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Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyevin İsveçrəyə işgüzar səfəri
Davosda “Visa” şirkətinin prezidenti ilə görüş

 � Yanvarın 22-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Davosda “Visa” şirkətinin prezidenti 
Rayan MakInerni ilə görüşüb.

Görüşdə Rayan Maklnerni bu il 
Davosa səfərlərinin əsas məqsədinin 
Prezident İlham Əliyev ilə görüşmək 
olduğunu vurğuladı. O, son illər 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin 
inkişafında mühüm irəliləyişlərin 
baş verdiyini və bu sahədə müxtəlif 
layihələrin reallaşdırılmasında “Visa” 
şirkətinin ölkənin müvafiq qurumları ilə 
sıx əməkdaşlıq etdiyini bildirdi. Rayan 
Maklnerni nağdsız ödənişlərin inkişafı 
üçün Azərbaycanda tətbiq edilən vergi 

güzəştlərinin və digər təşəbbüslərin 
çox faydalı olacağını qeyd etdi, bunun 
başqa ölkələr üçün də nümunə oldu-
ğunu dedi. 

Hazırda Azərbaycanda elektron 
ödənişlərin aparılmasında “Visa” 
brendli kartlardan geniş istifadə 
edildiyini deyən Rayan Maklner-
ni şirkətin ölkədə fəaliyyətinin 
genişləndirilməsində maraqlı ol-
duğunu, bir çox sahələrdə, o 
cümlədən ictimai nəqliyyatda da 
nağdsız ödənişlərin geniş tətbiqinə 

dəstək göstərməyə hazır olduqlarını 
 vurğuladı. 

Prezident İlham Əliyev elektron 
ödənişlərin inkişafının ölkə üçün 
əhəmiyyətli məsələlərdən biri oldu-
ğunu və bu məqsədlə geniş islahat-
ların aparıldığını, bu islahatların artıq 
nəticələr verdiyini, o cümlədən bunun 
beynəlxalq reytinqlərdə, məsələn, 
“Doing Business 2019” hesabatında 
əks olunduğunu, Azərbaycanın bu 
hesabatda 32 pillə irəliləyərək 57-ci 
yerdən 25-ci yerə yüksəldiyini bildir-
di. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlıq 
səylərinin daha da gücləndirilməsinin 
önəmini ifadə etdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə  
BP qrupunun baş icraçı direktorunun görüşü olub

 � Yanvarın 
22-də Davosda 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyevin BP 
qrupunun baş 
icraçı direktoru 
Robert Dadli ilə 
görüşü olub.

Görüşdə Azərbaycan 
ilə BP şirkəti arasında 
əməkdaşlığın inkişa-
fından məmnunluq 
ifadə olundu, “Azəri-
Çıraq-Günəşli”, “Şəfəq”, 
“Asiman”, “Abşeron” 
və digər yataqlar üzrə 
əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə edildi. 

AZƏRTAC

 � Prezident İlham Əliyevin yeni dünya düzəninin müasir 
çağırışlarına cavab verən siyasi kursu Azərbaycanı regionun 
lider dövlətinə çevirməklə bərabər, ölkəmizi beynəlxalq aləmdə 
etibarlı tərəfdaş kimi tanıdıb. Dövlət başçısı rəsmi səfərlərdə 
və beynəlxalq tədbirlərdə respublikamızın əldə etdiyi uğurları, 
eyni zamanda, Azərbaycan həqiqətlərini, Dağlıq Qarabağ 
problemini  dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıb.

Son illərdə Azərbaycan regionda 
sabitliyin və sülhün təmin olunmasına 
mühüm töhfə verib, əmin-amanlığın, 
ərazi toxunulmazlığının qorunması 
istiqamətində prinsipial mövqe nüma-

yiş etdirib. Ölkəmizin dünya birliyinə 
təsir imkanları daha da genişlənib.

Respublikamız Asiya ilə Avropa 
arasında yerləşir və coğrafi mövqe-
yimiz bütövlükdə regionda geosiyasi 
vəziyyəti müəyyənləşdirir. Azərbaycan 
bu gün dünyada əsrlər boyu sivili-
zasiyaların qovuşduğu bir məkan 
kimi tanınır və hazırda tarixi irsini 
qoruyub saxlayır. Qonşu dövlətlərlə 
milli maraqlara uyğun münasibətlər 
qurması, regionda yaşayan in-
sanların mənafeyinə xidmət edən 
təşəbbüslərin irəli sürülməsi bölgədə 
Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi 
nüfuz qazanmasına imkan verir. 
Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və kon-
fessiyalar arasında zəngin əməkdaşlıq 
ənənələri olan ölkəmiz, eyni zamanda, 
mötəbər tədbirlərin keçirilməsi üçün 
ideal məkandır. Azərbaycan qədimliklə 
müasirliyin qovuşduğu ərazi olaraq 
bu məqsədlərə yönələn mühüm 
təşəbbüslərlə daim çıxış edir. 

