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İspaniyada erkən 
parlament seçkiləri 
keçiriləcək

Xocalı 
soyqırımına 
hüquqi baxış

Ölkəmizdə 
aparılan sosial 
islahatların 
hədəfi insanların 
firavanlığıdır

Prezidentin gücü 
insanların səmimi 
sevgisindən 
qaynaqlanır

S.D.Novruzovun “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə 
Siyavuş Dünyamalı oğlu Novruzov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı şəhəri, 16 fevral 2019-cu il

Hazırda da Azərbaycanda 
əhalinin sosial müdafiəsinin günün 
tələblərinə uyğun təşkili, bu sahədəki 
problemlərin aradan qaldırılması 
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər 
nəticəsində respublikada yoxsulluq 
həddində yaşayanların sayı getdikcə 
azalır. 

Dövlət başçısı tərəfindən insan-
ların rifahının diqqət mərkəzində 
saxlanılması, bu istiqamətdə mühüm 
addımlar atılması təsadüfi deyil. Ölkə 
rəhbəri fevralın 12-də Real televi-
ziyasına müsahibəsində bununla 
bağlı deyib: “2019-cu ildən başlayan 
islahatların əsas hədəfi Azərbaycanı 
müasir, inkişaf edən və gələcəkdə in-
kişaf etmiş ölkəyə çevirməkdir, ölkədə 
mövcud olan nöqsanları aradan qal-
dırmaqdır, vətəndaşları narahat edən 
problemləri tamamilə gündəlikdən 
çıxarmaqdır, insanların rifah halı-
nı yaxşılaşdırmaqdır, daha güclü, 
qüdrətli dövlət qurmaqdır. Biz bu 
istiqamətdə məqsədyönlü, hərtərəfli 
siyasət aparırıq, həm beynəlxalq 
mövqelərimizi möhkəmləndiririk, həm 
də regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri 
ilə çıxış edirik”. 

Prezident İlham Əliyev sözügedən 
müsahibəsində əhalinin rifah halı-
nın yaxşılaşdırılması ilə bağlı daha 
sonra qeyd edib ki, bugünkü reallıqlar, 

 dünyada baş verən və bölgəmizdə ya-
şanan hadisələr bizim daha səmərəli 
iş aparmağımızı, şəffaflığın əsas 
prinsip olmasını diktə edir. Keçən il 
hazırlanan və bu il başlanan, xüsusilə 
iqtisadi, sosial və kənd təsərrüfatı 
sahələrində aparılan islahatlar imkan 
verir ki, biz əlavə maliyyə resursları 
əldə edək: “Bu yaxınlarda minimum 
əməkhaqqının qaldırılması ilə bağ-
lı çox ciddi addım atılmışdır, digər 
sosialyönümlü addımlar atılmışdır. Biz 
nəyin hesabına buna nail ola bilmişik? 
Ona görə ki, bu ilin birinci ayında biz 
əlavə gəlirlər əldə etdik. Gəlirlər məhz 
şəffaflıq, düzgün yanaşma hesabına 
əldə olundu. Bu gəlirlər bizə əlavə 
maliyyə resurslarının yaranmasına 
imkan verdi. Biz bu maliyyə resursunu 

müxtəlif istiqamətlərə - ehtiyatların 
artırılmasına, infrastruktur layihələrinin 
icrasına yönəldə bilərdik. Amma 
mən qərar verdim ki, əldə edilmiş bu 
əlavə maliyyə resursları, ilk növbədə, 
vətəndaşların rifah halının yaxşı-
laşmasına yönəlməlidir və biz bunu 
da etdik. Güclü sosial siyasət bizim 
gündəliyimizdə bundan sonra da ən 
vacib, ən ümdə məsələlərdən biri 
olaraq qalacaqdır”.

Göründüyü kimi, dövlətimizin 
başçısı Azərbaycan vətəndaşına 
qayğı ilə yanaşır, onun rifahının 
yüksəldilməsini, sosial problemlərinin 
həllini daim prioritet vəzifə kimi görür 
və bu istiqamətdə məqsədyönlü 
siyasət həyata keçirir. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, regionların sosial-iqtisa-

di inkişafına dair 3 dövlət proqramının 
icrası sayəsində 15 min kilometr 
avtomobil yolu salınıb, 31 yeni 
elektrik stansiyası inşa olunub, dörd 
böyük su anbarı tikilib, ölkə üzrə təbii 
qazla təminat 95 faizə çatdırılıb, 100 
mindən çox müəssisə yaradılıb, 15 
“ASAN xidmət” mərkəzi, 44 olimpiya 
kompleksi yaradılıb, 17 aqropark 
fəaliyyətə başlayıb, 3 min 200-dən 
çox məktəb əsaslı təmir edilib və ya 
yenidən tikilib, 640 tibb müəssisəsi 
tikilib və yenidən qurulub. Bu müddət 
ərzində maaşlar 7 dəfə, pensiyalar 9 
dəfə artıb, işsizlik 5 faizə, yoxsulluq 
səviyyəsi 5,1 faizə enib və 2 milyon iş 
yeri açılıb.

(ardı 4-cü səhifədə)

Hazırda Azərbaycanın qlobal 
brendi SOCAR gəlirlərinin böyük 
hissəsini xarici ölkələrdə real-
laşdırdığı əməliyyatlardan əldə 
edir, həmin gəlirləri ölkəmizin 
sosial-iqtisadi inkişafı naminə 
təkrar investisiyaya yönəldir, təbii 
ki, dövlət büdcəsinə ödənişləri  
də ilbəil artırır. Ötən il SOCAR-
ın əsas səmərəlilik göstəriciləri 
üzrə artım davam edib. Hesa-
bat dövründə şirkət tərəfindən, 
əməliyyat qurumları və birgə 
müəssisələr istisna olmaqla, 
160 min metrdən artıq qazma 
işi həyata keçirilib ki, bu da 
əvvəlki ilin müvafiq göstəricisi ilə 

müqayisədə 16,6 faiz çoxdur. 
Sözügedən müddətdə SO-

CAR üzrə hasilat 7,54 milyon ton 
neft, 6,53 milyard kubmetr qaz  
təşkil edərək, əvvəlki ilin ana-
loji göstəriciləri ilə müqayisədə, 
müvafiq olaraq, 1,6 faiz və 7,2 faiz 
nisbətində yüksəlib. Ümumiyyətlə, 
2018-ci ildə respublika üzrə 
38,81 milyon ton neft və 30,49 
milyard kubmetr təbii qaz hasil 
olunub. Beləliklə, illik neft hasilatı 
nisbətən sabit qalıb, qaz hasilatı 
isə 6,6 faiz artıb. Ötən il  SOCAR 
tərəfindən 23,88 milyon ton xam 
neft ixrac olunub. Eyni zamanda, 
Azərbaycandan 1,8 milyon ton 

emal olunan neft və neft-kimya 
məhsulu ixrac edilib.    

SOCAR 11,2 milyard kubmetr 
həcmində təbii qazı  Azərbaycanın 
daxili tələbatının təminatı 
məqsədilə istifadə edib. Beləliklə, 

SOCAR tərəfindən bazarlarda 
reallaşdırılan təbii qazın 89 faizə 
yaxın hissəsi məhz Azərbaycanın 
daxili tələbatına yönləndirilərək,  
ehtiyac tam ödənilib, qalan 2 
milyard kubmetrə yaxın qaz həcmi 

qaz anbarlarına vurulub, 1,42 
milyard kubmetr təbii qaz  isə bir-
başa adı çəkilən şirkət tərəfindən 
Türkiyə və Gürcüstan bazarlarına 
ixrac edilib.   

Ötən il respublika üzrə təbii 

qazın ümumi ixracı 9,44 milyard 
kubmetr təşkil edib ki, bu da 2017-ci 
illə müqayisədə 11 faiz  çoxdur. 
Bütün ixracatçılar tərəfindən Türkiyə 
bazarına, ümumilikdə, 7,23 milyard, 
Gürcüstan bazarına isə 2,21 mil-

yard kubmetr təbii qaz  ixrac olunub.    
SOCAR 2018-ci il ərzində dövlət 
büdcəsinə 1 milyard 604 milyon 
514 min manat vəsait ödəyib. 
Şirkətin büdcə ödənişləri əvvəlki 
ilə nisbətən 93 milyon 481 min 
manat, yəni 6,2 faiz artıb.

“Əsrin müqaviləsi” 
istiqamətində əldə edilən 
göstəricilər də ürəkaçandır. Qeyd 
edək ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü və böyük səyi 
ilə 1994-cü il sentyabrın 20-də 
imzalanan “Əsrin müqaviləsi”  
Azərbaycanın güclü iqtisadi po-
tensialının formalaşdırılmasında 
mühüm rol oynayıb, regionun və 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
gerçəkləşməsinə müsbət  təsir 
göstərib. Məhz bu müqavilə ilə 
Xəzər dənizində tarixdə ilk dəfə 
olaraq beynəlxalq əməkdaşlıq 
prosesi başlayıb. Azərbaycan öz 
zəngin neft resurslarının dün-
ya bazarlarına daşınması üçün 
əlverişli imkan əldə edib.

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham ƏLİYEV:

İslahatların əsas hədəfi insanların 
rifahını yaxşılaşdırmaqdır

Azərbaycan əhalisinin 
rifahının 

yüksəlməsinə xidmət edən sosial siyasət 2003-cü 
ildən Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövrün 
tələblərinə adekvat şəkildə, həm forma, həm 
də məzmun etibarilə zənginləşdirilərək yeni 
keyfiyyət mərhələsinə daxil olub və daha da 
güclənib. Ölkəmizdə yoxsulluğun azaldılması, 
regional inkişafın təmin edilməsi istiqamətində 
qəbul olunan çoxsaylı dövlət proqramları, 
aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində son 15 ildə 
əhalinin rifahı, yaşayış və məşğulluq səviyyəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilib. 

Azərbaycanın  Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində rolu artır

Son illərdə dünya bazarında neftin qiymətlərində 
mütəmadi dəyişmələrə baxmayaraq, SOCAR-ın 
gəlirləri və büdcə ödənişləri artan xətt üzrə inkişaf 

edir. Bu, təsadüfi deyil. Çünki SOCAR  artıq müasir qlo-
bal enerji şirkətinə çevrilib və  son 10 il ərzində əməliyyat 
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində bir çox zəruri 
 islahatlar həyata keçirib.

Rodriqo Labardini: 
Azərbaycan və Meksika 2019-cu ildə  

“Birləşmiş Meksika Ştatları ilə 
Azərbaycan arasındakı 12 min kilometrdən 
artıq məsafə ikitərəfli əməkdaşlığa mane 
olmur, əksinə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq 
üçün geniş imkanlar açır”. Bunu Meksika 
Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri 
Rodriqo Labardini Azərbaycanın Eurasia 
Diary saytına verdiyi müsahibəsində bildirib.

Səfir qeyd edib ki, Meksika Azərbaycanla 
əməkdaşlığın çox vacib olduğunu düşünür: 
– Azərbaycan Qafqazda ən böyük ölkədir, 
bölgənin ÜDM-nin 75 faizi, əhalinin isə 60 fa-
izi Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycan 
yalnız Şərq və Qərb arasında körpü deyil, 
həmçinin, Xəzər dənizi və Mərkəzi Asiya 
regionuna açılan qapıdır.

Meksikanın Azərbaycanda səfirliyi 
2014-cü ildə açılmış və 2015-ci ildən etibarən 
ikitərəfli münasibətlər güclənmişdir. 
Ölkələrimiz arasında ticarət 8 dəfə artaraq 
2018-ci ildə 25 milyon ABŞ dollarına çatıb. 
Turizm sənayesi 4 dəfə artıb. 2017-ci ildə 

Meksika və Azərbaycan arasında təhsil, elm, 
gənclər, mədəniyyət və idman sahələrində 
əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası 
sazişin imzalanması şübhəsiz ki, bir çox 
sahələrdə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar 
açdı.

Müsahibənin redaksiyamıza göndərilmiş 
mətnində daha sonra deyilir: 

Rodriqo Labardini Meksika və 
Azərbaycanın insanları, mədəniyyəti və 
hətta yeməklərində oxşarlıqların olduğunu 
vurğulayıb: 

– 2015-ci ildə Azərbaycana gəldiyim za-
man yeni bir ölkə, xüsusilə də yeni insanlarla 
qarşılaşdım. Azərbaycan mənə hamımızın 
bir-birinə bənzədiyini, hamımızın insan ol-
duğunu və adları fərqli olsa belə, eyni şeyləri 
yediyimizi göstərmiş oldu. Məsələn, sizdə 
tərxun, bizdə isə estraqon (tərxun) var.  Eyni 
şeyi ədəbiyyat haqqında da demək olar. 

(ardı 2-ci səhifədə)

əməkdaşlığı inkişaf etdirəcək
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalan-

dığı 1994-cü il sentyabrın 20-dən 
indiyədək neft və qaz hasilatında 
yüksək göstəricilər əldə edilib. Bu-
nunla bağlı bəzi rəqəmlərə diqqət 
yetirək. Əvvəlcə qeyd edək ki, Xəzərin 
Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-
Günəşli” (AÇG) yataqlarında hazırda 6 
hasilat və 2 texnoloji platforma fəaliyyət 
göstərir. Kompleksdən neftin və səmt 
qazının çıxarılması davam edir. Keçən ilin 
9 ayında “Çıraq”dan gündə orta hesabla 
47 min barel, “Mərkəzi Azəri”dən 156 min 
barel, “Qərbi Azəri”dən 126 min barel, 
“Şərqi Azəri”dən 97 min barel, “Dərinsulu 
Günəşli”dən 105 min barel və “Qərbi 
Çıraq”dan 57 min barel neft hasil olunub. 
İndi AÇG-də ümumilikdə 112 neft hasilatı, 
53 qaz və su injektor quyusu var.

AÇG böyük potensiala malik olan 
yataqlardır. Bu, 2017-ci ilin sentyabrında 
Azərbaycana tərəfdaş şirkətlərlə AÇG 
üzrə dəyişdirilmiş və yenidən işlənmiş 
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişini (HPBS) 
imzalamağa imkan verdi. Bu saziş “Yeni 
əsrin müqaviləsi” adlandırıldı. Həmin 
vaxta qədər buradan 440 milyon tona 
yaxın neft hasil edilmişdi. Yataqların 
işlənməsinə 33 milyard dollar investisiya 
qoyulmuşdu. Azərbaycana təmənnasız 
olaraq 30 milyard kubmetrdən çox səmt 
qazı təhvil verilmişdi.

Yeni müqaviləyə əsasən isə AÇG-
nin işlənməsi müddəti əsrin ortasınadək 
artırılıb. Beləliklə, 2050-ci ilədək 
AÇG yataqlar blokuna 40 milyard 
dollardan artıq investisiya qoyulması 
nəzərdə tutulub. Beynəlxalq tərəfdaşlar 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fonduna (ARDNF) 3,6 milyard dollar 
bonus ödəyəcəklər. Keçən il yanvarın 
29-da ARDNF-yə yeni sazişə uyğun 
olaraq 450 milyon ABŞ dolları həcmində 
ilk bonus ödənişi həyata keçirilib.

ARDNF-nin məlumatına görə, AÇG 
yataqlarından əldə olunan ümumi gəlir 
2001-ci ildən 2019-cu il yanvarın 1-dək 
138 milyard 206 milyon ABŞ dolları təşkil 
edib.

Beləliklə, Azərbaycanın liderliyi və 
beynəlxalq tərəfdaşları ilə birgə səyləri 
nəticəsində Cənub Qaz Dəhlizinin 4 
komponenti – “Şahdəniz - 2”,  respubli-
kamızdan  başlayaraq Gürcüstan-Türkiyə 
sərhədinə kimi uzanan Cənubi Qafqaz 
Boru Kəməri,  Türkiyə ərazisindən keçən 
TANAP və  Yunanıstan, Albaniya və 
İtaliyanı birləşdirən TAP-la bağlı prinsipial 
razılaşmalar əldə olunub və layihənin 
həyata keçirilməsinə başlanılıb.   

Ötən il iyunun 12-də isə Türkiyənin 
Əskişəhər şəhərində TANAP - Trans-
Anadolu qaz kəmərinin istifadəyə 
verilməsi münasibətilə təntənəli mərasim 
keçirildi. Azərbaycanın və Türkiyənin 
möhkəm işbirliyi, qardaşlığa və dostluğa 
söykənən fəaliyyətləri bu strateji layihənin 
uğurla reallaşmasında əhəmiyyətli rol 
oynadı. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətini, Avro-
panın enerji təhlükəsizliyinin təmin olun-
masındakı rolunu bir daha təsdiqləyən 
TANAP bununla da Azərbaycanın dünya-

nın siyasi və iqtisadi həyatındakı yerini və 
özəlliyini nümayiş etdirdi.

Dövlətimizin başçısı, həmçinin bildirdi 
ki, TANAP birgə həyata keçirilən birinci 
layihə deyil. Bundan əvvəl -- 2006-cı ildə 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı 
qeyd edilib. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərinin açılışı reallaşıb. 
Keçən il isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu istismara verilib. Bütün bunlar isə 
onu göstərir ki, iki qardaş ölkənin birgə 
təşəbbüsü ilə irəli sürülən istənilən layihə 
həyatda öz əksini tapır. Çünki bunun 
arxasında düşünülmüş siyasət, güclü 
iradə və Azərbaycan-Türkiyə  qardaşlığı 
dayanır.

TANAP-la Türkiyəyə bu il 2 milyard 
kubmetr, 2020-ci ildə 4 milyard kubmetr 
və 2021-ci ildə isə 6 milyard kubmetr 
Azərbaycan təbii qazı nəql ediləcək. 

Yeri gəlmişkən, ötən il mayın 29-
da Səngəçal terminalında Cənub Qaz 
Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi  keçirildi 
və Azərbaycan təbii qazı Cənub Qaz 
Dəhlizi sisteminə vuruldu.

Artıq TAP-ın TANAP-la birləşməsi 
reallaşıb. Bu, Cənub Qaz Dəhlizinin 
tamamlanması istiqamətində mühüm 
irəliləyiş hesab edilir və  2020-ci ildə təbii 
qazın Avropaya çatdırılacağına əminlik 
yaradır.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Rodriqo Labardini: 
Azərbaycan və Meksika 2019-cu ildə 
əməkdaşlığı inkişaf etdirəcək 

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Sizdə “Leyli və Məcnun”, 

“Əli və Nino”, Meksikada isə 
“Varlılar da ağlayır” və “Sadəcə 
Mariya” var. Beləliklə, bir-
birimiz haqqında eşitmişik, 
ancaq indi əsas məsələ bir-
birimizi öyrənməkdir.

Labardini keçən iyirmi 
ildə Meksikanın bir çox 
sahələrdə sürətlə inkişaf 
etdiyini bildirdi:

– Meksika dünyanın 
3-cü ən böyük mobil telefon 
istehsalçısı və 7-ci ən böyük 
avtomobil istehsalçısıdır. 
Dünyanın 19 məşhur avtomobil 
markası Meksikada istehsal 
edilir. Meksika, eyni zamanda, 
plazma televizorların ən böyük 
istehsalçısıdır. Dünyada isteh-
sal olunan 3 avokadodan 1-i 
Meksikanın payına düşür. ABŞ 
bazarında iki pomidorun biri 
Meksikanındır. Bundan başqa, 
Meksikanın  45 ölkə ilə sərbəst 
ticarət razılaşmaları var. Mexi-

ko hava limanı ildə 50 milyon 
sərnişin qəbul edir. Meksika 
hazırda 120 milyon sərnişini 
qəbul edə biləcək hava limanı-
nın tikintisi üzərində işləyir.

Meksikanın 119 dəniz 
limanına malik 11 min kilo-
metrlik sahil xətti var. Meksika 
körfəzindəki Verakruz limanı 
vasitəsilə ildə 20 milyon ton  
konteyner daşınır. Onun 99 
milyon tona qədər artırılması 
nəzərdə tutulur.

Labardini 2019-cu ildə iki 
ölkə arasındakı əlaqələrin 
gücləndirilməsi üçün böyük 
potensial olduğunu söylədi:

– Meksikanı Azərbaycanda 
daha yaxşı tanıtmaq çox 
vacibdir. Biz Meksikadan 
meyvə, şirniyyat, tekila, pivə 
və s. kimi məhsullar gətirmək 
niyyətindəyik. Aprel ayının 
sonunda biz Azərbaycan 
şirkətləri ilə əməkdaşlıq 
etmək məqsədilə Meksikadan 
tekila istehsalçılarının ticarət 
missiyasını bura gətirməyə 

çalışacağıq. Alıcıların müxtəlif 
Meksika sousları, çili, çili qatıl-
mış şirniyyat, şokolad, tekila, 
pivə və s. tapa bilməsi üçün 
bəzi supermarketlərdə Meksika 
guşəsi yaratmağı planlaşdırı-
rıq.

Səfir 2019-cu il üçün prio-
ritet istiqamətlər kimi, turizm 
və təhsil sahəsində tərəfdaşlığı 
xüsusi qeyd etdi: 

– Biz Meksikanın Neft 
İnstitutunun may və ya iyun 
ayında Bakıda keçiriləcək Neft 
və Qaz Konfransında iştirakını 
təşkil edəcəyik. Burada Enerji 
Nazirliyinin bəzi yüksək vəzifəli 
şəxslərinin də iştirak etməsi 
gözlənilir. Eyni zamanda, biz 
tələbə və müəllimlər üçün 
təqaüd və mübadilə proqram-
larını inkişaf etdirmək, eləcə də 
tədqiqat layihələrinə qoşulmaq 
məqsədilə təhsil müəssisələri 
arasında əlaqələr yaratmağa 
çalışırıq.

Meksika dəfələrlə 
beynəlxalq hüquqa, xüsusilə 

də ərazi bütövlüyü prinsipinə 
hörmətlə yanaşdığını bildirib. 
2011-ci ildə Meksika Se-
natı Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan torpaqlarının 
işğalını qınayan və Xocalı 
soyqırımını tanıyan sənədlər 
qəbul edib.

