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cəmiyyətə keçid

YANĞIN 
Eyni mövzuya 
fərqli yanaşma

Bəri başdan qeyd edək ki, həmin nümunə formalaşdı-
rılmayıb, məhz formalaşıb. Yəni belə bir nümunənin 
yaradılması qarşıya məqsəd qoyulmayıb. Sadəcə, 
xalqın öz iqtidarına olan inam və etimadı, iqtidarın 
isə xalqa, ölkə vətəndaşlarına münasibəti səmimi, 

insani məzmun kəsb etdiyinə görə belə bir nümunə ortaya 
gəlib. Yeri gəlmişkən, bir neçə il əvvəl bəzi qəzetlərdə veril-
miş “Azərbaycan dünya ölkələrinə nümunə göstərir” adlı yazı 
sərlövhəsinə münasibət bildirən Prezident İlham Əliyev qəti 
şəkildə etiraz etmişdi ki, biz heç kəsə nümunə göstərmək 
istəmirik, sadəcə öz üzərimizə düşən, xalqın mənafeyinə cavab 
verən vəzifələri yerinə yetiririk. Ölkəmizdə yüksək səviyyədə 
bərqərar olmuş “xalq – iqtidar” birliyi də məhz hərənin öz 
vəzifəsini layiqincə yerinə yetirməsi prosesinin nəticəsi kimi 
ərsəyə gəlib. 

Bu birlik ölkəmizdə 1993-
cü ilin yayından etibarən 
keçirilmiş seçki və referen-
dumlarda da özünü göstərib, 
dövlətin gündəlik fəaliyyətinin 
bütün istiqamətlərinin 
dəstəklənməsində də. Əgər 
həmin ictimai-siyasi proseslərdə 
xalq dövlətin mövqeyini 
dəstəkləyib, ona inam nümayiş 
etdiribsə, ölkə vətəndaşlarının 
bütün problemlərinin həlli zamanı 
da dövlət öz vətəndaşının yanın-
da olub. Münasibətlər qarşılıqlı 
səmimi olanda isə indi haqqında 
söz açdığımız birlik yaranır. 

Mən bu yazıda dövlət baş-
çımızın saytının ( president.az) 
“Prezidentə yazırlar” bölməsindən 
götürdüyüm bəzi müraciətlərdən 
də istifadə etmək istəyirəm. 
Məsələn, bir neçə gün əvvəl -- ap-
relin 18-də dövlət başçımızın ün-
vanına Lerikdən gəlmiş məktubda 
deyilir: “Cənab Prezident, mən Le-
rik rayonunun uzunömürlülər kəndi 
olan ucqar Barzavu kəndində 
yaşayıram. Məşhur uzunömürlü – 
168 il yaşamış Şirəli Müslümovun 
qızıyam.

Bu ilin əvvəlində imzaladığı-
nız sosialyönümlü sərəncam və 
fərmanlar respublikanın 10 milyon-
luq əhalisinin böyük bir qisminə 
şamil olunur. Bu sənədlərdə əksini 
tapan məsələlərin icrası mənim 
özümə və ailəmin hər bir üzvünə 
müsbət təsirini göstərməkdədir.

Cənab Prezident, bütün 
bunlara görə şəxsən öz adımdan 
və ailə üzvlərimin adından Sizə 
və çox hörmətli Mehriban xanıma 
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 
Sizə və ailə üzvlərinizə atam Şirəli 
Müslümov qədər ömür sürməyi 
arzu edirəm.

Hörmətlə, 
Qənbərova Həlimə Şirəli qızı”.

Yaxud, həmin gün Ağda-
mın Mahrızlı kəndindən gələn 
məktubda deyilir: “Mən Xocalı-
dan məcburi köçkünəm və şəhid 
ailəsinin üzvüyəm. Son illər 
müstəqil Azərbaycanın qazandığı 
uğurlar hər bir azərbaycanlı kimi 
məni də sevindirir. Biz ailəlikcə 
öz dövlətimizlə fəxr edirik. Uzun 
müddətdir ki, doğma yurd-
yuvamızdan ayrı düşsək də ina-
mımızı itirmir, Xocalıya qayıtmaq 

arzusu və ümidi ilə yaşayırıq.
Hazırda Ağdamın Mahrız-

lı kəndində məskunlaşmışıq. 
Düşmənin ağır artilleriya atəşi 
nəticəsində yaşadığımız bina 
qəzalı vəziyyətə düşmüşdü. 
Sizin 2018-ci il 5 noyabr tarixli 
sərəncamınıza əsasən, ayrılmış 
vəsait hesabına Ağdamda qəzalı 
vəziyyətdə olan evlər bərpa olunur 
və yeni evlər tikilir.

Cənab Prezident, Sizə 

 sonsuz təşəkkürümüzü bildiri-
rik. Sizin siyasətiniz nəticəsində 
Azərbaycan bütün dünyada tanınır. 
Azərbaycanın peykləri göylərdə 
uçur. Bu xoşbəxtliyin təməlini 
qoyan, bu xalqın adını, soyunu 
dünyada, imzasını imzalar içində 
tanıdan ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevə Allahdan rəhmət diləyirik.

Hörmət və ehtiramla: 
Mirzəliyev Emil Cəmil oğlu, Ağ-

dam rayonu, Mahrızlı kəndi”.

Aprelin 19-da Astaradan 
gəlmiş məktuba nəzər salaq: 
“Hörmətli Prezident. Ölkəmizin 
bütün regionlarında olduğu kimi, 
Astara rayonunda da infrast-
rukturun müasir standartlar 
səviyyəsində qurulması üçün ver-
diyiniz sərəncamlar Azərbaycan 
Respublikasının ümumi inkişafına 
bir töhfədir.

Rayonumuzun ucqar dağ 
kəndlərinin elektrik enerjisi ilə 

təchizatı barədə bu yaxınlarda 
imzaladığınız sərəncam da bu 
qəbildəndir. Bu, həm də onu 
göstərir ki, Siz heç kimi diqqətdən 
kənarda qoymursunuz.

Möhtərəm Prezident, xalq 
gördüyünə dəyər verir. Sizin işləriniz 
göz qabağındadır. Buna görə Sizə 
öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Hörmətlə: Sultanov Sədayət 
Hidayət oğlu, Astara rayonu, 

Ojakəran kəndi”.

Bu qəbildən olan məktublar 
onlarcadır və onların hamısında 
qələmə alınan əsas fikir ondan 
ibarətdir ki, İlham Əliyev gü-
cünü xalqından alır və xalqın 
şəriksiz, şəksiz lideridir. Qeyd 
edilir ki, Azərbaycanın hər bir 
vətəndaşının və dövlətimizin 
maraqları son bir ildə də 
 Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi siyasətin mərkəzində 
olub. Ötən ilin aprel ayında 
keçirilmiş seçkilərdən sonra 
ölkəmizdə hərtərəfli dinamik 
inkişaf, sabitlik və əmin-amanlıq 

təmin edilib, beynəlxalq 
mövqelərimiz daha da 
möhkəmləndirilib. 

Ekspertlər yazırlar ki, 
dövlətimizin başçısının seçkilər 
ərəfəsində yeni iqtisadi modelə 
keçidlə, iqtisadi və sosial sahədə 
islahatların aparılacağı ilə bağlı 
vədləri ardıcıl olaraq yerinə yetiri-
lir. Hər zaman fəaliyyətində xalqın 
dəstəyinə arxalanan Prezident 
İlham Əliyev daim onunla təmasda 
olur, vətəndaşları narahat edən 
problemləri birbaşa onların 
dilindən dinləyir və bu məsələlərin 
həlli ilə bağlı müvafiq göstərişlər 
verir. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Şübhəsiz ki, bu dəyərləndirmələrdə 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahələrinin 
inkişafını sürətləndirən bir sıra önəmli 
layihələr mühüm rol oynayıb. Həmin 
layihələr sırasında “Azərspace 2” peykinin 
orbitə buraxılması mühüm tarixi hadisəyə 
çevrilib. 

Xatırladaq ki, bu, müstəqil Azərbaycanın 
“Azerspace 1” telekommunikasiya və 
“Azersky” müşahidə peyklərindən son-
ra orbitə çıxan sayca 3-cü peyki olmaqla 
bərabər, həm də ölkəmizin beynəlxalq 
səviyyədə təqdir edilən uğur göstəricisidir. 
Bu uğur isə bir daha təsdiqləyir ki, son 16 il 
ərzində ölkəmizdə kosmik sənayenin yara-
dılmasına, telekommunikasiya peyklərinin 

orbitə çıxarılmasına, ümumi intellektual 
potensialın inkişafına xüsusi diqqət və qayğı 
göstərilib.

Yeri gəlmişkən, “Azerspace 2” peyki 
ABŞ-ın “Space Systems/Loral” şirkəti 
tərəfindən yüksək etibarlı “SSL 1300” peyk 
platforması əsasında istehsal olunub. Bu 
peykin orbitdə yanacaq ömrü minimum 20 il 
təşkil edəcək. Peyk hələ orbitə buraxılmamış 
artıq onun tutumlarının 46 faizi dünyanın 
peyk xidmətləri üzrə aparıcı şirkəti olan “İn-
telsat” şirkətinə satılıb. Burada diqqətçəkən 
məqam, həm də odur ki, dəyəri 190 milyon 
dollar olan “Azerspace 2” peykinin respub-
lika iqtisadiyyatına 400 milyon dollar gəlir 
gətirəcəyi proqnozlaşdırılıb.

Prezident İlham Əliyevin 3-cü pey-
kimizin orbitə göndərilməsi münasibətilə 
xalqa ünvanladığı təbrikdə söylədiyi kimi, 
bu uğurla ölkəmiz telekommunikasiya 
sahəsində xarici tərəfdaşlardan asılılığı ara-
dan götürüb. Eyni zamanda, qısa bir müddət 
ərzində dünyanın kosmik klubunun üzvünə 
çevrilən Azərbaycan qarşıya qoyduğu bütün 
vəzifələri uğurla icra edib, respublikamız 

dünyada müasir texnologiyaların inkişafında 
öz dəyərli sözünü deyib və bu, hazırda da 
davam edir.

Ötən ilin ən yaddaqalan hadisələrindən 
biri də 2018-ci il mayın 14-də Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Komplek-
sinin işə salınması olub. Liman 117 hektar 
ərazini əhatə edir və 12 yanalma körpüsünə 
malikdir. Limanın yükaşırma imkanı illik 15 

milyon ton yük, o cümlədən 100 min kontey-
ner təşkil edir. Burada Ro-Ro tipli gəmilər 
üçün iki körpü, yeddi körpüdən ibarət 
universal quru yük və konteyner terminalı, 
iki bərə körpüsü, həmçinin xidməti donanma 
gəmiləri üçün bir körpü tikilib. Bu liman 
Asiya-Avropa xəttində logistik xidmətin mü-
hüm hissəsini təşkil edir. Onun “Bir qurşaq, 
Bir yol” proqramının reallaşmasında vacib 
rol oynayacağı haqqında yüksək səviyyədə 
fikirlər səslənir.

Ötən il nəhəng transmilli Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsi çərçivəsində “Şahdəniz-2” 
və TANAP layihələri uğurla reallaşıb. Xatır-
ladaq ki, TANAP-la Türkiyəyə bu il ərzində 
2 milyard kubmetr, 2020-ci ildə 4 milyard 

kubmetr, 2021-ci ildə isə 6 milyard kubmetr 
Azərbaycan təbii qazı nəql ediləcək. Boru 
kəməri cari ilin birinci yarısında TAP qaz 
boru kəmərinə birləşmək üçün hazır olacaq. 
Layihə üzrə kapital xərcləri 8 milyard 
dollardır. İndiyədək TANAP layihəsinə 5,7 
milyard dollar xərclənib.

Geosiyasi əhəmiyyəti çox böyük olan 
TANAP daha geniş bir proqramın – Cənub 
Qaz Dəhlizinin tərkib hissələrindən biridir. 
Həmin Dəhlizin rəsmi açılış mərasimi ötən 
il mayın 29-da Səngəçal terminalında olub 
və o gün Azərbaycan təbii qazı Cənub Qaz 
Dəhlizi sisteminə vurulub. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Azərbaycan modeli

“Xalq – iqtidar” birliyinin

Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi Azərbaycan 
vətəndaşlarıdır, onların fədakarlığıdır, onların bizə 
göstərdiyi dəstəkdir. Biz bu dəstəyə arxalanaraq böyük 
işlər görürük. Bu gün Azərbaycan istənilən sahədə – iq-
tisadi sahədə, sosial məsələlərin həllində, infrastruktur 
layihələrinin icrasında liderlik göstərir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son bir il ərzində sosial-iqtisadi 
sahələrdə əldə edilən uğurlar Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İn-
kişaf Bankı, Davos İqtisadi Forumu tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 
Ötən il oktyabrın 31-də Dünya Bankı tərəfindən yayılan “Doing Business 

2019” hesabatında Azərbaycan 10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilərək, 
dünyanın ən çox islahat aparan ölkəsi elan olunub. Hesabatda respublikamız 
2017-ci illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerə yüksəlib, 
dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoyaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ara-
sında lider mövqe tutub. Davos İqtisadi Forumunun “Qlobal Rəqabətlilik 2019” 
hesabatında isə Azərbaycan 140 ölkə arasında “Dövlət tənzimlənməsinin yükü” 
alt-indikatoru üzrə əvvəlki illə müqayisədə 3 pillə irəliləyərək 12-ci yeri tutub. Bu 
forumun hesablamalarına görə, Azərbaycan infrastrukturun inkişafı üzrə dünya 
ölkələri içərisində 30-cu yeri tutub.

Son bir ilin ən mühüm layihələri 
ölkəmizin nüfuzunu daha da artırıb 
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№ 177           Bakı şəhəri, 17 aprel 2019-cu il
“Gömrük sərhədindən keçirilən 

malların və nəqliyyat vasitələrinin 
bəyan edilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü 
il 22 iyul tarixli 263 nömrəli Qərarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

 “Azərbaycan Respublikasının Gömrük 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 
dekabr tarixli 1431-VQD nömrəli Qanunu-
nun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası 
Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 
sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 
dekabr tarixli 452 nömrəli Fərmanının 1.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 7, 
maddə 951, № 12, maddə 1653; 2015, 
№ 5, maddə 615; 2016, № 10, maddə 
1727; 2017, № 4, maddə 621, № 9, 
maddə 1759, № 11, maddə 2149; 2018, 
№ 4, maddə 824, № 5, maddə 1131) 
ilə təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən 
keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin 
bəyan edilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 10-cu hissə ləğv edilsin;
2. 13.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“13.1. Fiziki şəxslər tərəfindən 

gömrük sərhədindən kommersiya 
məqsədləri üçün nəzərdə tutulma-
yan malların keçirilməsi halları istis-
na olmaqla, mallar gömrük ərazisinə 
gətirilməzdən əvvəl gömrük orqanlarına 
elektron formada qısa idxal bəyannaməsi 
verilir. Qısa idxal bəyannaməsinin 
verilməməsi bəyannaməçinin inzibati 
məsuliyyətinə səbəb olur, lakin gömrük 
rəsmiləşdirilməsinin və malların buraxılışı-
nın həyata keçirilməsinə mane olmur.”. 

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 178           Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il
“Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutul-

muş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüqu-
qi aktların təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2012-ci il 5 dekabr tarixli 278 
nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikasında icbari 
tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi 
ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 nömrəli 
Fərmanının 5.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublika-

sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:
1. “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutul-

muş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi akt-
ların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci 
il 5 dekabr tarixli 278 nömrəli Qərarında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2012, № 12, maddə 1342) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. aşağıdakı məzmunda 3-cü hissə 
əlavə edilsin:

“3. Bu Qərarda dəyişikliklər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 
hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası 
haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə 
uyğun edilə bilər.”;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
2 nömrəli əlavə - “Dağınıq skleroz 
xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə göstərilməli 
olan tibbi yardımın həcmi və keyfiyyət 
standartları”nın 3-cü hissəsində “Səhiyyə 
Nazirliyinin tabeliyində olan” sözləri 
“Səhiyyə Nazirliyi vasitəsilə” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. Bu Qərar 2020-ci il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə minir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 179           Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il
“Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunun-
da nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hü-
quqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət 
rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi 
hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil 
edən dövlət orqanlarının Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 
yaradılan publik hüquqi şəxslərin, 
habelə dövlət notariat kontorlarının 
xəzinə hesabına köçürülməsi, istifadə 
edilməsi, uçota alınması və hesabatın 
təqdim edilməsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 
noyabr tarixli 462 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi haqqında

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 27 noyabr tarixli 1345-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 

rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 10 dekabr tarixli 395 nömrəli 
Fərmanının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli 462 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 11, 
maddə 1950; 2017, № 6, maddə 1240,  
№ 11, maddələr 2167, 2171) ilə təsdiq 
edilmiş “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hüquqi 
hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumu-
nun həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri 
həyata keçirən və ya təşkil edən dövlət 
orqanlarının Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hü-
quqi şəxslərin, habelə dövlət notariat kon-
torlarının xəzinə hesabına köçürülməsi, 
istifadə edilməsi, uçota alınması və hesa-
batın təqdim edilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci 
bəndi aşağıdakı redaksiya verilsin:

“1.2. Bu Qaydalar “Avtomobil Yolla-
rı” Məqsədli Büdcə Fondunun mədaxil 
mənbələrinə aid edilən xidmətlərə və 
hüquqi hərəkətlərə görə, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasi-
yalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil 
edilən xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə 
görə, habelə Azərbaycan Respublikasının 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 
göstərilən xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə) 
görə ödənilən dövlət rüsumlarına şamil 
edilmir.”.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 180           Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il

“Elektron hökumət” portalı-
na qoşulmalı olan informasiya 
sistemlərinin və ehtiyatlarının 
Siyahısı”nın və “İnformasiya 
sistemlərinin və ehtiyatlarının, elekt-
ron xidmətlərin “Elektron hökumət” 
portalına qoşulması üçün Texniki 
Tələblər”in təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 
118 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“İpoteka haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının 2018-ci il 30 oktyabr tarixli 
1298-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
və “İpoteka haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 7 iyun tarixli 252 
nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2018-ci il 4 dekabr 
tarixli 379 nömrəli Fərmanının 1.1.2-ci 
yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 1 may tarixli 118 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014,  
№ 5, maddə 547; 2015, № 8, maddə 
974, № 11, maddə 1417; 2016, № 4, 
maddə 795, № 5, maddə 955, № 6, 
maddə 1192, № 9, maddə 1582,  
№ 11, maddə 1938, № 12, maddə 

2239; 2017, № 3, maddələr 473, 509, 
№ 9, maddələr 1731, 1764; 2018, 
№ 2, maddə 348, № 5, maddə 1117, 
№ 6, maddələr 1359, 1361, № 9, 
maddələr 1911, 1931, № 11, maddə 
2457; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 4 fevral tarixli 
33 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
1 nömrəli əlavə - “Elektron hökumət” 
portalına qoşulmalı olan informa-
siya sistemlərinin və ehtiyatlarının 
Siyahısı”na aşağıdakı məzmunda 17.3-
cü bənd əlavə edilsin:
17.3. İpoteka Kağızının Elektron 

Sistemi
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 181           Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il
“Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 4.1-2-ci maddəsinə uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 
göstərilən xidmətlərə (hüquqi 
hərəkətlərə) görə “Dövlət rüsumu haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nununa əsasən ödənilən dövlət rüsum-
larından toplanan və həmin orqanın 
hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 27 noyabr tarixli 1345-VQD 

nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət 
rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 26 dekabr tarixli 621 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 10 dekabr tarixli 395 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun  
4.1-2-ci maddəsinə uyğun olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən 
göstərilən xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə) 

görə “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən ödənilən dövlət rüsumlarından 
toplanan və həmin orqanın hesabına 
köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının norma-
tiv hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul 
edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 182           Bakı şəhəri, 18 aprel 2019-cu il
Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin 

tikintisi altına düşən torpaqları dövlət 
ehtiyacları üçün alan orqanın müəyyən 
edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün 
alınması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 
əlaqədar əlavə tədbirlər barədə” 2011-ci 
il 15 fevral tarixli 382 nömrəli Fərmanının 
1.1-ci bəndinə əsasən və “Ləki-Qəbələ 
dəmir yolu xəttinin tikintisi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında” 2018-ci il 11 dekabr 
tarixli 786 nömrəli Sərəncamının 2.1-ci 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Ləki-Qəbələ dəmir yolu xəttinin 
tikintisi altına düşən torpaqların 
özgəninkiləşdirilməsi ilə əlaqədar həmin 
torpaq sahələrini dövlət ehtiyacları üçün 
alan orqan “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti müəyyən edilsin. 

2. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti bu Qərarın 1-ci 
hissəsində göstərilən torpaq sahələrinin 
dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı 
hazırlıq tədbirlərini “Torpaqların dövlət 

ehtiyacları üçün alınması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirsin 
və bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə təkliflər təqdim etsin.

3. Bu Qərarın icrasına nəzarət 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabineti Aparatının Regionların inkişafı, 
kənd təsərrüfatı və ekologiya məsələləri 
şöbəsinə həvalə edilsin. 
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Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Avropa İttifaqı üçün prioritet ener-
ji layihələrindən olan Cənub Qaz 
Dəhlizinin seqmentlərini “Şahdəniz-2”, 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
genişləndirilməsi, TANAP və TAP 
layihələri təşkil edir. Bu boru kəmərləri 
zənciri Xəzər dənizinin Azərbaycan sek-
torundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil 
olunan təbii qazı Türkiyəyə və həmin 
ölkədən də Avropaya çatdıracaq. Uzun-
luğu 3 min 500 kilometr olan Cənub 
Qaz Dəhlizi vasitəsilə ilkin mərhələdə 
Türkiyəyə 6 milyard kubmetr, Avropaya 
isə 10 milyard kubmetr Azərbaycan 
qazının nəqli planlaşdırılır.

Azərbaycanın uğurlu layihələrindən 
biri olan Dövlət Neft Şirkətinin “Star” 
neft emalı zavodu da ötən il istifadəyə 
verilib.

Müəssisənin açılışı 2018-ci il okt-
yabrın 19-da Azərbaycan və Türkiyə 
prezidentlərinin iştirakı ilə reallaşıb. 
SOCAR-ın 6,3 milyard dollar investi-
siyası hesabına tikilən “Star” zavodu 
Türkiyənin ilk Xüsusi Sənaye Zonası 
elan olunub. Cari ildən etibarən tam 
gücü ilə işləyəcək müəssisədə ildə 5 
milyon ton dizel yanacağı, 1,6 mil-
yon ton nafta, 1,6 milyon ton təyyarə 

yanacağı, 1 milyon ton qarışıq ksilen/re-
format, mayeləşdirilmiş neft-qazı (LPG), 
neft koksu və kükürd istehsal ediləcək, 
10 milyon ton xam neft emal olunacaq.

2018-ci il iyulun 18-də isə Prezident 
İlham Əliyev və İtaliya Prezidenti Sercio 
Mattarellanın iştirakı ilə Sumqayıt 
Kimya Sənaye Parkının ərazisində 
“SOCAR Polymer”in polipropilen 
zavodu istifadəyə verilib. Müəssisədə 
homopolimer, zərbəyə davamlı so-
polimer, statistiki so-polimer polipropilen 
məhsulları istehsal olunur. 