Bu gün qlobal enerji və nəqliyyat-
kommunikasiya layihələrinin uğur-
la gerçəkləşdirilməsi, Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinin təminatında 
Azərbaycanın rolunun artması, neft 
strategiyasının milli mənafelərə uyğun 
davam etdirilməsi, infrastrukturun 
bütün sferalarda yeniləşdirilməsi 
iqtisadi qüdrətimizi daha da artırır. İq-
tisadiyyatın modernləşməsinə dəstək 
verən siyasətin dərinləşdirilməsi, 
qeyri-neft sektorunun sürətlə inki-
şafı müsbət nəticələrlə nəzərə çar-
pır. Bütün sahələrdə əldə olunan 
yüksək göstəricilər ən yaxın vaxtlarda 
qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla 

gerçəkləşdiriləcəyinə əminlik yaradır.
Azərbaycanın sosial-iqtisadi 

uğurlarının, həmçinin Dağlıq Qarabağ 
probleminin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırılmasında ənənəvi 

Davos Dünya İqtisadi Forumu mühüm 
önəm daşıyır. 

Bu barədə bəhs etməzdən əvvəl 
xatırladaq ki, 49-cu Davos Dünya 
İqtisadi Forumu cari il yanvarın 22-də 
İsveçrənin Davos şəhərində işə başla-
yıb. Dünyanın 100-dən çox ölkəsinin 
dövlət və hökumət rəhbərlərinin 
dəvət olunduğu beynəlxalq tədbirdə 
1000-dən artıq qlobal şirkətin rəhbər 
şəxsləri, beynəlxalq qurumların 
və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
təmsilçiləri, aparıcı media şirkətlərinin 
nümayəndələri iştirak edirlər. 

“Qloballaşma 4.0: 4-cü sənaye 
inqilabı dövründə yeni arxitektu-
ranın yaradılması” devizi altında 
keçirilən builki forumla bağlı fikirlərini 
mətbuata bölüşən Dünya İqtisadi 
Forumunun təsisçisi və icraçı sədri 

Karl Şvab bildirib ki, dünyada gedən 
sürətli dəyişikliklərlə bağlı beynəlxalq 
ictimaiyyət səylərini gücləndirməlidir. 
Onun sözlərinə görə, qloballaşan 
müasir dünyanın əsas problemləri 
builki forumun diqqət mərkəzində 
olacaq. Dördüncü sənaye inqilabının 
özü ilə gətirdiyi çağırışlar ekologiyanın 
qorunması üçün tələblər, çoxqütblü 
dünya nizamı və getdikcə artan qeyri-
bərabərliklə birgə addımlayır. Bütün 
bu inkişaf istiqamətləri qloballaşma-
nın yeni erasının təməlini təşkil edir. 
Buna görə də yerli, milli və beynəlxalq 

idarəçilikdə vaxtında yeni şəraitə uy-
ğun addımların atılması tələb olunur.

Qeyd edək ki, dövlət-özəl 
tərəfdaşlığına çalışan Dünya İqti-
sadi Forumu müstəqil və tərəfsiz 
beynəlxalq ictimai təşkilatdır.  İllik 
toplantılarda bütün sektorların 
təmsilçiliyini reallaşdıran iştirak-
çılar tərəfindən həllərə yönələn 
müzakirələr aparılır. Beynəlxalq 
medianın iştirakı, televiziya və veb-
yayımları sayəsində Davos İqtisadi 
Forumu geniş ictimaiyyətin diqqət 
mərkəzində olur.

Ənənəvi Davos İqtisadi Foru-
munda hər il bir sıra mühüm qlobal 
problemlər, siyasi, geosiyasi və 
təhlükəsizliklə bağlı əhəmiyyətli 
məsələlər müzakirə olunur.

(ardı 6-cı səhifədə) 

Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanın 
uğurlarının bütün dünyaya 

tanıdılmasında önəmli rol oynayır
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Prezident İlham Əliyev “CISCO” şirkətinin 

icraçı vitse-prezidenti ilə görüşüb 

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 22-də Davosda “CISCO” şirkətinin icraçı vitse-prezidenti 
və satış rəhbəri xanım Gerri Elliott ilə görüşüb. 