Ermənistan–Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
barədə danışan səfir bil-
dirdi ki, münaqişənin özü 
bütün regionun inkişafı üçün 
maneədir və BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qəbul etdiyi dörd 
qətnamə əsasında sülh yolu ilə 
həll olunmalıdır: “Bu münaqişə 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunmalıdır. 
Hesab edirəm ki, söhbət işğal 
olunmuş ərazilərdən gedirsə, 
bu, həmin ərazilərin işğalçılara 
aid olmadığını göstərir”.

Hazırladı: 
R.TAHİR 

“Xalq qəzeti”

Dmitri SAVELYEV: Bu insident Rusiya–Azərbaycan 
dostluq münasibətlərindən narahat olanların təxribatıdır

 � Rusiya–Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq 
qrupunun rəhbəri, Dövlət 
Dumasının deputatı Dmitri 
Savelyev Moskvada 
azərbaycanlılar və çeçenlər 
arasında səs-küyə səbəb 
olmuş hadisəyə birmənalı 
qiymət verib: Bu insident 
Rusiya–Azərbaycan dostluq 
münasibətlərindən narahat 
olan şəxslərin təxribatıdır.

D.Savelyev jurnalistlərlə 
söhbətində deyib: “Rusiya Federa-
siyası, o cümlədən onun tərkibinə 
daxil olan Çeçenistan Respublikası 
üçün Azərbaycanla münasibətlər 

strateji xarakter daşıyır və ölkələrimiz 
arasında dostluq əlaqələri ildən-ilə 
möhkəmlənir. Xatırladıram ki,  2018-ci 
il bu mənada iqtisadiyyat, siyasət 

və mədəniyyətdə bütün göstəricilər 
üzrə rekord ili olub. Ötən il əsrin 
dörddə biri ərzində müzakirə olunan 
Xəzər dənizinin statusunun, nəhayət 
ki, müəyyən edilməsini xatırlatmaq 
kifayətdir. 

Dövlətlərimizin liderlərinin 
müəyyən etdikləri əlaqələrin inkişafı 
kursunun üfüqi müstəvidə, insani 
münasibətlər səviyyəsində tamamilə 
dəstəklənməsi və məhz regionların 
hesabına Rusiya və Azərbaycan ara-
sında çoxəsrlik qardaşlıq əlaqələrinin 
möhkəmlənməsi də böyük əhəmiyyət 
kəsb edir. Azərbaycanla Çeçenista-
nın çoxşaxəli əlaqələri isə iqtisadi 
sahədə Rusiya–Azərbaycan birgə 
layihələrinin inkişafının perspektivli 

istiqamətlərindən biridir. 
Şəksizdir ki, ölkələrimizin 

mövqelərinin güclənməsi üçün-
cü qüvvələri narahat edir. Həmin 
epizodun KİV-lərdə bu cür əks-səda 
doğurması məhz onların təsirinin 
nəticəsidir. Şübhə yoxdur ki, həmin 
insidentin hüquq-mühafizə orqanları 
tərəfindən təhqiqatına ehtiyac var. 
Eyni zamanda, hökumətlərarası 
strukturlar bu epizodun KİV-lərdə bu 
qədər şişirdilməsinin səbəbini araşdır-
malıdır”.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Azərbaycan–Rusiya parlamentlərarası 
İşçi qrupunun rəhbəri Moskvada  

çeçenlər ilə azərbaycanlılar arasında  
baş verən təxribata münasibət bildirib

 � “Moskvada çeçenlər və azərbaycanlılar arasında baş verən insident, 
sözsüz ki, təxribat xarakteri daşıyır. Tarixən, çeçenlər və azərbaycanlılar 
arasında dostluq və qardaşlıq münasibətləri olmuşdur. 

Ümumiyyətlə, Qafqazın müsəlman xalqla-
rını, o cümlədən çeçenləri və azərbaycanlıları 
çoxəsrlik ümumi tarixi-mədəni ənənələr 
bağlayır. Xalqlarımız həm çətin gündə bir-
birinin yanında olub, yaşadığımız müharibələr 
dönəmində bir-birinə pənah aparıb və dəstək 
olublar. Həm çeçenlər, həm də azərbaycanlılar 
zamanında deportasiyaya məruz qalmışlar, 
amma tarixin bu sınaqları xalqlarımızın əzmini 
sarsıtmayıb. Aramızda mövcud olan Qafqaz 
sıra dağları bizi ayıran yox, əksinə, birləşdirən 
coğrafiya olub. Müasir dövrdə də bu ənənələr 
davam etməkdədir”.

Bunu “Reporta” açıqlamasında Milli Məclisin 
Rusiya Dövlət Duması ilə parlamentlərarası 
İşçi qrupunun rəhbəri, Hüquq siyasəti və dövlət 
quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli son 
günlər Rusiyada azərbaycanlılarla çeçenlər ara-
sında baş verən insidentə münasibət bildirərkən 
deyib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Çeçenistan Prezidenti Ramzan 
Kadırovun arasında mövcud olan şəxsi dostluq 
münasibəti xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırıb: 
“Təsadüfi deyil ki, azərbaycanlılar hazırda Çe-
çenistana investisiya yatırır, ölkənin ictimai-si-
yasi həyatında aktiv iştirak edirlər. O cümlədən 
Şimali Qafqaz xalqlarının, həmçinin çeçenlərin 
yaşayış, iş və turizm üçün seçdikləri ən doğma 
ölkə məhz Azərbaycandır.

Xalqlarımızı bağlayan tarixi-iqtisadi, mədəni 
yüzlərlə hadisələr, müsbət nümunələr var. Vaxtı 
ilə çeçenəsilli SSRİ xalq artisti Mahmud Esen-
bayev haqqında “Mən rəqs edəcəyəm” filmini 
məhz azərbaycanlı rejissor Tofiq Tağızadə 
çəkib. 1980-ci ildə isə ilk çeçen bədii filmi olan 
“Dağ novellası”nda əsas baş rollardan birində 
Azərbaycanın məşhur aktyoru Rasim Balayev 

çəkilib. Bu gün ictimaiyyətimizin, cəmiyyətimizin 
müzakirə edəcəyi, bölüşəcəyi çoxlu belə 
mədəni əlaqələr nümunələri var. Hətta idman 
yarışlarında belə azərbaycanlılar və çeçenlər 
arasında mübarizə simvolik xarakter daşıyır və 
qarşılıqlı hörmətlə müşahidə olunur. Ona görə 
də bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Moskvada 
baş vermiş bu hadisədə üçüncü qüvvələrin izi 
görünür və bunun heç bir real əsası mövcud 
olmayıb.

Biz qardaş xalqlarımızın nümayəndələrini bu 
hadisənin mahiyyətini düzgün dəyərləndirməyə, 
internet vasitəsilə edilən fitnəkar çıxışlara 
əhəmiyyət verməməyə çağırırıq. Xalqlarımız 
arasında mövcud olan dostluq və qardaşlığı 
daha da inkişaf etdirmək və bunu nümayiş 
etdirmək bu təxribatlara ən yaxşı cavabdır” - 
Ə.Hüseynli vurğulayıb.

Cambulat UMAROV: Azərbaycan və Çeçenistan xalqları 
arasında münaqişənin qızışdırılmasına imkan verməyəcəyik

 � Azərbaycanlılarla çeçenlər arasında münaqişənin 
yaranmasında maraqlar barədə bir neçə versiya ola bilər və bu 
versiyaların hər biri mümkündür.

Bunu özəl olaraq Trend-ə Çeçe-
nistanın milli siyasət, xarici əlaqələr, 
mətbuat və informasiya naziri Cam-
bulat Umarov Moskvada baş vermiş 
insidenti şərh edərkən deyib.

Nazirin sözlərinə görə, bu hadisə 
Rusiyada yaşayan iki nüfuzlu icmanı 
bir-birindən küsdürmək və bununla 
etnik zəmində toqquşmalar yaratmaq 
cəhdidir: “Birincisi, biz buna imkan 
verməyəcəyik. İkincisi, konkret olaraq 
Azərbaycan və çeçen xalqlarının 

ünvanına demək istəyirəm ki, kri-
minal strukturların münaqişələrinin 
əcdadlarımızın yaratdığı möhkəm 
qardaşlığı dağıtmasına imkan 
verməyəcəyik. Biz böyük sivilizasi-
yanın, böyük mədəniyyətin, Qafqaz 
adlanan vahid məkanda yaşayan 
xalqlarımız arasında qardaşlıq, dost-
luq münasibətlərinin varisləriyik”.

Daha sonra nazir Azərbaycan 
xalqına üz tutub: “Mən Azərbaycan 
xalqının ünvanına demək istəyirəm: 

Sənə sülh arzu edirəm, Azərbaycan. 
Azərbaycan xalqını təhqir edən 
və ya azərbaycanlıların adından 

çeçen xalqını təhqir edən hər kəs 
cəzalandırılacaq. Biz bu barədə 
azərbaycanlı qardaşlarımızla çoxdan 
razılığa gəlmişik və bütün hüquqazidd 
əməllərin qarşısını alacağıq”.

C.Umarov əlavə edib ki, 
cinayətkarlıq heç vaxt Azərbaycan və 
Çeçenistanın qardaş xalqları arasında 
inkişaf və mehriban qonşuluq yolunda 
maneə olmayacaq.

Qeyd edək ki, fevralın 14-də Mosk-
vada “Neolit” kafesinin yanında silahlı 
münaqişə baş verib. Hadisə yerinə 
gələn polis dava iştirakçılarından 18 
nəfəri tutub.

UNİCEF-in Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri Mingəçevirdə

 � UNİCEF-in Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard 
Karvardinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti Mingəçevirdə olmuşdur. Qrupa 
UNİCEF-in Gənclər və Yeniyetmələr 
Proqramının rəhbəri Aida Ailarova, 
Niderland Krallığının Azərbaycandakı 
səfiri Onno Kerves, Niderland Krallığının 
Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşı Rebel 
Rijper daxil idilər. Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov 
qonaqları qəbul etmişdir. 

Görüşdə İlham İsma-
yılov qonaqları salamla-
mış və qeyd etmişdir ki, 
UNİCEF-in Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin 
Mingəçevirdə həyata keçir-
diyi layihələr gənclərimizin 
hərtərəfli formalaşmasın-
da əməli kömək göstərir. 
Mingəçevir Gənclər evində 
tətbiq edilən layihələrə 
gənclərimizin marağı bö-
yükdür. Belə layihələrin 
gələcəkdə də davam 
etdirilməsi məqsədəuyğun 
olardı. 

Sonra  UNİCEF-in 
Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri 
Edvard Karvardin səmimi 
qarşılandıqları üçün 
minnətdarlığını bildirərək 

qeyd etmişdir ki, üçüncü 
dəfədir ki, Mingəçevirə gəlir 
və şəhər onda xoş təəssürat 
yaradır. Gəlişinin məqsədini 
açıqlayan E.Karvardin 
diqqətə çatdırmışdır ki, 
2015-ci ildən 2017-ci ilədək 
 UNİCEF-in dəstəyi ilə 
Gənclər Evində “Gənclər 
üçün təhsil mərkəzi” İctimai 
Birliyinin Mingəeçvir regional 
ofisi tərəfindən “Aztəminatlı 
ailələrə uşaq hüquqları ilə 
bağlı” hüquqi xidmət mərkəzi 
adlı layihə həyata keçirilib. 
Bu layihə uğurla başa çat-
dıqdan sonra biz Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Əsas həyat 
bacarıqları” adlı layihəyə 
2018-ci ilin əvvəlindən start 

vermişik. Hazırda bu layihə 
uğurla davam edir. Fərəhli 
haldır ki, gənclər bu sahəyə 
böyük maraq göstərirlər. 
Məqsədimiz bu istiqamətdə 
işləri davam etdirməkdir. 

Görüşdə iştiak edən 
Niderland Krallığının 
Azərbaycandakı səfiri 
Onno Kerves bildirmişdir ki, 
Mingəçevirdə ilk dəfə olma-
sına baxmayaraq şəhərdə 
özünü rahat hiss edir. Bu-
ranın gözəlliyi onun xoşuna 
gəlir. Azərbaycan Respubli-
kası ilə Niderland Krallığının 
qarşılıqlı əlaqələrinə toxunan 
səfir nəzərə çatdırmışdır 

ki, bu əlaqələr əsasən 3 
istiqamətdə inkişaf etdirilir. 

Səmimi söhbət za-
manı qaldırılan bir sıra 
məsələlələrə münasibətini 
bildirən ŞİH başçısı  İlham 
İsmayılov Mingəçevir Gənclər 
Evi ilə daha mütərəqqi 
layihələrin həyata keçirilməsi 
istiqamətində bir sıra 
təkliflərini bildirmişdir. Bu 
təkliflərin bir qismi şəhərdə 
məskunlaşmış məcburi 
köçkünlərə və imkansız 
gənclərə aiddir. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Azərbaycanın  Avropanın 
enerji təhlükəsizliyində rolu artır

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi: Feyk xəbərlərə və təxribat 
xarakterli bəyanatlara inanmamağı təkidlə xahiş edirik 

2019-cu il fevralın 16-da 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad 
Bülbüloğlunun, Azərbaycan Daxili İşlər 
Nazirliyinin nümayəndəsi, polis gene-
ral-mayoru Əkbər Yusifovun bir qədər 
əvvəl baş vermiş və geniş əks-səda 
doğurmuş insidentlərlə əlaqədar olaraq 
Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Moskva 
şəhəri üzrə Baş İdarəsinin rəisi, polis 
general-leytenantı Oleq Baranovla 
görüşü olub. 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin 
mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüşdə yaranmış vəziyyətlə 
bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, münaqişənin 
eskalasiyasının qarşısının alınması 
üzrə tədbirlər müzakirə edilib. Səfir 
Polad Bülbüloğlu Azərbaycan və çeçen 
xalqlarını birləşdirən dostluq və mehri-
ban qonşuluq münasibətləri, çoxmillətli 
Moskva məkanında belə insidentlərin 
yolverilməzliyi, onların böyüyərək idarə 
oluna bilməyən həddə çatmasının qar-
şısının alınması üçün  təxirəsalınmaz 
addımlar tələb olunduğu barədə Rusiya 

DİN-in Baş İdarə rəisini məlumatlandırıb. 
General-leytenant Oleq Baranov bildirib 
ki, hər iki insidentə dair operativ iş aparılır, 
o cümlədən Moskvada “Neolit” kafesinə 
hücum faktı üzrə yaxın saatlarda ittihamlar 
irəli sürüləcək, habelə taksi sürücüsünün 
qətli ilə əlaqədar intensiv araşdırma apa-
rılır, cinayətkarların şəxsiyyəti müəyyən 
ediləcək. 

Hər iki iş məhkəməyə 
veriləcək və ictimaiyyət bu barədə 
məlumatlandırılacaq. Oleq Baranov 
Polad Bülbüloğlunu əmin edib ki, vəziyyət 
tam nəzarətə götürülüb və bütün zəruri 
tədbirlər görüləcək. 

Görüşdə bildirilib ki, internetdə 4-6 
nəfərin həlak olması barədə informasiya 
yayılır. Bu informasiya həqiqətə uyğun de-
yil.  Sosial şəbəkələrdə yayılan və yalnız 
bir məqsəd - düşmənçilik və ədavət mü-
hitinin yaradılması məqsədini güdən belə 
provokasiyaların təsiri altına düşməmək 
xahişi təkidlə səslənib.      

Dünən Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə 

köməkçisi Əli Həsənov bəyanat verib. O 
bildirib ki, bu insident Azərbaycan və çe-
çen xalqları arasında tarixən mövcud olan 
və tarixin bütün sınaqlarından layiqincə çı-
xan  dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə 
ziyan vura bilməz.  

Səfir Polad Bülbüloğlu bu məsələnin 
həllinə bilavasitə cəlb olunmuş 
azərbaycanlılarla dünən və bu gün bir sıra 
görüşlər keçirib. Bununla əlaqədar olaraq 
səfirlik jurnalistlərə, habelə bu məsələdə 
düzgün mövqe tutmuş bütün şəxslərə 
təşəkkür edir.   

Səfirliyin məlumatında deyilir: “Feyk 
xəbərlərə və təxribat xarakterli bəyanatlara 
inanmamağı təkidlə xahiş edirik. Səfirlik  
bu problemlə bilavasitə məşğul olur və 
ictimaiyyəti hadisələrin sonrakı gedişatı 
barədə məlumatlandıracaq”.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva



 Hadisənin ertəsi günü 
zəlzələdən zərər çəkənlərlə 
bağlı verilən məlumatlarla 
kifayətlənməyən, hadisə nəticəsində 
sakinlərin düşdükləri vəziyyətlə 
yerindəcə tanış olmaq üçün 
Prezident İlham Əliyev Şamaxı-
ya səfər etdi. Dövlət başçısının 
ölkə həyatının bütün sahələrini 
daim nəzarətdə saxlaması, vax-
taşırı bölgələrdə olaraq, mövcud 
problemlərin həlli üçün tədbirlər 
görməsi hamıya tanış mənzərədir. 
Ölkə rəhbəri Azərbaycanda baş 
verən ekstremal proseslərə də 
hər zaman çevik münasibət bil-
dirir, hadisə yerində olur, insan-
larla görüşür, onların qayğıları, 
problemləri ilə dərindən maraqlanır, 
çətinliklərin aradan qaldırılması 
məqsədilə müvafiq dövlət qurumları-
nın rəhbərlərinə konkret tapşırıq və 
tövsiyələr verir.

 Prezidentin Şamaxıda təbii 
fəlakətin törətdiyi fəsadlarla 
yerində tanış olması, zərərçəkən 
vətəndaşlarla görüşləri, söhbətləri, 
müvafiq qurumların rəhbərlərinə 
verdiyi tapşırıqlar bir daha göstərdi 
ki, dövlət başçısı xalqa əsl xidmət 
nümunəsi göstərərək, insan-
ların daim yanındadır, onların 
problemlərinə, qayğılarına həssas 
münasibət bəsləyir. 

 Şamaxı şəhərinin  Salman 
 Mümtaz küçəsində Rasim 
Həsənova məxsus 33 nömrəli evə 
baş çəkən Prezidentə məlumat ve-
rilib ki, ikimərtəbəli, beş otaqlı evin 
iki otağı tamamilə dağılıb, ev qəzalı 
vəziyyətə düşüb. Divarları uçmuş 
evin mənzərəsini təəssüf hissi 
ilə seyr edən Prezidentin onların 
kədərinə məyus olduğu açıqca hiss 
olunurdu. Zarafat deyil, qışın oğlan 
çağında, şaxtada-qarda evsiz qal-
maq nə deməkdir? Cənab Prezident 
bu çətinliyi yaxşı duyurdu. 

Yaşının bu ahıl çağında baş 
verən fəlakətdən üzülən, eyni 
zamanda, dövlət başçısının mehri-
banlığından cəsarətlənən ağbirçək 
Saray nənə: – “Xoş gəlmisiniz, Allah 
Sizi var eləsin. Çox sağ olun, Sizdən 
çox razıyıq”, – deyə dil-ağız elədi.

Prezident İlham Əliyevin ona 
ürək-dirək verərək: – “Yeni ev 
tikiləcək, narahat olmayın”, – 
deməsi ağbirçəyin alqış-dualarına 
qarışdı. Dövlət başçısının qadına 
yaxınlaşaraq hədsiz mehriban-
lıq göstərməsindən fərəhlənən 
ağbirçək: – “Başına dönərəm”, 
– dedi. – “Allah Sizə uzun ömür, 
cansağlığı versin, ailənizlə xoşbəxt 
olasınız. Allah o bir oğlunuzu 
gözünüzə çıraq eləsin. Nə yaxşı ki, 
varsınız. Biz Sizinlə qürur duyuruq”.

 Prezident dedi: “Çox sağ olun. 
Biz evləri bərpa edəcəyik, yenidən 

tikəcəyik, müvafiq göstəriş verilmiş-
dir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
əməkdaşları dünəndən Şama-
xıdadırlar, yaxşı işləyirlər. Bütün 
müraciətlər nəzərə alınır, evlərə 
baxış keçirilir. Haradaki, bərpa 
etmək mümkündür, bərpa olunacaq. 
Haradaki, mümkün deyil, yeni ev 
tikiləcək. Dövlət bu işi öz üzərinə 
götürür. Əlbəttə, məncə, bu evin 
bərpası mümkün deyil. Ev tikilənə 
qədər hansı kömək göstəriləcək”?

 Qeyd edək ki, dövlət başçısının 
və Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın tapşırığı ilə zəlzələnin 
baş verdiyi andan hadisə yerində 
olan fövqəladə hallar naziri, general-
polkovnik Kəmaləddin Heydərov və 
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Tahir Məmmədov 
dövlətimizin başçısına fevralın 
5-də və 6-da təbii fəlakətin törətdiyi 
fəsadlar barədə yerində məlumat 
vermişdilər. 

 Prezidentin sualına dərhal 
cavab verən K. Heydərov imkanı, 
həyətində başqa bir yeri olanların 
orada məskunlaşdıqlarını, qalanla-
rını rayon icra hakimiyyəti ilə birgə 
müvəqqəti yerləşdirdiklərini bildirdi: 
“Sizin tapşırığınızla, cənab Prezi-
dent, artıq dünəndən 73 evə baxış 
keçirilib. Bunlardan hələlik 26-sının 
qəzalı olduğu müəyyənləşdirilib, 
amma müraciətlərin sayı çoxdur, 
750 müraciət olunub. On komissiya 
Şamaxı rayonunda, iki komissiya 
Ağsu rayonunda, iki komissiya isə 

İsmayıllı rayonunda işləyir. Komis-
siyaların sayını artıracağıq ki, sizin 
tapşırığınızı daha tez icra edək”. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
 Prezidenti “Real” televiziyasına 

müsahibə verərkən də, həmin 
ağbirçəklə bağlı maraqlı və dəyərli 
fikirlər səsləndirdi. Saray nənə kimi 
Azərbaycan qadınının ən yüksək 
keyfiyyətlərini özündə təcəssüm 
etdirən anaların milli-mənəvi 
dəyərlərimizi əsrlər boyu qoruyan 
insanlar olduğunu dedi. Evi dağılmış 
92 yaşlı bu qadında olan nikbinliyi 
dövlətin həmişə onun yanında olaca-
ğına böyük inamla əlaqələndirdi. Sa-
ray nənə kimi nənələrin Azərbaycan 
xalqının əyilməz ruhunu təcəssüm et-
dirdiyini qeyd etdi. Görüşün onda çox 
böyük təəssürat yaratdığını deyən 
dövlət başçısı, tezliklə Saray nənə ilə 
bir daha görüşəcəyini və yeni evinin 
açarını ona təqdim edəcəyini bildirdi.