Mütəxəssislərin hesablamaları-
na görə, Azərbaycanın neft-kimya 
sənayesində dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı üzrə yaradılan ilk şirkət 
olan “SOCAR Polymer”in fəaliyyəti 
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun 
ixrac gəlirlərini 19 faiz artıracaq.

Yollar Azərbaycandan keçir...
Ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun 

genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi 
dövlət başçısının apardığı iqtisadi 
siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri-
dir. Bununla bağlı görülən işlər, həyata 

keçirilən layihələr respublikanın ümumi 
inkişafını sürətləndirir. 

Ötən il ərzində ölkənin avtomobil 
yollarının tikintisinə və saxlanılmasına 
1,7 milyard manat vəsait yönəldilib, 
2 min kilometrdən çox avtomobil yolu 
salınıb, 25 yolötürücüsü, 32 körpü və 4 
tunel inşa edilib. Ümumilikdə isə 2004-
cü ildən indiyədək 20 min kilometrə 
yaxın avtomobil yolu istifadəyə verilib. 
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun 
hesablamalarında yol infrastrukturunun 
keyfiyyətinə görə, Azərbaycan dünyada 
34-cü yerdə qərarlaşıb.

Əhalinin rahatlığı ilə bərabər, 
istifadəyə verilən yol və körpülər 
bölgələrdə sahibkarlığın və turizmin in-
kişafını sürətləndirərək, iqtisadi canlan-
maya zəmin yaradıb. 

Ötən il Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsi olan 
Ələt-Astara-İran İslam Respublikası 
avtomobil yolunun Astaraya qədər olan 
hissəsinin tikintisinin tamamlanması da 
əhəmiyyətli hadisə kimi yadda qalıb. 

Yeri gəlmişkən, hesabat dövründə 
Azərbaycanın dəmir yollarının 
yenilənməsi də davam etdirilib. Bu 
müddətdə 220 kilometrlik əsaslı təmir 
işləri aparılıb, o cümlədən, Bakı-Böyük-
Kəsik dəmir yolu xəttində 82,6 kilometr 
baş yol əsaslı təmiri başa çatdırılıb, 
xaricdən 56 müxtəlif təyinatlı lokomotiv 
alınaraq ölkəyə gətirilib. 

Dövlət başçısının müvafiq tapşırığına 
uyğun olaraq, regionlarda turizmin inki-
şafına xidmət edəcək Ləki-Qəbələ dəmir 
yolu layihəsinin birinci mərhələsində artıq 
14 kilometrdən çox yol çəkilib və hazırda 
işlər davam etdirilir. 

İslahatlar davam edir...
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən hazırda davam etdirilən isla-
hatların əsas hədəfi respublikada möv-
cud olan nöqsanları aradan qaldırmaq, 

vətəndaşları narahat edən problemləri 
tamamilə gündəlikdən çıxarmaq, insan-
ların rifah halını yaxşılaşdırmaq, daha 
güclü, qüdrətli dövlət qurmaqdır. 

Ölkə rəhbəri son çıxışlarında 
islahatların bundan sonra da davam 
etdirilməsi zəruriliyinə toxunub. Bildirib 
ki, Azərbaycan daha güclü olmalıdır. 
Ölkə qarşısında duran vəzifələrdən 
biri də iqtisadi gücü artırmaqdır və bu 
istiqamətdə işlər aparılır. İqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi istiqamətində işlər görü-
lür. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə 
bağlı müsbət nəticələr var. Dünya Ban-
kının son “Doing Business” hesabatında 
Azərbaycan 32 pillə irəliləyərək 25-ci 
yerə layiq görülüb: “Biz bunu nəyin hesa-
bına əldə etmişik? Ancaq islahatlar he-
sabına. İslahatlar davam etdiriləcək. Bu 

islahatlar nəticə verir. Biz islahat naminə 
islahat aparmırıq. Biz məqsədyönlü, 
düşünülmüş addımlar atırıq ki, ölkəmizin 
inkişafına yeni təkan verək, hələ də 
həll olunmamış problemləri həll edək, 
nöqsanları, xoşagəlməz halları, çatışma-
yan məqamları aradan götürək və bunu 
edirik”. 

Bəli, respublikada iqtisadiyyatın 
davamlı inkişaf etdirilməsi və diver-
sifikasiyası, qeyri-neft sektorunda 
rəqabətqabiliyyətli, eyni zamanda, 
ixracyönümlü, innovasiyalara əsaslanan 
yeni istehsal sahələrinin yaradılması, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi 
ilə bağlı kompleks islahatlar barədə 
sözügedən “Doing Business 2019” 
təhlilinə görə Azərbaycan hazırda dün-
yada 10 ən islahatçı ölkə sırasındadır.

Bütün əldə edilən bu və ya digər 
uğurlar isə Azərbaycanda mənəvi ab-
havanın yaxşılaşmasını, dövlətə, onun 
rəhbərinə etimadın daha da artmasını 
şərtləndirir.

 Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Hanoyda OANA İcraiyyə Komitəsinin 
44-cü iclası başa çatıb

Təşkilatın baş katibi Vüqar Se-
yidov görülən işlər və toplantının 
gündəliyi barədə məlumat verib. 

Sonra çıxış edən OANA-nın prezi-
denti, AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin 
sədri Aslan Aslanov iclasda 
müzakirə edilən mövzulardan danı-
şaraq hazırda xəbər agentlikləri qar-
şısında ciddi çağırışların dayandığı-
nı qeyd edib. “Günümüzün ən aktual 
məsələsi isə feyk xəbərlərdir ki, 
informasiya agentlikləri üçün daha 
çox çətinliklər yarada bilər. Amma 
gündəlik işimizdə əsaslandığımız 
jurnalistika ənənələri yalan və 
çaşdırıcı xəbərlərin qarşısında bir 
sipərdir. OANA-da birləşən xəbər 
agentliklərinin hamısı çoxillik, hətta 
bir əsrə yaxın tarixə malik olan 
media qurumlarıdır. Ona görə də 
OANA həqiqətən ən etibarlı xəbər 
istehsalçılarının komandasıdır. 
Feyk xəbərlərin dövran etdiyi bir 
zamanda bu, bizim ən böyük üstün-
lüyümüz və ən böyük dəyərimizdir”, 
- deyə OANA-nın prezidenti bildirib. 

Aslan Aslanov OANA-nın 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
məsələlərinə diqqət çəkərək sədr 
olaraq AZƏRTAC-ın bu məqsədlə 
hazırladığı və Tehran iclasın-
da müzakirə olunan təkliflərin 
zərurətdən yarandığını bildirərək 
deyib: “Bu zərurətlər nədir? Bun-
lar OANA-nın Nizamnaməsinin 
daha da təkmilləşdirilməsi, ar-
tıq 7 yaşına qədəm qoyan, daha 
köhnə texnologiyalara əsaslanan 
veb-saytın yenilənməsi, qabaqcıl 
üzv agentliklərin təcrübəsindən 
yararlanmaq kimi təşəbbüslərdir. 
Ona görə də həm indi, həm də 
gələcəkdə bu istiqamətdə istənilən 
təşəbbüsləri ümumi maraqlar 
naminə dəstəkləməyə hazırıq”.

Sonra baş katib Vüqar Seyidov 
İcraiyyə Komitəsinin işçi qrupu 
tərəfindən hazırlanan və təşkilatın 
Nizamnaməsinə daxil edilməsi üçün 
irəli sürülən təklifləri səsləndirib. 
Sənədə dəyişikliklər və əlavələr 
əsasən üzvlüyə qəbul qaydaları ilə 

bağlıdır. Təkliflər Komitə üzvləri 
tərəfindən razılıqla qəbul edilib və 
səsə qoyulması üçün bu ilin noyab-
rında Seulda keçiriləcək Baş Assamb-
leyaya çıxarılmasına tövsiyə olunub. 

İclasda Koreya Respublikası-
nın Yonhap və Vyetnamın VNA 
agentliklərinin nümayəndələri 
feyk xəbərlərlə mübarizə, onların 
müəyyən edilməsi yolları ilə bağlı 
məruzələrlə çıxış ediblər. 

Sonra OANA Mükəmməllik Mü-
kafatı qalibinin müəyyən edilməsi 
üçün İcraiyyə Komitəsi üzvləri 
arasında keçirilən səsvermənin 
nəticələri açıqlanıb. Agentliklər 
müsabiqədə iştirak etmək üçün öz 
məhsullarını və layihələrini təqdim 
ediblər. Birinci yeri eyni sayda səs 
qazanan Sinxua və VNA agentlikləri 
tutub. İkinci yerdə TASS, üçüncü 
yerdə isə AZƏRTAC (Uşaq Bilik Por-
talı) qərarlaşıb. 

Müsabiqədə ümumilikdə 12 
agentlik öz layihəsi ilə iştirak edib. 

Sonra Koreya Respublikasının 
Yonhap agentliyinin OANA-nın 
17-ci Baş Assambleyasının Seulda 
keçirilməsi ilə bağlı görülən il-
kin işlər barədə məlumatı təqdim 
edilib. Bolqarıstanın BTA agentli-
yinin rəsmisi isə bu ilin iyununda 
Sofiyada keçiriləcək Dünya Xəbər 
Agentlikləri Konqresinin təşkilati 
məsələlərindən danışıb. 

İclasın bağlanış mərasimində çı-
xış edən Aslan Aslanov Dünya Xəbər 
Agentlikləri Konqresinin və OANA-
nın sədri olaraq AZƏRTAC-ın BTA 
və Yonhap agentliklərinə təşkilati 
işlərdə kömək göstərdiyini və sədrlik 
başa çatanadək bu istiqamətdə 
səylərini əsirgəməyəcəyini vurğu-
layıb. İclasın işində fəal iştirakla-
rına görə o, İcraiyyə Komitəsinin 
üzvlərinə təşəkkürünü bildirib. 

Bununla da OANA İcraiyyə 
Komitəsinin Hanoyda keçirilən 
 44-cü iclası başa çatıb.

AZƏRTAC

Son bir ilin ən mühüm layihələri 
ölkəmizin nüfuzunu daha da artırıb 

AZƏRTAC-ın sədrliyi və Vyetnamın VNA  agentliyinin 
ev sahibliyi ilə Hanoyda keçirilən Asiya və Sakit Okean 
İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) İcraiyyə 
Komitəsinin  44-cü iclasının növbəti sessiyaları keçirilib. 
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Fevralın ilk günlərində Dağlıq 
Şirvanın bir neçə rayonunda baş vermiş 
zəlzələdən dərhal sonra Şamaxı və 
Ağsu rayonlarına səfər edən dövlət 
başçımızın həmin addımı təkcə 
təbii fəlakətlə üzləşmiş rayonlarda 
deyil, ölkənin hər yerində yüksək 
qiymətləndirilmişdi. Prezidentin 
zərərçəkmiş insanların yanında olmasını 
yüksək qiymətləndirən Şamaxı sakini 
Süburə Həsənova jurnalistlərə verdiyi 
müsahibədə deyib: “Prezidentimizin 
sakinlərlə görüşündə “Azərbaycan 
dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə 
sizin arxanızdadır” – deməsi hamı kimi 
mənim də qəlbimdə iftixar hissi doğurdu. 
Hiss etdik ki, tək deyilik. Dövlətimiz, 
Prezidentimiz həm xoş, həm də dar 
günümüzdə bizimlə bir yerdədir”.

Zəlzələdə dağılmış evi cəmi bir 
ay müddətində yüksək keyfiyyətlə 
tikilib təhvil verilməsindən ürəkdolusu 
danışan Saray nənə sevincini bu 
cür ifadə edib: “Prezidentin xanımı ilə 
birlikdə bizim təzə evə gəlməsi həyatımın 
ən xoşbəxt, sevincli anıdır. Onun tapşırığı 
ilə bu gözəl ev bir ayın içində tikildi. Bunu 
sevimli Prezidentimizin Qadınlar bayramı 
münasibətilə mənə hədiyyəsi kimi qəbul 
etdim”.

Kütləvi informasiya vasitələrində 
oxuyuruq: “Bakının Nizami rayonundakı 
“Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğından dərhal sonra Prezident 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirənin 
keçirilməsi, məsələ ilə əlaqədar 
komissiyanın yaradılması, yanğın 
nəticəsində zərərçəkmiş sahibkarlara 
maddi yardımın göstərilməsi “İlham 
Əliyev hər bir azərbaycanlının 
Prezidentidir” – fikrini təsdiq edir”.

Dövlət başçımızın bu qəbildən 
olan addımları heç kəsin nəzərindən 
yayınmır. Məsələn, “Facebook” 
dostumuz, həmkarımız, Lənkəran Dövlət 
Universitetinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Esmira İsmayılova yazır: 
“Prezident İlham Əliyevin şəhid ailələri 
ilə görüşdə çıxış etdiyi tribunanı tərk 
edərək zalın içərisinə, gəzməyə çətinlik 
çəkən şəhid anasının yanına getməsi, 
onun əlindən və ağ saçlarından öpməsi 
milyonlarla insanın yaddaşına birdəfəlik 
yazıldı. Prezident həmin addımı ilə bu 
ölkədə kimin daha böyük ehtirama layiq 
olduğunu bir daha göstərdi”.

Daha bir dostumuz, Demokratik 
Azərbaycan Dünyası Partiyasının 
sədri Əlisahib Hüseynov öz “feysbuk” 
hesabında yazır: “2018-ci il aprel ayının 
18-də Milli Məclisdə keçirilən andiçmə 
mərasimində çıxış edən Prezident  
İlham Əliyev yeni islahatların 

aparılacağının anonsunu vermişdi: 
“Növbəti illərdə biz çox ciddi islahatlar 
aparacağıq, islahatları dərinləşdirəcəyik, 
əminəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış 
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır”.

Bu gün artıq Azərbaycanda 
islahatların yeni bir dalğasının 
başlandığını hər yerdə, hər addımda 
hiss edirik. Prezident islahatlarla bağlı 
vədinə əməl edir və cəmiyyətdə bu 
islahatların müsbət nəticələrinə böyük 
ümid və inam var. Bəzi marginal 
qüvvələri, radikal ünsürləri nəzərə 
almasaq, vətəndaşlarımız Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi islahatları 
yüksək qiymətləndirir və dəstəkləyir. 
Bunu Fransanın “Opinion Way” şirkətinin 
bu ilin martında Azərbaycanda keçirdiyi 
rəy sorğusu da sübut edir. Sorğunun 
nəticələrinə görə, respondentlərin 80,1 
faizi ölkədəki mövcud ictimai-siyasi 
və sosial-iqtisadi sabitliyin qorunub 
saxlanılmasını Prezident İlham Əliyevin 
fəaliyyətinin ən uğurlu nəticəsi kimi 
dəyərləndirib”.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər 
üzrə köməkçisi – şöbə müdiri, 
professor Əli Həsənov “On beş 
illik prezidentlik dövrünün möhtəşəm 
zəfər salnaməsi” adlı məqaləsində 
qeyd edir ki, cənab İlham Əliyevin 
ali dövlət vəzifəsində ilk günlərdən 

başlayaraq, nümayiş etdirdiyi yüksək 
idarəçilik məharəti, qətiyyətli və 
milli maraqlara söykənən daxili və 
xarici siyasəti, seçkiqabağı təşviqat 
dövründə səsləndirdiyi “Mən hər bir 
azərbaycanlının prezidenti olacağam!” –  
ifadəsi qısa müddətdə ona xalq arasında 
geniş populyarlıq, sonsuz inam və etibar 
qazandırdı. Elə bu səbəbdən 2008, 2013 
və 2018-ci illərdə keçirilən prezident 
seçkilərində də İlham Əliyev yenidən 
inamlı qələbə qazanıb:

“Cənab İlham Əliyev prezidentliyi 
dövründə ölkədə ictimai və sosial 
xidmətlər sahəsində ciddi institusional 
islahatlar aparıb. Onun müvafiq 

fərman və sərəncamı ilə 2012-ci ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar Agentliyi təsis edilmiş, 
dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə 
göstərilən xidmətləri vahid sistemdə 
birləşdirən “ASAN xidmət” mərkəzləri 
yaradılıb. Bu mərkəzlərə 2013–2018-
ci illər ərzində 24 milyona yaxın 
müraciət daxil olmuş, xidmətlərin 
əhali arasında bəyənilmə əmsalı 
100 faizə yaxınlaşıb. Dünyada 
Azərbaycanın brendi kimi tanınmış 
“ASAN xidmət” modeli artıq başqa 
ölkələrdə də tətbiq edilir. Prezident  
İlham Əliyev 2018-ci ilin avqustunda 

əhalinin məşğulluğu, əmək və sosial 
müdafiəsi ilə bağlı çevik və innovativ 
xidmətlər göstərilməsi üçün Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
nəzdində “Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat Agentliyi”ni (DOST) yaradıb”.

Təbii ki, bütün bunlar xalqın həyat 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün, 
ölkə vətəndaşının daha da firavan 
yaşamasının təmin edilməsi üçün 
atılan addımlardır. Son nəticədə isə 
həmin addımlar “xalq – iqtidar” birliyinin 
möhkəmlənməsini təmin edir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Məhkəmələr 300 minədək işin 
icraatına xitam vermişdir

Son dövrdə ölkə başçısının 
bir-birinin ardınca imzaladığı 
fərman və sərəncamlar xalq 
tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi 
ilə qarşılanır. Respublika-
mızda maliyyə imkanlarının 
genişlənməsi, iqtisadi inkişaf 
templərinin artması digər 
sahələr kimi, əhalinin xarici 
valyutada olan borclarının 
ödənilməsinə də dövlət dəstəyi 
göstərilməsi üçün şərait 
yaratmışdır. Dövlət başçısının 
insan amilinə verdiyi yüksək 
dəyər problemli kreditlərin 
yaratdığı narahatlığa, məhkəmə 
çəkişmələrinə birdəfəlik son 
qoydu.

Milli Məclisin deputatı, 
Demokratiya və İnsan Hüquq-
ları Komitəsinin sədri, hüquq 
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Çingiz Qənizadə Prezident  
İlham Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasın-
da fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” fərmanının 
dünyada analoqu olmadığı-
nı dedi. Bildirdi ki, son illər 
ölkəmizdə problemli kreditlərlə 
bağlı məsələ gündəmdə idi. 
Xarici valyuta ilə götürülmüş 
kreditlər uzun illər idi ki, əhalini 
ciddi narahat edirdi. Təxminən 
800 min insan bu problemlə 
qarşılaşmışdı:

 “Ümid edirdim ki, cənab 
Prezident problemli kreditlərin 
həlli istiqamətində mütləq 
qətiyyətli addım atacaq. Çünki 
dövlətimizin başçısının həyata 
keçirdiyi siyasi kursun əsasını 
insan amili təşkil edir. Digər 
tərəfdən, cəmiyyətimizin 
bəlasına çevrilən problem-
li kreditlər məsələsi yalnız 
maddi deyil, həm də mənəvi bir 
problemə çevrilmiş, insanların 
həyatında, məişətində ciddi 
çətinliklər yaratmışdı. Bütün 
bunlar bu il fevralın 28-də 
 Prezident İlham Əliyevin prob-
lemli kreditlərlə bağlı imzaladığı 
fərmanla öz həllini tapdı. Bu 
fərmanın imzalanmasından son-
ra məhkəmədə olan 300 minə 
yaxın işin icraatına xitam verildi. 
Ölkənin sosial həyatı üçün 
olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb 
edən, 800 mindən artıq insanın 
problemli kredit narahatlığı-
nı aradan qaldıran bu addım 
Azərbaycan Prezidentinin yüksək 

humanizmini, onun daim ölkə 
vətəndaşının yanında olduğunu 
bir daha nümayiş etdirdi”.

Ç.Qənizadə dedi ki, 2015-ci 
ildə manatın devalvasiyası 
vətəndaşları banklarla bağlı 
böyük problemlə üz-üzə qoy-
muşdu. Bu müddət ərzində yüz 
minlərlə vətəndaş məhkəmə 
çəkişmələri ilə üzləşmişdi. 
Problem ildən-ilə dərinləşir, 
narazılıqlar artırdı. Səbəb aydın 
idi: “Vətəndaş götürdüyü kredit 
məbləğindən bir neçə dəfə 
artıq maliyyə yükü altına düş-
müşdü. Cənab Prezidentin bu 
məsələ ilə əlaqədar imzaladığı 
fərmanında isə vətəndaşların 
üzərinə yığılmış bu yükün tam 
aradan qaldırılması öz əksini 
tapdı. Məlum fərmanda bildirilir 
ki, 2012-ci il yanvarın 1-dən 
2015-ci il fevralın 21- dək olan 
kredit borclarının hər dolları 
üçün dövlət büdcəsindən 25 
qəpik ödəniləcək. 2015-ci il 21 
fevralından 21 dekabrınadək 
verilən dollar kreditlərinin hər 
dolları üçün 60 qəpik dövlət 
büdcəsindən ödəniləcək. Bu 
fərman qüvvəyə minəndən 
sonra problemli kreditlərlə bağlı 
bütün məhkəmə işlərinə xitam 
veriləcəyi , güzəştlər tətbiq 
ediləcəyi şübhəsiz idi. Çünki 
dövlət başçısının imzaladığı 
fərmanda məhkəmədə olan 
işlərin geri çağırılması ilə bağlı 
müddəa da yer alırdı. Fərmanın 
6.2 maddəsində qeyd edilir 
ki, fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş 
kredit borclarının restrukturiza-
siya olunacağını nəzərə alaraq, 
banklar bir ay müddətində 
həmin kreditlərə hesablan-
mış faizlərin silinməsini və 
məhkəmədə olan işlərin geri 
çağırılmasını təmin edən 

tədbirlər görsünlər.
8.10 maddəsində isə 

məhkəmədə olan işlərin geri 
çağırılmasına aydınlıq gətirilir: 
“Məhkəmədə olan işlərin 
geri çağırılması dedikdə, 
vaxtı keçmiş kredit borcları 
ilə bağlı məhkəmələrdə olan 
iddialardan imtina edilməsi 
və icra sənədi üzrə icraata 
xitam verilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikası Mülki 
Prosessual Məcəlləsinin və 
“İcra haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 
tələblərinə uyğun tədbirlər 
görülməsi nəzərdə tutulur”.

Ç.Qənizadə bu məsələnin 
artıq öz həllini tapdığını bil-
dirdi. Dedi ki, məhkəmələrdə 
problemli kreditlərlə bağlı yüz 
minlərlə işə baxılırdı, çoxlu 
sayda insan hətta həbs cəzası 
almışdı. Bu məsələ ilə bağ-
lı Ali Məhkəmədə keçirilən 
müşavirədə mən də iştirak edir-
dim. Müşavirədə də qeyd edildi 
ki, bu sənədin icrası ilə əlaqədar 
bütün lazımi tədbirlər görü-
lüb. Artıq bu problem aradan 
qaldırıldı və qeyd etdiyim kimi, 
300 minə yaxın işin icraatına 
xitam verildi. Göründüyü kimi, 
cənab Prezidentin imzaladığı 
fərmandan irəli gələn tələblər 
yüksək səviyyədə yerinə yetiril-
di. Məndə olan məlumata görə, 
2018-ci ildə Ali Məhkəmənin 
Mülki Kollegiyasında kredit 
müqaviləsi və bank əmanəti, 
bank hesabatı müqaviləsi üzrə 
3107 qərar qəbul edilib”.

