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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev son 16 ildə öz ulu 
sələfi, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
müəyyən etdiyi böyük strateji hədəfləri 
uğurla fəth edərək müstəqil dövlətimizi 
uca zirvələrə çatdırmışdır. Azərbaycanda 
cəmiyyət həyatının bütün sahələri üzrə 
qazanılmış böyük nailiyyətlər ölkəmizin 
müstəqillik dövrü inkişafının İlham Əliyev 
zirvələri olaraq xalqımızı daim yeni 
zirvələrə doğru istiqamətləndirir.

Siyasi hakimiyyətə gəldiyi  2003-cü 
il həm müstəqil Azərbaycan dövlətinin, 
həm də Prezident İlham Əliyevin 
həyatında məsuliyyətli bir dövr idi. Bir 
tərəfdən, hakimiyyətdə dünya şöhrətli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin qazan-
dığı böyük nüfuz qorunub saxlanmalı, 
digər tərəfdən isə Azərbaycanı bütün 
sahələr üzrə inkişaf etdirmək vəzifəsi 
həyata keçirilməli və beynəlxalq aləmdə 
mövqelər daha da möhkəmləndirilməli 
idi. Xüsusən, ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycan Respublikasının sükanını 
etibar etdiyi cavan Prezident haqqın-
dakı "Mən ona özüm qədər inanıram” 
bəyanatı İlham Əliyevin məsuliyyətini 
daha da artırmışdır. 

Ötən 16 ilin təcrübəsi göstərdi ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev böyük sınaqlardan çıxmış, 
xalqın ürəkdən inandığı və dəstəklədiyi 
əbədi lideri Heydər Əliyev yolunu özü-
nün fəaliyyətinin əsas strategiyası kimi 
qəbul etmək, siyasi hakimiyyətdə varisli-
yi diqqət mərkəzinə, ön cəbhəyə çəkmək 
və siyasi kursu yaradıcı şəkildə davam 
etdirməklə cəmiyyətin, demək olar ki, 
bütün təbəqələrinin yüksək etimadını 
qazanmışdır.

Atılmış ilk addımlar Prezident İlham 
Əliyevin özünəqədərki dövrdə ölkə üzrə 
aparılmış islahatların yaradıcı şəkildə 
davam etdirilməsi, başlanmış bütün 
işlərin, icra proseslərində olan mühüm 

layihələrin uğurla həyata keçirilməsi 
və tamamlanması istiqamətindəki 
düşünülmüş və qətiyyətli addımlarının 
dəstəklənməsi demək idi. Yəni Heydər 
Əliyevin ən layiqli siyasi varisi İlham 
Əliyevin simasında müstəqil Azərbaycan 
dövlətini haralara aparıb çıxaracağı 
əvvəlcədən bilinməyən gözqamaşdırıcı 
eksperimentlər yolunu deyil, zamanın 
imtahanlarından uğurla keçmiş inkişaf 
yolunu yeni tarixi proseslərə uyğun 
olaraq davam etdirmək strategiyasını 
seçməklə sonrakı proseslərdə davamlı-
lığı və hətta yüksəlişi təmin etməyə nail 
olmuşdur. Azərbaycanda inkişafın yeni 
mərhələsi keçilmiş böyük yolun imkanla-
rından və riskli eksperimentlərdən yox, 
xalqın və ölkənin çətinliklər bahasına 
gəlib çatdığı nöqtədən başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının dövlət 
iyerarxiyasındakı siyasi varislik və ya-
radıcı yanaşma ölkənin sonrakı inkişa-
fının möhkəm əsaslarına, hərəkətverici 
qüvvəsinə çevrilmişdir. Postsovet 
məkanında ayrı-ayrı ölkələrdə-- Vladi-
mir Putinə qədərki Rusiyada və hələ 
də yeni liderlər sorağında axtarışlar 
aparmaqda davam edən Ukraynadakı 
demokratiya oyunlarının həmin ölkələri 
hansı çətinliklər və gərginliklər qarşısın-
da qoyduğunu göz önündən keçirməklə, 
Prezident İlham Əliyevin tutduğu siyasi 
varislik yolunun nə qədər düşünülmüş 
və uzaqgörən bir mövqe olduğunu aydın 
surətdə dərk etmək mümkündür. Məhz 
həmin vahid strategiyanın nəticəsində, 
ilk növbədə, Azərbaycan Respublika-
sında əvvəlcədən başlanılmış böyük 
layihələr məqsədyönlü şəkildə davam 
etdirilərək tamamlanmışdır.

"Əsrin müqaviləsi” kimi dünyaya səs 
salmış beynəlxalq layihənin işığında Bakı-
Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin uğurla başa çat-
dırılması, istifadəyə verilməsi müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin gələcək taleyində 
müstəsna dərəcədə mühüm rol oynamış-
dır. Bundan başqa, ölkə miqyasında baş-
lanmış torpaq islahatlarının məqsədyönlü 
şəkildə davam etdirilərək tamamlanması 
və respublikada bazar iqtisadiyyatına 
əsaslanan yeni idarəetmə və təsərrüfat 
münasibətlərinin formalaşması da xalqımı-
zı və ölkəmizi inkişafın böyük magistralları-
na çıxarmağa uğurla xidmət etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev bu mühüm və məsul 
vəzifələri siyasi hakimiyyətinin birinci 5 
ili ərzində həyata keçirərək tamamla-
mış, müstəqil dövlətimizin dayaqlarını 
möhkəmləndirməyə nail olmuşdur. 
Bu mənada siyasi hakimiyyətin birinci 

beşilliyi İlham Əliyev üçün yeni təməllər 
yaratmaq və strategiyanı daha da inkişaf 
etdirmək dövrü olmuşdur.

Prezident İlham Əliyev dövlət 
idarəetmə siyasətində yeni təfəkkürü 
təmsil edən novator bir lider kimi 
hakimiyyətə başladığı andan həm də pa-
ralel olaraq ən müasir istiqamətlərdə isla-
hatlara start vermişdir. Dövlət rəhbərinin 
müəyyən etdiyi yeni istiqamətlər həyatın 
daxili təbii məntiqinin, ölkə reallıqlarının 
və mövcud dünya təcrübəsinin nəzərə 
alınması əsasında formalaşdırıldığı üçün 
bütün sahələrdə gerçək davamlı inkişafa 
geniş yol açmışdır.

(ardı 2-ci səhifədə)

Onun söz dediyi tribuna dünyanın harasında olursa-olsun, 
oradan mütləq Azərbaycanın səsi gəlir. Onun səsindən 
dünya Azərbaycan həqiqətlərini eşidir, öyrənir, bilir. Onun 

çıxışları Azərbaycanın dostlarını çoxaldır, çağırışları dünya 
ictimaiyyətinin diqqətini ölkəmizin problemlərinə yönəldir. Dövlət 
başçıları və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri onun sözünü, vədini 
rəsmi sənəd, müqavilə, saziş qədər əhəmiyyətli hesab edirlər. 
Söhbət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzdan gedir.

Bu qısa yazıda dövlət baş-
çımızın son bir ildəki xarici 
siyasətinin coğrafi baxımdan 
olduqca geniş ərazini əhatə 
etdiyindən söz açmaq istəyirik. 
Çünki ötən il dövlətimizin başçı-
sı tərəfindən çoxsaylı rəsmi və 
işgüzar səfərlər həyata keçiri-
lib. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Türkiyə, Rusiya, 
Böyük Britaniya, Fransa, Belçi-

ka, Xorvatiya, İsveçrə, Belarus, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikis-
tan və Türkmənistana səfərləri 
reallaşıb. Eyni zamanda, Türkiyə, 
Rusiya, İran, İtaliya, Serbiya, 
Monqolustan, Benin, Tacikistan, 
Əfqanıstan, Moldova, Makedoni-
ya və Albaniyanın prezidentləri, 
həmçinin Almaniyanın Federal 
Kansleri ölkəmizə rəsmi və işgü-
zar səfərlər ediblər.

Davos, 24 yanvar 2018-ci il

Prezident İlham Əliyevin 
Dünya İqtisadi Forumunun illik 
toplantısında iştirak etmək üçün 
İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar 
səfəri başlayıb. Dövlət başçımızın 
Davosda Dünya İqtisadi Forumu-
nun prezidenti Börge Brend ilə 
görüşündə Dünya İqtisadi Forumu 
ilə Azərbaycan arasında uzun illər 
səmərəli əməkdaşlığın həyata 
keçirildiyi bildirilib. 

Söhbət zamanı Azərbaycanın 
beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi 
töhfəyə toxunularaq, ölkəmizin 
iştirak etdiyi qlobal layihələr, o 
cümlədən 2017-ci ildə istifadəyə 
verilən Bakı--Tbilisi--Qars dəmir 
yolunun, həmçinin TANAP 
layihəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. 

Zəngin neft ehtiyatlarına malik 
Azərbaycanda qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdiyi, ölkəmizə turist 
axınının getdikcə artdığı bildirilib. 
Bundan başqa, Prezident İlham 
Əliyev Ermənistan--Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə bağlı danışıqların mövcud 
vəziyyəti barədə məlumat verib.

Brüssel, 11 iyul 2018-ci il

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev iyulun 
11-də Brüsseldə Avropa İttifaqı 
Şurasının prezidenti Donald Tusk 
ilə görüşüb. Görüşdən sonra 
“Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədinin 
paraflanma mərasimi olub. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Bu gün Azərbaycan tam mənada 
müstəqil siyasət aparır, 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

Müstəqil Azərbaycan dövləti xalqımızın tarixi şansı, ölkəmizin 
xoşbəxt taleyi ilə üzvi surətdə bağlı olan mühüm tarixi hadisədir. 
Ötən il aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə əvvəlki 15 ildə ölkəmizi 

möhtəşəm uğurlara qovuşdurmuş dövlət başçısı İlham Əliyevin növbəti 
7 illik müddətə Prezident seçilməsi xalqımızın dövlət müstəqilliyinin 
dönməzliyinə sadiqliyinin, öz rəhbərinə dərin inamının növbəti təsdiqi oldu. 

Dövlət müstəqilliyimizin tarixinə bu hadisə prizmasından baxanda 
bir daha aydın görünür ki, Azərbaycan Respublikası ötən 27 il ərzində 
dərin və hərtərəfli böhrandan qlobal dəyişikliklərə və böyük inkişafa doğ-
ru məsuliyyətli və şərəfli yol keçmişdir. Bir daha yəqin edirik ki, görkəmli 
siyasətçi və dövlət  xadimi Heydər Əliyevin 1993-cü ilin böhranlı aylarında 
gerçəkləşdirdiyi xilaskarlıq missiyası müstəqillik aktı ilə, sadəcə, elan olun-
muş yeni suveren respublikanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək, 
sonrakı böyük gələcəyin zəruri təməllərini yaratmaq baxımından ölkənin 
taleyində necə önəmli rol oynamışdır.

Müstəqil Azərbaycanın 
İlham Əliyev zirvələri

Sözü ilə əməli üst-üstə düşən lider
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçısı kimi İlham Əliyevin 
siyasi hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən 
başladığı və bizim günlərə qədər uğurla 
davam etməkdə olan regionların sosial-
iqtisadi inkişafı üzrə proqramların həyati 
zərurətdən doğan və ölkə üçün xüsusi 
əhəmiyyətə malik bir strategiya kimi həyata 
keçirilməsi respublikamızda fərqli inkişaf 
səviyyəsinə gəlib çatmaqda hərəkətverici 
bir missiyanı yerinə yetirmişdir. Azərbaycan 
rayonlarında icra edilən genişmiqyaslı 
infrastruktur layihələri, təsərrüfat proq-
ramları, möhtəşəm sosial-mədəni quru-
culuq işləri ölkəmizin simasını tamamilə 
dəyişdirmişdir. Regionlarda aqrar sektorla 
yerli sənayeləşmənin birinin-digərini 
tamamlaması, əhalinin ərzaq tələbatının 
ödənilməsi ilə yanaşı, həm də xammal və 
emal proseslərinin iqtisadi cəhətdən daha 
səmərəli şəkildə tənzimlənməsi ölkədə 
hərtərəfli və ahəngdar inkişafın təmin 
edilməsini gerçəkləşdirmişdir.

Bu gün nəinki Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
ölkələri miqyasında, hətta əksər Avropa 
dövlətlərində Azərbaycandakı səviyyədə 
regionların inkişafını müşahidə etmək 
çətindir. İndi Azərbaycanın bütün rayon-
ları xalqımız üçün yaşayıb-yaratmalı, 
qurub-tikməli, rahat və firavan şəkildə 
ömür sürməli bir məkana çevrilmişdir. 
İlk növbədə, rayonların təsərrüfat im-
kanları genişlənmiş və bazara çıxarılan 
məhsulların həcmi və keyfiyyəti artmışdır. 
Hazırda aparılan məqsədyönlü dövlət 
siyasəti sayəsində Azərbaycanın regionları 
da paytaxt miqyasında böyük ixrac imkan-
larına malik münbit bir bazar funksiyasını 
daşımaqdadır. Yaxud, Azərbaycanın regi-
onlarında tikilən məktəb və ya xəstəxana 
binaları ilə Bakı şəhərindəki təhsil və tibb 
müəssisələri arasında ciddi bir fərq yoxdur. 
Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərini re-
gionlarla əlaqələndirən və dünyaya açılan 
avtomobil yolları yüksək dünya standartı 
səviyyəsindədir.

Son illərdə Prezident İlham 
Əliyevin irəli sürdüyü irimiqyaslı 
kənd təsərrüfatı proqramları-- 

çayçılıq, pambıqçılıq, çəltikçilik, ipəkçilik, 
tütünçülük layihələri və həmin proqramların 
həyata keçirilməsi sahəsində əldə olunan 
mühüm iqtisadi nəticələr Azərbaycanın 
regionlarına yeni həyat gətirmişdir. Rayon 
mərkəzləri və kəndlərimiz tanınmaz olmuş-
dur. Bütün bunların fonunda müasir dövrdə 
Azərbaycan regionunun canlı, dinamik 
inkişaf səviyyəsi bütün böyük ritmləri ilə 
qabarıq şəkildə nəzərə çarpmaqdadır. 
Əhatə etdiyi böyük miqyasa və mühüm 
iqtisadi əhəmiyyətinə görə uğurla həyata 
keçirilməkdə olan regionların sosial-iqtisadi 
inkişafı üzrə dövlət proqramlarını “Prezi-
dent İlham Əliyevin özünəməxsus QOEL-
RO planı” adlandırmaq olar. Bu, regional 
inkişafda yeni tipli dövlət başçısı İlham 
Əliyevin fəth etdiyi zirvədir.

Müstəqillik dövründə nəqliyyat infrast-
rukturunun inkişaf etdirilməsi sahəsində də 
ölkəmiz çox böyük uğurlara imza atmışdır. 
Bakı şəhərində inşa edilən möhtəşəm 
körpülər, yeraltı keçidlər və dayanacaqlar 
meqapolis miqyaslı paytaxtda nəqliyyat 
infrastrukturunun tamamilə yenidən qu-
rulması ilə nəticələnmişdir. Azərbaycanın 
coğrafiyasının bütün çıxış nöqtələrinə doğ-
ru çəkilən yeni yollar mükəmməl nəqletmə 
səviyyəsindədir. Ölkəmizin bütün region-
larını əhatə edən genişzolaqlı avtomobil 
yolları həm də respublikamızı iqtisadi və 
mədəni cəhətdən inkişaf etdirən at gücü 
funksiyasını daşıyır.

Dövlət başçısı İlham Əliyevin adı 
və yorulmaz fəaliyyəti ilə birbaşa bağ-
lı olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən nəhəng 
nəqliyyat qovşağıdır. Bakı-Tbilisi-Qars 
marşrutu beynəlxalq miqyasda Prezident 
İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti 
nəticəsində meydana çıxmış “Dəmir İpək 
yolu” kimi qəbul olunur. Bu, tarixi İpək 
yolu marşrutuna müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının möhtəşəm əlavəsidir. 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir İpək yolunun 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Qars şəhərindən 
Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi 
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
qədər uzadılması ilə bu böyük magistral 
İran İslam Respublikasının dəmir yollarına 
qoşularaq ətrafdakı Asiya ölkələrini də 

əhatə edə biləcəkdir. Beləliklə, Avrasiya 
ölkələrinə yeni bir mühüm strateji marşrut 
açılacaqdır.

Azərbaycana sürət qatarı anlayışını da 
Prezident İlham Əliyev gətirmişdir. Sürətli 
qatar, sadəcə, yeni tipli dəmir yolu olmaqla 
qalmayıb, həm də Azərbaycanın bütün 
istiqamətlər üzrə sürətli inkişafının böyük 
paroludur. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir İpək 
yolunu Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizləri böyük müvəffəqiyyətlə davam 
və inkişaf etdirir, şaxələndirir. Bu gün 
Azərbaycan beynəlxalq tranzit yollarının 
qovşağı olan inkişaf etmiş ölkə missiyasını 
həyata keçirir. Böyük magistral yollar özü-
nün arxasınca ölkəmizdə güclü iqtisadiy-
yata geniş yol açmaqla bərabər, turizmin, 
elmin və mədəniyyətin inkişafı üçün də 
müstəsna imkanlar yaradır.

Bütün bunlar isə dünyada qəbul 
olunmuş yeni İntibah mərhələsinin ən 
mühüm şərtlərindən birinin, tranzit ölkəyə 
çevrilməyin Azərbaycanda ən sərfəli 
və əlverişli şəkildə həyata keçirilməsi 
deməkdir. Hava nəqliyyatında və gəmiçilik 
sahəsində tikilən aeroportlar, salınan 
limanlar, istifadəyə verilən gəmiqayırma 
zavodları, bu zəmində Ələt İqtisadi Zona-
sının yaradılması respublikamızın daha 
sürətli inkişafına təkan verir. Beləliklə, artıq 
Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat bazarını 
fəth etmiş ölkə statusu qazanmışdır. Bu 
da Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan 

Respublikasına qazandırdığı mühüm bir 
Zirvədir.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi və 
Prezident İlham Əliyevin dünyanın bir 
nömrəli beynəlxalq təşkilatının iclasları-
na rəsmi olaraq sədrlik etməsi və həmin 
mötəbər kürsüdən planet miqyasında 
çağırışlar səsləndirməsi müstəqil dövlətimiz 
üçün möhtəşəm zirvədir! Bu zirvəni yalnız 
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin döv-
rünün ən böyük supergüclərindən biri olan 
SSRİ-də Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü 
səviyyəsinə qalxması ilə müqayisə etmək 
olar. Azərbaycan Respublikasını Siyasi 
Büro səviyyəsindən Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı mərtəbəsinə çıxarmaq etibarlı 
siyasi varisliklə güclü müasirlik ruhunun qar-
şılıqlı əlaqəsi və vəhdəti sayəsində mümkün 
ola bilmişdir.

Son illərdə Azərbaycan Respublikasının 
beynəlxalq miqyasda xüsusi çəkisi olan Av-
ropa Birliyi Nazirlər Şurasına və Qoşulma-
ma Hərəkatına sədrlik etmək səlahiyyəti qa-
zanması çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin yeni 
mərhələdəki nadir hadisələridir. Müstəqillik 
qazanmış yeni dünya dövlətləri arasında 
belə yüksək etimad səviyyəsinə qalxa bilmiş 
digər ölkələr göstərmək çətindir. Bu yüksək 
zirvələrin qazanılmasında iki mühüm amil-- 
Azərbaycan Respublikasının inkişafı və 
Prezident İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri 
mühüm rol oynamışdır.

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-
mədəni cəhətdən əldə etdiyi böyük 
nailiyyətlər və müstəqil dövlətin sükanı 
başında möhkəm dayanmış Prezident 
İlham Əliyevin liderlik məharəti beynəlxalq 
təşkilatların heç də həmişə birmənalı olma-
yan meyarlarını aşmaqla əsas şərtlərdən 
biri olmuşdur. Üstəgəl, dövlət başçımızın 
möhkəm siyasi iradəsi ilə yanaşı, ge-
niş analitik təfəkkürü, qeyri-adi natiqlik 
məharəti, xarici dillərə dərindən bələdliyi 
də əsas faktorlar sırasında Azərbaycana 
böyük nüfuz gətirmişdir.

Bundan başqa, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin 

gənc nəslinə müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qrantı hesabına respublikamız-
da ali təhsil almaq imkanlarının açılması 
inkişafımızın yeni tarixi mərhələsinin 
mühüm göstəricilərindəndir. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin 
İnkişafı Fondunun, Gənclər Fondunun və 
Dövlət Neft Şirkətinin də qrantları hesa-
bına xarici ölkələrdə müştərək layihələrin 
həyata keçirilməsi inkişafın İlham Əliyev 
mərhələsinin reallıqlarındandır.

Bu həm də gənc Azərbaycan Res-
publikasının qısa müddət ərzində yar-
dım alan ölkədən qrant verən, donor 
ölkəyə çevrilməsi deməkdir. Bu cəhətdən 
müstəqil Azərbaycan Respublikası hazırkı 
mərhələdə Cənubi Koreya, Malayziya, 
Sinqapur kimi yeni dünya divləri sırasına 
doğru inamla yol gedən ölkə imici qazan-
maqdadır.

Cəmi bir il ərzində-- 2018-ci ildə 
NATO və Avropa Şurası kimi iki 
nəhəng beynəlxalq təşkilatın, 

nəhayət ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həll edilməsi haqqında 
qərarlar qəbul etmələri Prezident İlham 
Əliyevin apardığı məqsədyönlü və ardıcıl 
xarici siyasətin gəlib çatdığı mühüm 
nöqtədir. Bütün bunlar ölkə başçısı İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə beynəlxalq aləmdə, 
xarici siyasətdə hansı yüksək zirvədə da-
yandığını parlaq şəkildə nümayiş etdirir.

Azərbaycan--Türkiyə Birliyi və qar-
daşlığı: “Bir millət-- iki dövlət”in birgə hərbi 
paradı--bu da bir Zirvə! Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması və 
uğurlu fəaliyyəti yeni bir Zirvə!

Ölkədə yaradıcı ziyalılığın, elm 
və təhsilin inkişaf etdirilməsinə xüsu-
si qayğı göstərmək ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci 
mərhələsindən etibarən əsası qoyulmuş 
dövlət əhəmiyyətli strategiyadır. Pre-
zident İlham Əliyev üçün də elmin və 
təhsilin, ədəbiyyatın və incəsənətin inkişaf 
etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biridir. 
Möhtərəm Prezident üçün Azərbaycan elmi 
ölkənin inkişafına və xalqın sosial rifahı-
nın daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət 
göstərən bir sahəyə çevrilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyasında həyata keçirilən islahatlar 
ölkəmizdə fundamental tədqiqatların inki-
şaf etdirilməsi ilə bir sırada, həm də elmi 
fəaliyyət sahəsində innovasiyaların tətbiq 
olunmasına, sahibkarlıq mühitinin inkişafı-
na meydan açmışdır. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevin xüsusi 
sərəncamı ilə Milli Elmlər Akademiyasında 
yeni yaradılmış Yüksək Texnologiyalar 
Parkı və ona bağlı olan Təcrübə Sənaye 
Zavodu elmi mühitlə istehsalatın, bazar 
münasibətlərinin qarşılıqlı əlaqələrinin 
formalaşdırılmasına geniş imkanlar açır. 