 Dövlət başçısının həmişə xalqın 
yanında olduğunu, onun kədərinə 
də, sevincinə də şərik olduğunu 
sübut etməyə bu faktdan əlavəsinə 
ehtiyac varmı? 

 Prezident Vidadi Məmmədov 
küçəsində Mailə Quliyevaya 
məxsus 7 nömrəli evdə də oldu. Bu 
evin bir otağının divarının zəlzələ 
nəticəsində tam dağıldığını və qəzalı 
vəziyyətə düşdüyünü müşahidə etdi. 
Sonra Səttar Bəhlulzadə küçəsində 
Vüqar Teyfurova məxsus 10 nömrəli 
evə baş çəkdi. Birmərtəbəli kürsü-
lü evin otaqlarından biri tamamilə 
dağılmışdı. Evə dəymiş ziyanla 
tanış olan Prezident İlham Əliyev 
ona ümid yeri kimi baxan sakinlərlə 
söhbət etdi. Dövlət başçımız 
sakinlərin yanında özünü onlardan 

biri kimi, Azərbaycan dövlətinin 
sıravi bir vətəndaşı kimi hiss etdirdi 
ki, kimsə ondan çəkinməsin, digər 
problemlərini də desinlər. Bu 
gəlişdən, görüşdən qəlblərinə işıq 

gələn sakinlər: “Xoş gəlmisiniz, 
cənab Prezident. Dar gündə dadı-
mıza çatdınız. Allah canınızı sağ 
eləsin”, – deyə alqış etdilər. 

 Sakin Xatirə Rəhimzadə dedi: 
“Cənab Prezident, bir daha xoş 
gəlmisiniz. Biz Sizin gələcəyinizə 
inanırdıq. Çünki həmişə xalqının 
ağır günündə onun yanında olan, 
xalqına dəstək olan Prezidentin bu 
təbii fəlakət zamanı şamaxılıların 
yanında olacağına çox-çox inanır-
dıq. Nə yaxşı ki, varsınız. Xalqa 
göstərdiyiniz dəstəyə, köməyə görə 
Sizə həmişə minnətdarıq. Çox sağ 
olun! – deyirik. Nə yaxşı ki, bizim 
Prezidentimizsiniz. Biz Sizinlə fəxr 
edirik. Həmişə Sizin yanınızdayıq. 
Azərbaycanın gələcəyinin etibarlı 
əldə olduğuna inanırıq və biz bunu 
görürük. Bu gün bir daha bunun 
sübutudur”. 

 Prezident İlham Əliyev təşəkkür 
edərək Şamaxıya tez-tez gəldiyini 
dedi. Burada tədbirlərdə iştirak 
etdiyini, infrastruktur layihələrinin, 
sosial obyektlərin, kənd təsərrüfatı 
obyektlərinin açılışlarında olduğu-
nu diqqətə çatdırdı: “Şamaxının 
inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. 
Təbii ki, belə hadisə baş verəndə 
mən mütləq burada, yanınızda 
olmalı idim ki, ilk növbədə, sizə öz 
dəstəyimi göstərim, digər tərəfdən, 
vəziyyətlə tanış olum. Dağıntılar var, 
xoşbəxtlikdən insan ölümü olma-
yıb. Onu da bildirməliyəm ki, bütün 
qəzalı evlər qısa müddət ərzində 

ya bərpa ediləcək, ya da yenidən 
tikiləcək. Komissiya işləyir. Hələ 
ki, bu vəziyyətdən əziyyət çəkən 
vətəndaşların məskunlaşması ilə 
bağlı məşğuldurlar”.

 Daha bir sakin, Xanlar 
Rəhimzadə əlavə etdi ki, əhali 
tam sakit oldu, cənab Prezident. 
Yerli hakimiyyətin nümayəndələri 
gecəyarısı bütün evləri gəzirdilər. 
Hamısı yanımızda idi. Ona görə də 
heç bir narahatlıq yoxdur. 

Sakinlər Prezidentə arxalan-
dıqlarını, xalqı, bu qədər dəstək 
olduğuna görə onunla qürur duyduq-
larını bildirdilər.  Prezidentimizin belə 
qayğıkeşliyini, xalqa xidmətini görüb 
“Azərbaycanın etibarlı əllərdə oldu-
ğuna bir daha inanırıq”, – dedilər.

 Prezident dedi: “ Mən də sizinlə 
qürur duyuram ki, hətta belə ağır 
günlərdə nikbinliklə yaşayırsınız və 
inanırsınız ki, Azərbaycan dövləti, 
Azərbaycan hakimiyyəti həmişə 
sizin arxanızdadır. Bütün dövrlərdə 
belə olub, bundan sonra da belə 
olacaq. Həm könüllülərin, həm yerli 
icra orqanlarının, Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin əməkdaşlarının - bun-
ların bir amalı var: vətəndaşlara 
kömək etmək. Mən hesab edirəm 
ki, bərpa işləri tezliklə başlamalıdır. 
Vəsait də ayrılacaq”. 

 Yeri gəlmişkən, xatırladaq 
ki, dövlətimizin başçısı Bakıya 
qayıtdıqdan dərhal sonra Şamaxı, 
İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş 
verən təbii fəlakətin nəticələrinin 
aradan qaldırılması tədbirləri 
haqqında sərəncam imzalayıb. 
Sərəncamda baş vermiş zəlzələlər 
nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və 
Ağsu rayonlarında yaşayış evlərinə, 

sosial və infrastruktur obyektlərinə 
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması 
üçün Azərbaycan Respublikası-
nın 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Prezidentin 

ehtiyat fondundan Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinə ilkin olaraq 2 milyon 
manat ayrılıb. 

 Fevralın 13-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Beyləqan rayonuna səfər etdi. 
Səfər çərçivəsində dövlət başçısının 
bir sıra obyektlərin – Mingəçevir -- 
Stansiya Mingəçevir – Bəhrəmtəpə 
– Beyləqan avtomobil yolunun, 
Beyləqan Olimpiya İdman Komplek-
sinin, əsaslı şəkildə yenidən qurulan 
Beyləqan tarix – diyarşünaslıq mu-
zeyinin və “Beyləqan – 1” yarımstan-
siyasının açılışında iştirak etməsi və 
rayonn sakinləri ilə görüşü hər kəsdə 
sevinc və məmnunluq doğurdu. 

 Ali Baş Komandan rayon 
ərazisində inşa edilən hərbi hissədə 
də oldu. Burada şəxsi heyətin 
uzunmüddətli yerləşdirilməsi 
məqsədilə tikilən yataq, məişət və 
xidməti sahələrdən ibarət əsgər 
yataqxanaları ilə, silahlanmaya 
yeni qəbul edilən hərbi texnika ilə 
tanış oldu. Prezident, həmçinin 
yeməkxanada yaradılan şəraitlə 
maraqlandı və hərbi hissənin şəxsi 
heyəti ilə birlikdə nahar etdi. Dövlət 
başçısının bu jesti Vətənin keşiyində 
dayanan əsgərlərdə böyük ruh 
yüksəkliyinə səbəb oldu.

 Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 
açılışında iştirak edən Prezident 
sonra muzeyin yerləşdiyi parkda 
istirahət edən sakinlərlə görüşdü. 
Onlar dövlət başçısını sevinclə, 
mehribanlıqla qarşıladılar. Yaş-

lı bir qadının dövlət başçısına 
“balam” deyə müraciət etməsi, 
“Azərbaycanın fəxrisən, Beyləqan 
Sənin arxandadır”, – deməsi Prezi-
dentin həqiqətən də xalq tərəfindən 
necə böyük məhəbbətlə sevildiyi-
nin təsdiqidir. Prezidentin onların 
hər bir probleminə diqqət və qayğı 
göstərdiyinə əmin olan sakinlərdən 
biri – Rafiq Hacıyev yaxınlaşaraq, 
oğlunun Beyləqan rayonunda seçki 
məntəqəsinin fəal işçisi olduğunu 
dedi. Eyni zamanda, indi xəstə oldu-

ğunu, əməliyyat məsləhət görüldü-
yünü bildirdi.

 Dövlət başçısı dərhal onun 
müraciətinə reaksiya verərək, 
kömək edəcəyini bildirdi və 
“ad-familiyasını yazın”, – deyə 
tapşırıq verdi. Parkda toplaşan 
beyləqanlıların hər biri Prezidentə 
yaxınlaşıb ürək sözlərini, 
məhəbbətini çatdırmaq istəyirdi. 

 Qeyd edək ki, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva “İnstagram” səhifəsində 
beyləqanlılara müraciət edərək, 
Azərbaycan Prezidentini sevgi 
ilə qarşıladıqlarına görə onlara 
təşəkkür edib. “Bizim Prezidentin 
gücü insanların səmimi sevgisindən 
qaynaqlanır”, – deyə hisslərini ifadə 
edib.

 Xalqın sevgisini başqa yolla 
qazanmaq olmaz. Sevməlisən ki, 
qarşılığını da alasan. Azərbaycanda 
Xalqla Prezident arasında məhz 
belə qarşılıqlı sevgi var. Xalqla 
təmas qurmaq sahəsində digər 
dövlətlərin də başçılarına örnək olan 
bu addımlar ölkə vətəndaşlarının 
öz rəhbərinə olan inamını bir daha 
artırır. Onlar görür, ümid edir və 
ürəkdən inanırlar ki, ən dar gündə 
belə sevimli Prezidentləri onların 
yanında olur və maddi-mənəvi 
dəstəyini əsirgəmir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

İnsan dara düşəndə arxa-dayaq axtarır, 
kiminsə əlini onun çiyninə qoyub təsəlli 

verməsini gözləyir. Əlin təmasının onun canına, qanına 
hopması ilə də insanın ürəyində bir ümid göyərir, təskinlik 
tapır, hər şeyin yaxşı olacağına fövqəltəbii bir hisslə inanır. 
Fevralın 7-də Şamaxı rayonunun zəlzələdən zərər çəkən 
sakinləri də dövlət başçısının onların görüşünə gəlməsi ilə 
həmin duyğulu anları yaşadılar. Prezidentin gücü insanların

 � “Son 15 ildə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici 
siyasət ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki reytinqini yüksəltməklə 
yanaşı, “Prezident – Xalq” münasibətlərinin sıx vəhdətində də 
özünü büruzə verir. Xalq dövlət başçısına inanır, güvənir və 
onun ətrafında sıx birləşib. Dövlət başçısı əhali arasında böyük 
nüfuza malikdir, xalq onu sevir.

Prezidentin Beyləqan rayonuna 
səfəri zamanı bunun bir daha şahidi 
olduq. Bu səfər pozitiv məqamlarla 
yadda qaldı. Mən həmin ərazinin 
deputatı kimi, bu səfəri çox böyük 
həyəcanla izləyirdim. Görüşdəki əhval-
ruhiyyə, Beyləqan sakinlərinin sevinci, 
Prezident İlham Əliyevin vəziyyətdən 
razı qalması məni olduqca qürurlan-
dırdı. Ölkə başçısının, hətta sakinlərlə 
birlikdə vətənpərvərlik mahnısı oxuma-
sı Xalq – Prezident münasibətlərinin 
yüksək səviyyədə olmasının əyani 
sübutudur”.

Bu fikirləri Prezident İlham Əliyevin 
Beyləqan rayonuna səfərinə münasibət 
bildirən 80 saylı İmişli – Beyləqan seçki 
dairəsindən deputat seçilmiş, Milli 
Məclisin hüquq siyasəti və dövlət qu-
ruculuğu komitəsinin üzvü, hüquq üzrə 
fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə dedi.

Deputat bildirdi ki, ölkə başçısının 
ictimaiyyət arasına çıxaraq onlar-
la ünsiyyətdə olması, problemlərlə 
maraqlanması, səsləndirilən təkliflərin 
əksəriyyətinin yerindəcə həll olunması 
barədə göstəriş verməsi, sakinlərin 
də onu xoş qarşılayaraq, razılıqla-
rını bildirməsi əhalinin dövlətimizin 
başçısına olan inam və etibarının 

göstəricisidir: “Görüşdəki əhval-
ruhiyyə, Beyləqan sakinlərinin sevinci 
və Prezident İlham Əliyevin sakinlərin 
problemlərinə, müraciətlərinə çox 
həssaslıqla yanaşması insanların 
gələcəyə olan inamından xəbər verir. 
Prezident İlham Əliyevin insanlara 
həmişə diqqət və qayğı göstərməsini 
müxtəlif görüşlərdə də müşahidə et-
mişik. Dövlət başçısının təbii fəlakətlər 
zamanı hadisə bölgələrinə getməsi, 
təhlükə ilə üzləşən insanlara qayğı 
göstərməsi, ilk növbədə, sakinlərin 
qarşılaşdıqları problemlərin dərhal 
aradan qaldırılması barədə göstəriş 
verməsi əhali tərəfindən böyük razılıq-
la qarşılanır. 

Bir neçə il bundan əvvəl baş ver-
miş su daşqını zamanı zərər çəkmiş 
əhali ilə görüşməsini, 2016-cı ildə 
ermənilərin mülki əhalini atəşə tutması 
nəticəsində hadisə yerində olmasını, 
bu yaxınlarda Şamaxıda baş vermiş 
zəlzələ nəticəsində evləri dağılmış 
sakinlərə yeni evlərin tikilməsi barədə 
göstəriş verməsini xatırlatmaq istərdim. 
Bu məsələlərin həllinə milyonlarla 
manat vəsait ayrılıb. Heç bir ölkədə 
təbii fəlakət nəticəsində evləri dağılmış 
insanlara pulsuz mənzil tikilmir”.

Beyləqanda evi dağılan qadına 
mənzil verilməsi, 36 mənzilli ya-
şayış binasının inşası, həmçinin 
Beyləqanın ən böyük kəndlərindən 
biri olan Dünyamalılarda məktəbin 
tikilməsi üçün vəsaitin ayrılması Pre-
zidentin xalqın problemlərinə diqqət 
və qayğı ilə, həssaslıqla yanaşma-
sının göstəricisidir. Ölkə başçısı 
bölgələrə səfərləri zamanı həmişə 
insanları dinləyib, problemlərini həll 
edib.

Deputat vurğuladı ki, dövlət 
başçısının Beyləqana səfəri zamanı 
diqqətçəkən məqamlardan biri də “N” 
saylı hərbi hissədə görülmüş işlərlə 
tanış olması və hərbçilərlə birlikdə 
nahar etməsidir. Prezidentin, Silah-
lı Qüvvələrin Ali Baş Komandanın 
hərbçilərlə bir yerdə oturub nahar 

etməsi onların əhval-ruhiyyəsini daha 
da artırır, döyüş qabiliyyətini yüksəldir.

Ç.Qənizadə bu işlərin görülməsinə 
baxmayaraq, xalqı, dövləti, 
hakimiyyəti istəməyən qüvvələrin 
nəsə axtarmağa çalışdıqlarına da 
ciddi münasibət bildirdi: “Kimin nə 
deməsindən asılı olmayaraq, Pre-
zident İlham Əliyevə xalqın böyük 
dəstəyi var, xalqla dövlət başçısı 
arasında qarşılıqlı etimad mövcuddur. 
Bu, dövlətin sabitliyi, əmin-amanlığın 
yüksək səviyyəsinin göstəricisi və 
işğal altındakı ərazilərimizin azad 
edilməsi istiqamətinə inamın olması 
deməkdir”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

İnsanlar dövlət başçısını yanlarında 
görməkdən, onunla təmas qurmaqdan, uğur 
və problemlərini bölüşməkdən fərəh duyur-
dular. Etiraf etmək lazımdır ki, Prezident 
İlham Əliyev artıq 15 ildir ki, Azərbaycanın 
bütün rayonlarında insanlarla görüşür, hər 
dəfə də soruşur ki, daha nə etmək, hansı 
problemləri həll etmək lazımdır. Müşahidə 
etdim ki, xalq dövlət başçısına böyük inam 
və hörmət bəsləyir. Ağbirçək qadın onu necə 
də səmimiyyətlə salamladı: “Xoş gəlmisən, 
mənim balam, başına dönüm. Bizdən Mehri-
ban xanıma da çoxlu salam apar. Beyləqan 
torpağına xoş gəlmisən. Səndən çox-çox 
razıyıq. Allah o bir oğlunu min budaq eləsin. 
Azərbaycanın fəxri, Heydər oğlu, Beyləqan 
Sənin arxandadır...”

Başqa bir sakin yeri düşmüşkən proble-
mini Prezidentin nəzərinə çatdırdı: “Oğlum 
Beyləqan rayonunda seçki məntəqəsinin fəal 
işçisidir, indi xəstədir, əməliyyat olunmalıdır”. 

İnsanlara həmişə humanist yanaşan Prezi-
dent İlham Əliyevin reaksiyası yubanmadı: 
“Mən kömək edərəm, ad-familiyasını yazın”. 
Başqa bir sakin məktəb tikintisinə ehtiyac 
olduğunu bildirdi. Prezidentin dərhal müvafiq 
göstəriş verəcəyini söylədi.

Bax cənab Prezidentin beyləqanlılarla gö-
rüşü belə yüksək əhval-ruhiyyədə, səmimilik, 
mehribanlıq, işgüzarlıq şəraitində keçdi. 
Biz belə mənzərələri Azərbaycanın bütün 
rayonlarında görmüşük. Prezident hər yerdə 
insanlarla bu cür istiqanlıqla görüşür. İnsan-
lar da hər yerdə onun arxasında möhkəm 
dayandıqlarını bəyan edirlər. Elə Beyləqanda 
olduğu kimi. Bu isə Prezident İlham Əliyevin 
xalqın böyük dəstəyini qazandığını əyani 
şəkildə göstərir. 

İsa ƏHMƏDOV,  
Zaqatala Rayon Ağsaqqallar 

Şurasının sədri 

Prezident – Xalq 
münasibətlərinin 
əyani sübutu

Beyləqan  görüşləri 
Xalqın Prezidentə  
böyük  dəstəyini göstərdi 

Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyevin 
Beyləqana səfəri 

zamanı rayon sakinləri ilə 
olduqca səmimi və mehriban 
görüşünü televiziya ekranından 
seyr etdim və duyduğum qürur 
hissini xalqımızla bölüşməyi 
qərara aldım. Bu mənzərəni 
görmək çox xoş idi. Beyləqan 
sakinləri cənab Prezidenti 
nə qədər böyük sevinc və 
məhəbbətlə əhatəyə almışdılar! 
Tamaşaçıya bu mənzərə qürur 
verirdi.

səmimi sevgisindən qaynaqlanır
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Xalqlarımız arasında dostluğun təməli o qədər 
möhkəmdir ki, onu xırda təsirlərlə pozmaq olmaz

Fazil MUSTAFA, Böyük Qu-
ruluş Partiyasının rəhbəri, Milli 
Məclisin deputatı:

– Bütövlükdə Azərbaycan və 
çeçen xalqları dost, qardaş xalq-
lardır. Mən ölkəmizin müstəqillik 
qazandığı ilk illəri xatırlatmaq 
istərdim. Həmin dövrdə Ermənistan 
silahlı qüvvələri ölkəmizə qarşı 
genişmiqyaslı hücum təşkil etmişdi 
və torpaqlarımızı hissə-hissə işğal 
edirdi. Xalqımızın belə ağır və çətin 
anlarında çeçenlər bizə yaxından 
kömək edirdilər. Eyni zamanda, 
çeçenlərin də qarşılaşdığı ən ağır 
məqamlarda onlara ilk dəstək 
azərbaycanlılardan gəlib. Ona 
görə də hesab edirəm ki, Moskva 
kafelərinin birində azərbaycanlılarla 
çeçenlər arasında məişət zəmnində 
baş vermiş insident bu dostluğa 
xələl gətirə bilməz. Bu insidentdən 
bir vasitə kimi istifadə edib iki xalq 
arasındakı sıx münasibətləri poz-
mağa cəhd edənlər yanılırlar. Mən 
belə cəhdləri təxribat hesab edirəm. 
Ümid edirəm ki, bu təxribat baş 

tutmayacaq. Artıq biz bunu görürük. 
Məndə olan məlumata görə, bu insi-
dentin iştirakçıları artıq barışıblar və 
orada olan hər iki xalqın ağsaqqalı 
onları bir süfrə arxasına toplayıb. 

Prezidentin ictimi-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi Əli 
Həsənovun bu məsələyə vaxtın-
da münasibət bildirməsini yüksək 
dəyərləndirirəm. Bu münasibət 
hadisədən təxribat kimi yararlan-
maq istəyənlərə vaxtında verilən 
layiqli cavab oldu. Hər iki xalqın 
nümayəndələri də çalışmalıdırlar ki, 
belə insidentlərdən istifadə edənlər 
bu cür təxribatlarla Azərbaycan 
– çeçen xalqları arasındakı tarixi 
dostluğa xələl gətirə bilməsinlər. 