Görüşdə Gerri Elliott Azərbaycanın 
müxtəlif dövlət qurumları ilə 
əməkdaşlıqdan məmnunluğunu bildir-
di. Qeyd etdi ki, Azərbaycan regionda 
şirkətin əməkdaşlıqda maraqlı olduğu 
ən mühüm dövlətlərdən biridir. Gerri 
Elliott “CISCO” şirkətinin layihələrinə 
göstərdiyi dəstəyə görə Prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. O, hər 
bir dövlətin inkişafı üçün lazım olan üç 
əsas istiqaməti Azərbaycanda müşahidə 
etdiklərini vurğuladı. Bu baxımdan 
Azərbaycanda islahatları aparan bacarıq-
lı liderin olmasının, konkret inkişaf plan-

larının mövcudluğunun, bu planların real-
laşdırılmasını və dövlətin inkişafını təmin 
edəcək hədəflərə çatmaq üçün məsul 
qurumların müəyyənləşdirilməsinin 
ölkənin tərəqqisində əsas amillər olduğu-
nu qeyd etdi. 

Xanım Gerri Elliott Azərbaycan 
hökuməti, xüsusilə Ədliyyə Nazir-
liyi ilə məhkəmələrin, cəzaçəkmə 
müəssisələrinin inteqrasiyası, bu 
sahədə elektron xidmətlərin səviyyəsinin 
daha da artırılması istiqamətlərində sıx 
əməkdaşlıq etdiklərini vurğuladı. O, 
“CISCO”nun Azərbaycanın iqtisadi inki-

şafın müxtəlif istiqamətləri üzrə həyata 
keçirdiyi siyasətə dəstək verməyə hazır 
olduğunu ifadə etdi və Azərbaycan 
hökuməti ilə sıx əməkdaşlığa görə 
minnətdarlığını bildirdi.

Prezident İlham Əliyev 
 “CISCO” şirkəti ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu vurğuladı. Dövlətimizin 
başçısı şirkətin Azərbaycanın 
aidiyyəti qurumları ilə məhsuldar 
əməkdaşlığından razılığını bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev bu əməkdaşlığın 
Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi proq-
ram və planların həyata keçirilməsində, 
şəffaflığın artırılmasında və digər 
 elektron xidmətlərin inkişafında 
əhəmiyyətini qeyd etdi. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin və Gürcüstanın 

Baş naziri Mamuka Baxtadzenin görüşü 

 � Yanvarın 22-də Davosda Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və Gürcüstanın Baş naziri Mamuka 
Baxtadzenin görüşü olub. 

Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüs-
tan arasında ikitərəfli münasibətlərin 
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 

bildirildi. Ölkələrimizin həyata keçirdiyi 
mühüm qlobal layihələrin əhəmiyyəti 
qeyd edildi, əməkdaşlığın bundan 

sonra da genişlənəcəyinə əminlik ifadə 
olundu. 

Söhbət zamanı ikitərəfli 
münasibətlər və qarşılıqlı maraq doğu-
ran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıldı.  

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının 
baş icraçı direktoru ilə görüşüb 

 � Yanvarın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Davosda Dünya Bankının baş icraçı direktoru xanım 
Kristalina Georgiyeva ilə görüşüb. 

Görüşdə xanım Kristalina Georgiye-
va Prezident İlham Əliyevi ölkədə apa-
rılan uğurlu islahatlar və Azərbaycanın 
Dünya Bankının “Doing Business 2019” 
hesabatında 25-ci yerə yüksəlməsi 
münasibətilə təbrik etdi. Bildirdi ki, 
bu, Dünya Bankının “Doing Business” 
reytinqinin tarixində ən uğurlu və böyük 
nailiyyətlərdən biridir. O, bu uğurlu 
islahatların bundan sonra da davam 
etdirilməsinin önəmini vurğuladı.  

Azərbaycan ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu bildirən xanım Kristali-
na Georgiyeva qeyd etdi ki, Prezident 
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi struktur 
islahatlarının və iqtisadi islahatların 
əhəmiyyəti son illər dünyada iqtisadi 
artım sürətinin azalması fonunda daha 
da artmaqdadır. Bildirdi ki, Dünya Bankı 
Azərbaycanda reallaşdırılan iqtisadi 
siyasəti və islahatları dəstəkləyir. Bu 
islahatlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın 
davamlı inkişafına, yeni iş yerlərinin 
yaranmasına mühüm dəstək verəcək. 

Dünya Bankının baş icraçı di-
rektoru Azərbaycanın Beynəlxalq 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankında, 
həm də Beynəlxalq Maliyyə Korporasi-
yasında səhmdarı olduğu institutlarda 
öz səhmlərinin artırılması məsələsinin 
nəzərdən keçirilməsini təklif etdi. Bildirdi 
ki, bu, Azərbaycanın gələcək iqtisadi 
inkişafına Dünya Bankı tərəfindən əlavə 
dəstək göstərilməsinə kömək edə bilər. 

