb, ardıcıl və sistemli 
tədbirlər görülüb.

Sorğu əcnəbi mütəxəssislər 
tərəfindən təşkil olunaraq keçirilib. 
Sualların qoyuluşundan görünür ki, onlar 
Azərbaycandakı mövcud vəziyyətdən, 
aparılan islahatlardan, müxtəlif 
sahələrdə icra olunan dövlət proqram-
larından, əhalinin rifahına yönəlmiş 
tədbirlərdən xəbərdardırlar. Əlbəttə, 
sorğu tərtib olunarkən müasir dünya 
trendləri də nəzərə alınıb. Ola bilsin, 
nəticələr bəlkə də sosioloqlar üçün qey-
ri-adi görünə bilər. Amma Azərbaycan 
insanı, xüsusən günü xəbər içərisində 
keçən, ictimai rəyə başqalarına nisbətən 
daha yaxından bələd olan KİV işçisi, 
jurnalist üçün burada təəccüblü heç 
nə yoxdur. Cavablar həqiqətən reallı-
ğın güzgüdəki əksi təsirini bağışlayır. 
Prezidentin birillik fəaliyyətinə verilən 
qiymətin arxasında vədlə işin vəhdəti 
dayanır. Cəsarətlə deyə bilərik ki, dün-
yada Prezident İlham Əliyev kimi verdiyi 
vədləri həmişə, istənilən şəraitdə yerinə 
yetirmək xarizmasına malik liderlər azdır. 
Bu isə, xalqın, ölkənin taleyi baxımından 
müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 

Güclü iqtisadi potensial və 
inqilabi islahatlar

Cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə 
prezident seçilərkən Azərbaycan həlli 
müşkül görünən bir sıra problemlərlə 
üz-üzə idi. O vaxt ölkə hələ yeni-yeni 
dirçəlirdi, işsizlik, məcburi köçkünlərin 
acınacaqlı halı, bölgələrin inkişafdan geri 
qalması, əhalinin sosial vəziyyəti ciddi 
narahatlıq doğururdu.

Prezidentin ilk vədi bu oldu: ölkədə 
yüz minlərlə yeni iş yeri yaradılacaq. 
Ötən illər ərzində 2 milyona yaxın iş yeri 
yaradıldı. İşsizlik səviyyəsi 40 faizdən 5 
faizə endi. 

Prezident deyirdi: Azərbaycanda bir 
dənə də olsun çadır düşərgəsi qalma-
yacaq. Çox keçmədən axırıncı çadır 
düşərgəsi ləğv olundu. 2007-ci ildə 12 
çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə 
başlanan proses nəticəsində qaçqın və 
məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 
min kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 
müasir qəsəbələr və çoxmənzilli binalar-
dan ibarət komplekslər salınıb. İndiyədək 
300 min qaçqın və məcburi köçkünün 
mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Son bir ildə 
daha 6 minə yaxın ailə yeni mənzillərə 
köçürülüb. Bir neçə gün əvvəl - aprelin 
5-də Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində bu 
kateqoriyadan olan 810 ailə üçün salın-
mış yeni yaşayış kompleksi istifadəyə 
verildi. Bu, sayca 103-cü belə qəsəbədir. 
İlkin hesablamalara görə, 2019-cu ildə 
təqribən beş min köçkün ailəsi üçün yeni 
mənzillər tikiləcək.

Prezident 2018-ci il aprelin 18-də 
andiçmə mərasimindəki nitqində islahat-
ların yeni mərhələsinin anonsunu verdi: 
“Növbəti illərdə biz çox ciddi islahatlar 
aparacağıq, islahatları dərinləşdirəcəyik, 
əminəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış 
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaq”.

Bir il keçdi və fransız sosio-
loji tədqiqat şirkəti Azərbaycan 

respondentlərinə belə bir sual ünvanladı: 
Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-
iqtisadi fəaliyyəti və bu sahədə Prezi-
dent İlham Əliyevin son bir ildə apardığı 
islahatları necə qiymətləndirirsiniz? 
Sorğuda iştirak edən hər 100 nəfərdən 
90,5-i sualı müsbət cavablandırıb. Bu 
qiymətləndirmə üçün yetərincə arqu-
ment var. Prezident İlham Əliyevin 

ölkəyə rəhbərliyi dövründə iqtisadiyyat 
3,2 dəfədən çox artıb, qeyri-neft sek-
torunun ixracında 4 dəfədən çox artım 
baş verib. Valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə 
artaraq 44 milyard dolları ötüb. Ölkəmizə 
230 milyard dollardan çox sərmayə 
yatırılıb. Davos Dünya İqtisadi Forumu 
Azərbaycanı rəqabətqabiliyyətliliyə 
görə 35-ci yerə layiq görüb. Biz inkişaf 
etməkdə olan ölkələr arasında inklüziv 
inkişaf göstəricisinə görə isə üçüncü 
yerə yüksəlmişik. Bu göstəricilər əldə 
edilmiş böyük uğur, tarixi nailiyyətdir. 
Sənaye və aqrar sahə modernləşdirilir, 
şəhər və rayonlarda sənaye zonaları, 
sənaye məhəllələri, sənaye parkları 
yaradılır, ölkəmizə ən müasir texnologi-
yalar gətirilir. 

Ötən il Azərbaycanın üçüncü peyki 
orbitə buraxıldı. Həmçinin Cənub Qaz 
Dəhlizinin rəsmi açılışı oldu. Bu dəhlizin 
tərkib hissəsi olan TANAP layihəsi artıq 
fəaliyyətdədir. Ələt Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının fəaliyyətə başlaması 
ilə Azərbaycan özünü dünyada tranzit 
ölkə kimi təsdiqlədi. Bütün bunlar, sözün 
əsl mənasında, tarixi hadisələrdir. Həmin 
layihələr bundan sonra onilliklər ərzində 
Azərbaycana həm siyasi, həm də iqtisa-
di və maliyyə dividendləri gətirəcək. 

Sosial sahədə fəaliyyətə gəlincə, 
2003-2018-ci illərdə maaşlar 7 dəfə, 
pensiyalar 10 dəfədən çox artıb. 3100-
dən çox məktəb, 640-dan çox xəstəxana 
binası tikilib və ya əsaslı təmir olu-
nub. Bu il daha 100 məktəb binasının 
tikilməsi, 10-a yaxın rayon mərkəzi 
xəstəxanasının açılışı nəzərdə tutulur. 
Ölkə əhalisinin hər il pulsuz kütləvi tibbi 
müayinəsi aparılır və bu, Azərbaycan 
Prezidentinin dünyada bənzəri olmayan 
təşəbbüslərindən biridir. 

Üç milyon insanı əhatə edən 
sosial tədbirlər paketi

Ötən bir ildə Prezidentin apardı-
ğı sosial istiqamətli islahatlar inqilabi 
xarakter alıb. Bu dövrdə imzalanmış 
fərman və sərəncamların mühüm bir 
hissəsi əhalinin sosial müdafiəsinin 
əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilməsinə, 
sosial sahə üzrə şəffaf, çevik, optimal 
idarəçilik və xidmət mexanizmlərinin 
formalaşdırılmasına yönəlib. Təfərrüata 
varmadan yalnız onu qeyd etməklə 
kifayətlənirik ki, minimum pensiya 
məbləğinin, minimum əməkhaqqının 
40 faiz artırılması müvafiq olaraq 233 
min və 600 min nəfərin rifahına ciddi 
dəstəkdir. Yaxud, şəhidlərin vərəsələrinə 
birdəfəlik ödəmələrin verilməsi, şəhid 
ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri 
üçün mənzillər alınması, şəhid ailələri 
üçün Prezidentin aylıq təqaüdünün 300 
manata çatdırılması, sosial müavinətlərin 
orta hesabla 100 faiz, məcburi köçkünlər 
və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 
aylıq müavinətlərin 50 faiz artırılması 
və digər müvafiq qərarlar sosial sahədə 
inqilabi dəyişikliklərin davamlı xarakter 
aldığını göstərir. Ümumilikdə, 3 milyona 
yaxın insanı əhatə edən bu sosial paket 
Prezidentin siyasətinin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşının dayandığına 
bariz nümunədir.

Təbii ki, ildən-ilə daha geniş miqyas 
alan, milyonların rifahına xidmət edən 
sosial islahatların əsasında ölkənin iqti-

sadi qüdrəti, dinamik inkişafı dayanır. Bu 
işləri görmək üçün iqtisadi güc olmalıdır. 
Yuxarıda bəzi xarakterik faktları xatırlat-
dıq. Deyilənlərə daha nəyi əlavə etmək 
olar? 2019-cu ilin iki ayında ölkə üzrə 
ümumi daxili məhsul 3 faiz artıb ki, bu 
da son illərin ən yüksək göstəricisidir. 
Azərbaycan sənayenin qeyri-neft sekto-
runda 15,5 faiz artımla dünya rekorduna 
imza atıb. Asiya İnkişaf Bankının proq-
nozlarına görə, 2019-cu ildə Azərbaycan 
iqtisadiyyatı 2,5 faiz, 2020-ci ildə 2,7 
faiz artacaq. İqtisadiyyatımızın rekord 
templərlə artması, müsbət proqnozlar 
vətəndaşlarımızın gələcəyə daha nikbin 
nəzərlərlə baxmasına əsas verməklə 
yanaşı, sözsüz ki, Prezidentin reytinqinə 
də birbaşa təsir göstərir.

Dara, çətinliyə düşən insanlar hər 
zaman yanlarında dövləti, Preziden-
ti görürlər. Bu yaxında baş vermiş 
hadisələri götürək. Ağsu, İsmayıllı və 
Şamaxı rayonlarında zəlzələ zamanı 
zərərçəkənlərin köməyinə birinci olaraq 
Prezident yetişdi. İnsanlar hiss etdilər ki, 
bu təbii fəlakət qarşısında tək deyillər. 
Hazırda zərərçəkənlər üçün yeni evlər ti-
kilir, sakinlərin bəziləri artıq yeni mənzilə 
köçüb. “Diqlas” ticarət mərkəzində 
yanğın nəticəsində zərərə düşmüş sa-
hibkarlara da birinci olaraq məhz dövlət 

başçısı yardım əlini uzatdı. Onun tapşırı-
ğına əsasən yanmış malın müqabilində 
yardım ödənilir, sahibkarlara öz biznesini 
qurmaq üçün başqa yerlər təklif edilir. 

Vaxtilə banklardan kredit götürən 
on minlərlə vətəndaş devalvasiya 
nəticəsində ciddi çətinliyə düşmüş-
dü. Problemli kreditlərlə bağlı məsələ 
Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 28 
fevral tarixli Fərmanı ilə birdəfəlik həllini 
tapdı. 800 mindən çox insanın narahatlı-
ğına bir gündə son qoyuldu. Prezidentin 
vurğuladığı kimi, bu Fərmanın dünya-
da analoqu yoxdur: “Dövlət bir daha 
göstərdi ki, vətəndaşının yanındadır. 
Ciddi devalvasiyadan əziyyət çəkən 
ölkələrin sayı kifayət qədər çoxdur və 
bizdən də dərin devalvasiyaya uğramış 
ölkələr vardır. Ancaq heç bir ölkədə bu 
dərəcədə sosialyönümlü və vətəndaşın 
marağını güdən addım olmamışdır”. 
İllərdən bəri yığılıb qalmış daha bir 
problem dövlətimizin başçısının fevra-
lın 19-da imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli 
binaların istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” Fərmanla 
həllini tapdı. Bu sənəddən istismarına 
icazə verilməmiş yaşayış binalarında 
mənzil alan 340-400 minədək insan 
faydalanacaq.

Dörd dövlət proqramı və 
Azərbaycanın simasını dəyişən 16 il

Prezident İlham Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 16 ildə 
paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrimizin 
siması da tanınmaz dərəcədə dəyişib. 
Bu dövrdə regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına dair üç dövlət proqramı uğurla 
icra olunub, dördüncü proqram qəbul 
edilib. Prezidentin bölgələrə ənənəvi 
səfərləri daha da intensivləşib: son bir 
ildə 28 səfər. Bunlar adi səfərlər deyil və 
mühüm infrastruktur obyektlərinin, yeni 
sənaye müəssisələrinin, aqrar istehsa-
lat komplekslərinin açılışı ilə müşayiət 
olunur. Məsələn, son səfərlər zamanı 
Şamaxı rayonunda yeni salınan Dəmirçi-
Lahıc avtomobil yolunun açılışı olub, 
İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsinə 
təbii qaz verilib. Prezident “AZZA AGRO” 
MMC-nin 1000 başlıq müasir heyvandar-
lıq kompleksinin, Ələt-Astara-İran İslam 
Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil 
yolunun, Masallı Sənaye Məhəlləsinin, 
Xızı rayonunda “Yeni Yaşma” Külək 
Elektrik Parkının, Quba Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının, Qubada “ABAD Fac-
tory” İstehsalat Kompleksinin, Lənkəran 
Olimpiya İdman Kompleksinin, İmişli və 
Şəkidə “ASAN Həyat” komplekslərinin, 
Ağdam Muğam Mərkəzinin, Qarabağ 
Atçılıq Kompleksinin, Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkında üç müasir zavodun və 
digər obyektlərin açılışlarını edib.

Şəhərlər və kəndlər sakinlərin gözləri 
qarşısında abadlaşır, müasir görkəm alır. 
Qazlaşdırma səviyyəsi artıq 95 faizə ça-
tıb (Prezidentin seçkiqabağı vədlərindən 
biri də bu idi), 38 şəhərin içməli su prob-
lemi həllini tapıb və hazırda 12 şəhərdə 
bu istiqamətdə iş gedir. Ötən il 2 min 
kilometr avtomobil yolu salınıb. 2004-cü 
ildən indiyədək salınan yolların uzunluğu 
15 min kilometrə çatır. Davos Dünya 
İqtisadi Forumunun hesablamalarına 
əsasən, yol infrastrukturunun keyfiyyəti 
baxımından Azərbaycan dünyada 34-cü 

yerdədir və inkişaf etmiş bir çox ölkələri 
qabaqlayır. Son bir ildə isə 920-dən çox 
kəndin yol infrastrukturu yaxşılaşdırılıb, 
ümumilikdə, 2,2 milyon insanın yol prob-
lemi həllini tapıb. 