Fərəc QULİYEV, Milli Dirçəliş 
Hərəkatı Partiyasının sədri,  
Milli Məclisin deputatı:

– Moskvadakı “Neolit” kafesində 
azərbaycanlılarla çeçenlər ara-
sında məişət zəmnində baş 
vermiş hadisədən xəbərdaram. 
Bunu şişirdərək iki xalq arasında 
baş vermiş insident səviyyəsinə 
yüksəldənlər bizi istəməyənlərdir. 
Təbii ki, antiazərbaycan qüvvələr 
belə hadisələrdən dərhal istifadə 
edib beynəlxalq aləmdə xalqımız 
haqqında mənfi rəy formalaşdırma-
ğa hazır dayanıblar. Ancaq faktlar 
da təsdiqləyir ki, onlar həmişə iflasa 
uğrayıblar. Bu dəfə də belə oldu. 
Axı azərbaycanlılarla çeçenlər eyni 
dinə mənsub xalqlardır və iki xalq 

arasında dostluq münasibətlərinin 
uzun bir tarixi var. 

Çeçenistan Respublikasının 
başçısı Ramzan Kadırov  Prezident 
İlham Əliyevlə görüşündə də de-
mişdi ki, biz qardaşlıq və dostluq 
münasibətlərimizi bütün istiqamətlər 
üzrə – mədəni, idman və digər 
sahələrdə də inkişaf etdiririk. Ən 
əsası isə qardaşlıq münasibətləridir. 
Çeçenistan Respublikasının başçı-
sının ölkəmizə səfərləri xalqlarımız 
arasında mövcud olan dostluq və 
qardaşlıq münasibətlərinin yaxşı 
göstəricisi kimi dəyərləndirilməlidir. 
Hesab edirəm ki, bir qrup adam 
arasında baş vermiş insident  
Azərbaycan-çeçen dostluq 
münasibətlərinə heç bir mənfi təsir 
göstərə bilməz. Artıq həmin qruplar 
arasındakı anlaşılmazlıq yoluna 
qoyulub, narahatlıq aradan qaldırı-
lıb və münasibətlər əvvəllər olduğu 
kimi, yenə də dostluq səviyyəsində 
davam etdirilir.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlılarla çeçenlər arasındakı 
insident heç bir halda millətlərarası 
münaqişə kimi təqdim edilə bilməz

Deputat bildirib ki, 
Azərbaycan və Çeçenistan 
xalqları arasında tarixin çox 
dərinliklərindən gələn və çox-
saylı sınaqlardan keçən dost-
luq və qardaşlıq münasibətləri 
mövcuddur: “Bu münasibətləri 
heç kəs sarsıda biməz, 
ona zərbə vura bilməz. Ən 
yaxın siyasi tariximizin çətin 
dövrlərində də sübut olunub 
ki, çeçenlər və azərbaycanlılar 
əcdadlarımızdan bizə miras 
qalan dostluq və qardaşlıq 
ənənələrinə sadiqdirlər. Şimali 
Qafqaz münaqişəsi zamanı 
minlərlə çeçen Azərbaycana 
pənah gətirməli oldu. 
Azərbaycanlılar da Şimali Qaf-
qazda yaşayan çoxsaylı xalqlarla 

ənənəvi dostluq münasibətlərini 
daima inkişaf etdirərək diqqət 

mərkəzində saxlayıblar”.
H.Babaoğlu qeyd edib ki, 

Azərbaycan Prezidenti Rusiya 
Federasiyasının regionları 
ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
Şimali Qafqaz xalqları ilə 
münasibətlərin dərinləşməsinə 
böyük diqqət göstərir: “Elə 
Çeçenistan Prezidenti Ram-
zan Kadırov da daxil olmaqla, 
qonşu subyektlərin hamısının 
rəhbərləri ilə Azərbaycanın 

xüsusi münasibətləri var”.
Milli Məclisin deputatı  

vurğulayıb ki, məişət zəminində 
hadisəni milli münaqişə kimi 
təqdim etmək olmaz: “Elə 
azərbaycanlıların da öz ara-
larında münaqişə zəminində 
Moskvada və Rusiyanın digər 
yerlərində bir-birinə xətər yetir-
diyi, hətta ölümlə nəticələnən 
cinayət hadisələri törətdiklərini 
bilirik. Ancaq mən məsələnin 
bir başqa aspektinə də 
diqqəti yönəltmək istəyərdim. 
Bu, məişət hadisəsinə milli 
münaqişə rəngi verməkdə ma-
raqlı olan üçüncü qüvvələr ola 
bilər. Məsələnin xoşagəlməz 

tərəfi də budur”.

“Xalq qəzeti”

 � “Yerli icra orqanları vətəndaşlara daim diqqət və qayğı göstərməlidirlər. 
Yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar vətəndaşlara xidmət edirlər...” Ölkə Prezidentinin 
dediyi bu sözlər Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyəti aparatı kollektivinin bir növ 
leytmotivinə çevrilmişdir. Xüsusilə vətəndaşların qəbuluna münasibət kökündən 
dəyişdirilmiş, müraciətlərin mahiyyəti üzrə əsaslı qərarlar qəbul edilmişdir. Hər bir 
müraciətə göstərilən həssas münasibət, aşkarlıq, işgüzar mühit, qapılarının günün 
istənilən vaxtı vətəndaşların üzünə açıq olması rayon icra hakimiyyətini onların 
etimad ünvanına çevirmiş, insanların razılığına səbəb olmuşdur. 

Məhz belə əsaslı və ciddi tədbirlərin davamı 
olaraq vətəndaşlara Azərbaycan Respublikası 
Mülki, Ailə, Şəhərsalma və Tikinti məcəllələrinin, 
qanunların və “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında 
Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun olaraq 39 sahə 
üzrə göstərilən xidmətlərin asanlaşdırılması 
üçün rayon icra hakimiyyətində vahid mərkəz 
yaradılmışdır. Mərkəzdə RİH başçısı apara-
tında fəaliyyət göstərən hər şöbədən bir nəfər 
məsul işçi olmaqla, 7 nəfər daim orada xidmət 
göstərir. Quraşdırılmış böyük monitorda xidmət 
sahələrinin adları, həmin sahələrə məsul şöbələr, 
tələb olunan sənədlərin nümunəsi, sənədin icra 
müddəti, qanunvericilik bazası yerləşdirilmişdir. 

Burada xidmət sahələrinin hər biri telefon və 
kompüter dəsti ilə təchiz olunmuş və internetə 
çıxışı təmin edilmişdir. Xidmət göstərən məsul 
işçilər quraşdırılmış böyük monitorda vətəndaşı 
məlumatlandırmaq, geniş izahat vermək, sənəd 
nümunələrini göstərmək imkanına malikdirlər. 
Mərkəzdə vətəndaşın problemlərinin operativ 
həlli məqsədi ilə (4 rəqəmli nömrə) “qaynar 
xətt” də yaradılmışdır. Bundan əlavə, xidmətin 

səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 
mərkəzdə könüllülər fəaliyyət 
göstərirlər.

Sənədlərin qəbulu və verilməsi, 
memarlıq və tikinti, hüquq, sosial-
iqtisadi, humanitar, yetkinlik yaşına 
çatmayanların işləri və hüquqlarının 
müdafiəsi, İƏD üzrə nümayəndəliklər 
və bələdiyyələrlə bağlı məsələlər 
xidmətə aid olan sahələrdir.

Mərkəzin məqsədi sənədlərin 
aşkarlıq şəraitində qəbul edilməsi, 
vaxt itkisinin, süründürməçilik və 
korrupsiya hallarının qarşısının 
alınması, vətəndaşın eyni vaxtda 
vahid məkanda RİH-in bütün struktur 
bölmələri ilə ünsiyyətdə olması-
nın təmin edilməsi, işgüzar mühit, 
aşkarlıq, həssas münasibət, icra 
hakimiyyətinin vətəndaşın etimad 
ünvanına çevrilməsidir.

Qeyd etdiyimiz kimi, könüllülər 
də mərkəzin işində yaxından iştirak 
edirlər. Onlar məhdud hərəkətli 

vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi ilə 
məşğul olur, yaşadıqları ünvanlara gedir, ilkin 
sənədləşmə, vətəndaşların ərizə formalarının 
doldurulması işlərinə kömək göstərir.

Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin bu 
təşəbbüsü təqdirəlayiq bir işdir. Şəhər və rayon-
ların icra hakimiyyətləri arasında ilk dəfə ucqar 
bir dağ rayonunda belə bir mərkəzin yaradılma-
sı maraq doğurur. Rayon sakinləri artıq bunun 
səmərəsini görür və razılıq edirlər.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Azərbaycan və çeçen xalqları əsrlər boyu dostluq edir, bir-birini 
dəstəkləyirlər. Bu gün də hər xalq arasında münasibətlər yüksək 
səviyyədədir. Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadırovun 
bir neçə dəfə ölkəmizə səfəri və bu zaman Prezident İlham Əliyevlə 
görüşlərdə səsləndirdiyi fikirlər dostluq münasibətlərinin yeni 
mərhələyə qədəm qoymasından xəbər verir. Çeçen xalqının Azərbaycan 
xalqını özünə qardaş və dost hesab etdiyini deyən Ramzan Kadırov 
xalqlarımız arasında mövcud olan bu münasibətlərin qədim tarixi 
köklərə malik olduğunu vurğulamışdır. O, qeyd etmişdir ki, çeçen 
xalqının ən çətin vaxtlarında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev həmişə onlara qayğı göstərib.

Bu günlərdə Moskvadakı “Neolit” kafesində azərbaycanlılarla 
çeçenlər arasında məişət zəmnində baş vermiş insident, şübhəsiz 
ki, bu dostluğa xələl gətirə bilməz. Bu məsələyə münasibət bildirən 
Milli Məclisin deputatları, siyasi partiya sədrləri də bildirdilər ki, belə 
insidentlər Azərbaycan və çeçen xalqları arasında tarixən mövcud olan 
dostluq və qardaşlıq əlaqələrini poza bilməz.

Fevralın 15-də Moskvada azərbaycanlılarla 
çeçenlər arasında baş vermiş insident heç bir 
halda millətlərarası münaqişə kimi təqdim edilə 
bilməz. Bunu Trendə Milli Məclisin deputatı 
Hikmət Babaoğlu deyib.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlət başçısı Real televiziyasına 
müsahibəsində, həmçinin qeyd edib 
ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı 
möhkəmləndikcə, imkanları artdıq-
ca, ilk növbədə, bu gün hələ də ağır 
vəziyyətdə, çətin şəraitdə yaşayan 
insanların yaşayış səviyyəsi yaxşı-
laşdırılır. Son illər bu istiqamətdə çox 
böyük işlər görülmüşdür: “Köçkünlər 
üçün 100-dən çox şəhərcik tikil-
mişdir. Yəni, mən bilmirəm, hansı 
başqa ölkədə buna rast gəlinir. Mən 
bilirəm ki, bu məsələ ilə məşğul 
olan beynəlxalq təşkilatlar həmişə 
Azərbaycanı nümunə kimi göstərirlər. 
Şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi 
əlillərinə 6500-dən çox mənzil ve-
rilmişdir. Mən eşitməmişəm, hansı 
ölkədə bu kateqoriyadan olan insan-
lara bu qədər dəstək göstərilir. Şəhid 
vərəsələrinə 11 min manat məbləğində 
birdəfəlik maddi yardım verilmişdir. Bu 
da dünya praktikasında analoqu olma-
yan bir yanaşmadır. Yəni, bütün bunlar 
bizim niyyətimizi, siyasətimizi göstərir. 
Onu göstərir ki, bizim siyasətimizin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır, 
onun maraqlarıdır, onun rifahıdır”.

Azərbaycanda sosial rifahın daha 
da yüksəldilməsinə mühüm önəm 
verən cənab İlham Əliyevin prezi-
dent seçkilərindən sonra imzaladığı 
ilk fərman da məhz Vətən uğrunda 
həlak olmuş şəhidlərimizin ailələrinə, 
onların vərəsələrinə 11 min ma-
nat həcmində birdəfəlik yardım 
göstərilməsi barədə sərəncam olub. 
Qeyd edək ki, bu, dövlət başçısının 
sözügedən kateqoriyaya aid insan-
lara diqqət və qayğısının növbəti 
təzahürüdür.

Onu da xatırladaq ki, ötən 15 il 
ərzində şəhid ailələrinə və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinə 6650, təkcə 
2018-ci ildə isə nəzərdə tutulandan 3 
dəfə çox – 626 mənzil təqdim edilib. 
Bu il isə bu kateqoriyalardan olan 
şəxslərə azı 800 mənzil veriləcək.

Dövlət başçısının minimum aylıq 
əməkhaqqının artırılması və “Mini-
mum aylıq əməkhaqqının artırılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr ta-
rixli sərəncamında dəyişiklik edilməsi 
barədə imzaladığı 8 fevral 2019-cu 
il tarixli sərəncam da respublika-
mızda əhalinin rifah səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan 
növbəti mühüm addımdır. Bu, eyni 
zamanda, cənab Prezidentin ölkədə 
sosial təminata daha çox ehtiya-
cı olanlara sosial qayğısı kimi də 
qiymətləndirilməlidir.

Ümumiyyətlə, son zamanlar 
Azərbaycanda həyata keçirilən 

sosial siyasət həm kefiyyət, həm 
də ünvanlılıq baxımından yeni 
bir mərhələyə qədəm qoyub. Bu 
mərhələdə  Prezident İlham Əliyevin 
siyasi iradəsi nəticəsində reallaşan 
islahatlar vətəndaşlarımızın sosial 
təminatının daha da yaxşılaşdı-
rılmasına baza yaradır. Minimum 
əməkhaqqının artırılması ilə bağlı son 
addım isə məhz bunu bir daha təsdiq 
edir. Dövlət başçısının sözügedən 
sərəncamı vətəndaşlarımızın birbaşa 
gəlirlərinin artması üçün əsaslı baza 
formalaşdırıır ki, bu da inkluziv sosial 
siyasətin əsas elementlərindən hesab 
olunur. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, 
ötən il əldə edilən iqtisadi uğurlar 
da məhz sonuncu artım üçün baza 
formalaşdırmışdır. Belə ki, 2018-ci 
ildə baş verən iqtisadi hadisələri və 
makroiqtisadi göstəricilərdəki artımı 
nəzərə alsaq, bütün bunlar növbəti il 
üçün daha sürətli iqtisadi artım üçün 
baza formalaşdırırdı.

Əhalinin rifah halının yaxşılaş-
dırılması ilə bağlı danışarkən, bir 
məqamı da xatırlatmaq istərdik. Bu, 
hər bir ölkənin, xalqın problemlərinin 
ən səmərəli yolunun məhz iqtisadi-
sosial tərəqqidən keçməsi həqiqəti 
ilə bağlıdır. Ona görə də respubli-
kamızın iqtisadi siyasətinin sosial-
yönümlü xarakter daşıması təsadüfi 
deyil. Bu, bir tərəfdən insan amilinə 
yüksək həssaslıq nümunəsidirsə, 
digər tərəfdən, bazar iqtisadiyyatı 
yolu ilə inkişaf edən bir sıra qabaq-
cıl dünya dövlətlərinin təcrübəsinə 
əsaslanır. Dövlət başçısı İlham 
Əliyev də bu reallığı daim önə çəkir. 
Çünki insanların sosial şəraitinin 
yaxşılaşdırılması iqtisadi-sosial isla-
hatların həyata keçirilməsinə, iqtisadi 
inkişaf prosesində hər bir vətəndaşın 

iştirakını təmin etmyə müsbət təsir 
göstərir. 

Son 15 ilin reallıqları göstərir ki, 
Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisindən, 
neft strategiyasının və sahibkarlığın 
inkişafının uğurlu nəticələrindən əldə 
edilən dividendlər bilavasitə insan-
ların sosial problemlərinin həllinə, 
vətəndaşların həyat səviyyəsinin yax-
şılaşdırılmasına yönəldilir. Minimum 
əməkhaqlarının, büdcə təşkilatlarında 
çalışan ayrı-ayrı vətəndaş kateqori-
yalarının məvaciblərinin, pensiya və 

müavinətlərin, tələbə təqaüdlərinin 
artırılması, sosial müdafiə sisteminin 
davamlı şəkildə təkmilləşdirilməsi 
dövlətin vətəndaşlarına olan diqqət və 
qayğısının bariz təcəssümüdür. 

Yeri gəlmişkən, burada mühüm 
bir məsələyə də toxunmaq istərdik. 
Prezident İlham Əliyev əhalinin rifahı-
nın daha da yaxşılaşması üçün təkcə 
fərman və sərəncamlar imzalamaqla, 
müvafiq dövlət qurumlarına konkret 
tapşırıq və tövsiyələrini verməklə 
kifayətlənmir. Eyni zamanda, insan-
ların çətin, ağır məsələlərlə üzləşdiyi 
vaxtlarda onların yanında olur, 
problemlərin həlli istiqamətində zəruri 
addımlar atır. Möhtərəm Prezident 
“Real” televiziyasına müsahibəsində 
bununla bağlı deyib: “Bütün çətin 
anlarda dövlət vətəndaşın yanında-

dır. Təbii fəlakət baş verdiyi zaman 
dövlət vətəndaşın yanındadır. Bu 
yaxınlarda Şamaxıda zəlzələ baş 
verdi. İlk növbədə, dövlət qurumla-
rı mənim tapşırığımla öz dəstəyini 
göstərirlər və göstərəcəklər. Bundan 
əvvəl şimal-qərb bölgəsində bundan 
daha böyük zəlzələ olmuşdur. Daşqın 
olmuşdur, minlərlə sakin evsiz-eşik-
siz qalmışdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə 
belə olan hallarda nə baş verir? 
Vətəndaş hansı ki, öz evini sığorta-
layıb, gedir sığorta şirkətindən uzun 

prosesdən sonra pulunu alır, - əgər 
ala bilsə, - və o pulla özü üçün yeni 
ev tikir. Yəni, aylarla, bəlkə də illərlə 
vətəndaş öz məişət problemini həll 
edə bilmir. Azərbaycanda nələr baş 
verir?! Dərhal bütün dövlət qurumları 
səfərbər olunur, dövlət maliyyə vəsaiti 
ayırır və evini itirmiş vətəndaşa dövlət 
xətti ilə ev tikilir. Hansı başqa ölkədə 
bunlar var?! Bunu deməklə mən 
öyünmək istəmirəm, sadəcə olaraq, 
həqiqətləri demək istəyirəm.

Dövlət–vətəndaş münasibətləri 
sağlam zəmində qurulub. Azərbaycan 
vətəndaşı bilir ki, ən ağır vəziyyətdə 
Azərbaycan dövləti onun yanında 
olacaq. Dövlət isə tam əmindir ki, 
vətəndaş hər zaman dövlətin arxasın-
da olacaq”.

Bir sözlə, Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında həyata keçirilən 
sosialyönümlü iqtisadi siyasətin 
əsas mahiyyəti əhalinin faydalı 
məşğulluğunun təmin edilməsindən, 
yeni iş yerlərinin açılmasından, sosial 
müdafiədə ünvanlılıq və səmərəlilik 
prinsipinə üstünlük verilməsindən, 
əlillərin, aztəminatlı, habelə şəhid 
ailələrinin, bu qəbildən olan digər 
şəxslərin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə lazımi şərait yaradıl-
masından ibarətdir.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham ƏLİYEV:

İslahatların əsas hədəfi insanların 
rifahını yaxşılaşdırmaqdır

Gədəbəydə yeni 
xidmət mərkəzi 

YARADILIB

Təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi 
istedadlı gənclərə böyük dəstəkdir

 � Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin ali 
məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün 
artırılması haqqında fərmanı, təqaüd 
sistemi ilə bağlı sərəncamları Azərbaycanda 
təhsil sahəsində ən yüksək nəticələr əldə 
edən tələbələrə dövlət qayğısının daha bir 
təzahürü olmaqla, onların sosial müdafiəsini 
gücləndirmək məqsədini daşıyır. 

Bu fikri Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin filologiya 
fakültəsinin dekanı, filologiya 
üzrə elmlər doktoru, 
professor Mahirə Hüseynova 
AZƏRTAC-a müsahibəsində 
söyləyib. O deyib: 
“Prezident İlham Əliyev 
tələbələrin maddi rifahının 
yaxşılaşdırılmasını daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. 
Elə bu günlərdə imzalanmış 
fərman bunu bir daha təsdiq 
etdi. Həmin fərmana əsasən, 
Prezident təqaüdünün 

məbləğinin artırılması 
yüksək istedadlı 
tələbələrə böyük 
qayğının göstəricisidir. 
Bu sənəd, həmçinin 
auditoriyada tələbələrə 
dərs deyən müəllimlər 
üçün böyük mənəvi 
dəyərdir. Biz müəllimlər 
tələbələrə bu cür diqqət 
və qayğıdan qürur 
duyuruq. Bilirsiniz, 

insan qayğı və diqqət hiss 
edəndə daha inamla irəliləyir, 
xüsusən də gənc nəsil. 
Sabahın qurucuları olan bu 
gənc nəslin nümayəndələri 
gələcəkdə orta və ali 
məktəblərdə işləyəcək 
və tələbəlik illərində ölkə 
Prezidenti tərəfindən 
gördükləri bu münasibəti 
heç vaxt unutmayacaq, 
xoş xatirələrini şagirdləri və 
tələbələri ilə bölüşəcəklər. 
Bu, tarixə yazılan bir 
qərardır”. 

Professor Mahirə Hü-
seynova Prezident İlham 
Əliyevin fevralın 14-də 
“Doktorantlara, ali təhsil, 
orta ixtisas və peşə təhsili 
müəssisələrində, həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magist-
ratura səviyyəsində təhsil 
alan tələbələrə təqaüdlərin 
verilməsi haqqında” və 
“Ali təhsil müəssisələrində 
təqaüd sisteminin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağ-
lı əlavə tədbirlər barədə” 
sərəncamlar imzaladığını da 
qeyd edərək, bütün bunla-
rın ölkədə yüksəkixtisaslı, 
peşəkar kadrların hazır-
lanması, tələbələrin sosi-
al müdafiəsinin daha da 
gücləndirilməsi baxımından 
xüsusi əhəmiyyət daşıdığını 
vurğulayıb. “Təqaüd siste-
minin təkmilləşdirilməsi ölkə 
rəhbərinin istedadlı gənclərə 
böyük dəstəyidir. Gənclərimiz 
dövlətimizin qayğısını daim 
hiss edirlər”, - deyən dekan 
Azərbaycanda elmə və 
təhsilə qayğının ən yüksək 
səviyyədə olduğunu və xalqı-
mızın daha yaxşı gələcəyinə 
hesablandığını bildirib.