Ç.Qənizadə dedi ki, prob-
lemli kreditlərlə bağlı icraatına 
xitam verilmiş işlər hazırda 
məhkəmələrdə olan, baxılıb 
qurtarmış və icraya yönəldilmiş 
işlərdir: “Hesab edirəm ki, 
məhkəmələr bu məsələlərin 
dayandırılmasında tamamilə 
düzgün qərar qəbul ediblər. 
Məhkəmənin bitməsi hələ 
icraya yönəldilmək demək 
deyil. Çünki hər bir vətəndaşın 
digər məhkəmə instansiya-
larına şikayət etmək hüququ 
var. Cənab Prezidentin məlum 
fərmanı bütün bu narahatlığa 
birdəfəlik son qoydu”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Bunlardan başqa, dövlət başçısı 
indiyədək bir sıra şair və yazıçıları 
mənzillə təmin edib, onlara müalicə və s. 
məsələlərdə qayğısını əsirgəməyib. Bədii 
əsərlərin çapına, təbliğinə şərait yaradıb. 
Klassiklərin sovet dövründə kiril əlifbası 
ilə dərc olunan əsərləri yenidən latın 
əlifbası ilə işıq üzü görüb. Müntəzəm 
olaraq kitab sərgiləri keçirilib. Şübhəsiz 
ki, bütün bunlar ədəbiyyatın yeni intibahı 
üçün geniş imkanlar açıb.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
mədəniyyət siyasəti də son 16 ildə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilib. Bu sahə ilə bağlı qəbul 
olunan dövlət proqramları mədəniyyətin 
inkişafını şərtləndirib. Demək olar ki, 
bütün mədəniyyət obyektləri təmir 
edilib, yeniləri istifadəyə verilib. 
Mədəniyyətimizin dünyaya inteqra-
siyası istiqamətində mühüm layihələr 
gerçəkləşdirilib. Hələ 10 il bundan əvvəl 
Bakının “İslam mədəniyyətinin paytaxtı” 
elan olunması, baş şəhərimizin ənənəvi 
mədəniyyətlərarası dialoq və humani-
tar forumlara evsahibliyi etməsi kimi 
çoxsaylı tədbirlər zəngin milli-mənəvi 
dəyərlərimizin beynəlxalq aləmdə tanın-
masında önəmli rol oynayıb. 

Yeri gəlmişkən, ötən illər ərzində 
mədəniyyətimizin inkişafında, milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
və təbliğində Birinci vitse-prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyeva 
müstəsna xidmətlər göstərib. Fond 
tərəfindən muğam sənətimizin inkişafı, 
mədəniyyətimizin dünyada tanınması, 
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliği 
yönündə çoxsaylı tədbirlər keçirilib. 

Paytaxtda Muğam Mərkəzi, müasir 
memarlıq üslubunda inşa edilən Xalça 
Muzeyi fəaliyyətə başlayıb. 

UNESCO-nun iqamətgahında “Dədə 
Qorqud” dastanının 1500 illiyinə həsr 
olunan möhtəşəm tədbir, Brüsseldə 
“Dədə Qorqud” abidəsinin açılış 
mərasimi, Fransa senatının muzeyində 
20 Azərbaycan rəssamının 70-dən çox 
əsərinin nümayişi, Paris və  Strasburqda 
Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi 
ilə bağlı konsert və sərgilərin real-
laşdırılması, Romada mütəfəkkir şair 
Nizami Gəncəvinin abidəsinin ucal-
dılması Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin layiqli təbliğinə çevrilib. 

Bir məsələni də xüsusi qeyd etməyi 
zəruri bilirəm. Sözügedən dövrdə bir 
sıra görkəmli şəxsiyyətin, o cümlədən 
Tiflisdə Mirzə Şəfi Vazeh, Mirzə Fətəli 
Axundzadə, Həsən bəy Ağayev və 
Fətəli xan Xoyskinin qəbirüstü abidələri 
yenidən düzəldilib. Cavad xanın qəbri 
üzərində məqbərə ucaldılıb. Bunun-
la yanaşı, müqəddəs ocaqlarımız – 

Mərdəkanda 16-cı əsrə aid “Pir Həsən” 
ziyarətgahı, Binədə “Möhsün Səlim”, 
Buzovnada “Cümə” məscidləri, Bakıda 
“Müqəddəs Məryəmin miladı” kilsəsi 
əsaslı təmir olunub. 

Azərbaycanın digər tarixi abidələri, 
maddi mədəniyyət ocaqları da yüksək 
keyfiyyətlə bərpa və təmir olunub. Dövlət 
başçısının sərəncamı ilə Keşikçidağ, 
Yanardağ, Xınalıq, Atəşgah tarixi-mədəni 
qoruq kimi elan olunub. Qobustan qoru-
ğunun yeni inzibati binasının və müasir 
texnologiya ilə təchiz edilmiş ekspozi-
siyasının açılışı reallaşıb. “Qala” Dövlət 
Qoruğunun bazasında “Qala” Etnoqrafik 
Muzey Kompleksi yaradılıb. 

Azərbaycanda muğam sənəti yeni 
inkişaf mərhələsinə daxil olub. Mehriban 
xanım Əliyevanın təşəbbüsü, Prezident 
İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2005-ci 
ilin avqustunda Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzinin təməli qoyulub, 2008-ci il 
dekabrın 27-də isə modern memarlıq 
üslubunda ucaldılan Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib. 

Bu məqamda bir müddət bundan 
əvvəl Prezident İlham Əliyevin Ağdama 
növbəti səfərində Quzanlı qəsəbəsində 
milli memarlıq üslubunda inşa olunmuş 
Muğam Mərkəzi ilə tanışlıq zamanı dedi-
yi sözləri xatırlatmaq istərdim: “Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın muğama göstərdiyi diqqət he-
sab edirəm ki, bütün cəmiyyət tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilir. Biz son illərdə 
muğamın, demək olar ki, dirçəlməsini gö-
rürük. Biz əsrlər boyu bu gözəl sənətimizi 
yaşatmışıq, inkişaf etdirmişik, ancaq son 
illərdə muğamın Azərbaycanda inkişafına 
çox böyük təkan verildi. Ənənəvi muğam 
müsabiqələri keçirilir və Azərbaycan 
televiziyası ilə canlı yayımlanır. Bu 
müsabiqələrin çox böyük əhəmiyyəti 
var. Həm gənc nəsil yetişir, həm gənc 
istedadlar gələcəyə yol tapırlar, həm də 
muğamın nə qədər gözəl sənət olduğunu 
bütün Azərbaycan vətəndaşları görür, peyk 
vasitəsi ilə bütün dünya da görür…”.

Ədəbiyyatımız, mədəniyyət və 
incəsənətimiz bu gün dövlət qayğısı ilə 
əhatələnib. Prezident İlham Əliyevin 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündə də 
bunun bir daha şahidi olduq. Bir daha 
gördük ki, ölkə rəhbəri sənətə yüksək 
dəyər verir, sənətkarlara həssaslıqla yana-
şır, onlara böyük diqqət və qayğı göstərir. 
Təbii ki, bu, ədəbiyyat, mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərini sevindirir, onları 
yeni yaradıcılıq axtarışlarına ruhlandırır.

Hüseynbala MİRƏLƏMOV, 
Milli Məclisin deputatı, 

yazıçı-dramaturq

“Xalq – iqtidar” birliyinin
Azərbaycan modeli

Dünyada maliyyə və iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi, bir sıra iri şirkətlərin öz 
fəaliyyətlərini dayandırdığı bir vaxtda Azərbaycanda iri infrastruktur layihələrinin 
reallaşdırılması, əhalinin həyat tərzinin daha da yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin 

açılması istiqamətində qarşıya qoyulan vəzifələr uğurla icra olunur. Son illər imzalanan 
fərman və sərəncamlar, həyata keçirilən islahatlar, dövlət idarəçiliyindəki yeniliklər bir 
daha təsdiqlədi ki, ölkəmizdə əhalinin rifahını daha da yüksəltmək, sosial müdafiəsini 
və həyat səviyyəsini təmin etmək dövlətin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının 
prioritetlərindəndir.

Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev son 16 ildə 
klassik və müasir ədəbiyyatımızın inkişafına, yazıçı və 
şairlərimizin yubileylərinin təşkilinə, ədəbiyyatımızın 
beynəlxalq miqyasda təbliğinə böyük önəm verib. 
Möhtərəm Prezident tərəfindən indiyədək Nizami 
Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, M.F.Axundov, Xurşidbanu 
Natəvan, M.Ə.Sabir, Hüseyn Cavid, Rəsul Rza, İlyas 
Əfəndiyev, Almas Yıldırım, Mikayıl Müşfiq və digər 
görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsi 
barədə müvafiq sərəncamlar imzalanıb. Bir sıra yaşlı 
şair və yazıçı ömürlük Prezident təqaüdü ilə təmin 
olunub. Gənclərin isə yaradıcılıq imkanlarının üzə 
çıxması məqsədilə onlara birillik təqaüdlər verilib və  
10 ildən çoxdur ki, bu, davam edir.

Ədəbiyyat və mədəniyyətimizin hamisi

Neftçilər parkı müasir istirahət 
və əyləncə mərkəzinə çevrilib

Təsadüfi deyil ki, 
şəhərimizdə bərpaya ehtiyacı 
olan parkların yenidən 
abadlaşdırılması, orada 
istirahət üçün hər cür şəraitin 
yaradılması “Bakı şəhərinin 
və onun qəsəbələrinin 
sosial-iqtisadi inkişafına 
dair Dövlət Proqramı” 
çərçivəsində həyata keçirilir. 
Prezident İlham Əliyevin 
və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
Bakının Suraxanı rayonunun 
Qaraçuxur qəsəbəsində 
yenidən qurulmuş Neftçilər 
parkı ilə tanışlığı da bu 
sahənin dövlətin fəaliyyətində 
mühüm yer tutduğunu 
göstərir. Elə bununla bağlı 
Qaraçuxur qəsəbəsinin sakini 
olan əmək veteranı Firudin 
İbrahimov öz təəssüratlarını 
qəzetimizlə bölüşdü:

– Yarım əsrə yaxındır ki, 
bu parkın yaxınlığında yaşa-
yıram. Neftçilər parkı illərdir, 
mənim üçün doğma məkana 
çevrilib. Onun müxtəlif illərdə 
vəziyyəti indi də mənim gözü-
mün önündədir. Boş zamanla-
rımda istirahət etmək, gəzmək 
üçün gəldiyim Neftçilər 
parkının vəziyyəti son 
dövrlərdə qənaətbəxş deyildi. 
Sakinlərin, eləcə də uşaqların 
burada istirahəti üçün şərait 
yox idi. Bura tamamilə unu-
dulmuşdu. Sakinlər həmişə 
arzulayırdılar ki, park yenidən 
bərpa edilsin, daha müasir və 
gözəl olsun. Çox sevinirəm ki, 
dövlət proqramı çərçivəsində 
Neftçilər parkı əvvəlkindən 
də gözəl və müasir parka 
çevrildi. Cənab Prezident 
İlham Əliyevin və  birinci 
 vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın Neftçilər 
parkına gələrək sakinlərlə 
görüşməsi biz sakinlərdə bö-
yük ruh yüksəkliyi yaratdı. 

Parkda meşə zolağının 
salınması, velosiped yolla-
rının çəkilməsi, uşaqların 
əylənməsi üçün xüsusi 

attraksionların quraşdırıl-
ması əhalinin ürəyincədir. 
Parkda idmana həvəsi olan 
uşaqlarımız da unudulmayıb, 
onlar üçün uşaq idman və 
futbol meydançaları salı-
nıb, trenajorlar quraşdırılıb. 
“Veteranlar guşəsi” təşkil 
edilib. Artıq bundan sonra 
bura bizim kimi veteranların 
sevimli məkanına çevriləcək. 
Vətənin bütövlüyü uğrunda 
şəhid olmuş Milli Qəhrəman 
Cavanşir Rəhimovun parkda 
büstünün bərpası isə xüsusilə 
alqışalayiqdir. Axı bu cür 
oğulların tanıdılması gənc 
nəslin vətənpərvərlik ruhun-
da böyüməsində mühüm rol 
oynayır. Daha nə istəyirik?! 
Bizim kimi ömrünün çox 
hissəsini əməyə sərf etmiş 
veteranlar üçün parkda 
yaradılmış şərait və buradakı 
səliqə-sahman, təmiz hava 
nəyə desən dəyər. Artıq bun-
dan sonra biz sakinlər daha 
həvəslə parka gəlib istirahət 
edə biləcəyik. 

Söhbətləşdi:  
Əfsanə BAYRAMQIZI,  

“Xalq qəzeti” 

Gözəlliyinə və şəninə nəğmələr 
 qoşulan Bakı istər qədimliyi, istərsə 

də  müasirliyi ilə şəhər sakinlərinin və 
əcnəbilərin gözlərini oxşayır. İldən-ilə 
simasını dəyişən, daha da gözəlləşən 
paytaxtımız həm də parkları, bağları ilə 
tanınır və sevilir. İndi şəhərin elə rayonu 
olmaz ki, orada əhalinin istirahəti üçün 
nəzərdə tutulmuş parklar olmasın. 
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İnsanların həyatının yaxşılaşdırılması Prezidentin 
həyata keçirdiyi strategiyanın əsasını təşkil edir

Bu fikirlər aprelin 20-də Şəki 
şəhərində Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə sosial-iqtisadi sahədə 
uğurla reallaşdırılan islahatlara, 
vətəndaşların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində görülən 
işlərə həsr olunmuş “Uğurlu sosial 
siyasətin yeni hədəfləri” mövzusunda 
regional müşavirədə səsləndirilib.

Azərbaycan Respublikası Baş 
nazirinin müavini, Yeni Azərbaycan 
Partiyası sədrinin müavini-icra katibi Əli 
Əhmədovun, Milli Məclisin deputatları-
nın, YAP Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ rayon təşkilatlarının 
fəallarının, Şəki ictimaiyyəti 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə 
əvvəlcə Heydər Əliyev Mərkəzinin qar-
şısında ulu öndərin abidəsi önünə gül 
dəstələri düzülüb, dahi rəhbərin xatirəsi 
ehtiramla yad edilib.

Sonra Baş nazirin müavini və qo-
naqlar Heydər Əliyev Mərkəzində yara-
dılan şəraitlə yaxından tanış olublar.

Müşavirəni Şəki Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov 

açaraq, ölkəmizdə aparılan uğurlu 
sosial-iqtisadi islahatlardan danışıb. 
Bildirilib ki, İlham Əliyevin 15 illik prezi-
dentlik fəaliyyətinin təhlili dövlətimizin 
başçısının sosial məsələlərin həllinə 
həmişə xüsusi diqqət göstərdiyini 
təsdiqləyir. Hakimiyyətə gəldiyi 
ilk günlərdə dövlətimizin başçısı 
ölkə daxilində aparılan siyasətin 
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının 
dayanacağını və əhalinin yaşayış 
səviyyəsinin artırılmasının onun əsas 
hədəfləri sırasında olacağını elan et-
mişdi. Ötən dövr göstərdi ki,  Prezident 
İlham Əliyev öz prioritetlərinə, verdiyi 
vədlərə sadiqdir.

Elxan Usubov qeyd edib ki, 
dövlətimizin başçısının regionların so-
sial-iqtisadi inkişafına diqqət və qay-
ğısı sayəsində son illər ölkənin digər 
bölgələri kimi, Şəki şəhəri də yeni 
inkişaf mərhələsini yaşayır. Şəhərdə 
kompleks yenidənqurma işləri görülür, 
yeni istehsal sahələri yaradılır, sosial 
obyektlər istifadəyə verilir, infrastruk-
tur yaxşılaşdırılır. Diqqətə çatdırılıb 
ki, son illərdə Şəkidə 41 məktəb, 

18 uşaq bağçası, 6 səhiyyə və 11 
mədəniyyət müəssisəsi tikilib və ya 
əsaslı təmir olunub. Şəki şəhərinin su 
təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin 
yenidən qurulması işləri davam etdi-
rilib, yaşayış məntəqələrinin 86 faizi 
qazlaşdırılıb, yüksək keyfiyyətli yeni 
yollar çəkilib. “ASAN Həyat” komp-
leksinin açılması isə sakinlər üçün ən 
böyük hədiyyə olub.

Müşavirədə çıxış edən Baş 
nazirin müavini, Yeni Azərbaycan 
Partiyası Sədrinin müavini-icra 
katibi Əli Əhmədov Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün 
sahələrdə əldə olunan uğurlardan 
bəhs edib. Bildirib ki, bir il bundan 
əvvəl xalqımız növbəti dəfə İlham 
Əliyevi yenidən prezident seçdi. Xalq 
tərəfindən belə bir seçimin edilməsi 
vətəndaşların ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasətinə hörmətinin, inamı-
nın ifadəsi olmaqla yanaşı, Prezident 
İlham Əliyevin Azərbaycanın inkişafı 
yolunda əldə etdiyi nailiyyətlərinə, 
uğurlarına verilən qiymətdir.

Əli Əhmədov deyib: “2018-ci 
ildə keçirilən seçkilərdən bir il son-
rakı müddətdə çox əhəmiyyətli, 
həyatımızın bütün sahələrini əhatə 
edən dəyişikliklər baş verib. Bu 
dəyişikliklər arasında diqqəti xüsusi 
cəlb edən məsələ vətəndaşlarımızın 
rifah halının yaxşılaşdırılması ilə 
əlaqədar çox əhəmiyyətli və geniş-
miqyaslı strategiyanın reallaşmasıdır. 
Prezident seçkilərindən sonra İlham 
Əliyevin imzaladığı ilk fərman da 
məhz vətəndaşlarımızın sosial rifah 

halının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar 
olub. Ötən bir ildə həyata keçirilən 
çoxmiqyaslı tədbirlər çərçivəsində 
sosialyönümlü, sosial strategiyanın 
həyata keçirilməsi ilə bağlı Prezident 
tərəfindən çox vacib sənədlər imza-
lanıb. Nəticə etibarilə Azərbaycan 
vətəndaşlarının sosial rifahının yaxşı-
laşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli 
addımlar atılmağa başlanıb”.

Baş nazirin müavini qeyd edib ki, 
Prezidentin imzaladığı sərəncamlarla 
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı 
38 faiz artırılaraq, 130 manatdan 
180 manata qaldırılıb. Beləliklə, 
Azərbaycanda təxminən 600 mindən 
çox insanın yaşayış səviyyəsində, 
aldığı əməkhaqlarında ciddi artım 
baş verib. Eyni zamanda, minimum 
pensiyaların 116 manatdan 160 
manata çatdırılması nəticəsində yenə 
də təxminən 600 mindən çox insanın 
pensiyasında əhəmiyyətli artım baş 
verib ki, bu da onların rifahının yaxşı-
laşmasına kömək göstərəcək.

Müşavirədə Azərbaycan Ağ-
saqqallar Şurasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Fəttah Heydərov, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının Tarix İnstitutunun direktoru, 
YAP Siyasi Şurasının üzvü, deputat, 
akademik Yaqub Mahmudov, YAP 
Balakən rayon təşkilatının sədri, Siya-
si Şuranın üzvü Azad Balayev və YAP 
Zaqatala rayon təşkilatının sədri Habil 
Qurbanov mövzu ilə bağlı çıxış edib, 
həyata keçirilən uğurlu sosial siyasət 
haqqında danışıblar.

AZƏRTAC

Seçenov Universitetinin Bakı filialında 
“Açıq qapı” günü keçirilib

 � Aprelin 20-də İ.M.Seçenov adına Birinci 
Moskva Dövlət Tibb Universitetinin (Birinci 
MDTU, Seçenov Universiteti) Bakı filialında 
“Açıq qapı” günü keçirilib.

Tədbirdə Rusiya ali 
məktəbinin Bakı filialının 
rektoru, professor Əziz 
Əliyev, İ.M.Seçenov adı-
na Birinci MDTU-nun 

təhsil xidmətlərinin ixracı 
şöbəsinin rəisi Nikita Soko-
lov, abituriyentlər və onların 
valideynləri iştirak ediblər. 

Qonaqlara filialda tədris 

prosesi barədə ətraflı 
məlumat verilib. Qeyd edilib 
ki, burada tədris İ.M.Seçenov 
adına Birinci MDTU-nun apa-
rıcı professor və müəllimləri 
tərəfindən Moskva Uni-
versitetinin tədris planları 
və proqramları əsasında 
həyata keçirilir. Filialda təhsil 
müddəti altı ildir. Buranı 
bitirənlərə verilən diplom, 
eyni zamanda Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazir-
liyi tərəfindən nostrifikasiya 
edilir. Filialın klinik bazaları 
və tələbələrin təcrübə keçdiyi 
xarici klinikalar haqqında 
məlumat verilib. 

Abituriyentlər və onların 
valideynləri filiala sənəd 
qəbulu və qəbul imtahanla-
rının keçirilməsi qaydaları ilə 
tanış ediliblər. 

AZƏRTAC

Daxili işlər nazirinin birinci müavini 
Qubada vətəndaşların qəbulunu keçirib

 � Azərbaycan Respublikasının daxili 
işlər nazirinin birinci müavini, polis general-
leytenantı Vilayət Eyvazov aprelin 20-də Quba 
Rayon Polis Şöbəsində qəbul keçirib.

Daxili İşlər Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, Quba, Qusar, 
Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, 

Xızı şəhər və rayonlarından 
müraciət edən 15 vətəndaşı 
qəbul edən Vilayət Eyva-
zov onların polisin fəaliyyəti 

ilə bağlı müraciətlərini 
dinləyib, problemlərinin 
qanunvericiliyə uyğun və 
operativ şəkildə həlli üçün 
konkret tapşırıqlar verib. 
Müraciətlərin əksəriyyəti 
yerindəcə həllini tapıb.

AZƏRTAC

“Azərpoçt” MMC problemli kredit sahiblərinə 
iki formada kompensasiya verəcək

Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyindən 
bildirilib ki, mayın 
1-dən etibarən isə 
kompensasiyası 500 
manatdan yuxarı 
olan vətəndaşlar 
onlar üçün ayrılmış 
poçt şöbələrindən 
məbləğlərini qeyri-
nağd formada, yəni 
kart vasitəsilə alıb, 
nağdlaşdıra biləcəklər.

Qeyd edək ki, yalnız Bank 
Olmayan Kredit Təşkilatları 
(BOKT) və bağlanan bankla-
rın problemli kredit sahibləri 
“Azərpoçt” MMC-yə müraciət 
etməlidirlər.

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası tərəfindən 
təqdim olunan siyahıya 
əsasən “Azərpoçt” MMC-
nin icra edəcəyi əməliyyat 
ilkin mərhələdə 120 min 994 
nəfərə şamil olunacaq. 44 
min 158 nəfər kompensasi-
yası 500 manatdan yuxarı 
olduğuna görə “Azərpoçt”un 
kartları vasitəsilə, 76 min 
836 nəfər isə məbləğ 500 
manatdan aşağı olduğu üçün 
nağd şəkildə əldə edəcəklər. 
Problemli kreditli vətəndaşlar 
və onlara ödəniləcək kom-
pensasiya barədə bütün 
məlumatlar “Azərpoçt” MMC-
yə işin əsas icraçısı olan 
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası tərəfindən ötürülüb.