“Opinion Way” şirkətinin sorğusunda 
qoyulan “İlham Əliyevin qəbul etdiyi re-
gionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı 
və hökumətin bölgələrdə həyata keçirdiyi 
fəaliyyət nəticəsində, sizcə, regionlar 
inkişaf edibmi” sualına respondentlərin 
93 faizindən çoxunun müsbət cavab 
verməsi bu inkişaf fonunda tam təbii 
görünür: bölgə insanı həyatın yaxşılığa 
doğru dəyişdiyini hər addımda hiss edir 
və bunu qiymətləndirir.

Prezident regionlara hər bir səfəri 
zamanı mövcud problemlərlə şəxsən 
maraqlanır, ictimaiyyət nümayəndələri 
və sadə insanlarla birbaşa ünsiyyətdə 
olur, onları düşündürən məsələlərin 
həllinə dair yerindəcə tapşırıqlar verir. 
Bu səfərlərin və əhali ilə görüşlərin 
nəticəsi olaraq regionların sosial-iqtisadi 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn 
çoxsaylı sərəncamlar imzalanıb, yeni inf-
rastruktur layihələrinin icrasına, şəhər və 
kəndlərin abadlaşdırılmasına külli miq-
darda vəsait yönəldilib. Göründüyü kimi, 
regionlara səfərlərin faydalılıq əmsalı 
yetərincə yüksəkdir və sorğu iştirakçıları-
nın 90,4 faizi bununla bağlı sualı müsbət 
cavablandırıb.

Milli maraqları təmin edən 
məqsədyönlü xarici siyasət kursu

Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 
artması onun xarici güclərdən asılılığının 
aradan qaldırılmasını təmin edib. Bu gün 
Azərbaycan tam müstəqil xarici siyasət 
aparır, heç bir beynəlxalq maliyyə 
qurumundan, heç bir ölkədən asılı deyil. 
Prezident İlham Əliyev bu imkandan 
istifadə edərək milli maraqları qətiyyətlə 
qoruyur. Dövlətimizin başçısının müdrik 
siyasəti Azərbaycanı dünyada söz və 
nüfuz sahibinə çevirib.

Son bir il xarici siyasət sahəsində 
də bir çox uğurlarla yadda qalıb. Pre-
zident İlham Əliyev xarici ölkələrə 17 
səfər edib, Azərbaycana 13 dövlət və 
hökumət başçısı, o cümlədən Serbiya, 
Türkiyə, İtaliya, Gürcüstan prezidentləri, 
Almaniyanın Federal Kansleri və 
başqaları səfər edib. Prezidentimizin 
xarici səfərlərini əhəmiyyətinə görə 
sıralasaq, ilk növbədə, Türkiyə, Rusi-
ya, İran, Qazaxıstan, Böyük Britaniya, 
Fransa, Belçika və İsveçrəyə səfərləri 
qeyd edə bilərik. Bu səfərlərin hər biri 
faydalılığı, məhsuldarlığı ilə diqqət 
çəkir, Azərbaycana və onun liderinin 
siyasətinə dünyanın artan marağından 
xəbər verir. Təkcə bir faktı qeyd etmək 
kifayətdir ki, bu il yanvarın 22-də - bir 
gündə Prezident İlham Əliyevin Davosda 
aparıcı şirkətlərin və beynəlxalq maliyyə 
qurumlarının rəhbərləri, yüksək vəzifəli 
dövlət rəsmiləri ilə beş görüşü olub. Özü 
də bu görüş və danışıqların hamısı qarşı 
tərəfin təşəbbüsü ilə baş tutub.

Ötən il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasında tərəfdaşlıq haqqında mühüm 
sənəd imzalanıb, Bakıda Qoşulma-
ma Hərəkatının xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində böyük konfrans keçirilib. 
Bu il isə Qoşulmama Hərəkatının Zirvə 
görüşü keçiriləcək və Azərbaycan bu 
mötəbər təşkilata sədrlik edəcək. Xa-

tırlatmaq yerinə düşər ki, Qoşulmama 
Hərəkatı BMT-dən sonra dünyanın ikinci 
böyük təşkilatıdır. 

2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi 
statusuna dair Konvensiya imzalandı. 
Həmin sənəddə Azərbaycanın uzun illər 
ərzində müdafiə etdiyi mövqeyin tam 
əksini tapması diplomatiya tariximizə 
növbəti uğur səhifəsi kimi yazıldı.

Uğurlar çoxdur, onların hamısı bir ya-
zıya sığmaz. Rəy sorğusunun Prezident 
İlham Əliyevin xarici siyasəti ilə bağlı 
nəticələri (respondentlərin 89,9 faizi bu 
sualı müsbət cavablandırıb) məhz bu 
uğurlardan qaynaqlanır. Ekspertlərin 
fikrincə, Azərbaycan Prezidentinin xarici 
siyasət kursu dinamikliyi, intensivli-
yi, məqsədyönlülüyü ilə fərqlənir, bir 
qayda olaraq milli maraqlara söykənir. 
Bu siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan 
mühüm qlobal və regional problemlərin 
müzakirə olunduğu məkana, beynəlxalq 
dialoq mərkəzinə çevrilib. Prezident 
İlham Əliyev bir çox mühüm əməkdaşlıq 
formatlarının təşəbbüskarı kimi tanınır. 
Ölkəmizin bərabərhüquqlu və qarşılıqlı 
maraqlar prinsipinə əsaslanan xarici 
siyasət strategiyası uğurlu model kimi 
səciyyələndirilir və nəticə etibarilə onun 
etibarlı tərəfdaş imicini möhkəmləndirir.

Şübhəsiz ki, Prezident İlham Əliyevin 
yüksək reytinqinin, xalqın öz liderinə 
etimadının əsas qaynaqlarından biri 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllində tutduğu qətiyyətli 
mövqeyi, ordu quruculuğuna ayırdığı 
müstəsna diqqətdir. Ötən il iki dəfə 
keçirilən hərbi parad Azərbaycan Ordu-
sunun potensialını (onun bir hissəsini) 
dünyaya nümayiş etdirdi. Bunu dostları-
mız da, düşmənlərimiz də gördü.  Müasir 
hərb tariximizə şanlı səhifə kimi yazıl-
mış Aprel döyüşləri, ordumuzun uğurlu 
Lələtəpə və Naxçıvan əməliyyatları bir 
daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan xalqı 
və dövləti ərazilərimizin işğalı ilə heç 
vaxt barışmayacaq, ərazi bütövlüyünü 
istənilən yolla bərpa edəcək. Son vaxtlar 
danışıqlar prosesinin yeni mərhələsinin 
başlanması, Ermənistan rəhbərliyinin 
danışıqlar prosesinə qondarma Dağlıq 
Qarabağ rejimini də cəlb etmək cəhdinin 
iflasa uğraması Prezident İlham Əliyevin 
müdrik xarici siyasətinin nəticəsi, diplo-
matiyamızın daha bir uğurudur.

Prezident İlham Əliyevin növbəti 
müddətə dövlət başçısı seçilməsinin 
birinci ildönümü Azərbaycan əhalisinin 
sayının 10 milyon nəfərə çatması ilə 
üst-üstə düşdü. Xalqımızın və dostları-
mızın böyük  sevincinə səbəb olan bu 
əlamətdar hadisənin həm rəmzi, həm 
də real mənası var: Ermənistanın hərbi 
təcavüzü ilə üzləşən, bir milyondan 
çox sakini qaçqın və məcburi köçkün 
olan, müharibə vəziyyətində yaşayan 
Azərbaycan bütün çətinliklərə rəğmən 
hər bir sahədə dinamik inkişaf edir, öz 
lideri ətrafında sıx birləşərək gələcəyə 
doğru inamla irəliləyir.

Prezident İlham Əliyevin lider 
portretini tamamlayan bir neçə ştrix 

Prezident İlham Əliyev verdiyi vədləri 
qətiyyətlə, istənilən şəraitdə yerinə yeti-
rir. Dövlətimizin başçısının Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi 16 il ərzində həmişə 
belə olub və tam əminliklə deyə bilərik 
ki, gələcəkdə də belə olacaq. Prezi-

dentin verdiyi hər bir sözə görə yüksək 
məsuliyyətini sonuncu prezident 
seçkilərindən sonra keçən bir il ərzində 
də aşkar görmək olar. Dövlət başçısı 
seçkilərdən dərhal sonra iqtisadi və 
sosial islahatlar sahəsində ciddi tədbirlər 
paketi qəbul ediləcəyini bildirdi və bu 
dəfə də öz vədini yerinə yetirdi. 

Azərbaycanda bütün islahatların 
və dəyişikliklərin əsas təşəbbüskarı 
Prezident İlham Əliyevin özüdür. Məhz 
onun təşəbbüsü ilə məhkəmə-hüquq 
sistemində dərin islahatlar aparılıb. 
Prezidentin bu sahədə sonuncu fərmanı 
- ədalət mühakiməsi sistemində isla-
hatların yeni mərhələsinə start vermiş 
sənəd ekspertlər tərəfindən inqilabi 
fərman adlandırılıb. Prezident İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış “ASAN 
xidmət” modeli bütün dünyanın diqqətini 
cəlb edib. 

Dövlət başçısı ağrılı nöqtələri, 
təxirəsalınmaz tədbirlər və addımlar 
tələb edən problemli məqamları zərgər 
dəqiqliyi ilə müəyyən edir və həmişə 
hadisələri qabaqlayır. Bu isə Preziden-
tin bəsirət istedadına və irəlini görmək 
bacarığına dəlalət edir. Bu fitri qabiliyyət 
və milli maraqların prioritetlərini dəqiq 
müəyyən etmək istedadı Azərbaycan 
üçün, son nəticədə region və bütün 
dünya üçün bir sıra strateji əhəmiyyətli 
layihələrin reallaşdırılmasına şərait 
yaradıb. Bu sıraya Cənub Qaz Dəhlizi, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizi layihələrini aid 
etmək olar. Zənnimcə, heç kəs inkar 
edə bilməz ki, bu transmilli layihələrin 
gerçəkləşməsi İlham Əliyevin iradəsi, 
onun nəzərdə tutulmuş hədəfə doğru 
getmək və məqsədə çatmaq, risk etmək, 
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək cəsarəti 
sayəsində mümkün olub. Bir sözlə, 
Azərbaycan Prezidenti öz ideyalarını 
gerçəkləşdirməyi bacaran az sayda 
siyasətçilərdən biridir. 

Daha bir mühüm məqam: Preziden-
tin bütün addımlarında, gördüyü işlərdə 
daxili məntiq dəqiq izlənilir, o, haraya 
və nə məqsədlə getdiyini dəqiq bilir. Bu, 
ötən 16 ildə reallaşdırılan ardıcıl siyasəti 
nəzərdən keçirəndə açıq-aydın görünür.

Prezident İlham Əliyev və onun 
xanımı hakimiyyətin “insani sima”sını 
təcəssüm etdirirlər. Dövlət başçısı 
vətəndaşların kədərinə də, sevincinə də 
şərikdir, onların yanındadır. Biz bunun 
dəfələrlə şahidi olmuşuq: çətinliyə 
düşən insanlar hər zaman yanlarında 
dövləti, Prezidenti görürlər. Bu yaxında 
baş vermiş hadisələri götürək. Ağsu, 
İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında zəlzələ 
zamanı zərərçəkənlərin köməyinə birinci 
olaraq Prezident yetişdi. “Diqlas” ticarət 
mərkəzində yanğın nəticəsində zərərə 
düşmüş sahibkarlara da birinci olaraq 
məhz dövlət başçısı yardım əlini uzatdı... 

Prezident İlham Əliyevə ümumxalq 
məhəbbətinin, ona bəslənilən böyük 
inam və etimadın əsasında bu və 
digər amillər dayanır. Rəy sorğularının 
nəticələri, sadəcə, bu inam və etimadın 
inikası, daha bir əyani təsdiqidir. 

Aslan ASLANOV, 
AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin 

sədri, Dünya Xəbər Agentlikləri 
Konqresinin və OANA-nın 

prezidenti

Prezident İlham Əliyev verdiyi vədləri 
qətiyyətlə və istənilən şəraitdə yerinə yetirir
Fransanın “Opinion Way” şirkətinin Azərbaycan əhalisi arasında keçirdiyi rəy sorğusuna sözardı

Müasir dünyada dövlət başçılarının seçkilərarası dövrdəki 
reytinqini müəyyənləşdirmək məqsədilə ənənəvi sosioloji 

sorğular keçirilir. Biz belə sorğuların nəticələrinə əsasən, bir sıra dövlət 
rəhbərlərinin, o cümlədən ABŞ, Fransa, Cənubi Koreya prezidentlərinin, 
Almaniya Kanslerinin reytinqlərinin aşağı düşdüyünün şahidi olmuşuq. 
Reytinqi sabit saxlamaq heç də hər liderə nəsib olmur. Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev isə nəinki 2018-ci il aprel seçkilərində 
malik olduğu reytinqi qoruyub saxlaya bilib, hətta onu bir qədər də 
möhkəmləndirib. Fransanın “Opinion Way” şirkətinin mart ayında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusu Prezidentin birillik fəaliyyətinin, 
yürütdüyü daxili və xarici siyasətin bəyənildiyini və təqdir edildiyini 
təsdiqlədi. Sorğunun bu günlərdə elan olunan nəticələri göstərdi ki, 
dövlətimizin başçısı yenə də öz seçicilərinin yüksək etimadına və 
dəstəyinə malikdir. Onun həyata keçirdiyi islahatlar kursuna münasibət 
çox müsbətdir və bu inqilabi dəyişikliklər xalqın ürəyindən xəbər 
verir. Sorğuların təkcə paytaxtı deyil, Naxçıvan Muxtar Respublikası 
istisna olmaqla, bütün bölgələri, əhalinin geniş təbəqələrini əhatə 
etməsi nəticələrin bütövlükdə ictimai rəylə üst-üstə düşdüyü qənaətinə 
gəlməyə əsas verir.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
əsasını qoyduğu təhsil islahatları 
bu gün möhtərəm Prezidentimiz 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir. Təkcə bu fakt 
kifayətdir ki, təhsil sahəsində isla-
hatların miqyasını təsəvvür etmək 
mümkün olsun. Belə ki, cənab 
Prezidentin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə təhsil sahəsində 22-dən 
çox dövlət proqramı qəbul olun-
muşdur. Məlumata görə son bir 
ildə respublikada 179 yeni məktəb 
binası tikilmiş, 118-i isə əsaslı 
təmir edilmişdir. Bu, heç şübhəsiz, 
ölkəmizdə təhsilə göstərilən dövlət 
qayğısının bariz nümunəsidir.