Yüksək Texnologiyalar Parkı həm də 
AMEA-nın alimləri və gənc mütəxəssisləri 
üçün elmin istehsalatda tətbiq edilməsi 
üçün əhəmiyyətli bir platformadır. Əslində 
bu, ölkəmizdə müstəqillik dövrünün yeni 
tipli Elmlər Akademiyasını yaratmaq 
deməkdir. Bu istiqamətdə aparılan ge-
nişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
əsasında Bakı şəhərinin Zığ şosesi 
ərazisində salınmış müasir tipli yeni Akade-
miya Şəhərciyi XXI əsrin fərqli Milli Elmlər 
Akademiyasının ilkin modelidir.

Milli Elmlər Akademiyasının müdafiə 
sənayesi istiqamətində hərbi təyinatlı 
məhsullar istehsal etməsi Azərbaycanda 
akademiya anlayışının yenidən qurulmaq-
da olmasından xəbər verir. Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisində Elm və 

təhsil komitəsinin hazırladığı “Elm haqqın-
da” qanunun 2015-ci ildə qəbul olunması 
və AMEA-da müstəqillik dövrünün birinci 
nizamnaməsinin hazırlanıb təsdiq edilməsi, 
fəaliyyət mexanizmlərinin işə salınması 
ölkədə elmi yeni inkişaf müstəvisinə çıxar-
mağa geniş üfüqlər açır. 

Uzun illər əsasən fundamental 
tədqiqatlarla məşğul olan Milli Elmlər 
Akademiyasında indiki mərhələdə 
sənayeləşmə, innovasiya və sahibkarlıq 
sahələrinin ön mövqeyə çıxarılması faktiki 
olaraq yeni akademiya qurmaq deməkdir. 
Elm sahəsində baş vermiş bu yeniləşmə 
Prezident İlham Əliyevin elm siyasətinin 
mühüm nəticəsidir.

Azərbaycan Respublikasında 
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, 
idman istiqamətlərinin inkişafına 

da Prezident İlham Əliyev öz möhürünü 
vurmuşdur. Diqqətlə fikir versək, görərik 
ki, Azərbaycan artıq ali məktəblər ölkəsinə 
çevrilmişdir. Paytaxtımız Bakı şəhərində 
yerləşən universitetlərlə ölkəmizin regi-
onlarında fəaliyyət göstərən ali məktəblər 
nə maddi-texniki bazasına, nə də elmi-pe-
daqoji potensiallarına görə əsaslı şəkildə 
fərqlənir. Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin müasir inkişafı dünyanın ən yaxşı 
universitetləri ilə müqayisə oluna bilər. ADA 
Universiteti yeni tipli universitet quruculu-
ğuna örnəkdir. Ali Neft Məktəbi müstəqil 
dövlətin neft strategiyasını həyata keçirə 
biləcək yüksəkixtisaslı mütəxəssislər hazır-
layan müasir tipli ali təhsil ocağıdır. 

Bakı Dövlət Universiteti, İqtisad 
Universiteti, Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti, Dillər Universiteti, Peda-
qoji Universitet, Slavyan Universiteti və 
başqa ali təhsil müəssisələri qısa müddət 
ərzində yeniləşmənin və müasirləşmənin 
nümunəsini göstərmişdir. Xəzər Universi-
teti dövlət və özəl ali məktəblərin rəqabət 
mühitində tarazlığı qoruyub saxlamaq 
imkanları ilə ağırlıq təşkil edən ali məktəb 
statusunu məsuliyyətlə yerinə yetirir. Ali 
təhsil sahəsində baş verən bu yeniləşmə 
hərəkatı nəticə etibarilə təhsilin digər 
mərhələlərində də müasirləşməyə özünün 
müsbət təsirini göstərir.

İlham Əliyevin müstəqil dövlətçilik 
təlimi əsasında meydana çıxmış “Təhsil 
haqqında” (2009), “Məktəbəqədər təhsil 
haqqında” (2017), “Peşə təhsili haqqında” 
(2018), “Ümimi təhsil haqqında” (2019) qa-
nunlar ölkəmizdə təhsilin bütün mərhələləri 
üzrə dövlət siyasətinin uğurla həyata 
keçirilməsinə xidmət edir. Yeni təhsil mühiti 
və yeniləşmiş Azərbaycan təhsili xalqımızı 
və ölkəmizi bütün yönləri ilə irəli aparmaq 
missiyasını müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. 
Son 16 ildə Azərbaycanda 3 mindən çox 
məktəbin tikilməsi və ya əsaslı şəkildə 
yenidən qurulması, müasir texnologi-
ya ilə təchiz olunması inqilabi nailiyyət, 
Azərbaycan təhsilində yeni zirvədir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
elminin inkişafı üçün yeni üfüqlər açmış-
dır. Planetin riyaziyyat mogikanı Lütfi 
Zadə Azərbaycan elminə dünya şöhrəti 
qazandırmışdır. Modern düşüncəli İlham 
Əliyevin siyasi-diplomatik erası isə milli 
elm və mədəniyyətimizi yeni mərhələyə 
çıxarmışdır. Dünya şöhrətli Xalq rəssamı 
Tahir Salahovun böyük sənətdə Zirvəyə 
çevrilməsi, Xalq artisti Müslüm Moqa-
mayevin, Xalq rəssamı Ömər Eldarovun 
incəsənət sahəsində zirvələr fəth etmələri 
Azərbaycan dövlətinin və xalqının çağdaş 
dünyada böyük uğurudur.

Azərbaycan Respublikasının Qərb 
ölkələrindən qabaq yüksək səviyyədə və 
çox mütəşəkkil şəkildə Avropa Oyunları 
keçirməsi, idmançılarımızın böyük uğurlar 
qazanması idman sahəsində qazanılan 
zirvələrdir. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına 
evsahibliyi etmək və idmanın əsas növləri 
üzrə dünya çempionu adı qazanmaq, bü-
tün ölkələrdən çox qızıl medal sahibi olmaq 
da zirvələrdən biridir. Bu gün Bakı-Tbilisi-
Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Qars kimi layihələrin 
gerçəkləşməsi ilə, bütövlükdə, Azərbaycan 
XXI əsrin zirvəsində dayanır.

Nəhayət, Azərbaycan Ordusunun 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərindəki böyük 
qələbəsi, Əlahiddə Azərbaycan Ordusu-
nun 2018-ci ilin uğurlu döyüş əməliyyatları 
nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublika-
sındakı 11 min hektarlıq ərazini işğaldan 
azad etməsi və Ermənistan üçün strateji 

əhəmiyyətə malik olan İrəvan-Laçın ma-
gistral yoluna nəzarəti ələ keçirməsi yeni 
tarixi epoxanın çox mühüm hərbi-siyasi 
uğurudur. Azərbaycan əsgərinin düşmən 
sərhədində yerləşən, dəniz səviyyəsindən 
1800 metrlik yüksəkliyə malik olan Şərur 
rayonu ərazisindəki Qızılqayanın ən uca 
nöqtəsinə Azərbaycan bayrağını taxması 
hərb tariximizin böyük hadisəsidir.

Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad 
olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndində 
yenidən insanların məskən salması, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı 
Günnüt kəndinin düşmən tapdağından 
xilas edilməsi Dağlıq Qarabağın saba-
hına nikbin baxmağa əsas verir. Bu real 
hadisələr bir daha göstərir ki, hansı yolla 
olur-olsun Azərbaycan dövlətinin işğal edil-
miş ərazilərini geri qaytaracağı, məcburi 
köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdaca-
ğı gün çox da uzaqda deyildir.

Prezident İlham Əliyevin böyük 
məsuliyyət və məharətlə apardı-
ğı hərb və sülh siyasətinin real 

nəticələri Azərbaycanın haqq işinin, ədalətli 
mübarizəsinin qalib gələcəyinə böyük ümid 
yaradır. Azərbaycan xalqı möhkəm inanır 
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məhz Pre-
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qələbə 
ilə başa çatdırılacaqdır.

Nəhayət, Heydər Əliyev-- İlham Əliyev 
epoxası çoxəsrlik Azərbaycan tarixində 
möhtəşəm Zirvədir. İlham Əliyev erası 
tarixə zirvələr epoxası kimi yazılmaqda 
davam edir. Müstəqil Azərbaycan Res-
publikası müasir inkişafın İlham Əliyev 
zirvələri dövrünü yaşayır. Dünya liderləri 
sırasında özünəməxsus yeri və mövqeyi 
olan görkəmli dövlət xadimi, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyev xalqımızı və ölkəmizi 
böyük bacarıqla, qətiyyətlə, uzaqgörənliklə 
Zirvədən Zirvəyə və Qələbədən Qələbəyə 
doğru aparmaqda davam edir. Bu gün 
Azərbaycan dünyanın Qafqazdan ucalan 
yeni bir zirvəsi kimi görünür.

Azərbaycan xalqı inanır ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin komandanlığı ilə fəth 
ediləcək növbəti Zirvə Dağlıq Qarabağ və 
Şuşa qalası olacaqdır!..

Azərbaycan Respublikasının  
Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il  
aprelin 11-də yenidən ölkəmizin Rəhbəri 
seçilməsinin bir ili görülən işlərin, həyata 
keçirilən tədbirlərin, qazanılan nailiyyətlərin 
miqyasına görə bir neçə illərə bərabər tarixi 
addımdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətini və 
xalqımızı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə daha neçə-neçə uğurlu illər, möhtəşəm 
zirvələr, işıqlı sabahlar gözləyir.

İsa HƏBİBBƏYLİ, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli 

Məclisin Elm və təhsil komitəsinin 
sədri, akademik

Müstəqil Azərbaycanın 
İlham Əliyev zirvələri

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı 
arasında siyasi, iqtisadi, energetika, nəqliyyat 
və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlığın 
həyata keçirildiyi qeyd olunub. Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyində artan 
rolu və TANAP layihəsinin bu məsələdə 
böyük əhəmiyyəti vurğulanıb. Eyni zamanda, 
Azərbaycanın yerləşdiyi regiondakı vəziyyət, 
regional təhlükəsizlik və çağırışlar haqqında da 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Görüşdə Ermənistan--Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə olunub. 
Prezident İlham Əliyev münaqişənin hazır-
kı vəziyyəti barədə məlumat verib. Avropa 
İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tusk 
Azərbaycanın dünyəvi və müasir cəmiyyət 
quruculuğu sahəsində müsbət təcrübəyə malik 
olduğunu qeyd edib.

Aktau, 12 avqust 2018-ci il

Avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau 
şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçı-
larının V Zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Zirvə 
toplantısında iştirak edib. Xəzəryanı dövlətlərin 
dövlət başçılarının V Zirvə toplantısını açıq 
elan edən Qazaxıstan Prezidenti Nursultan 
Nazarbayev “Xəzər günü” ilə eyni vaxtda 
keçirilən sammitin əhəmiyyətindən danışıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Zirvə toplantısında çıxışında deyib:

“2010-cu ildə Xəzəryanı ölkələrin dövlət 
başçılarının Bakıda keçirilmiş III Zirvə Top-
lantısı ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlığın 
möhkəmləndirilməsi işinə mühüm töhfəsini 
vermişdir. Həmin zirvə toplantısında regionda 
təhlükəsizliyin və sabitliyin qorunub saxlan-
ması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyan 
“Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzalanmışdır. 
Orada ilk dəfə konseptual olaraq suverenlik və 
balıqçılıq zonaları yüksək səviyyədə razılaş-
dırılmışdır. Sammitdə, həmçinin Xəzəryanı 
dövlətlərin Xəzər dənizində əməkdaşlığının 
əsas prinsipləri razılaşdırılmışdır. Bu prinsiplər 
dövlətlərin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörməti, Xəzərin sülh, mehriban 
qonşuluq və dostluq zonasına çevrilməsini eh-
tiva edir. Qeyd edilməlidir ki, həmin prinsiplər 
bu gün imzalanacaq “Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiya”da da öz əksini 
tapmışdır. Konvensiya fundamental normativ 
sənəd kimi Xəzər dənizinin ümumi hüquqi 
rejimini müəyyən edir”.

Sammitdə çıxış edən İran İslam Respub-
likasının Prezidenti Həsən Ruhani, Rusiya 
Prezidenti Vladimir Putin və Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov 
zirvə görüşünün əhəmiyyətinə toxunaraq 
onun Xəzəryanı ölkələr arasında əməkdaşlığın 
daha da inkişafına güclü təkan verəcəyini, 
siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin 
dərinləşməsinə xidmət edəcəyini bildiriblər.

Soçi, 1 sentyabr 2018-ci il

Soçi şəhərindəki “Boçarov Ruçey” dövlət 
iqamətgahında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Federasiya-
sının Prezidenti Vladimir Putinin görüşü olub.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin:
 -- Qeyd etmək istərdim ki, bizim 

görüşlərimiz müntəzəm xarakter daşıyır 
və bu da təbiidir, qarşılıqlı fəaliyyətimizin 
əhatə dairəsi çox genişdir. Biz bunu strateji 

tərəfdaşlıq adlandırırıq. Münasibətlərimiz həm 
siyasi, həm də iqtisadi istiqamətdə inkişaf 
edir. Keçən il qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsinin 
həcmi 34 faiz, hətta 34 faizdən də çox artıb, 
bu ilin birinci yarısında isə mülki təyinatlı 
məhsulların satış həcmi 20 faiz artıb. Bu, çox 
yaxşı göstəricidir. Lakin təbii ki, bizim həmişə 
danışmağa mövzumuz var. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: 
– Bütün sahələrdə əlaqələrimizin in-

kişaf səviyyəsindən biz də məmnunuq. 
Münasibətlərimiz tam dəyərli, çox səmərəli 
şəkildə inkişaf edir, fəal siyasi dialoq xarakteri 
daşıyır. Siz əmtəə dövriyyəsinin artmasını qeyd 
etdiniz. Bu da ölkələrimizin iqtisadiyyatların-
da müsbət meyillərə dəlalət edir. Bu, həm də 
onu göstərir ki, iqtisadi əməkdaşlığın böyük 
potensialı var. 

Əlbəttə, bu gün biz Ermənistan 
--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
tənzimlənməsi ilə bağlı məsələləri, regional 
problemləri də müzakirə edəcəyik. Bu gündəlik 
yetərincə genişdir. Əminəm ki, bizim bugünkü 
görüşümüz münasibətlərimizə əlavə impuls 
verəcək. 

Düşənbə, 28 sentyabr, 2018-ci il 

Tacikistan Respublikasının paytaxtı 
Düşənbə şəhərində MDB Dövlət Başçıla-
rı Şurasının məhdud tərkibdə görüşü olub. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev görüşdə iştirak edib.

Tacikistan Prezidenti ölkəsinin MDB 
çərçivəsində fəaliyyəti barədə məlumat verib. 
Prezident Emoməli Rəhmon Tacikistanın 

şuraya sədrliyi dövründə müxtəlif sahələr 
üzrə 40 iclasın keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 
Bildirib ki, ötən dövrdə terrorizm, ekstremizm, 
narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi, iqtisadi 
sahədə cinayətkarlıq, qanunsuz miqrasiya, 
insan alverinə qarşı mübarizə məsələləri qarşı-
lıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətlərini təşkil edib. 
“MDB çərçivəsində qəbul edilən sənədlərə mü-
vafiq olaraq iqtisadi sahədə əməkdaşlıq müsbət 
nəticələr verib”, -- deyən Tacikistan Prezidenti 
humanitar sahənin inkişafına da xüsusi diqqət 
yetirildiyini vurğulayıb.

İzmir, 19 oktyabr 2018-ci il

İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı 
zavodunun açılış mərasimində iştirak ediblər. 
Bildirilib ki, “Star” zavodunun ümumi neft 
emalı gücü 10 milyon ton təşkil edəcək və 
müəssisənin əsas xammal tədarükçüsü kimi 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 
-- SOCAR çıxış edir. SOCAR-ın 6,3 milyard 
dollar kapitalla Türkiyənin İzmir şəhərinin 
Əliağa rayonunda, “Petkim” neft-kimya 
kompleksinin ərazisində inşa etdiyi bu zavodda 
avqustdan etibarən sınaq məqsədilə xam neft 
emalına başlanılıb. Zavoda ilk neft yükü 
məhz Azərbaycandan olmaqla 80 min ton 
“Azeri Light” markalı neft çatdırılıb. Zavod 
5 milyon ton dizel yanacağı istehsal etmək 
imkanına malikdir və Türkiyənin idxalının 
40 faizə düşməsinə səbəb olacaq. Həmçinin 
mayeləşdirilmiş qazın idxal səviyyəsi də 70 
faizə enəcək. Zavod ildə 1,6 milyon ton təyyarə 
yanacağı istehsal etməklə Türkiyənin tələbatını 

tam ödəyəcək. “Star” neftin qiymətindən asılı 
olaraq hər il 6-8 milyard dollarlıq ticarət həcmi 
formalaşdıracaq. Layihənin həyata keçirilmə 
müddətində burada 19 min 500 işçi çalışıb. 
Zavod istehsala başladığı zaman 1100 nəfər 
yeni iş yeri ilə təmin olunacaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
mərasimdəki çıxışında deyib: 

“Bu gün Türkiyə --Azərbaycan qardaşlıq 
əlaqələrinin tarixində çox gözəl və əlamətdar 
bir gündür. Biz “Star Rafineri”nin açılışına 
toplaşmışıq. Xatırlayıram ki, 7 il bundan əvvəl 
əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanla burada, 
Əliağada “Star”ın təməlini qoyduq və bu gün 
bu nəhəng layihənin açılışını bərabər edirik. 
Bu, bir daha onu göstərir ki, biz qarşımıza 
qoyduğumuz bütün hədəflərə uğurla çatırıq. Bir 
daha onu göstərir ki, belə nəhəng layihələrin 
icrası üçün Türkiyə və Azərbaycan liderlərində 
güclü siyasi iradə var. Bu layihənin həyata 
keçməsinin əsas səbəbi Türkiyə-Azərbaycan 
dostluğu, qardaşlığıdır”.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan isə çıxışında deyib: 

“Təxminən bir ay bundan əvvəl Bakı-
nın Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən azad 
edilməsinin 100 illiyi tədbirləri ilə əlaqədar 
azərbaycanlı qardaşlarımızla bir yerdə idik. 
Bakıda şanlı Türkiyə və Azərbaycan ordula-
rının hərbi paradını qardaşlarımızla birlikdə 
həyəcan və qürurla izlədik. Türkiyə hərbi 
birlikləri azərbaycanlı qardaşları ilə keçmişdə 
necə çiyin-çiyinə vuruşmuşdularsa, həmin gün 
də eləcə çiyin-çiyinə addımladılar. Bu parad 
iki ölkə arasında əməkdaşlığın, iki dövlət, bir 
millət olmağımızın göstəricisi idi”.

Minsk, 19 noyabr 2018-ci il

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə 
təkbətək görüşündə dost ölkənin lideri deyib: 
“Danışmağa mövzu var. Bizim bütün sahələrdə 
-- həm ticari-iqtisadi, həm diplomatik, həm 
siyasi münasibətlərimiz yaxşıdır, hərbi sahədə 
yaxşı münasibətlərimiz var. Lakin mövcud 
münasibətləri daha da genişləndirmək müm-
kündür, buna çalışmaq lazımdır. Buna görə 
əminəm ki, Sizin Belarusa bugünkü səfəriniz 
perspektivdə bizim münasibətlərimizin 
möhkəmlənməsi yolunda yeni addım olacaq”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev: 
“Bu gün Azərbaycanda Belarus haqqında 
danışanda, ikitərəfli münasibətlərimizlə 
bağlı müəyyən hadisələri yada salanda bizim 
cəmiyyətdə həmişə çox müsbət hisslər yaranır. 
Vacib olan odur ki, bizim dostluq əlaqələrimiz 
ölkələrimizin cəmiyyətləri tərəfindən də çox 
müsbət qəbul edilir. Bilirəm ki, Belarusda da 
Azərbaycana çox xoş münasibət bəsləyirlər... 
Bunun səbəbləri çoxdur, o cümlədən Sizinlə 
şəxsi münasibətlərimiz. İnsanlar bütün bunları 
-- bizim məsələləri necə həll etməyimizi, qar-
şıya qoyulmuş hədəfə doğru necə getməyimizi 
görür və qiymətləndirirlər. Son illər bizim 
münasibətlərimizin fəallaşması, Sizinlə 
razılaşdırdığımız məsələlərin həlli dövrüdür. 
Münasibətlərimiz məhz onunla fərqlənir ki, 
biz razılığa gəldiyimiz bütün məsələləri yerinə 
yetiririk. Biz bütün beynəlxalq qurumlarda bir-
birimizi dəstəkləyirik, əməkdaşlıq edirik, Sizin 
qeyd etdiyiniz kimi, ticari-iqtisadi əlaqələrimiz 
möhkəmlənir”.

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Sözü ilə əməli üst-üstə düşən lider
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2019-cu ilin 15 aprel günü dünya 
şöhrətli Azərbaycan alimi akade-
mik Z.Ə.Əliyevanın əbədiyyətə 
qovuşmasından keçən illərin 34-cü 
anım günü olsa da, bu böyük düha 
sahibinin həyatının ayrı-ayrı detal-
ları vərəqləndikcə daxilən inanır 
və əmin olursan ki, onun şərəflə 
yaşanan ömrü heç də 62 təqvim ili 
ilə məhdudlaşa bilməz. İnanırsan 
ki, Allah-taala ona dünya durduqca 
ürəklərdə, qəlblərdə yaşayabilmə 
imkanı nəsib edib. Zərifə xanımın 
gələcək nəsillər üçün qoyduğu irs 
o qədər zəngin, o qədər dəyərli və 
çoxçalarlıdır ki, bu zənginlik, bu 
dəyər, sözün həqiqi mənasında, onun 
əbədiyaşarlığını təmin edir. Ona 
görə də ölkəmizin nəinki səhiyyə 
sistemində, tibb elmi və tibb təhsili 
sahələrində çalışan görkəmli alim 
və inzibati işçi kontingenti, eləcə də 
Vətənimizin sıravi həkimlərindən 
tutmuş, tibb təhsili alan tələbə-
gənclərinə, rezidentlərinə qədər 
olan bütün tibb işçiləri də Zərifə 
xanımı daim öz sıralarında gö-
rür, onun möhtəşəm alim nəfəsini 
duyur, hiss edir, yaradıcılıq irsinin 
zənginliklərindən lazımi qədər 
bəhrələnə bilirlər. Bu isə alim öm-
rünün təqvim məcrasından çıxaraq 
geniş kəhkəşanda qərarlaşması, 
bəşəriləşməsi, həmişəyaşarlığa 
qovuşması, anlamını təsdiqləyən 
gerçəkliyə çevrilir. 