517 fevral 2019-cu il, bazar

“Azercell”in Barama 
Mərkəzi yeni inkubasiya 

proqramına başlayır 
İnnovativ ideyalarınızı  biznesə 

çevirmək üçün əla imkan
 � “Azercell Telekom” MMC-nin Barama 

İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi innovativ 
və maraqlı ideyalarını uğurlu biznesə çevirmək 
arzusunda olan startaplara növbəti dəfə dəstək 
olur. Belə ki, 10 il fəaliyyətdə olan mərkəz ölkədə 
sahibkarlıq mühitinin və rəqəmsal ekosistemin 
inkişafı üçün  “Barama İnkubasiya Proqramına” 
start verir. 

Proqramın məqsədi gənc startapçılara yardım etmək, 
müxtəlif dəstək resursları və xidmətlər vasitəsilə onların 
biznesini sürətləndirməsinə təkan verməkdir. Layihədə 
uğur qazanan startaplar 6 ay ərzində ödənişsiz ofis dəstəyi, 
peşəkar konsultasiya xidmətləri, təlim proqramları, biz-
nes şəbəkəsi ilə sıx işgüzar əlaqələr qurmaq imkanı əldə 
edəcəklər. İnkubasiya proqramında informasiya texnolo-
giyaları, virtual oyunlar, media, səhiyyə texnologiyaları 
(MedTech), əşyaların interneti (IoT), maliyyə texnologiyaları 
(FinTech), kənd təsərrüfatında innovativ həllər (AgTech), vir-
tual reallıq (VR), artırılmış reallıq (AR), süni zəka (AI), bulud 
hesablamaları və biznes həlləri, sığorta həlləri (İnsurtech), 
səyahət və turizm ( TravelTech), proqram təminatı xidmət 
kimi (SaaS) layihələrə daha çox üstünlük veriləcəkdir.  

“Xalq qəzeti”

 Vətəndaşların əmək hüquqları-
nın qorunması, işçilərin maddi-sosial 
tələbatlarının ödənilməsi, layiqli həyat 
səviyyələrinin təmin edilməsi apa-
rılan uğurlu sosial-iqtisadi siyasətin 
əsas istiqamətlərindəndir. Son 15 ildə 
Azərbaycanda əməkhaqları 7 dəfə, eləcə 
də minimum əməkhaqları 6,5 dəfə artırılıb. 
Minimum əməkhaqqının artırılması, eyni 
zamanda, əmək pensiyalarının sığorta 
hissəsinin indeksləşdirilməsi respub-
likamızda əhalinin rifah səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində növbəti 
mühüm addımdır. Dövlət başçısı təkcə 
əməkhaqlarının, pensiyaların artırılması ilə 
deyil, həm də yeni iş yerlərinin yaradılması 
ilə də əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaş-
dırılmasına çalışır.

 “İş yerlərinin yaradılması prioritet 
məsələlərdən biridir. O bölgələrdə ki, işsiz-
lik var, biz o bölgələrdə işsizliklə mübarizə 
aparmaq üçün ictimai işlər açmışıq. Bir 
neçə ildir ki, bu təşəbbüs reallaşır və 
ictimai işlərdə minlərlə insan işləyir və 
əməkhaqqı alır”. Bu sözləri Azərbaycan 
Pezidenti İlham Əliyev yanvarın 29-da 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2014 – 2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inki-
şafı Dövlət Proqramı”nın icrasının yekun-
larına həsr olunan konfransda demişdir. 
Dövlət başçısı çıxışında, həmçinin bildir-
mişdir ki, sosial layihələrə diqqət ildən-ilə 
artırılır, bu sahədə aparılan islahatlar uğur-
la nəticələnir: “Azərbaycan sosial sahəyə 
çox böyük diqqət göstərən ölkədir. Biz 
ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini 
sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik 
və hesab edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu 
inkişafı məhz buna söykənir”. Həqiqətən 
də ölkəmizdə sosial sahəyə çox ciddi 
şəkildə diqqət və qayğı göstərilir, eyni 
zamanda, dövlət nəzarəti var və bunun 
nəticəsidir ki, ildən-ilə bu sahədə yaranan 
problemlər həllini tapır. Bunu gündəlik 
həyatında hər bir Azərbaycan vətəndaşı 
hiss edir və görür. 

 Dövlətimizin qarşısında duran ən 
önəmli, vacib və ağrılı məsələ qaçqın 
və məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin 
problemləridir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu 
kateqoriyadan olanların problemlərinin 
həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, onları daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Dövlətimizin 
başçısı qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
sosial problemlərinin həllini dövlətin sosial 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi 
müəyyən edib. 

 Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial 
məsələlərinin həlli istiqamətində gördü-
yü tədbirlər dünyada nadir təcrübədir. 
Bu təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir 
və ondan istifadə olunur. Son 18 ildə 
köçkünlər üçün 102 qəsəbə salınmışdır. 
Ötən ilin sonunda Sumqayıt şəhərində 
qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 
inşa edilən yaşayış binaları kompleksinin 
açılışı oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım Əliyeva açılışda iştirak etdilər. 
Xüsusi memarlıq üslubunda və müasir 
səviyyədə inşa olunan, 1005 qaçqın və 
məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutu-
lan və ərazisi 4 hektar olan kompleksdə 
8 mərtəbəli 8 və 15 mərtəbəli 4 bina var. 
Layihənin icrası zamanı Sumqayıtdakı 

12-ci mikrorayonda yerləşən 21 saylı 
məktəbə əlavə olaraq, yeni dördmərtəbəli 
korpus inşa edilib. Bu layihənin icrası 
Azərbaycan dövlətinin qaçqın və məcburi 
köçkün uşaqlarının təhsilli, bilikli və 
intellektual səviyyədə yetişməsinə nə 
dərəcədə həssaslıqla yanaşmasının əyani 
təzahürüdür. 

Ötən ilin sonunda Abşeron rayonunda 
1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salın-
mış yaşayış kompleksi istifadəyə veril-
mişdir. Sayca 101-ci olan bu şəhərciyin 
açılış mərasimində dövlət başçısı yeni 
ev alanların məişət şəraitlərinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində görülən işlərdən 
söz açaraq bildirmişdir ki, bu şəhərciyin 
istifadəyə verilməsi bir daha onu göstərir 
ki, köçkünlərin problemləri daim diqqət 
mərkəzindədir. 

 Qeyd edək ki, ötən il 5800 köçkün 
ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib və 
istifadəyə verilib. Dövlət başçısının istəyi 
budur ki, bütün köçkün ailələri normal 

şəraitlə təmin olunsunlar. Bu istiqamətdə 
həm Bakıda, Abşeron rayonunda, Sum-
qayıtda, həm də digər şəhər və rayonla-
rımızda geniş işlər görülür. Diqqətçəkən 
cəhət odur ki, son illər həm dövlət, həm də 
özəl sektor tərəfindən köçkünlərin mənzil 
problemləri həll edilir. Ötən il açılan “Qobu 
Park” köçkün şəhərciyində mindən çox 
ailə üçün yeni binalar, evlər tikilib, bütün 
infrastruktur yaradılıb.

 İşğaldan azad edilən Cocuq 
Mərcanlıda öncə 50, sonra isə 100 evin 
tikintisi başa çatdırılmış, bütün infrastruktur 
yaradılmış, yollar, elektrik xətləri, məktəb, 
ermənilər tərəfindən dağıdılmış Şuşa 
məscidinin bənzəri olan məscid tikilmiş-
dir. Tərtərin Şıxarx qəsəbəsində tikilmiş 
şəhərcik isə 1200 ailənin mənzil problemini 
həll etmişdir.

 2017-ci il martın 9-da Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi 
ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataq-
xanalarında müvəqqəti məskunlaşmış 
qaçqın və məcburi  köçkün ailələrinin 
köçürülməsinə həsr edilən müşavirədə 
Birinci vitse-prezident ağır vəziyyətdə, 
qəzalı və yararsız binalarda məskunlaşan 
məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını vermişdi. 
2017-ci ilin may ayında Qaradağ rayo-
nunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün 
inşa edilən yaşayış kompleksinin təməli 

qoyulmuşdu. Abşeron rayonunun Masazır, 
Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonu-
nun Ramana qəsəbələrində 470 mənzil 
məcburi köçkünlərə təqdim edilmişdi. 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 
mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon 
ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiya-
sının yarımçıq binasından məcburi köçkün 
ailələrinin köçürülməsi başa çatdırılmışdır. 

 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır 
düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan 
proses nəticəsində qaçqın və məcburi 
köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon 
kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir 
qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan 
ibarət yaşayış kompleksləri salınıb.  2018-ci 
ilin sonuna evlərlə, mənzillərlə təmin 
edilmiş məcburi köçkünlərin sayı 300 minə 
çatdırıldı. Bu da 53 min 500 ailə və ya 300 
min qaçqın və məcburi köçkün deməkdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevanın yanvarın 28-də Prezident 
Sarayında şəhid ailələri ilə görüşü isə 
humanistliyin, mərhəmət və məhəbbətin 
təntənəsi kimi yaddaşlarda qalacaq. Görüş 
zamanı dövlətimizin başçısı son illərdə 
ordu quruculuğu istiqamətində böyük 

işlərin görüldüyünü bildirərək, müharibədən 
əziyyət çəkən insanların qayğı ilə əhatə 
olunduğunu demişdir. 2018-ci ildə Pre-
zident seçildikdən sonra ilk fərmanının 
şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi ilə bağlı olduğunu vurğu-
layan dövlətimizin başçısı bu fərmanla 
10 minə yaxın şəhid ailəsinə 11 min 
manat məbləğində birdəfəlik ödəmələrin 
verilməsinin nəzərdə tutulduğunu, artıq 
3 mindən çox şəhid ailəsinin bu vəsaiti 
aldığını demişdir. Dövlət başçısının vaxtilə 
müavinət almış ailələrlə bağlı araşdırmalar 
aparıldığını, onların aldığı vəsaitin bu gü-
nün məzənnəsi ilə uyğunsuzluq təşkil etdi-
yini nəzərə alaraq yeni imzaladığı fərmana 
əsasən 11 min manat alacaq vətəndaşların 
sayının artdığını bildirmişdir.

 Cənab Prezident birdəfəlik ödəməni 
almaq üçün istifadə olunan plastik kartla-
rı şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 
təqdim edərək, xalqa xidmət etməyin 
onun üçün böyük fərəh olduğunu, bu gün 
ölkəmizin sürətlə inkişaf etdiyini, uğurlu 
iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycanda 
böyük sosial layihələrin icra olunduğunu 
vurğulamışdır. İndiyə qədər bu kateqoriya-
dan olan vətəndaşlara 6654 mənzil, 6144 
avtomobil, o cümlədən təkcə ötən il 626 
mənzil verilib. Bu il həmin vətəndaşlara 
azı 800 mənzilin təqdim olunması nəzərdə 
tutulur. Şəhid ailələrinə və müharibə 

əlillərinə, Milli Qəhrəmanlara verilən Prezi-
dent təqaüdünün də məbləği ötən dövrdə 
mütəmadi artırılıb, bu qəbildən olan insan-
ların uşaqlarına aylıq sosial müavinətin 
verilməsi təmin olunub. Ötən dövrdə 3100 
şəhid hərbi qulluqçunun 4200-ə qədər 
vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə həyata ke-
çirilib, bu istiqamət üzrə 34 milyon manat 
vəsait ödənilib. Hazırda 6444 şəhidin 
vərəsələrinə ödənişlər davam etməkdədir.

Cənab Prezidentin yanvarın  28-də im-
zaladığı yeni fərmanla birdəfəlik ödəmənin 
əhatə dairəsi daha da genişlənib. 
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütöv-
lüyü uğrunda 1997-ci ilin avqust ayının 
2-dək şəhid olmuş əlavə 2725 şəhidin 
(o cümlədən 11000 manatdan az sığorta 
ödənişi almış 2264 şəhid hərbi qulluqçu-
nun və 461 şəhid polisin) vərəsələrinə 
də birdəfəlik ödəmənin verilməsi tapşı-
rılıb. Yeni fərmanla birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi prosesi artıq 12268 şəhidin 
vərəsələrini əhatə edir və bu məqsədlər 
üçün ümumilikdə 135 milyon manat vəsait 
nəzərdə tutulur. 

 Şəhid ailələrinə birdəfəlik ödəmənin 
verilməsini nəzərdə tutan bu fərman 
onların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində mühüm tədbirlərdən 
olmaqla, ölkə vətəndaşlarının rifahının 
yüksəldilməsinə xidmət edən ən humanist 
addımlardan biri kimi qəbul edilməlidir. 
Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə, Milli 
Qəhrəmanlara Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aylıq təqaüdünün məbləği 
ötən dövrdə mütəmadi olaraq artırılmaqla 
Milli Qəhrəmanlar üçün 1500 manata, 
şəhid ailələri üçün 300 manata (30 yan-
var 2019-cu ildə imzalanmış fərmanla), 
müharibə əlilləri üçün 182 (I qrup əlillər), 
158 (II qrup əlillər) və 121 (III qrup əlillər) 
manata çatdırılıb. Prezident təqaüdü 
ilə yanaşı, müharibə əlillərindən böyük 
əksəriyyəti əlilliyə görə əmək pensiyası, 
pensiya hüququ olmayan az bir qismi isə 
əlilliyə görə müavinət alır. 

Əmək pensiyası almaq hüququ ol-
mayan şəhid ailəsi üzvlərinə və müharibə 

əlillərinin uşaqlarına aylıq sosial müavinət 
verilir. Şəhid ailəsi və Milli Qəhrəman 
ailəsi üzvlərinə əmək pensiyası təyin 
olunarkən əlavə də hesablanır, həmçinin 
şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin 
uşaqları dövlət ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində ödənişli təhsil aldıqda 
təhsilhaqqı dövlət büdcəsi hesabına 
ödənilir. 

Ölkəmizdə icra olunan 
özünüməşğulluq proqramına müraciət 
edənlər arasında digər həssas qruplarla 

yanaşı, şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 
də üstünlük verilir. Təkcə ötən il 100-dək 
şəhid ailəsi, mindən çox əlilliyi olan şəxs 
bu proqrama cəlb olunaraq aktivlərlə təmin 
olunub.

Sosial sahədən danışarkən, işsizlik 
probleminin aradan qaldırılması üçün 
atılan adddımlardan da söz açmaq yerinə 
düşər. Dövlət başçısı bildirmişdir ki, keçən 
il 118 min yeni iş yeri yaradılıb. İnsanların 
işlə təmin olunması daimi proses olmalı-
dır və bu, əhalinin rifahının yaxşılaşması 
deməkdir. Sahibkarlara iş yerlərini ixtisar 
etməmələrini tövsiyə edərək bildirib ki, 
müasir dövrdə texnologiyalara daha çox 
üstünlük verilir, elmi-texniki tərəqqi yeni 
texnologiyalar ortaya çıxarır, robotlar 
insanları əvəzləyir: “Biz bu reallıqla he-
sablaşmalı, eyni zamanda, Azərbaycanda 
mütləq iş yerlərini qorumalıyıq – həm 
dövlət qurumlarında, həm özəl sektorda. 
Dövlət qurumlarında aparılan struktur 
islahatları iş yerlərinin ixtisarına gətirib 
çıxarmamalıdır”. 

2018-ci il dekabrın 13-də bir qrup 
şəxs 2018-ci il iyulun 3-də Mingəçevir 
şəhərindəki Azərbaycan İstilik Elekt-
rik Stansiyasında baş vermiş qəza ilə 
əlaqədar “Hərbiləşdirilmiş Mühafizə 
Dəstəsi” MMC-də tutduğu vəzifəsindən 
azad olunması ilə bağlı Birinci vitse-
prezident Mehriban Əliyevaya məktubla 
müraciət etmişdi. Araşdırma nəticəsində 

müraciət edənlərin haqlı olduğunu aydın-
laşdıran Birinci vitse-prezident məsələnin 
işçilərin əmək hüquqlarının bərpa olunması 
şərti ilə operativ həllinə və onların müvafiq 
işlə təmin olunmasına dair göstəriş verdi.

Cənab Prezident də məhz bunu 
nəzərdə tutub konfransda bildirmişdir ki, 
aparılan struktur islahatları, sadəcə olaraq, 
idarəetmə mexanizminin təkmilləşməsinə 
yönəlib. Vurğulamışdır ki, dövlət 
müəssisələrində işləyən vətəndaşlar öz 
işlərində qalacaqlar. Özəl sektor da heç 

bir ixtisar aparmamalıdır, əksinə, dövlətin 
bu qədər dəstəyi müqabilində daha çox 
iş yerləri açmalıdır. Son illərdə həyata 
keçirilən özünüməşğulluq proqramı coğra-
fiya baxımından daha da genişləndiriləcək 
və bu il 7 min ailə bu proqramla əhatə olu-
nacaq. Dövlət başçısının məqsədi budur ki, 
yeni daimi iş yerləri açılana qədər əhalinin 
aztəminatlı təbəqəsi maddi cəhətdən sıxın-
tı çəkməsin və hələlik iş tapa bilməyənlər 
özünüməşğulluq hesabına ailə büdcəsini 
təmin etsinlər.

Sosial siyasətin tərkib hissəsi və bir 
qolu olan səhiyyədəki islahatların məqsədi 
ölkəmizin vətəndaşlarının sağlamlığına 
çalışmaqdır. Bir neçə ildir ki, dünyanın çox 
az ölkələrində həyata keçirilən genişmiq-
yaslı layihə – insanların kütləvi şəkildə 
yaşadıqları ərazidə yerləşən poliklinikalar-
da tibbi müayinədən keçməsi təşkil edilir. 
Hər il bu layihədən 5 milyondan çox insan 
yararlanır. Bu, çox ciddi sosial layihədir 
və Azərbaycan bu sahədə gözəl nümunə 
göstərir. Dövlət başçısının sosialyönümlü 
siyasətinin nəticəsi olaraq Azərbaycanda 
çoxsaylı səhiyyə müəssisələrinin tikintisi, 
əsaslı təmiri və müasir avadanlıqla təchiz 
edilməsi də ötən il uğurla həyata keçiril-
mişdir. Yeni səhiyyə obyektlərinin tikilməsi, 
bərpaya ehtiyacı olanların əsaslı təmir 
olunduqdan sonra müasir avadanlıqla 
təchiz edilib xalqın istifadəsinə verilməsi 
bu sahədə əldə edilən uğurlardandır. 
Ötən ilin sonunda Elmi Tədqiqat Bərpa 
İnstitutunun əsaslı təmirdən sonra və 
bu ilin əvvəlində Qobustanda yeni inşa 
olunan xəstəxananın əhalinin istifadəsinə 
verilməsi dediklərimizin təsdiqidir.

2018-ci ildə tək Elmi Tədqiqat Tibbi 
Bərpa İnstitutu deyil, eyni zamanda, Res-
publika Narkoloji Mərkəzi, Naftalan, Quba 
rayon mərkəzi xəstəxanaları da əsaslı 
təmir-tikintidən sonra müasir tibbi avadan-
lıqla təchiz edilərək əhalinin istifadəsinə 
verilmişdir. Buzovnada yerləşən Tibbi Rea-
bilitasiya Mərkəzi, Qazax, Şəmkir, Goran-
boy rayon mərkəzi xəstəxanalarında təmir-
tikinti işləri hazırda başa çatmış və açılışa 
hazırdır. Maddi-texniki bazanın inkişaf 
etdirilməsi ilə yanaşı, tibb müəssisələrinin 
yüksək ixtisaslı kadrlarla təminatı 
sahəsində də nazirlik tərəfindən müstəsna 
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmiş-
dir. Böyük diaqnostik imkanlara və kadr 
potensialına malik olan belə tibb ocaqla-
rının yaradılması həm paytaxtda, həm də 
regionlarda əhaliyə yüksək keyfiyyətli və 
hərtərəfli tibbi xidmət göstərməyə şərait 
yaradıb.

Əminliklə deyə bilərik ki, ölkəmizdə 
sosial sahədə aparılan islahatların, həyata 
keçirilən layihələrin, reallaşdırılan proqram-
ların hədəfi insan amili, onun sağlamlığı və 
firavanlığıdır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Ölkəmizdə aparılan sosial islahatların 
hədəfi insanların firavanlığıdırDövlət başçısının “Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması 

haqqında” sərəncamına əsasən, Azərbaycanda bu məbləğ 
2019-cu il martın 1-dən 50 manat (38,4 faiz) artırılaraq  

130 manatdan 180 manata çatdırılır. Beləliklə, ölkəmizdə 
minimum əməkhaqqının yaşayış minimumuna (180 manat) 
çatdırılması təmin edilir.

Dövlət və cəmiyyət

Heydər Əliyev Sarayında “Zima-2019” 
beynəlxalq uşaq festivalı keçirilib

 � Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin və “Beat 
Group” şirkətinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Sarayında  
“Zima-2019” beynəlxalq uşaq festivalı keçirilib.

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
iştirak edib. 

Konsertdən əvvəl qırmızı xalı 
üzərindən keçən gənc vokalçılar festi-
valdan gözləntilərini paylaşdılar.

Vokal üzrə pedaqoq, Ukrayna-
nın Əməkdar artisti Rimma Şapo-
valova jurnalistlərə müsahibəsində 
festival iştirakçılarına böyük ümidlər 
bəslədiyini bildirərək, yeni istedadların 

üzə çıxarılmasında belə tədbirlərin 
əhəmiyyətini qeyd etdi. “Belə gözəl 
uşaqlarla işləmək mənə böyük zövq 
verir. Əminəm ki, onların parlaq 
gələcəyi var və bu uşaqlar hələ 
özlərini göstərəcəklər. Bu konsert xeyli 
müddət yaddaşlarda qalacaq”, - deyə 
Rimma Şapovalova bildirdi.