Ümumiyyətlə, son illər təhsil 
sahəsində aparılan islahatlar 
artıq öz bəhrəsini verir. İndi 
azərbaycanlı gənclərin sorağı dün-
yanın ən nüfuzlu təhsil ocaqların-
dan gəlir. 

Təhsil sahəsinin beynəlxalq 
standartlar səviyyəsində qurul-
ması hazırda dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biridir. 
Azərbaycanın təhsil sistemində 
başlanan islahatların uğurlu 
nəticələri artıq özünü büruzə 
verməkdədir. Prezident İlham 
Əliyev təhsilin inkişafına bö-
yük önəm verərək demişdir: 
“Təhsil Azərbaycanın davamlı 
inkişaf strategiyasının ən öncül 
istiqamətlərindən biridir”. 

Dövlətimizin başçısı təhsilin 
davamlı inkişafını daim diqqət 
mərkəzində saxlamış, bu sahədə 
islahatların dərinləşməsi üçün 
sərəncamlar imzalamışdır. Prezi-
dent İlham Əliyevin diqqəti, qay-
ğısı və yaxından dəstəyi ilə “qara 
qızıl”dan, maddi dəyərlərdən əldə 
edilən gəlir ölkədə insan kapitalı-
nın inkişafına yönəldilmişdir.

Təhsildə qazanılmış uğurlarla 
yanaşı, onun hüquqi bazasının ya-
radılması sahəsində çətinliklər də 
var idi. 2009-cu il iyunun 19-da Milli 
Məclisdə “Təhsil haqqında” Qanun 
qəbul edildi. Sentyabrın 5-də isə 
Prezident İlham Əliyev “Təhsil 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” fərman imzaladı. Beləliklə, 
uzun illər ictimaiyyətin, təhsil 

işçilərinin gözlədiyi sənəd qüvvəyə 
mindi. Bu qanun ölkənin inkişaf 
etməkdə olan təhsilinin tərəqqisi 
üçün yeni hüquqi baza yaratmış 
oldu. Orada milli təhsilimizin inkişaf 
meyilləri tamamilə nəzərə alınmış-
dır. Qanunda deyilir ki, Azərbaycan 
Respublikasında təhsil dünyəvi 
və fasiləsiz xarakter daşımaqla, 
vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin 
maraqlarını əks etdirən strate-
ji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət 
sahəsidir.

Prezidentin yüksək diqqəti və 
effektiv göstərişləri əsasında 
icra edilən dövlət proqramları 
təhsil sistemində keyfiyyətcə 
yeni inkişaf meyillərinin ya-
ranmasına, yüksək nəticələrin 
qazanılmasına gətirib çıxarmış, 
ölkəmizin milli kadr potensi-
alının kəmiyyət və keyfiyyət 
baxımından yetişdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi sahəsində 
uğurlar əldə edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasın-
da təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyası”nın qəbulundan ötən 
müddət ərzində təhsil sahəsində 
müsbət dinamika müşahidə 
olunub. Belə ki, 5 il bundan əvvəl 
ilə müqayisədə bir sıra sahələrdə 
əsaslı nailiyyətlər əldə edilib. 
Bu nailiyyətlər həm əhatəliliyin 
artması, həm də keyfiyyətin və 
bərabər imkanların yaxşılaşması 
nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Bu, bir faktdır ki, təhsilimizin 
daha əlçatan, keyfiyyətli olması 
gələcəkdə iqtisadiyyatımızın güc-
lü və vətəndaşlarımızın rifahının 
yüksək olmasına zəmin yaradır.

Son bir ildə təhsilin inki-
şafı ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirlər onu deməyə əsas verir 
ki, Azərbaycan öz gələcəyini 
daha etibarlı və inamlı şəkildə 
qurur. Təhsilin bütün pillələrində, 
o cümlədən, ali təhsil sahəsində 
idarəetmə, müəllim hazırlığı 
və digər sahələrin inkişafına 
xüsusi qayğı və diqqət yetirilir. 
Prezidentin 2018-ci il 16 noyabr 
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “2019-2023-cü illər üçün 
Azərbaycan Respublikasında 
ali təhsil sisteminin beynəlxalq 

rəqabətliliyinin artırılması üzrə 
Dövlət Proqramı”nda beynəlxalq 
ikili diplom proqramlarının tətbiqi, 
doktorantura təhsilinin beynəlxalq 
standartlar əsasında qurulması və 
xaricdə doktorantura səviyyəsində 
təhsilin maliyyələşdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Bu yeni Dövlət 
Proqramı “2007-2015-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikası 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 
üzrə Dövlət Proqramı”nın davamı 

olduğunu, ali təhsil sisteminin 
beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılması, insan kapitalının inkişaf 
etdirilməsi, strateji əhəmiyyət kəsb 
edən sahələr üzrə milli kadrların 
yetişdirilməsi baxımından mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
proqram Azərbaycan təhsilinin 
inkişafı üçün yeni istiqamətlər 
müəyyənləşdirdi. Proqramın birinci 
istiqaməti çərçivəsində ali təhsil 
sistemi məzmun və keyfiyyət 

göstəricilərinin beynəlxalq iki-
li diplom proqramları və xarici 
mütəxəssislərin cəlb olunması 
yolu ilə təkmilləşdirəcək, yeni 
akademik mühit yaradacaq. 
İkinci istiqamət isə ölkəmizin ali 
təhsil müəssisələrinin akademik 
potensialının gücləndirilməsinə 
xidmət edəcək, bu məqsədlə 
milli kadrların hazırlanması üçün 
xaricdə doktorantura səviyyəsində 
təhsilin maliyyələşdirilməsi həyata 
keçiriləcək. Gələcəkdə proqramın 
növbəti illərdə uğurlu icrası ali 
təhsilin keyfiyyətinin artırılması-
na və yüksək ixtisaslı kadrların 
yetişdirilməsinə əhəmiyyətli töhfə 
verəcək.

Ümumiyyətlə, təhsilin başqa 
sferalarında olduğu kimi, ali təhsil 
sistemində də aparılan islahatlar 
öz bəhrəsini verir. Azərbaycan 
ali təhsil sisteminin məzmun 
və keyfiyyət göstəricilərinin 

beynəlxalq ikili diplom proqramları 
ilə müasirləşdirilməsi, ali təhsil 
sisteminin məzmun və keyfiyyət 
göstəricilərinin beynəlxalq iki-
li diplom proqramları, xarici 
mütəxəssislərin cəlb olunması 
yolu ilə təkmilləşdirilməsi, yeni 
akademik mühitin yaradılması 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər müsbət nəticəsini 
verməkdədir. 

Görülən işlərin nəticəsidir 
ki, təhsil sahəsində keyfiyyət 
göstəricilərində sabit müsbət dina-
mika davam etmişdir. Belə ki, beş 
il əvvəlki nəticələrlə müqayisədə 
bütün imtahan fənlərindən müsbət 
qiymət almış IX sinif məzunlarının 
sayı 50,2 faizdən 2018-ci ildə 
67,1 faizədək artıb, imtahan 
nəticələri 17 faiz yüksəlib. XI sinif 
məzunlarının buraxılış imtahan-
larında hər üç fəndən müvafiq 
qiymət alanların çəkisi 2017-ci ildə 
2015-ci ilə nisbətən 2 faiz artaraq 
65,2 faiz olmuşdur.

 Ümumilikdə 535 nəfər 
azərbaycanlı tələbə ayrı-ay-
rı dövlətlərlə imzalanmış 
hökumətlərarası sazişlərə əsasən 
həmin ölkələrdə təhsil alır. 2018-
2019-cu tədris ilində Azərbaycanda 
ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə 
86 ölkədən 6000 nəfərdən çox 
əcnəbi tələbə təhsil alır.

 Təhsil Nazirliyinin “Clarivate 
Analytics” şirkəti ilə əməkdaşlığı 
nəticəsində Azərbaycan 2017-ci il 
üzrə “Web of Science” elmi baza-
sında ilk dəfə nəşr aktivliyinin son 
3 il üzrə artım dinamikasına görə 
regionda birinci yerə çıxıb. 

 Ölkədə təhsil sahəsində apa-
rılan islahatların bariz nümunəsini 
işlədiyim Azərbaycan Dillər 
Universitetinin timsalında da aydın 
görmək olur. Universitetin rektoru, 
akademik, Əməkdar elm xadi-
mi, professor Kamal Abdullanın 
rəhbərliyi və yüksək təşkilatçılıq 
bacarığı ilə atılan hər bir addım, 
aparılan məzmun və struktur 
islahatları cənab İlham Əliyevin 
təhsil sahəsinə aid imzaladığı 
dövlət proqramlarına, multi-
kulturalizm və azərbaycançılıq 
ideyalarına tam uyğun şəkildə 
həyata keçirilir. Məhz bu görül-
müş işlərin nəticəsidir ki, bu gün 
ADU-da həm tədrisin keyfiyyəti 
yüksəlmiş, həm də beynəlxalq 
əlaqələri genişlənmişdir. Son 
iki il ərzində ADU-nun akade-
mik mühiti, maliyyə–təsərrüfat 
fəaliyyəti, ümumi iş ritmi 
tamamilə dəyişmişdir. Uni-
versitet məzunlarının əmək 
bazarında nüfuzu artmış, 
universitetin cəmiyyətdəki 
reytinqi yüksəlmişdir. Keçən 
il universitetlərə qəbul olunan 
tələbələrin orta bal göstəricilərinə 
görə universitetimiz birinci yerdə 
olmuşdur.

Bu gün universitetimizdə 
tədris olunan 20-dək yaxın 
xarici dilin olması (ingilis, alman, 
fransız, serb, rus, ispan, macar, 
italyan, Koreya, Çin, erməni, 
ivrit, ərəb, yapon, Norveç, 
polyak, türk, yunan, İndoneziya 

və hind) bizə imkan verir ki, ali 
təhsildə şəffaflıq və rəqabətin 
əsas elementlərindən olan 
beynəlmiləl mühitin yaranmasına, 
ikili diplom layihələrinin həyata 
keçirilməsinə nail olaq. Ali təhsil 
sahəsində universitetdə atılan 
ilk addımlardan biri də region 
təhsil müəssisələri ilə əlaqənin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
görülən işlər olmuşdur. Bu, 

tələbələrin pedaqoji təcrübələrinin 
respublikanın müxtəlif məcburi 
köçkün məktəblərində təşkil 
olunması ilə bağlıdır.ADU-da bəzi 
xarici ölkələrin dil və mədəniyyət 
mərkəzlərinin açılması əcnəbi 
tələbələrin universitetə cəlb 
olunmalarını da şərtləndirmişdır. 
Hazırda universitetdə 101 xarici 
tələbə təhsil alır və 15 əcnəbi 
müəllim dərs deyir. 

Keçən tədris ilində ADU-nun 
təşəbbüsü ilə ulu öndərin 95 illik 
yubileyinin özünəməxsus şəkildə 
keçirilməsi xüsusi qeyd edilməlidir. 
9 aprel – 5 may 2018-ci ildə 
“Heydər Əliyev: Multikulturalizm 
və tolerantlıq ideologiyası” adlı 
genişmiqyaslı elmi konfrans 
keçirilmişdir. 12 xarici universitet 
nümayəndələrinin qatıldığı və 2 
gün davam etmiş konfransın açı-
lışından sonra tədbir Almaniyanın 
Ausburq, İtaliyanın Roma, Serbi-

yanın Belqrad, Türkiyənin Kayseri, 
Ərzurum, Gürcüstanın Tbilisi, 
Çinin Hucyou, Rusiyanın Samara, 
Moskva, Yekaterinburq, Ukray-
nanın Kiyev, Belarusun Minsk 
şəhərlərinin universitetlərində 
davam etdirilmiş, ADU-nun 
professor-müəllim heyətinin 
üzvləri həmin universitetlərə ezam 
edilərək, müvafiq ali məktəbin 
professor-müəllim heyəti ilə 
birlikdə elmi məruzələr etmiş, 
azərbaycançılıq və multikultu-
ralizm ideyalarının daha geniş 
təbliğinə nail olmuşlar. 

Respublikamızda təhsil sis-
teminin demokratikləşdirilməsi 
prosesi sürətlə davam edir. Azad-
lığa canatma hissi anadangəlmə 
ola bilər, lakin demokratiya 
təcrübəsini də öyrənmək la-
zımdır. Bu gün təhsil sisteminin 
demokratikləşdirilməsinin sübutu 
kimi Azərbaycan Respublikasının 
ali məktəblərində mütəxəssis 
hazırlanmasının dövlət sifarişinin 
formalaşdırılmasının yeni modelini 
göstərə bilərik. Gələcək ixtisasın 
demokratik seçimi, ali məktəbin 
seçimi demokratiyanın pozitiv 
göstəriciləridir. 

Hazırda respublikamızda təhsil 
müəssisələrinin idarə olunması 
prosesinin mərkəzsizləşdirilməsi 
prosesi başlamışdır. Bu ye-
nilik məsuliyyət və öhdəçilik 
bölgüsünə, daha demokratik 
formada idarəetməyə aparmağa, 
ictimaiyyətin fəal iştirakına imkan 
verir. 

İnanırıq ki, cənab Prezidentin 
təhsil sahəsində həyata keçirdi-
yi davamlı islahatlar ölkəmizdə 
milli təhsilin daimi inkişafını 
təmin edəcək, Azərbaycanın 
gələcək uğurlarının artırılmasına, 
dövlətimizin qüdrətlənməsinə, 
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə ye-
ni-yeni töhfələr verməsinə xidmət 
göstərəcək.

Əfqan ABDULLAYEV,  
Azərbaycan Dillər 

Universitetinin tədris 
məsələləri üzrə prorektoru, 

professor

Azərbaycan ötən bir il ərzində çox uğurlu ikişaf yolu keçmişdir. İqtisa-
di sahədə qazanılan nailiyyətlər sosial sferanın da inkişafına böyük 
stimul yaratmışdır.Təhsil sahəsində də əsaslı islahatlar aparılmışdır. 

Bu yaxınlarda cənab Prezident bir qrup mədəniyyət xadimi ilə görüşündə 
demişdir: “Digər sahələrdə islahatlar aparılır və aparılmalıdır. Təhsil 
sahəsində islahatlar aparılır və deyə bilərəm ki, müəllim peşəsini seçən 
abituriyentlərin sayı kəskin artmışdır. Yəni, cəmiyyətdə müəllim peşəsinə 
ənənəvi hörmət qayıdır və bu, islahatlar nəticəsində mümkün olmuşdur. 
Təhsil sahəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, 3200-dən 
çox məktəbin tikilməsi əlbəttə ki, böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardı.”