Xanım Kristalina Georgiyeva 
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası 
tərəfindən yoxsul ölkələrə dəstək proq-

ramına Azərbaycanın donor ölkə kimi 
qoşulmasını təklif etdi. O, Azərbaycanın 
iqtisadi transformasiyasının dünyada 
Çin, Hindistan kimi ölkələrlə yanaşı, 
ən uğurlu təcrübələrdən biri olduğunu 
bildirdi. Qeyd etdi ki, Azərbaycan vaxtilə 
Dünya Bankından yardım alan ölkədən 
qısa müddətdə donor ölkəyə çevrilib. Bu 
da son iyirmi ildə Azərbaycanda bütün 
sahələrdə həyata keçirilən islahatların 
nəticəsində mümkün olub. 

Prezident İlham Əliyev Dünya 
Bankı ilə əməkdaşlıqdan razılığını 
ifadə etdi və bankın daim Azərbaycana 
lazımi dəstək göstərdiyini vurğuladı. 
Dövlətimizin başçısı Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığın bundan sonra da uğurla 
davam etdiriləcəyinə əminliyini bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 
əldə etdiyi uğurların “Doing Business 
2019” hesabatında əks olunmasından 
məmnunluğunu vurğuladı. Dövlətimizin 
başçısı bu göstəricilərin daha da yax-
şılaşdırılması ilə bağlı xüsusi komissi-
yanın yaradıldığını dedi. Qeyd etdi ki, 
“Doing Business 2019” hesabatında 
Azərbaycanın 32 pillə irəliləyərək 25-ci 
yerdə qərarlaşması həyata keçirilən çox 
vacib islahatlar nəticəsində mümkün 
olub. Dövlətimizin başçısı bunu böyük 
uğur kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın iqtisadi sahədə 
əldə etdiyi uğurlara verilən yüksək 
qiymətə görə təşəkkürünü bildirdi. 

Söhbət zamanı Dünya Bankı 
tərəfindən Azərbaycanda yeni proq-
ramların həyata keçirilməsi məsələsi 

müzakirə olundu.
Dövlətimizin başçısı, xüsusilə 

məhkəmə sahəsində Dünya Bankı ilə 
birgə həyata keçirilən islahatları yüksək 
dəyərləndirdi, məhkəmə sistemində 
innovativ yeniliklərin tətbiqində və bu 
sistemin avtomatlaşdırılmasında bankın 
iştirakını və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
bu layihənin reallaşdırılmasındakı uğur-
ları məmnunluqla qeyd etdi. Prezident 
İlham Əliyev bu uğurlu əməkdaşlığın 
digər sahələrdə də həyata keçirilməsinin 
vacibliyini vurğuladı.  

Dövlətimizin başçısı qeyd etdi 
ki, vergi, gömrük, icbari tibbi sığorta 
sahələrində Dünya Bankı ilə əməkdaşlıq 
layihələri hazırlanıb. Bu layihələrin uğur-
la həyata keçirilməsi üçün imkanlar var 
və hər iki tərəf bu imkanlardan yararlan-
malıdır. 

Görüşdə qeyd olundu ki, Dün-
ya Bankının bu sahədəki fəaliyyəti 
Azərbaycandakı özünüməşğulluq 
layihələrinin genişlənməsində, 
xüsusilə məcburi köçkünlərin 
özünüməşğulluğunun artırılmasına dair 
proqramlarda faydalı ola bilər. Buna 
görə də hər iki tərəfin aidiyyəti qurumları 
bu sahədə yeni proqramlar hazırlayıb 
uğurla həyata keçirə bilər. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın 
Dünya Bankı qrupuna daxil olan 
institutlarda səhmlərinin artırılması və 
Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının 
həyata keçirdiyi yoxsul ölkələrə yardım 
proqramlarında donor kimi çıxış etmək 
məsələləri barədə yekun qərarların 
qəbul olunması üçün müvafiq arayış-
ların təqdim edilməsinə dair aidiyyəti 
qurumlara tapşırıqlar verdi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyevin “SAP SE” şirkətinin 
baş icraçı direktoru ilə görüşü olub

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 22-də Davosda “SAP SE” şirkətinin baş icraçı direktoru 
Bill MakDermot ilə görüşüb.

Görüşdə Bill MakDermot müəllifi 
olduğu kitabı dövlətimizin başçısına 
təqdim etdi. 