Bütün məlumatlar pala-
tanın hazırladığı http://http://
www.pk.fimsa.az portalın-
da yerləşdirilib. Bağlanan 
banklar və BOKT-ların 
problemli kredit sahibləri isə 
məlumatları, eyni zaman-

da, “Azərpoçt” MMC-nin 
rəsmi internet səhifəsində 
“Problemli kreditinizə düşən 
kompensasiya haqqında 
məlumat” bölməsindən də 
ala bilərlər.

Bu layihədə BOKT-ların, 
eləcə də ləğv prosesində 
olan bankların müştərisi 
olan fiziki şəxslərə 500 
manatadək məbləğdə 
kompensasiyaların verilməsi 
“Azərpoçt” MMC-nin 
pulköçürmələri xidməti 
vasitəsilə ödəniləcək. Qeyd 
olunan ödənişlər həyata 
keçirilərkən müştərilərin 
eyniləşdirilməsinə, sistemdə 
olan məlumatlarla müştərinin 
şəxsiyyət vəsiqəsindəki 
məlumatların üst-üstə 
düşməsinə ciddi diqqət 
yetiriləcək.

Eyni zamanda, PIN 
kodlar və kartlar müştərilərə 
təqdim edilərkən reyestrdə 
imza etdiriləcək və şəxsiyyət 
vəsiqəsinin surəti alınaraq 
reyestrə əlavə olunacaq. 
Plastik kartlar vasitəsilə 
ödənişlər vətəndaşların 
qeydiyyat ünvanları üzrə poçt 
şöbələrinə plastik kartların 
sahiblərinə göndərilməsi 
ilə baş tutacaq. Vətəndaş 

“Azərpoçt” MMC-nin rəsmi 
saytı vasitəsilə məlumatları 
qeyd edərkən həmin şöbə 
göstərilir və vətəndaş orada 
göstərilən poçt şöbəsinə 
yaxınlaşıb zəruri sənədlərə 
imza atır.

Bu əməliyyatlar yerinə 
yetirildikdən sonra 
vətəndaşa plastik kart 
və PIN kod təqdim 
olunur. Müştərilər nəinki 
“Azərpoçt”un banko-
matlarında və POS-
terminallarla təchiz olunan 
şöbələrində plastik kart 
vasitəsilə, eyni zamanda, 
“Millikart” MMC tərəfindən 
şəbəkəyə daxil olan bütün 
ATM-lər vasitəsilə rüsum 
tutulmadan nağdlaşdırma 
əməliyyatı həyata keçirə 

biləcəklər. “Millikart” MMC-
nin şəbəkəsinə daxil olan 
ATM-lər ASB (“Azərbaycan 
Sənaye Bankı”), “Access-
Bank”, “Bank Melli İran”, 
“Bank of Baku”, “Express-
Bank”, “Gunay Bank”, 
“NaxçıvanBank”, “Unibank”a 
məxsusdur.

Problemli kredit sahi-
bi ölkədə yoxdursa və ya 
vəfat edibsə, ödəniş zamin 
tərəfindən edilibsə, eləcə 
də bu və ya digər müzakirəli 
məsələlərdə, yalnız 
qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulan hallarda varislik və 
ya etibarnamə ilə ödənişlər 
həyata keçirilə biləcək. 
Varisliyin təyin olunması və 
etibarnamənin verilməsi ilə 
bağlı yaranan problemlərin 
həll olunması “Azərpoçt”un 
səlahiyyətində deyil. 
Problemli kreditlərin fiziki 
şəxslərə qaytarılması işində 
“Azərpoçt” MMC sadəcə 
icraçı tərəf kimi çıxış edir.

Qeyd edək ki, “Azərpoçt” 
MMC tərəfindən problemli 
kreditlərin ödənilməsi ilə bağ-
lı göstərilən xidmətlər pulsuz 
həyata keçiriləcək.

AZƏRTAC

Viktor Hüqonun “Paris Notr-Dam 
kilsəsi” əsərinə yenidən marağın art-
dığı bildirilir. Kitab evləri belə bir ma-
rağın artmasını aprelin 15-də 856 illik 
Notr-Dam kilsəsində baş vermiş güclü 
yanğın hadisəsi ilə əlaqələndirirlər. 
İnsanları böyük fransız yazıçının 
məşhur kilsə barədə yazdıqları ma-
raqlandırır və oxucular kül olmuş və 
alovun məhv etmədiyi dəyərli kilsə və 
tarixi əşyalar barədə ətraflı məlumat 
almaq istəyirlər. Acınacaqlıdır, yanğın 
hadisəsi kilsəyə marağı daha da 
artırdı, amma ən acınacaqlısı kilsənin 
sanki 21-ci əsrdə deyil, erkən orta 
əsrlərdə olduğu kimi yanması barədə 
deyilənlərdir. Fransanın “Le Parisien” 
qəzeti yanğının kilsənin şpilindən 
(binanın başında uzun mil) başlandı-
ğını, bu zaman ilk yanğın siqnalının 
işə düşdüyünü, lakin buna əhəmiyyət 
verilmədiyini, yanğınsöndürənlərin 
hadisə yerinə 23 dəqiqə sonra 
çağrıldığını yazır. Dövlətin məsul 
xidmət orqanları yanğın hadisəsinə 
münasibəti ciddi şəkildə tənqid 
olunmaqla yanaşı, dünya əhəmiyyətli 
tarixi abidənin zəif mühafizə edilməsi 
ciddi müzakirələrə səbəb oldu. 

Diqqət edin: 500-dən çox 
xilasetmə qrupu mübarizə aparmış 
və yanğın təxminən doqquz saata 
söndürülmüşdü. Fransa daxili işlər 
nazirinin müavini Laurent Nunez daha 
sonra demişdi ki, orqanlar arasında 
razılaşdırılmış fəaliyyət nəticəsində 
alovun daha da yayılmasının qarşısı 
alındı. Lakin ABŞ Prezidenti Donald 
Tramp da daxil olmaqla, bir çox sosial 
şəbəkə istifadəçisi yanğını havadan 
söndürmədikləri üçün xilasetmə qrup-
larını tənqid etmişdilər. 

Xatırlayırsınız? Diqlas ticarət 
mərkəzi yananda nə qədər heli-
kopter cəlb olunmuşdu? Ay sağ 
olun, 2 ədəd helikopter heç bir 
tarixi əhəmiyyət daşımayan obyek-
tin havadan söndürülməsinə cəlb 
olunmuşdu və Xəzər dənizindən suyu 
götürüb yanğının əhatə dairəsinin 

genişlənməsinin qarşısının alınmasın-
da əhəmiyyətli rol oynamışdı. Halbuki 
Notr-Dam kilsəsi Sena çayından 
təqribən 30-50 metr aralıda yerləşir. 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş 
daimi üzvündən biri, güclü sənaye 
dövləti, dünyanın moda mərkəzi 
və başqa statusları olan Fransanın 
məsul şəxsləri bu cür yanğınlarda 
təyyarə və helikopterlərdən istifadə 
edilmədiyini açıqlayırlar. Onlar heli-
kopter və təyyarələrin texniki baxım-
dan belə şəraitə uyğunlaşdırılmadı-
ğını bildirdilər. Katolik fransızların da 
məsul şəxslərin bu sözlərindən sonra 
dua etməkdən savayı yolları qalmadı. 

Əlbəttə, fransızlar böyük tari-
xi əhəmiyyəti olan abidənin belə 
aqibətlə üzləşməsinə üzülmüş, 
hökuməti yersiz tənqid atəşinə tut-
maqdan çəkinmişdilər. Çünki yanmış 
bina bütün fransızların ortaq mirasıdır 

və belə faciələrdə həmrəylik nüma-
yiş etdirməyin vacib olduğunu yaxşı 
anlayırlar. Baxmayaraq ki, dövlətin 
yanğın zamanı və yanğından sonra 
fəaliyyəti böyük suallar doğurur, buna 
rəğmən fransızlar birlik nümayiş 
etdirərək kilsənin yenidən əvvəlki 
görkəminə qayıtmasının əhəmiyyətli 
olduğunu bildirirlər. Bunun üçün varlı 
fransızlar milyonlarla dollar yardım 
ayıracaqlarını bildirdilər, dünyanın hər 

yerindən yardım çağırışları edildi və 
nəticədə kilsə üçün 1 milyard avrodan 
çox vəsait toplandı. 

Əladır, Fransa hökuməti cid-
di maliyyə ayırmadan Notr-Dam 
kilsəsi bərpa ediləcək. Kiməsə və 
nəyəsə kompensasiya verilməyəcək. 
Ən əsası, ölkədə kilsənin yanğın 
hadisəsini siyasi mübarizə alətinə 
çevirmək istəyi nəzərə çarpmadı. 
Əksinə, kilsənin yanması prezident 
Makronun reytinqinin yüksəlməsinə 
şərait yaratdı. Təzadlıdır, deyilmi? 
Tarixi bina yanır, hökumət kompen-
siyaya vermir, ciddi tənqid-təzyiq 
görmür, ancaq siyasilərin reytinqi 
yüksəlir. Müxalifət də yanğın hadisəsi 
üzərindən hansısa siyasi çağırışlar 
etmir, fransızların möhtəşəm tarixi 
binanın itkisinə görə çəkdiyi acıya 
şərik çıxır.

Təbii ki, yanğın hər yerdə baş 
verə bilər, heç bir ölkə bu fəlakətdən 
sığortalanmayıb. İstər kasıb, istərsə 
varlı ölkə olsun, alov hər yerdə 
dəhşətli gücünü göstərir, müasir 
yanğınsöndürmə texnologiyalarına 
asan təslim olmur. Bununla belə, 
Fransada Tarixi Abidələrin Qorunması 
Assosiasiyasının vitse-prezidenti Jül-
yen Lakaz Rusiyanın “Kommersant” 
qəzetinə müsahibəsində məyusluqla 
bildirir ki, kilsənin indi, texnologiya-
lar əsrində və təhlükəsizliyin təmin 
olunmasında əldə olunmuş son 
nailiyyətlər fonunda alova təslim 
olması ağıla sığmır. J.Lakaz aktu-
al sual da verir: kilsənin müdafiəsi 
üçün kifayət qədər vəsait ayrılmış-
dı? Əlbəttə, yanğın hər yerdə baş 
verə bilər, ancaq J.Lakaz hesab 
edir ki, səkkiz əsr ərzində tarixi 
kataklizmləri arxada qoymuş Notr-
Dam kilsəsinin belə yanması insanı 
sarsıdır. Fransalı mütəxəssis kədərlə 
vurğulayır ki, belə köməksizlik sanki 
XXI əsrdə deyil, orta əsrlərdə baş 
verir. J.Lakaz Fransada hər il kilsə 
dağıldığını bildirir, bunu kilsələrin 
saxlanmasının bahalı olması ilə 
əlaqələndirir və  əsas səbəbi in-
sanların kilsələrə gəlmədiklərində 
görür. O deyir ki, ölkəsində tarixi 
irslə bağlı mənzərə sevindirici deyil. 
Gənc müstəqil Azərbaycanda isə 
maddi-mənəvi irsə göstərilən dərin 
hörmət dünyada nümunə kimi qəbul 
edilir. Heydər Əliyev Fondunun nəinki 
Azərbaycanda, hətta Avropanın bir 
sıra ölkələrində tarixi əhəmiyyət da-
şıyan kilsə və obyektlərin bərpasında 
və təmirində iştirakı hamıya 
məlumdur.

Daha bir mühüm məqama toxun-
mağa da zərurət var. Diqlas ticarət 
mərkəzinin sığortalanmamasına və 
kommersiya obyekti olmasına baxma-
yaraq, Azərbaycan dövləti yanğından 
maddi ziyan görmüş vətəndaşlarını 
darda qoymadı, zəruri addımlar atdı. 
Öhdəliyi olmadığı halda, kompen-
sasiya verdi, sahibkarların müxtəlf 
obyektlərdə güzəştli şərtlərlə fəaliyyət 
göstərmələrinə imkan yaratdı. Viktor 
Hüqo deyirdi ki, “Bizim əməllərimiz 
bizi göylərə qaldıra və dərin uçurama 
ata bilər. Biz əməllərimizin övladları-
yıq”. Diqlas hadisəsində hamı radikal 
müxalifətin kimin “övladı” olduğunu 
yaxşı gördü. 

 “Xalq qəzeti”

 � Diqlas ticarət mərkəzi və ...Notr-Dam kilsəsi. Bu iki 
obyekti yanaşı yazmaq və hansısa paralellər aparmaq bir 
qədər təəccüblüdür. Elə deyilmi? Biri ticarət obyektidir, digəri 
səkkiz əsrlik tarixi abidə. Lakin bu iki obyekti birləşdirən 
ümumi məqam var: Diqlas ticarət mərkəzi də, Notr-Dam kilsəsi 
də alovun qurbanı oldu. Obyektlərin maddi və bəşəri dəyəri 
arasında nəhəng fərq olmasına rəğmən alov hər ikisini də 
ağuşuna aldı. Amma hər iki alov hadisəsinə Azərbaycanda 
və Fransada sərgilənən fərqli davranış və münasibətlər bəzi 
həqiqətləri ortaya çıxarmağa imkan verdi.

 � Problemli kreditinə 500 manatdan aşağı 
kompensasiya düşən vətəndaşlar aprelin 22-dən 
etibarən “Azərpoçt”un respublika üzrə bütün 
şöbələrinə yaxınlaşıb, şəxsiyyət vəsiqəsini və 
onun surətini təqdim etməklə pullarını nağd 
şəkildə ala biləcəklər. 

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
düşünülmüş və məqsədyönlü siyasət ölkəmizin inkişafına, 
xalqımızın əmin-amanlıq şəraitində yaşamasına tam təminat 
verir. Bu siyasətin əsas məqsədi insanların rifah halının 
yaxşılaşdırılması, onlara göstərilən qayğının daha da artırılması 
və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Təbii ki, bütün bunların 
hamısı iqtisadi bazanın yaradılması sayəsində mümkün ola 
bilər. Ona görə də bu gün Azərbaycanda Prezident İlham 
Əliyevin birbaşa təşəbbüsü və rəhbərliyi altında genişmiqyaslı 
iqtisadi islahatlar həyata keçirilir.

YANĞ IN
Eyni mövzuya fərqli yanaşma
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Ertəsi günü Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının 
üzvləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin 
müəllim və tələbələri ilə professor Tofiq 
Bakıxanovun görüşü və ustad dərsi 
keçirilib. Kollecin direktoru, Naxçıva-
nın Əməkdar mədəniyyət işçisi Günay 
Əliyeva deyib ki, görkəmli bəstəkar 
Tofiq Bakıxanov dəfələrlə bu qədim 
diyarda olub. O, bir sıra fəxri adları ilə 
bərabər “Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Əməkdar incəsənət xadimi” adını 
da şərəflə daşıyır. Müxtəlif janrlarda 
əsərlər yazan Tofiq Bakıxanovun əsas 
yaradıcılıq meyarı istedad və bacarıq, 
zəhmət və iradə, yorulmaq bilmədən 
çalışmaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, mux-
tar respublikanın Əməkdar incəsənət 
xadimi Yaşar Xəlilov çıxış edərək 
bildirib ki, Tofiq Bakıxanovun yaradı-
cılığı musiqisevərlər tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilir. 

 Tofiq Bakıxanov özü isə Naxçıvanda 
musiqi mədəniyyətinə göstərilən böyük 

qayğıdan danışıb. Qeyd edib ki, yaradı-
cılığının bir hissəsini qədim Naxçıvana 
həsr edib. Hər dəfə bu diyara gələndə 
möhtəşəm yeniliklərlə rastlaşır ki, bu 
da onu yeni əsərlər yaratmağa sövq edir. 

Kollecdə keçirilən ustad dərsində 
bəstəkar bildirib ki, musiqiçi ol-
maq istəyən hər bir insan təcrübə 
vərdişlərini inkişaf etdirməli, fərdi 
xüsusiyyətlərdən yaradıcılıqla istifadə 
etməlidir. Bəstəkar müəllim və 
tələbələrin suallarını cavablandırıb. 

Həmin gün bəstəkar Tofiq Bakıxa-
nov Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və 
İncəsənət Məktəbində şəhərdə fəaliyyət 
göstərən uşaq musiqi incəsənət və bədii 
sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri 
ilə də görüşüb və ustad dərsi keçib. 

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla 
Əlimərdanova Tofiq Bakıxanovun 
həyat və yaradıcılığına nəzər sa-
lıb, onun Azərbaycan bəstəkarlıq 
məktəbində böyük xidmətləri olduğu-
nu qeyd edib. 

Tofiq Bakıxanov çıxışında Naxçı-
vanda musiqinin inkişafına göstərilən 
böyük qayğıdan danışıb, Azərbaycan 
musiqisinin qədim və zəngin 
ənənələrindən söhbət açıb. Naxçıvan 
torpağının yetirmələri olan bəstəkarlar 
Ərtoğrul Cavid, Məmməd Nəsirbəyov, 
Ramiz Mirişli, Nəriman Məmmədov, 
Rəşid Məmmədov haqqında xatirələrini 
bölüşüb.

Naxçıvan səfərindən sonra 
təəssüratlarını qəzetimizlə bölüşən 
bəstəkar xatırladıb ki, onun muxtar 
respublikaya istənilən səfəri maraqlı və 
uğurlu keçir: 

 – Öncə bütün naxçıvanlıları mux-
tar respublikanın 95 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik edirəm. Naxçıvan 
mənim sevimli şəhərimdir. Bu qədim 
diyarda dəfələrlə olmuşam və bu gün də 
Naxçıvana getməkdə çox məmnunam. 
Naxçıvan hər görüşdə gözümə daha 
gözəl görünür. Buranın havası, suyu, 

təbiəti məni yeni yaradıcılıq uğurlarına 
ruhlandırır. Digər tərəfdən, Naxçıvanda 
yaradılan qayda-qanun məni xüsusilə 
sevindirir.

 Aprelin 10-dan 13-dək davam edən 
səfərimin ilk görüşü muxtar respublika 
Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovla 
oldu. Vasif müəllim tək mənim 
deyil, Azərbaycanın bütün qocaman 
sənətkarlarının yaradıcılığına daim 
hörmət, diqqət və ehtiramla yanaşır. 
Onunla söhbətimizdə öyrəndim ki, bu 
ilin oktyabrında muxtar respublikada 
Hüseyn Cavid yadigarı Ərtoğrul 
Cavidin 100 illiyi təntənəli şəkildə qeyd 
ediləcək. Məmnun oldum.

Bundan başqa, cənab Vasif Talıbov 
mənim xoş ovqatlı mahnılarımdan 
ibarət “Batabat dağlarında” adlı 
məcmuənin Naxçıvanda nəşr olunması 
təşəbbüsü ilə çıxış etdi və muxtar 
respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi 
bu işə başladı. Xatırladım ki, həmin 

kitabın adı Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Naxçıvan bölməsinin sədri Asim 
Yadigarın eyni adlı mahnısından 
götürülüb. Hörmətli nazir Natəvan 
xanım Qədimovaya təkcə bu 
məcmuəyə görə deyil, ümumiyyətlə, 
mənim yaradıcılığıma daim diqqətlə 
yanaşdığına görə təşəkkür edərək, 
minnətdarlığımı bildirirəm. Yeri 
gəlmişkən, mənim Bakıda nəşrə 
hazırlanan “Arpaçay” mahnımda da 
Naxçıvan mövzusu qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Bu mahnını akademik 
İsa Həbibbəylinin sözlərinə yazmışam. 

O ki qaldı məni Naxçıvanla bağ-
layan səbəbə, deməliyəm ki, bu, ilk 
növbədə, yüksək səviyyəli insan-
larla, dostlarımla əlaqədardır. Məni 
ilk dəfə bu gözəl diyarla tanış edən, 
yaradıcılığıma Naxçıvan mövzusunu 
gətirməyimdə böyük rolu olan insan 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin sədri cənab Vasif Talıbov 
olub. Digər tərəfdən, istər akademiklər, 
istərsə də şair və yazıçılar, bəstəkarlar 
olsun, hamısı mənə və yaradıcılığıma 
yüksək dəyər verirlər. Onu da deyim ki, 
mən mərkəzi mətbuatda tez-tez yazılar-
la çıxış edirəm. Naxçıvan mənim üçün 
mənəvi dayaq olub. Hər yerdə deyirəm, 
89 yaşım var və əgər Naxçıvanla bağlı 
xatirələrim olmasaydı, bəlkə də, heç 
belə uzun ömür sürə bilməzdim.

Səfər zamanı Naxçıvanda təqdimatı 
keçirilən kitab bu il anadan olmasının 
100 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığı-
mız böyük ədib Hüseyn Cavidin nakam 
oğlu, Bakıda doğulub, Naxçıvanda dün-

yasını dəyişmiş bəstəkar Ərtoğrul Cavi-
din əziz xatirəsinə həsr olunub. Üzeyir 
bəy Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akade-
miyası və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifa-
qının xəttilə “Mütərcim” nəşriyyatında 
işıq üzü görən məcmuənin redaktor-
ları Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar 
Xəlilov və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Günay Məmmədovadır. 

Kitabda toplanmış musiqi əsərləri 
bilavasitə Naxçıvanda doğulub böyümüş 
şairlərin, onların bu qədim diyara olan 
sevgi, məhəbbət və rəğbətlərini özündə 
əks etdirən sözlərinə yazılıb. Eləcə də, 
həmin şairlərin həyatı və yaradıcılığı 
haqqında da yığcam məlumat verilir. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Üçüncü minilliyi ilk addımlarından müşayiət 
edən informasiya inqilabı insan cəmiyyətinin 
inkişafında tamamilə yeni səhifə açmaqdadır. 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları getdikcə 
ictimai həyatın bütün sferalarına daxil olur və iqtisadi, 
siyasi, təhlükəsizlik, sosial, mədəniyyət, elm, təhsil və 
s. sahələrə daha fəal təsir göstərir. Bu xüsusiyyətlər 
idarəçilikdən də yan keçməmişdir. 

Çağdaş dünyanın qarşı-
laşdığı qlobal “informasiya 
partlayışı” və “ictimaiyyətlə 
əlaqələr” (İƏ) adlandırılan 
ictimai diplomatiyanın sürətli in-
kişafı beynəlxalq münasibətlər 
sahəsində də ciddi müzakirələr 
doğurmuşdur. Bununla infor-
masiya inqilabı fenomeninin 
qlobal aspektləri və nəticələri 
– ümumdünya informasiya 
cəmiyyətinin (ÜİC) yaranma-
sı və İƏ texnologiyalarının 
beynəlxalq əlaqələrə kütləvi 
surətdə tətbiqi məsələsi də 
aktuallaşmışdır.