Təhsil Azərbaycanın  
davamlı inkişaf stra-
tegiyasının ən öncül 
istiqamətlərindən biridir.  

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ötən bir ildə Azərbaycan 
TƏHSİLİNİN  UĞURLARI

PREZİDENT XALQLA 
həmrəylik nümayiş etdirir

– “Opinion Way” şirkətinin 
keçirdiyi geniş rəy sorğusu 
ilə mətbuatda yaxından tanış 
oldum. Təqdirəlayiq haldır 
ki, respondentlərin 80,1 
faizi ölkədəki mövcud icti-
mai-siyasi və sosial-iqtisadi 
sabitliyin qorunub saxlanılma-
sını Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi 
kimi dəyərləndirmişdir. 

Düşünürəm ki, təkcə 
“Opinion Way” deyil, bu 
gün istənilən başqa ictimai 
rəy təşkilatları anoloji sor-
ğu keçirsələr, eyni yüksək 
nəticələri əldə edəcəklər. 
Çünki Azərbaycan xalqı öz 
liderinə tamamilə inanır, onun 
öz dövlətinin və xalqının ma-
raqlarını əks etdirən siyasətini 
dəstəkləyir. 

Prezident İlham Əliyevin 
liderliyi ilə son bir ildə həyata 

keçirilən struktur və kadr 
islahatları da cəmiyyət 
tərəfindən razılıqla qarşılan-
mışdır. Son dövrdə Prezident 
İlham Əliyev korrupsiya 
və rüşvətxorluğa qarşı 
mübarizəni dövlət siyasətində 
prioritet istiqamətlərdən biri 
elan etmiş, ölkədə inzibati və 

institusional tədbirlər həyata 
keçirilmişdir. Dövlət başçısı-
nın təşəbbüsü ilə yaradılan 
“Asan xidmət” modeli hazırda 
effektli və innovativ mexanizm 
kimi bütün dünyada təqdir və 
tətbiq olunur. 

Mən Milli Məclisdə 
Ağcabədi rayonunun 

seçicilərini təmsil edirəm. 
Seçicilərimlə tez-tez 
görüşürəm. Onların, demək 
olar ki, hər biri möhtərəm 
Prezidentimizin regionların, 
o cümlədən Ağcabədi rayo-
nunun sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə bağlı gördüyü davamlı 
işlərdən yerdən göyə qədər 
razılıq edir. Belə bir fakta 
fikir verin: Cənab Prezident 
təkcə keçən il Azərbaycanın 
bölgələrinə 24 səfər et-
miş, vətəndaşlarla birba-
şa ünsiyyətdə olmuşdur. 
Rayonların sosial-iqtisadi 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-
sı, o cümlədən infrastruktur 
layihələri ilə bağlı çoxsaylı 
sərəncamlar imzalamışdır. 

 Beləliklə, göründüyü kimi, 
“Opinion Way”in sorğusuna 
respondentlərin verdiyi cavab-
lar Azərbaycan cəmiyyətinin 
Prezident İlham Əliyevə 
böyük etimad bəslədiyini bir 
daha təsdiqləyir. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

CNN Türk TV: Azərbaycan Prezidenti səmərəli 
islahatlar sayəsində xalqın dəstəyini qazanıb

Prezident İlham Əliyevin 
yenidən Azərbaycan 
Respublikasının Preziden-

ti seçilməsinin bir ili ilə bağlı 
Türkiyənin nüfuzlu CNN Türk 
TV kanalında geniş reportaj 
yayımlanıb. 

Reportaj Azərbaycan xalqı 
ilə Prezident arasındakı birliyi 
tərənnüm edən fikirlərlə başla-
yır. Sonra Fransanın nüfuzlu və 
peşəkar tədqiqat mərkəzlərindən 
biri olan “Opinion Way” şirkətinin 
Azərbaycan Prezidentinin son 
1 il ərzindəki fəaliyyəti ilə 
bağlı keçirdiyi rəy sorğusu-
nun nəticələri barədə məlumat 
verilir. Bildirilir ki, Prezident 
İlham Əliyevin seçkiqabağı 
vədlərinin yerinə yetirilməsinin 
qiymətləndirilməsinə dair suala 
respondentlərin bütövlükdə 75,6 
faizi müsbət cavab verib.

Videomaterialda türkdilli 
tamaşaçıların diqqətinə çatdırılıb 
ki, 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı-
nın dəstəyini qazanan Prezident 

İlham Əliyev ölkə iqtisadiyyatının 
üç dəfə artmasına nail olub. Ötən 
dövrdə Azərbaycanda 12 min 300 
kilometr avtomobil yolu salınıb, 
ölkə iqtisadiyyatına 231 milyard 
ABŞ dolları sərmayə yatırılıb, 
valyuta ehtiyatı 23 dəfə artıb, 2 
milyon iş yeri açılıb. 

Reportajda Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsinin həlli 
istiqamətində aparılan uğurlu 
siyasət, o cümlədən TANAP 
kəmərinin əhəmiyyətinə dair 
məlumatlar da əksini tapıb. 
Həmçinin Azərbaycanın ayrı-ayrı 
bölgələrini, paytaxt Bakının mü-
asir görkəmini, eləcə də Prezi-
dent İlham Əliyevin ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə görüşlərini, 
eyni zamanda, beynəlxalq 
tədbirlərdə iştirakını əks etdirən 
kadrlardan istifadə olunub.

Sabir ŞAHTAXTI 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

Fransanın “Opinion Way” 
şirkətinin bu ilin mart ayında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy 

sorğusu Prezident İlham Əliyevin 
yenə də öz seçicilərinin yüksək 
etimadına malik olduğunu təsdiq 
edib. Bu xəbər ölkə ictimaiyyətində 
dərin razılıq hissi ilə qarşılanıb. 
Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev 
bu barədə fikir və düşüncələrini 
belə ifadə etdi: 
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Dmitri SAVELYEV: Xalq öz vədini şərəflə 

yerinə yetirən İlham Əliyevə inanır

Bunu Rusiya Dövlət Duması-
nın deputatı, Rusiya-Azərbaycan 
Parlamentlərarası Dostluq qrupunun 
rəhbəri Dmitri Savelyev deyib. 

Deputat əlavə edib: “İlham Əliyev 
atasının siyasətini davam etdirərək 
və Azərbaycanı müstəqil iqtisadiyyatı 
olan müasir dövlətə çevirərək bu im-
tahandan alnıaçıq çıxa bildi. Ölkə son 
15 ildə planeti özünün inkişaf tempi 
ilə heyrətləndirərək bir-birinin ardınca 
dünya rekordlarına imza atır: burada 
işsizlik və yoxsulluq beynəlxalq miq-
yasda ən aşağı səviyyədədir. Dünya 
Davos İqtisadi Forumunun son Qlobal 
rəqabətqabiliyyətlik hesabatında 
Azərbaycan 35-ci yeri tutur”. 

D.Savelyev vurğulayıb ki, 

Azərbaycan energetika sahəsində bir 
sıra transmilli layihələr həyata keçirib, 
iqtisadiyyatın neft sektorunda gücünü 
artırır və öz nəqliyyat infrastrukturunu 
fəal şəkildə inkişaf etdirir. 

Deputat qeyd edib: “Bütün dünya 
ictimaiyyəti Azərbaycanı regional, 
beynəlxalq və qlobal əməkdaşlığa 
hazır olan ciddi tərəfdaş kimi görür. 
Onun xarici siyasəti öz milli maraqları 
ilə digər ölkələrin mənafeləri arasın-
da düşünülmüş balansa əsaslanır. 
Respublikada mədəniyyətlərarası və 
dinlərarası dialoq həmişə güclü olub. 
Bu gün isə Azərbaycan multikultura-
lizm dəyərlərini bütün planetdə yayır. 
Azərbaycan müsəlman aləmində də 
güclü mövqeyə malikdir, eyni za-

manda, Avropa strukturları ilə də fəal 
qarşılıqlı fəaliyyət göstərir”. 

D. Savelyev əlavə edib: “Rusiya 
ilə münasibətlər Azərbaycanın ən 
yeni tarixinin ayrıca parlaq səhifəsidir, 
axı İlham Əliyev Rusiya-Azərbaycan 
strateji tərəfdaşlığının ardıcıl inkişafı 

istiqamətində səylər göstərir. Onun 
Prezident Putinlə etimada söykənən 
münasibətləri qarşılıqlı anlaşmaya 
kömək edir, birgə iqtisadi layihələrin 
və möhkəm humanitar əlaqələrin 
təməlini təşkil edir”. 

O vurğulayıb ki, dövlət başçısı 
vəzifəsinin icrasına başladığı ilk 
vaxtlarda İlham Əliyev milliyyətindən, 
dini mənsubiyyətindən və siya-
si mövqeyindən asılı olmayaraq 
“bütün Azərbaycan xalqının, hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti” 
olmağı vəd edib. D.Savelyev deyib: 
“Və xalq ona inanır, çünki İlham 
Əliyev artıq dördüncü müddətdir ki, 
doğma ölkəsinin naminə qüsursuz 
prezidentlik fəaliyyətində öz vədini 
şərəflə yerinə yetirir”. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

“Opinion Way” şirkətinin keçirdiyi 
rəy sorğusu təsdiqlədi ki, Azərbaycan 
xalqı öz liderinin ətrafında sıx birləşib

Bu fikirləri Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Emin 
Həsənli AZƏRTAC-a açıqlamasında 
deyib. 

Azərbaycan xalqının ölkəmizdə 
bərqərar olmuş sabitliyi, respub-
likamızın dinamik inkişafını təmin 
edən siyasəti fəal dəstəklədiyini 
deyən E.Həsənli bildirib: “Dünya-
da, regionda yaşanan hadisələr 
göstərir ki, Azərbaycanda möhkəm 
və sarsılmaz sabitlik hökm sürür. 
Xalqımız bunu görür və yüksək 
dəyərləndirir. Bütün bu uğurlar 
Prezident İlham Əliyevin həyata 

keçirdiyi çoxşaxəli fəaliyyət 
nəticəsində mümkün olub. Bu 
gün sürətli inkişaf Azərbaycanda 
bütün sahələrdə aşkar hiss olu-
nur.  Respublikamızda yollar, uşaq 
bağçaları, məktəblər, xəstəxanalar, 
idman kompleksləri, hərbi hissələr 
yenidən qurulub. Bununla yanaşı, 
ölkəmizdə hərbçilərə, jurnalistlərə, 
məcburi köçkünlərə, aztəminatlı 
ailələrə yeni mənzillər verilib, 
Milli qəhrəmanlara, Qarabağ 
müharibəsi və Çernobıl əlillərinə, 
müharibə veteranlarına, şəhid 
ailələrinə xüsusi güzəştlər tətbiq 
olunur, Prezident təqaüdləri verilir. 
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 

bütün kateqoriyadan olan insan-
lara ən yüksək səviyyədə diqqət 
və qayğı göstərilir. Minimum 
əməkhaqlarının, pensiyaların artı-
rılması bunun bariz nümunəsidir. 
Təbii ki, bu diqqət və qayğı ölkə 
vətəndaşları tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir”.

E.Həsənli Prezident İlham 
Əliyevin yürütdüyü siyasəti fəal 
şəkildə dəstəkləyənlər arasında 
gənclərin xüsusilə fərqləndiyini 
diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu 
gün Azərbaycan dünyada gənclər 
ölkəsi, idman ölkəsi kimi tanınır. 
Azərbaycan gənclərinin dünyanın 
ən qabaqcıl universitetlərində təhsil 
almaları, ən mötəbər arenalarda 
qazandıqları qələbələr, gənclərin 
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili 
istiqamətində görülən işlər, on-
ların ideya və təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi, fəallıqlarının və 

beynəlxalq əlaqələrinin artırıl-
ması sahəsində görülən işlər 
ölkə gənclərinin də öz liderləri 
ətrafında sıx birləşərək onun 
yürütdüyü siyasəti fəal şəkildə 
dəstəkləməsində mühüm rol oy-
nayır. Bu, həmçinin Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına 
da əlverişli şərait yaradır. Məhz 
bu amilləri nəzərə alaraq əminliklə 
deyə bilərik ki, Fransanın “Opinion 
Way” şirkətinin keçirdiyi sorğunun 
nəticələri Azərbaycan xalqının, o 
cümlədən gənclərimizin öz liderini 
fəal şəkildə dəstəklədiyini obyektiv 
əks etdirir.

Rafael Hüseynov: Ortaq bəlalara qarşı 
mübarizə müştərək aparılmalıdır

Azərbaycanın AŞPA-dakı 
nümayəndə heyətinin üzvü Rafael 
Hüseynov da müzakirələrə qoşula-
raq ortaq bəlalara qarşı mübarizənin 
müştərək aparılmasının vacibliyinə 
toxunub. O bildirib ki, ortaq bəlalara 
qarşı mübarizə yalnız müştərək aparı-
landa fayda verə bilər. Bu mübarizə 
obyektiv, qərəzsiz olmalıdır ki, 
müsbət nəticə versin. Qlobal problemi 
lokal hədəfə yönəltmək həmişə pıçıl-
dayır ki, burada nə isə gizli məqsəd 
var. Mahiyyətcə gərəkli olan mübarizə 
əsas nöqtələrə deyil, hansısa xüsusi 
məqsədlərlə seçilmiş istiqamətlərə 
yönələndə dərhal sual doğur: niyə? 
Həmin “niyə” araşdırılanda isə məlum 
olur ki, zahirən xeyirxah təşəbbüs 
kimi təqdim olunan cəhdin arxasında 
heç də təmiz olmayan niyyətlər var.

Korrupsiya cəmiyyət ağacına düş-
müş, onu içəridən yeyib-dağıdan qurd 
kimidir. Təəssüf ki, bu mərəz son 
yarım əsr boyunca xüsusilə nəhəng 
miqyas alaraq bütün dünyanı bürü-
yüb. Belə həssas məsələlər barədə 

hazırlanan hesabatlarda obyektivliyin 
ilk və ən mühüm şərt olduğunu vurğu-
layan Rafael Hüseynov bu məruzənin 
yanaşmalarının və təhlillərinin ciddi 
şübhələr doğurduğunu qeyd edib. 
Diqqətə çatdırıb ki, məruzənin ilk 
abzasında dünyanı bürümüş, ümumi 
səciyyə daşıyan, faktiki olaraq bütün 
ölkələri əhatə edən təmayül haqqın-
da “qlobal landromat” ifadəsi işlənsə 
də, dərhal fərdiləşdirmə aparılır, 
diqqət konkret seçilmiş bir dövlətə - 
Azərbaycana yönəldilir. 