Sonra möhtəşəm qala-konsert 
oldu. Festivalda çıxış edən iyirmidən 
çox gənc istedad Azərbaycanın 

və dünyanın məşhur hitlərini 
səsləndirdilər. 

Sonda bütün iştirakçılara diplom 
və xatirə hədiyyələri təqdim edildi. 

Qeyd edək ki, festivalda iştirak 
üçün 100-dən çox istedad müraciət et-
mişdi. Onların yalnız 21-i finala çıxıb. 

Festivalda, həmçinin Türkiyə, 

Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən 
olan ifaçılar iştirak ediblər.  

Festivalın quruluşçu rejissoru 
Əməkdar incəsənət xadimi Ülviyyə 
Könül, layihənin musiqi prodüseri 
Rüstəm Rzayev, vokal üzrə pedaqoq 
isə Rimma Şapovalovadır. 

AZƏRTAC



17 fevral 2019-cu il, bazar6

Beynəlxalq hüquqda “genosid”, 
yunan dilində “genos” – nəsil, kök, 
soy mənasını verən sözlə, latın dilində 
“öldürürəm” mənasını verən “caedo” 
sözlərinin birləşməsi nəticəsində yaranıb 
“Genosid” termini – Azərbaycan dilində 
“soyqırımı” mənasını verməklə, ilk dəfə 
olaraq 1944-cü ildə yəhudi mənşəli 
polşalı hüquqşünas Rafael Lemkin 
tərəfindən, Avropa yəhudilərinin faşistlər 
tərəfindən milli mənsubiyyətinə görə 
kütləvi şəkildə, dövlət səviyyəsində, 
planlı surətdə məhv edilməsi 
siyasətini ifadə edən bir termin kimi 
işlədilməyə başlanıldı. Bu siyasətin 
sonrakı mərhələlərində, ilk dəfə olaraq 
beynəlxalq hüquqda, insan qruplarının 
milli, etnik, irqi, dini mənsubiyyətinə 
görə bir nəsil kimi kütləvi şəkildə məhv 
edilməsinə yönələn cinayət əməlləri 
“soyqırımı” hesab edildi. 

Nəticədə 9 dekabr 1948-ci ildə “Ge-
nosid cinayətinin qarşısının alınması və 
onun cəzalandırılması haqqında” BMT 
Konvensiyası qəbul edildi. Konvensiya-
nın 2-ci maddəsinə görə, milli, etnik, irqi, 
yaxud dini qrupun üzvlərinin öldürülməsi, 
onlara ağır bədən xəsarətlərinin 
yetirilməsi, hər hansı qrup üçün qəsdən 
onu tam, yaxud qismən fiziki məhvini 
nəzərdə tutan həyat şəraitinin yaradılma-
sı, bu qrupdan olan doğumun qarşısını 
almağa yönəldilmiş tədbirlərin görülməsi, 
uşaqların zorla bir insan qrupundan alı-
nıb başqasına verilməsi kimi hərəkətlər 
“soyqırımı” hesab edilir. Konvensiyanın 
3-cü maddəsinin tələbinə görə soyqı-
rımı, belə əməlləri törətməyə yönəlmiş 
gizli sövdələşmə, soyqırımı cinayətlərini 
törətməyə birbaşa və açıq təhrik, soyqırı-
mı törətməyə yönəlmiş qəsd və soyqı-
rımında iştirak etmək kimi əməllərin hər 
hansı birini törətmiş şəxslər, soyqırımı 
cinayətini törətmiş hesab olunur və belə 
əməllərə görə cəzalandırılırlar.

Azərbaycan Respublikası dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlüyünə 
qəbul edildi. Bundan sonra ulu öndər 
Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə 
ilk dəfə olaraq ölkəmiz 31 may 1996-
cı il tarixli Qanunla BMT-nin “Genosid 
cinayətinin qarşısının alınması və 
onun cəzalandırılması haqqında” 9 
dekabr 1948-ci il tarixli Konvensiyası-
na qoşuldu. 26 mart 1998-ci il tarixli 
fərmanla, ölkəmizdə hər il martın 31-i 
“Azərbaycanlıların Soyqırım Günü” kimi 
qeyd edilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
25 fevral 1997-ci il tarixli sərəncamı ilə 
hər il fevral ayının 26-da saat 17:00 
radələrində Azərbaycan Respublikası-
nın bütün ərazisində Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti 
olaraq sükut dəqiqəsi keçirilir. Bakı 
şəhərinin Xocalı prospektində Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının şərəfinə qoyul-
muş abidə hər il müqəddəs anım yerinə 
çevrilir. İnsan dənizi bu abidənin önünə 
axışır. 

Müstəqillik illərində qəbul edilən 
Azərbaycan Respublikasının yeni 
Cinayət Məcəlləsinin “Sülh və in-
sanlıq əleyhinə olan cinayətlər”ə 
görə məsuliyyət nəzərdə tutan VII 
bölməsinin “Sülh və insanlıq əleyhinə 
olan cinayətlər” adlanan VI fəslinin 
103-cü maddəsi “Soyqırım”ına, 104-cü 
maddəsi “Soyqırımının törədilməsinə 
təhrik etmə”yə görə cinayət məsuliyyətini 
nəzərdə tutur.

Bu tərkiblər Azərbaycan Respublika-
sının Cinayət Məcəlləsinə ilk dəfə olaraq 
daxil edilsə də, milli qanunvercilikdə 
bu cinayətlərə görə cəzanın sonradan 
– 30 dekabr 1999-cu il tarixli Qanun-

la müəyyən edilməsi cinayətkarların 
cəzalandırılması üçün heç bir maneə 
yaratmır. Beynəlxalq hüququn üstün-
lüyünü qəbul edən Azərbaycan Res-
publikasında, törədildiyi zaman cinayət 
sayılan əməlin milli hüquq sistemində 
retroaktiv tətbiq edilməsi tamamilə 
qanuni hesab edilmişdir. Belə ki, sülh 
və insanlıq əleyhinə olan cinayətlərə, 
soyqırımına və müharibə cinayətlərinə 
görə məsuliyyət nəzərdə tutan qanu-
nun qüvvəsinin geriyə şamil olunması 
haqqında 5 dekabr 2006-cı il tarixli 
Konstitusiya Qanunu bunu tamamilə 
mümkün hesab edir. Azərbaycan Res-
publikasının yeni Cinayət Məcəlləsinə, 
soyqırımı əməllərinə görə məsuliyyət 
müəyyən edən cinayət hüquq-normaları 
– cinayət tərkibləri 30 dekabr 1999-cu il 
tarixli Qanunla daxil edilsə də, əslində, 
millətimizə qarşı soyqırımı cinayətlərinin 
tarixi yüz ildən artıq bir dövrü əhatə edir. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
26 mart 1998-ci il tarixli fərmanda 1905-
1907, 1918-1920, 1948-1953, 1988-
1994-cü illərdə azərbaycanlılara qarşı 
sistemli şəkildə soyqırımı cinayətlərinin 
törədildiyi xüsusi olaraq vurğulanmışdır. 

Tarixən “Şərq məsələsi”nin tərkib 
hissəsi kimi formalaşan “Erməni məsələ-
si”nin ideoloqları zaman-zaman milli 
ədavəti qızışdırmış, milli münaqişələr 
salmış, tarixən türk və müsəlman 
xalqlarına məxsus olan ərazilərin işğalı 
hesabına “Böyük Ermənistan” yaratmaq 
arzusunda olmuşlar. Daşnakların bu 
niyyəti faşist ideologiyasına çox oxşar-
dır. Belə ki, özlərini “ali irq” kimi təqdim 
edən alman faşistləri də “Generalplan 
Ost” planına əsasən, “aşağı irq” hesab 
etdikləri slavyanların yaşadıqları SSRİ-
nin və Şərqi Avropanın bəzi ərazilərinin 
etnik təmizlənməsi və işğalı hesabı-
na “alman xalqının həyati məkanı”nı 
yaratmaq arzusunda olduqları kimi, 
erməni faşistləri də “dənizdən-dənizə 
Böyük Ermənistan” təşkil etmək arzu-
su ilə daim türk-Azərbaycan xalqlarına 
qarşı düşmənçilik siyasəti yeritmişlər. 
Bu da onların “erməni faşistləri” kimi 
səciyyələndirilməsinin kifayət qədər 
əsaslı olduğunu bir daha təsdiq edir. 
Beynəlxalq güclərin, beynəlxalq 
kəşfiyyatın və erməni təşkilatlarının 
birgə səyi ilə 1988-ci ilin fevral ayın-
dan başlayaraq, vaxtilə Azərbaycan 
Respublikasının tərkibində fəaliyyət 
göstərən keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin ərazisində milli münaqişələr 
yenidən qızışdırıldı, Ermənistandan 
və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
ərazisindən azərbaycanlılar milli, etnik 
və dini mənsubiyyətinə görə qovuldu, 
öldürüldü və ən qəddar cinayətlərə 
məruz qaldılar. Etiraf edək ki, 1992-
ci il fevral ayının 25-dən 26-a keçən 
gecə törədilən Xocalı soyqırımı bütün 
bu cinayətlər içərisində, xüsusilə ağır 
ictimai təhlükəliliyi və dəhşətli nəticələri 
ilə erməni faşizminin iç üzünü açmaq 
baxımından çox səciyyəvidir.

Keçmiş SSR İttifaqının Zaqafqazi-
yada yerləşən 4-cü ordusunun 23-cü 
diviziyasının 366-cı motoatıcı alayının 
(alay komandiri Zarviqorov Yuri Yuriye-
viçdir) tərkibində milliyyətcə erməni olan, 
erməni qadınlarla evlənmiş, yaxud da 
erməni millətçiləri tərəfindən ələ alınmış 
çoxsaylı hərbçi xidmət edirdi. Alayın ikin-
ci motoatıcı tağımının komandiri, mayor 
Seyran Muşeqoviç Ohanyanın özü (uzun 
müddət Ermənistanın müdafiə naziri ol-
muşdur), üçüncü motoatıcı tağımının ko-
mandiri, mayor Yevgeni Akeksandroviç 

Nabokixinin isə həyat yoldaşı milliyyətcə 
erməni idilər. Birinci tağımın qərargah 
komandiri, milliyətcə erməni olan Valeri 
İsaakoviç Citciyanın, topçu tağımının 
komandiri isə kapitan Q.Liqodexiya idi. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən qız-
ğın dövründə 366-cı alayın tabe olduğu 
Zaqafqaziya hərbi dairəsi komandanın 
müavini, general-leytenant Q.Ohanovun 
da milliyyətcə erməni olması mövqelərin 
real vəziyyəti haqqında tam təsəvvür 
yaratmağa imkan verir. Beləliklə, sovet 
döyüş silahları ilə yaxşı təchiz olunmuş 
366-cı motoatıcı alayın “Dağlıq Qarabağ 
separatçı qüvvələri”nin qərargah rəisi 
Arkadi Tomasyanın, “müdafiə naziri” 
Serj Sarkisyanın (Ermənistan Respub-
likasının keçmiş prezidenti), həmin vaxt 
Xankəndi şəhər daxili işlər şöbəsinin 
rəisi işləmiş Armo Abramyanın, Əsgəran 
rayon daxili işlər şöbəsinin rəisi işləmiş 
Mavrik Qukasyanın, onun müavini 
Şaqen Barseqyanın, Dağlıq Qarabağda 
erməni xalq cəbhəsinin sədri olmuş Vitali 
Balasanyanın, Xankəndində yerləşən 
həbsxananın rəisi Serjik Koçaryanın, 
hərbi qulluqçular Slavik Artunyanın, 
Andrey İşxanyanın, Sergey Beqlarya-
nın, Movses Akopyanın, Qriqori Kise-
bekyanın, Vacik Mirzoyanın, Vacaqan 
Ayriyanın, Aleksandr Ayrapetyanın, 

Karo Petrosyanın, Seyran Tumasya-
nın, Valerik Qriqoryanın və digərlərinin 
bilavasitə iştirak etdikləri hərbi qüvvələr, 
Ermənistanın keçmiş rəhbəri Robert 
Koçaryanın və digər erməni liderlərinin 
təşkilatçılığı və rəhbərliyi ilə Xocalı 
şəhərində azərbaycanlılara və axıska 
türklərinə qarşı soyqırımı cinayəti həyata 
keçirdilər. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə separatçı erməni hərbi 
birləşmələri 366-cı alayın şəxsi heyəti ilə 
birlikdə Xocalı şəhərinin dinc əhalisinə 
qarşı silahlı hücuma keçdilər. Yeddi 
min nəfər əhalisi olan şəhər yerlə-
yeksan edildi. Şəhərin əhalisi yalnız 
azərbaycanlı, türk və müsəlman olma-
sı əlamətlərinə görə kütləvi surətdə 
qətlə yetirildilər. Müharibə qanunları 
tamamilə pozularaq dinc əhaliyə – qo-
calara, qadınlara, uşaqlara, xəstələrə 
qarşı ən amansız üsullardan istifadə 
edildi. Nəticədə Xocalı əhalisinin 5379 
nəfəri deportasiyaya məruz qalmış, 
613 nəfər, o cümədən onlardan 106 
nəfər qadın, 63 nəfər uşaq və 70 nəfər 
qoca olmaqla xüsusi qəddarlıqla qətlə 
yetirilmiş, 8 ailənin həyatına tamamilə 
son qoyulmuş, 27 ailənin yalnız bir 

üzvü qalmış, 239 ailənin başçısı məhv 
edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 
uşaq valideynlərdən birini itirmiş, 487 
nəfər ağır yaralanmış, 1275 nəfər əsir 
götürülmüş, o cümlədən onlardan 150 
nəfərin taleyi haqqında indiyə qədər heç 
bir məlumat yoxdur. Bunlardan 68 nəfəri 
qadın və 26 nəfəri uşaq olmuşdur. 1992-
ci il aprelin 1-nə olan məlumata görə 
Xocalı hadisəsi nəticəsində Azərbaycan 
dövlətinə və xalqına 5 milyard rubl 
dəyərində maddi zərər vurulmuşdur.

Qətliam zamanı beynəlxalq hüquq 
normaları kobud formada pozularaq 
girovlar əzizlərinin gözü qarşısında 
güllələnmiş, hamilə qadınların qarınları 
yarılaraq bətnində olan azərbaycanlı 
uşaqlar süngüyə keçirilmiş, başları-
nın dərisi soyulmuş, müxtəlif əzaları 
kəsilmiş, körpələrin və yaşlıların gözləri 
çıxarılmış, diri-diri torpağa basdırılmış, 
əhalinin bir qismi ac-susuz və yaralı 
vəziyyətlərdə soyuqda saxlanılmış və 
onlara insanlığa yaraşmayan işgəncələr 
verilmişdi. Azərbaycanlı döyüşçülər 
erməni qəbirləri üzərində “qurban” 
kəsilmiş, alçaldılmış və təhqir edilmişlər. 
Girov götürülmüş əsirlərə qarşı da ən 
qəddar işgəncələr verilmişdir. Xoca-
lıda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
əməllərdə sülh və insanlıq əleyhinə olan 
və müharibə cinayətlərinin – Azərbaycan 
Respublikası CM-in 103 (soyqırımı), 104 
(soyqırımının törədilməsinə təhriketmə), 
105 (əhalini məhvetmə), 107 (əhalini 
deportasiya etmə və məcburi köçürmə), 
112 (beynəlxalq hüquq normalarına 
zidd azadlıqdan məhrumetmə), 113 
(işgəncə), 115 (müharibə qanun-larını 
və ədaləti pozma), 116 (silahlı münaqişə 
zamanı beynəlxalq humanitar hüququ 
pozma), 117 (silahlı münaqişə zama-
nı cinayətkar əmr vermə), 118 (hərbi 
soyğunçuluq) və başqa maddələrində 
nəzərdə tutulan ağır cinayət əməllərinin 
tərkibi vardır.

Ötən dövr ərzində aparılan gərgin 
və böyük zəhmət tələb edən istintaq və 
əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 
Xocalı şəhərində azərbaycanlılara 
qarşı törədilən soyqırımı cinayətlərinin 
– bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət 
əməllərinin törədilməsi Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin deputat-
istintaq komissiyasının, Azərbaycan 
Respublikası Baş Prokurorluğunun 
xüsusi istintaq qrupunun topladığı 
çoxsaylı materiallarla – ifadələrlə və 
üzləşmələrlə, sənədlərlə, maddi sü-
butlarla, videoçəkilişlərlə, məhkəmə 
ekspertizasının rəyləri ilə mübahisəsiz 

və tamamilə sübuta yetirilmişdir. Buna 
görə də ölkənin prokurorluq orqanları 
MDB-yə məxsus olan 366-cı motoatı-
cı alayın komandiri Y.Y.Zarviqorovun, 
alayın 1-ci batalyonun qərargah rəisi 
V.İ.Çitçyanın, alayın kəşfiyyat rəisi 
V.Q.Ayriyanın, 1-ci batalyonun 2-ci 
rotasının komandiri M.Q.Akopyanın, 
Xankəndindəki 11-ci alayın komandiri 
P.Q.Abramyanın, 366-cı alayın rabitə 
rotasının komandiri Q.A.Kisebkyanın, 
5-ci rotanın komandiri S.V.Arutyunyanın, 
1-ci təchizat tağımının komandiri 
A.A.İşxanyanın, 2-ci batalyonun tağım 
komandiri S.Y.Beqlaryanın, təmir rota-
sının tağım komandiri A.B.Danielyanın, 
alayın zabitləri V.A.Qarmaşın, 
A.V.Smaqinin, O.V.Balyazinin, 1-ci 
rotanın baş texniki A.V.Beqlaryanın, 
alayın giziri A.A.Ayrapetyanın, 2-ci 
rotanın çavuşu V.Q.Mirzoyanın, 3-cü 
rotanın çavuşu V.Q.Ayrapetyanın, 
Xankəndi şəhər daxili işlər şöbəsinin 
rəisi A.A.Abramyanın, Əsgəran rayon 
DİŞ-in rəisləri M.A.Qukasyanın, və 
K.L.Aqacanyanın, Əsgəran rayon DİŞ-in 
rəis müavini Ş.S.Barseqyanın, Əsgəran 
rayon DİŞ-in yanğın təhlükəsizliyi 
bölməsinin rəisi K.V.Petrosyanın, 
Xankəndi şəhər həbsxanasının rəisi 
Ş.S.Koçaryanın, Əsgəran rayon DİŞ-in 
müfəttişi S.S.Ayriyanın, Əsgəran rayon 
DİŞ-in əməkdaşları E.E.Qriqoryanın, 
A.R.Qriqoryanın, Həsənabad kənd sov-
xozunun əməkdaşları O.N.Akopyanın, 
V.S.Qriqoryanın, G.G.Babayanın, Xasq 
kəndindən sürücü S.A.Tumasyanın, 
Dağlıq Qarabağ ərazisində fəaliyyət 
göstərən erməni xalq cəbhəsinin sədri 
V.M.Balasanyanın, Xankəndi şəhəri 
2718 saylı avtomobil dəstəsinin rəisi 
M.M.Mirzoyanın, əvvəllər Xocalıda ya-
şamış B.G.Babayanın, C.X.Qriqoryanın, 
Əsgəran rayonunun Daşbulaq 
kənd sakinləri A.Q.Manqasaryanın, 
H.A.Kaqramanyanın, Əsgəran rayonun-
da iaşə xidmətinin müdiri Y.G.İşxanyanın 
törətdikləri cinayət əməlləri tamamilə sü-
buta yetirilmişdir. Bütün bunlara görə də 
respublikanın prokurorluq orqanları qeyd 
edilən həmin şəxslərin, müvafiq qaydada 
Azərbaycan Respublikası CM-nın 103, 
104, 105, 107, 112, 113, 115, 116, 117, 
118 və digər maddələri ilə təqsirləndirilən 
şəxs kimi cəlb edilməsi haqqında qərar 
çıxarmışdı. 

Onların törətdikləri əməllərin xüsusilə 
ağır ictimai təhlükəliliyi və qaçıb 
gizləndikləri nəzərə alınaraq, haqlarında 
məhkəmənin qərarı ilə həbs-qətiimkan 
tədbiri seçilmiş və beynəlxalq axtarış 
elan edilmişdir. Sülh və insanlıq əleyhinə 
və müharibə cinayətləri törətdiklərinə 
görə haqlarında həbsli axtarış elan 
edilmiş həmin şəxslər barəsində top-
lanmış sənədlər beynəlxalq axtarışın 
həyata keçirilməsi məqsədi ilə İnter-
polun Azərbaycandakı Milli Bürosuna 
göndərilmişdir. 

(ardı var)
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Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının müəllimi,  

hüquq elmləri doktoru, professor

Bəşəriyyət müstəmləkəçilik, ərazilərin işğalı və təbii sərvətlər uğrunda qanlı mübarizə tarixində doğma 
Vətəninin yerli sakinlərinin – aborigenlərin əsrlər boyu kütləvi surətdə və amansızcasına öldürülməsinə 
və soyqırımı siyasətinə məruz qalmasına dair çoxsaylı faktların şahididir. Hətta bu gün demokratiyadan və 

insan hüquqlarından ağızdolusu danışan, ətrafdakılara “dərs verməyi” sevən siyasi liderlərin fəaliyyət göstərdikləri, 
bir sıra böyük və qədim dövlətlərin tarixi, belə utancverici səhifələrlə “zəngindir”. Dünyada hegemonluğu ələ 
keçirmək, jandarm rolunu oynamaq istəyən bir sıra böyük dövlətlərin iddiaları, bu gün də bitib-tükənmək bilmir. Elə 
buna görə də keçən əsrdə baş verən iki dünya müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük itkilər hesabına başa gəlsə də, 
işğalçı ordular və onların rəhbərləri dünya birliyi qarşısında, haqq-ədalət qarşısında diz çökdü, məğlub oldu. 