Söhbət zamanı Bill MakDer-
mot Azərbaycan ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu vurğuladı və son illər 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən islahatların və ölkəmizin 
inkişaf proqramlarının onlarda böyük 
maraq oyatdığını bildirdi. Şirkətin artıq 
Bakıda ofis açdığını deyən Bill MakDer-
mot Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi iqtisadi siyasətin reallaşdırıl-
masında və rəqəmsal iqtisadiyyatın 

formalaşmasında “SAP SE” şirkətinin 
dəstək verməyə hazır olduğunu ifadə 
etdi. Qeyd etdi ki, şirkət həm dövlət 
sektorunda, həm də özəl sektorda 
rəqəmsal iqtisadiyyatın, ümumiyyətlə, 
rəqəmsallaşmanın inkişafına töhfə verə 
bilər. Azərbaycan dövlətinin başçısının 
həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət onlarda 
bu inamı yaradır. 

Bill MakDermot vurğuladı ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud 
sabitlik və ölkənin maliyyə dayanıqlılığı-
nın güclənməsi rəqəmsal iqtisadiyyatın 
inkişafı üçün geniş zəmin yaradır. Eyni 

zamanda, rəqəmsal iqtisadiyyat böyük 
sürətlə iş yerlərinin artmasına imkan 
verir. Şirkətin baş icraçı direktoru xüsusi 
vurğuladı ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın 
inkişafı gender bərabərliyinin təmin 
olunmasına da töhfə verə bilər. 

Prezident İlham Əliyev  
“SAP SE” şirkəti ilə əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu bildirdi. Dövlətimizin 
başçısı qeyd etdi ki, şirkətin 
Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə 
əməkdaşlığı ölkəmizdə iqtisadiyyatın 
inkişafına, şəffaflığın artmasına, yeni 
iş yerlərinin yaradılmasına töhfə verib. 
Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə 
əməkdaşlığın davam etdirilməsinin 
önəmini vurğuladı. 

AZƏRTAC 
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Prezident İlham Əliyev Davosda “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün inkişaf 
etdirilməsi: Çinin trilyon dollarlıq baxışı” adlı sessiyada iştirak edib

 � Yanvarın 22-də Davosda Dünya İqtisadi Forumu 
çərçivəsində “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün inkişaf 
etdirilməsi: Çinin trilyon dollarlıq baxışı” mövzusunda sessiya 
keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva sessiyada iştirak 
ediblər.

Sessiyanın aparıcısı: Gəlin Sizdən 
başlayaq, cənab Prezident. “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsü Azərbaycan kimi qon-
şu ölkə üçün nə deməkdir? Mən bilirəm 
ki, Siz ölkənizin iqtisadi fəaliyyətini 
təkcə neft-qaz sahəsinə yox, eyni 
zamanda, infrastrukturun qurulmasına 
yönəltmisiniz.

Prezident İlham ƏLİYEV: Bəli, 
siz tamamilə düz deyirsiniz. Müa-
sir  infrastrukturun yaradılması bizim 
hökumətin ən əsas məqsədlərindən 
biridir. Düşünürəm ki, biz coğrafi 
vəziyyətimizdən faydalanaraq əsasən 
infrastruktura, yəni, daxili infrastruktura 
və Azərbaycanın beynəlxalq hablar-
dan birinə çevrilməsinə imkan verəcək 
infrastruktura sərmayə yatırmaqla doğru 
iş görmüşük. Biz yolların, magistralların, 
hava limanlarının tikintisi, qazlaşdır-
manın aparılması, elektrik enerjisinin 
generasiyası üçün ölkə daxilində infrast-
ruktura sərmayə yatırırıq. Biz, həmçinin 
nəqliyyat infrastrukturuna da sərmayə 
yatırmışıq. Bu da bizə yüklərin Şərqdən 
Qərbə, Şimaldan Cənuba və Cənubdan 
Şimala nəqlinə imkan verəcək. 

Azərbaycan Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizi təşəbbüsünün fəal üzvüdür. Biz 
əlbəttə ki, Çin hökumətinin “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyirik. 
Azərbaycan özündən şimalda və 
cənubda yerləşən ölkələrə bu layihəyə 
qoşulmaq üçün imkanlar yaradır. Biz 
artıq bunu müşahidə edirik. Azərbaycan 
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizlərinin üzvü olan yeganə ölkədir. 
Bunun üçün dəmir yolu sistemlərimizin 
müasirləşdirilməsi, Xəzərin sahilində 25 
milyon tona qədər yük daşımaq gücündə 
olan ən böyük dəniz limanının tikintisi, 
Avropa və Asiya arasında çatışmayan 
bağlantının yaradılması ilə bizi Türkiyə 
və Avropa ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolunun inşası yollarımızdan 
istifadə etmək istəyənlərə yaxşı şərait 
yaradır. Biz yaxşı tarif siyasətini yarat-
maq üçün vəsait sərf edirik. Yükdaşıma-
ların həcmi də artır. Yalnız Şimal-Cənub 
dəhlizi vasitəsilə keçən il ondan əvvəlki 
illə müqayisədə on dəfə çox yük daşınıb.