“Əlbəttə, mən qətiyyən 
istəməzdim ki, bir virus, bir yolu-
xucu xəstəlik kimi dünyanı bürü-
müş belə arzuolunmaz təmayüllər 
Azərbaycanda olsun. Lakin hamımız 
bir gəmidə gedirik və o epidemiya-
nın dalğası bizə də müəyyən təsirini 
göstərib. Ancaq bu bəlaların daha bö-
yük daşıyıcılarını diqqətdən kənarda 
buraxaraq xüsusi ehtirasla nəzərlərin 
Azərbaycana yönəldilməsi bütövlükdə 
məruzənin sifariş nəticəsində ortaya 
çıxdığına, hansısa ssenarinin tərkib 

hissəsi olmasına dəlalət edir. Sifariş 
varsa, qərəz varsa, bu, özlüyündə 
korrupsiyanın başqa bir təzahür 
forması deməkdir. Korrupsiyaya 
qarşı mübarizəni isə korrupsiya yolu 
ilə aparmaq olmaz”, - deyə deputat 
diqqətə çatdırıb. 

R.Hüseynov bu məruzədə 
Azərbaycanın saxta ittihamlarla 
hədəflərdən biri kimi seçilməsinin 
əsl səbəblərini açıqlayıb. Bildirib ki, 
Avropa Şurasında artıq 19-cu ildir 
ki, bizə qarşı ögeyliyi hiss edirik. 
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa 
Şurasına, bir zamanlar “demokra-
tiya məktəbi” adlandırılan bu quru-
ma həqiqi üzv kimi gələrkən əsas 
məqsədlərindən biri ölkəmizə qarşı 
digər üzv dövlət tərəfindən həyata 
keçirilmiş işğal siyasətinə son qoyul-
masına nail olmaq idi. Lakin elə ilk 
addımlarımızdan buna şahid olduq 
ki, hansısa qüvvələr, hansısa lobbilər, 
hansısa mərkəzlər bu təşkilata güclü 
təsir imkanlarına malikdir. Hər dəfə 
bizim Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı işğalı məsələsini gündəmə 
gətirməyə başladığımız əsnada 
ortaya Azərbaycana qarşı hansısa 
bir qondarma mövzu atılır. Məqsəd 
də ondan ibarətdir ki, diqqət əsas 
hədəfdən ayrılıb ortaya atılan bu 
mövzuya yönəlsin, Azərbaycan məruz 
qaldığı işğaldan bəhs etmək əvəzinə 

özünü hansısa hücumlardan qoru-
mağa məcbur olsun. Belə qərəzli, 
sifarişli, arxasında natəmiz maraqlar 
dayanan cəhdlər narazılıq doğuracaq.  

“Təhlil edilməsi, araşdırılması 
hamı üçün lazımlı olan vacib möv-
zuları belə cılızlaşdırmayın, hamıya 
aid problemi hansısa sifarişlərlə 
lokallaşdıraraq çirkləndirməyin. İndiki 
halda həqiqət ondan ibarətdir ki, 
çirkli pulların yuyulmasından bəhs 
edən bu məruzənin özünün çirkinin 
yuyulub təmizlənməsinə ehtiyac 
var”, - deyə R.Hüseynov mühüm 
problemləri qeyri-obyektiv yanaşma-
larla çirkləndirməməyə çağırıb.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

AŞPA-da erməni deputat mövzudan kənar 
çıxış etdiyinə görə mikrofonu söndürülüb

 � AŞPA-nın yaz sessiyası çərçivəsində 
Assambleyanın qaydalarında müəyyən 
müddəaların dəyişdirilməsinə dair müzakirələr 
zamanı erməni deputat Mikayel Melkumyan 
yenidən təxribata əl atıb. 

O, Azərbaycan deputatla-
rını Dağlıq Qarabağla bağlı 
yalanlar söyləməkdə ittiham 
etməyə başlayıb. Ancaq 
AŞPA-nın prezidenti Lilyan 
Paskye onu dayandıraraq 
mövzudan kənara çıxmamağa 

çağırıb. Erməni nümayəndə 
qurumun rəhbərinin iradına 
qulaq asmayıb davam edəndə 
onun mikrofonu söndürülüb. 
AŞPA-nın prezidenti mikrofon-
suz qışqıraraq danışan erməni 
deputatı qışqırmamağa, 

sakitləşməyə çağırıb. Bildirib 
ki, qışqırmaq lazım deyil, 
onun söylədiklərinin müzakirə 
olunan mövzuya heç bir 
aidiyyəti yoxdur. Lilyan Pask-
ye erməni deputatı qurumun 
qaydalarına riayət etməyə 
çağırıb. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Strasburq

Azad Rəhimov BMT-də gənclərin 
məşğulluğu ilə bağlı əlaqələndirmə 

komissiyasının yaradılmasını təklif edib

Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, nazirlərin, 
rəsmilərin, gənclər sahəsinə məsul 
nümayəndələrin qatıldıqları forumda 
“Gənclik 2030: Gənclərlə və gənclər üçün 
işləmək”, “Gənclərin inkişafına investisiya: 
Maliyyələşdirmə və digər tətbiq vasitələri” və 
s. mövzular ətrafında fikir mübadilələri aparı-
lıb, gələcək planlar müzakirə edilib. 

Nazir Azad Rəhimov çıxışında deyib: 
“2030 Gündəliyinin reallaşması üçün dövlət 
könüllülərin sayının artırılması, könüllülük 
fəaliyyətinin inkişafı, könüllülərə dəstək 
verilməsi üçün mühüm addımlar atır. 2018-ci 
ilin may ayından start götürən Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri üzrə seçilmiş 17 gənc 
səfirin ölkəmizdə təqdimat və mükafatlan-
dırma mərasimi də keçirilib. BMT modeli 
gənclər üçün yeni biliklərin əldə olunması, 
tənqidi yanaşma, motivasiya istiqamətində 
seçim, təlim və effektiv inkişaf mexanizmi-
dir”.

Çıxışı zamanı Azad Rəhimov Azərbaycan 
ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan 
tərəfindən zəbt edildiyini və öz yurd-
yuvalarından didərgin düşən insanların böyük 
əksəriyyətinin məhz gənclər olduğunu bildirib. 

Plenar iclasda çıxış edən nazir Minilliyin 
İnkişaf Məqsədləri (2000-2015) və Daya-
nıqlı İnkişaf Məqsədləri (2016-2030) proq-
ramlarının həyata keçirilməsindən öncəki 

mərhələdə ölkənin əldə etdiyi uğurlardan, 
qarşıya qoyulan məqsədlərdən və proqram-
lardan irəli gələn öhdəliklərdən danışıb. O, 
BMT-nin çətiri altında sadəcə görüşlərin və 
müzakirələrin aparılması deyil, gənclərin  
məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində 
real işlərin görülməsi məqsədilə xüsusi 
əlaqələndirmə komissiyasının yaradılması 
təklifini irəli sürüb.

ABŞ-a səfəri çərçivəsində nazir Azad 
Rəhimov BMT-nin baş katibinin gənclər üzrə 
elçisi xanım Jayathma Vickramanayake, 
BMT İqtisadi və Sosial Şurasının prezidenti 
xanım İnqa Rhonda Kinq, Serbiyanın gənclər 
və idman naziri Vanja Udovicic, Rusiya 
nümayəndə heyətinin BMT İqtisadi və Sosial 
Şurasında rəhbəri, gənclər siyasəti üzrə 
Federal Agentliyin nümayəndəsi Aleksandr 
Buqayev, Ukraynanın gənclər və idman naziri 
İqor Jdanov, Avstriyanın ailə məsələləri üzrə 
naziri Yuliane Boqner-Ştrauss, Əfqanıstanın 
gənclər məsələləri üzrə nazir müavini Ka-
mal Sadat ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə 
gənclərin məşğulluğu sahəsində informa-
siya mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı layihələr 
haqqında danışılıb,  eyni zamanda, Rusiya 
və Azərbaycan arasında “Tələbə baharı” 
və digər layihələrin reallaşması mövzuları 
müzakirə olunub.

AZƏRTAC

Ermənistanda siyasi 
çəkişmələr davam edir

Sabiq prezident Robert Koçaryan həbsdə saxlanılıb

Bu günlərdə Nikol Paşinyan Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərliyi 
ilə görüşmək üçün Strasburqa səfər edib. Av-
ropa Şurasının Baş katibi T.Yaqlandla birgə 
mətbuat konfransı keçirən Paşinyan utan-
madan bəyan edib ki, rəsmi İrəvan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində 
maraqlıdır. Halbuki, İrəvanda da, Strastburq-
da da yaxşı bilirlər ki, Ermənistanın köhnə 
iqtidarı kimi, yeni hökuməti də daşnakların 
işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından min 
bir bəhanə ilə əl çəkmək istəmir.  

Bu günlərdə Ermənistanın müdafiə naziri 
David Tonoyan narazı əhalini təşviş içində 
saxlamaq niyyətilə yenidən müharibə ritori-
kasına əl atıb. Lakin Ermənistanın özündə 
hadisələri real qiymətləndirməyi bacaranlar 
yaxşı başa düşürlər ki, bu dava ritorikasının 
arxasında Azərbaycan Ordusunun daim artan 
qüdrətindən qorxu hissi dayanır. 

Hazırda Ermənistanda siyasi ambisiyalar, 
xüsusilə 2018-ci il qanlı 1 mart hadisələri ilə 
bağlı məhkəmə çəkişmələri davam edir. Ölkə 
ictimaiyyəti əmindir ki, sensasiyalı məhkəmə 
prosesi hələ uzun müddət davam edəcək. 

Belə ki, Ermənistan hakimiyyəti bu yolla 
əhalini narahat edən kəskin siyasi, iqtisadi, 
sosial problemlərin həllindən yayındırmağa 
çalışır. Ölkə vətəndaşlarının çoxu tamamilə 
əmindir ki, mübahisəli məhkəmə prosesləri 
hazırkı baş nazir Nikol Paşinyan tərəfindən 
idarə olunur. 

Yeri gəlmişkən, Ermənistandakı siyasi 
təzyiq və təqiblər barədə son vaxtlar qlobal 
mediada, o cümlədən Rusiya KİV-ində geniş 
materillar yer alır. Bu yazılarda, bir qayda 
olaraq, Nikol Paşinyan və yaxın ətrafı kəskin 
tənqid olunur. Lakin rəsmi İrəvan hesab edir 
ki, Rusiya mediası Kremlin sifarişi əsasında 
Ermənistan hakimiyyətini dalana sıxışdırmaq 
üçün faktlarla manipulyasiya edir. 

Antirusiya meyilli politoloq Arkadi 
Vardanyan Ermənistanın Birinci infor-
masiya kanalına müsahibəsində bil-
dirib ki, Rusiya antierməni təbliğatına 
son qoymalıdır. Rəsmi Moskva isə, 
təbii ki, bu ittihamları qəbul etmir və 
tamamilə əsassız sayır. 

Dünən məlum olub ki, 
Ermənistanın sabiq prezidenti Robert 
Koçaryan azadlığa buraxılmayıb. 

Xatırladaq ki, müttəhim onun ev dustaqlığına 
buraxılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət 
etmişdir. Keçmiş dövlət başçısı ölkədə kons-
titusion quruluşu devirməkdə təqsirləndirilir. 
Siyasi təhlilçilər baş nazir Nikol Paşinyanın 
R.Koçaryan kimi “güclü siyasi çəkiyə” malik 
olan ciddi rəqibini heç bir vəchlə həbsdən 
azad etmək fikrində olmadığını düşünürlər. 

Eyni zamanda, Ermənistanın birinci 
prezidenti Levon Ter-Petrosyan istintaqa 3 
saata yaxın ifadə verib. Ermənistan KİV-nin 
məlumatlarına görə,  sabiq dövlət başçısı 
2008-ci il 1 mart hadisələri zamanı baş verən 
iğtişaşlarla bağlı danışıb. Yerli mətbuat Ter-
Petrosyanın ifadələrində maraqlı cəhətlərin 
olmadığını, onun üçüncü prezident Serj 
Sarkisyandan fərqli olaraq, bir sıra kəskin 
suallara cavab vermək istəmədiyini bildirib. 

Bu arada Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri işğal altında olan Azərbaycan 
torpaqlarında növbəti hərbi təlimlərə başla-
yıblar. Ermənistan ordusu Ağdam rayonunun 
Uzundərə adlanan ərazisi ilə yanaşı, Şahbu-
laq, Tərnöyüt və Kəngərli kəndləri ərazisində 
də hərbi təlimlər keçirir. Təlimlərə atıcı silah-
larla bərabər, artilleriya vasitələri və digər 
hərbi texnika cəlb edilib.

Sonda İrəvanın siyasi dairələrinə 
Azərbaycan xalqının mesajını çatdırmaq 
istərdik. O ultimatum xarakterli mesaj bundan 
ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti, xalqımız işğal 
hadisəsi ilə heç vaxt barışmayacaq. Milli Or-
dumuz ən yaxın gələcəkdə işğal altında olan 
bütün torpaqlarımızı azad edəcək. Qoy bu 
reallığı hazırkı Ermənistan iqtidarı heç vaxt 
unutmasın və nə qədər ki, gec deyil, lazımi 
nəticələr çıxarsın. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

 � 42 yaşında ölkə Prezidenti olmaq, xüsusən 
hakimiyyət sükanını respublikanı uçurumdan xilas etmiş milli 
lider Heydər Əliyevdən qəbul etmək böyük məsuliyyətdir. 

 � Nyu-York şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş 
qərargahında 8-ci İqtisadi və Sosial Şuranın Gənclər Forumu öz işinə 
başlayıb. BMT İqtisadi və Sosial Şurasının prezidenti xanım İnqa Rhonda 
Kinq, Baş Assambleyanın prezidenti xanım Maria Fernanda Espinosa 
Qarces,  BMT baş katibinin gənclər üzrə xüsusi nümayəndəsi Jayathma 
Vickramanayake və digər rəsmilərin iştirak etdikləri forumda Azərbaycanı 
gənclər və idman naziri Azad Rəhimov təmsil edir.