Nəticədə, beynəlxalq miqyasda sülhü və təhlükəsizliyi qoruyub saxlamaq, beynəlxalq mübahisələrin və 
münaqişələrin dinc vasitələrlə və ədalətlə nizama salınmasını təmin etmək, insan hüquq və azadlıqlarını qoruya 
bilən və dünya dövlətlərinin iradəsini ifadə edən beynəlxalq bir təşkilatın yaradılmasına böyük zərurət yarandı. Bu 
məqsədlə 1945-ci il iyun ayının 26-da San-Fransiskoda Birləşmiş Millətlər Konfransının yekun iclasında yeni bir 
təşkilatın – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi təsdiq olundu. BMT-nin Nizamnaməsi 1945-ci il oktyabrın  
24-dən qüvvəyə mindi. 

BMT-nin Baş Məclisi 11 dekabr 1946-cı il tarixli 96 saylı Qətnaməsində soyqırımının beynəlxalq hüquq normalarını 
pozduğunu, xeyirxah bəşəriyyətin ruhuna və məqsədlərinə zidd olduğunu, sivil dünyanın onu pis bir əməl kimi 
səciyyələndirdiyini və qəbul etdiyini nəzərə alaraq, belə əməllərin cinayət kimi qiymətləndirilməsini zəruri hesab 
etdi. Buna görə də tarixdə ilk dəfə olaraq 1948-ci ilin 9 dekabrında “Genosid cinayətinin qarşısının alınması və onun 
cəzalandırılması haqqında” BMT Konvensiyası qəbul edildi. Həmin konvensiya 1951-ci il yanvarın 12-də qüvvəyə 
mindi və bu gün də öz qüvvəsini saxlamaqdadır.

XOCALI SOYQIRIMINA 
HÜQUQİ BAXIŞ 

Elektrik enerjisi 
təchizatı yaxşılaşdırılır

Ölkə Prezidentinin göstərişi ilə 
Azərbaycanın regionlarının elektrik 
təsərrüfatında silsilə və kompleks 
yenidənqurma tədbirləri uğurla 
davam etdirilir. Bu baxımdan Ağstafa 
şəhərində 110/35/10 kilovoltluq 
elektrik yarımstansiyasının əsaslı 
şəkildə yenidən qurulması böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Yarımstansiya 
nəinki Ağstafanın, həmçinin Qazax 
rayonunun da elektrik enerjisi 
ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq, 
yüklənmələrin azalmasına və texniki 
itkilərin minimuma endirilməsinə 
səbəb olacaq. Hazırda burada işlər 
başa çatmaq üzrədir. 

Yol yenidən qurulur
Rayon icra hakimiyyətinin 

başçısı Məhərrəm Quliyev Ağstafa-

Yenigün-Xətai-Qaçaq Kərəm 
yollarının yenidən qurulması 
ilə yaxından tanış olub. Qeyd 
edək ki,yenidənqurma işləri 
kommunikasiya xətlərinin çəkilişi 
ilə məşğul olan qurumlarla 
birgə aparılır. Elə buna görə 
də icra hakimiyyətinin başçısı 
aidiyyəti qurumlara yol-nəqliyyat 
infrastrukturuna maneə törədən 
telekommunikasiya xətlərinin və 
elektrik dirəklərinin yeniləri ilə 
əvəzlənməsinə göstəriş verib. 
Müasir standartlara cavab verəcək 
yeni yola görə kənd sakinləri ölkə 
Prezidenti İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 

Rayon rəhbəri vətəndaşlarla 
görüşərkən deyib ki, işlərin 
belə sürətlə aparılması yolun 
yaxın zamanlarda istifadəyə 
veriləcəyini göstərir. O əlavə edib 
ki, yol-nəqliyyat infrastrukturunun 

yenilənməsi dövlət başçısının xüsusi 
diqqət mərkəzindədir və bu sahədə 
həyata keçirilən işlər davamlı 
xarakter daşıyır. 

Şam ağacları əkildi
Rayonda hər şənbə günü 

ağacəkmə aksiyasının təşkili artıq 
ənənə şəklini alıb. Bu aksiya ötən 
şənbə də baş tutdu.

Rayon icra hakimiyyəti və YAP 
Ağstafa rayon təşkilatının Gənclər 
Birliyi tərəfindən Aşağı Göycəli və 
Xətai kəndlərinə gedən magistral yol 
kənarlarına ağaclar əkildi. Ərazidə 
həm də təmizləmə işləri aparıldı. 

Tədbirin məqsədi ekoloji mühitin 

sağlamlaşdırılması və ekoloji 
problemlərə qarşı mübarizədə gənc 
nəsli birgə fəaliyyətə səsləmək olub. 
Aksiya zamanı 200 yeni şam ağacı 
əkildi və yaşıllığa qulluq göstərildi. 

Aşağı Göycəlidə görüş
Rayon icra hakimiyyətinin 

başçısı M.Quliyev Aşağı Göycəli 
kənd sakinləri ilə görüş keçirib. 
Görüşdə rayonun hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə və 
təşkilatların rəhbərləri və kənd 
sakinləri iştirak ediblər. 

Aşağı Göycəli kənd İƏD üzrə 
nümayəndə Elşən İsmayılov kənddə 
görülən işlər haqqında məlumat verib.

Sonra rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı çıxış edərək bildirib ki, 
Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi siyasət nəticəsində 
Azərbaycan 2018-ci ildə də öz 

dinamik inkişafını təmin etmiş və 
ölkəmiz əmin-amanlıq, sabitlik, 
təhlükəsizlik şəraitində yaşamışdır. 
Uğurlu inkişaf üçün yerli istehsalın 
artması ən önəmli amillərdən 

biridir. Dövlətin dəstəyi ilə bu 
istiqamətdə bir sıra layihələr icra 
edilir. O cümlədən, yeni müəssisələr 
yaradılır.

 Qeyd edilib ki, son illərdə 
Aşağı Göycəli kəndində əhalini 
narahat edən problemlərin həlli 
istiqamətində mühüm tədbirlər 
görülüb. Kənddə qaz, işıq, içməli 
və suvarma suyu verilişi, yol, 
məktəb, uşaq bağçası kimi mühüm 
sosial obyektlərin işi daim diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. 

Görüşün sonunda M.Quliyev 
müxtəlif təkliflərlə çıxış edən 
sakinlərin müraciətlərinin və 
qaldırılan məsələlərin operativ 
qaydada həll olunması üçün 
aidiyyəti təşkilatların rəhbərlərinə 
konkret tapşırıqlarını verib.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

AĞSTAFA XƏBƏRLƏRİ

Tarix unudulmur
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Xətai Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 
AŞAĞIDAKI LOTLAR ÜZRƏ 

Tender 6 (altı) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Təsərrüfat mallarının 

 satınalınması.
Lot- 2. Xüsusi geyimlərin 

 satınalınması.
Lot- 3.Avadanlıqların satınalınması.
Lot- 4.Parkların abadlaşdırılması-

nın satınalınması.
Lot- 5.Asfalt örtüyünün təmiri 

işlərinin satınalınması.
Lot- 6.Mənzil fondunun təmiri 

işlərinin satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-

çılar iştirak haqqını hər bir lot üçün 200 
manat məbləğdə aşağıda göstərilən 
bank hesabına köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş ten-
derin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Xətai rayonu, R.Quliyev küçəsi 23 
nömrəli ünvanda yerləşən Xətai Rayon 
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən 
ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- T. Əliyeva, əlaqə 
telefonu- (012) 373 30 74.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

H/h- AZ71CTRE 
000000000000025179

VÖEN- 2000254961
Adı-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod- 210005

VÖEN-1401555071
M\h- AZ41NABZ 

0136010000000000394
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

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

ödənilməsi barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

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

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

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

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

– iddiaçının tam adı, hüquqi  statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri, mənfəət vergisinin 
bəyannaməsi; 

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 3 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 10 aprel 
2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Xətai rayonu, R.Quliyev küçəsi 
23 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 11 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Xətai rayo-
nu, R.Quliyev küçəsi 23 nömrəli ünvanda 
yerləşən Xətai Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi 
AŞAĞIDAKI LOTLAR ÜZRƏ 

Tender 6 (altı) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Dəftərxana ləvazimatlarının 

və təsərrüfat mallarının satınalınması.
Lot- 2. İdarənin digər xərclərinin 

satınalınması.
Lot- 3.Avadanlıqların satınalınması.
Lot- 4.Digər maşın və avadanlıqla-

rın satınalınması.
Lot- 5.Mətbəə xərclərinin satına-

lınması.
Lot- 6.Yumşaq inventarların satı-

nalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün 

iddiaçılar 1-ci Lotdan 4-cü Lotadək 
hər birinə 300 manat, Lot-5 üçün 100 
manat və Lot-6 üçün isə 150 manat 
məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən bank hesabına köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Səbail rayonu, İçərişəhər M.Şəfi 
küçəsi 4 nömrəli ünvanda yerləşən Bakı 
Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsindən ala 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Umid Mehdi-
yev, əlaqə telefonu – (055) 255-22-55.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər.

H/h- AZ94CTRE 
00000000000002178310

VÖEN- 1700164931
Adı-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 

Kod- 210005
VÖEN-1401555071
M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

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

ödənilməsi barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

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

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

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

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

– iddiaçının tam adı, hüquqi  statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri, mənfəət vergisinin 
bəyannaməsi; 

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

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

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (ten-
der təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 3 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 11 aprel 2019-
cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Səbail rayonu, İçərişəhər, M.Şəfi küçəsi 
4 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 12 aprel 2019-
cu il saat 16.00-da Bakı şəhəri, Səbail 
rayonu, İçərişəhər, M.Şəfi küçəsi 4 
nömrəli ünvanda yerləşən Bakı Şəhər 
Mədəniyyət Baş İdarəsində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərkosmos” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

İşçi heyətinin Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzinə çat-
dırılmasını təmin etmək üçün sərnişinlərin daşınması xidmətinin 
satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu keçirir və müvafiq 
sahədə təcrübəsi olan şirkətləri və fiziki şəxsləri qeyd olunan 
sorğuda iştiraka dəvət edir. Qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə 
imzalanıb möhürlənərək Bakı şəhəri, Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərkosmos” ASC-yə 1 mart 2019-cu 
il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-dək təqdim olunmalıdır. Bu müddətdən 
gec təqdim olunan zərflər qəbul edilməyəcəkdir. Təklif zərfləri 4 
mart 2019-cu il Bakı vaxtı ilə saat 10.00-da qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır. Zərflərin açılışı ilə bağlı iclasda iştirak etmək istəyən 
fiziki və hüquqi şəxslər nümayəndələrinin adına etibarnamə təqdim 
etməlidirlər. Kotirovka təklifi zərflərin açılışı günündən başlayaraq 
ən azı 30 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır.

Əlaqələndirici şəxs – təşkilati işlər departamentinin 
mütəxəssisi – Ceyhun Əliyev, 

Əlaqə nömrəsi – + (99412) 565-00-55.

“Azərkosmos” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

“Cabsat 2019” beynəlxalq sərgi və konfransı 
üçün “Azərkosmos” ASC-nin stendinin təşkil edilməsi 
xidmətinin satınalınması məqsədilə kotirovka sor-
ğusu keçirir və podratçıları qeyd olunan kotirovka 
sorğusunda iştiraka dəvət edir. Qiymət kotirovkaları 
bağlı zərfdə imzalanıb möhürlənmiş şəkildə Bakı 
şəhəri, Səbail rayonu, Ü.Hacıbəyli küçəsi 72, M5 
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərkosmos” ASC-yə 28 
fevral 2019-cu il Bakı vaxtı ilə saat 18.00-dək təqdim 
olunmalıdır. Bu müddətdən gec təqdim olunan zərflər 
qəbul edilməyəcəkdir. Təklif zərfləri 1 mart 2019-cu il 
saat 10.00-da qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

Əlaqələndirici şəxs – təşkilati işlər departa-
mentinin mütəxəssisi – Ceyhun Əliyev, 

Əlaqə nömrəsi – + (99412) 565-00-55.

İctimai Televiziya və Radio 
Yayımları Şirkətinin 12 lot üzrə 
dərc etdiyi tenderdə iddiaçıların 
müraciətinə əsasən aşağıda 
qeyd olunan lotlar üzrə tenderin 
müddəti 2019-cu il fevralın 28-dək 
uzadılır.

Lot-8. Kondisionerlərə və 
havalandırma sistemlərinə ehtiyat 
hissələri və illik texniki xidmət 
işlərinin satınalınması.

Lot-9. Liftlərə lazım olan ehti-
yat hissələri və illik texniki xidmət 
işlərinin satınalınması.

Lot-12. Qazanxananın istisma-
ra verilməsi üçün texniki şərtlərin 
hazırlanması və zəruri təmir apa-
rılması işlərinin satınalınması.

Təklif zərfləri 28 fevral 2019-
cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, 
Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 
241 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin 
açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Nəqliyyat Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Na-
zirliyi “Azİntelecom” MMC 
tərəfindən Lot-1 – Mövcud 
şəbəkə təhlükəsizliyi avadan-
lığına texniki xidmətin satına-
lınması məqsədilə 2019-cu il 
fevralın 15-də dərc olunmuş 
tenderdə zərflərin açılışı 
tarixi 8 aprel 2019-cu il saat 
 15.00-a kimi oxunmalıdır.

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR  AÇIQ TENDER ELAN EDİR

BİLDİRİŞ BİLDİRİŞ 

Azərbycan poeziyasının ən 
gözəl nümunələrindən ibarət 
əhatəli və nadir bir poeziya teatrı 
yaratmış Ağalar Bayramovun “sinə 
dəftəri”ndə məslək və zövq ortağı 
Ramiz Qusarçaylının seçmə seirləri 
ayrıca yer tutur. Yeri düşəndə 
Ağalar deyir: “Ramiz mənim ən saf, 
incə düyğu-düşüncələrimi misralara 
çevirir. Sanki, o, məni coşdurmaq 
və başqalarını da özümə qoşmaq 
üçün yazır”. Ramiz isə Ağaların 
ifasını, bir qayda olaraq, belə 
dəyərləndirir: “Ağalar mənim ən 
həssas, özüm qədər doğma bir 
oxucumdur. Şeirlərimi onun dilindən 
eşidəndə elə bilirəm ki, bunları mən 
yox, Ağalar yazıb”.

Bu könül ortaqlığı, qəlb genişlıyi 
hər iki poeziya fədaisini seiriyyət 
göylərində qoşa qanad kimi eyni 
səmtli uçuşun, sənətin polad yolun-
da yanaşı rels kimi bir yönlü gedişin 
əkiz yolçusuna çevirib. Buna görə 
də sənət qardaşları ömürlərinin və 
yaradıcılıqlarının növbəti hesabat 
ünvanını da ortaqlaşdırdılar. Ortaq 
məslək və məramlı yaradıcılığı 
ilə bir-birini forma və məzmunca 
tamamlayan hər iki sənətkar 
bugünlərdə dostlarını-yaxınlarını, 
ölkənin poetik söz xiridarlarını 
Rəşid Behbudov adına Mahnı 
Teatrında keçirilən birgə yubiley 
məclisinə dəvət etmişdilər.

Bu xəbər qısa müddətdə Ağalar 
Bayramovun və Ramiz Qusarşay-
lının çoxsaylı pərəstişkarlarına da 
yetişib nəzərdə tutulduğundan, az 
qala, ikiqat çox milli məfkurə fəalını, 
yüksək zövqlü şeirsevəri ünlü sənət 
ocağının o qədər də böyük olmayan 
divarları arasına səsləyib gətirmişdi. 
Ölkənin bir çox qurumlarını əhatə 
edən, müxtəlif peşə və sənət 
sahibi olan insanları bu ünvana bir 
düyğu-düşüncə toplamışdı: ürəkdən 
sevdikləri, məfkurəvi yaradıcı-

lıqlarından bol-bol mənəvi qida 
aldıqları, qəlbən zənginləşdikləri 
hər iki ustad sənətkarın şərəfinə 
qurulmuş təntənəyə qovuşmaq, bu 
yüksək məqamın şahidi olmaq, ən 
xoş arzu-istəklərini onlara üzbəüz 
çatdırmaq.

Gur meydana bənzər bu 
qələbəlikdə Milli Məclisin depu-
tatları, yüksək vəzifəli rəsmilər, 
tanınmış ziyalılar, şair və yazı-
çılar, incəsənət nümayəndələri, 
jurnalistlər məşhurluqlarına 
görə xüsüsi seçilirdilər. Hamının 
oturmasına yer çatmadığından öz 
yerlərini cavanlar yaşlılara, kişilər 
qadınlara verirdi. Yerdə qalanların 
bir hissəsi başqa tədbirlər zamanı, 
adətən, boş qalan lojalara qalxır, 
xeyli adam isə keçidlərdə ayaqüstə 
durmaqla, dəhlizdə dayanıb 
məclisi açıq qapılardan izləməklə 
də kifayətlənirdi.

Mərasimə toplaşanları hər 
iki yubilyar adından salamlayan 
Ramiz Qusarçaylı özünün 60, dostu 
Ağaların 65 olmaqla ikisinin birlikdə 
125 illik ömür hesabatına topla-
şanları səmimi salamladı, hamıya 
dərin razılığını bildirdi. O vurğuladı 
ki, hər kəsi buraya yüksək duyğu-
düşüncələr gətirdiyindən məclisin 
məqsədi də hamının qədərincə 
zövq alması, bir yerdə sevinib-şad-
lanmasıdır. 

Elə belə də oldu. Şairin yubi-
liyar dostunu da səhnəyə dəvət 
etməsi salonda gur, davamlı alqış-
lar doğurdu. Hamı ayaq üstə əl ça-
lır, təbrik peplikaları ilə bu təntənəli 
anları bir az da coşdurdu. Ağalar 
Bayramov da bu axşamın milli 
şerimizin, məfkurəvi poeziyanın 
şərəfinə düşünüldüyünü söylədi, 
yüksək sənətin qədirbilənlərinə 
minnətdarlığını çatdırdı. “Elə sənin 
yubileyin mənim, mənim yubileyim 

sənin yubileyindir”-- deyən məslək 
və sənət dostları aparıcılığı da 
özləri etdilər.

Ədəbiyyatımızın və 
incəsənətimizin istedadlı 
nümayəndələrinin əlamətdar 
məclislərində nüfuzlu sözü ilə 
seçilən, bu axşam da giriş sözü 
demək üçün səhnəyə dəvət 
edilən Milli Məclisin deputatı, 
akademik Nizami Cəfərov çıxışı-
na Ramiz Qusarçaylının salonda 
xoş ovqat doğurmuş “iki dos-
tun bir yerdə 125 illik yubileyi” 
mənalandırmasından başladı:

– Bu axşam bu möhtəşəm 
salonda iki sənət adamının– 
çağdaş poeziyamızın və ədəbi 
qiraətin çox sevilən, çox da tanı-
nan nümayəndələri – Prezident 
təqaüdçüsü Ramiz Qusarçaylının 
və mahir qiraət ustası, Əməkdar 
artist Ağalar Bayramovun mədəni 
həyatımızda ilk belə hadisə olan 
birgə yubiley mərasimi keçirilir. 
Onlar öz doğmaları, dostları, sənət 

pərəstişkarları ilə birlikdə 125 yaş-
larını qeyd edirlər. Daha doğrusu, 
bir-birinə qovuşub ortaqlaşmış 125 
illik həyatlarının, qoşa yaradıcılıq-

larının birgə hesabatlarını 
verirlər. Bu 125 yaşdan 
Ağalar Bayramovun payına 
65, Ramiz Qusarçaylıya isə 
60 il düşür.

Yubilyarların bənzərsiz 
yaradıcılıqlarını qısaca 
səciyyələndirən akademik 
bildirdi ki, Ramiz Qusarçay-
lının poeziyasında Vətəni 
tərənnüm edən, xalqımızın 
dünənini və bu gününü əks 
etdirən şeirlər xüsusi yer tu-
tur. Görkəmli söz ustalarımız 
onun yaradıcılığına yüksək 
dəyər veriblər. Hələ ilk şeir 

kitabı çapdan çıxanda Xalq şairi 
Osman Sarıvəlli gənc şair barədə 
yazmışdı ki, Ramiz ürəyinə yaxın 
hissləri, görüb-götürdüyü hadisələri 
qələmə alır, fikrini obrazlı ifadələrlə, 
poetik detallarla verməyə çalışır. 
Ustadının bu etimadını yüksək 
səviyyədə doğruldan Ramizin özü 
bu gün bir ustaddır. 

Ramiz Qusarçaylının şeirləri 
öz poetik intonasiyası, bədii təsvir 
vasitələrinin orijinallığı ilə də diqqəti 
cəlb edir. O, bugünkü şeirimizdə 
ənənəyə çox sadiq qalan, lakin 
təzə söz deməyi də bacaran 
şairlərimizdəndir. Poeziyamızın 
çoxrəngli, çoxsəsli mənzərəsində 
Ramiz Qusarçaylının şeirləri 
ahənginə, ictimai məzmununa görə 
dərhal seçilir. Elə götürək onun 
dillər əzbəri olan “Azərbaycan 
bayrağı” şeirini. Bu şeir Səməd Vur-
ğunun xalqımızın poetik pasportu 
sayılan “Azərbaycan” şeiri ilə bir sı-
rada durmaq qüdrətindədir, çağdaş 

poeziyamızın ən gözəl siyasi lirika 
nümunələrindəndir.

Ağalar Bayramov haqqında isə 
onu demək vacibdir ki, o, xalqını, 
dövlətini bütün varlığı ilə sevən 
bir sənətkardır. O, yaradıcılığını 
geniş miqyasda bu sevginin ifadə 
olunmasına, 50 milyonluq soydaşla-
rımıza çatdırılmasına həsr etmişdir. 
Ağalar ürəyəyatımlı səsi ilə şeirlərə, 
sanki, yeni nəfəs verir. Neçə-neçə 
ədəbi dühanın, görkəmli şair və 
yazıçıların əsərləri onun səsi ilə 
sevilib, ölməzlik qazanıb və insanla-
rın yaddaşında dərin izlər buraxıb. 
Onun repertuarında məslək ortağı 
Ramiz Qusarçaylının şeirləri isə 
ayrıca yer tutur. 