ABŞ mütəxəssislərinin 
geniş yayılmış proqnozlarına 
görə, 2020-ci ildə bu ölkədə 
postindustrial cəmiyyətdən 
informasiya cəmiyyətinə 
keçid baş verməlidir. Bu isə 
öz növbəsində kosmoloji 
cəmiyyətə keçid üçün hazırlıq 
mərhələsidir. Bu o deməkdir 
ki, XXI əsrdə beynəlxalq 
münasibətlərdə, diplomati-
yada ön plana hərbi-siyasi 
məsələlər, silahlı münaqişələr 
deyil, xarici ticarət, maliyyə, 
ekologiya və informasiya 
mübadiləsi problemləri çı-
xacaq. Əbəs deyil ki, bir çox 
nəzəriyyəçi XXI əsri təkcə 
“informasiya əsri” deyil, həm 
də “kompüter əsri”, “rəqəmli 
əsr” və ya “yeni media əsri” də 
adlandırır.

Beləliklə, XXI əsrdə 
ölkələrin informasiya resursları 
toplusu həm onların təcavüz 
obyektinə, həm də informa-
siya müharibələrində güclü 
silahına çevrilə bilər. Böyük 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarından (İKT) 
düşmən üzərində hərbi-siyasi 
üstünlüyün təmin olunmasında, 
beynəlxalq arenada rəqiblərin 
tərksilah edilməsində istifadə 
təhlükəsi yaranır. Yeni İKT-lərin 
istifadəsi ilə hərbi potensialın 
artırılması qlobal və regional 
güc balansının dəyişməsinə, 
yeni qarşıdurma nöqtələrinin 
yaranmasına gətirib çıxarır. 

Bilindiyi kimi, idarəçilik iki 
sistemin olmasını tələb edir: 
idarə olunan və idarə edən. 
İdarəetmə prosesinin predmeti 
informasiya olduğu üçün iki 
idarəetmə funksiyasını ayırmaq 
olar: xarici funksiya idarə 
olunan obyektlərə münasibətdə 
xaricdən daxil olan informasi-
yaya əsaslanır, daxili funksiya 
isə idarə olunan sistemin 
özündən gələn informasiyaya 
söykənir. Buna əsaslanaraq 
hər bir idarə olunan sistemi 
informasiya sistemi adlan-
dırmaq olar. Xarici siyasətlə 
bağlı qərarların qəbul edilməsi 
prosesini nəzərdən keçirərkən 
informasiya sistemi nəzəriyyəsi 
və onun əsas anlayışları 
üzərində dayanmağın nə qədər 
vacib olduğu bir daha aydın 
görünür.

İnformasiya inqilabı 
nəticəsində dövlətin beynəlxalq 
rolunun dəyişməsinin iki qrup 
səbəbini qeyd etmək olar. İlk 
növbədə, idarəçiliyin ənənəvi 
mexanizmlərinin tətbiqi (vergi-
qoyma, lisenziyalaşdırma və s.) 
get-gedə çətinləşir. İkincisi isə, 
informasiya inqilabı nəticəsində 
yeni qeyri-hökumət aktorlarının 
milli, transmilli və millətlərüstü 

(nasional, transnasional və 
supranasional) səviyyələrdə 
təsirinin artması ilə əlaqədar 
hakimiyyət səlahiyyətlərinin 
bölgüsü dəyişir. Hökumətlər 
baş verən bu dəyişikliklərə 
adaptasiya olmaq imkanı verən 
mexanizm axtarmalı olur.

Nəticədə, müxtəlif dövlətlər 
fərqli adaptasiya yolu seçə 
bilər. Məsələn, bu sahədə 
ABŞ-ın yanaşması ondan 
ibarətdir ki, informasiya 
inqilabı qaçılmazdır və onun 
imkanlarından maksimum 
faydalanmaq lazımdır. ABŞ-
ın müasir dünya düzənindəki 
yerinin və rolunun gərgin 
proseslər fonunda zəifləmək 
əvəzinə, daha da güclənməsi 
bu yanaşmanın hələ ki özünü 
doğrultduğunu göstərir. Qərbi 
Avropada isə mövcud mədəni 
və ictimai dəyərləri saxlamaqla, 
informasiya inqilabının iqtisadi 
mənfəətindən faydalanmaq 
meyli daha güclüdür. Ancaq 
bu gün qarşısıalınmaz müha-
cir axını ilə üzləşən Avropa 
qarşısına qoyduğu məqsədlərə 
çatmaqda iqtisadi mənfəət və 
ya dəyərlərin qorunub sax-
lanması arasında bəzən çətin 
seçim etməli olur. 

Yaxın Şərqdə isə hakim 
elita nümayəndələri informa-
siya inqilabı məhsullarından 
bəhrələnsə də, onun əhaliyə 
mümkün təsiri ilə daha çox 
narahatdır. Yaxın keçmişdə 
hamımızın şahidi olduğumuz 
“Ərəb baharı” hadisələrinin 
bu baxımdan nəzərdən 
keçiriləsi nümunə ola bilər. 
Məhz belə bir şəraitdə yeni tip 
dövlət modelləri yarana bilər. 
Bu dövlətlər qeyri-hökumət 
aktorları ilə birgə fəaliyyət 
göstərmək və öz addımlarını 
koordinasiya etməklə əlavə 
güc toplaya bilər.

Məlum olduğu kimi, 
dövlətin effektiv fəaliyyət 

göstərməsi, ilk növbədə, onun 
hakimiyyət səlahiyyətlərindən 
səmərəli istifadəsindən asılıdır. 
Hakimiyyət anlayışına müxtəlif 
baxışlar mövcuddur. Daha 
geniş yayılmış yanaşmaya 
görə, hakimiyyət müxtəlif 
aktorlara təsir, nəzarət və 
ya məcburetmə tədbirlərini 
həyata keçirmək üçün lazım 
ola biləcək resurs və imkanlara 
malikdir. Adətən, bunlar neft, 
silah, sənaye potensialı və ya 
canlı qüvvə kimi maddi ehtiyat 
və imkanlardır. Ancaq bu 
imkanlar maliyyə vəsaitləri və 
informasiya da ola bilər. Geniş 
mənada bu baxış hakimiyyəti 
hərbi, sənaye və demoqrafik 
faktorlardan ibarət kompleks 
imkanlar kimi nəzərdən keçirir.

İnformasiya əsrində 
milli dövlətlər getdikcə öz 
müstəqilliklərini daha çox itirir, 
çünki, informasiya həm ölkə 
daxilində, həm də xaricdə 
yaşayanlar üçün daha əlçatan 
olur. Mövcudluğunu saxlayan 
böyük dövlətlər isə daha çox 
hər cür informasiyaya çıxış im-
kanı olduğu üçün hakimiyyətə 
yiyələnən qeyri-hökumət 
aktorları ilə rəqabət aparmağa 
məcbur olur. Belə şəraitdə kiçik 
şəbəkələr genişləndiyi halda, 
iyerarxik strukturlar informasiya 
bolluğunun qurbanı olur. 

İnformasiya texnologi-
yalarının inkişafı beynəlxalq 
münasibətlərdə yaranan 
münaqişələrin həllində heç də 
az istifadə olunmayan metodlar 
içərisində müharibələrdən də 
yan keçməmişdir. Bəşər sivi-
lizasiyasının inkişafı tarixində 
müvafiq olaraq müharibələri 
3 böyük mərhələyə, dalğaya 
bölmək olar: aqrar, sənaye və 
informasiya. Tədqiqatçılara 
görə, üçüncü dalğa sivilizasiya 
üçün müharibələr informasiya 
savaşları forması almalıdır. İn-
formasiya müharibəsi dedikdə 
çox zaman mükəmməl rabitə 
sisteminə, kosmosa çıxış imka-
nına və real vaxt ərzində qərar 
qəbulu prosesinə əsaslanan 
müharibə başa düşülür. 

Əksər mütəxəssislərin 
“Səhrada fırtına” əməliyyatının 
ilk informasiya müharibəsi ol-
ması haqqında mülahizələrinə 
baxmayaraq, NATO-nun 
yüksək vəzifəli məmurları 
Kosovo əməliyyatlarından 
sonra belə, ABŞ-ın informa-
siya əməliyyatları imkanların-
dan kifayət qədər səmərəli 
istifadə etmədiyi fikrindədirlər. 
Yuqoslaviya əleyhinə hava 
hücumuna rəhbərliyi həyata 
keçirən admiral Ellis “infor-
masiyalı əməliyyatların (İƏ 
texnologiyasının) düzgün 
tətbiq ediləcəyi təqdirdə hücum 

kampaniyasının iki dəfə qısa 
ola biləcəyini qeyd edirdi. Lakin 
bununla yanaşı, o, informasiya 
əməliyyatlarını bu münaqişənin 
ən böyük uğursuzluğu sayırdı. 
O zaman hər iki tərəf (həm 
NATO, həm də Yuqoslaviya) 
mövcud informasiya imkanla-
rından lazımi qədər yararlana 
bilməmişdi. 

İnformasiya 
əməliyyatlarının daha komp-
leks şəkildə istifadəsi Çin Xalq 
Respublikası və  Tayvan arasın-
da 1999-cu ilin yay–payızında 
münaqişənin kəskinləşməsi 
ilə əlaqədar özünü kəskin 
büruzə vermişdi. Hər iki dövlət 
uzun müddətdir ki, bu sahədə 
tədqiqatlar aparırlar. Çində bu 
proses 1985-ci ildən – “İnfor-

masiya müharibəsi” kitabı nəşr 
olunduqdan sonra başlan-
mışdır. 1997-ci ildə praktiki 
olaraq informasiya müharibəsi 
aparılması üzrə bir sıra təlim 
proqramları həyata keçirilmiş-
dir. Tayvanın da bu sahədə 
təcrübəsi az deyil. Təsadüfi 
deyil ki, bir çox kompüter vi-
rusları məhz burada hazırlanır. 
1999-cu ilin avqustunda Tayva-
nın müdafiə naziri informasiya 
müharibəsi bölüyü və informa-
siya müharibəsi strategiyası 
üzrə komitə yaradılmasını elan 
etmişdir. 

İnformasiya müharibəsinin 
əsas faktorlarından biri 
düşmən sisteminin quruluşu-
nu və parametrlərini bilmək 
vacibliyidir. Düşmənin mo-
tivasiyasını, strukturunu və 
məqsədlərini daha ətraflı bilən 
tərəf münaqişəyə daha yaxşı 
hazırlanmış olur. Düşmən 
mədəniyyətinin və cəmiyyətdə 
informasiya sistemlərinin 
istifadəsinin başa düşülməsi də 
önəmli məsələdir.

Müharibələr içərisində bizə 
ən yaxını “Körfəz müharibəsi” 
olmuşdur. Mikroprossesor 
texnikalarından kifayət qədər 
istifadə olunmasına baxmaya-
raq, bu savaş da tam infor-
masiya müharibəsi deyildi. 
O zaman da informasiya 
texnologiyalarından yalnız adi 
silahların “gücləndiricisi” kimi 
istifadə olunmuşdu. 

İnformasiya müharibəsi 
yalnız hərbi əməliyyatları əhatə 
etmir, o daha geniş anlayışdır. 
İnformasiya müharibəsi elə 
bir elektron münaqişədir ki, 
burada informasiya strateji 
aktiv sayılır, o həm ələ keçirilə 
bilər, həm də məhv edilə bilər. 
Bu zaman kompüterlər və 
digər kommunikasiya, informa-
siya sistemləri ilkin zərbənin 
hədəfi olacaq, eyni zamanda, 
yeni müharibədə silah kimi 
çıxış edəcək. İnformasiya 

müharibəsi düşmənin yalnız 
hərbi idarəetmə sistemlərinin 
və nəzarət mexanizmlərinin iflic 
edilməsi deyil, həm də onun 
siyasi və maliyyə sistemlərinin 
dondurulmasına yönələn 
əməliyyatlar toplusudur. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, 
informasiya müharibəsinin 
adi müharibələrdən 4 fərqli 
cəhətini qeyd etmək olar: 

– informasiya müharibəsi 
aparılması hərbi əməliyyatlarla 
müqayisədə kifayət qədər ucuz 
başa gəlir; 

– ictimai və şəxsi ma-
raqlar, hərbi əməliyyatlar və 
cinayətkar əməllər arasında 
ənənəvi fərqlər aradan qalxır, 
qəbul olunmuş dövlətlərarası 
sərhədlər aradan götürülür;

– inkişaf etmiş sənaye 
ölkələri informasiya hücumları 
qarşısında daha çox aciz qalır;

– informasiya sahəsində 
“hərbi əməliyyatlar” bir neçə 
cəbhədə aparılır. 

İnformasiya müharibəsinin 
xarakteri informasiya 
məkanının xüsusiyyətləri ilə 
sıx əlaqəlidir. O real məkandan 
onunla fərqlənir ki, infor-
masiya hüdudu sonsuzdur, 
sərhədsizdir. Ukraynalı profes-
sor Georgi Poçepsov informa-
siya məkanının 3 cəhətini qeyd 
edir: 

– informasiya məkanında, 
adi müharibədə olduğu kimi 
böyük fiziki qüvvə ilə qalib 
gəlmək olmaz; 

– informasiya məkanının 
real məkana uyğun olaraq 
qarşısını almaq olmaz; 

– informasiya məkanında 
hər an yeni, əlavə gücün mey-
dana gəlməsi mümkündür. 

Müasir diplomatiya üçün 
beynəlxalq münasibətlərdə yal-
nız dövlət orqanları, ölkə baş-
çıları, professional diplomatlar 
deyil, xalq kütlələrinin də vacib 
rol oynaması xarakterikdir. 
Bu həm peşəkar fəaliyyətin, 
həm də xalq diplomatiyasının 
əsas elementi kimi qarşıya 
çıxır. Bu dinc vasitələrin əsas 
özünəməxsus cəhəti onla-
rın konstruktivliyi, tərəflərin 
hüquq və maraqlarına hörməti, 
siyasətin ümumbəşəri mənəvi 
normalar ilə birləşdirilməsini 
əsas tutmasıdır. Bütün bunlar 
Azərbaycan dövlətinin də xarici 
siyasətində informasiyanın, 
ictimaiyyətlə əlaqələrin, ictimai 
diplomatiyanın rolunu xeyli 
artırmışdır.

İnformasiya müharibəsinin 
getdikcə aktuallaşdığı 
bir dövrdə Azərbaycanın 
“Azərspeys” telekommunikasi-
ya peyklərinin orbitə buraxılışı 
bu cəhətdən çox önəmlidir. 
Bəli, Azərbaycanın kosmik 
erası başlanmışdır. Təsadüfi 
deyil ki, ölkəmizdə informasiya 
və kommunikasiya texnologiya-
ları sektoru prioritet sahələrdən 
biridir və bu sferanın inkişafı 
informasiya müharibəsində də 
mütləq üstünlük qazandıra-
caqdır. Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin fəxrlə bəyan 
etdiyi kimi, “Azərbaycan artıq 
kosmik ölkələr sırasına daxil 
olmuşdur”. 

Rəşad AĞAZADƏ, 
siyasi elmlər üzrə 

fəlsəfə doktoru

Azərbaycan ictimaiyyəti ölkəmizə 
qara yaxanları yaxşı tanıyır 

Bir sıra xarici QHT-lər, bəzi beynəlxalq 
təşkilatlar ölkələrə və məsələlərə ikili stan-
dartlarla yanaşaraq çox zaman qeyri-obyek-
tiv, həqiqətdən uzaq addımlar atır, bununla 
da özlərinə sərf etməyən ölkələr, eləcə 
də onların milli liderləri haqqında adekvat 
olmayan rəylər formalaşdırmağa çalışırlar. 
Bəzən bizim xaricdə yaşayan soydaşları-
mız və daxildəki opponentlərimiz də onların 
toruna düşür, doğma vətənlərinə şər-böhtan 
yağdırmağa başlayırlar. 

Bu qüvvələr Azərbaycanın uğurlarına 
ləkə yaxmaq, onu nüfuzdan salmaq üçün 
zaman-zaman, xüsusilə böyük tədbirlər 
ərəfəsində çirkin kampaniyalar təşkil edirlər. 
Onların sifarişlərini yerinə yetirən “Trenspa-
rency İnternational”, “Amnesty İnternational”, 
OCCRP və digər bu kimi qurumlar ölkəmiz, 
dövlət başçısı və onun ailə üzvləri haqqında 
yalan, böhtan, dezinformasiya xarakterli 
məlumatlar yayır, Azərbaycanı beynəlxalq 
qınaq obyektinə çevirməyə, ölkə daxilində 
“5-ci kolon” vasitəsilə ictimai narazılıq forma-
laşdırmağa cəhd göstərirlər. 

Azərbaycanın müstəqil siyasət yürüdən 
güclü dövlətə çevrilməsindən, habelə 

qarşıdan gələn dövrdə Azərbaycan bir sıra 
mühüm tədbirlərə evsahibliyi edəcəyindən, 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlana-
cağından, Azərbaycanla Aİ arasında strateji 
tərəfdaşlıq sazişinin imzalanacağından, 
ölkəmizin Qoşulmama Hərəkatına sədrlik 
edəcəyindən ciddi narahat olan həmin 
qüvvələrin artıq ölkəmizə, onun rəhbərliyinə 
qarşı növbəti qarayaxma kampaniyası 
həyata keçirəcəyi ehtimal olunur. Avropa 
Şurasında bu yaxınlarda qəbul olunmuş 
qətnamə də bu fikrimizi bir daha sübut edir. 

Ancaq bu cəhdlər tamamilə əbəsdir. 
Azərbaycan ictimaiyyəti, ekspertlər xarici 
antiazərbaycan və daxildəki “5-ci kolon”un 
bu cəhdlərinin arxasında hansı maraqla-
rın durduğunu yaxşı bilir. Buna görə də bu 
cür kampaniyalarla Azərbaycana təzyiq 
göstərmək, onu öz yolundan döndərmək 
mümkün olmayıb və olmayacaqdır. 
Azərbaycan ictimaiyyəti bu qüvvələrin bütün 
iddialarına layiqli cavab verəcəkdir. 

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Heç bir qüvvə dövlətimizi yolundan 
döndərmək iqtidarında deyil 

Lakin həmin bədnam ünsürlərin bütün 
səyləri əbəsdir. Çünki ölkə əhalisinin böyük 
əksəriyyəti, o cümlədən ziyalılar, vətəndaş 
cəmiyyətinin fəalları Prezident İlham 
Əliyevin xalqımızın parlaq gələcəyinə xidmət 
edən müdrik siyasətini birmənalı olaraq 
dəstəkləyirlər. Qocaman neftçi-alim, texni-
ka üzrə fəlsəfə doktoru Baba Əhmədli bu 
barədə söz açdı: 

– Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə son 
16 ildə ölkəmizin uğurları göz qabağındadır. 
Reallıq budur ki, Azərbaycan xalqı dövlət 
başçısına dərin inam və rəğbət bəsləyir. 

Azərbaycanın uğurları işğalçı 
Ermənistanı, erməni lobbisini, xaricdəki 
antiazərbaycan qüvvələri ciddi narahat edir. 
Həmin qüvvələr xalqımızın imicinə ləkə 
yaxmaq, dövlətimizi nüfuzdan salmaq üçün 
çirkin kampaniyalar təşkil edirlər.

Son zamanlar bəzi antimilli ünsürlər 
müxtəlif platformalarda çıxış edərək 

Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında 
barəsində danışıqlar aparılan saziş layihəsi 
ilə bağlı əsassız fikirlər irəli sürürlər. Lakin bu 
şantaj və qarayaxmalar tamamilə əbəsdir. 
Heç bir qüvvə müstəqil Azərbaycan dövlətini 
öz yolundan döndərmək gücündə deyil. 

Əminəm ki, düşmənlərimizin arzusu yenə 
də ürəklərində qalacaq! Belə ki, Azərbaycan 
dövləti kifayət qədər güclüdür. Heç bir 
qüvvə ölkəmizdə xalq-iqtidar birliyini sarsıda 
bilməz. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı 
bu gün siyasi cəhətdən çox yetkindir. O, 
xalqımıza, dövlətçiliyimizə atılan böhtanla-
rın haradan və hansı məqsədlə atıldığının 
fərqindədir. Xalqımız heç vaxt düşmənin bəd 
niyyət və felinə uymaz! 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti” 

Tofiq BAKIXANOV: Əcəmi yurdundan 
xoş təəssüratlarla qayıtdımNaxçıvan Dövlət Universitetinin incəsənət fakültəsində 

görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli 

professor Tofiq Bakıxanovun “Naxçıvan təranələri” adlı kitabının 
təqdimatı keçirilib. Fakültənin dekanı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Günay Məmmədova bəstəkarın yaradıcılığının çoxşaxəli 
və məhsuldar olduğunu, eyni zamanda, universitetdə ustad dərsləri 
keçdiyini də qeyd edib. Universitetin rektoru, AMEA-nın müxbir 
üzvü Saleh Məhərrəmov Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin 
görkəmli nümayəndəsinin zəngin yaradıcılığından, sənətinə 
göstərilən yüksək dövlət qayğısından danışıb. 

İnformasiya inqilabı və 
yeni kosmoloji cəmiyyətə keçid

XXI əsr təkcə “informasiya əsri”, “yeni media əsri” deyil, 
həm də “informasiya müharibəsi əsri” adlandırılır

Azərbaycanın son illərdə qazandığı 
sosial-iqtisadi uğurların, ölkədə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 

ilə həyata keçirilən islahatların istər xari-
ci antiazərbaycan qüvvələrdə, istərsə də 
daxildəki “5-ci kolon”da qıcıq yaratması təzə 
məsələ deyil və Azərbaycan zaman-zaman bu 
problemlə qarşılaşmalı olur.

Son illər müstəqil Azərbaycanın iqtisadi gücü 
durmadan artır, əhalinin maddi rifahı daim yaxşıla-
şır, ölkəmiz beynəlxalq arenada söz sahibinə çev-
rilir. Lakin istər ölkə daxilində, istərsə də xaricdə 
Azərbaycanın parlaq uğurlarından narahat olan 
bir sıra qüvvələr var. Onlar son vaxtlar xüsusilə 
fəallaşıblar. 



Gədəbəyin relyefi elədir ki, burada 
bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi 
zaman tələb edir. Lakin nəzərdə tutulan 
işləri vaxtında görmək, adamların 
sosial problemləri ilə yaxından məşğul 
olmaq, müasir iş üsulu ilə idarəçiliyə 
yiyələnmək başlıca amillərdəndir ki, 
yazıda da bu barədə söhbət açmaq 
istəmişik. Ümumiyyətlə, rayon icra 
hakimiyyəti rəhbərliyinin iş üsu-
lu, bir sıra vacib problemlərin həlli 
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər 
maraq doğurur.

İbrahim Mustafayev görülən işlər 
haqqında danışmağı sevmir. Deyir 
bunlar bizim birbaşa vəzifəmizdir. 
Haradasa bir yol salmışıq və ya bulaq 
çəkdirmişik, uşaq bağçası tikdirmişik, 
yeri gəldi-gəlmədi bunlar barədə 
danışmağa lüzum yoxdur axı. Gədəbəy 
cənab Prezidentimizin diqqət və qayğısı 
sayəsində bugünkü səviyyəyə çatıb. 
Ucqar bir dağ rayonuna ölkə başçısının 
4 dəfə səfər etməsi bilirsiniz nə 
deməkdir?!

Rayon rəhbəri bunları danışdıq-
ca hiss edirəm ki, qısa vaxt ərzində 
Gədəbəyin problemləri ilə dərindən 
məşğul olmağa başlayıb, onların həlli 
ilə bağlı maraqlı təklifləri var, müva-
fiq nazirlik və baş idarələr qarşısında 
məsələlər qaldırıb, mütəxəssislərlə 
görüşüb, onların rəyini öyrənib, iş 
adamlarını dəvət edib, ağsaqqalları 
dinləyib və sair.