 � Fransanın “Opinion Way” şirkətinin bu ilin martında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələri bir daha 
təsdiqlədi ki, Azərbaycan xalqı, vətəndaşı Prezident İlham 
Əliyevin ətrafında sıx birləşərək öz liderini dəstəkləyir. 

 � Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) 
yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılan və hollandiyalı deputat 
Mart van de Veninin hazırladığı “Landromat – mütəşəkkil 
cinayətkarlıq, korrupsiya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı 
beynəlxalq mübarizədə yeni çağırışlara münasibət” adlı məruzə 
bir sıra deputatların tənqidi fikirləri ilə qarşılanıb.

 � Ermənisanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın siyasi riyakarlığının 
həqiqətən həddi-hüdudu yoxdur. O, 
ölkə daxilində əhaliyə Azərbaycanı “diz 
çökdürəcəyi”ni vəd edir, Avropada isə 
saxta “sülhdən, qarşılıqlı güzəştlərdən” 
bəhs edir.   



Mütəxəssislər bildirirlər 
ki, bu fərman müstəqil, 
obyektiv, qərəzsiz və şəffaf 
məhkəmə-hüquqi sisteminin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi, 
onun modernləşdirilməsi 
və təkmilləşdirilməsi üçün 
məhkəmə-hüquq sistemində 
çatışmazlıqların aradan 
qaldırılması baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycan müstəqillik əldə 
etdikdən sonra ölkənin hüquq 
sistemində köklü islahatlar 
aparılmışdır. Ölkənin 1995-ci 
ildə demokratik dəyərlərə və 
prinsiplərə uyğun hazırlanmış və 
ümumxalq səsverməsi ilə qəbul 
edilmiş ilk Konstitusiyasının 
müddəalarının üçdə biri insan 
hüquq və azadlıqlarına həsr 
edilmiş, hakimiyyət bölgüsü 
prinsipi təsbit edilmişdir. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə aparılmış məhkəmə-
hüquq islahatları nəticəsində 
keçmiş Sovetlər Birliyindən miras 
qalmış ölkənin hüquq sistemi 
demokratik prinsiplər əsasında 
tamamilə yenidən qurulmuşdur. 
Ölkəmizdə məhkəmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
tədbirlərin görülməsi daim 
gündəmdə saxlanılır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən məhkəmə 
sisteminin müasirləşdirilməsi 
barədə 19 yanvar 2006-cı 
il tarixli fərman imzalanmış, 
məhkəmə islahatı keyfiyyətcə 
yeni mərhələyə keçmişdir. 
Aprelin 3-də isə ölkə başçısı 
məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi 
haqqında fərman imzalamaqla 
bu sahədə növbəti müsbət 
yeniliklərin əsasını qoydu. Belə 
ki, fərmana əsasən, ədalət 
mühakiməsinin keyfiyyətinin 
və səmərəliliyinin artırılması 
məqsədilə Azərbaycanın bütün 

məhkəmələrinin sədrlərinə və 
hakimlərinə tövsiyə edilmişdir 
ki, məhkəmə hakimiyyətinin 
nüfuzunun artırılması və 
cəmiyyətdə məhkəmələrə 
etimadın möhkəmlənməsi 
üçün fəaliyyətlərində ədalət, 
qanunçuluq, qərəzsizlik, 
aşkarlıq, hər kəsin qanun 
və məhkəmə qarşısında 
bərabərliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası 
və qanunlarında təsbit edilmiş 
ədalət mühakiməsinin digər 
prinsiplərinə dönmədən riayət 
etsinlər. 

Bundan başqa, məhkəməyə 
müraciət imkanlarının 

asanlaşdırılması və sahibkarlıqla 
bağlı mübahisələrə müvafiq 
sahədə daha dərin hüquqi bilik 
və təcrübəsi olan hakimlər 
tərəfindən baxılmasını 
təmin etmək məqsədilə 
vergi və gömrük ödənişləri, 
məcburi dövlət sosial sığorta 
haqlarının ödənilməsi ilə 
bağlı yaranan mübahisələrə, 
habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə əlaqədar digər məsələlərə 
dair işlər üzrə ixtisaslaşmış 
məhkəmənin yaradılması, 
hakimlərin müstəqilliyini 
təmin etmək məqsədilə 
məhkəmələrin fəaliyyətinə 
müdaxilənin qarşısının 

alınması mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi və belə 
müdaxiləyə görə məsuliyyətin 
artırılması, hakimlərin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
məqsədilə onların maddi 
təminatının əhəmiyyətli dərəcədə 
artırılması, məhkəmələrdə 
baxılan işlər üzrə ödənilən 
dövlət rüsumunun müəyyən 
hissəsinin məhkəmə aparatları 
işçilərinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsinə və 
məhkəmələrin maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsinə 
yönəldilməsi, bütün məhkəmə 

iclaslarının fasiləsiz 
audioyazısının aparılması və s. 
məsələlərə dair normativ hüquqi 
aktların layihələrini hazırlayıb 
iki ay müddətində Prezidentə 
təqdim olunması tapşırılmışdır. 
Aydındır ki, hüquq sisteminin 
təkmilləşdirilməsi yüksək iqtisadi 
inkişafı şərtləndirən və onun 
ayrılmaz hissəsidir. Bu mənada 
son fərman sahibkarların 
məhkəmə-hüquq sistemi ilə 
münasibətlərində keyfiyyətcə 
yeni səhifənin açılmasına imkan 
verəcək. 

Bu, bir aksiomadır ki, 
məhkəmə sistemində şəffaflığın 

və ədalətin tam bərqərar olması 
ümumi demokratik inkişafa 
müsbət təsir göstərir. Bu 
prosesin təmin olunmasında 
“elektron məhkəmə” informasiya 
sisteminin tətbiqi də böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Prezident 
İlham Əliyev bu məsələ 
barədə belə demişdir: "Hazırda 
bütün yeni tikilmiş məhkəmə 
komplekslərində "Elektron 
məhkəmə" informasiya sistemi 
quraşdırılır və bu da çox ciddi 
islahatdır. Çünki məhkəmələrin 
qərarları ədalətli olmalıdır... 
Ədalətli qərarlar həm insanlarda 

dövlətə inamı artırır, eyni 
zamanda, həyatımızı tənzimləyir. 
Məhkəmə sistemində qəbul 
edilmiş qərarlar, aparılan 
islahatlar, bax, bu məqsədi 
güdür". Son fərmanda “Elektron 
məhkəmə” informasiya 
sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar 
təşkilati işlərin yekunlaşdırılması, 
mediasiya prosesinin tətbiqi ilə 
bağlı maarifləndirmə və təşviqat 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi, 
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə 
Ekspertizası Mərkəzinin və 
Ədliyyə Akademiyasının 
fəaliyyətinin müasirləşdirilməsi, 
infrastrukturunun və 
maddi-texniki təchizatının 
yaxşılaşdırılması, birinci 
instansiya məhkəmələrində 
kargüzarlığın aparılması 
ilə bağlı dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin 
birbaşa hakimlərin bank 
hesablarına köçürülməsi və 
digər məsələlərlə bağlı tövsiyə 
və tapşırıqlar verilmiş, məhkəmə 
hakimlərinin ümumi sayının 200 
nəfər artırılması tapşırılmışdır. 
Burada qeyd etmək lazımdır ki, 
fərmanda göstərilən tədbirlərin 
yerinə yetirilməsi təkcə hakimlər 
korpusunun deyil, həm də 
məhkəmə hakimiyyəti heyətinin 
bütün işçilərinin də rifahına 
müsbət təsir göstərəcək. 

Mütəxəssislər bildirirlər 
ki, son fərman məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqilliyinin 

daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət edəcək. Azərbaycan 
Vəkillər Kollegiyasının 
sədri Anar Bağırov 
mətbuata fərmanla 
bağlı açıqlamasında 
bildirmişdir ki, Prezidentin 
son qərarı məhkəmə-
hüquq sistemində 
müşahidə olunan bir 
sıra çatışmazlığın 
aradan qaldırılmasına 
istiqamətlənmiş proqram 
xarakterli sənəddir və 
onun qısa zamanda yerinə 
yetirilməsi məhkəmə-hüquq 

sisteminin cəmiyyətdə nüfuzunun 
və imicinin müsbət yöndə 
dəyişməsinə gətirib çıxaracaq. 
Bundan başqa, A.Bağırov əlavə 
etmişdir ki, fərmanda göstərilən 
tədbirlər məhkəmə fəaliyyətinin 
keyfiyyətini, hakimlərin 
və məhkəmə işçilərinin 
maliyyə və sosial təminatının 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına 
və hüquqi infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsinə kömək 
edəcəkdir. Xüsusilə, fərmanda 
biznesin dəstəklənməsi üçün 
maliyyə məsələləri üzrə yeni 
ixtisaslaşmış məhkəmənin 
yaradılması, məhkəmə 
qərarlarının icrası üçün 
xüsusi orqanlara səlahiyyət 
verilməsində ən yaxşı təcrübələr, 
məhkəmə məlumatlarının 
elektronlaşdırılması, məhkəmə 
proseslərinin aparılmasında 
audio qeydlərin tətbiqi, 
hüquqi təlimlərin və məhkəmə 
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, 
mütərəqqi dövlət təminatlı 
hüquqi yardımın göstərilməsi 
və ödənilməsi proseduru 
və s. nəzərdə tutulmuşdur. 
Cəzaların humanistləşdirilməsi 
və cinayətlərin 
dekriminallaşdırılması siyasəti 
də davam etdiriləcəkdir. 
Vəkillər Kollegiyasının sədrinin 
sözlərinə görə, fərman ölkədə 
məhkəmənin səmərəliliyini 
ciddi şəkildə artıracaq və 
hüquq ictimaiyyəti Azərbaycan 

Prezidentinin bu addımlarını 
alqışlayır və tam şəkildə 
dəstəkləyir.

Beləliklə, Prezident İlham 
Əliyev vətəndaş-dövlət 
münasibətlərinin sürətli inkişafına 
müsbət təsir göstərən növbəti 
qərar qəbul etdi. Mütəxəssislər 
ölkə başçısının bu fərmanını 
məhkəmənin tərkibi ilə məhkəmə 
iştirakçıları arasında prosessual 
olmayan münasibətlərə qarşı 
optimal qabaqlayıcı mexanizm 
yaratmaq üçün hazırlanmış 
mühüm antikorrupsiya tədbiri 
kimi nəzərdən keçirirlər. Bu gün 
Azərbaycan cəmiyyəti böyük 
sürətlə inkişaf edir. Belə şəraitdə 
insan faktoru, insan hüquq 
və azadlıqlarının müdafiəsi 
ən önəmli vəzifələrdən birinə 
çevrilir. Yalnız məhkəmə-hüquq 
islahatlarını ardıcıl və dönmədən 
həyata keçirməklə insan hüquq 
və azadlıqlarına təminat verən 
demokratik, hüquqi, vətəndaş 
cəmiyyəti qurmaq mümkündür. 
Prezident İlham Əliyevin son 
fərmanı məhz bu prinsipləri 
nəzərə alaraq, Azərbaycan 
xalqının rifahının daha da 
artırılmasına yönəlmiş hərtərəfli 
islahatlar siyasəti yürüdür və 
bu siyasətin bundan sonra 
da davam etdiriləcəyi şübhə 
doğurmur.

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 1-də mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə görüşdə məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlara 
çox ciddi ehtiyac olduğunu və müvafiq göstərişlər verildiyini bildirmişdi. 

Budur, aprelin 3-də ölkə başçısı məhkəmə-hüquq sahəsində növbəti mühüm 
yeniliklərə gətirib çıxaracaq fərman imzaladı. Fərmanda deyilir ki, müasir dövrün 
tələblərinə cavab verən, cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin 
formalaşdırılması prosesini sürətləndirmək məqsədilə məhkəməyə müraciət 
imkanları daha da genişləndirilməli, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflıq 
artırılmalı, məhkəmə icraatının effektivliyi yüksəldilməli, məhkəmə qərarlarının 
tam və vaxtında icra edilməsi təmin olunmalı, süründürməçiliyin və digər neqativ 
halların aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlər gücləndirilməlidir. 

Prezident İlham Əliyev məhkəmə-hüquq sistemində 
aparılan islahatları xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır

 � İspaniya-Azərbaycan Ticarət 
və Mədəniyyət Assosasiyası (ACAE) 
İspaniyanın San-Sebastyan şəhərində 
milli mədəniyyətimizin geniş təbliği üçün 
razılıq əldə edib.

Bu barədə ACAE prezidenti Fərid Mustafayev bildi-
rib. O deyib: “Biz uzun müddətdir İspaniyanın müxtəlif 
siyasi və iqtisadi dairələri ilə yaxşı münasibətlərimizdən 
istifadə edərək Azərbaycanı təbliğ edirik. Növbəti 
belə addımımız San Sebastyan şəhərində ölkəmizin 
mədəniyyətinin təbliği olacaq. Bu barədə artıq şəhər 
rəhbərliyi ilə danışıqlarımız olub. San-Sebastyanın 
meri Eneko Qoya ilə görüşümüzdə razılıq əldə etmişik 
ki, bu şəhərdə də Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği 
təşkil ediləcək. Biz San-Sebastyanda musiqiçilərimizin 
konsertlərini, müxtəlif sərgilər təşkil edəcəyik. Bu, həm 
də ölkəmizə turistlərin marağını artıracaq”.

San-Sebastyan şəhərinin meri Eneko Qoya da bu 
məsələyə münasibət bildirib: “Mən, 2016-cı ildə Avro-
panın mədəniyyət paytaxtı seçilmiş San-Sebastyan 
şəhərinin meri olaraq deməliyəm ki, şəhərimiz bir 
çox mədəniyyətləri birləşdirir. Biz başqa ölkələrin 
mədəniyyətlərini şəhərimizdə görməyə hər zaman 
şadıq. Bu mənada böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan 
mədəniyyətini də öz şəhərimizdə görmək istərdik”.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Eneko QOYA: 
Azərbaycan mədəniyyətini öz 
şəhərimizdə görmək istərdik

12 aprel 2019-cu il, cümə10

Səməd Seyidov: Məruzələr ölkələrə 
təzyiq göstərmək üçün siyasi vasitəyə çevrilir

 � Məruzəçiyə ikiqat təşəkkür etmək istərdim. Birincisi, bütün ölkələri, 
xüsusilə də Avropa Şurasına üzv olan ölkələri əhatə edən cinayətkarlıq, çirkli 
pulların yuyulması, qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlərə qarşı mübarizə aparmaq 
kimi vacib məsələ ilə bağlı məruzə hazırlayıb. 