Akademik Zərifə xanım Əliyeva 
irsinə olan səmimi məhəbbətdə, inam 
və etiqadda ülvi bir yenilməzlik var. 
Bu elə bir ülviyyətdir ki, ona heç 
bir saxtalıq, heç bir mübaliğə yol 
tapmağa qadir deyildir. Zərifə xanımı 
yaxından tanıyanlar onun haqqında 
danışanda, hər anı, hər incəlikləri 
ürəkdən, səmimiyyət duyğuları 
hopmuş canıdillikdən deyirlər. Ona 
görə də Zərifə xanım haqqında 
onun layiq olduğu dərəcədə deyilən 
hər bir xoş söz, elimizin ibarəsi ilə 
desək, “insanın ürəyinin ən incə 
tellərini titrədir”. Çünki Azərbaycan 
övladlarının akademik Zərifə 
Əliyeva şəxsiyyətinə və irsinə olan 
məhəbbəti safdır, təmizdir, səmimidir, 
riyadanuzaq, təzyiqdəniraqdır. Mən 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
həyat və fəaliyyətində ülviyyətə 
doğru gedən dəyişiklikləri keçən 
əsrin 60-cı illərinin əvvəllərindəki 
tələbəlik illərimdən şahidlik edə-edə 
gəlmişəm, dünya alimlərinin onun 
haqqında söylədikləri möhtəşəm 
həqiqətlərlə həmişə fəxr etmişəm. 

Buna görə həm də keçən əsrin 
60-cı illərinin əvvəllərində bizim 
qrupda göz xəstəlikləri fənni üzrə 
təcrübə dərsləri aparan tibb elmləri 
namizədi, dosent Ləzifə xanım 
Əliyevaya minnətdaram. Çünki 
Zərifə xanımı ilk dəfə bizim qrupun 
tələbələrinə onun bütün nəciblikləri, 
insanpərvərliyi bütün ülviyyəti ilə 
tanıdan məhz Ləzifə xanım Əliyeva 
olubdur. Onun ruhuna hörmətlə 
yanaşaraq qeyd etmək istəyirəm 
ki, Ləzifə xanım biz tələbələrin 
xatirində əbədi olaraq yaşayan 
müəllimlərimizdən biri olub. O, bizə 
təkcə dərs deməklə kifayətlənmir, 
hər birimizə səmimiyyətlə yanaşır, 
həssaslıq göstərir və vətənpərvərlik 
hissləri aşılayırdı. O, bizə həm də 
analıq münasibəti bəsləyirdi. 

O vaxtlar N.Nərimanov adına 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitu-
tunun göz xəstəlikləri kafedrası 
Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyi-
nin Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri 
İnstitutunun bazasında – Filarmoni-
yanın yanındakı bağın içərisindəki 
binada yerləşirdi. Həmişə hər şeydən 
xəbərdar olan tələbələr eşitmişdilər 
ki, Ləzifə xanımın bacısı Zərifə 
xanım Əliyeva həmin Elmi-Tədqiqat 
Göz Xəstəlikləri İnstitutunun böyük 

elmi işçisidir. Bundan sonra bir 
ailənin iki fədakar qızının eyni 
fundamental bazada göz həkimi – 
oftalmoloq ixtisası üzrə çalışması 
bizə maraqlı və cəlbedici görünürdü. 
Dərsdənkənar vaxtlardakı söhbətlər 
əsnasında biz hər iki bacının 
oftalmoloq ixtisasını seçməsinin 
“sirri” barədə Ləzifə xanıma suallar 
verəndə o, özü barədə heç nə deməz, 
lakin Zərifə xanım haqqında böyük 
həvəslə danışardı. Biz tələbələrdə 
Zərifə xanım haqqında xoş bir fikir 
formalaşmışdı və Ləzifə xanım kimi 
ona da böyük hörmət və məhəbbətlə 
yanaşırdıq. İnam və təmkinlə oftal-
mologiya elminin sirlərinə yiyələnən 
hörmətli Azərbaycan xanımları 
Zərifə və Ləzifə bacıları bəlkə 
də elə ona görə, həm zahiri, həm 
də daxili mənəviyyat gözəllikləri 
və zənginlikləri ilə bir-birinə çox 
bənzəyirdilər. Sonralar öyrənib 
bildik ki, Zərifə xanım bizim qrupun 
tələbələrinin instituta qəbul olundu-
ğundan iki il öncə, yəni 1959-cu ildə 
namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək tibb elmləri namizədi elmi 
dərəcəsinə, böyük elmi işçi elmi 
adına layiq görülüb.

Mən 1969-cu ildə Azərbaycan 
Tibb İnstitutunun insan anatomiyası 
kafedrasında işə başladıqdan sonra 
Zərifə xanımın həyat və yaradıcılığı 
ilə daha yaxından tanış ola bilmək 
imkanı əldə etdim. ATİ-nin rektor-
larından olan görkəmli oftalmoloq-
alim Zəhra xaınm Quliyevanın Zərifə 
xanım haqqındakı şirin, inandırıcı 
xatirələri canıma hopdu. Akademik 
Əhliman Əmiraslanovun bu barədəki 
çıxışları bir monumentallıq yarat-
dı və mən bir növ özümü Zərifə 
xanım irsinin pərəstişkarlarından və 
araşdırıcılarından biri kimi görməyə 
başladım. Xoşbəxtlikdən mən, eyni 
zamanda, görkəmli dövlət və elm 
xadimi Zərifə xanım Əliyevanın atası 
Əziz Əliyevin irsi ilə də maraq-
lanmaq nəsib olmuşdu. Bu paralel 
araşdırmalar mənə çox kömək etdi. 
Məntiqlə başa düşüb, dərk etdim ki, 
Zərifə xanım niyə namizədlik disser-
tasiyasının mövzusunu məhz traxo-
maya həsr edib. Sonralar öyrəndik ki, 
Zərifə xanımın namizədlik disserta-
siyası işinin mövzusu Azərbaycanda 
ən çox yayılmış göz xəstəliklərindən 
olan traxoma xəstəliyinin epidemi-
ologiyasına, müalicəsinə və onun 
qarşısının alınması üçün profilaktik 
tədbirlərin işlənib hazırlanmasına 
həsr olunubdur. O, bununla bir növ 
görkəmli dövlət və elm xadimi olan 
atası Əziz Əliyevin XX əsrin 30-40-
cı illərində ölkədə traxomanın ləğvi 
üzrə apardığı işləri yeni rakursda 
davam etdirirdi. 

Böyük anatom-alim Kamil 
Balakişiyev deyirdi ki, müəllim hər 
şeydən əvvəl dərs dediyi tələbələri öz 
övladı qədər sevməyi bacarmalıdır. 
Əgər müəllimdə dərs dediyi tələbəyə 
qarşı belə münasibət yoxdursa, o, 
fənnini tələbəyə nə sevdirə bilər, 
nə də onu mütaliəyə cəlb edə bilər. 
Bu xüsusiyyətlər Ləzifə xanım 
Əliyevada qabarıq şəkildə nəzərə 

çarpırdı və əsas da o idi ki, bu, çox 
təbii alınırdı. Bu məqamda haşiyə 
çıxaraq qeyd etmək istəyirəm 
ki, belə ünsiyyəti bizim qrupun 
tələbələrinə, həm də bizə anatomiya 
fənnindən dərs deyən Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin 
bacısı Bikəxanım Əlizadə tərəfindən 
görmüşdük. Biz bu iki böyük 
müəllimən izahatlarına diqqətlə 
qulaq asır, dərslərin mövzusunu 
tam mənimsəyir, asudə vaxtlarda 
söylədikləri həyati söhbətlərini də 
məmnuniyyətlə dinləyirdik. 

Yadımdadır ki, Ləzifə xanım 
o vaxtlar bizə Elmi-Tədqiqat Göz 
Xəstəlikləri İnstitutunun böyük 
elmi işçisi Zərifə xanım Əliyeva və 
ATİ-nin oftalmologiya kafedrasının 
müdiri, Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasnın müxbir üzvü, 
professor Ümnisə xanım Musabəyli 
haqqında, onların oftalmologiya 
sahəsindəki elmi-tədqiqat işlərinə 
və bu işlərin elmi-praktik dəyərinə 
dair maraqlı söhbətlər aparırdı. Biz 
dəfələrlə həm həkim, alim perso-
nalının, həm də xəstə kontingenti-
nin onlara necə böyük hörmət və 
məhəbbətlə yanaşmalarının şahidi 
olmuşduq, daha doğrusu bunu hər 
addımda görür və hiss edirdik. Mən 
tale qismətimiz olan Ləzifə xanımın 

ruhu qarşısında indi də baş əyirəm ki, 
o, bizdə hələ tələbəlik illərində Zərifə 
xanımın alim böyüklüyü, vətəndaş 
aliliyi, həkim şəfqətliliyi haqqın-
da ilk və unudulmaz təəssüratlar 
oyatmışdı. Bir var ki, böyük alim 
haqqında yazılan müəyyən cansız 
rəqəmləri oxuyub nəticə çıxarasan, 
bir də var ki, onun daxili aləminə 
sirayət edə bilib, həyatda gördüyün 
şəxsiyyətin insanlıq meyarlarını, 
onun alim zəkasını canlı ünsiyyətdə 
dərk edib nəticə çıxarasan. Təbii ki, 
mən Zərifə xanımla şəxsən birbaşa 
ünsiyyətdə olmamışam, lakin, Ləzifə 
xanımın köməyi ilə biz tələbələr 
qrup şəklində tez-tez Zərifə xanımın 
palatasında, iş otağında olur, onun 
xəstələri necə müayinə etməsini, on-
larla qurduğu ünsiyyəti, xəstələrə əsl 
həkimlik deontologiyası ilə yanaşma 
tərzini əyani şəkildə gözlərimizlə 
görür, duyur, hiss edirdik. 

Sonralar mən Zərifə xanımın 
yazdığı həkimlik deontologiyası-
na aid “Yüksək etimad” kitabını 
oxuyanda bir daha inandım ki, onun 
həkimlik deontologiyası heç də 
kitablardan gələn ümumiləşmiş stan-
dart, yeknəsək fikirlər toplusu deyil, 
əksinə, bu, alimin qanına, canına, 
daxili aləminə irsən ötürülən spesifik 
bir deontologiyadır. Bu, Əziz Əliyev 
və Leyla xanım kimi əsl azərbaycanlı 
ailələrinin tərbiyə genlərindən 
süzülüb gələn məxsusi bir deontolo-

giyadır. Ona görə də görkəmli alim 
qəlbinin səsinə qulaq asaraq bunları 
qələmə almamağın mümkünsüzlüyü-
nü var gücü ilə hiss edəndə məşhur 
“Yüksək etimad” kitabını yazıb 
onu tibb sahəsində çalışan bütün 
mütəxəssislərin stolüstü kitabına 
çevirə bildi. Sonralar bu kitaba 
“nəzirə” yazanlar da tapıldı. Lakin 
Zərifə xanım Əliyevanın qəlbinin 
dərinliklərindən, insanlıq məhəbbəti 
hopub gələn bir kitabın bir sözü, bir 
cümləsi belə titrəmədi, əksinə, onun 
təsir qüvvəsi yüz qat artdı, çoxaldı. 
Akademik Z.Əliyevanın qələmə 
aldığı əsərlər içərisində həkimlik 
deontologiyasına həsr etdiyi “Yüksək 
etimad” kitabı öz orijinallığı, mövzu 
genişliyi, fəlsəfi motivləri, tərbiyəvi 
əhəmiyyəti, etik norma meyarları 
cəhətdən son dərəcə əhəmiyyətli və 
lazımlı əsərlərdəndir.

O vaxtlar biz tələbələr əbədi 
məhəbbət və mərhəmət nəğməsinə 
bənzər bu ömür yolunun tarixi an 
fürsətini, bəlkə də, tam şəkildə 
dərk edib dəyərləndirə bilmirdik. 
Ancaq xoşhalıq ki, biz o anı yaşa-
mışıq, o ünsiyyəti görmüşük, onu 
tələbə qəlbimizlə öz bildiyimiz kimi 
yozmaqda, obyektiv dəyərləndirə 
bilməkdə yanılmamışıq. Yadım-
dadır ki, biz 1966-cı ildə institutu 

bitirəndə görkəmli ictimai xadim və 
alim Maqsud Əlizadə ATİ-yə təzəcə 
tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsinə 
göndərilmişdi. Maqsud müəllim 
həmin ilin iyun ayının əvvəllərində 
institutun qrup nümayəndələrini, 
fəallarını yığıb söhbət keçirdi, hər 
birimizi dinləyəndən sonra buraxılış 
gecəsində çıxış etmək üçün iki nəfəri 
seçdi. Onlardan biri indiki nevrolo-
giya və tibbi genetika kafedrasının 
professoru Zakir Əliyev, digəri isə 
mən oldum. Tədris işləri üzrə pro-
rektor Maqsud Əlizadə bizə keçirilən 
məzun gecəsində çıxış etmək üçün 
istiqamət verdi. Filarmoniyanın 
yay salonunda keçirilən buraxılış 
gecəsində mən Azərbaycan Dövlət 
Tibb İnstitutunun ağsaçlı loğman-
larından, qayğıkeş müəllimlərdən 
danışaraq, onlara məzun 
tələbələrimiz adından təşəkkür və 
minnətdarlığımızı yetirdim. O, 
şəxsiyyətlər sırasında Zərifə xanım 
Əliyeva və Ləzifə xanım Əliyevanın 
da adlarını hörmətlə qeyd etdim. 

Mən heç bir mübaliğəyə yol 
vermədən səmimi deyirəm ki, o 
vaxtlar Zərifə xanım Əliyeva ilə 
Ləzifə xanım Əliyeva bacıları bizim 
gözümüzdə, tələbə təfəkkürümüzdə 
ən əlçatmaz zirvəyə çevrilmişdilər. 
Bizim buraxılış bayramımızdan 
10 il sonra 1976-cı ildə ölkəmizin 
elmi elitasından rəsmi xəbər çat-
dırıldı ki, Zərifə xanım Əliyeva 

Moskvada H.Helmqolts adına 
Elmi-Tədqiqat Göz Xəstəlikləri 
İnstitutunda müvəffəqiyyətlə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə edib və 
tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsinə 
layiq görülüb. Həmin dövrdə mən 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu-
nun insan anatomiyası kafedrasında 
baş müəllim vəzifəsində çalışırdım. 
Yaxşı yadımdadır ki, bu xəbər bizim 
institutda fərəh hissi ilə qarşılandı. 
Həmin dövrdə Zərifə xanımın böyük 
qardaşı, ATİ-nin bütün əməkdaşlarının 
sevimlisi olan Əməkdar elm xadimi, 
professor Tamerlan Əliyev terapi-
ya kafedrasının müdiri vəzifəsində 
çalışırdı. Bu xoş xəbərə ən çox 
sevinənlərdən biri də, təbii ki, ATİ-nin 
rektoru Zəhra xanım Quliyeva oldu. 
Professor Z.Quliyeva ixtisasca oftal-
moloq idi və Zərifə xanımı yaxından 
tanıyırdı. O, Zərifə xanımla olduqca 
mehriban, səmimi münasibətdə idi. 
Bunu Zəhra xanımın hər bir çıxışında 
da aydın sezmək, hiss etmək olurdu. 
Onun Zərifə xanıma olan belə xoş 
münasibəti ATU-nun professor-
müəllim heyətinin də qanına-canına 
hopmuşdu. 

Ümumiyyətlə, sonralar 
Azərbaycan Tibb Universitetində 
akademik Zərifə Əliyevanın 
xatirəsinə həsr olunmuş bütün 
anım tədbirlərində professor 
Z.Quliyeva çox böyük həvəslə 
xatirələrini danışar, onun bütün 
ailə üzvləri haqqında ürək sözlərini 

söyləyərdi. Zəhra xanım çıxışın-
da deyirdi: “Mənim bəxtimə uzun 
illər Zərifə xanımla dostluq etmək, 
onun həssaslığını, qayğıkeşliyini, 
insansevərliyini, səxavətli xeyirxah-
lığını, təkrarolunmaz dərəcədə parlaq 
ruhunu bütün əzəməti ilə hiss etmək 
səadəti nəsib olub”.

1977-ci ildə indiki Azərbaycan 
Tibb İnstitutunda görkəmli dövlət və 
elm xadimi Əziz Əliyevin 80 illik 
yubileyi keçirilirdi. Həmin tədbirdə 
Zərifə xanım Əliyevanın çıxışı ma-
raqla dinlənildi və onu dinləyənlərin 
yaddaşında həmişəlik qaldı.

Azərbaycan aliminin apardığı 
tədqiqat işlərinin mövzuları üzrə 
və digər mövzularda qələmə aldığı 
çoxsaylı elmi əsərlər, monoqrafiya 
və kitablar hazırda da oftalmoloq 
həkimlər, tələbələr tərəfindən geniş 
istifadə olunur. Bu da o deməkdir ki, 
bu kitablar bütün dövrlər üçün yazıl-
mış kitablardır və onlar öz aktuallığı-
nı heç vaxt itirmir.

Zərifə xanım Əliyevanın doktor-
luq dissertasiyası müdafiəsindən sonra 
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət 
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutun-
da göz xəstəlikləri kafedrasında əvvəl 
professor, sonra isə kafedranın müdiri 
vəzifəsinə seçilməsi alimin tədris 
sahəsindəki bacarıqlarının tam şəkildə 
üzə çıxmasına təkan verdi.

Arzulanan hər şeyi etməyə, hər 
yeni layihəni həyata keçirməyə bir 
alim ömrü kifayət etməyə bilər. 
Lakin alimin xalqın gələcəyi naminə 
xeyirli bir addım, söylədiyi tutarlı 
bir fikir, irəli sürdüyü çox mühüm 
bir ideya, yazdığı lazımlı bir kitab da 
onun tarixdə əbədi yaşamasına bəs 
edər. Akademik Z.Əliyevanın gördü-
yü titanik işlər, yazdığı fundamental 
əsərlər, hazırladığı çoxsaylı tibb 
kadrları ona geniş şöhrət qazandırıb. 
ATU-nun oftalmologiya kafedra-
sında çalışan mütəxəssislərin böyük 
əksəriyyəti özlərini akademik Zərifə 
xanım Əliyeva elmi məktəbinin 
yetirmələri və davamçıları hesab 
edirlər. Görkəmli alim 150-dən çox 
elmi əsərin, 12 monoqrafiyanın, 
dərslik və dərs vəsaitlərinin, 1 ixtira 
və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifi 
olub. Onun qələmə aldığı “Ağır virus 
konyunktivitləri”, “Gözün hidrodi-
namik sisteminin anatomo-fizioloji 
xarakteristikası”, “Gözün peşə ilə 
əlaqədar dəyişiklikləri və görmə-sinir 
yolları”, “Göz sulanmasının fiziolo-
giyası”, “Göz sulanmasının müasir 
cərrahiyyə üsulları ilə müalicəsi”, 
“Terapevtik oftalmologiya”, “Of-
talmologiyanın aktual məsələləri”, 
“İridodiaqnostikanın əsasları” adlı 
kitabları və digər araşdırmaları 
oxucular tərəfindən tez-tez müraciət 
olunan əsərlərdəndir.

Görkəmli alim 1979-cu ildə 
Bakı məişət kondisionerləri zavo-
dunun nəzdində Azərbaycan SSR 
Elmlər Akademiyasının akademik 
A.İ.Qarayev adına Elmi-Tədqiqat 
Fiziologiya İnstitutunda görmə or-
qanının fiziologiyası və professional 
patologiyasının problemi ilə məşğul 
olan ilk unikal laboratoriya təşkil 

edərək, gözün peşə xəstəliklərinin 
müalicə və profilaktikası ilə məşğul 
olubdur.

Alim haqqında cild-cild əsərlərin, 
məqalə və xatirələrin yazılması, 
ona olan el məhəbbətinin daim 
güclənməsindən xəbər verir.

Yadımdadır ki, 1981-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu-
na daha bir ildırımsürətli xoş xəbər 
yayıldı. Əslində, bu xoş xəbər bütün 
Azərbaycana yayılmışdı və bütün 
alimlərə çatdırılmışdı. Xəbərdə bildiri-
lirdi ki, Azərbaycanın görkəmli oftal-
moloq-alimi Zərifə Əziz qızı Əliyeva 
SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının 
akademik M.İ.Averbax adına müka-
fatına və diplomuna layiq görülüb. Bu 
da o demək idi ki, Z.Ə.Əliyeva keçmiş 
SSRİ miqyasında belə mötəbər təltifə 
layiq görülən ilk qadın-oftalmoloq idi. 
Azərbaycana başucalığı gətirən, Vətən 
elmini yüksəklərə qaldıran belə şərəfli 
təltifə kim biganə qala bilərdi? Kim 
buna sevinməzdi? 

1985-ci il aprelin 15-də Mosk-
va şəhərində əbədiyyətə qovuşan 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın 
cənazəsi sonralar Moskvanın Novo-
Deviçye qəbiristanlığından Bakıya 
gətirilərək, Fəxri xiyabanda atasının 
qəbrinin yanında dəfn olundu.

Zərifə xanım şəxsiyyətini əziz 
tutan görkəmli heykəltəraş, monu-
mental “Elegiya” əsərinin müəllifi 
akademik Ömər Eldarov Zərifə 
xanım haqqında xatirələrində yazır: 
“Mən Zərifə xanımla xoş bir təsadüf 
nəticəsində tanış olmuşam. Nax-
çıvan şəhərində iki dəfə Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevin büstünü hazırlayırdım. 
Xalqımızın bu böyük oğlunun həmin 
büstünün kamil və obrazlı çıxması 
üçün var gücümdən istifadə edirdim. 
Bu, olduqca məsuliyyətli bir iş idi. 
Həmin ərəfədə Zərifə xanım iki dəfə 
mənim emalatxanama təşrif buyurdu. 
O, uzun müddət büstü seyr edərək 
hərdən elə təkliflər irəli sürürdü ki, 
heyrətlənirdim. Axı o, böyük tibb 
alimi olsa da, heykəltəraş deyildi. 
Mən o vaxtlar təəccübümü gizlədə 
bilməyərək ondan soruşdum ki, 
heykəltəraşlığın sirlərini haradan 
bilir. O, bu zaman gülümsəyib dedi: 
“Bunun üçün heykəltəraş olmaq 
lazım deyil. Mərmərdən yaratdığınız 
insanı məndən yaxşı kim tanıya bilər 
ki…” Həmin qısa zaman ərzində 
mən özümdən asılı olmayaraq bir 
heykəltəraş kimi onun işıqlı obrazını 
beynimə həkk edə bilmişdim”.