– Bilirsiniz, problemi kənardan seyr 
etməklə həll etmək olmaz, deyə İ. Mus-
tafayev bildirir. – Gərək özünü evində 
təbii qazı olmayan, işığı tez-tez sönən o 
sıravi gədəbəylinin yerində görəsən. O 
zaman daxilində bir təpər varsa onu həll 
etməyə çalışacaqsan. Bir də ki, cənab 
Prezident bizi bura dincəlməyə, dağları 
seyr etməyə göndərməyib. İnsanların 
qarşılaşdıqları problemləri həll etmək 
borcumuzdur. 

...Gədəbəydə son vaxtlar görülən 
işlər ondan xəbər verir ki, problem, 
çətinliklər ortada qalmır və qüvvələr 
məhz onların həlli istiqamətində 
cəmləşir. Məsələn, bu yaxınlarda bütün 
respublikaya səs salmış maraqlı bir 
təşəbbüsün necə fayda verməsindən 
söhbət açmaq istəyirəm. Söhbət 
bilavasitə rayon icra hakimiyyəti inzibati 
binasının birinci mərtəbəsində yaradı-
lan və hər cür təchizata, kadrlara malik 
xidmət mərkəzindən gedir. İbrahim 
Mustafayev rayonda fəaliyyətə başladığı 
ilk günlərdə, elə ilk səyyar qəbulda hiss 
etdi ki, adamlar adi bir sənədi almaq 
üçün əziyyət çəkirlər, süründürməçiliklə 
qarşılaşırlar. Təsəvvür edin ki, 
vətəndaş ucqar Şınıx zonasından icra 
hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinə gəlib 
ki, ona lazım olan sənədi alsın. Memar 
və ya digər məsul şəxsləri yerində tap-
mır. Heç onları da qınamaq olmur. Yəqin 

ki, harayasa iş dalınca gediblər...Beləcə 
şınıxlı bilmir kimə müraciət etsin və bir 
günü hədər gedir. Əziyyəti, yol xərci də 
ki, öz yerində...

Rayon rəhbəri qəti qərara gəldi: 
ASAN xidmətə bənzər bir xidmət növü 
də icra hakimiyyətində yaradılmalıdır! 
Hər bir müraciətə göstərilən həssas 
münasibət, aşkarlıq, işgüzar mühit, 
qapılarının günün istənilən vaxtı 
vətəndaşlara açıq olması rayon icra 
hakimiyyətini onların etimad ünvanına 
çevirməli və adamları razı salmalıdır. 
Belə də oldu! İndi iki aydan artıqdır 
Gədəbəy sakinlərinə Azərbaycan Res-
publikasının Mülki, Ailə, Şəhərsalma və 
Tikinti məcəllələrinin, müvafiq qanun-
ların və “Yerli icra hakimiyyətləri haq-
qında Əsasnamə”nin tələblərinə uyğun 
olaraq 39 sahə üzrə göstərilən xidmət 
məhz bu mərkəz tərəfindən həyata 
keçirilir. Burada rayon icra hakimiyyəti 
başçısı aparatının hər şöbədən bir nəfər 
olmaqla 7 məsul işçisi xidmət göstərir. 
Səliqə ilə, səbrlə, təmkinlə, başlıcası isə 
operativ. Mərkəzin fəaliyyətinə rayon 
rəhbəri birbaşa özü nəzarət edir. 

Adamlar necə razılıq edirlər, 
bunu təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Mərkəzin işi ilə, burada yaradılmış 
şəraitlə yaxından tanış olduqdan sonra 
bu qənaətə gəldik ki, faydalı təşəbbüs 
digər şəhər və rayonlarda da yayıl-
sa işin xeyrinə olar. Baxırıq. Divarda 
quraşdırılmış böyük monitorda xidmət 

sahələrinin adları, həmin sahələrə 
məsul şöbələr, tələb olunan sənədlərin 
nümunəsi, sənədin icra müddəti, qa-
nunvericilik bazası yerləşdirilib. Xidmət 
edənlərin hər birinin qarşısında telefon, 
kompüter dəsti var və təbii ki, internetə 
çıxışları təchiz olunub. Onlar monitor-
da vətəndaşı məlumatlandırır, geniş 
izahat verir, digər xidmət nümunələri 
göstərirlər. Ortaya çıxa biləcək problemi 
operativ həll etmək üçün dördrəqəmli 
nömrəsi olan “qaynar xətt” də yaradılıb. 
Mərkəzin işində könüllülər də yaxından 
iştirak edirlər. Onlar məhdud hərəkətli 
vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi 
ilə məşğul olur, ilkin sənədləşmə 
işlərinə kömək göstərir, müraciət 
edənlərin ərizə formalarının doldurul-
masını həyata keçirirlər.

Şübhəsiz, bütün bunları kənardan 
müşahidə etmək adama çox xoş gəlir. 
Ani olaraq yadıma ölkə Prezidentinin 
“Yerli icra orqanları vətəndaşlara 
daim diqqət və qayğı göstərməlidirlər. 
Yaddan çıxarmamalıdırlar ki, onlar 
vətəndaşlara xidmət edirlər” – sözləri 
düşür.

...Gədəbəydə ən böyük 
problemlərdən biri adamların 
məşğulluğu məsələsidir ki, hazırda 
rayon icra hakimiyyəti onun həlli ilə 
bağlı kompleks tədbirlər hazırlayır. Ayrı-
ayrı iş adamları, müvafiq nazirliklərlə 

söhbətlər aparılır. Artıq bu istiqamətdə 
bir sıra yeniliklər, ilkin nəticələr var. 
Məsələn, “Azərxalça”nın Gədəbəy 
filialının açılması gözlənilən tədbirlər 
sırasındadır. İş adamlarına geniş 
meydan verilib. “Kim bu rayonda üç 
iş yeri də açmağa nail olsa Gədəbəyin 
və gədəbəylilərin dostudur”. Sonuncu 
cümləni ona görə dırnaqda yazdım ki, 

rayon icra hakimiyyətində sahibkar-
larla keçirilən görüşdə başçının dediyi 
sözlərdir. Hətta məşhur “Narzan” bulağı 
ətrafında sanatoriya inşa etmək istəyən 
sahibkar da var. Maarif kəndində “Kiçik 
Qafqaz” MMC-yə məxsus illik istehsal 
gücü 1 milyon dekalitr olan, 47 nəfərin 

işləyəcəyi 1-ci istehsal sahəsində və 
Miskinli kəndində illik istehsal gücü 
500 min dekalitr olan və 25 nəfərin 
işləyəcəyi süfrə suları istehsalı 
müəssisələrində tikinti işləri artıq başa 
çatdırılmışdır.

Əslində, ilk baxışda hamıya belə 
gəlir ki, Gədəbəy kənd təsərrüfatı 
rayonudur və burada əkinçiliyin, mal-

darlığın inkişaf etdirilməsi daha vacibdir 
və bu, böyük fayda verə bilər. Biz də 
belə düşünürük və bu gün də həmin 
fikirdəyik. Lakin icra hakimiyyətində 
elə arqumentlər, faktlar sadaladılar ki, 
məəttəl qaldıq. Sən demə, 76 min hek-
tara yaxın kənd təsərrüfat əhəmiyyətli 
torpağı olan Gədəbəyin ümumi əkinə 
yararlı cəmi 15 min hektar torpağı 
var. Onun da 9592 hektarı biçənək 
sahələridir. 

Deməli torpaqlardan maksimum 
səmərəli istifadə etmək üçün təkcə 
radikal tədbirlər görmək yetərincə 
deyil. Bu işdə müvafiq nazirliklər və 
komitələr də öz sözünü deməlidir. Bir 
vaxtlar 200 min tondan da artıq kartof 
verən bir rayonda son illər azalma 
müşahidə olunur. Keçən il 126 min 

tondan bir qədər çox kartof tədarük 
olunmuşdur.

Çox maraqlıdır ki, rayonun icra 
strukturları problemlərdən nəinki 
çəkinir, əslində, özləri onu arayıb axta-
rır, üzə çıxarır, başlıcası isə həlli yollarını 
araşdırırlar. Bir fikir verin. Gədəbəydə 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon 
şöbəsində qeydiyyatda 16 min nəfərə 
yaxın pensiyaçı var. Sizcə, onların neçə 
faizi bu pensiyanı əlilliyə görə alır? Nə 
az, nə çox, düz 40 faizi. Necə rəqəmdir? 
Deyəcəksiniz biabırçı rəqəmdir. Həm 
də saxtakarlıq göz qabağındadır. Yaxşı 
ki, rayon rəhbərliyi bunları vaxtında 
aşkarlayıb və hazırda bu məsələyə 

təkcə müvafiq nazirlik deyil, rayon icra 
hakimiyyəti də ciddi nəzarət edir.

Yaxud qəbul olunmuş məhkəmə 
qərarlarının icra olunmaması barədə 
söhbət açaq. Bu günədək 1000-ə 
yaxın qərarın icra olunmamasına nə 
ad vermək olar? Etiraf etmək lazımdır 
ki, rayon məhkəməsinin gücü çatmır. 
Qəbula gələnlərin böyük əksəriyyəti 
mübahisəli torpaq məsələləri, ali-
ment verilməsi və digər işlərlə bağlı 
məhkəmə qərarlarının icra olun-
mamasından şikayət edirlər. Görün 
vəziyyət nə həddə çatıb ki, rayon icra 
hakimiyyəti bu məsələləri nisbətən 
nizama salmaq üçün öz işçilərini də 
səfərbər edib.

Yeri gəlmişkən, rayonda boşanma-
ların sayının artması, ailələrin dağıl-
ması RİH rəhbərliyini narahat etməyə 
başlayıb. Rayon icra hakimiyyətinin 
məsul işçisi Ləzgi Zeynalov söhbət za-
manı dedi ki, İbrahim müəllim bununla 
bağlı ayrı-ayrı kəndlərin ağsaqqallarını 
bir yerə topladı, görüş keçirdi, onları 
dinlədi. Həmin görüşdə hamı belə bir 
yekdil rəyə gəldi ki, ən yaxşı məhkəmə 
qərarı da ağsaqqal sözündən, ağbirçək 
tənəsindən və məsləhətindən güclü ola 
bilməz. Qərara alındı ki, ağsaqqallar bu 
ailələrə baş çəksinlər, imkan daxilində 

onları barışdırsınlar, öz sözlərini 
desinlər. Bir-biri ilə çəkişən, hətta vu-
ruşmaq həddinə çatan qonum-qonşular 
da artıq ağsaqqalların, necə deyərlər, 
nəzarəti altına keçir.

...Gədəbəydə kadrlara tələb, diqqət 
və qayğı da əvvəlki kimi deyil. İşgüzar 
bir mühit yaradılıb. İcra hakimiyyətində 
könüllülər də fəaliyyət göstərirlər. 

Bəzən onların içərisindən daha 
qabiliyyətlisi, müasir düşüncəlisi seçilir, 
müvafiq işlə təmin olunur. Məsələn, 
bu yaxınlarda könüllülərdən kənd icra 
nümayəndəsi göndərilən olub. İbrahim 
Mustafayev “yaxşı, təcrübəli kadrlara 
həmişə yer var” deyərək, öz iş üsulu 
ilə bunu artıq sübut edib. Vaxtilə hətta 
aparatda haqsız hücuma məruz qalan 
təcrübəli işçinin yenidən işə qaytarılma-
sı dediklərimizə əyani sübutdur.

Hər həftənin birinci günü aparatın 
məsul işçiləri rayon icra hakimiyyətinin 
başçısına məlumat verirlər: həftə 
ərzində kim nə iş görəcək, hansı kəndə 
gedəcək, kimlə görüşəcək. Yəni apara-
tın hər bir məsul işçisi tutduğu vəzifəyə 
uyğun da öz fəaliyyətini qurmalıdır. 
İlk gündən tələb və tövsiyə bu olub 
ki, aparatın məsul işçisi təkcə yuxa-
rıdan tapşırıq almaq üçün o vəzifəni 

tutmayıb. Gərək özün təşəbbüskar 
olasan, həftə ərzində görəcəyin işləri 
əvvəlcədən planlaşdırasan, öz vəzifənin 
məsuliyyətini dərk edəsən. Burada 
bir məqamı da xatırlatmaq yerinə 
düşər ki, İ.Mustafayevin 20 ilə yaxın 
bir müddətdə icra strukturlarında, o 
cümlədən Prezident Administrasiyasın-
da məsul vəzifədə çalışması, təcrübə 
istər-istəməz öz təsirini göstərir.

Gədəbəyin ən ucqar kəndlərinə 
belə təbii qazın çəkilməsində böyük 
irəliləyişlər var. Rayon rəhbəri iftixarla 
deyir ki, tezliklə sərhəd bölgəsi olan 
Şınıxda qazlaşdırılmayan bir yaşayış 
məntəqəsi də qalmayacaq. İşlər, doğru-

dan da, sürətlə gedir. Əvvəllər heç vaxt 
belə olmamışdı. Keçən ilin oktyabrında 
9 kənddə, noyabrda 4 kənddə, dekabr-
da 8 kənddə təbii qaz şölələndi. Bu il də 
istisna deyil.

Dövlət Proqramında təkcə 
Qurudərə və Sarıköynək kəndlərinin 
qazlaşdırılması nəzərdə tutulsa da, 
yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ilk 
dəfə evində mavi yanacaq görən 
gədəbəylilərin sayı da artacaq. 

Gədəbəyin istər magistral, istərsə 
də daxili yollarının təmiri, bərpası 
istiqamətində görülən işlərdə də 
böyük canlanma var. Arıqdam-Sö-
yüdlü-Soyuqbulaq və Gədəbəy-
Novosaratovka-Qaravəllilər (38 
kilometr)-İsalı-Zamanlı avtomobil yol-
larında aparılan işlər tezliklə rayonun 
yol infrastrukturunu əməlli-başlı yax-
şılaşdıracaqdır. Söhbət burada təkcə 
yol məsələsi deyil. Əgər Gədəbəyi 

tezliklə turizmin əsas məkanlarından 
birinə çevirmək istəyiriksə, dün-
yanın diqqətini bura cəlb etmək 
fikrimiz varsa, onda bu rayona bütün 
nazirliklər, şirkətlər, nəhayət, iş adam-
ları hərtərəfli dəstək göstərməlidirlər. 
Turist o yerlərə can atır ki, orada lazımi 
infrastruktur yaranmış olsun. Əgər 
bunlar yoxdursa, təkcə təbiəti – dağ-
ları, meşələri, bulaqları seyr etməyə o 
bir dəfə gələr, daha hər il yox. 

İnsafla demək lazımdır ki, icra 
hakimiyyəti turistləri bu yerlərə 
cəlb etmək üçün üzərinə düşən işin 
öhdəsindən gəlməyə çalışır və çətinliklə 
də olsa, buna nail olur. Məsələn 
turistlər üçün maraqlı marşrut hazır-
lanıb. Ən maraqlı, qədim tarixə malik 
abidələrə, bulaqlara səyahət, yollarda 
onların dincəlməsi üçün iaşə obyektləri 
və digər əyləncəli yerlər nəzərdə tutu-

lub. XIX əsrin ikinci yarısında Gədəbəyin 
mis mədənlərində mis, qızıl, digər 
metallar və qiymətli daşlar çıxaran Sie-
mens qardaşlarının çəkdirdikləri dəmir 
yol xəttinin bir hissəsinin bərpa edilərək 
turistlərin istifadəsinə vermək nəzərdə 
tutulub. Hətta həyətlərdən birində o 

dövrdən qalan vaqon da tapılıb, bərpa 
edilib, xəttə buraxılacaq. 

...Gədəbəyin bu günü gözəldir, 
sabahı daha gözəl, daha işıqlı olacaq. 
Çünki bu gün onu qurub yaradanların 
bir amalı var: Gədəbəyə bir dəfə gələn 
yenə gəlsin. Onun sakinləri də firavan 
yaşasınlar ki, uzaq diyarlardan gələnlər 
qayıdanda desinlər: Azərbaycanda 
Gədəbəy adlı bir məkan var, qədim, 
əsrarəngiz və təkrarsız...

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Astara – Lənkəran

Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Qəzənfər Ağayevlə görüşdə 
qonağa rayonun tarixi, coğrafi möv-
qeyi, əhalinin məşğulluğu, iqtisadiy-
yatı, sosial-iqtisadi inkişafı və turizm 
potensialı barədə məlumat verilib. 
Son illər həyata keçirilən layihələrlə 

bütün ölkədə olduğu kimi, Astarada 
da çoxlu quruculuq-abadlıq işlərinin 
aparıldığı, əhalinin sosial rifahının 
yaxşılaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb. 
Asiya-Avropa ölkələrini birləşdirən 
“Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə 
ölkələr arasında iqtisadi və mədəni 
əlaqələrin daha da genişlənəcəyini 

qeyd edən tərəflər əməkdaşlığın 
faydalı olacağını vurğulayıblar. Səfir 
Heydər Əliyev Mərkəzini ziyarət 
edib, Xəzər dənizi sahilində salınmış 
park-bulvar kompleksi, “Astaraçay” 
MMC-nin çay emalı zavodu və rayo-
nun füsunkar təbiəti ilə tanış olub.

Lənkəranda Küveyt diplomatını 
şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taleh 
Qaraşov qəbul edib. Qonağa rayonu-
nun tarixi, coğrafi mövqeyi, sosial-iq-
tisadi və mədəni həyatı barədə ətraflı 
məlumat verilməklə Azərbaycan-

Küveyt dostluq və əməkdaşlıq 
əlaqələri çərçivəsində müxtəlif 
sahələrdə, xüsusilə turizm sahəsində 
birgə işin qurulması perspektivləri 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını 
bildirən səfir hər iki dost ölkə arasında 
qarşılıqlı əməkdaşlığın və anlaşmanın 
bundan sonra da dərinləşməsindən 
ötrü səylərini əsirgəməyəcəyini 
diqqətə çatdırıb. Həmin gün qo-
naq Lənkəran şəhərinin görməli 
yerlərinə baxmaq üçün Heydər 
Əliyev xatirə parkında, Heydər 
Əliyev Mərkəzində, tarix-diyarşü-
naslıq muzeyində, xalça fabrikində, 
Hikan Milli parkı ərazisində yerləşən 
Xanbulan dəryaçasında, Olimpiya 
İdman Kompleksində, İstisu Müalicə 
Mərkəzində, “Green East” çəltikçilik 
təsərrüfatında olub və şəhərin 
dənizsahili turizm əraziləri ilə tanış 
olub.

Masallı

Masallı rayonundakı Xıdır 
Məmmədov adına Xırmandalı 
kənd tam orta məktəbinin bir qrup 
müəllim və şagirdi Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimo-
vun Biləsuvar rayonunun Əliabad 
kəndində yerləşən ata ocağını ziyarət 
edib. 

Məktəbin direktoru Kamal 
Təhməzov ölməz vətən oğlunun 
həyatından və torpaqlarımızın 
müdafiəsi zamanı göstərdiyi 
şücaətdən danışıb. Qeyd edilib ki, 
Mübariz az yaşasa da, özündən 
sonra böyük bir igidlik, mübarizlik 
məktəbi qoyub. O, cəbhənin Tərtər 
istiqamətində düşmənin işğalı 
altında olan Çaylı kəndindəki erməni 
qərargahına girərək əsl cəngavərtək 
5 saat təkbaşına döyüşüb. Düşmən 
hərbçiləri əvvəlcə elə zənn ediblər 

ki, onlara qarşı bütöv bir ordu 
hücuma keçib. Gecənin qaranlığında 
çaşbaş qalan düşmən Azərbaycan 
əsgərinin şücaəti nəticəsində ağır 
itkilər verib. Qeyri-bərabər, amansız 
döyüşdə Mübariz qəhrəmancasına 
həlak olub. Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən, Mübariz 
İbrahimov Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adına layiq görülüb. 
İndi hər bir azərbaycanlı onun 
qəhrəmanlığı ilə fəxr edir. Təhsil 
müəssisələrimizdə şagirdlərə 
Mübariz vətənpərvərliyi aşılanır, 
hərbi xidmətə yola salınan gənclərə 
vətəni Mübariz kimi qorumaq təlqin 
edilir.

Milli Qəhrəmanın atası 
Ağakərim İbrahimov ailəsinə 
göstərilən yüksək diqqət və qayğı-
dan razılıq edib. O, ziyarətə gələn 
şagirdlərə dərslərini mükəmməl 
öyrənməyi, təhsildə davamlı 
nailiyyətlər göstərməyi tövsiyə 
edib. Sonra ziyarətçilər Müba-
riz İbrahimova məxsus müxtəlif 
şəkillər, haqqında yazılmış kitablar, 
jurnal və qəzetlərdən ibarət guşəyə 
baxıblar.

Biləsuvar

Azərbaycan Prezidentinin 
tapşırıqlarına uyğun olaraq, respub-
likamızın hər yerində olduğu kimi, 
Biləsuvar rayonunda da əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsi daim 
diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Rayon icra hakimiyyəti, 
“DOST İŞ” MMC və Kommunal 
Müəssisələr Kombinatı bu il üçün 
üçtərəfli müqavilə imzalayaraq, 
işəgötürülənlərin ərazilər üzrə 
fəaliyyət dislokasiyası hazırlayıb-
lar. Əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsi məqsədilə Kommunal 
Müəssisələr Kombinatının nəzdində 
390 yeni iş yeri yaradılıb. Müvəqqəti 
iş yerlərinə qəbul olunan vətəndaşlar 
rayon ərazisində abadlıq, təmizlik 
işlərində fəal iştirak edirlər. Onlar 
əsasən aztəminatlı ailələrin üzvləridir. 
Vəzifə borcunu layiqincə yerinə 
yetirən işçilərin ilin sonunda rayon 
rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırıl-
ması da nəzərə tutulur. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 
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Yazının sərlövhəsinə çıxardığım cümləni tamamlamaq istəyirəm: Gədəbəyə bir 
dəfə gələn yenə gəlmək istəyir. Bilirsiniz niyə belədir? Çünki əsrarəngiz gözəlliyə 
malik olan bu ucqar dağ rayonundan təbiət heç nəyi əsirgəməyib. Sadalamaq 
istəmirəm. Amma Gədəbəydə nə istəsən var. Elə RİH başçısı İbrahim Mustafayevi 

də dinləyərkən istər-istəməz belə qənaətə gəlirəm ki, bu rayon tezliklə nəinki qonşu ölkələrin, 
o cümlədən dünyanın bir sıra dövlətlərinin diqqət mərkəzində olacaq. Rayon rəhbəri Gədəbəy, 
onun adamları, təbiəti, yeraltı-yerüstü sərvətləri haqqında elə həvəslə, iftixarla danışır. Sanki bu 
yerlərdə doğulub boya-başa çatıb, oranın hər daşına-kəsəyinə bələddir. Halbuki cəmi 8 aydır ki, 
ölkə başçısının sərəncamı ilə Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunub.