İkinci təşəkkürüm isə məruzənin tərtibatına 
görədir. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə elə 
təqdim olunub ki, onu siyasiləşdirmək, ona 
siyasi don geyindirərək ölkələrə qarşı təzyiq 
vasitəsi kimi istifadə etmək mümkünlüyü 
verilib. 

Bu fikirləri AŞPA-nın yaz sessiyasında hol-
landiyalı deputat Mart van de Veninin hazır-
ladığı “Landromat – mütəşəkkil cinayətkarlıq, 
korrupsiya və çirkli pulların yuyulmasına 
qarşı beynəlxalq mübarizədə yeni çağırışlara 
münasibət” adlı məruzə ilə bağlı çıxışında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Səməd Seyidov söyləyib. O, məruzənin vacib-

liyini qeyd edərək, onun siyasiləşdirilməsinə 
təəssüfünü bildirib. 

Qeyd edib ki, bu gün bütün ölkələr bir-
biri ilə əlaqədədir. “Landromat” mexanizmi 
Avropada kəşf edilib, Estoniyada yaradılıb və 
müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunub. Bu problemin 
əsil səbəbi onu icad edib yaradanlardadır. 
Bu baxımdan bu problemlə bağlı təkcə bu 
məruzədə adı çəkilən ölkələrdə deyil, məhz 
digər “korekt” üzv ölkələrdə də araşdırılmalı-
dır. Yalnız belə halda bu məruzə obyektiv ola 
bilər və bu cür cinayətkarlara qarşı ədalətli 
mübarizə apara bilərik. 

“Təəssüflər olsun ki, bu təşkilatda 

bəziləri bir çox böyük dövlətlərin adını 
səsləndirməkdən çəkinirlər, çünki qorxurlar. 
Böyük dövlətlərdə belə araşdırmalar apara 
bilməzlər. Avropa İttifaqının bəzi ölkələrində 
belə araşdırmalar aparmağa cürət etmirlər. 
Məhz buna görə də, bu məruzə tənqid olu-
nur. Çünki qorxu əsasında yazılmış məruzə 
obyektiv ola bilməz. Heç kim, heç bir ölkə 
mükəmməl deyil. Ancaq barmağı bir ölkəyə 
tuşlayıb, onun üzərində durmaq mənfi 
nəticələrə səbəb olaraq, təşkilatı daha dərin 
böhranlara sürükləyəcək”, - deyə S.Seyidov 
diqqətə çatdırıb və  deputatları obyektiv olma-
ğa çağırıb.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Azərbaycan XİN: Paşinyana ATƏT-in  
1975-ci il Helsinki Yekun Aktı ilə  

tanış olmağı tövsiyə edirik
 � Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 

mətbuat xidməti Ermənistanın baş naziri 
Nikol Paşinyanın Strasburqda mətbuata 
açıqlamasında “təklifimiz Azərbaycanın Qarabağ 
məsələsində gücdən istifadə, gücdən istifadə ilə 
hədələmə və hərbi ritorikadan imtina etməsidir” 
fikrinə münasibət bildirib.

XİN-in mətbuat 
xidmətinin şərhində deyilir: 
“gücdən istifadə etməmək 
və gücdən istifadə ilə 
hədələməmək ifadələrini 
səsləndirən Ermənistanın 
baş nazirinə beynəlxalq hü-
ququn bu prinsipləri barədə 
maariflənmək məqsədilə 
ATƏT-in 1975-ci il Helsinki 

Yekun Aktı ilə tanış olmağı 
israrla tövsiyə edirik. Helsin-
ki Yekun Aktının məlum 10 
prinsipi arasında ikinci yerdə 
sadalanan “gücdən istifadə 
etməmək və gücdən istifadə 
ilə hədələməmək” prinsipi ilə 
bağlı qeyd olunur: “Dövlətlər 
qarşılıqlı münasibətlərində, 
eləcə də ümumiyyətlə 

beynəlxalq münasibətlərində 
hər hansı ölkənin ərazi bütöv-
lüyü və siyasi müstəqilliyinə 
qarşı və ya BMT və hazırkı 
bəyanatın məqsədlərinə 
uyğun olmayaraq güc 
tətbiqindən və gücdən 
istifadə ilə hədələmədən 
çəkinəcəklər”.

Dünya ictimaiyyəti 
Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 
sərhədləri çərçivəsində 
ərazi bütövlüyünü tanıyır. 
BMT TŞ-nin 1993-cü il tarixli 
4 qətnaməsində Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycanın 
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu 
vurğulanaraq, işğalçı erməni 

qüvvələrinin Azərbaycanın 
işğal olunmuş bütün 
ərazilərindən dərhal, tam və 
qeyd-şərtsiz çıxması tələb 
olunur.

Gücdən istifadə olunma-
masını təklif edən erməni 
baş nazirini bölgədə davamlı 
sülh, təhlükəsizlik və rifahın 
təmin olunması naminə öz 
ölkəsinin silahlı qüvvələrini 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərindən çıxarılması 
istiqamətində beynəlxalq 
ictimaiyyətin tələblərinə 
uyğun olaraq təxirəsalınmaz 
addımlar atmağa çağırırıq”.

AZƏRTAC

Müdafiə Nazirliyi: 
Düşmən ordusu iriçaplı 
pulemyotlardan istifadə 
etməklə atəşkəs rejimini  

21 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

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

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın Noyemberyan rayonu 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Kəmərli kəndində, Berd və Krasno-
selsk rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Göyəli kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Şıxlar, Cəvahirli, 
Kəngərli, Füzuli rayonunun Qorqan, Kürdlər, Hora-
diz, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.
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Şəmkir şəhəri Bakı-Qazax yolunun sağ tərəfində yerləşən “Şəmkir Aqropark” 
MMC-nin qazlaşdırılması (sifariş 7-87-16 (düzəliş) və Kürdəmir rayonu ərazisində 

yerləşən «Qlobal Aqro» MMC-yə məxsus qeyri - yaşayış sahəsinin qazlaşdırılması” 
(sifariş- 7-16-18 (D) obyektlərində quraşdırılacaq avadanlıq və mal-materiallara olan 

tələbatını təmin etmək məqsədilə açıq satınalma müsabiqəsi elan edir

 I

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

 II

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

 III

Satınalınan mallar üzrə iştirak haqqı və əsas şərtlər 
toplusunun əldə edilməsi:
	 Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan, 
rus və ya İngilis dillərində əldə etmək istəyənlər 
satınalınan mallar üzrə (borular) 1-ci lot üçün 118 
manat (ƏDV daxildr), (PE borular) 2-ci lot üçün 
236 manat (ƏDV daxildir), (PE boru birləşmələri) 
3-cü lot üçün 118 manat (ƏDV daxildir), (boru 
birləşmələri) 4 – cü lot üçün 118 manat (ƏDV 
daxildir), (qapayıcı boru birləşmələri) 5 –ci lot 
üçün 236 manat (ƏDV daxildir), (avadanlıqlar) 
6-cı lot üçün 118 manat (ƏDV daxildir), (köməkçi 
materiallar) 7-ci lot üçün isə 118 manat (ƏDV 
daxildir) və ya ekvivalent məbləğdə sərbəst dönərli 
valyuta ilə iştirak haqqını aşağıdakı hesaba ödədikdən 
sonra elektron və ya çap formasında əlaqələndirici 
şəxsdən elanın I bəndində göstərilən tarixədək həftənin 
istənilən iş günü saat 9.30-dan 17.30-a kimi ala 
bilərlər. 
	Hesab nömrəsi: 

 Azərbaycan Respublikası
“Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Sabunçu filialı
Kod- 805573 
VÖEN (bank)- 9900001881
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN- 9900001621
H/h- AZ72IBAZ38010049449955001212
SWİFT kodu: İBAZAZ2X
	İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

 IV

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

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

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

 VII 

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

VIII

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

 IX

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

 X

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

“Azəriqaz” İB-nin tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şahdağ Turizm Mərkəzi” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən peşəkar işçi 
qüvvəsinin təmin edilməsi xidmətinin satın alınması ilə 
əlaqədar keçirilmiş açıq tender müsabiqəsində “Shahdag 
Hotel Company” MMC qalib şirkət elan edilmiş və həmin 
təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 
2019-cu ildə aşağıdakı malların satın alınması üçün kotirovka sorğusu elan edir 

Lot-1. Dəftərxana ləvazimatlarının və təsərrüfat 
vasitələrinin satın alınması.

İştirak üçün təkliflər 25 aprel 2019-cu il saat 16-00-a 
qədər rayon mərkəzi xəstəxanasına təqdim olunmalıdır.

Əlaqə telefonları - 02122 - 52-3-4, 02122 - 51-4-62.
Ünvan-Beyləqan rayonu, S.Qazıyeva küçəsi 21. 

Tender komissiyası

GÖYGÖL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
2019-CU İL ÜÇÜN

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti ödənişli ictimai işlərdə əlavə 

açılmış iş yerlərində çalışan işçilərə yumşaq inventarın və xüsusi 
geyimlərin alınması, eyni zamanda digər alışlar və xidmətlərə uy-
ğun mal-materialların satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu 
elan edir.

Maraqlanan təşkilatlar (02220) 5-30-24 nömrəli telefonla əlaqə 
saxlaya bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 15 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur. Ünvan - Göygöl şəhəri, 
A. Kazımov küçəsi 1, Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati 
binası.

 Əlaqələndirici şəxs- Müzəffər Əli oğlu Məmmədov.

Tender komissiyası

“Siluet” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 31 may 2019-cu il saat 10.30-da “Siluet” ASC 
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. 2018-ci ilin maliyyə balansının təsdiq edilməsi.
2. Cari məsələlər.
Səhmdarlar gündəlikdəki məsələlərə dair sənədlərlə 

tanış olmaq üçün iş günləri saat 10.00 –dan 13.00-dək 
cəmiyyətə müraciət edə bilərlər.

Ünvan- Bakı, Sabunçu rayonu, Zevin küçəsi 8.
 Əlaqə telefonu – 050-450-96-96.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 7 və 21 fevral 2019 -cu il tarix-

li nömrələrində dərc olunmuş Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzinin tender elanının 3-cü lotu - istehsal-
da istifadə olunmayan qeyri - maddi aktivlərin satın alınması 
proseduru baş tutmamışdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların satın alınması məqsədilə 

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq 

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

məbləğdə tenderdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın İşlər İdarəsi

 VÖEN-1700007431 
 Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-

AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-

AZ28CTRE00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu qazanmaq üçün aşağıdakı 
sənədləri rəsmi blankda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada tender komissi-
yasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

- malgöndərən (podratçı) haqqında 
tələb olunan sənədlər:

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

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

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

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

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

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

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olu-
nub-olunmaması barədə məlumat;

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

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
29 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçılar tender təklifini və təklifin 
bank təminatını imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat bağlanmış zərfdə 10 may 2019-cu 
il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən 
AMEA Rəyasət Heyətinin inzibati bi-
nasında tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 13 may 2019-cu il saat 
11.00-da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir. 

 Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA 
VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
səyyar çəkilişlər üçün texniki vasitələrin 

icarə xidmətinin satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs Pərvin Məmmədovdan, tele-
fon- 537-02-68) ünvandan ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka 
sorğusunda iştirak üçün sənədləri 17 aprel 2019-cu il saat 
18:00-a qədər , Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ün-
vana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 18 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi 
ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA 
VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC

müxtəlif blankların çap olunması üçün 
mətbəə xidmətinin satın alınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusunda iştirak etmək 
istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs - Pərvin Məmmədovdan, te-
lefon- 537-02-68) ünvandan ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka 
sorğusunda iştirak üçün sənədləri 17 aprel 2019-cu il saat 
18.00-a qədər , Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ün-
vana təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 18 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda xüsusi 
ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyasıAÇIQ TENDER ELAN EDİR

“Azercell” tərəfindən göz müayinələrinin 
ödənişsiz təşkili davam edir

Klinika tərəfindən Pereküşkül 
qəsəbəsi, hərbi şəhərciyin ərazisində 
yerləşən l saylı tam orta məktəbə 
növbəti səfər təşkil edilib. Səfər 
çərçivəsində 52 nəfərin müayinəsi 
aparılıb, ehtiyacı olanlara müalicə təyin 
olunub və optik eynəklər paylanılıb.

Valideyn himayəsindən məhrum 

olan uşaqlarda göz xəstəliklərinin 
müayinəsinin təşkilini və profilaktikasının 
aparılmasını təmin etmək məqsədilə 
yaradılan “Mobil Göz Klinikası”nın 
xidmətlərindən eyni zamanda ahıllar, 
aztəminatlı ailələr və məcburi köçkünlər 

də yararlanırlar. Bütün müayinə və 
müalicə tədbirləri “Azercell”in dəstəyi 
ilə “Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi” İctimai 
Birliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın mobil 
rabitə bazarında lider 
mövqedə qərarlaşan 
“Azercell” şirkətinin təşkil 
etdiyi ödənişsiz tibbi 
müayinələrdən minlərlə 
insan faydalanıb. Şirkətin 
dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən 
“Mobil Göz Klinikası” 
2011-ci ildən etibarən bu 
müayinələri davamlı olaraq 
keçirməkdədir. 

Lənkəran gəncləri dövlət  
qayğısına əməli işlərlə cavab verirlər

Konfrans Heydər Əliyev 
Mərkəzində Azərbaycanın 
Dövlət Himninin səslənməsi 
ilə başlayıb. Lənkəran Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Taleh Qaraşov tədbiri giriş 
sözü ilə açaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, 
gənclərin böyük hamisi və 
dostu cənab İlham Əliyevin 

Lənkərana və lənkəranlılara 
sonsuz diqqət və qayğı 
göstərdiyini, dövlət rəhbərinin 
şəhərə tarixi səfərlərinin, 
o cümlədən 2017-ci ilin 
sentyabr, 2018-ci ilin oktyabr 
aylarında Lənkərana gəlişinin 
hər bir rayon sakininə böyük 
qürur hissi bəxş etdiyini, 
əldə olunan qələbələrin 

başlıca stimulu olduğunu bil-
dirib. Lənkəran şəhərinin inki-
şaf və tərəqqisində gənclərin 
geniş fəallığına xüsusi önəm 
verildiyini vurğulayan icra 
başçısı onları ölkəmizin, 
eləcə də şəhər və rayonun 
ictimai-siyasi həyatında 
daha da fəal olmağa çağırıb, 
gələcək fəaliyyətlərində uğur-

lar  arzulayıb.
Sonra YAP Lənkəran 

şəhər təşkilatı Gənclər Birli-
yinin sədri Uğur Qurbanzadə 
hesabat məruzəsi ilə çıxış 
edib. 