Uzun illərdir ki, Ağalar Bay-
ramov professional bədii qiraətlə 

məşguldur. Teleradio yayımları-
nın saysız-hesabsız ədəbi-bədii 
verilişlərində və şeir məclislərində, 
sevimli şairlərimizin yubileylərində 
və görüşlərində, kütləvi el 
şənliklərində və dövlət tədbirlərində 
o, davamlı olaraq poeziyamızın 
canlı ifasına, danışan dilinə çevrilib. 
Audio-videyazılarda və sosial 
şəbəkə yayımlarında çıxışları ən 
çox izlənən sənətçilərdən biridir. 
Bütün bunlara görə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin imzaladığı 
sərəncamla Ağalar Bayramova 
Əməkdar artist adı verilmişdir. İna-
nırıq ki, xalqın çox sevdiyi sənətkar 
bir gün Xalq artisti adına da layiq 
görüləcək.

Milli Məclisin deputatı, şair 
Musa Urud iki sənətkarın birgə 
yubiley məclisini söz bayramı 
kimi dəyərləndirərək bildirdi 
ki, Ramiz Qusarçaylı və Ağalar 
Bayramov fikir, əqidə qardaşlarıdır. 
Məhz bu doğmalığın nəticəsidir ki, 

Ramiz Qusarçaylının yazdıqları 
Ağalar Bayramovun ifasında yeni 
rəng çalarları qazanır. Onun Aprel 
döyüşlərinə həsr etdiyi “Toy” şeiri 
buna gözəl misaldır.

Milli Məclisin deputatı, poziya 
həvəskarı Qənirə Paşayeva isə 
qeyd etdi ki, Ağalar müəllim neçə 
illərdir öz əzəmətli səsi ilə Qara-
bağ dərdimizi, Xocalı yaramızı əks 
etdirən bədii nümunələri böyük 
yanğı ilə təqdim edir. Səngərlərdəki 
oğullar onun səsindən güc alırlar. 
Ramiz Qusarçaylı isə Xalq şairi 
Osman Sarıvəllinin 17 yaşında ona 
verdiyi “Qusarçaylı” təxəllüsünü 
yurd sevgisi ilə doğrultmuş-
dur. Onun şeirləri cəmiyyətdə 
vətəndaşlıq duyğularını yüksəldir. 

Azərbaycan Prezidenti Ad-
ministrasiyasının məsul işçisi 
İsrafil Qurbanov bildirdi ki, Ağalar 
Bayramovun nadir sənəti hamımı-
za dilimizin ğözəlliyi və şirinliyini, 
azərbaycanlı olduğumuzu anladır. 
Ramiz Qusarçaylının isə yaşadığı 
Qubanın bənzərsiz mənzərələrini 
poetik lövhələrə çevirməsi onun 
həssas və zəkalı bir şair olduğunu 
göstərir. Ramizin şeirləri, sanki, 
sözlə yox, rənglə qələmə alınıb. 

Hər iki sənətkarı Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi adından səmimi 
təbrik edən tanınmış şair Əjdər 

Ol, eyni zamanda, ən yaxın sənət 
və məslək dostları olan Ağalar 
Bayramova və Ramiz Qusrçaylıya 
yaradıcılıqlarının yetkin çağında 
ayrı-ayrılıqda və birgə yaradıcılıqla-
rında daha böyük uğurlar arzuladı.

Ramiz Qusarçaylının çalışdı-
ğı “Azərmətbuatyayımı” ASC-nin 
kollektivi adından qurumun sədr 
müavini İlham Ələsgərov, Ağalar 
Bayramovun doğulduğu torpağın 
ictimaiyyəti adından Ucar Rayon 
İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi 
Məhəmməd Bayramov, respublika 
ziyalıları adından filoloq professor 
Buludxan Xəlilov, xanəndə, Xalq 
artisti Alim Qasımov və başqaları 
hər iki yubilyarı təbrik etdilər, onlara 
xalqımızın xoş arzularını çatsırdılar.

Məclisdə yubilyarlara 
rəssamların çəkdiyi portretlər, 
xatirə hədiyyələri, fəxri fərman və 
təbriknamələr təqdim edildi.

Mərasim boyu çıxışları 
müşayiət edən tanınmış aşıq 
Ədalət Dəlidağlı, xanəndə Nuriyyə 
Hüseynova və digər sənətçilər 
yubilyarları ən yaxşı ifaları ilə təbrik 
etdilər. Nuriyyə Hüseynova öz çıxı-
şına keçid olaraq bildirdi ki, sənət 
dostu Ağalar Bayramovun ifasında 
Ramiz Qusarçaylının “Azərbaycan 
bayrağı” şeiri onu bu mətnə bir 
mahnı həsr etməyə həvəsləndirib.

Yubiley gecəsi məhz Ramiz 
Qusarçaylının dövlət bayrağını 
dalğalandırması fonunda Ağalar 
Bayramovun “Azərbaycan bayra-
ğı” şeirini xüsusi bir coşqunluqla 
səsləndirməsi ilə sona çatdı. Bir 
hissəsi səhnəyə qalxıb bu ifa-
ya qoşulan iştirakçılar və ayağa 
qalxmış salon təkrarsız bir mənzərə 
yaratdılar:

Ağalar Bayramov – 65, Ramiz Qusarçaylı – 60

Poeziya qardaşlarının
qoşa yubileyi

Həssas oxucu söhbətin nədən 
getdiyini bu rubrika və 
başlıqdan, yəqin ki, dərhal 

anladı. Bəli, söhbət adları tez-tez yanaşı 
eşidilən, ürəkləri eyni sevgi ahəngi ilə 
vuran iki tanınmış ziyalımızdan – çağdaş 
poeziyamızdan şeir xiridarlarının zövq və 
tələbatına yaşıl bir yol salmış mahir qiraət 
ustası, Əməkdar artist Ağalar Bayramovun 
və populyar məfkurə şairi, Prezident 
təqaüdçüsü Ramiz Qusarçaylının 60 yaşa 
çatmalarından gedir.

Sənsən Azadlıq eşqim, sənsən Hürr, – deyəcəyəm,
Ən son nəfəsimdə də sənə şeir deyəcəyəm,
Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəyəm,
Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı
Azərbaycan bayrağı! Azərbaycan bayrağı !

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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ABŞ

Trampdan İsrailə hərbi dəstək

Prezident Donald 
Trampın cümə günü 
imzaladığı xərclərlə 
bağlı yeni qanun 
layihəsinə əsasən, 
İsrailə müdafiə 
məqsədilə 200 mil-
yon dollar əlavə 
yardım ayrılacaq. 
Xatırladaq ki, 2016-
cı ildə ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obama ilə İsrail Baş 
naziri Benyamin Netanyahunun imzaladığı qarşılıqlı an-
laşmaya dair memorandum çərçivəsində rəsmi Təl-Əvivin 
təhlükəsizliyini gücləndirmək məqsədilə ötən dövr ərzində 
bu ölkəyə 3,8 milyard dollar yardım ayrılıb.

Xəbəri “Reuters” verib.

Rusiya 

65 karatlıq almaz tapılıb

“Alposa” şirkəti 
Yakutiyada 65,7 
karat çəkisində ürək 
formasında almaz 
tapıb. Bildirilir ki, 
qiymətli daşın yaşı 
300 milyon ildən 
yuxarıdır. “Təbiətdə 
hər hansı əşya və 
simvolu xatırladan 

almazlara çox nadir hallarda rast gəlinir”, – “Alposa” 
şirkətinin açıqlamasında bildirilib.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Çin

Turistlərə qadağa

Çin  Himalay 
dağının Tibet 
muxtar bölgəsinin 
turistlər üçün bağlı 
olduğunu elan edib. 
Bildirilir ki, rəsmi 
Pekin bunu təbiətin 
çirkləndirilməsi 
ilə əlaqələndirib. 
Hökumət rəsmiləri qeyd ediblər ki, ötən il sözügedən 
ərazidə 5 min 200 metrdən yüksək bölgələrdə 8,4 ton, 
daha alçaq bölgələrdə isə 335 ton tullantı toplanıb.

Xəbəri “BBC.News” verib. 

Almaniya 

Ən təhlükəsiz avtomobil

Avropada Avtomobillərin 
Qiymətləndirilməsi Proqramı–
Euro NCAP-ın mütəxəssisləri 
2019-cu ilin ən təhlükəsiz 
avtomobillərinin siyahısı-
nı tərtib ediblər. Reytinqin 
ilk pilləsində sərnişinlərin 
təhlükəsizliyini 96 faiz 
təmin edən “Mercedes-Benz 

A-Class” qərarlaşıb. Siyahıda ikinci və üçüncü yerləri 
“Ford Focus” və “Nissan Leaf” avtomobilləri tutub.

Məlumatı “Cars.Do.ru” yayıb.

İngiltərə

Zidan “Çelsi”ni çalışdıra bilər

Madridin “Real” klubu-
nun sabiq məşqçisi Zinəddin 
Zidan İngiltərənin “Çelsi” 
komandasına baş məşqçi təyin 
oluna bilər. “Çelsi” rəhbərliyi 
komandanın göstərdiyi son 
nəticələrdən narahatdır və 
hazırkı baş məşqçi Maurissio 
Sarini istefaya göndərmək 
niyyətindədir. Qeyd edək ki, İngiltərə Premyer Li-
qasının 27-ci turunda “Mançester Siti”yə 0:6 hesablı 
məğlubiyyətdən sonra bu qərar qəbul olunub.

Məlumatı “The Sun” nəşri yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, 
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, günün 
ikinci yarısında cənub küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 2-4, gündüz 5-7, Bakıda 
gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı, gündüz əsasən yağmursuz 
keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. 
Gecə 0-5, dağlıq ərazilərdə 8-10 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-

Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ay-
rı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə şaxta, 
gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, gündüz 6-11 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağıntılı ola-
cağı, qar yağacağı, gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 

0-5 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 7-12, gündüz 0- 3 dərəcə 
şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında arabir 
yağış yağacağı, gündüz əsasən yağ-
mursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və 
səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5, gündüz 6-10 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış ,dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı, gündüz tədricən 
kəsiləcəyi gözlənilir. Dağlarda duman 
olacaq.Şimal- şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2-5, gündüz 6-9 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 
dərəcə isti olacaq. 

17 fevral 2019-cu il, bazar8

AZƏRTAC-ın kollektivi Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi  
Əli Həsənova əzizi

DİLAVƏR MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.
                                                                                                 

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru Ceyhun 
Məmmədov və institutun kollektivi “Azərbaycan” nəşriyyatının 
baş direktoru Ağabəy Əsgərova bacısı 

PƏRİXANIM MƏMMƏDOVANIN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.
                                                                                                 

AZƏRTAC-ın kollektivi “İki Sahil” qəzetinin baş redaktoru 
Vüqar Rəhimzadəyə əzizi

PAKİZƏ PAŞAYEVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin 9 Texniki İnventarlaşdırma və Mülkiyyət Hüquqlarının Qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən Qurbanova Günay Tofiq 
qızının adına verilmiş 10771 nömrəli qeydiyyat şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

 � İspaniya son dörd ildə üçüncü dəfə 
erkən parlament seçkilərinə hazırlaşır. Belə 
ki, bu il aprelin 28-də ölkədə növbədənkənar 
seçkilər keçiriləcək. Məlumatı “Anadolu” 
agentliyi Madriddə nəşr olunan “El Pais” 
qəzetinə istinadən yayıb. 

İki gün əvvəl başçılıq etdi-
yi hökumətin son səkkiz ayda 
gördüyü işlər barədə hesabat 
verən Baş nazir Pedro San-
çes bəyan edib ki, 28 apreldə 
ölkədə növbədənkənar par-
lament seçkiləri keçiriləcək. 
Qeyd edək ki, erkən seçkilərə 
İspaniya parlamentinin aşağı 
palatasının 2019-cu maliyyə 
ili üzrə hökumətin büdcə 
layihəsini rədd etməsi səbəb 
olub. 

Hökumətin büdcə 
layihəsinə qarşı katalon-

lar, mərkəz-sağçılar və 
mühafizəkarlar çıxıblar. 
Mühafizəkar Xalq Partiyası-
nın lideri Pablo Kasado deyib 
ki, büdcə səsverməsinin 
nəticəsini Baş nazir 
P.Sançesin hökumətinə qarşı 
faktiki etimad səsverməsi 
kimi qiymətləndirmək lazım-
dır.

Bu arada məlum olub ki, 
İspaniya Ali Məhkəməsi Ka-
taloniyanın keçmiş 12 lideri 
ilə bağlı məhkəmə prosesinə 
başlayıb. Onlar hökumətə 

qarşı üsyana cəhddə və 
hakimiyyətdən sui-istifadə 
etməkdə günahlandırılırlar. 
Həbs olunanlar ittihamla 
razılaşmır və istintaqın siyasi 
motivlər əsasında aparıldığı-
nı iddia edirlər. 

Kataloniya hökuməti 
isə vilayətin İspaniyadan 
ayrılaraq müstəqil olması 
istiqamətində cəhdlərini 
davam etdirir. Kataloni-
yanın hazırkı rəhbəri Kim 
Torra vilayətin İspaniyadan 
ayırılması üzrə kampaniyanı 
bərpa edəcəyini bildirir. 

Kataloniya rəsmi Mad-
ridin vilayətə daha geniş 
səlahiyyətlər verilməsi ilə 
bağlı referendum keçirmək 
təklifini qəbul etməyib. 
Beləliklə, İspaniyanın 
ictimai-siyasi həyatının 
yaxın aylar ərzində daha da 
gərginləşəcəyi gözlənilir. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

Bakıda Dünya Kubokun-
da batut və tamblinq 
üzrə iştirak edən bütün 

gimnastların qələbə şansları 
bərabərdir. Bunu Trend-ə Kana-
dalı gimnast və ikiqat Olimpiya çempionu 
Rozanna Maklennan deyib.

R.Maklennan bildirib: “Düşünürəm ki, hər 
kəsin qalib gəlmək üçün potensialı var. Mən 
var-gücümü ortaya qoymaq niyyətindəyəm”.

Gimnastın əsas məqsədi Tokioda 2020-ci 
ildə keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına kvali-
fikasiya qazanmaqdır: “Dünya Kubokuna 
hazırlıq çox yaxşı gedir, özümü möhtəşəm 
hiss edirəm. 2015-ci ilin batut üzrə Dünya 
Çempionatı və 2016-cı ildə Rio-de-Janeyroda 
keçirilən Olimpiya Oyunlarını karyeram 
ərzində ən çətin yarışlar hesab edirəm”.

R.Maklennanın fikrincə, Çin, Rusiya, 
Belarus, Böyük Britaniya yığmaları ən güclü 
komandalardır.

Qeyd edək ki, Bakıda fevralın 16-da 

batut gimnastikası və tamblinq üzrə ilin ilk 
Dünya Kuboku yarışlarına start verilib.

Turnirdə 30 ölkədən 160-dan artıq 
gimnast mübarizə aparır. 2019 və 2020-ci 
illərdə Tokio Yay Olimpiya Oyunlarına batut 
gimnastikası üzrə təsnifat xarakterli 6 Dünya 
Kuboku yarışı keçiriləcək. Paytaxtımız isə bu 
kuboklardan ikisinə ev sahibliyi edəcək.

Ölkəmizi turnirdə batut yarışlarında qa-
dınlar arasında fərdi proqramda son Avropa 
çempionatının gümüş medalçısı Veronika 
Zemlyanaya, kişilər arasında sinxron və fərdi 
proqramlarda Ruslan Ağamirov, İlya Qrişunin, 
Oleq Piunov və tamblinq cığırında Avropa 
çempionumuz Mixail Malkin təmsil edirlər.

Turnirdə ən yüksək icra xalını toplamış 
gimnastlara ənənəvi “AGF Trophy” kuboku 
təqdim olunacaq.

Mənbə yazır ki, qanun 
layihəsinin tərəfdarlarından biri olan 
qubernator C.Pritsker tezliklə bu 
sənədi imzalayacağını bildirib. Deyib ki, bu qa-
nunun qəbul edilməsi ştatın 1,4 milyon sakininin 
qələbəsidir. Onlar tezliklə öz halal zəhmətinin 
haqqını alacaqlar.

Qanun layihəsinə əsasən minimal 
əməkhaqqının artırılması növbəti 6 il ərzində 
mərhələlərlə həyata keçiriləcək. Hazırda 8,25 
dollara bərabər olan minimum əməkhaqqı 2010-
cu il yanvarın 1-də 9,25 dollara, 2020-ci il iyul 
ayında 10 dollara çatdırılacaq, sonra isə hər il 
1 dollar artırılaraq 2025-ci ildə 1 saat üçün 15 
dollara bərabər olacaq. İqtisadçıların hesablama-
larına görə, minimum əməkhaqqının artırılması 

nəticəsində İllinoysun işləyən sakinlərinin dörddə 
bir hissəsinin gəlirlərinə ildə 6 min 300 dollar 
əlavə ediləcək.

Qanun layihəsinin əleyhdarları isə bildiriblər 
ki, bu qanunun qüvvəyə minməsi nəticəsində 93 
min nəfər iş yerini itirəcək. Onlar hesab edirlər 
ki, minimum əməkhaqqının artırılması kənd 
təsərrüfatına və kiçik şəhərlərdəki müəssisələrə 
ziyan vuracaq, çünki onlar öz məhsullarının 
qiymətini artıra bilməyəcək, amma işləyənlərə 
hər il xeyli çox ödəməli olacaqlar.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Portuqaliyalı gimnast Diyeqo Qançino 
bildirib ki, mən həmişə Bakıya yenidən 
qayıtmağa şadam. Bura mənim üçün 
xüsusi yerdir və burada özümü həmişə 
xoşbəxt hiss edirəm. Dünya çempionatı 
Azərbaycanda keçirilən bütün digər yarışlar 
kimi bu dəfə də çox yüksək peşəkarlıqla 
təşkil edilib.

Daha sonra gimnast qeyd edib ki, möv-
sümün ilk kuboku olduğu üçün hamı çox 
həyəcanlıdır: “Bu, yaxşı başlanğıcdır. Ümid 
edirəm ki, biz 2020-ci ildə Tokio Olimpiya 
Oyunlarına lisenziya alacağıq”.

“Xalq qəzeti”

Dendrologiya İnstitutunun 
elmi işlər üzrə direktor müa-
vini, biologiya elmləri doktoru 
Zümrüd Məmmədova Trend-ə 
bildirib ki, tədqiqatlar institu-
tun ərazisində, qapalı şəraitdə 
aparılıb.

Tədqiqatlar zamanı 

alçaqboylu banan, Havana 
papayası, Hindistan manqosu, 
Amerika avokadosu növləri 
Abşeron şəraitində çoxaldılıb: 
“Eyni zamanda, onların bioe-
koloji xüsusiyyətləri öyrənilib 
və məlum olub ki, həmin 
bitkilərdən qışda şaxtadan 

mühafizə edilməklə Abşeronda 
park və bağların yaşıllaşdırıl-
masında istifadə etmək olar”.

Z.Məmmədova qeyd edib 
ki, tədqiqat dövründə yetiş-
dirilmiş banan meyvə verib, 
Havana papayası, Hindistan 
manqosu, Amerika avoka-
dosu isə hazırda çiçəklənmə 
mərhələsindədir: “Bu isə o 
deməkdir ki, həmin bitkilər də 
məhsul verəcəklər”.

Bananın hazır-
da Azərbaycanın cənub 
bölgəsində becərildiyini deyən 
alimin sözlərinə görə, Havana 
papayası, Hindistan manqosu 
və Amerika avokadosu ölkədə 
ilk dəfə Dendrologiya İnstutu-
tunda yetişdirilib.

“Xalq qəzeti”

 � Dünya bazarında 
“qara qızıl”ın qiyməti 
artmaqda davam edir. 
Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” 
markalı neftin bir bareli 65,54, 
Nyu-York Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın 
“WTI” markalı neftinin bir 
bareli 54,70, Azerbaycanın 
“AzeriLight” markalı neftinin 
bir bareli 67,10 dollar olub.

Ekspertlər belə hesab edirlər ki, əgər ABŞ hasilatı artırmasa idi, neftin qiyməti 
daha çox bahalaşardı.

Qəzənfər  QASIMOV, “Xalq  qəzeti”

İspaniyada erkən parlament 
seçkiləri keçiriləcək

Olimpiya çempionu: 
Bakıda Dünya Kubokunda 
bütün gimnastların qələbə 
şansları bərabərdir

Portuqaliyalı gimnast: 
Bakıda Dünya Kuboku 
yüksək səviyyədə 
təşkil olunub

Bakıda batut 
gimnastikası və 
tamblinq üzrə 
Dünya Kuboku 
yarışları çox 
peşəkar şəkildə 
təşkil olunub.

Bir saatlıq minimum 
əməkhaqqı 15 dollara 

çatdırılacaq

Birləşmiş Ştatların İllinoys ştatının qanunverici 
məclisi 2025-ci ilə qədər bu ştatda bir saatlıq mi-

nimum əməkhaqqının 15 dollara çatdırılması barədə 
qanun layihəsinə səs verib. Bu barədə “Associated 
Press” informasiya agentliyi məlumat yayıb.

Neftin qiyməti 
artmaqda 
davam edir

Abşeronda 
banan, manqo, 

avokado yetişdirmək 
mümkündür

Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) Dendrologiya 
İnstitutunun apardığı 
tədqiqatlar nəticəsində 
Abşeron şəraitində 
banan, avokado, manqo 
və Havana papayası-
nın yetişdirilməsinin 
mümkünlüyü müəyyən 
edilib.