Tale elə gətirdi ki, heykəltəraş Ömər 
Eldarov Fəxri xiyabanda ziyarətgaha 
çevrilən və akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın xatirəsini əbədiləşdirən və 
əsl şedevr olan “Elegiya” əsərini yarat-
dı. O, beyninə o vaxtdan həkk etdiyi 
Zərifə xanımın işıqlı obrazını yenidən 
dünyaya bəxş etdi.

Böyük inam hissi ilə və 
tərəddüdsüz demək olar ki, həm 
tibbi, həm də digər sahələr üzrə 
biliklərə yiyələnən bütün Azərbaycan 
gənclərinin yollarına işıq saçan 
görkəmli ictimai xadim və elm 
xadimi, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın bitib-tükənməz zəngin 
irsindən indiki və gələcək nəsillər 
hər zaman lazımınca bəhrələnəcək, 
elmin, təhsilin yeni zirvələrini inamla 
fəth edəcəklər. Bu da dünya şöhrətli 
alimin xatirəsinin anım günündə 
ona olan ən dəyərli hörmətin, dərin 
ehtiramın nümunələrindən biri kimi 
ölkəmizin tibb tarixində özünə yeni 
cığırlar, yeni yollar açacaq.

MÜBARİZ ALLAHVERDİYEV,  
Azərbaycan Tibb Universiteti 

insan anatomiyası və tibbi 
terminologiya kafedrasının 

professoru,  
Əməkdar müəllim

Əbədi məhəbbət 
və sədaqət nəğməsi

Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu olduğu gündən həkimlik andı-
nın təcəssümçüsünə çevrilən və özü həkimlik deontologiyasının bütün 
incəliklərini yeni biçimdə dünyaya bəyan edən Rusiya Tibb Elmləri 
Akademiyasının akademiki, Averbax mükafatı laureatı, Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasnın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, tibb 

elmləri doktoru Zərifə Əziz qızı Əliyevanın unudulmaz, heç vaxt yaddan çıxmaz 
xatirəsini bu ali tibb təhsili ocağının professor-müəllim heyəti, çoxminli tələbə-
gəncləri tərəfindən daim anılmasının, səmimiyyətlə yad edilməsinin şahidi və işti-
rakçısı olmağın özü  belə  səmimi anım təskinliklərindəndir. Belə anım təskinlikləri 
fonunda aparılan yadetmə tədbirlərinin keçirilməsi  görkəmli ictimai və elm xadimi 
akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə göstərilən dərin hörmət və ehti-
ramın  bariz  nümunələrindəndir.



14 aprel 2019-cu il, bazar4

Azərbaycan və Rusiya arasın-
da münasibətlər strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsindədir. Bu reallığı hər 
iki ölkənin rəhbərləri çıxışların-
da dəfələrlə səsləndirmişlər. 
Ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq, 
dostluq və mehriban qonşu-
luq əlaqələrinin formalaşması 

münasibətlərin strateji xarakter 
almasına imkan yaratmışdır. Ulu 
öndər Heydər Əliyev və Pre-
zident İlham Əliyev Rusiya ilə 
münasibətlərin Azərbaycanın 
xarici siyasətində mühüm yer 
tutduğunu dəfələrlə vurğulamış-
lar. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır 
ki, prezidentlər arasında yaran-
mış xoş işgüzar münasibətlər 
və konstruktiv dialoq qarşılıqlı 
əlaqələrin inkişafına müsbət 
təsir göstərir. Təkcə ötən il 
ərzində Azərbaycan və Rusiya 
prezidentləri 6 dəfə görüşmüşlər. 
Prezident İlham Əliyev Rusiyaya 
3 səfər etmiş, Prezident Vladi-
mir Putin IX Azərbaycan-Rusiya 
Regionlararası Forumunda 
iştirak etmişdir. Bu görüşlərdə 
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 
layihələrin və təşəbbüslərin 
həyata keçirilməsi müzakirə 

edilmiş, bir sıra mühüm sənədlər 
imzalanmışdır. Prezidentlərin 
ikitərəfli münasibətlərin daha da 
genişləndirilməsi üçün nümayiş 
etdirdikləri qarşılıqlı maraq və 
buna əsaslanan siyasi iradə də 
mühüm perspektivlərdən xəbər 
verir. Bundan başqa, dövlət 

rəsmilərinin və iş adamlarının 
çoxsaylı səfərləri də qarşılıq-
lı əməkdaşlığa verilən böyük 
önəmin göstəricisidir. 

Rusiya Azərbaycan üçün 
çox əhəmiyyətli tərəfdaşdır. 
Rusiya ölkəmizin əsas ticarət 
tərəfdaşlarındandır və qeyri-
neft məhsullarının ixracına görə 
birinci yeri tutur. İki ölkə ara-
sında iqtisadi əməkdaşlığa dair 
yol xəritələri əlaqələrin daha da 
genişlənməsinə, həmçinin, əmtəə 
dövriyyəsini artırmağa imkan verir. 
2017-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan 
arasında əmtəə dövriyyəsi, demək 
olar ki, 35 faiz artaraq 2,5 milyard 
dollara çatmışdır. Aprelin 4-də Ba-
kıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya 
Sənaye Əməkdaşlığı Forumun-
da bildirilmişdir ki, cari ilin ilk iki 
ayında Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında ticarət dövriyyəsi əvvəlki 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 

4 faiz artaraq 340 milyon dollar 
olmuşdur. 

Hazırda Azərbaycanda 
sənaye, tikinti, ticarət, xidmət, 
bank, İKT, nəqliyyat, kənd 
təsərrüfatı və digər sahələrdə 
700-dək Rusiya kapitallı müəssisə 
fəaliyyət göstərir. Bu günədək 
Rusiya Azərbaycan iqtisadiyyatına 
4,4 milyard dollar investisiya ya-
tırmışdır. Azərbaycanın Rusiyaya 
sərmayə qoyuluşunun həcmi isə 
1,2 milyard dollardan çoxdur. Ötən 
il Azərbaycanla Rusiyanın ticarət 
dövriyyəsi əvvəlki illə müqayisədə 
20 faizədək artaraq 2,5 milyard 
dollar təşkil etmişdir. Sahibkarlıq 
birlikləri arasında, o cümlədən, ki-
çik və orta biznes xətti ilə əlaqələr 
genişlənmişdir. Hazırda qarşılıqlı 
ticarət əlaqələrinin daha da artı-
rılması və şaxələndirilməsi üçün 
tədbirlər görülür. 

Azərbaycanla Rusiya ara-
sında strateji tərəfdaşlığa 
söykənən uzunmüddətli və 
etibarlı əməkdaşlıq, eyni zaman-
da, hər iki ölkə xalqları arasında 
mədəni və humanitar əlaqələrin 
möhkəmlənməsinə böyük töhfələr 
verir, dostluq münasibətlərinin 
sağlam istiqamətdə inkişafına 
zəmin yaradır. Əlbəttə ki, huma-
nitar əlaqələr dostluq və mehri-
ban qonşuluq münasibətlərinin 
möhkəmlənməsində mühüm rol 
oynayır. Qarşılıqlı mədəniyyət 
günlərinin keçirilməsi ölkələrimiz 
və paytaxtlarımız üçün mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Moskvada 
Azərbaycanın görkəmli sənət 
adamlarının yubileylərinin 
keçirilməsi bu əməkdaşlığın bariz 
nümunəsidir. Bundan başqa, 
Azərbaycanda rus dilinin tədris 
olunduğu 340-dan çox ümumtəhsil 
məktəbi, M.V.Lomonosov adına 

Moskva Dövlət Universitetinin, 
M.Seçenov adına Birinci Moskva 
Dövlət Tibb Universitetinin Bakı 
filialları, Bakı Slavyan Universiteti 
fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, 
aprelin 11-də isə Azərbaycanda 
Rusiya Mədəniyyəti Günlərinin 
təntənəli açılış mərasiminin 
keçirilməsini humanitar əlaqələrin 
sürətlə inkişaf etməsinin gözəl 
təsdiqi kimi göstərmək olar. 
Gələn il Azərbaycan Mədəniyyəti 
Günlərinin Rusiyada keçirilməsi 
planlaşdırılır. Təbii ki, bu layihə 
Rusiya və Azərbaycanın ya-
xınlaşmasında, xüsusən hu-
manitar sahədə əlaqələrin 
möhkəmlənməsində mühüm rol 
oynayır. 

Azərbaycan-Rusiya 
münasibətlərinin inkişafında 
parlamentlərarası əlaqələr də 
önəmli rol oynayır. Hər iki ölkə 

parlament nümayəndələrinin 
qarşılıqlı səfərləri Azərbaycan və 
Rusiya arasında əlaqələrin daha 
da güclənməsinə öz töhfəsini 
verir. Bu mənada Rusiya Fede-
rasiyası Federal Məclisi Fede-
rasiya Şurasının sədri xanım 
Valentina Matviyenkonun başçı-
lıq etdiyi nümayəndə heyətinin 
Azərbaycana səfəri ölkələrarası 
münasibətlərin möhkəmlənməsi 
baxımından əhəmiyyət daşıyır. 

Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov bu səfərin Azərbaycan-
Rusiya münasibətlərinin inkişa-
fına, həmçinin parlamentlərarası 
əlaqələrimizə yeni impuls 
verəcəyinə əminliyini ifadə edərək 
demişdir ki, Rusiya Azərbaycanın 
müstəqilliyini tanıyan ilk 
ölkələrdəndir: “O zamanlardan 
bəri ölkələrimiz arasında güclü 
strateji tərəfdaşlıq formalaşmış-
dır. Dövlətlərimizin başçılarının 

çoxsaylı görüşləri və səfərləri 
ikitərəfli möhkəm hüquqi baza 
yaranmasına imkan vermiş və iki 
ölkə arasında dövlət və hökumət 
səviyyəsində 227 ikitərəfli sənəd 
imzalanmışdır”. Rusiya Federasi-
yası Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri xanım Valentina 
Matviyenko da bildirmişdir ki, 
ölkələrimiz arasında sıx əlaqələr 
mövcuddur: “Bunun sayəsində 
biz hər zaman açıq dialoq apa-
rırıq, ikitərəfli münasibətlərimizin 
inkişafı məsələlərini, mövcud 
problemlərin aradan qaldırılma-
sı yollarını müzakirə edirik. Bu 
dialoq çox dəyərlidir. Xalqları-
mızı həm də çoxəsrlik dostluq 

əlaqələri, ortaq tarix, mədəniyyət 
birləşdirir”. Görüşdə Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında humanitar 
əməkdaşlığın da sürətlə inkişaf 
etdiyi vurğulanmışdır. Məlumdur 
ki, Azərbaycanda rus dilinin və 
mədəniyyətinin qorunması Rusiya-
da yüksək dəyərləndirilir. Rusiya 
da, həmçinin Azərbaycan dilinin, 
mədəniyyətinin qorunub saxlanıl-
masına çalışır. 

Aprelin 12-də Prezident 
İlham Əliyev Rusiya Federasi-
yası Federal Məclisi Federasiya 
Şurasının sədri xanım Valentina 
Matviyenkonun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşdə 
xanım Valentina Matviyenkoya 

Azərbaycanın “Dostluq” ordenini 
təqdim etmişdir. Xanım Valentina 
Matviyenko Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində 
xüsusi xidmətlərinə görə 
dövlətimizin başçısının sərəncamı 
ilə bu ordenlə təltif olunmuşdur. 
Əminliklə demək olar ki, müasir 
mərhələdə iki ölkə arasında-
kı əlaqələri strateji tərəfdaşlıq 
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Hazırda 
Azərbaycan və Rusiya ictimai-
siyasi, ticari-iqtisadi və humanitar 
sahələrdə sıx əməkdaşlıq edirlər. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Daha geniş əlaqələr: 
Ankara-Moskva 

xəttində fəallıq artır

Rusiya mətbuatı Türkiyə 
Prezidentinin Moskvaya 
səfərinə xüsusi diqqət yeti-
rib. Qərblə böyük geosiya-
si mübarizə aparan Kreml 
üçün Türkiyə faktoru ciddi 
rol oynayır. İki böyük dövlət 
arasında müxtəlif sferalarda 
əməkdaşlığın inkişaf etməsi 
hər iki tərəf üçün faydalıdır. Bu 
dəfə də iki Prezident Yüksək 
Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində 
əlaqələrin mümkün inkişaf im-
kanlarını müzakirə etməli idilər.

Bununla yanaşı, hazırda 
dünya siyasətinin gündəmində 
olan məsələlərin də masa 
üzərinə qoyulacağı məlum idi. 
Həmin çərçivədə isə regional 
əhəmiyyətli problemlər haqqın-
da fikir mübadiləsi gözlənilirdi. 
Təbii ki, həmin kontekstdə Su-
riya məsələsinin üzərindən sü-
kutla keçmək olmazdı. Bütün bu 
proqnozlar özünü doğruldub. İki 
Prezident səmərəli müzakirələr 
aparıb.

Putin-Ərdoğan görüşlərində 
iqtisadiyyat, energetika və 
ticarət sahələrində əlaqələr 
həmişə geniş müzakirə edilir. Bu 
dəfə də tərəflər hər üç sfera ilə 
bağlı ətraflı danışıqlar aparıb-
lar. Hazırda Rusiya ilə Türkiyə 
arasında ticarət dövriyyəsi 26 
milyard ABŞ dolları həcmindədir. 
Bu rəqəmin 100 milyard dollara 
çatdırılması nəzərdə tutulur. Ma-
raqlıdır ki, hər iki ölkə ticarətdə 

milli valyutaya keçiddə maraqlı 
olduqlarını da vurğulayıblar. Bu 
prosesin necə aparılacağının 
detalları məlum deyil. Lakin 
tərəflər həmin istiqamətdə 
fəaliyyət göstərməklə bağlı 
razılığa gəliblər.

Rusiya-Türkiyə 
əməkdaşlığında kənd təsərrüfatı 
məhsulları və turizm ayrıca yer 
tutur. Türkiyə Rusiyaya xeyli 
məhsul ixrac edir. Vladimir 
Putin bu istiqamətə mövcud 
maneələrin aradan qaldırıl-
masının zəruri olduğunu qeyd 
edib. O cümlədən türk sürücülər 
üçün vizasız gediş-gəliş məsələsi 
müzakirə edilib. Rusiya Prezi-
dentinin dediyinə görə, yaxın 
zamanlarda bu məsələ öz həllini 
tapacaq.

Bunun fonunda, təbii ki, 
turizm sahəsi ayrıca aktual-
lıq kəsb edir. Hazırda Rusiya 
Türkiyəyə gedən turist sayında 
birinci sıradadır – 6 milyondan 
çox adam Türkiyəyə turist kimi 
gedib. Tərəflər bu sayı daha 
da artırmaq niyyətindədirlər. 
Həmin sahədə də gediş-gəliş 
üçün daha əlverişli şərait yarat-
maq planı vardır. O cümlədən 
rusiyalıların milli pasportlarla 

maneəsiz Türkiyəyə səfər edə 
bilməsi üzərində iş gedir.

Prezidentlər ənənəvi olaraq 
enerji sahəsində əməkdaşlığa 
daha çox diqqət yetiriblər. 
Rusiyadan qaz ixracının üzərində 
dayanılıb. Rusiya mediasının 
yaydığı informasiyaya görə, 
qiymət məsələsində hələlik 
ortaq fikrə gəlinməyib. Türkiyə 
tərəfi konkret müəyyən edilmiş 
qiymət üzərində dayanır, Rusiya 
tərəfi isə bazarın tələbatına 
uyğun davranmağa üstünlük 

verir. V.Putinin dediyinə görə, 
indi ortaq mövqe olmasa da, 
Moskva Türkiyə ilə bu sahədəki 
əlaqələrə xüsusi önəm verir. 
Çünki Türkiyə böyük bazardır 
və həm də Avropaya çıxışdır. 
Türkiyə üçün də Rusiya ilə eti-
barlı tərəfdaşlıq əhəmiyyətlidir.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan və 
Vladimir Putin “Türk axını” 
layihəsi ilə bağlı əraflı müzakirə 
aparıblar. Onlar bu layihə 
çərçivəsində boru çəkmə prose-
sinin yeni mərhələsinə qədəm 
qoyulduğunu vurğulamaqla 
yanaşı, işi sürətləndirməyi də 
zəruri hesab ediblər. Maraqlıdır 
ki, Türkiyə qaza olan ehtiyacının 
50 faizini Rusiyanın hesabına 
təmin edir. Bu rəqəmin arta-
cağı gözlənilir. Bu o deməkdir 
ki, yaxın perspektivdə Türkiyə 
əhəmiyyətli dərəcədə qaz 
məsələsində Rusiyadan asılı ola 
bilər.

Geosiyasi aspekt: milli 
maraqların əhəmiyyəti

Prezidentlər nüvə enerji-
si sahəsində əməkdaşlığa da 
diqqət yetiriblər. “Akkuyu” atom 
elektrik stansiyasının 2023-cü 
ildə işə salınması ilə bağlı razılıq 
əldə edilib. Həmin il Türkiyə 
Cümhuriyyətinin yaradılmasının 
100 ili tamam olur. Rusiya ilə 
nüvə sahəsindəki əməkdaşlığa 
Ankara ciddi önəm verir.

Bunlarla yanaşı, ekspertlər 
iki ölkə arasında hərbi-
sənaye və silah ticarəti üzrə 
əməkdaşlığın inkişafına da ciddi 
maraq göstəriblər. Bu sırada “S-
400” zenit-raket kompleksləri 
üzrə sazişin yerinə yetirilməsi 
məsələsi gündəmdə idi. Türkiyə 
Prezidenti bu məsələnin bitdi-
yini və müzakirə olunmayaca-
ğını bəyan edib. Yəni Türkiyə 
bu silah kompleksini alır. 
Pullar ödənilir və indi həmin 
komplekslərin vaxtında təhvili 
baş tutmalıdır.

Bundan əlavə, tərəflər silah 
istehsalının digər istiqamətləri 
üzrə də ortaq layihələr üzərində 
işləyə bilərlər. Həmin məsələni 
V.Putin vurğulayıb. O, bu 
istiqamətdə müzakirələrin apa-
rıldığını deyib. Ekspertlər də he-
sab edirlər ki, Rusiya və Türkiyə 
birgə silah istehsal edə bilərlər. 
Konkret olaraq bunun nə zaman 

baş tutacağı məlum deyil. Lakin 
danışıqlar aparılır.

Nəhayət, Suriyadakı 
vəziyyətin müzakirəsi də 
ekspertləri çox maraqlandırıb. 
Prezidentlər görüşdən sonra 
keçirdikləri brifinqdə deyiblər 
ki, Suriyanın ərazi bütövlüyü-
nün təmini məsələsi bir daha 
müzakirə edilib və ortaq fikrə 
gəlinib. Bu çərçivədə Suriyada 
terrorla mübarizədə əməkdaşlığı 
davam etdirmək haqqında da 
razılığa gəlinib. Bu bağlılıqda 
Münbic və İdlib məsələləri 
üzərində dayanılıb. Moskva 
İdlibdə terror qruplarının məhv 
edilməsi zərurətini bir daha 
vurğulayıb. Türkiyə də PKK/YPG-
yə qarşı mübarizənin önəmini 
xatırladıb. R.T.Ərdoğan YPG-nin 
zərərsizləşdirilməsi məsələsinin 
mütləq həll edilməsi gərəkliyini 
diqqətə çatdırıb. Bununla 
bağlı Türkiyə hərbi əməliyyat 
keçirməyə tam hazır olduğunu 
bir daha ifadə edib.

Ancaq həmin əməliyyatla 
bağlı Moskvanın mövqeyi haq-
qında konkret fikir bildirilməyib. 
Səfərdən öncə Türkiyə Prezi-
denti V.Putinlə bu məsələni 
müzakirə edəcəyini bildirmişdi. 

Hələlik konkret hansı qərarın 
qəbul edildiyi barədə informasi-
ya verilmir. Lakin şübhə yoxdur 
ki, Türkiyə həmin məsələnin 
həlli üçün nə lazımdırsa, edəcək.

Bütün bunlar Türkiyə 
Prezidentinin Moskva səfərinin 
əhəmiyyətli geosiyasi hadisə 
olduğunu göstərir. R.T.Ərdoğan 
Türkiyə və Rusiyanın müstəqil 
dövlətlər kimi addım atdıqla-
rını bəyan edib. Yəni onların 
aldıqları qərarlarda ilk növbədə 
milli maraqlar üstünlük 
təşkil edir. Bu səbəbdən həm 
“S-400”lərlə bağlı layihə, həm 
də Suriya məsələsində kimsə 
ilə məsləhətləşməyə ehtiyac 
yoxdur. Bu o deməkdir ki, 
Ankara Amerikanın etirazları-
na baxmayaraq, öz siyasətini 
davam etdirəcək. Bir sıra 
ekspertlər bunu Qərb-Türkiyə 
münasibətlərində problem 
yarada biləcək amil kimi 
qiymətləndirirlər.

Eyni zamanda, Türkiyənin 
seçdiyi kursdan çəkilməyəcəyi 
aydın hiss edilir. Deməli, 
gözləmək olar ki, hələ Türkiyə 
ilə Amerika və Avropa arasın-
da münasibətlərdə müəyyən 
gərginlik qalacaq. Rusiya ilə 
əlaqələrin inkişaf etməsinə 
baxmayaraq, müəyyən sual-
ların meydana çıxması istisna 
edilmir. Məsələn, Yaxın Şərq və 
Cənubi Qafqazda münaqişələrin 
həllində iki böyük dövlət arasın-
da münasibətlər tam aydın deyil. 
Burada vəziyyət mürəkkəbdir. 
Bu səbəbdəndir ki, Ankara və 
Moskva münaqişələrlə bağlı 
ümumi sözlərdən başqa bir fikir 
bildirmirlər. Lakin bu, regionda 
geosiyasi gərginliyin azalması 
anlamına gəlmir. Bu istiqamətdə 
qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır.