Aparıcı: Mən etiraf etməliyəm ki, 
cənab Prezidentdən müsahibə almışam 
və o, bütün rəqəmləri xatırlayır. Biz ha-
zırda bu rəqəmlərin yalnız kiçik hissəsini 
təhlil edirik.

Cənab Prezident, gəlin borcdan 
danışaq. Çünki Siz bu məsələ ilə 
dəfələrlə üzləşmisiniz. Əgər düz xatırla-
yıramsa, on il ərzində Siz borc barədə 
bir çox yerlərdən olan bir sıra insanların 

 suallarını cavablandırmalı olmusunuz. 
Bu barədə nə deyə bilərsiniz?

Prezident İlham ƏLİYEV: 
 İnfrastruktura gəlincə, biz onu əsasən 
dövlət büdcəsindən maliyyəşdirmişik. 
Hesab edirəm ki, infrastruktura inves-
tisiya qoymaq üçün neft və qaz satı-
şından əldə etdiyimiz gəlirləri düzgün 
istiqamətə yönəltməyə müvəffəq 
olmuşuq və indi biz bununla fərəhlənə 
bilərik. Davos Dünya İqtisadi Forumu-
nun qiymətləndirməsinə əsasən yol-
ların keyfiyyətinə gəlincə, Azərbaycan 
dünyada 34-cü yerdə qərarlaşıb. Bunu 
biz neft və qaz satışlarından əldə etdiyi-
miz vəsaitlə etdik. Sonra əlbəttə ki, bu, 
biznes mühitinin yaradılmasına gətirib 
çıxardı. Çünki sizin müasir infrastruktu-
runuz, qazlaşdırmanız, elektrik enerji-
niz, yaxşı yollarınız və magistrallarınız 
olduqda onda bizneslər üçün də investi-
siya yatırmaq daha asan olacaq. Biz bu 
istiqamət üzrə də işlər görmüşük. Dünya 
Bankının ən son “Doing Business” hesa-
batına əsasən Azərbaycan dünya üzrə 
25-ci pillədədir və mövqeyimizi rekord 
göstərici olan 32 pillə yaxşılaşdırmışıq. 
Biz Dünya Bankının bu proqramında on 
ən çox islahatçı ölkələr arasındayıq.

 Aparıcı: İcazənizlə, mən bilirəm ki, 
Siz gözəl nəticələri qeyd edə bilərsiniz. 
Lakin bu nəticələrə aparan proses heç 
də həmişə asan olmur. Buna görə mən 
Sizdən bu borc məsələsini soruşuram. 
Çünki Siz bir çoxları kimi, infrastrukturun 
qurulması nəticəsində borcun yığılması-
na görə tənqid olunmusunuz. Buna görə 
də Sizin fikrinizcə, borca gətirib çıxaran 
investisiyaları necə görürsünüz və bu 
məsələ öz həllini necə tapa bilər?

Prezident İlham ƏLİYEV: Bizim 
uzun illərdir ki, strategiyamız qazandı-
ğımızdan daha az xərcləməkdən ibarət 
olub. Yaxşı olardı ki, bu fərq daha da 
böyük olsun. Buna görə biz üzərimizə 
borc yığmamışıq. Daxili borca gəlincə, 
o, çox aşağıdır. Bizim xarici borcu-
muz ümumi daxili məhsulun yalnız 19 
faizinə bərabərdir. Bizim bunu 10 faizə 
endirmək üçün strategiyamız var. Buna 
görə də bayaq da qeyd etdiyim kimi, 
Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz bütün 
infrastruktur layihələri, yəni, qeyd etdi-
yim kimi, ölkələri bir-birinə birləşdirən 
layihələr borcsuz həyata keçirilmişdir. Biz 
iyirmi il bundan əvvəl – o qədər inkişaf 
etmədiyimiz və kasıb olduğumuz zaman 
borc götürmüşdük və borc götürmək 
məcburiyyətində idik. Bizə borc verən 
həmin maliyyə institutlarına minnətdarıq. 
İndi biz borc veririk. İndi Azərbaycanın 
təkcə başqa ölkələrə investisiya yatırmaq 
yox, həm də infrastruktura, real iqtisadiy-
yata sərmayə yatırmaq strategiyası var. 
Eyni zamanda, biz digər ölkələrdə həyata 

keçirilən  infrastruktur layihələri üçün borc 
pul veririk. Bizim borcumuzun infrast-
ruktura heç bir aidiyyəti yoxdur. Lakin 
biz infrastruktura investisiya yatıranda 
dərhal vəsaitimizin geri qaytarılmasını 
gözləmirdik. Biz başa düşürük ki, geri qa-
yıdacaq gəlir birbaşa olmayacaq. Siz yol 
tikdiyinizə görə pul qazanmayacaqsınız. 
Lakin siz mallarını bazara gətirmək üçün 
bu yoldan istifadə edənlər tərəfindən 
ödənilən vergilərdən qazanacaqsınız. Ya 
da bizim ərazidən tranzit kimi Şərqdən 
Qərbə və əks istiqamətdə istifadə edənlər 
tərəfindən ödənilən vəsaitdən qazanaca-
ğıq. Bu da sərmayədən geri qayıdan bir 
gəlirdir. Lakin hesab edirəm ki, daxildə 
infrastruktura və regional əməkdaşlığa 
sərf etdiyimiz vəsait ola bilsin on ildən 
sonra geri qayıtsın. 