Ölkə rəhbəri 2006-cı ildə ilk dəfə Gədəbəyə səfər edəndə bu rayonun, demək olar ki, heç nəyi 
yox idi. Nə rahat yolları, nə körpüləri, nə düz-əməlli işığı, suyu, qazı. Prezidentimizin göstərişi ilə 
ilk növbədə Şəmkirdən rayon mərkəzinədək rahat bir yol çəkildi. Sonra digər problemlərin həlli 
ilə bağlı işlər görüldü. Yollar, körpülər, digər infrastruktur layihələri... O vaxtdan bu günədək 
ölkə Prezidenti 4 dəfə Gədəbəyə gəldi və ucqar dağ rayonu beləcə inkişaf etməyə başladı, daha 
çox qonaqlı-qaralı oldu...

Gədəbəyə bir dəfə gələn...

Cənub bölgəsindən xəbərlər 
Küveyt dövlətinin Azərbaycan 

Respublikasındakı fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Səud Əbdüləziz 
Məhəmməd əl-Şəmlan əl-Rumi cənub 
bölgəsinə səfər edib. 
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Xəqаni Əliyеvlə əkin sаhələrini 
iki yеrə bölən kiçik təpənin yаnındа 
görüşdük. Burаdаn həm çiyid 
səpini аpаrılmış gеniş çöllər, həm 
də tахıl zəmiləri оvuc içi kimi gö-
rünürdü. О, gəlişimizin məqsədini 
hiss еtmişdi. Оnа görə də gülə-
gülə qоlumuzdаn tutub bizi yеnicə 
tоrpаqdаn bоy göstərən, durnа 
qаtаrı kimi cərgələnən pаmbıq 
kоllаrının yаnınа gətirdi:

– Mən sizi yахşı bаşа 
düşürəm, – dеdi. – Həqiqət 
budur ki, çохlаrı çiyid səpininə 
yеnicə bаşlаyır. Аncаq gördü-
yümüz kimi, bizim sаhələrdə 
yахşı çıхış аlınmışdır. Yəqin ki, 
səbəbini siz də bilmək istəyirsiniz. 
Burаdа еlə bir sirr yохdur. Əsаs 
cəhət tоrpаqlа işləməkdir. Dаhа 
dоğrusu, əgər şum, mаlа, аrаt 
işləri vахtındа və kеyfiyyətlə 
аpаrılаrsа, dеməli, səpinə də 
еrkən bаşlаmаq оlаr. Əlbəttə, 
hаvа şərаiti də əsаs rоl оynаyır. 
Sаhələrimiz 20 gündən çох idi ki, 
səpinə tаm hаzır vəziyyətdə idi. 
Hаvаlаr imkаn vеrən kimi səpinə 
bаşlаdıq. İşçi qüvvəsi, tехnikа 
sаrıdаn dа hеç bir çətinliyimiz 
оlmаdı.

Dоğrudаn dа, hər şеy “аnа” 
dеdiyimiz tоrpаğа məhəbbətdən, 
оnа göstərilən diqqət və qаyğıdаn 
аsılıdır. Хəqаni Əliyеv kimi 
qаbаqcıl fеrmеrlərin təcrübəsi 
sübut еdir ki, hаrаdа nə əkməyi 
yахşı bilən, tоrpаğа sеvgi və 
hаlаllıqlа yаnаşаn insаnlаr sоndа 
yüksək nəticələr əldə еdirlər. 
Аyrılаndа gələcək plаnlаrındаn, 
görüləcək işlərdən də dаnışdı.

– Yəqin ki, məhsul yığımınа 
dа rаyоndа birinci sizin kоllеktiv 
bаşlаyаcаq?

– Düzdür, səpini hаmıdаn 
qаbаq bаşа çаtdırmışıq. Аncаq 
qаrşıdа hələ çох işlər vаr. 
Bеcərmə, ziyаnvеricilərə qаrşı 
mübаrizə, survаrmа və s. Bir 
sözlə, bоl məhsul götürməyin 

sirləri çохdur. İnаnırаm ki, 
həmin tədbirləri də vахtındа 
və kеyfiyyətlə аpаrаcаğıq. Hər 
hаldа məqsədimiz birinciliyi əldən 
vеrməməkdir.

– Sаğlıq оlsun, pаmbıq 
yığımındа yenə də görüşərik. 

– İnşаllаh…
Bəyimli qəsəbəsi. Rаyоn 

üzrə ən çох pаmbıq yеtişdirməyi 
plаnlаşdırаn fеrmеrlərdən biri – 
Аnаr Kərimоv buradа yаşаyır. 
Öyrəndik ki, cаri ildə 100 hеktаr 
sаhədə çiyid səpini аpаrılаcаqdır. 
Аrtıq 50 hеktаrdа səpin bаşа 
çаtdırılmışdır. Qаbаqcıl fеrmеr işin 
gеdişindən rаzı idi.

– Ötən ilə nisbətən əkin 
sаhələrini хеyli gеnişləndirmişik. 
Düzdür, keçən mövsüm 
nəticələrimiz pis оlmаdı. 
Hər hеktаrdаn 26,8 sеntnеr 
“аğ qızıl” götürdük. Cari il 
isə qərаrа аlmışıq ki, əkin 
sаhələrini gеnişləndirməklə 
yаnаşı, məhsuldаrlığı dа diqqət 
mərkəzində sахlаyаq. Bаşqа 
sözlə, məhsuldаrlığı ən аzı 30 
sеntnеrə çаtdırаcаğıq. Bunun 
üçün hər cür imkаnımız vаr. 
Mаşın-mехаnizm, suvаrmа və 
işçi qüvvəsi sаrıdаn çətinliyimiz 
yохdur. Dеməli, əsаs məsələ qаlır 
özümüzə, işə münаsibətimizə.

Dəkkəobа kənd sаkini, 
pаmbıqçılıqdа zəngin təcrübə 
tоplаmış Cеyhun Cəfərоv 
məsələnin bаşqа tərəfinə tохundu.

– Biz kеçən il hər hеktаrın 
məhsuldаrlığını 43,2 sеntnеrə 
çаtdırdıq. Bu, əlbəttə, Zərdаbın 
şоrаn tоrpаqlаrı üçün yахşı 
göstəricidir. Cаri il üçün də 
hədəflərimiz yüksəkdir. Dеdiyim 
оdur ki, yüksək məhsuldаrlıq, 
hər şеydən əvvəl, bоl qаzаnc, 
хоş gün-güzərаn dеməkdir. Mən 
həmişə fеrmеr yоldаşlаrımlа 
bir yеrdə оlаndа bildirirəm ki, 
əgər аşаğı məhsuldаrlıq əldə 
еdəcəksənsə, оndа hеç əkib-

bеcərməyə dəyməz. Ахı, hər şеy 
sоn nəticə ilə ölçülür...

Biz rаyоnun Аlıcаnlı, Yuхаrı 
Sеyidlər, Şаhhüsеynli, Məlikli, 
Оtmаnоbа kəndlərində də 
оlduq, çiyid səpininin gеdişi 
ilə mаrаqlаndıq. Hər yеrdə 
işlərin yахşı təşkil еdildiyinin, 
səpin kоmаndаsının mütəşəkkil 
qаydаdа аpаrılmаsının şаhidi 
оlduq. Kənd əməkçiləri оnа nаil 
оlmаğа çаlışırlаr ki, nə qədər 
hаvаlаr səpin üçün əlvеrişli kеçir, 
hər dəqiqənin qədrini bilsinlər, vахt 
itkisinə yоl vеrilməsin.

Vidаdi Bаyrаmоv təcrübəli 
mütəхəssisdir. Əvvəllər müхtəlif 
rəhbər vəzifələrdə çаlışıb. Hаzırdа 

Zərdаb Rаyоn Dövlət Аqrаr İnkişаf 
Mərkəzinin dirеktоrudur. Gələcək 
bоl məhsulun əsаsı qоyulаn bu 
günlər qаyğılаrı çох оlsа dа, 
işlərin gеdişi bаrədə həvəslə 
məlumаt vеrdi:

– Bizim cаmааtdа tаriхən 
pаmbıqçılığa böyük mаrаq оlub. 
Ötən əsrin 70-80-ci illərində, 
ulu öndər Hеydər Əliyеv 
rеspublikаmızа rəhbərlik еtdiyi 
illərdə rаyоndа pаmbıq istеhsаlı 
30-32 min tоnа çаtdırılmışdır. 
Аncаq təəssüf ki, 80-ci illərin 
ахırlаrındа bаşlаnаn хаоs 
və аnаrхiyа ümumən kənd 

təsərrüfаtınа, о cümlədən 
pаmbıqçılığа dа öz mənfi təsirini 
göstərmiş, bu vаcib strаtеji sаhəyə 
mаrаq аzаlmış, istеhsаl dəfələrlə 
аşаğı düşmüşdür. Əlbəttə, 
vəziyyət uzun müddət bеlə 
dаvаm еdə bilməzdi. Оnа görə 
də bütövlükdə ölkəmizdə оlduğu 
kimi, rаyоnumuzdа dа Prеzidеnt 
İlhаm Əliyеvin kənd təsərrüfаtının, 
хüsusən pаmbıqçılığın, tütünçülü-
yün, fındıqçılığın inkişаf еtdirilməsi 
ilə əlаqədаr оlаrаq imzаlаdığı 
fərmаn və sərəncаmlаr, qəbul 
еdilən dövlət prоqrаmlаrı böyük 
mаrаq və dərin minnətdаrlıq hissi 
ilə qаrşılаndı. Təsаdüfi dеyildir 
ki, sоn illər bütün növ kənd 

təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlı 
аrtаn sürətlə inkişаf еdir. Söhbət 
kоnkrеt оlаrаq pаmbıqçılıqdаn 
gеdirsə, dеməliyəm ki, ötən il 
rаyоn üzrə 5 min tоn “аğ qızıl” 
tədаrük еdilmişdir. Cаri ildə 
isə 2250 hеktаrdа çiyid səpini 
аpаrılır. Sizinlə bаyаqdаn 
kəndləri gəzirik, fеrmеrlərlə, 
kənd əməkçiləri ilə görüşürük. 
İndiyə kimi аrtıq 1000 hеktаr 
sаhədə çiyid səpini аpаrılmışdır. 
Rаyоnumuzdа pаmbıqçılıqlа 2 
еmаl müəssisəsi – “Zərdаb MTK” 
və “P-Аqrо” MMC-nin Zərdаb filiаlı 
məşğul оlur. 484 fеrmеr həmin 

müəssisələrlə müvаfiq müqаvilə 
bаğlаmışdır. Sаhələrdə 18 səpin 
аqrеqаtı işləyir. Dеmək istəyirəm 
ki, işlər mövsümün əvvəlində 
еmаl müəssisələri ilə bаğlаnılmış 
müqаvilə əsаsındа gеdir.

Hеç nədən çətinliyimiz yохdur. 
Çiyid səpinini yахın günlərdə bаşа 
çаtdırаcаğıq. Bütün imkаn və 
səylər оnа yönəldilmişdir ki, rаyоn 
üzrə ümumi pаmbıq istеhsаlını, о 
cümlədən məhsuldаrlığı dаhа dа 
аrtırаq.

Yеri gəlmişkən, оnu dа əlаvə 
еdək ki, sоn illər Zərdаbdа kənd 
təsərrüfаtının bаşqа sаhələri də 
sürətlə inkişаf еdir, məhsuldаrlıq 
yüksəlir. Məsələn, kənd 

təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlının 
аrtırılmаsını stimullаşdırmаq 
məqsədilə tоrpаq mülkiyyətçilərinə 
dövlət dəstəyi оlаrаq 1 milyоn 
825 min 660 mаnаt subsidiyа 
vеrilmişdir.

Hаzırdа tахılçılıq üzrə 3 
tохumçuluq təsərrüfаtı fəаliyyət 
göstərir. 2018-ci ilin məhsulu üçün 
206 hеktаr sаhədə tохumluq аrpа 
və buğdа əkilmişdir. Ümumilikdə 
799 tоn məhsul istеhsаl еdilmiş, 
məhsuldаrlıq 38,7 sеntnеr təşkil 
еtmişdir.

Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin 2018-
ci il mаrtın 26-da Bərdə rаyоnundа 

kеçirilən pаmbıqçılığın inkişаfı 
məsələlərinə dаir rеspublikа 
müşаvirəsində vеrdiyi tövsiyə və 
tаpşırıqlаrın icrаsı ilə əlаqədаr 
ötən il 3232 hеktаrdа pаmbıq əkini 
аpаrılmаqlа “MTK İK” və “P-Аqrо” 
MMC-nin Zərdаb filiаllаrı ilə 702 
tоrpаq mülkiyyətçisi аrаsındа 
müqаvilə bаğlаnmış, 5 min tоn 
pаmbıq tədаrük оlunmuşdur ki, 
bu dа 2017-ci ildəkindən 800 tоn 
çохdur. 2514 tоndаn çох pаmbıq 
mаşınlа yığılmışdır. Pаmbıq 
istеhsаlçılаrınа təhvil vеrdikləri 
məhsulа görə dövlət büdcəsinin 
vəsаiti hеsаbınа 418,9 min mаnаt 
subsidiyа vеrilmişdir.

Fеrmеrlər tərəfindən pаmbıq 
tədаrükünün səmərəliliyini аrtırmаq 
üçün icrа hаkimiyyəti bаşçısının 
çохsаylı mürаciətləri nəticəsində 
Kənd Təsərrüfаtı Nаzirliyi 
tərəfindən Zərdаb rаyоnunun Çаllı 
bələdiyyəsi ərаzisində, “P-Аqrо” 
MMC-yə məхsus, 4 min tоn qəbul 
gücünə mаlik yеni pаmbıq qəbulu 
məntəqəsi tikilmiş və ilk məhsul 
qəbulunа ötən ilin sentyabrında 
bаşlаnılmışdır. 

Bаrаmаçılığın inkişаf еtdirilməsi 
ilə bаğlı Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin 
Qах rаyоnundа kеçirilən rеspublikа 
müşаvirəsində qаrşıyа qоyduğu 
vəzifələrin icrаsı istiqаmətində 
kоnkrеt tədbirlər həyаtа 
kеçirilmişdir. Bölgü üzrə 2018-
ci ildə 1300 qutu bаrаmаqurdu 
qəbul еdilərək nоrmаl bəsləmə 

аpаrılmış, nəticədə 53 tоn 
880 kilоqrаm bаrаmа tədаrük 
еdilərək rеspublikаdа аrtıq ikinci 
dəfə ən yüksək göstəriciyə nаil 
оlunmuşdur. Rаyоn üzrə prоqnоz 
tаpşırığа 103,6 fаiz əməl еdilmişdir. 
İki min nəfərdən çох rаyоn sаkini 
bu sаhədə mövsümi işlə təmin 
оlunmuşdur.

Kümçülərə təhvil vеrdikləri 
bаrаmаyа görə еmаl müəssisələri 
tərəfindən 187 min manat, dövlət 
büdcəsi vəsаiti hеsаbınа 260,7 
min mаnаt оlmаqlа, cəmi 447,7 
min mаnаt vəsаit ödənilmişdir.

Bаrаmаqurdunun yеm 
bаzаsının möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə rаyоn ərаzisində 
nəzərdə tutulmuş 190 min tut tingi-
nin əkilməsi təmin еdilmişdir.

Çəltikçiliyin inkişаf еtdirilməsi 
məqsədilə ötən il rаyоndа 204 
hеktаr sаhədə çəltik əkilmiş, 939,4 
tоn məhsul istеhsаl оlunmuş, 
hər hеktаrdаn məhsuldаrlıq 46 
sеntnеr оlmuşdur.

Ümumiyyətlə, ötən il 201 
hеktаr sаhədən 3870 tоn kаrtоf, 
182,6 hеktаr sаhədən 2929 tоn 
tərəvəz, 200 hеktаr sаhədən 6622 
tоn bоstаn məhsulu götürülmüş, 
106 hеktаr sаhədən 501 tоn çu-
ğundur istеhsаl оlunmuşdur ki, bu 
dа əvvəlki illərdən хеyli çохdur.

... Zərdаb özünün dаhа 
bir bərəkətli bаhаrını yаşаyır. 
Gördüklərimizə, şаhidi 
оlduqlаrımızа, yеrlərdə işin 
nümunəvi təşkilinə əsаslаnаrаq 
dеyə bilərik ki, bu il həyаtın bütün 
sаhələrində, о cümlədən kənd 
təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlındа 
dаhа böyük inkişаf və irəliləyiş ili 
оlаcаqdır.

Uğur оlsun, əkinçi qаrdаş.

Ziyəddin SULTANOV,  
“Хаlq qəzеti”nin  

bölgə müхbiri

Torpağa toxum düşür... 

Söhbət Zərdаb rаyоnundа çiyid səpinindən gеdir

Rаyоn icrа hаkimiyyətində yаrаdılmış оpеrаtiv 
qərаrgаhın iclаsındа səslənən bir məlumаt 
hаmının sеvincinə və bir qədər də təəccübünə 

səbəb оldu: Qаrаvəlli kəndində fеrmеr Xəqаni Əliyеv 
70 hеktаr sаhədə çiyid səpinini rаyоndа birinci bаşа 
çаtdırmışdır. Məsələ burаsındаdır ki, rеspublikаdа, 
о cümlədən Zərdаbdа çiyid səpini təzəcə bаşlаyıb. 
Bеlə оlаn hаldа Xəqаni Əliyеvin əldə еtdiyi bu 
nəticə, əlbəttə, hаmıdа, еlə mənim özümdə də mаrаq 
оyаtdı. Оnа görə də iclаsdаn sоnrа dərhаl Qаrаvəlli 
kəndinə – qаbаqcıl fеrmеrlə görüşə gеtdik.

Ahıska türkləri Azərbaycanda
 � Bu yaxınlarda işıq üzü 

görmüş “Yarım əsrdən çox 
bir ailədə” kitabında məhsəti 
(ahıska) türklərinin tarixindən, 
məruz qaldıqları deportasiyadan, 
qarşılaşdıqları çətinliklərdən, 
talelərinin Azərbaycanla bağlı 
dövründən bəhs edilir. Kitabın 
müəllifi Nadir Hacıyev ixtisasca 
kimyaçıdır, uzun müddət 
Saatlı rayon partiya və sovet 
orqanlarında məsul vəzifələrdə 
çalışmışdır. Onun dövri mətbuatda 
silsilə yazıları çap olunmuş,  
4 kitabı işıq üzü görmüşdür. 

Müəllifin yeni kitabının əvvəlində 
ahıska türklərinin 1413-cü ilə qədərki tarixi 
və sonrakı taleyi haqqında məlumat verilir. 
Bildirilir ki, onlar Qara Yusif 1413-cü ildə 
Mesxetiyanı – Ahıskanı zəbt etdikdən  
sonra Qaraqoyunlu tayfa ittifaqına,  
1477-ci ildən isə Ağqoyunlu Uzun Həsənin 
hökmdarlığına tabe olmuşlar. 1555-ci 
ildə bağlanmış Amasiya sülh sazişinə 
qədər ahıskalılar Ağqoyunlu, sonra isə 
Səfəvilər dövlətinin tabeliyində yaşamışlar. 
1578-ci ildən Səfəvi–Türkiyə müharibəsi 
ilə bağlı Mesxetiya Gürcüstanın cənub 
ərazisi kimi qəbul edilərək, 233 il Osmanlı 
İmperiyasının tabeliyində olmuşdur. 
Sonradan isə ahıskalılar 200 ilə qədər 
Rusiya imperiyasının tabeliyində olmuşlar. 
Bu dövrdə onlar 2 dəfə deportasiyaya 
məruz qalmışlar. 

Kitabda daha sonra göstərilir ki, 
1944-cü ildən bu xalqın çətin, gərgin 
günləri başlandı. 31 iyul 1944-cü ildə 
SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsi 45 min 
516 nəfər Ahıska türkünün və 29 min 505 
nəfər digər xalqların nümayəndələrinin 
köçürülməsi haqqında qərar qəbul etdi. 
20 sentyabr 1944-cü ildə həmin ərazidə 
hərbi vəziyyət elan olundu və 15 noyabr 
tarixində köçürülmə başlandı. 220 
kənddən çıxarılmış hüquqsuz insanlar 
noyabr ayının 17-də 25 eşalonla Orta 
Asiya respublikalarına yola salındılar 
və 22 gündən sonra təyin olunmuş 
məntəqələrə çatdılar. Köçürülən əhalinin 
55 min 500 nəfəri Özbəkistan, 11 min 
nəfəri Qırğızıstan, 29 min 500 nəfəri 
isə Qazaxıstan ərazisində yerləşdirildi. 
Yolboyu çox sayda xəstə, uşaq, qoca 
aclığa və soyuğa dözməyərək məhv oldu. 

Yeni nəşrdən məlum olur ki, İ.Stalinin 
ölümündən və İ.Beriyanın həbsindən 
sonra Gürcüstan SSR-də və Acarıstan 
MSSR-də yaşayan azərbaycanlı və digər 

millətlərin nümayəndələrinin haqsız 
sürgün olunması və onların üzərində olan 
qadağaların götürülməsi haqqında qərar 
verilib. Bundan sonra Ahıska türklərinin 
bir qrup nümayəndəsi toplantı keçirib, 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının 
rəhbərliyinə müraciət qəbul edib. Bir qrup 
ziyalı bu qərarı Sov.İKP MK-nın baş katibi 
N.Xruşşova təqdim etmək üçün Moskvaya 
gedib, lakin Kremldə müraciətə müsbət 
cavab verilməyib.

Azərbaycanın Moskva şəhərindəki 
daimi nümayəndəsi İslam İskəndərov 
təsadüfi görüş zamanı onlara məsləhət 
görüb ki, bu barədə Azərbaycanın rəhbəri 
İmam Mustafayevə müraciət etsinlər. 
Ahıskalıları qəbul edəndən sonra İmam 
Mustafayev N.Xruşşovla görüşərək 
məsələni müsbət həll edib. Həmin dövrdən 
ahıskalılar kiçik qruplarla Azərbaycana 
gəliblər, əsasən, Saatlı, Sabirabad, 
Beyləqan və Xaçmaz rayonları ərazilərində 
məskunlaşıblar. O vaxtdan bəri, ahıskalılar 
yerli əhali ilə bir ailə kimi yaşayıblar. 
Azərbaycanlılar onları doğmaları kimi 
qəbul ediblər, bütün sahələrdə, xüsusən 
də kənd təsərrüfatında birlikdə çalışıblar. 

Kitabın sonunda sürgün iştirakçılarının 
xatirələri, Azərbaycanda yaşayan məhsəti 
türklərinin qəhrəmanları, tanınmış 
nümayəndələri, Qarabağ döyüşlərində 
iştirak edən və şəhid olan ahıskalılar 
haqqında yığcam məlumat verilib.

Saleh ƏLİYEV,  
Bakı Dövlət Universitetinin dosenti 

Yeni kitablar Əjdər İBRAHİMOV – 100

Əjdər Mütəllim oğlu İbrahimov 1919-cu ilin 
aprelində Aşqabadda doğulub. Orada orta təhsil al-
mışdı. 1940-cı ildə Aşqabad Teatr Məktəbini, 1952-ci 
ildə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya 
İnstitutunun kinorejissorluq fakültəsində oxuyaraq 
Sergey Yutkeviç və Mixail Rommun sinfini bitirib. İkin-
ci dünya müharibəsinin iştirakçısı olub. 1952-ci ildə 
yenidən Aşqabada – “Türkmənfilm”ə qayıdıb. Burada 
“Firuzə”, “Xəzərin şərqində” və s. filmlərə quruluş 
verib. 