Vurğulanan çətinliklərə 
rəğmən, Rusiya-Türkiyə 
münasibətlərinin inkişafı region 
üçün müsbət hal sayılmalıdır. 
İki qüdrətli dövlətin ortaq 
fəaliyyət göstərməsi bir çox 
problemlərin həllinə nail olmaq 
şansını yaradır. Burada İran 
faktorunu da nəzərə almaq 
gərəkdir. Ankara ilə Moskva-
nın əməkdaşlığı Tehranın da 
əməkdaşlıq istiqamətində fəal 
olmasına əlavə imkan yaradır. 
Suriya məsələsində əməkdaşlıq 
buna nümunədir. Gözləmək 
olar ki, Türkiyə Prezidentinin 
Moskva səfəri həmin kontekstdə 
daha geniş miqyasda regional 
əməkdaşlığa təkan verəcək. Bu 
isə bütün region xalqları üçün 
faydalıdır.
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Bir-birindən bəhrələnən 
MƏDƏNIYYƏTLƏR

– Azərbaycanda Rusiya Mədəniyyəti Günlərinin 
keçirilməsi xəbərini eşidib çox sevindim. Hesab edirəm 
ki, bu mühüm tədbir xalqlarımız arasında dostluq 
əlaqələrini daha da gücləndirməyə xidmət edir. 

Mən uzun illərdir ki, BDU-nun tələbələrinə rus 
ədəbiyyatı fənnini tədris edirəm. Qeyd etmək lazımdır 
ki, istər klassik, istərsə də müasir rus ədəbiyyatı dünya 
ədəbiyyatının, bütövlükdə, bəşər mədəniyyətinin ən 
parlaq zəhifələrindən biridir. 

Ölkəmizdə rus dili və mədəniyyətinə maraq hər 
zaman böyük olub. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda 
rus dilində çox sayda orta məktəblər, Rusiyanın aparıcı 
ali məktəblərinin filialları, Rus Dram Teatrı və digər 
mədəniyyət ocaqları uğurla fəaliyyət göstərir. Rusiya 
xalqı da Şərq mədəniyyətinə, o cümlədən qədim və 
zəngin Azərbaycan mədəniyyətinə dərin hörmət və 
rəğbətlə yanaşır. İki xalqın mədəniyyəti bir-birindən 
öyrənir və bəhrələnir.   

Sevindirici haldır ki, son illər müstəqil Azərbaycan 
və Rusiya dövlətləri arasındakı münasibətlər strateji 
əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir. Mən Rusiya 
Mədəniyyəti Günlərinin təntənəli açılış mərasimində  
Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvi-
yenkonun səsləndirdiyi bu sözlərlə tamamilə şərikəm: 
“Ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində 
aralarında səmimi, etimada söykənən münasibətlərin 
olduğu prezidentlər Vladimir Putinin və İlham 
Əliyevin mühüm rolu var”. 

Bu məqamda xalqımızın bu gözəl deyimini xatır-
ladım: “Dost gəlişi bayram olar”. Həqiqətən, belədir! 
Həqiqi dostluq, qardaşlıq böyük sərvətdir. Nə yaxşı 
ki, müstəqil dövlətlərimiz, xalqlarımız dost, qardaş 
kimi davranırlar, bir-birinin tarixinə, ədəbiyyatına, 
mədəniyyətinə hörmətlə yanaşırlar. 

Söhbəti qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin 
yüksək səviyyəsi məmnunluq doğurur

Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya ilə 
münasibətlərin mühüm istiqamətlərdən birini təşkil 
etməsi heç kimə sirr deyil. Yaxın qonşuluq və ortaq tarix 
münasibətlərimizi günün tələbləri səviyyəsinə yüksəltməyə 
sövq edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Rusiya ilə 
münasibətlərimizin güclənməsinə yönəlmiş siyasi kursu bu 
gün yeni reallıqlara uyğun müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. 
Hər iki ölkə liderləri arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan 
münasibətlər, eləcə də çoxsaylı görüşlər və qəbul olunmuş 
qərarlar Azərbaycan və Rusiya arasında əlaqələrin daha da 
güclənməsinə şərait yaradır. 

Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq:
Ərdoğanın Moskva səfərinin nəticələri

Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Rusi-
ya paytaxtında mehribanlıqla qarşılayıblar. Prezident 
Vladimir Putinlə aparılan danışıqlar da konstruktiv ruhda 

keçib. Tərəflər bir sıra məsələlər üzrə razılıq əldə ediblər. Rusi-
ya Prezidentinin etiraf etdiyi kimi dövlət başçıları kifayət qədər 
işgüzar şəraitdə real müzakirələr aparıblar. Bəzi məsələlərdə, 
məsələn, təbii qazın qiymətində ortaq mövqe formalaşdırmaq 
mümkün olmayıb. Lakin bu istiqamətdə müzakirələr davam 
etdirilir və tərəflər ortaq nəticəyə gələ bilərlər. Bu kontekstdə 
V.Putin Türkiyənin Rusiya üçün əhəmiyyətli tərəfdaş olduğunu 
bir daha vurğulayıb. Eyni zamanda, tərəflər digər məsələlər 
üzrə də faydalı müzakirələr aparıblar. İqtisadiyyat, ticarət, 
energetika, turizm kimi sahələrlə yanaşı, mədəniyyət, humani-
tar sferalarda da əməkdaşlığa olan ehtiyac vurğulanıb. Aparılan 
danışıqların fonunda bu səfərin geosiyasi əhəmiyyəti üzərində 
geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Bu il aprelin 11-də 
Heydər Əliyev Sarayında Ru-
siya Mədəniyyəti Günlərinin 
təntənəli açılış mərasimi 
olub. Bu əlamətdar hadisə 
ölkə ictimaiyyətində dərin 
maraq hissi ilə qarşılanıb. 
Bakı Dövlət Universitetinin 
(BDU) professoru, filolo-
giya elmləri doktoru Leyla 
Gərayzadə bu barədə dedi: 



13 fеvrаl 2019-cu il. Bu tаriх bеyləqаnlılаr 
üçün хüsusilə əlаmətdаr və unudulmаzdır. 
Оnа görə ki, məhz həmin gün Prеzidеnt İlhаm 
Əliyеv Bеyləqаn rаyоnunа tаriхi səfər еtmişdir. 
Ölkə rəhbəri səfər çərçivəsində Mingəçеvir--
Stаnsiyа Mingəçеvir--Bəhrəmtəpə--Bеyləqаn 
аvtоmоbil yоlunun, Bеyləqаn Оlimpiyа 
İdmаn Коmplеksinin, əsаslı şəkildə yеnidən 
qurulаn Bеyləqаn Tаriх Diyаrşünаslıq 
Muzеyinin, Bеyləqаn rаyоnundа yеnidən 
qurulаn “Bеyləqаn-1” yаrımstаnsiyаsının 
аçılış mərаsimlərində iştirаk еtmiş, Müdаfiə 
Nаzirliyinin Bеyləqаn rаyоnu ərаzisində 
yеni inşа еdilmiş “N” sаylı hərbi hissəsində 
yаrаdılаn şərаitlə tаnış оlmuşdur. Rаyоn 
sаkinləri dövlətimizin bаşçısını hər yerdə 
böyük sevgi və hərаrətlə qаrşılаmışlar. 
Görüşlərdə Prezident İlham Əliyev оnlаrlа 
аçıq, səmimi və mеhribаn söhbət etmiş, 
qayğıları ilə maraqlanmış, arzu və istəklərini 
dinləmişdir.

Аrtıq həmin tаriхi səfərdən iki аy 
kеçmişdir. Bəs, bu müddət ərzində 
Prеzidеntin qаrşıyа qоyduğu kоnkrеt 
vəzifələr, təklif və tövsiyyələrinin yеrinə 
yеtirilməsi istiqаmətində nə kimi işlər 

görülmüş, hаnsı rеаl аddımlаr аtılmışdır? 
Ümumiyyətlə, bu gün Bеyləqаndа mövcud 
durum, ictimаi-siyаsi vəziyyət, mənəvi-
psiхоlоji mühit, аdаmlаrın əhvаl-ruhiyyəsi 
nеcədir?

Bеyləqаnа ötənilki prezident seçkilərinin 
ildönümü günlərində səfərimiz zаmаnı 
bizi dаhа çох mаrаqlаndırаn məsələlər 
bах, bunlаr idi. Оnа görə də rаyоn icrа 
hаkimiyyətində оlduq, müхtəlif idаrə, 
müəssisə və təşkilаtlаrа gеtdik, işlərin gеdişi 
ilə mаrаqlаndıq, rаyоn sаkinləri ilə görüşüb 
söhbət еtdik.

Аsif Ağayev – Bеyləqаn Rаyоn İcrа 
Hаkimiyyətinin bаşçısı:

– Ölkə Prеzidеnti İlhаm Əliyеvin 
Bеyləqаnа səfəri, kеçirilmiş görüş və 
söhbətlər rаyоnumuzun tаriхində, ictimаi-
siyаsi və mədəni həyаtındа unudulmаz 
bir hаdisədir. Biz bu gün də həmin tаriхi 

səfərin təsiri аltındаyıq, görüş və söhbətlər 
yаddаşımızа əbədi həkk оlunmuşdur. Bu gün 
Bеyləqаn öz inkişаfının yеni mərhələsinə 
qədəm qоymuşdur. Bu yеni mərhələ isə 
bizdən dаhа böyük məsuliyyət, iş üslub və 
mеtоdlаrını, təşkilаt-idаrəеtmə məsələlərini 
dаim təkmilləşdirmək, iqtisаdi, sоsiаl və 
mədəni sаhələrin inkişаfınа kоmplеks 
yаnаşmа, möhkəm və аrdıcıl icrа intizаmı, 
vətəndaşların arzu və istəklərinə həssas 
münasibət tələb еdir. 

Ölkə bаşçısının səfərindən dərhаl 
sоnrа ümumrаyоn müşаvirəsi kеçirdik. 
Həmin toplantıda Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin 
rayonumuzda olarkən söylədiyi prоqrаm 
хаrаktеrli çıхışla, qeyd etdiyi məsələlərlə 
və verdiyi tövsiyələrlə əlаqədаr qаrşıdа 
durаn kоnkrеt hədəflər bаrədə аçıq və 
səmimi müzаkirələr аpаrıldı, işin dаhа yахşı 
təşkili üçün ictimaiyyət təmsilçilərinin 
təklif və mülаhizələri dinlənildi. Əlbəttə, 
görüləcək işlər çохdur. Аncаq bu hеç də 
bizi qоrхutmur. Оnа görə ki, biz hər gün, 
hər sааt ölkə Prеzidеntinin himayəsini hiss 
еdirik. Оnun gündəlik diqqət və qаyğısı, 
bölgələrin sоsiаl-iqtisаdi inkişаfınа yönəlmiş 

fərmаn və sərəncаmlаrı, qəbul еdilən dövlət 
prоqrаmlаrı оlmаsа idi, bu gün hаnsı inkişаf 
və yüksəlişdən dаnışa bilərdik. Bütün 
bunlаrа görə biz ölkə rəhbərinə hədsiz 
təşəkkür və minnətdаrlığımızı bildirir, 
gələcək fəаliyyətində оnа dаhа böyük 
uğurlаr və möhkəm cаnsаğlığı аrzulаyırıq.

Əntiqə Əsədоvа – rayon sakini:
– Həyаtımdа sеvincli, əlаmətdаr 

hаdisələr çох оlub. Аncаq hörmətli 
Prеzidеntimiz İlhаm Əliyеvlə görüşümü, 
söhbət və ünsiyyətimi ömür bоyu unudа 
bilmərəm. Ölkə rəhbəri mənə böyük diqqət 
və həssаslıqlа yаnаşdı, ахırаdək dinlədi, 
prоblеmin dərhаl həll еdilməsi üçün kоnkrеt 
tаpşırıq vеrdi. Hаzırdа qəzаlı vəziyyətdə 
оlаn еvimin yеrində yеni еv tikilir. Mənə 
dаhа çох təsir еdən cənаb Prеzidеntimizin 
sаdə zəhmət аdаmınа münаsibəti, bizimlə 
аçıq, səmimi görüş və söhbəti оldu. 

Ulu Tаnrıdаn оnа uzun ömür, möhkəm 
cаnsаğlığı, xalqımıza ali xidmətində yeni 
böyük uğurlar аrzulаyırаm.

Şəhərin Cəmşid Nахçıvаnski 
küçəsindəki 26 və Nərimаn Nərimаnоv 
küçəsindəki 10 mənzilli binаlаr ötən əsrin 

50-ci illərində tikilmişdi. Bu illər ərzində bir 
dəfə də təmir оlunmаyаn həmin evlər аrtıq 
qəzаlı vəziyyətdə idi. Sаkinlər hеç bir şərаiti 
оlmаyаn bu binаlаr bаrədə dəfələrlə müхtəlif 
ünvаnlаrа ərizə və şikаyət məktublаrı 
göndərmişdilər. Аncаq hеç bir kоnkrеt tədbir 
görülməmişdi. Оnа görə də sаkinlər məcbur 
оlub qоhumlаrının еvinə köçür, yахud kirаyə 
mənzil tuturdulаr.

Ölkə Prеzidеntinin Bеyləqаnа səfəri 
isə həmin binаlаrdа yаşаyаnlаrın uzun illər 
dаvаm еdən əziyyət və nаrаzılığınа sоn 
qоydu. Bеlə ki, binа sаkinləri Prеzidеntlə 
görüş zаmаnı yаrаnmış vəziyyət bаrədə 
məlumаt vеrdilər. Cаvаbını isə çох gözləməli 
оlmаdılаr. Ölkə bаşçısı qəzаlı vəziyyətdə 
оlаn həmin binаlаrın sаkinləri üçün 36 
mənzilli yеni binаnın tikintisi üçün müvаfiq 
göstəriş vеrdi. Biz sakinlər bu müstəsna 
köməyə görə ömrümüz boyu dövlət başçısı-
na minnətdar olacağıq.

Gülbаhаr Həsənоvа – rayon sakini:
– Sеvincimizin həddi-hüdudu yохdur. 

Оnа görə ki, illərlə, оnillərlə çəkdiyimiz 
zəhmətə sоn qоyuldu. Bizi dаhа çох 
təsirləndirən isə оdur ki, hеç bir mаnеə 
оlmаdаn ölkə Prеzidеnti İlham Əliyevlə 
görüşdük, оnu sаlаmlаdıq, ürəyimizdən 
kеçənləri, аrzu və təkliflərimizi sərbəst 
şəkildə dеyə bildik. О görüş və söhbətləri 
unutmаq mümkün dеyil. Biz rəhbərimizin 
sаdəliyinin, həssаslığının, müdrikliyinin bir 
dаhа şаhidi оlduq. Bir daha gördük ki, bu 
böyük insаn həyаtını bütünlüklə öz хаlqınа, 
Vətəninə, оnun dаhа dа inkişаf еtməsinə, 
çiçəklənməsinə həsr еdib. 

Yеri gəlmişkən, оnu dа əlаvə еdim ki, 
еlə bir аilə tаpmаq оlmаz ki, ölkə bаşçısının 
sоn vахtlаr əhаlinin sоsiаl vəziyyəti ilə 
bаğlı imzаlаdığı sərəncаmlаr оnа fayda 
gətirməmiş оlsun. Odur ki, gün-güzərаnımız, 
dоlаnışığımız gündən-günə yахşılаşır, 

yеni iş yеrləri аçılır, müхtəlif təyinаtlı 
müəssisələr işə düşür. Dеdiyim оdur ki, 
bütün bu irəliləyiş və inkişаf ölkə Prеzidеnti 
İlhаm Əliyеvin аdı və xeyirxah əməlləri ilə 
bilаvаsitə bаğlıdır.

Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin Bеyləqаna 
səfəri zamanı dаhа bir unudulmаz, hаmının 
qəlbində qürur və iftiхаr hissi оyаdаn hаdisə 
bаş vеrdi. Rаyоn Mədəniyət Mərkəzinin işçi-
si Bаbək Hаcıyеv ölkə bаşçısınа mürаciətlə 
dеdi:

– Cənаb Prеzidеnt, çох sаğ оlun. Siz 
minimum əmək hаqqını 130 mаnаtdаn 180 
mаnаtа qаldırdınız. Həmçinin qаçqın və 
məcburi köçkünlərin, hərbçilərin mənzil-
məişət şərаiti yахşılаşdırıldı. Кənd ilə şəhər 
аrаsındа fərq аrаdаn qаlхır. Bu gün bütün 
Аzərbаycаn gördüyünüz böyük işlərə görə 
Sizə minnətdаrdır. Cənаb Prеzidеnt, mən 
gənc аiləyəm, Bеyləqаn Rаyоn Mədəniyyət 
Mərkəzində işləyirəm, müğənniyəm. Maa-
şımdakı artımа görə аiləmiz çох şаd оldu. 
Çох sаğ оlun. Аllаh Sizə ömür vеrsin. 

Sоnrа isə Bаbək Hacıyеv Prеzidеntlə 
görüşdən vəcdə gələrək hаmıdа хоş оvqаt 
yаrаdаn mаhnı охudu:

Еl bilir ki, tükənməyən sərvətin vаrdır,
Sinən üstü аğ pаmbıqlı gеn tаrlаlаrdır,
Buruqlаrın göy Хəzərdə qаtаr-qаtаrdır,
Yurdum-yuvаm məskənimsən, Аzərbаycаnım,
Аnаm dоğmа vətənimsən, Аzərbаycаnım.

Bu zaman dаhа iki nəfər dövlət başçısına 
yахınlаşdı. Оnlаr uzun illər аğır хəstəlikdən 
əziyyət çəkən övladların vаlidеynləri idilər. 
Prеzidеnt İlham Əliyev özünəməхsus qаyğı 
və səmimiyyətlə onları dinləyib bildirdi:

– Mən kömək еdərəm, аd-fаmilyаsını 
yаzın.

Biz bu yаzı üzərində işləyərkən öyrəndik 
ki, hər iki vаlidеynin-- Rаfiq Hаcıyеvin və 
Оqtаy Quliyеvin övlаdlаrı Turаl Hаcıyеv, 
Rоmаn və Аfət Quliyеvlər Bаkıdа müаlicə 
оlunurlаr. Оnlаrla da əlaqə saxlayıb ürək 
sözlərini dinlədik:

Rаfiq Hаcıyеv:
– Ümidimiz tаmаm üzülmüşdü. Оğlum 

gözümüzün qаrşısındа əriyib gеdirdi. Аğır 
qаrаciyər əməliyyаtı аpаrmаğа, dоnоr 
tаpmаğа isə mаddi vəziyyətimiz imkаn 

vеrmirdi. Bах bеlə bir аğır vəziyyətimizdə 
cənаb Prеzidеnt İlham Əliyev Bеyləqаnа 
səfər еtdi və mən bu böyük insаnlа görüşə 
bildim. Nəticədə, оğlum təzədən həyаtа 
qаyıtdı. Öz аdımdаn, övlаdlаrım, qоhum-
qоnşu аdındаn bu əvəzsiz köməyə, diqqət 
və qаyğıyа görə ölkə Prеzidеntinə hədsiz 
minnətdаrlığımızı bildirirəm.

Оqtаy Quliyеv:
– Qərаrа аlmışıq ki, övlаdlаrımın аd 

günlərini bundan sonra cənаb Prеzidеntin 
Bеyləqаn səfəri günü qеyd еdək. Mən bu 
sözləri, nеcə dеyərlər, еlə bеlə dеmirəm. 
Ахı həmin gün оnlаrın taleyi həll olundu, 
yеnidən həyаtа qаyıtdılаr. Bütün bunlаrı 
nеcə unutmаq оlаr? Аllаh Prezidentimiz 
İlhаm Əliyеvi qоrusun, hər işdə ona kömək 
olsun. Hər gün оnа uzun ömür və möhkəm 
cаnsаğlığı аrzulаyırıq.

Rаyоnun ən böyük yаşаyış 
məntəqələrindən birinə–Dünyаmаlılаr 
kəndinə gəlməyiniz təsаdüfi olmadı. 
Qаbаqcıl fеrmеr, ötən ilin nəticələrinə görə 
ölkə Prеzidеntinin sərəncаmı ilə “I Dərəcəli 
Əmək оrdеni”nə lаyiq görülmüş Əlizаmin 
Nəbiyеv burаdа yаşаyır. Məqsədimiz 
dövlət başçısının göstərişi ilə əsаs kənd 
təsərrüfаt məhsullаrı istеhsаlını, о cümlədən 
pаmbıqçılığı inkişаf еtdirmək üçün həyаtа 
kеçirilən tədbirlərdən, imzаlаnаn fərmаn 
və sərəncаmlаrdаn sоnrа əldə еdilmiş 
uğurlаrlа, kоnkrеt nəticələrlə tаnış оlmаq idi. 
Əlizаminin isə bu bаrədə dеməyə sözü çох 
imiş:

– Ötən əsrin 70-80-ci illərində 
Bеyləqаndа pаmbıq istеhsаlı 80 min tоnа 
çаtdırılmışdı. Rаyоn büdcəsinin əsаs hissəsi 
də bu sаhədən idi. Təəssüflər оlsun ki, 
sоnrаkı illərdə hеç bir əsаslı səbəb оlmаdаn 
bu vаcib strаtеji sаhəyə münаsibət dəyişdi, 

mаrаq аzаldı, ümumi istеhsаl dəfələrlə 
аşаğı düşdü. Əlbəttə, vəziyyət uzun müddət 
bеlə dаvаm еdə bilməzdi. Оnа görə də ölkə 
Prеzidеnti İlham Əliyevin pаmbıqçılığın 
inkişаfı ilə bаğlı həyаtа kеçirdiyi tədbirlər 
bütün kənd əməkçiləri tərəfindən böyük 
rаzılıqlа qаrşılаndı, hаmımızın ürəyincə 
оldu. Bunu əldə еdilən kоnkrеt nəticələr də 
sübut еdir. 

Məsələn, ötən il Bеyləqаn rаyоnu üzrə 
9560 hеktаr sаhədə pаmbıq yеtişdirilmiş, 
tаrlаlаrdаn 21 min 940 tоn “аğ qızıl” 
tоplаnmışdır. Bu il isə əkin sаhələrini 
9 min 675 hеktаrа çаtdıracağıq. Bizim 
fеrmеr təsərrüfаtı dа əkin sаhələrini 
хеyli gеnişləndirəcək. Ötən il biz 223 
tоn məhsul tədаrük еtmiş, hər hеktаrın 
məhsuldаrlığını rаyоn üzrə ən yüksək 
səviyyəyə– 62,3 sеntnеrə yüksəltmişik. 
Builki göstəricilərimiz isə, əlbəttə, dаhа 
böyük оlаcаqdır. Оnu dа əlаvə еdim ki, 
ötən il хаlis gəlirimiz 100 min mаnаt 
оlmuşdur. Bu isə bоlluq, bərəkət, хоş 
gün-güzərаn dеməkdir. Bах, bütün bunlаrа 
görə mən rаyоnumuzun pаmbıqçılаrı 
аdındаn Prеzidеnt İlhаm Əliyеvə böyük 
minnətdаrlığımı bildirir, оnа cаn sаğlığı, 
daha böyük uğurlar аrzulаyırаm.