Aparıcı: Lakin heç də hər bir ölkə 
Azərbaycan kimi xoşbəxt ölkə deyil. 
Sizin çox zəngin neft və qaz ehtiyat-
larınız var. Mən bunu bir gün içində 
təəccüb doğuran bir fakt kimi kəşf etdim. 
İnfrastrukturu quran və bu platformada 
iştirak edən digər ölkələr üçün bu, bir 
narahatlıqdırmı? Bunu tarazlaşdırma-
ğın yolu nədən ibarətdir?

Prezident İlham ƏLİYEV: Hesab 
edirəm ki, bu, əlbəttə, narahatlıqdır. 
Bizim sərmayə yatırmaq üçün pulumuz 
olmasaydı, xarici investorlardan pul 
almaq məcburiyyətində olardıq. Mən 
sizə bir il yarım bundan əvvəl tamam-
ladığımız dəmir yolu layihəsi timsa-
lında bir misal çəkə bilərəm. Söhbət 
Şərqlə Qərbi birləşdirən Azərbaycan 
və Türkiyə arasında dəmir yolu bağ-
lantısından gedir. Biz bir neçə illərdir 
xarici mənbələrdən maliyyələşməni 
axtarırdıq. 

Aparıcı: Bu, nə zaman idi?
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu, 

2000-ci illərin əvvəlləri, 2004-2005-ci 
illər idi. Lakin bizim müraciətlərimizə 
rədd cavabı verilmişdi. Çünki sizin 
qeyd etdiyiniz kimi, investisiyalar heç 
ortamüddətli perspektivdə belə geri 
qayıtmayacaqdı. Əlbəttə ki, maliyyə 
ehtiyatları olmayan ölkələr üçün çox 
çətin olur. Maliyyə ehtiyatları olma-
yanların daha çox təxirəsalınmaz 
problemləri var. Məsələn, işsizlik, gəlir 
əldə etmək üçün iqtisadiyyatın real 
sektoruna investisiya yatırmaq və bu 
ölkələr üçün infrastruktur layihələri pri-
oritet deyil. Buna görə düşünürəm ki, 
maliyyə institutları bu məsələyə daha 
çox diqqət ayırmalıdırlar. Xüsusilə 
aparıcı beynəlxalq maliyyə institutlarını 
nəzərdə tuturam. Onlar on il ərzində iş 
yerlərinin açılmasına imkanlar yarada-
caq ölkələrə infrastruktur sahəsinə in-
vestisiya yatırmağa kömək etməlidirlər.

Sonra dövlətimizin başçısı auditori-
yanın suallarını cavablandırdı. 

Kornel Universitetindən Lur-
dis Kardsanella: “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün üzvü olan ölkələrin 
investisiyaları son beş ildə əlli faiz 

 artmışdı. Çin şirkətlərinin ABŞ və Avro-
pada üzləşdiyi məhdudiyyətləri nəzərə 
alsaq, gələcəkdə bu kimi artım müşahidə 
olunacaqmı?

Çinin və dünyanın ən böyük 
enerji şirkətinin nümayəndəsi: Sualım 
 Zati-aliləri Prezident Əliyevədir. Mən 
bilirəm ki, Siz nəqliyyat sahəsində 
 infrastruktura diqqət yetirirsiniz. Lakin 
elektrik enerjisinin təchizatı da daxil 
olmaqla enerji infrastrukturu barədə nə 
deyə bilərsiniz? Bizim şirkətlər üçün bu 
sahədə potensial imkanlar varmı? Çox 
sağ olun.

İsveçrə parlamentinin 
nümayəndəsi Fred Bigli: “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsü hansı dərəcədə inf-
rastruktur layihəsidir və hansı dərəcədə 
xarici siyasi münasibətlərin birləşməsi 
layihəsidir? 

Tailandda fəaliyyət göstərən 
“Omata Group” şirkətinin əməkdaşı 
Lina: Mənim sualım belədir ki, biz 
Çin və ABŞ gərginliyi haqqında çox 

danışdıq. Bu gərginlik “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünü ləngidəcək, yoxsa 
sürətləndirəcək? Sağ olun.