1954-1959-cu illərdə Bakı kinostudiyasında 
işləyib. 1954-cü ildə Lətif Səfərovun quruluş verdiyi 
“Bəxtiyar” və Tofiq Tağızadənin 1955-ci ildə çəkdiyi 
“Görüş” filmlərində ikinci rejissor işləyib. Bakı 
kinostudiyasında quruluşçu rejissor kimi ilk böyük işini 
1957-ci ildə reallaşdırıb və “Mosfilm”lə bu studiyanın 
birgə ekranlaşdırdığı “Bir məhəlləli iki oğlan” filminə 
İlya Qurinlə birlikdə quruluş verib. Böyük türk şairi 
Nazim Hikmətin pyesi əsasında çəkilmiş bu film Bakı 
kinostudiyası ilə Maksim Qorki adına kinostudiyanın 
birgə istehsalıdır. Bu kinodram Şərq ölkələrindən 
birində sadə adamların sülh və istiqlaliyyət uğrunda 
apardıqları mübarizədən bəhs edir. Əsas rolları Adil 
İsgəndərov, Vadim Medvedev, Semyon Sokolovski, 
Fateh Fətullayev, İsmayıl Osmanlı və Tamara Kokova 
ifa edirlər. 1957-ci ildə Moskvada I Ümumittifaq Film 
Festivalında filmin musiqisinə görə bəstəkar Qara 
Qarayev mükafat almışdır.

1958-ci ildə Ə.İbrahimov “Onun böyük ürəyi” 
filmini çəkib. Bu filmin ssenarisini yazıçı İmran 
Qasımov qələmə almışdı. Film Sumqayıt haqqında, 
burada gedən nəhəng quruculuq işləri barədə idi. 
Süjetdə Böyük Vətən müharibəsi, ondan əvvəlki və 
sonrakı dövrlər əhatə olunmuşdu. Burada rejissor 
özü də Rəsulov rolunda çəkilmişdi. Bu filmə tamaşa 
edən Vyetnam mədəniyyət xadimləri Sovet İttifaqının 

müvafiq qurumlarına müraciətlərində rejissorun 
Vyetnam kinematoqrafiyasının formalaşdırılmasına 
yardım üçün onların ölkəsinə göndərilməsini xahiş 
ediblər. Hanoyda açılan kino məktəbinə minlərlə 
vyetnamlı ərizə vermişdi. Vyetnamda kino sənəti 
təzəcə ayaq açmağa başlamışdı. Bir neçə sənədli 
film çəkilmişdi. Burada ancaq Yaponiya və Fransa 
filmləri nümayiş etdirilirdi. Ancaq indi Vyetnamın 
öz kinosu yaradılırdı. Əjdər İbrahimov Vyetnamın 
əksər rayonlarını gəzdi. Bu xalqı, onun adət-
ənənələrini öyrəndi. Kino məktəbi üçün gənclər 
topladı. Seçmə yolu ilə bu məktəbə 53 nəfər tələbə 
qəbul olundu. Təhsildən sonra onların hamısına — 
Vyetnamın ilk peşəkar kinoaktyor və rejissorlarına 
diplomlar verildi. Beləliklə, 1959-1962-ci illərdə 
Vyetnam Demokratik Respublikasında ilk milli kino 
məktəbinin yaradılması, milli aktyor və rejissor 
kadrlarının hazırlanmasında fəal iştirak etdi. Əjdər 

İbrahimovun bədii rəhbərliyi ilə Vyetnamın ilk bədii  
filmləri – “İki əsgər”, “Acgöz quş”, “Bir payız 
günündə” ekran əsərləri çəkildi. 

Bakıya qayıtdıqdan sonra o, burada “İyirmialtılar” 
filminin istehsalına başladı. Yazıçı İsa Hüseynovun 
ssenarisi əsasında çəkdiyi bu film sovet kinosunun 
ən qiymətli əsərlərindən hesab olunurdu. Bu film 
Moskvada keçirilən Ümumittifaq festivalında “Qızıl 
budaq” mükafatına layiq görüldü. Bir az sonra isə 
Əjdər İbrahimov həmin filmin davamı kimi “Ulduzlar 
sönmür” tarixi kino əsərini yaratdı. Bu film Nəriman 
Nərimanovun həyat və fəaliyyətini əks etdirir. 

Ə.İbrahimov sonralar “Mosfilm”də rejissor 
kimi öz fəaliyyətini davam etdirdi. Onun “Ürək 
əhvalatları”, “Məhəbbətim mənim, kədərim mənim” 
(“Azərbaycanfilm”lə birgə) filmləri rejissorun şöhrətini 
daha da artırır. 

Sonuncu film 1978-ci ildə Türkiyə ilə müştərək 
çəkilib. Ən qəribəsi də odur ki, filmdə SSRİ-nin və 
Türkiyənin o zamanlar üçün ən parlaq aktyorları 
yer alıb. Rollardan birini görkəmli aktyorumuz Adil 

İsgəndərov oynayır. Baş rolda türk dünyasının ən 
məşhur siması Türkan Şorayın çəkilməsi də ma-
raqlı idi. Bu film Nazim Hikmətin “Fərhad və Şirin” 
əsərinin motivləri əsasında çəkilib. Nazim Hikmət 
türk modernist ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndəsi 
olmaqla yanaşı, əqidəsinə görə Türkiyədən qovul-
muşdu. 

Onun son filmi – “Qəribə adam” da Nazim 
Hikmətin əsərinin motivləri üzrə çəkilmişdir. Bura-
da çox mühüm mənəvi məsələlərə toxunulmuşdur: 
insan, onun mənəvi təmizliyi, öz ləyaqəti uğrunda 
mübarizəsi. Filmdə pulun hakim olduğu bir ölkədə 
təmiz adamın ağır taleyindən danışılır.

Gənc vəkil Əhmədə təmizliyinə görə "qəribə 
adam" ləqəbi verilir. Pulun hakim kəsildiyi, 
rüşvətxorluğun geniş yayıldığı, əşya azarının epi-
demiya xarakteri aldığı cəmiyyətdə ağır sınaqlara 
düçar olan, beləliklə də sarsılıb ruh düşkünlüyünə 
qapılan Əhməd həyata inamını itirir. Bəlkə də səhv 
etdiyini, yanıldığını düşünən vəkil natəmiz adamla-
rin cərgəsinə qoşulur. Lakin bu yad mühitə uyğun-
laşmağa Əhmədin gücü çatmır. Çünki o, təbiətən 
başqa adamdır. Belə sarsıntılar keçirdiyi bir vaxtda 
fəhlə Səlim Əhmədin köməyinə gəlir, onu xilas edir. 
Əhməd Səlimin və onun dostlarının namuslu, vicdanlı 
olduqlarını, saf hisslərlə yaşadıqlarını görür, yenidən 
xeyirxah insanların sırasına qayıdır.

Kinorejissor Əjdər İbrahimov haqqında çəkilmiş 
“Qəribə adam” sənədli film onun Rusiya Kinema-
toqrafçılar İttifaqı, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya 
nümayəndəliyi və ölkəmizin Moskvadakı səfirliyinin 
təşkilatçılığı ilə Rusiya Mərkəzi Ədiblər evində 
keçiriləcək “Məhəbbətim mənim, kədərim mənim” adlı 
yubiley gecəsində nümayişi nəzərdə tutulur. Gecədə 
tanınmış incəsənət xadimləri, Əjdər İbrahimovun 
sənət yoldaşları, tələbələri və pərəstişkarları iştirak 
edəcəklər.

Ə.İbrahimov SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in 
Xalq artisti, Türkmənistan SSR Əməkdar incəsənət 
xadimi fəxri adlarına və Dövlət mükafatına, Qırmızı 
Əmək Bayrağı, “Xalqlar dostluğu” və “Şərəf nişanı” 
ordenlərinə layiq görülmüşdü.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Kinoda əbədiləşən ömür

Onu Azərbaycanda da, Rusiyada 
da, Türkmənistanda da, Vyetnamda 
da yaxşı tanıyır və sevirlər. Bunun 
səbəbini onun tərcümeyi-halından 
aydın görmək olar.
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ABŞ

Yeni qalmaqal
“Facebook” şirkəti 

ətrafında yeni qalma-
qal yaranıb. Buna 
səbəb şirkətin 1,5 
milyon sosial şəbəkə 
istifadəçisinin şəxsi 
məlumatlarını qeyri-
qanuni şəkildə əldə 
etməsidir. Qeyd edilir 
ki, bu proses 2016-cı 
ildən etibarən davam edir. 

Xəbəri “Qazeta.ru” verib.

Yaponiya 

Körpə sağ qaldı

Yaponiyanın Naqano prefekturasında doğularkən 258 
qram çəkisi olan körpə həkimlərin tövsiyəsi ilə evə bura-
xılıb. Bildirilir ki, hazırda uşağın boyu 43 santimetr, çəkisi 
3 kiloqram 374 qramdır. Xatırladaq ki, 24 həftəlik doğu-
lan körpənin çəkisi o vaxt 258 qram idi ki, bu da dünya 
üzrə anadan olan, həyatda qalan və normal inkişaf edən 
körpələr arasında ən yüngül çəki sayılır.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Çin

22 milyonuncu “Şkoda”

22 milyonuncu “Şkoda Kodiaq GT” avtomobili Çinin 
Çanşa şəhərində buraxılıb. Yeni avtomobil bu günlərdə 
Şanxayda keçirilən beynəlxalq avtosərgidə ictimaiyyətə 
təqdim edilib. Xatırladaq ki, ilk “Şkoda” avtomobili 1905-ci 
ildə Mlada-Boleslav şəhərində istehsal olunub.

Məlumatı “Auto.tut.by” yayıb.

Türkiyə

İxrac artıb
Türkiyə ötən 

il portağal şirəsi 
ixracatından 
279 milyon 
dollar gəlir əldə 
edib. Bildirilir 
ki, keçən il 
portağal şirəsi 
150 ölkəyə 
ixrac olunub. 
Bu, 2017-ci illə 
müqayisədə 

30 faiz artım deməkdir. Ege Yaş Meyvə-Səbzə İxracatçı-
ları Birliyi İdarə Heyətinin rəhbəri Hayrettin Uçak bildirib 
ki, gələcəkdə də bu istiqamətdə ixracat artırılacaq. Qeyd 
edək ki, Türkiyədən ən çox portağal şirəsini ABŞ (73,7 
milyon dollar) idxal edib.

Xəbəri “Anadolu” verib.

İtaliya 
Son qərarı Dibala verəcək

“İnter” və “Yu-
ventus” klubları Pa-
ulo Dibala ilə Mauro 
İkardinini dəyişmək 
barədə danışıqlar 
aparırlar. Lakin 
“Yuventus” klubunun 
futbolçusu P. Dibala 
“İnter”ə transfer 
olunmaqda maraqlı 
deyil. Dibala qeyd 
edib ki, o, “Yuventus”da qalacaq. Əks-təqdirdə İtaliyanı 
tərk edəcək.

Xəbəri “Corriere dello Sport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 21-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman, 
çiskin olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 9-12 , Bakıda 
gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm 
civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-4 dərəcə isti, 
dağlıq ərazilərdə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 
11-16 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
gün ərzində şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında arabir yağış, bəzi yerlərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. 

Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 
2 dərəcəyədək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti , 
dağlarda gecə 6-11, 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 əsasən gecə və axşam bəzi 
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 1-5, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı , dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3-6, gündüz 8-13 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Zaqataladan Mübariz Əhmədzadə Quba Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə qardaşı 

SABİR ƏLİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                         

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının 
kollektivi Əhliman Əmiraslanova əzizi

HAFİZ BAĞIROVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Londonun “İCE Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin bir 
bareli 72, Nyu-York Əmtəə Birjasının 

məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan 
ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir bareli 
64,01, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı 
neftinin bir bareli 73,54 dollar olub.

Ekspertlər dünya bazarında neftin bu cür 
qiymətini normal sayırlar.

Qəzənfər QASIMOV,  “Xalq qəzeti” 

Konte ilə Tramp arasında telefon danışığı olub

Xəbərdə deyilir ki, C.Konte 
və D.Tramp iki ölkə arasın-
da bir sıra aktual ikitərəfli 
məsələləri, o cümlədən Livi-
yadakı son vəziyyəti müzakirə 
ediblər. Bildirilir ki, tərəflər Li-
viyada yaşanan böhranın həlli 
yollarının müəyyənləşdirilməsi 
üçün birbaşa əlaqənin 
saxlanılması barədə razılığa 
gəliblər.

Bu arada məlum olub 

ki, Yaponiyanın Baş naziri 
Sindzo Abe gələn ay ABŞ-a 
səfər edəcək. Daha sonra isə 
ABŞ Prezidenti Donald Tramp 
Yaponiyaya gedəcək.

Yeri gəlmişkən, dünən 
Vaşinqtonda Yaponiyanın 
xarici işlər naziri Taro Kono və 
müdafiə naziri Takeşi İvaya 
ilə ABŞ-ın dövlət katibi Maykl 
Pompeo və müdafiə nazirinin 
birinci müavini Patrik Şanahan 
arasında “2+2” formatında 

görüş olub. Tərəflər görüşdən 
sonra birgə mətbuat konfransı 
keçiriblər. 

Yaponiyanın xarici işlər 
naziri T.Kono jurnalistlərə 
bildirib ki, “Gündoğar ölkə”nin 
yeni imperatorunun taxt-taca 
çıxmasından sonra Donald 
Tramp bu ölkəyə rəsmi səfərə 
gələn ilk xarici qonaq olacaq. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

İtaliyanın Baş 
naziri Cüzeppe 
Konte ilə ABŞ 
Prezidenti Donald 
Tramp arasında 
telefon danışığı 
olub. Bu barədə 
“Euronews” 
telekanalı məlumat 
yayıb. 

Avropa İttifaqı şengen vizası alınması 
prosesini asanlaşdırıb

Mənbə yazır ki, bu barədə məlumat Avropa 
Komissiyasının rəsmi portalında yerləşdirilib. 
Məlumatda deyilir: “Viza prosedurları daha 
asan olacaq. Bundan sonra turistlər planlaş-
dırılmış səfərdən maksimum altı ay öncə viza 
üçün müraciət edə biləcək (hazırda bu müddət 
3 aydır). Əksər hallarda bunu yaşadıqları 
ölkədən etmələri mümkün olacaq. Mümkün olan 
yerlərdə viza üçün elektron formada müraciət 
edilə biləcək”.

Qeyd edilir ki, çox istifadəli vizalar bun-
dan sonra yaxşı viza tarixinə malik turistlər 

üçün daha uzun müddətə – 1 ildən 5 ilə qədər 
veriləcək. Yeni qaydalara görə, viza rejiminin 
asanlaşdırılması barədə sazişin imzalandığı 
ölkələrin vətəndaşları həmin sənəd üçün 40 
avro ödəməli olacaq. Dəyişikliklərin 6 aydan 
sonra qüvvəyə minəcəyi bildirilir.
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“İnterfax” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, Avropa İttifaqı Parlamenti Avropa 
Komissiyasının yaxşı viza tarixçəsinə malik 
turistlərin şengen vizası alması qaydalarının 
dəyişdirilməsi üzrə təklifini qəbul edib.

Bildirilir ki, arxitektorlar 
konstruksiyanın 3 elementinin 
hər an dağıla biləcəyindən eh-
tiyat edirlər. Bunlardan ən baş-
lıcası giriş qapısının üzərindəki 
vimperqdir. Mürəkkəb naxış-
larla bəzədilmiş bu elementin 
kütləsi bir neçə tondur. Burada 
uçqun baş verəcəyi təqdirdə 
binanın fasadı bütövlükdə 

sıradan çıxa bilər. 
Kilsənin Sena çayı tərəfdəki 

hissəsi də ciddi ziyan görüb. 
Buradakı din xadimlərinin 
yataqxanası sıradan çıxıb. 
Tikilinin ətrafında yaşayanla-
rın evlərinə qayıtmasına icazə 
verilmir. Kilsənin cənub tərəfi 
isə yanğından daha çox ziyan 
görüb. Bu hissədə olan qarqoyl-

ların qopub düşmə təhlükəsi 
çox böyükdür. Uçma təhlükəsinə 
görə möhkəmləndirmə işləri çox 
kiçik templə aparılır. 

Bu arada, “Figaro” saytının 
keçirdiyi rəy sorğusu zamanı 
məlum olub ki, əhalinin böyük 
hissəsi tarixi abidənin müasir 
üslubda bərpa edilməsinə qarşı 
çıxır. 

Aprelin 15-də Notr-Dam 
kilsəsində baş verən yanğın 
nəticəsində kafedralın taxta 
konstruksiyaları yanıb, şpil 
dağılaraq binanın tavanını 

zədələyib. 1163-1345-ci illərdə 
tikilmiş kafedral 1991-ci ildə 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs Siyahısına daxil 
edilib. 800 il ərzində kilsədə 
heç bir ciddi yanğın qeydə 
alınmayıb. 

Klassik Avropa kilsələrini 
hər yüz ildə orta hesabla 3 dəfə 
ildırım vursa da, Notr-Dam 
kafedralında belə hal heç bir 
zaman baş verməyib. Halbu-
ki, 1872-ci ilədək Avropanın 
böyük kilsələrində bu təbiət 
hadisəsinə görə orta hesabla hər 
40 ildə bir dəfə güclü yanğın baş 
verib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, Parisin Notr-Dam kilsəsinin texniki vəziyyəti 
narahatlıq doğurur. Belə ki, kilsədə baş vermiş 
yanğından sonra mütəxəssislər binanın əsas 
hissəsinin mühafizə edildiyini bildirmişdilər. Lakin 
son iki gündə aparılmış ekspertizadan sonra 
tikilinin vəziyyəti daha dəqiq müəyyən olunub. 

Notr-Dam kilsəsinin texniki 
vəziyyəti narahatlıq doğurur

Etiraz aksiyası Parisin 
XII dairəsində, İqtisadiyyat 
Nazirliyinin binası yaxın-
lığında keçirilib. Teleka-
nalların verdiyi məlumata 
görə, aksiyaya Fransanın 
digər regionlarından olan 
“Sarı jiletlilər” də qoşu-
lublar. Etirazçı kütlənin 
arasında Yura və Buş-Dü-
Ron departamentlərinin də 
bayraqları dalğalanıb. Topla-
şanlar “Marselyoza” sədaları 
altında Fransa Prezidenti 
Emmanuel Makronun istefa-
sını tələb ediblər. 

Bütün nümayişlərin 
qadağan olunduğu Yelisey 

meydanında polisin 
gücləndirilmiş dəstələri 
növbə çəkir. Cümə günü 
daxili işlər naziri Kristof 
Kastaner bəyan edib ki, 
dinc nümayişçilər arasında 
dağıntılar törətməyə çalışan 
qarətçilər də ola bilər. 

Bir qədər əvvəl bildi-
rilmişdi ki, “Sarı jiletlilər” 
paytaxtda ümummilli 
etiraz aksiyası keçirmək 
üçün ölkənin hər yerindən 
tərəfdarlarını dəvət ediblər. 
Xatırladaq ki, “Sarı jiletlilər” 
hərəkatı Fransada 2018-ci 
ilin noyabrında vergilərin 

və qiymətlərin qaldırılma-
sına etiraz əlaməti olaraq 
meydana çıxıb. Sonradan 
nümayişçilər hakimiyyəti 
ölkəni qeyri-effektiv idarə 
etməkdə və yoxsulluğa 
qarşı lazımınca tədbir 
görməməkdə günahlan-
dırıb. Parisdə və ayrı-ayrı 
şəhərlərdə keçirilmiş etiraz 
aksiyaları nümayişçilərin 
polislə toqquşması, yanğın-
lar və mağazalarda qarətlər 
törədilməsi ilə müşayiət 
olunub. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

“Sarı jiletlilər” Emmanuel Makronun 
istefasını tələb edirlər 

Paris polisi “Sarı jiletlilər” 
hərəkatının etiraz aksiyasına 
qoşulmaq istəyən 70 nəfəri 
saxlayıb. Bu barədə Fransa 
polisinin məlumatına istinadən 
TASS məlumat yayıb. 

Mərkəz İT sahəsinə 
olan marağı, eyni zaman-
da, mütəxəssislərin azlığını 
nəzərə alaraq, aztəminatlı və 
tədrisə yetərli büdcəsi olma-
yan seçilmiş tələbələr üçün 
“TechCentrum” platformasının 
təşkilatçılığı ilə “Data Science” 
təlimlərinə başlayıb. Təlimlər 
həftədə 2 dəfə olmaqla, 
90 dəqiqə ərzində Barama 

İnnovasiya və Sahibkarlıq 
Mərkəzində keçirilir. Təlimçi 
Kamil Ələsgərov tərəfindən 
keçirilən sessiyalar 3 aya qədər 
davam edəcək. Təlimlərdə 
təsviredici və inferensial sta-
tistikanın, riyazi analiz və xətti 
cəbrin ümumi təkrarı, koman-
da sətri (cmd) ilə işləməyin 
əsasları, verilənlər bazaları, 
SQL DML ilə tanışlıq, Python, 
R və OOP, data strukturla-
rı, datanın daxil edilməsi, 
təmizləməsi, formatın uyğun-
laşdırılması, mövcud olma-
yan (missing) məlumatlara 
yanaşma və bir sıra digər vacib 
mövzular əhatə olunacaq. 

Məlumat üçün bildirək ki, 
təlimçi Kamil Ələsgərov bank 
sektorunda data analizi və 

risklərin idarəedilməsi sahəsi 
üzrə 10 illik iş təcrübəsinə 
malikdir. ADİU, Xəzər və 
ADA universitetlərində 
“Statistika, Ekonometrika və 
Əməliyyatların tədqiqi”ni 
(Operations Research) tədris 
edir. O, “Baker Tilly Azerba-
ijan” şirkətində risk sahəsi 
üzrə layihə meneceridir və 
Azərbaycan maliyyə sektorun-
da “Data Science”in tətbiqi ilə 
məşğuldur.

 “TechCentrum” İnkişafda 
olan Texnologiyalar sahəsində 
təhsil, karyera və inkişaf 
imkanlarının mübadiləsi 
məqsədilə yaradılmış plat-
formadır. Üç aylıq fəaliyyəti 
nəticəsində “TechCentrum” 
platforması 700-dən çox 
iştirakçıya “Data Science” 
və “Data Engineering”, 
“Cpython”, “Data Products 
Management” üzrə təlimlər 
və vebinarlar təşkil edib, 
Facebook kimi böyük Tech 
şirkətlərində İT üzrə iş im-
kanları, təhsil, təcrübə və yay 
məktəbləri ilə bağlı informasi-
ya mübadiləsi həyata keçirib. 

“Xalq qəzeti”

Həftəsonu  
neftin qiyməti 

“AZERCELL” 
“Data Science” 
təlimlərinə başlayıb

“Azercell Telekom” MMC və PAŞA Bankın 
dəstəyi ilə Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq 
Mərkəzi ölkəmizdə İT sektorunun inkişafına, 
eləcə də bu sahədə gənclərimizin peşəkarlığının 
artırılmasına yönəldilmiş layihə və tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə hər zaman xüsusi diqqətlə yanaşır. 