Bəli, hаrа gеtdiksə, kiminlə görüşdüksə 
bеlə ürəkdən gələn хоş sözlər еşitdik, 
minnətdаrlıq duyğulаrına şahid olduq. 
Yеri gəlmişkən, оnu dа əlаvə еdək ki, ölkə 
bаşçısının Bеyləqаnа ахırıncı səfərindən 
sоnrа bütün sаhələrdə yüksəliş və cаnlаnmа 
hissə оlunur. Bu səfər sürətli inkişаfа 
yоl аçmış, аdamlаrın ruh yüksəkliyini və 
əmək cоşqunluğunu, sаbаhа оlаn inаm və 
ümidlərini dаhа dа аrtırmışdır. 

İndi rаyоndа bütün imkаn və səylər 
hərəkətə gətirilmişdir. Bаşlıcа diqqət və 
səylər оnа yönəldilmişdir ki, bu inkişаf 
və yüksəliş dаvаmlı оlsun, ölkə bаşçısının 
qаrşıyа qоyduğu kоnkrеt vəzifələr, məsləhət 
və tövsiyələr uğurlа yеrinə yеtirilsin.

Bir sözlə, Bеyləqаn uğurlu yоl üstədir.

Ziyəddin SULTАNОV, 
“Хаlq qəzеti”nin bölgə müхbiri

Bеyləqаn rаyоnun inкişаfınа dаim 
diqqət göstərilir, bu istiqаmətdə işlər 
görülür, infrаstruкtur lаyihələri, 
sоsiаl lаyihələr icrа еdilir. Rаyоnun 
inкişаfı коmplекs хаrакtеr dаşıyır və 
əminəm кi, Bеyləqаn rаyоnu bundаn 
sоnrа dа yüкsəк nəticələr göstərəcəк və 
vətəndаşlаr burаdа qurub yаrаdаcаq, 
ümumi işimizə töhfə vеrəcəкlər.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin Bеyləqаnа səfəri 
bütün sаhələrdə sürətli inкişаfа yоl аçmışdır

Bakının Nizami rayonunda 
yerləşən ticarət mərkəzində 
baş vermiş yanğında zərər 

çəkmış sahibkarlardan sənədlərin 
qəbulu və maddi yardımın 
ödənilməsi prosesi davam edir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən Trend-ə 
verilən məlumata görə, bu gün daha 
69 zərərçəkmiş sahibkarın bank 
hesabına 218 min manat məbləğində 
maddi yardım ödənilib. Beləliklə, 
indiyədək İşçi Qrupu tərəfindən maddi 
yardımın ödənilməsi qərara alınmış 
228 zərərçəkmiş sahibkarın bank he-
sabına 1360 min manat məbləğində 
maddi yardım köçürülüb. Maddi yardı-
mın ödənilməsi “Kapital Bank” və 
“TuranBank” vasitəsilə həyata keçirilir. 
Vəsaitlər sahibkarlara bank kartları 
vasitəsilə nağdsız şəkildə verilir və 
banklar tərəfindən maddi yardımdan 

xidmət haqqı tutulmur.
Bununla yanaşı, sahibkarların Ba-

kının Nizami rayonunda yerləşən yan-
ğın baş vermiş ticarət mərkəzindən 
mallarının çıxarılması prosesi də da-

vam etdirilir. İndiyədək 200 sahibkar 
mallarını ticarət mərkəzindən çıxarıb.

İqtisadiyyat, Maliyyə, Vergilər, 
Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar 

nazirliklərinin, Baş Proku-
rorluğun, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin və Nizami 
Rayon İcra Hakimiyyəti 
əməkdaşlarının və sahibkarla-
rın iştirakı ilə akt tərtib edilərək 
yanmamış mallar sahibkarlara 
təhvil verilir, yararsız vəziyyətə 
düşmüş mallar isə Suraxanı 
rayonunda xüsusi ayrılmış 
anbara göndərilir.

Sahibkarlar mallarının daşınması 
üçün nəqliyyatla təmin olunurlar.

228 zərərçəkmiş sahibkara 
maddi yardım ödənilib

Rodionovanın  sözlərinə görə, ümumilikdə 
“Smartavia” yay mövsümündə 60-dan çox 
marşrut üzrə uçuşlar həyata keçirəcək.

Yeni istiqamətlər arasında Vladiqafqaz, 
Mineralnıye Vodı, Gelencik şəhərləri də yer 
alacaq.

Bundan başqa, aviaşirkət Gürcüstanın 
Tbilisi və Batumi şəhərlərinə reysləri artır-
mağı və Türkiyəyə reyslər həyata keçirməyi 
planlaşdırır.

“Xalq qəzeti”

“Smartavia” 

Azərbaycana uçuşlar planlaşdırır

Rusiyanın “Smartavia” şirkəti 
Azərbaycana uçuşlar həyata 

keçirəcək. Bunu şirkətin kommer-
siya direktoru Svetlana Rodionova 
bildirib.
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Ermənistan bölmələri atəşkəsi 
pozmaqda davam edir
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər 
ki, Ermənistanın İcevan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun 
Bala Cəfərli kəndində, Berd rayonunun Çinari kəndində 
yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Koxanəbi, Əsrik 
Cırdaxan kəndlərində, Krasnoselsk rayonu ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayo-
nunun Göyəli, Zamanlı kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyarx, Ağdam 
rayonunun Sarıcalı, Xocavənd rayonunun Kuropatkino, 
Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

AZƏRTAC

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi dünyada 
sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına töhfə verəcək

H.Hacıyev qeyd edib ki, 
bu təşəbbüs qarşılıqlı fayda-
lı münasibətlərə və tərəfdaşlığa 
əsaslanan hərtərəfli əməkdaşlıq 
xarakteri daşıyır: “Biz “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsü və Azərbaycanın 
inkişafının aktual gündəliyi arasında 
böyük uyğunluq görürük. Azərbaycan 
“Bir kəmər, bir yol” çərçivəsində 
layihələrdə iştirak etməyə həmişə 

hazırdır. Bu baxımdan biz iki ölkə 
arasında iqtisadiyyat, ticarət, investisi-
ya, maliyyə və bir sıra digər sahələrdə 
gələcək əməkdaşlığı səbirsizliklə 
gözləyirik”.

“Bir kəmər, bir yol” çərçivəsində 
beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə yüksək 
səviyyəli II Forum aprelin sonunda 
Pekində keçiriləcək. PA rəsmisi bu 
forumun fikir mübadiləsi və müxtəlif 

ölkələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 
üçün meydan olacağına ümidvar ol-
duğunu bildirib: “Forum “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsü çərçivəsində praqmatik 
əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində 
praktiki fəaliyyətin gələcək müzakirələri 
üçün əla məkan olacaq”.

H.Hacıyev Azərbaycan-Çin 
münasibətlərinə də toxunub. O bildirib 
ki, Azərbaycan Çin Xalq Respublikası 
ilə humanitar və energetika sahələrində 
əməkdaşlıq qurur.

Şöbə müdiri ikitərəfli iqtisadi və ticari 
münasibətləri bundan sonra da işgüzar 
və şəxsi təmaslar, hökumətlərarası 
əməkdaşlıq mexanizmləri və müxtəlif 
komissiyalar vasitəsilə təşviq etməyi 
təklif edib: “Azərbaycan və Çinin iqtisa-
diyyat, ticarət, kənd təsərrüfatı, energe-
tika, neft-kimya, turizm və s. sahələrdə 
əməkdaşlığı özündə bir çox imkanlar 
daşıyır”.

H.Hacıyev əlavə edib ki, 
Azərbaycan Çin investisiyalarının 
artmasını alqışlayır: “Hər iki ölkə öz 
xarici siyasəti çərçivəsində beynəlxalq 
səviyyədə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan 
münasibət qurmağa çalışır. Həmçinin 
tərəflər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 
daxil olmaqla, çoxtərəfli regional və 
beynəlxalq qurumlar çərçivəsində 
əməkdaşlıq edirlər”.

PA rəsmisi xatırladıb ki, Azərbaycan 
2022-ci ilədək Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edəcək: “Bu institutun qlo-
bal səviyyədə etimadın, sülh və 
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində 
potensialı var. Sədrliyimiz dövründə 
Hərəkatın daha da möhkəmlənməsinə 
kömək edəcəyik, həmçinin planetimizdə 
sülh və təhlükəsizliyin bərqərar olması-
na töhfə verəcəyik”.

“Opinion Way”in sorğusu Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi təkmil islahatların təqdimatıdır

Bu fikirləri KİV-ə açıqlamasın-
da YAP Siyasi Şurasının üzvü, 
“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru 
Vüqar Rəhimzadə Fransanın “Opi-
nion Way” şirkətinin bu ilin martında 
Azərbaycanda keçirdiyi rəy sorğusu-
na münasibət bildirərkən deyib.

V.Rəhimzadə qeyd edib ki, 
sorğunun nəticələri dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevin yenə də öz 
seçicilərinin yüksək etimadına malik 
olduğunu təsdiq etdi. Azərbaycanda 
mövcud sabitlik, xalq-iqtidar bir-
liyi beynəlxalq səviyyədə təqdir 
olunan mühüm məqamlardandır. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
qeyd etdiyi kimi, hər bir seçkinin 
nəticələri ölkədə mövcud ab-havanı 
göstərir. Ötən ilin prezident seçkiləri 
bunu bir daha təsdiqlədi. 2003-cü 
ildən başlanan böyük yolun davamı 
Azərbaycanın bugünkü reallıqlarında 
öz əksini tapır. Beynəlxalq aləmdə 
sabitləşdirici faktor kimi tanınan 
Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyinin 
sarsılmazlığı beynəlxalq qurumların 
hesabatlarında, sorğu mərkəzlərinin 

keçirdikləri sorğuların nəticələrində 
də əksini tapır. Bu məqamı da xüsusi 
qeyd etməliyik ki, ABŞ-ın nüfuzlu 
“Gellap İnternasional” təşkilatı daim 
seçkilərdən öncə Azərbaycan əhalisi 
arasında sorğu keçirir. Dövlətimizin 
başçısı İlham Əliyevə xalqın dəstəyi, 
həyata keçirilən siyasətin yüksək 
qiymətləndirilməsi bu sorğunun 
nəticələrində də daim öz əksini tapıb.

“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru 
bildirib ki, Azərbaycanda mövcud 
ictimai-siyasi vəziyyətə, Prezident 
İlham Əliyevin son bir ildə həyata 
keçirdiyi islahat kursuna, hökumətin 
ümumi daxili və xarici siyasətinə ölkə 
əhalisinin münasibətini öyrənmək 
məqsədilə “Opinion Way” şirkəti 
tərəfindən Azərbaycanın bölgələrində 
keçirilən rəy sorğusunun nəticələrinə 
görə, respondentlərin 80,1 faizi 
ölkədəki mövcud ictimai-siyasi və 
sosial-iqtisadi sabitliyin qorunub 
saxlanılmasını Prezident İlham 
Əliyevin fəaliyyətinin ən uğurlu 
nəticəsi kimi dəyərləndirib. “Sabitliyin, 
normal biznes mühitinin yaradıldığı 

ölkəmizdə iqtisadi tərəqqi qaçılmaz-
dır. Azərbaycanın iqtisadi inkişafı 
beynəlxalq səviyyədə möcüzə kimi 
dəyərləndirilir. Nəzərə alsaq ki, dünya 
2008-ci ildən iqtisadi və maliyyə 
böhranının ağır nəticələrini yaşamaq-
dadır, Azərbaycanın daim iqtisadi 
artımı ilə diqqət mərkəzində olması 
qürurverici hadisədir. İqtisadiyyatın 
düzgün əsaslar üzərində qurulma-
sı bu uğurlarımıza yol açan əsas 
amillərdəndir. Dövlətimizin başçısı 
İlham Əliyev Prezident kimi fəaliyyətə 
başladığı ilk gündən iqtisadi artı-
mın qeyri-neft sektorunun hesabına 
olmasını qarşıya mühüm vəzifə kimi 
qoydu. Məhz bu siyasətin nəticəsidir 
ki, Azərbaycanda güclü sahibkarlar 
sinfi yaranıb, ən əsası nəinki neft-qaz 
sektorunda, eyni zamanda, qeyri-neft 
sektoru sahəsində mövcud durum 
xarici iş adamlarının diqqətindədir 
və bu sahəyə invevtisiya qoyuluşu 
artmaqdadır. Son 15 ildə ölkə iqtisa-
diyyatına 250 milyard dollara yaxın 
investisiyanın qoyulması ölkəmizdə 
sabitliyin, mövcud iqtisadi durumun, 

ən əsası Azərbaycanın bu gününə 
və gələcəyinə inamın göstəricisidir”,- 
deyə “İki sahil” qəzetinin baş redak-
toru vurğulayıb.

V.Rəhimzadə qeyd edib 
ki, sorğunun “Prezident İlham 
Əliyevin son bir ildə gördüyü 
işləri necə qiymətləndirirsiniz” 
sualını respondentlərin 85,1 faizi 
bütövlükdə “müsbət” cavablandırıb. 
Dövlətimizin başçısının seçkiqaba-
ğı vədlərinin yerinə yetirilməsinin 
qiymətləndirilməsinə dair “Opinion 
Way”in sualına respondentlərin 
bütövlükdə 75,6 faizi müsbət ca-
vab verib. Təkcə bir ilin uğurlarına 
söykənərək, Prezident İlham Əliyevin 
kadr islahatları ilə bağlı sualları 
cavablandıran respondentlərin 78,8 
faizi həyata keçirilən kadr siyasətinə 
öz müsbət rəyini ifadə edib. Prezident 
İlham Əliyev daim çıxışlarında da-
vamlı inkişafı şərtləndirən amillərdən 
bəhs edərək, idarəetmə sistemində 
təkmilləşməni vacib amil kimi önə 
çəkib. Təkcə cari ilin arxada qalan 3 
ayında bu istiqamətdə atılan addım-
lara diqqət yetirsək təkmilləşmənin, 
yeniləşmənin hansı uğurlara yol 
açdığını görərik.

Ümumilikdə sorğunun nəticələrini 
Prezident İlham Əliyevin son bir 
ildə həyata keçirdiyi təkmil islahat-
ların təqdimatı kimi dəyərləndirən 
V.Rəhimzadə bu fikri böyük əminliklə 
ifadə edib ki, qarşıdakı illərdə 
Azərbaycanı daha möhtəşəm uğurlar 
gözləyir, ən əsası inkişaf etmiş ölkələr 
sırasında addımlamaq hədəfimiz artıq 
reallıqdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

 “Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı 
ilə beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük 
daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə 
fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin 
xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə 
sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən nor-
mativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə Xüsusi 
Proqram”ın təsdiq edilməsi haqqında

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
 Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 6 
dekabr tarixli 469-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2017-ci il  3 fevral tarixli 1225 nömrəli Fərmanının 3-cü 
hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə 
beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin və yük daşımalarını 
yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranı-
şına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə 
avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını 
tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə 
Xüsusi Proqram” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
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“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra 
tədbirlər və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2005-ci il 22 mart tarixli 50 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Respublikasında su təchizatı sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 iyun tarixli 
252 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Dövlət vəsaitləri hesabına inşa edilən və 
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən istismar 
olunan, texniki xidmət göstərilən aşağıdakı dövlət 
əmlakı həmin Cəmiyyətin balansına verilməklə, onun 
nizamnamə kapitalına yönəldilsin:

1.1. “Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi Duz gölü 
ətrafında çirkab axıntılarının qarşısının alınması üçün 
kanalizasiya xəttinin və nasos stansiyaları komplek-
sinin inşası” layihəsi çərçivəsində tikilmiş, ümumi 
dəyəri 6 900 000 manat olan 14,575 km uzunluğunda 
kanalizasiya kollektoru, 1 ədəd kanalizasiya nasosxa-
nası, 1 ədəd yerindəyüksəltmə nasosxanası və 1 ədəd 
suqəbuledici kamera;

1.2. “Sumqayıt şəhərində Acıdərə kanalının inşası 
(1-ci mərhələ)” layihəsi çərçivəsində tikilmiş, ümumi 
dəyəri 1 855 000 manat olan 2,0 km uzunluğunda 
kanalizasiya kollektoru və 1 ədəd şlüzlü suqəbuledici 
kamera;

1.3. “Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsinin magist-
ral su kəmərinin və Xəzər rayonu, Buzovna qəsəbəsinin 
su təchizatı sisteminin yenidən  qurulması” layihəsi 

çərçivəsində tikilmiş, ümumi dəyəri 5 450 000 manat 
olan 6,7 km uzunluğunda magistral su xətti və 17,1 km 
uzunluğunda su şəbəkəsi.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2005-ci il 22 mart tarixli 50 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2005, № 3, maddə 257; 2006, № 1, maddə 59; 2007, 
№ 9, maddə 922; 2009, № 10, maddə 846; 2010, 
№ 11, maddə 1039; 2011, № 5, maddə 442; 2013, 
№ 6, maddə 760; 2015, № 9, maddə 1074, № 12, 
maddə 1595; 2016, № 3, maddə 612, № 6, maddə 
1225, № 10, maddə 1728; 2017, № 9, maddə 1746, 
№ 12 (II kitab), maddə 2541; 2018, № 7, maddə 
1664, № 9, maddə 1941; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 28 mart tarixli 128 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4.1-ci bənddə “408 749 120 (dörd yüz səkkiz 
milyon yeddi yüz qırx doqquz min yüz iyirmi)” 
rəqəmləri və sözləri “422 954 120 (dörd yüz iyirmi 
iki milyon doqquz yüz əlli dörd min yüz iyirmi)” 
rəqəmləri və sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 4.2-ci bənddə “20 437 456 (iyirmi milyon 
dörd yüz otuz yeddi min dörd yüz əlli altı)” rəqəmləri 
və sözləri “21 147 706 (iyirmi bir milyon yüz qırx 
yeddi min yeddi yüz altı)” rəqəmləri və sözləri ilə əvəz 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası və “Azərsu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu Qərardan irəli gələn 
məsələləri həll etsinlər.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
“Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının 
təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 
149 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci 
il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 18 dekabr 
tarixli 1398-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 
10 yanvar tarixli 878 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 
5, maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 
822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, 
maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 
2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 
2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, 
№ 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 
11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 
365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, 
№ 10, maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 
2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 
747, № 9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 

3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, 
maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, № 3, maddə 
595, № 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 941, 
955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 1561, № 12, 
maddələr 2220, 2241; 2017, № 4, maddə 643, № 6, 
maddə 1244, № 9, maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 
1896; 2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 4, 
maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, № 7 (II kitab), 
maddə 1628, № 8, maddə 1799, № 10, maddələr 2142, 
2155, № 11, maddə 2428; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 14 mart tarixli 95 
nömrəli, 18 mart tarixli 110 nömrəli, 28 mart tarixli 
130, 132 və 135 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 
1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 
1.4.3.1.3.2-ci yarımbəndinə “qaydalarının” sözündən 
sonra “və aptek təşkilatlarına dair tələblərin” sözləri 
əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2155; Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 14 mart tarixli 
94 və 100 nömrəli, 18 mart tarixli 110 nömrəli, 28 
mart tarixli 130, 133 və 135 nömrəli qərarları) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə 
gəlirlərinin təsnifatı”nın 1.4.3.1.3.2-ci yarımbəndinə 
“qaydalarının” sözündən sonra “və aptek təşkilatlarına 
dair tələblərin” sözləri əlavə edilsin.
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Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 
iyun tarixli 255 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin strukturuna daxil 
 olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nda dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları 
İdarəetmə Mərkəzinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 417 nömrəli Fərmanının 
4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 7 iyun 
tarixli 255 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2018, № 6, maddə 1354, № 9, maddə 1909; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 fevral tarixli 54 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Turizm Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumla-
rın Siyahısı”na aşağıdakı məzmunda 5.2-ci bənd əlavə edilsin:

“5.2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
 Qoruqları idarəetmə Mərkəzi.”.
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2710 19 210 1 reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq 1 ton üçün 1,0 manat
2710 19 210 9 reaktiv mühərriklər üçün digər yanacaq 1 ton üçün 80 manat

2710 19 250 1 KO-20 markalı işıqlandırıcı kerosin və KT-2 markalı texniki 
məqsədlər üçün kerosin 1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 250 9 digər məqsədlər üçün kerosin 1 ton üçün 80 manat

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 2020-ci il  yanvarın 1-dək qüvvədədir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal 
gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi 
barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazir-
liyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, 
№ 9, maddə 1904, № 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli, 5 fevral tarixli 34 nömrəli, 5 aprel tarixli 150 nömrəli və 9 aprel 
tarixli 151 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 
nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2710 19 210 0 alt yarımmövqelərinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2710 19 210 – – – – – – reaktiv mühərriklər üçün yanacaq:
2710 19 210 1 – – – – – – – reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı yanacaq - 0
2710 19 210 9 – – – – – – – reaktiv mühərriklər üçün digər yanacaq - 15

1.2. 2710 19 250 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2710 19 250 – – – – – – digər:

2710 19 250 1 – – – – – – – KO-20 markalı işıqlandırıcı kerosin və 
KT-2 markalı texniki məqsədlər üçün kerosin - 15 (01.01.2020-ci il 

tarixinədək - 0 %)
2710 19 250 9 – – – – – – – digərləri - 15

2. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 30 (otuz) gün sonra qüvvəyə minir və 2020-ci il yanvarın 1-dək 
qüvvədədir.
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Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və  
www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz 
dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tu-
taraq, “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazir-
liyi, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə 
razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan Respublika-

sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, 
maddə 69; 2002, № 2, maddə 112, № 10, maddə 647; 
2005, № 1, maddə 58, № 11, maddə 1069; 2013, № 7, 
maddə 870; 2014, № 1, maddə 64, № 2, maddə 196; 2015, 
№ 1, maddə 69; 2016, № 8, maddə 1444; 2017, № 7, 
maddə 1489, № 8, maddələr 1614, 1620, № 12 (II kitab), 
maddə 2521; 2018, № 3, maddə 585, № 10, maddə 2168; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 10 yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli 
malların aksiz dərəcələri”ndə 2710 19 210 0 və 2710 19 
250 0 alt yarımmövqelərinə aid sətir aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

Çinin təklif etdiyi “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü inklüziv qarşılıqlı fəaliyyət 
üçün çox böyük imkanlar yaradır. Bunu 
Azərbaycan Prezidenti Administrasi-
yasının (PA) Xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev “Sin-
hua” agentliyinə müsahibəsində deyib.