Milli Məclisin deputatları 
Hadı Rəcəbli və Cavan-
şir Paşazadə, YAP Siyasi 
Şurasının üzvü, “İki sahil” 
qəzetinin baş redakto-
ru Vüqar Rəhimzadə və 
digər natiqlər çıxışlarında 
Azərbaycan dövlətinin 
gənclərə göstərdiyi diqqət 
və qayğıdan, ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təməlini 
qoyduğu dövlət gənclər 
siyasətinin Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilməsindən, 
ölkəmizin sosial-iqtisadi, 
ictimai-mədəni, eləcə də 
idman həyatında gənclərin 
fəallığından və qazanı-
lan uğurlarda Lənkəran 
gənclərinin müstəsna rolun-
dan bəhs ediblər. 

YAP Lənkəran şəhər 
təşkilatı Gənclər Birliyinin 
hesabat dövründəki fəaliyyəti 
qənaətbəxş hesab olunub. 
Daha sonra konfransda 
təşkilati məsələlərə baxılıb. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Konfransdan əvvəl iştirakçılar və qonaqlar Heydər 
Əliyev Xatirə Parkında ulu öndərin abidəsi önünə gül 
dəstələri düzərək, xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 
(SOCAR) “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi
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Böyük Britaniya 

Assanj həbs olunub

Böyük Britaniya polisi “WikiLeaks” saytının 
təsisçisi Culian Assanjı həbs edib. Bildirilir ki, 
o, dünən Vestminster magistrat məhkəməsinin 
2012-ci il iyunun 29-da verdiyi order əsasında 
Ekvador səfirliyində London polisi tərəfindən həbs 
edilib. Onun yaxın zamanda ABŞ-a ekstradisiyası 
gözlənilir.

Məlumatı TASS yayıb.

Ən bahalı çanta 
Böyük 

Britaniyada 
“milyarderlərin 
dizayneri” kimi 
tanınan Debbi 
Uinqhem dünya-
nın ən bahalı və 
unikal qadın çan-
tasını hazırlayıb. 
6,7 milyon dollar 
dəyərindəki çan-

tanın hazırlanmasında 8000 brilyant qaşdan, Emu 
dəvəquşusunun yumurtasından, qızıl və platindən,  
“Cartier” brendindən olan sırğalardan istifadə olu-
nub. 

Məlumatı “Daily Mail” yayıb.

ABŞ

Ürəyi qorumağın sirri
Güclü və 

möhkəm ailə bağ-
ları stresi azalt-
maqla yanaşı, 
ürəyi qoruyur və 
onun fəaliyyətinə 
müsbət təsir edir. 
Bunu ABŞ-da ya-
şayan türk əsilli 
dünya şöhrətli 
ürək cərrahı, 
professor Mehmet Öz deyib. O deyib ki, ürəyi 
qorumaq üçün şəkərli qidalardan, yarımfabrikat 
məhsullardan, tərkibində qatqılar olan ərzaqlardan, 
həddən artıq ət yeməkdən və qazlı içkilərdən uzaq 
durmaq lazımdır.

Məlumatı BBC yayıb.

Filippin 

Naməlum tapıntı
Filippinli 

tədqiqatçılar 
indiyədək elmə 
məlum olmayan 
insan növü-
nün qalıqlarını 
aşkarlayıblar. 
Luson adasındakı 
Kalyao mağara-
sında tapılmış 

qalıqların təqribən 50-67 min il yaşı olduğu qeyd 
edilir. Arxeoloqlar yeni tapıntını kəşf edildiyi Luson 
adasının adına uyğun olaraq “Homo luzonensis” 
adlandırıblar.

Məlumatı “Qazeta.ru” yayıb.

İspaniya 

Niquez diqqət mərkəzindədir
Madridin “Atleti-

ko” futbol klubunun 
yarımmüdafiəçisi 
Saul Niquez yay 
transfer pəncərəsində 
klubu tərk edə bilər. 
Buna səbəb 24 yaşlı 
ispaniyalı futbolçu-
nun “Mançester Yu-
nayted”, “Mançester 
Siti” və “Barselona” 
kimi klubların maraq dairəsinə düşməsidir. 

Qeyd edək ki, ispaniyalı idmançı bu mövsüm 
ərzində “Atletiko”nun heyətində keçirdiyi 39 matç-
da 6 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

Xəbəri “Sport-express” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 12-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasın-

da dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şimal küləyi əsəcək. 
Gecə 9-12, gündüz 14-18 , Bakıda gecə 
10-12, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 
mm civə sütunu , nisbi rütubət gecə 73-
85, gündüz 60-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Zəif qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 20-25 
dərəcə isti olacaq.

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

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Lakin səhər və gündüz 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 4-7, gündüz 9-14 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında əsasən yağmur-
suz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 

əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 18-23, dağ-
larda gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yev-
lax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiş-
li, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin səhər və gündüz bəzi 
yerlərdə qısamüddətli yağış yağaca-
ğı gözlənilir. Səhər dağlarda duman 
olacaq. Zəif şimal- şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 9-12, gündüz 18-22, dağlarda gecə 
7-9, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə 

Heyəti və Mərkəzi Aparatı Akademik Musiqili 
Teatrının aktyoru Nadir Xasıyevə anası

BİKƏ XANIMIN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

 9 Sədiyeva (Məmmədova) Bənövşə Ziyadxan 
qızının adına verilmiş əmək kitabçası itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin xüsusi geyim, 

inventar (225200 xərc maddəsi üzrə) və mal-materiallarla (225413 
xərc maddəsi üzrə) təmin edilməsi məqsədilə podratçı təşkilatın 

seçilməsinin satın alınması üçün kotirovka sorğusu elan edir.

Təkliflər 18 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək qəbul edilir.

Təklif zərfləri 19 aprel 2019-cu il 
saat 10.00-da açılacaqdır.

 Əlaqələndirici şəxs - Sənan Musta-
fayev, telefon 5-12-05.

Ünvan- Ağstafa şəhəri, Hüseyn Arif 
küçəsi 3.

Neftin qiyməti bahalaşmaqda davam edir
Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti bahalaş-

maqda davam edir. 
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, “Brent” 

markalı neftin bir bareli 71,42, Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin bir bareli 64, 30, Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli isə 73,10 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, OPEC+ ölkələrinin hasilatı 
azaltmaq barədə razılaşmaya əməl etmələri və Liviyadakı 
gərgin vəziyyət dünya bazarında “qara qızıl”ın bahalaşma-
sına səbəb olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Sədd üçün  
1 milyard dollarlıq 

müqavilə

Mənbə yazır ki, 789 milyon dollarlıq müqavilələrdən 
biri Texasın “SLSCO Ltd” kompaniyası ilə imzalanıb. 
Həmin vəsait Nyu-Meksika ştatında yerləşən Santa-
Tereza şəhəri rayonunda səddin inşasına yönəldiləcək. 
“Barnard Construction Co. Inc.” kompaniyası ilə imza-
lanmış 187 milyon dollarlıq digər müqaviləyə əsasən 
Arizona ştatının Yuma şəhəri rayonunda sədd tikiləcək.

Qeyd edək ki, hər 2 sifariş üzrə inşaat işləri 2020-ci 
ilin payızında başa çatmalıdır.

Xatırladaq ki, bir qədər əvvəl ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp konstitusiyaya əsasən büdcənin bütün xərclərini 
təsdiq etməli olan konqresdən yan keçərək sədd 
tikintisinə 6,4 milyard dolları yönəltmək üçün sərhəddə 
fövqəladə vəziyyət rejimi elan etmişdi. Həmin qərar 
barədə artıq məhkəmələrə şikayət edilib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Mövlud ÇAVUŞOĞLU: 
İtaliya parlamentinin qərarının 
hüquqi əsası yoxdur 

Xarici işlər nazi-
ri bu barədə öz “Twit-
ter” səhifəsində yazıb 
ki, İtaliya parlamentinin 
Nümayəndələr Palatasının 
tarixi siyasiləşdirməyə cəhd 
edərək qəbul etdiyi qərarın 
heç bir hüquqi əsası yox-
dur. Təəssüf ki, bu ölkədə 
parlament qatı ksenofobiya 
təbliğatı ilə məşğul olan Liqa 
partiyasının seçkilərdə daha 
çox səs əldə etmək niyyəti 
daşıyan siyasi oyunlarında 
bir vasitəyə çevrilib”. 

Xatırladaq ki, dünən 

İtaliya parlamenti 382 səs 
lehinə, 43 səs əleyhinə 
olmaqla, Türkiyədə 1915-ci il 
hadisələrini “erməni soyqırı-
mı” kimi tanıyıb. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyə 
Prezidentinin mətbuat katibi 
İbrahim Kalın da öz Twitter 
səhifəsində İtaliya parlamen-
tinin sözügedən qərarı ilə 
bağlı mövqeyini açıqlayıb. 
Yazıb ki, İtaliya parlamenti 
əslində bununla tarixi reallığı 
inkar edir və xalqlar arasında 
yenidən düşmənçilik toxum-
ları səpir.

İ.Kalın sonra belə yanaş-
manın kökündən səhv oldu-
ğunu bəyan edərək xatırladıb 
ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan həmin 
hadisələrə ədalətli şəkildə 
aydınlıq gətirilməsi üçün 
tarixçilərdən ibarət birgə 
komissiyanın yaradılmasını 
təklif edib. Lakin ermənilər və 
onların himayədarları min bir 
bəhanə ilə bu təklifdən boyun 
qaçırırlar.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyənin xarici 
işlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlu İtaliya 
parlamentinin  
1915-ci ildə Osmanlı 
imperiyasında baş 
verdiyi ehtimal olunan 
hadisələri “erməni 
soyqırımı” kimi qələmə 
verən qərarını qətiyyətlə 
pisləyib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi 
məlumat yayıb.

“Avropa İttifaqının 27 
dövləti və Birləşmiş Krallıq 
“Brexit”in müddətinin okt-
yabrın 31-dək uzadılması 
ilə razılaşıblar. Bu, Böyük 
Britaniyanın mümkün qədər 
yaxşı nəticəyə gəlməsi üçün 
əlavə altı ay vaxt deməkdir”, 
-- deyə Aİ Şurasının sədri 
Donald Tusk özünün 
tvitterində yazıb.

Brüsselin bununla bağlı 
yaydığı bəyanatda isə bil-
dirilir ki, müddət 31 oktyabr 
2019-cu ildən gec olmaya-
raq, nə qədər lazımdırsa, 
o qədər uzadıla bilər. Aİ 

haqqında müqavilənin 50-ci 
maddəsinə əsasən, əgər 
tərəflər ratifikasiya prosedur-
larını 31 oktyabrdan əvvəl 
başa çatdırarlarsa, təşkilatın 
tərkibindən çıxmaq haqqında 
razılaşma daha tez qüvvəyə 
minə bilər. 

Bundan əlavə, sənəddə 
qeyd edilir ki, “Birləşmiş 
Krallıq istənilən vaxt Aİ-
nin tərkibindən çıxmaqla 
bağlı qərarını dəyişə bilər”. 
Eyni zamanda, nəzərdə 
tutulur ki, Böyük Britaniya 
22 may 2019-cu ilə qədər 

razılaşmanı ratifikasiya edə 
bilməsə, əvvəlki kimi, Aİ-nin 
üzvü olaraq qalır və 23-26 
mayda keçiriləcək Avropa 
Parlamentinə seçkilərdə 
iştirak etməyə borcludur.

Sənəddə daha son-
ra deyilir: “Əgər Birləmiş 
Krallıq Avropa Parlamentinə 
seçkilərə qatılmasa, 
müddətin uzadılması 31 may 
2019-cu ildə başa çatacaq”. 
Qərar qəbul edildiyi gündən 
qüvvəyə minib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

“Brexit”in müddəti  
31 oktyabradək uzadıldı 

Avropa İttifaqı Böyük Britaniyanın 
təşkilatın tərkibindən çıxması ilə 
bağlı razılaşmanın ratifikasiya 

olunması üçün “Brexit”in müddətinin 
uzadılması barədə qərar qəbul 
edib. Bu barədə qərar təşkilatın 
növbədənkənar sammitində qəbul 
olunub. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib.

Pentaqon ABŞ-ın Meksika ilə 
sərhədində səddin tikintisi barədə 2 
şirkətlə təxminən 1 milyard dollarlıq 
müqavilə imzalayıb. Bu barədə 
“Associated Press” agentliyi məlumat 
yayıb.

Şagirdlərin mobil telefondan istifadəsi məhdudlaşdırılır

Mənbənin məlumatına 
görə, Təhsil Nazirliyinin 
tərbiyə işi və gənclər 
siyasəti baş idarəsinin 
rəisi Eduard Tomilçik deyib 
ki, bununla bağlı martın 
11-də “Ümumi orta təhsil 
müəssisələrində girişə 
nəzarətin təşkilinin təsdiq 
edilməsi haqqında” əmr 
imzalanıb.

“Bu əmr digər 
məqamlarla yanaşı, vilayət 
və Minsk Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə şagirdlərin 
mobil rabitədən dərs prose-
si zamanı istifadə etməsini 
tənzimləyir.

Təklif olunur ki, dərs 
ərzində şagirdlərin mo-
bil rabitədən istifadəsini 
məhdudlaşdırılsın. 

Şagirdlərin mobil telefonları-
nın dərs zamanı müvəqqəti 
saxlanılması üçün sinif 
otaqlarını xüsusi qutularla 
təchiz etmək təklif olunur”,-

deyə nazirlik rəsmisi qeyd 
edib.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

“Belta” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, Belarusda məktəblilərin mobil 
telefonlardan istifadəsi məhdudlaşdırılır. 
Bunun üçün təhsil müəssisələri mobil 
telefonların saxlanılması üçün xüsusi 
qutularla təchiz olunacaq.