İnkişaf modeli beynəlxalq səviyyədə təqdir olunan və öyrənilməsinin 
vacibliyi qeyd edilən Azərbaycanın davamlı inkişafı düşünülmüş və 
məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir. Prezident kimi fəaliyyətə başladığı ilk 
gündən ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətinə sadiqliyini atdığı hər addımın-
da təsdiqləyən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin ən yüksək zirvələri fəth 
etməsini şərtləndirən təkmil islahatlar həyata keçirir, inkişaf etmiş ölkələr 
sırasında addımlamaq istəyini ortaya qoyaraq, bu istiqamətdə mühüm addım-
lar atır. 2018-ci il 11 aprel prezident seçkilərindən ötən bir ildə Azərbaycanın 
qazandığı uğurlar müstəqillik tariximizə yeni-yeni uğurlu səhifələr yazdı.

Prezident öz planları-
nı jurnalistlərin suallarını 
cavablandırarkən açıqlayıb.

Qanunsuz miqrasiya ilə 
mübarizə haqqında suala 
cavabında D.Tramp deyib: 

"Biz sərhədə daha çox qoşun 
göndərəcəyik". Lakin o, 
əlavə kontingentin sayının nə 
qədər olduğunu açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, ötən 
gün ABŞ-ın müdafiə naziri 
vəzifəsini icra edən Patrik 
Şanahan bildirib ki, Penta-
qon cənub sərhədinə əlavə 
qüvvələrin göndərilməsi 
haqqında sorğu almayıb.

“Xalq qəzeti”

Tramp Meksika ilə 
sərhədə əlavə hərbi 

kontingent göndərmək 
niyyətini açıqlayıb

 Prezident Donald Tramp qanunsuz 
miqrantlarla mübarizə aparmaq üçün 
ölkəsinin Meksika ilə sərhədinə 
əlavə hərbi kontingent göndərmək 
niyyətində olduğunu bildirib.



Suraxanıda tibbi müayinə 
uğurla icra olunur

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
2019-cu il fevralın 11-dən mayın 1-dək bütün 
ölkə vətəndaşlarının pulsuz tibbi müayinədən 
keçirilməsi ilə bağlı tapşırığı Suraxanı 
rayonunda da böyük ruh yüksəkliyi ilə icra 
olunur. Rayon icra hakimiyyəti (RİH) başçısının 
müvafiq sərəncamı ilə tibbi müayinənin yüksək 
təşkil edilməsi məqsədilə RİH-də komissiya 
yaradılıb, müəssisə və idarə kollektivlərinin tibbi 
müayinədənkeçmə qrafiki tərtib olunub.   

Hazırda rayon ərazisində 
fəliyyət göstərən 4 xəstəxana, 
4 poliklinika və 1 ambulatori-
yada fevralın 11-dən başlanan 
əhalinin pulsuz tibbi müayinəsi 
davam etdirilir.   

Suraxanı üzrə 180 min 
668 nəfərin  tibbi müayinədən 
keçirilməsi nəzərdə tutulub. 
Onlardan 166 min 220 nəfəri 
(18 yaşdan yuxarı) rayon 
sakini, 14 min 448 nəfəri (18 
yaşdan yuxarı) isə rayon-
da məskunlaşan  məcburi 
köçkündür. Hər bir vətəndaş 
yaşadığı əraziyə yaxın olan 
tibb müəssisələrində müayinə 
olunur. İndiyədək rayon üzrə 
122 min 881 nəfər və 95 
müəssisənin kollektivi tibbi 
müayinədən keçib. Onlar-
dan  2946 nəfərində müxtəlif 
xəstəliklər aşkarlanıb, 159 
nəfər stasionar müalicəyə 
cəlb edilib, 164 nəfər təkrar 
müayinə və müalicə olun-
maq üçün paytaxtın müxtəlif 
xəstəxanalarına göndərilib. 

Tibb müəssisələrində 
işləyən həkimlərdən ibarət 
səyyar briqadalar yaradılıb. 
Bu briqadalar məktəblərdə, 
uşaq bağçalarında və polik-
linikaya gələ bilməyən yaşlı 
insanlara evlərində tibbi xidmət 
göstərirlər. Aşkara çıxarılan 
xəstəliklər üzrə müalicə kursla-
rı təyin edilir.

Rayonda əhalinin tib-
bi müayinəsinin aparıl-

dığı müəssisələrdən biri 
də Yeni Suraxanıdakı 12 
nömrəli Birləşmiş Şəhər 
Xəstəxanasıdır. Bu səhiyyə 
ocağının poliklinika hissəsində 
idarə və müəssisələrdə, təhsil 
ocaqlarında çalışanların, 
habelə pensiyaçıların tibbi 
müayinəsinə xüsusi önəm 
verilir. Sakinlərin mütəşəkkil 
surətdə tibbi müayinələrə cəlb 
olunmaları tədbirin yüksək 
səviyyədə təşkilindən xəbər 
verir.

Xəstəxananın baş həkimi 
Bəhlul Məmmədov bildirib 
ki, əhalinin sağlamlığının 
etibarlı şəkildə qorunması, 
xəstəliklərin erkən aşkarlana-
raq insanların müalicəyə cəlb 
olunmaları məqsədilə keçirilən 
bu aksiya hamının ürəyincədir. 
Xəstəliklərin ilkin dövrdə aşkar 
olunması, xəstələrin dispanser 

qeydiyyatına alınması  sonrakı 
dövrlərdə onların müayinə və 
müalicəsində böyük əhəmiyyət 
kəsb edir.

Əhalinin müayinəsi tərtib 
edilmiş qrafikə əsasən aparılır. 
Sakinlər  əvvəlcə terapevt 
tərəfindən müayinə olunur, 
sonra isə ehtiyac yarandığı 
halda onlar cərrah, oftalmo-
loq, nevropatoloq, stomatoloq 
və digər ixtisaslı həkimlər 

tərəfindən müayinə edilirlər.
Tibbi müayinə başlayan-

dan indiyə kimi xəstəxanada 
10 min 445 nəfər tibbi 
müayinədən keçib. Onların 
743 nəfərində xəstəlik aşkar 
olunub, 21 nəfər stasionar 
müalicəyə cəlb edilib. Eyni 
zamanda, 648 nəfərdən 
laborator analiz götürülüb, 
260 nəfər EKQ, 253 nəfər 
rentgen və 252 nəfər isə UZİ 
müayinələrindən keçib.    

Genefondumuzun qo-
runmasına, eləcədə ölkə 
vətəndaşlarının sağlamlıqları-
nın təmin olunmasına xidməd 
edən bu aksiya bir daha sübut 
edir ki, cənab İlham Əliyev hər 
bir Azərbaycan vətəndaşının 
sağlamlığının qayğısına qalır.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlı deputat AŞPA-da sosial 
şəbəkədə hüquqi mexanizmlərin daha 
işlək olmasının zəruriliyindən danışıb

Bu fikirləri AŞPA-nın yaz sessiyasında 
Avropa Naminə Liberal Demokratların Alyansı 
siyasi qrupu adından çıxış edən deputat Rafael 
Hüseynov “Sosial media: ictimai mövzular, 
ya insan haqları üçün təhlükələr?” qətnamə 
layihəsinin müzakirələri zamanı söyləyib.

Deputat sosial şəbəkənin faydaları ilə yana-
şı, təhlükələrinin də olduğunu, dünyanı kiçiltdiyi-
ni, informasiya axınlarını insanlara daha yaxın, 
onları daha məlumatlı etdiyini diqqətə çatdırıb. 
Bu hüdudsuz məkanda, hamının eyni əxlaq 
meyarlarına riayət etmədiyi və istifadəçilərin 
məqsədlərinin fərqli olduğu mühitdə təhlükələrin 
də olduğunu vurğulayıb. 

Sosial şəbəkənin ifadə azadlığı üçün hüdud-
suz imkanlar açması ilə yanaşı, ona nəzarətin 
də çərçivədən kənara çıxması məsələsinə 
toxunan Rafael Hüseynov qeyd edib ki, sosial 
şəbəkələr bu gün hər kəsin özünün idarə 
edəcəyi, hər mətləbini deyə biləcəyi şəxsi 
televiziyası, radiosu, informasiya agentliyi, 
qəzeti deməkdir. Siyasi müzakirələr üçün də 
ən kütləvi müstəvi sosial şəbəkədir. Sosial 
şəbəkələr dünyanın Hayd parkıdır və nə qədər 
pessimistik səslənsə də, reallıq budur: artıq 
sosial şəbəkədə sona qədər nizam yarat-
maq mümkünsüzdür. Hamının riayət edəcəyi 
mexanizmləri işə sala bilmək həddən ziyadə 
çətin görünür. Çünki demokratiya ilə hüquq 
arasında manipulyasiyalar üçün kifayət qədər 
geniş imkanlar mövcuddur. 

Deputat bildirib ki, müsbət xüsusiyyətləri ilə 
yanaşı, sosial şəbəkələr kibercinayətkarlığa, 
kiberterrorizmə, kibertəhdidlərə, milli, dini, 
irqi ədavətə yol açan, ictimai rəyi çaşdıra 

bilən, siyasi proseslərə təsir edən, fərdlərin 
şəxsi həyatına müdaxiləlilərə imkan yara-
dan vasitədir.  Vəziyyət elə yaranıb ki, daha 
söhbət təhlükəsizlik problemlərinin tam 
həllindən deyil, yalnız müəyyən qoruyucu, 
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsindən gedə 
bilər. İfratların qarşısının tam alınmasından 
deyil, məhdudlaşdırıcı, müəyyən qabaqlayıcı 
tədbirlərin görülməsindən söhbət gedə bilər.

İndiki halda sosial şəbəkədə müəyyən qədər 
nizam yaratmaq və nəzarət sistemini işlək edə 
bilmək üçün hüquqi mexanizmləri daha ciddi işə 
salmağı təklif edən Rafael Hüseynov vurğula-
yıb ki, sosial şəbəkələri idarə edənlərin hüquqi 
məsuliyyəti ikiqat artırılmalıdır. Çünki müxtəlif 
kəşfiyyatlar, güc mərkəzləri, maliyyə qüvvələri 
tərəfindən onların özlərinin də idarəedilən olması 
istisna deyil. Bu, elə biznesdir ki, tədricən miqya-
sına, təsir gücünə görə narkoticarətlə, qanunsuz 
silah alveri ilə rəqabətə girə bilər. Sosial şəbəkə 
istifadəçilərinin qeydiyyatında tam şəffaflıq 
hüquqi əsaslarla təmin edilməli, hər cür anonim-
lik istisna olunmalı və bütün istifadəçilər hüquqi 
məsuliyyətlə bağlı müqaviləni imzaladıqdan 
sonra şəbəkələrə qoşulmaq haqqı qazanmalıdır. 

R.Hüseynov informasiya mühitinin, sosi-
al şəbəkə mühitinin qorunmasının müəyyən 
mənada ekoloji mübarizə olduğunu diqqətə 
çatdırıb. “Sosial şəbəkələr hamımızın nəfəs al-
dığımız, sərhədlər tanımayan bir atmosferdir ki, 
onun ekologiyasını qorumaq üçün gərək hamı 
yekdil ola”, - deyə deputat bildirib.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

“Azercell” 
“TİBO-2019” beynəlxalq 

sərgi-forumunda

Dünyanın 16 ölkəsindən 100 şirkətin  qatıldığı forum 
MDB və Baltikyanı ölkələrin ən böyük İKT tədbirlərindən biri 
hesab olunur. “Azercell” nümayəndələrinin də iştirak etdiyi 
bu sərgi texniki və biznes imkanlarını genişləndirmək üçün 
yeni əməkdaşlıqlar qurmaq, ən son texnoloji trendlərin müa-
sir cəmiyyət həyatına sirayət edilməsi mövzusunda maraqlı 
təcrübələrdən bəhrələnmək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 
edir.  

“TİBO-2019” sərgi-forumunda ölkəmiz Milli Pavilyonla 
təmsil olunur.  Pavilyonda ölkəmizin İKT sahəsində əldə etdiyi 
nailiyyətlər nümayiş etdirilir. Vurğulamaq istərdik ki, ölkəmizin 
təmsil olunduğu pavilyon “Ən Yaxşı Stend” kimi təltif edilib.
Rəqəmsal aləmin yeniliklərini abunəçilər üçün əlçatan etməyi 
hədəfləyən “Azercell” beynəlxalq təcrübələrdən bəhrələnərək 
bu istiqamətdə fəaliyyətini daha da təkmilləşdirəcək.
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AHİK-in nümayəndə heyəti Ümumhəmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının tədbirində iştirak edib

Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasından 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ÜHİK-
in İcraiyyə Komitəsi bu qurumun 
Şurasının iclasının gündəliyini, iş 
qaydasını, redaksiya komissiyası-
nın tərkibini, eləcə də hazırlanmış 
sənədlərin layihələrini nəzərdən 
keçirib. Müzakirədən sonra onların 
Şuranın iclasına təqdim edilməsi 
üçün qərar qəbul olunub.

ÜHİK-in baş katibinin müa-
vini Albert Potapov “ÜHİK-ə üzv 
təşkilatların fəaliyyət göstərdiyi 
müstəqil ölkələrdə BƏT-in kon-
vensiyalarının ratifikasiyası və 
uyğunluğu haqqında” çıxış edib. 
Çıxışa münasibət bildirən İcraiyyə 
Komitəsi təsdiq edib ki, ötən il 
müstəqil dövlətlərin həmkarlar 
ittifaqları birlikləri ÜHİK-in siyahı-
sına daxil olan Beynəlxalq Əmək 
Təşkilatının (BƏT) 11 konvensi-
yasının və digər beynəlxalq əmək 
normalarının ratifikasiyası üçün 
əhəmiyyətli iş görüblər.

 Həmkarlar ittifaqları 
hakimiyyət orqanlarına və biz-
nes strukturlarına təsir göstərən 
bütün kanallardan istifadə edərək 
ratifikasiya prosesində müsbət 
dəyişikliklərə nail olublar. İclasda, 
həmçinin məşğulluğun təşviqi və 
işsizlikdən qorunma haqqında 
168 saylı konvensiyanın region 
ölkələrinin heç birində ratifikasi-
ya olunmadığı narahatlıq hissi 
ilə qeyd edilib. 2018-ci ilin iyun 
ayında Beynəlxalq Əmək Konfran-
sının 107-ci sessiyasına təqdim 
olunmuş BƏT-in Konvensiya və 
Tövsiyələrin Tətbiqi üzrə Ekspert 
Komitəsinin son hesabatında 
region ölkələrində konvensiyaların 
çox sayda pozuntularının olduğu 
deyilib. İcraiyyə Komitəsi müstəqil 
dövlətlərin həmkarlar ittifaqları 
birliklərini öz ölkələrində BƏT-in 
ən vacib konvensiyalarının ratifi-
kasiyasına və onların milli əmək 
qanunvericiliyində vaxtında və tam 
şəkildə tətbiqinə (implementasiya) 
nail olmağa çağırıb.

İcraiyyə Komitəsi 28 ap-
rel - Ümumdünya Əməyin 
Mühafizəsi Günü, Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının 100 illiyi və 1 

may - Zəhmətkeşlərin Beynəlxalq 
Həmrəyliyi Günü ilə bağlı ÜHİK-in 
müraciətlərini təsdiq edib.

ÜHİK və “Müstəqil dövlətlərin 
veteranlarının (təqaüdçülərinin) ic-
timai təşkilatları birliyi” Beynəlxalq 
İttifaqının Əlaqələndirmə Şurası 
Böyük Vətən müharibəsində 
Qələbənin 74-cü ildönümü ilə 
əlaqədar 9 may bayramının 
qeyd olunması barədə həmkarlar 
ittifaqları və veteran təşkilatlarına 
müraciət etmək qərarına gəlib.

Aprelin 12-də ÜHİK-in Şu-
rasının iclası keçirilib. 2018-ci 
ilin dekabrında ÜHİK-ə qoşulan 
Özbəkistan Həmkarlar İttifaq-
ları Federasiyası tərəfindən 
namizədliyi irəli sürülən 
nümayəndələr də daxil olmaq-
la, yenidən Şura üzvlərinin 
səlahiyyətləri təsdiq edilib. 
Şurada, həmçinin Qazaxıstan 
Əmək Konfederasiyası Həmkarlar 
İttifaqları Birliyinin ÜHİK-ə üzv 
olmaq barədə ərizəsinə baxılıb və 
müsbət rəy verilib.

Şuranın iclasında Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfede-
rasiyasının sədri, Milli Məclisin 
deputatı, Beynəlxalq Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasının vitse-
prezidenti Səttar Möhbalıyev “Za-
manın qlobal çağırışları şəraitində 
müstəqil dövlətlərin sosial-iqtisadi 
vəziyyəti” mövzusunda çıxış edib.

S.Möhbalıyev iclas iştirakçı-
larına məlumat verərək bildirib 
ki, Azərbaycan Respublikasında 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi inki-
şaf strategiyası, balanslaşdırılmış 
sosial-iqtisadi siyasət iqtisadiyya-
tın inkişafına, makroiqtisadi sta-
billiyin və maliyyə dayanıqlılığının 
qorunmasına, Azərbaycan xalqı-
nın maraqlarını əks etdirən sosial 
inkişafa yönəldilib. Neft gəlirlərinin 
düzgün bölüşdürülməsi, iqtisadiy-
yatın qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi, neft faktorundan ası-
lılığın azaldılması və son 15 ildə 
qəbul edilmiş, zamanın çağırış-
larına cavab verən digər qərarlar 
ölkənin postneft inkişaf dövrünə 
sürətli keçidinə imkan yaratmış, 
şok effektə yol vermədən həyata 
keçirilmiş səlis iqtisadi islahatlar 

ardıcıl iqtisadi inkişafa, stabil 
əmək bazarına və əhalinin sosial 
müdafiəsi sahəsində vaxtında 
həyata keçirilən islahatlara yol 
açır.

2018-ci ildə dərin iqtisadi isla-
hatların aparılması davam etdirilib, 
yeni sənaye istehsalatları yara-
dılıb və inkişaf etdirilib, xüsusən 
də qeyri-neft sahələrində iqtisadi 
sferanın şəffaflığı təmin edilib.

Azərbaycan Respublikası Sta-
tistika Komitəsinin məlumatlarına 
əsasən, 2018-ci ildə ümumda-
xili məhsul istehsalı 2017-ci ilə 
nisbətən 1,4 faiz artıb. Adambaşı-
na düşən ÜDM 4780,1 ABŞ dolları 
təşkil edib. Qeyri-neft sektorunda 
2017-ci ilə nisbətən 1,8 faiz, neft 
sektorunda isə 0,6 faiz çox məhsul 
istehsal edilib. İl ərzində inflyasiya 
2,3 faiz təşkil edib. Azərbaycan 
iqtisadiyyatı son 15 ildə dünya 
miqyasında rekord templərlə, yəni 
3,3 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 
dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta ehti-
yatları 24 dəfə artıb. Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 250 milyard dollar 
sərmayə yatırılıb. Həyata keçiril-
miş köklü islahatlar nəticəsində 
sərmayə mühitinin yaxşılaşdı-
rılması sahəsində ümumdün-
ya bankının son məruzəsində 
Azərbaycan əvvəlki ildə tutdu-
ğu 39-cu pillədən 2018-ci ildə 
25-ci pilləyə yüksəlib. 2018-ci il 
Azərbaycan üçün bir sıra iri iqtisa-
di layihələrin, o cümlədən Cənub 
Qaz Dəhlizi transmilli layihəsinin 
başa çatdırılması, “Şahdəniz-2”, 
“TANAP” layihələrinin uğurla 
həyata keçirilməsi, “Azerspace-2” 
peykinin orbitə çıxarılması, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı-
nın, Sumqayıt şəhərində polipropi-
len zavodunun istifadəyə verilməsi 
ilə əlamətdar olubdur.

AHİK sədri daha sonra bildirib 
ki, iqtisadiyyatda islahatların 
həyata keçirilməsi ilə yanaşı, 
əmək bazarında və sosial sferada 
bir sıra islahatların aparılması 
da davam etdirilib. 2018-ci ildə, 
həmçinin sosial tərəfdaşların 
məşğulluq, əmək bazarının və in-
san resurslarının inkişaf etdirilməsi 
sahəsində məqsədyönlü və 

qarşılıqlı əlaqələndirilmiş şəkildə 
əməkdaşlığı uğurla davam 
etdirilib. 2019-2030-cu illər üçün 
məşğulluq strategiyası qəbul edilib 
və onun həyata keçirilməsi üçün 
tədbirlər planı işlənib hazırlanıb.

S.Möhbalıyev çıxışında 
məşğulluq problemlərinin həlli 
sahəsində regionların sosial-iq-
tisadi inkişafı Dövlət Proqramını 
xüsusilə qeyd edib. Deyib ki, 
ötən il respublikada artıq üç belə 
proqramın həyata keçirilməsinə 
yekun vurulub. Bu proqramların 
tərkib hissəsi yeni iş yerlərinin 
yaradılması idi. 2018-ci ildə 238,9 
yeni iş yeri açılıb ki, onlardan 
127,4 mini daimi xarakter daşıyır. 
Biznesə dəstək dövlət siyasəti, 
biznes mühitinin yaxşılaşdırılma-
sına yönəldilmiş güzəşt tədbirləri 
uzunmüddətli perspektivdə 
məşğulluğun təmin edilmə im-
kanlarını genişləndirib. Bu gün 
respublikamızda işsizlik səviyyəsi 
5 faiz təşkil edir.

 S.Möhbalıyev vurğulayıb 
ki, həmkarlar ittifaqlarının fəal 
iştirakı ilə milli qanunvericiliyin 
əhalinin məşğuliyyətinə aid bir 
sıra müddəaları yenilənib, Əmək 
Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar 
Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib, 
“Məşğulluq haqqında” yenilənmiş 
qanun qəbul edilib. Qeyri-formal 
iqtisadiyyatın azaldılması və qeyri-
formal məşğulluğun aradan qal-
dırılması istiqamətində iş davam 
etdirilib. Əməkçilərin rifah halının 
yüksəldilməsinə və onların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsinə 
yönəldilmiş tədbirlərin həyata 
keçirilməsi ümumiləşdirilmiş 
göstəricilərin artmasına da təsir 

edib. 2018-ci ildə əhalinin gəlirləri 
9,2 faiz artıb.

Azərbaycan tərəfindən rati-
fikasiya edilmiş BƏT-in 131-ci 
Konvensiyasının yerinə yetirilməsi 
istiqamətində həmkarlar ittifaqları-
nın təkidlə apardığı iş Azərbaycan 
Respublikası hökuməti tərəfindən 
dəstəklənib, məsələ sosial və 
iqtisadi məsələlərə dair Üçtərəfli 
Komissiyanın iclasında müzakirə 
edilib, ölkə qanunvericiliyinə 
dəyişikliklər edilməsi barədə 
Nazirlər Kabinetinə təkliflər 
göndərilib. 2018-ci ildə 
Azərbaycanda əməkçilərin 
sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşı-
laşdırılmasına dair geniş islahat-
lar paketinin həyata keçirilməsi 
davam etdirilib. İqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində işləyənlərin 
maaşları, pensiyalar, istehsalat 
xəsarətinə görə müavinətlər, 
Qarabağ müharibəsi əlillərinə və 
şəhid ailələrinə ödənişlər, ali və 
orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin 
təqaüdləri artırılıb. Ölkə Preziden-
tinin sərəncamı ilə 2019-cu ilin 1 
mart tarixindən ölkə üzrə minimal 
əməkhaqqı artırılmış və həmkarlar 
ittifaqlarının təkidi nəticəsində is-
tehlak minimumu səviyyəsinə çat-
dırılmışdır ki, bu da 600 min nəfəri 
əhatə edəcək və ölkə üzrə orta ay-
lıq əməkhaqqı səviyyəsinin 10 faiz 
artmasına səbəb olacaq. 2018-ci il 
31 dekabr tarixinə respublika üzrə 
orta aylıq əməkhaqqı 544 manat 
olmuşdursa, artıq 1 mart 2019-cu 
il tarixinə bu göstərici 577 manata 
(340 ABŞ dolları) çatdırılıb.

AHİK sədri öz çıxışında 
xüsusi vurğulayıb ki, bu vacib 
qərar Avropa Sosial Xartiya-

sı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 
tərəfindən və bir sıra dövlət 
proqramları ilə müəyyən edil-
miş yaxın illər ərzində minimal 
əməkhaqqı barədə öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi istiqamətində 
əhəmiyyətli addımdır. Ölkə 
əhalisinin həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması yolunda ölkə 
Prezidentinin bu ilin fevral ayın-
da imzaladığı problemli kreditlər 
haqqında sərəncamı da mü-
hüm töhfədir. Problemli kreditlər 
məsələsinin həllində dövlət ölkə 
vətəndaşlarına qayğısını bir daha 
nümayiş etdirib. Belə ki, neftin 
qiymətinin dünya bazarında 3-4 
dəfə ucuzlaşması nəticəsində ölkə 
əhalisinin xarici valyuta ilə götür-
düyü kreditlərin ödənilməsi zama-
nı rastlaşdığı maliyyə itkisini öz 
üzərinə götürüb. Artıq bu kreditləri 
ödəmiş vətəndaşlara manat 
ekvivalentində 5 min dollaradək 
kompensasiya ödənilməsi barədə 
qərar qəbul edilib. Bütün bu 
nailiyyətlərlə birgə əməkçilərin hü-
quqlarının müdafiəsi, onlara layiqli 
həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 
Azərbaycanda həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi siyasətin prioritet 
istiqamətləridir. 

Son illər dövlət tərəfindən 
əmək müqaviləsi iştirakçıları-
nın hüquq bərabərliyinin təmin 
edilməsi, onların qanuni maraqları-
nın müdafiəsi, əmək müqaviləsi ilə 
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin 
hüquqi təminatı sahəsində sistemli 
və məqsədyönlü tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir.

S.Möhbalıyev deyib ki, bunun-
la əlaqədar  Azərbaycan Prezi-
dentinin 2019-cu il 3 aprel tarixli 
“Məhkəmə-hüquq sistemində isla-
hatların dərinləşdirilməsi barədə” 
fərmanı xüsusi qeyd olunmalıdır. 
Fərmanda muzdlu işçilərin və 
əmək kollektivlərinin sosial, əmək, 
iqtisadi maraqlarını müdafiə edən 
ədalət məhkəmələrində islahat-
ların zəruriliyi vurğulanıb. Əmək 
mübahisələri ilə məhkəmələrə 
müraciət edən işçilərin imkan-
larını genişləndirmək, prose-
durları sadələşdirmək, inzibati 
xətalar barəsində işlərin baxılma 
müddətlərini konkretləşdirmək 
barədə göstərişlər verilib.

2018-ci ildə milli iqtisadiyyatın 
strateji yol xəritəsinin və iqtisadiy-
yatın 11 əsas sektorunun inkişafı 
xəritəsinin həyata keçirilməsinə 
başlanılıb. Bu sənəddə məqsəd 
və prioritet istiqamət kimi əmək 
bazarında sosial dialoqun və 

inklüziv (hərtərəfli) inkişafın təmin 
edilməsinə xidmət edən institut-
lar vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatını 
rəqabətqabiliyyətli işçi qüvvəsi 
ilə təmin etmək vəzifəsi müəyyən 
edilib. 2018-ci ildə respublikada la-
yiqli əmək, gənclər siyasəti, əmək 
sferasının gələcəyi və digər ölkə 
proqramlarının həyata keçirilməsi 
davam etdirilib.

Ölkənin dayanıqlı inkişafı-
nı həmkarlar ittifaqları “2030-
cu ilədək dayanıqlı inkişaf 
məqsədləri” Dövlət Proqramı-
nın əmək sferasının inkişafı-
na, əməkçilərin sosial-iqtisadi 
vəziyyətinin yaxşılaşmasına, 
işsizliklə mübarizəyə, gen-
der bərabərliyinə yönəlmiş 
müddəalarının həyata 
keçirilməsində öz fəal iştirakında 
görürlər.

S.Möhbalıyev çıxışının yeku-
nunda bir sıra məsələlərə diqqət 
çəkərək bildirib ki, əmək baza-
rındakı və əmək münasibətləri 
sferasındakı yeniliklər və çağırışlar 
bizim hamımızdan fərqli adekvat 
təşkilati struktur və iş forması 
axtarışı tələb edir. Bu gün biz 
bu problemləri birgə müzakirə 
etməli, iqtisadiyyatın yeni sektor-
larında qeyri-tipik fəaliyyət növü 
ilə məşğul olan işçiləri həmkarlar 
ittifaqlarına cəlb etmək prinsiplərini 
və problemlərinin həlli yollarını 
birgə axtarmalıyıq. Bu kateqori-
yadan olan işçilərlə motivasiya 
işinin elmi-praktik formalarının 
işlənib hazırlanması vaxtı çatıb. 
Ümumhəmkarlar İttifaqları Konfe-
derasiyası elmi-tədqiqat və tədris 
mərkəzlərinin, üzv təşkilatların 
iştirakı ilə belə kateqoriyadan olan 
işçilərin həmkarlar ittifaqı struk-
turunda birləşdirməyin düzgün 
qanunvericiliyə uyğun yolunu 
tapa bilər. Qeyri-tipik iş forması 
ilə məşğul olan işçilərin sosial-
iqtisadi hüquqlarının müdafiəsi 
işini təkmilləşdirməkdə biz ma-
raqlıyıq və bu, gələcəkdə bizim 
sıralarımızın genişlənməsinə və 
möhkəmlənməsinə xidmət edər.

Ölkədə həyata keçirilən 
balanslaşdırılmış sosial-iqti-
sadi siyasəti dəstəkləməklə 
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları 
işçilərin iqtisadi və sosial hüquqla-
rının müdafiəsi, onlar üçün layiqli 
həyat səviyyəsinin təmin edilməsi 
uğrunda fəaliyyətini davam 
etdirmək əzmindədir. 

Moskvadakı Əmək Sarayında Ümumhəmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasının (ÜHİK) prezidenti, Rusiya Müstəqil Həmkarlar İttifaqları 
Federasiyasının sədri Mixail Şmakovun sədrliyi ilə Ümumhəmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib.

 � “Azercell” Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin tərkibində Belarus Respublikasının 
Minsk şəhərində keçirilən 26-cı 
Telekommunikasiya, Rabitə, Təhlükəsizlik 
və İnformasiya Texnologiyaları üzrə 
ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq “TİBO-2019” 
sərgi-forumuna qatılıb. Ölkəmizin dövlət 
qurumları və özəl şirkətlərinin 15-ə yaxın 
təmsilçisinin daxil olduğu nümayəndə heyətinə 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
nazirinin müavini Elmir Vəlizadə rəhbərlik edib.

 � Hamımız obrazlı şəkildə “qlobal hörümçək toru” adlandırılan 
şəbəkənin əsarətindəyik və heç kim də bizi həmin torun içində zorla 
saxlamır. O torun içərisində olmağı könüllü seçmişik. Daha azad 
olmaq hər bir insanın arzusu olsa da, həmin tordan qurtulmağa heç 
kim can atmır. Bizi əsarətdə saxlayan həmin sosial şəbəkə həm də 
azadlığımız deməkdir. Sosial şəbəkə günümüzün ən qaçılmaz paradoksu, 
sərbəstliklə asılılığın heyrətli qovşağıdır. Sosial şəbəkə həyatımızın 
daimi müşayiətçisinə çevrilib, dostluğun, insani ünsiyyətin, informasiya 
mübadiləsinin, ifadə azadlığının, ən müxtəlif diskussiyaların, rəqabətin və 
hətta qarşıdurmaların büsbütün yeni fəzasını yaradıb. 
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ABŞ

Təhlükəsizliyə görə 20 milyon dollar
“Facebook” 

şirkəti ötən il sosial 
şəbəkənin təsisçisi 
Mark Zukerberqin 
təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasına 
20 milyon dollar 
xərcləyib. Bu barədə 
məlumat şirkətin 
hökumətə təqdim 
etdiyi sənədlərdə yer 
alıb. Sənədə əsasən, Zukerberq şirkətdəki fəaliyyətinə 
görə ildə 1 dollar simvolik maaş alır. Lakin şirkət onun 
vəzifələrinin icrası zamanı yaranan xərcləri kompen-
sasiya edir. Kompensasiyanın həcmi 2018-ci ildə 22,6 
milyon dollar olub ki, bu məbləğin 20 milyon dolları 
“onun şəxsi təhlükəsizliyinə” xərclənib.

Məlumatı BBC yayıb.

İri həcmli sövdələşmə
ABŞ-ın 

“Chevron” 
enerji şirkəti 
“Anadarko 
Petroleum”u 
33 milyard 
dollar və səhm 
müqabilində 
satın alır. 
Bildirilir ki, 

bu, son 3 ildə ABŞ-da dəyərinə görə ən böyük enerji 
razılaşmasıdır. Qeyd edilir ki, razılaşmadan sonra 
“Chevron”un səhmlərinin qiyməti 4,94 faiz ucuzlaşıb, 
“Anadarko”nun səhmlərinin qiyməti isə 32,01 faiz 
artıb.

Məlumatı CNN yayıb.

BƏƏ

İlk kosmonavtın adı dəqiqləşib
Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin (BƏƏ) 
kosmosa uçacaq ilk 
kosmonavtının adı 
dəqiqləşib. Bildirilir ki, 
BƏƏ-nin ilk astronav-
tı Hazaa əl-Mansuri 
olacaq. Əmirliyin 
ilk astronavtının 
Beynəlxalq Kosmik 
Stansiyaya (BKS) 
uçuşu sentyabrın 25-ə təyin edilib. O, BKS-yə Rusiya-
nın “Soyuz” gəmisində yola düşəcək və orada iki həftə 
qalandan sonra həmin gəminin heyəti ilə birlikdə 
geriyə dönəcək.

Xəbəri RİA “Novosti” verib.

İtaliya 
Şərab istehsalında lider

2018-ci ildə dün-
yada çaxır isteh-
salı rekord həddə 
çatıb. Beynəlxalq 
üzümçülük və 
şərabçılıq təşkilatının 
məlumatına görə, bu 
son 15 ildə ən yüksək 
göstəricidir. Bildirilir 
ki, ötən il dünyada 
292,3 milyon hektalitr 
və ya 39 milyard şüşə 
şərab istehsal olunub. 
Dünya üzrə ən iri is-

tehsalçı ünvanına isə İtaliya sahib olub. Belə ki, keçən 
il İtaliya istehsal həcmini 28,9 faiz artıraraq 54,8 mil-
yon hektalitrə çatdırıb. Onun ardınca İspaniya ( 36,7 
faiz) və Fransa (34,8 faiz) gəlir.

Xəbəri “Euronews” verib.

Türkiyə

Linnesin müqaviləsi yenilənib
İstanbulun 

“Qalatasaray” 
futbol klubu 
müdafiəçi 
Martin Linneslə 
yeni müqavilə 
imzalayıb. Yeni 
müqaviləyə 
əsasən, 28 yaşlı 
müdafiəçi daha iki il kluba xidmət edəcək. Futbolçu 
ildə 1,4 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, Linnes 2016-cı ildən “Qalatasaray”da 
çıxış edir. O, İstanbul klubunun heyətində keçirdiyi 88 
oyun keçirib.

Xəbəri NTV “Spor” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 14-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. 
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 9-12, gündüz 15-20 , Bakıda 
gecə 10-12, gündüz 17-19 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm 
civə sütunu , nisbi rütubət gecə 70-80, 
gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz  
21-26 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 14-19 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 21-26 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 

Gecə 7-12, gündüz 18-23, dağlarda 
gecə 2-6, gündüz 12-17 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 8-13, gündüz  
21-26 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə 
əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər 
dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 10-13, gündüz 17-22, 
dağlarda gecə 5-8, gündüz 11-16 
dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Beyləqandan Asif Ağayev SOCAR-ın Heydər 

Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun əsaslı tikinti 
üzrə direktor müavini Bəşir Əhmədova qardaşı 

CƏFƏR ƏHMƏDOVUN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                                

Emil  Quliyev, Sabir Cəfərov və Elxan Adıgözəlov 
İlqar Muradova atası

NAZİM MURADOVUN

vəfatından kədərləndiklərini  bildirir və  dərin  
hüznlə  başsağlığı verirlər.
                                                                                                                

Həsən Həsənov, Tahir Aydınoğlu, İttifaq 
Mirzəbəyli, Vaqif Bayramov, Namiq Əhmədov, 
Əlipənah Bayramov, Akif Cabbarlı, Qənimət 
Səfərov tanınmış  şair, alim  və pedaqoq Oqtay 
Rzaya  qardaşı oğlu

MƏHƏRRƏM MƏMMƏDOĞLUNUN 

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

“Sarı jiletlilər” aksiyasının 
22-ci mərhələsi başlayıb

Məlumat üçün deyək ki, 
polis Parisdə Yelisey sarayı 
ətrafında, Milli Assamb-
leya yaxınlığında, eləcə 
də digər böyük şəhərlərin 
mərkəzlərində bütün 
nümayişləri qadağan edib.

Qeyd edək ki, “dağıdı-
cılar əleyhinə” qanun bu 
gün səhərdən qüvvəyə 
minir. Qanuna əsasən 
nümayişçilərin çantaları və 
avtomobilləri yoxlanılacaq, 

sifəti gizlədəcək geyim 
və ya maska cinayət kimi 
qəbul ediləcək. Bu qayda-
lara riayət etməyənləri 1 il 
həbs cəzası və 15 min avro 
cərimə gözləyir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Məlumata görə, şəhər 
yaxınlığında partlayış səsləri 
eşidilir, qara tüstü dumanı 
müşahidə edilir. Feldmarşal 
Xəlifə Həftərin aviasiyası 
Zuara şəhərindəki neft ixracı 
limanı yaxınlığında hökumət 
qüvvələrinə zərbə endirib.   

Tripolidə isə bir gün əvvəl 
Həftərin hücumu və Fransa 
əleyhinə genişmiqyaslı etiraz 
aksiyası keçirilib. Liviyalıların 

fikrincə, Paris feldmarşala 
dəstək verir. 

Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatının məlumatına 
görə, son səkkiz gündə 
Liviyada onlarla insan həlak 
olub, 300 nəfər yaralanıb. 
BMT bəyan edib ki, artıq 8 
min insan baş vermiş hərbi 
əməliyyatlar fonunda ev-
eşiyini tərk edib. 

“The Wall Street 
Journal”ın verdiyi məlumata 

görə isə, Səudiyyə Ərəbistanı 
Tripolini tutmaq üçün Xəlifə 
Həftərə on milyonlarla dollar 
maliyyə yardımı etməyə 
hazır olduğunu deyib. 
Səudiyyə Ərəbistanındakı 
mənbə qəzetə bildirib ki, 
təklif Həftərin Ər-Riyada 
səfəri zamanı verilib. Səfər 
isə feldmarşalın “ölkəni 
öz hakimiyyəti altında 
birləşdirmək üçün” paytaxta 
hücuma başlamasından bir 
neçə gün əvvəl baş tutub. 

Qəzetin yazdığına görə, 
Həftər təklifi qəbul edib. 

Xatırladaq ki, Müəmmər 
Qəddafinin devrilməsindən 
sonra Liviyada 
ikihakimiyyətlilik hökm sürür. 
Ölkənin şərqində – Tobruk 
şəhərində Liviya parlamenti 
fəaliyyət göstərir və bu 
hakimiyyət Xəlifə Həftəri 
dəstəkləyir. BMT, ABŞ  və 
Avropa İttifaqı tərəfindən 
dəstəklənən Faiz Saracın 
rəhbərlik etdiyi Milli Etimad 
Hökuməti isə qərbdə – 
Tripolidə yerləşir. Şərqdəki 
hakimiyyət orqanları Tripoliyə 
tabeçilik göstərmir.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Liviya paytaxtı ətrafında şiddətli döyüşlər gedir 

Tripoli ətrafında Liviya Milli Ordusu 
və BMT-nin dəstəyi ilə yaradılmış Milli 
Etimad Hökumətinin qüvvələri arasında 
şiddətli döyüşlər davam edir. Bu barədə 
İtaliya televiziyasına istinadən “İnterfaks.
ru” məlumat yayıb. 

Fransada “sarı jiletlilər” aksiyasının  
22-ci mərhələsi başlayıb. Bildirilir ki, etirazçılar 
aksiya üçün əsas şəhər kimi Parislə yanaşı 
Tuluza şəhərini seçiblər. Ancaq sosial 
şəbəkələrdə nümayişçilər “Akt XXII: Tuluza “sarı 
jiletlilər”in milli paytaxtıdır” sözlərini yazıblar.

“S-500” demək olar ki, hazırdır

Mənbə yazır ki,  bu 
barədə  Rusiya hava hücu-
muna qarşı və raket əleyhinə 
müdafiə qoşunlarının koman-
danı, hava-kosmik güclərinin 

baş komandanının müavini, 
general-leytenant Yuri Qre-
xov məlumat verib.

Məlumata görə, “S-500” 
“Prometey” 600 kilometr 
məsafədə yerləşən hədəfləri, 

pilotsuz uçuş aparatları-
nı və hipersonik (səsdən 
sürətli) qanadlı raketləri 
vurmaq qabiliyyətinə ma-
likdir. Bildirilir ki, “Amerika 
qırıcılarının qatili” adı verilən 
“S-500” zenit-raket kompleksi 
ballistik raketlər və peyklər 
daxil olmaqla, çox uzaq  
məsafələrdəki hədəfləri vura 
bilir.

Hərbi mütəxəssislər he-
sab edirlər ki, “S-500” “Pro-
metey”  sistemləri ABŞ və 
Rusiya arasında baş verəcək 
mümkün hərbi qarşıdurma-
nın nəticəsinə həlledici təsir 
göstərə bilər.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

“Lenta.ru”saytının 
yaydığı məlumata görə, 
“S-500” “Prometey” zenit-
raket kompleksi və bir sıra 
perspektivli radiolokasiya 
stansiyalarının hazırlanması 
prosesi başa çatdırılır.

Yəmən parlamenti son dörd ildə ilk dəfə iclas keçirib
 � Yəmən parlamenti dünən son dörd ildə 

ilk dəfə iclas keçirib. “Anadolu” agentliyi “Al-
Arabiya”ya istinadən xəbər verir ki, iclas ölkənin 
cənubunda yerləşən Səyun şəhərində baş tutub.

Məlumata görə, 301 üzvü 
olan Yəmən parlamentinin 
iclasında 141 deputat iştirak 
edib. İclasda parlamentin yeni 
spikeri seçilən Sultan əl-Buraki 
vurğulayıb ki, iclas Yəmən 
Konstitusiyasına tam uyğun 
keçirilir. 

Parlamentin iclasında 
çıxış edən Yəmən Preziden-
ti Əbd Rabbo Mənsur Hadi 
beynəlxalq ictimaiyyəti üsyançı 

qrup olan husilərə təzyiq 
göstərməyə çağırıb. Onun 
sözlərinə görə, məhz husilər 
Yəməndəki siyasi böhranın 
sülh yolu ilə həllinə mane 
olurlar. 

Sonda bildirək ki, Yəməndə 
son illər baş verən kəskin 
vətəndaş qarşıdurması zamanı 
on minlərlə insan həlak olub. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”  

İndoneziyada zəlzələ
 � İndoneziya sahillərində güclü 

zəlzələ olub. Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji 
Mərkəzin məlumatına görə, zəlzələnin gücü 
6,8 bal olub. Təbii fəlakətin epimərkəzi 
1,3 milyon əhalinin yaşadığı Makassor 
şəhərindən 505 kilometr şimal-şərqdə ,13 
kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

“Reuters”in məlumatına görə, dağıntı və tələfat haq-
qında məlumat verilmir.

İndoneziya hökuməti sunami təhlükəsi barədə 
xəbərdarlıq edib. Əhali hissə-hissə evakuasiya edilir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu neftin qiyməti
Londonun “İCE” Birjasının məlumatına 

görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 71,54, 
Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” mar-
kalı neftinin bir bareli 64,70, Azərbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin bir bareli 73,30 
dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, neftin qiyməti artmaq-
da davam edəcək. Lakin OPEC + ölkələri neftin 
stabil qiymətini daim saxlamağa çalışırlar.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

Vəkillər Kollegiyasına 
qəbulda məhdudiyyət yoxdur

Kollegiya sədrinin  
sözlərinə görə, kollegiya 
Azərbaycanda vəkillərin 
sayının artırılması ilə bağlı 
tədbirlərini davam etdirir: 
“Ötən ilin dekabr ayın-
da vəkilliyə sənəd verən 
şəxslərdən 106 nəfər yazılı 
imtahanlardan uğurla keçib. 
Hazırda müsahibə mərhələsi 
davam edir. Ümid edirəm 
ki, may ayına kimi proses 

yekunlaşacaq və ikinci 
mərhələdən uğurla keçən 
namizədlər kollegiyaya 
üzv qəbul olunacaqlar”.

A.Bağırov bildirib ki, 
kollegiyada bir müddət 
əvvəl test imtahanı keçiri-
lib: “171 nəfər namizəd artıq 
builki imtahandan uğurla 
keçib və onlar da yaxın 
gələcəkdə müsahibəyə cəlb 
olunacaqlar. Hazırda sənəd 

qəbulu davam edir. Kollegi-
yaya qəbulda məhdudiyyət 
yoxdur”.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda  hazırda 1503 
nəfər vəkil fəaliyyət göstərir. Bunu 
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri 
Anar Bağırov deyib.