Prezident İlham ƏLİYEV: Biz 
 elektrik enerji generasiyasına çoxlu 
sərmayə yatırmışıq. İndi biz defisiti 
tamamilə azaltmışıq, elektrik ener-
jisinin xalis ixracatçısına çevrilmişik 
və 10 milyonlarla dollar qazanmışıq. 
Biz sərmayələrə açığıq. Biz, həmçinin 
şirkətləri podratçı olmağa dəvət edi-
rik. Bu il biz yeni  elektrik stansiyasını 
istismara verəcəyik və onun gücü 400 
meqavat olacaq. Əlbəttə ki, biz indi 
səmərəlilik, itkilərin azaldılması üzərində 
işləyirik. Praktik nöqteyi-nəzərdən siz 
investor, podratçı qismində – istənilən 
qisimdə ölkəmizə gəlsəniz mən çox şad 
olardım. 

İsveçrə parlamentinin 
nümayəndəsinin verdiyi suala da 
toxunmaq istəyirəm. Mən tamamilə 
əminəm ki, ölkələri birləşdirən istənilən 
nəqliyyat layihəsinin geosiyasi əsası 

var. Bu layihələr geosiyasi vəziyyətə, 
sabitliyə, proqnozlaşdırmaya müsbət 
təsir göstərir. Çünki bu layihələr qar-
şılıqlı asılılıq yaradır. Biz qonşularımız 
olmadan tranzit ölkə ola bilmərik. Bizim 
qonşularımız onların qonşuları olmadan 
tranzit ölkələr ola bilməzlər. Buna görə 
bu, ölkələr zənciridir və bayaq dediyim 
kimi, biz Şərqdən Qərbə və Şimaldan 
Cənuba gedən yol üzərindəyik. Beləliklə, 
biz qitələri, ölkələri birləşdiririk və daha 
proqnozlaşdırıla bilən gələcək yaradırıq.

* * *

Sessiyanın digər iştirakçıları – 
Ümumçin Sənaye və Ticarət Federasi-
yasının sədr müavini Vanq Yonq-qinq, 
“China Poly Group” Korporasiyasının 
sədri Su Niansha və Sinqapurun maliyyə 
naziri Henq Svi Keat mövzu ilə bağlı 
müzakirələrdə iştirak etdilər.

AZƏRTAC 

Prezident İlham Əliyev Davosda Rusiyanın 
“LUKoil” şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev yanvarın 22-də Davosda Rusiyanın 
“LUKoil” şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov 
ilə görüşüb.

Görüşdə “LUKoil” şirkətinin Azərbaycanda həyata 
keçirdiyi layihələr və onların icrası ilə bağlı məsələlərdən, 
əməkdaşlığın perspektivlərindən danışılıb. 

AZƏRTAC 



Prezident İlham Əliyevin “Signify” şirkətinin 
baş icraçı direktoru ilə görüşü olub

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin yanvarın 22-də Davosda “Signify” 
şirkətinin (keçmiş “Philips Lightning”) baş icraçı 
direktoru Erik Rondolat ilə görüşü olub. 

Görüşdə Erik Rondo-
lat təmsil etdiyi qurumun 
şəhər işıqlandırması 
sahəsində dünyanın aparıcı 
şirkətlərindən biri olduğu-
nu vurğuladı və hazırda 

Azərbaycanın aidiyyəti 
qurumları ilə birlikdə paytax-
tın işıqlandırılmasına dair 
layihə üzərində iş aparıldı-
ğını qeyd etdi. O, layihənin 
pilot variantının yaxın bir 
neçə ay ərzində başa çatdı-
rılacağı barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verdi. 

Erik Rondolat bu layihə 
üzrə Azərbaycan tərəfi ilə 
birlikdə görülən işlərdən 
məmnunluğunu bildirdi. O, 
Bakı şəhərinin bütövlükdə 
işıqlandırma sisteminin idarə 
edilməsi layihəsinin “Signify” 
şirkəti tərəfindən hazırlanaraq 
təqdim olunmasını təklif etdi. 

Prezident İlham 
Əliyev “Signify” şirkətinin 
nümayəndələrinin 
Azərbaycandakı fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirdi. 
Dövlətimizin başçısı Bakı 
şəhərinin işıqlandırılması 
sisteminin idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi barədə 
aidiyyəti dövlət qurumları 
ilə birlikdə müzakirələrin 
aparılmasının və müvafiq 
layihələrin hazırlanmasının 
önəmini vurğuladı. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 

Davosda qeyri-rəsmi görüşü olub
 � Yanvarın 

22-də Davos Dünya 
İqtisadi Forumu 
çərçivəsində 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
İlham Əliyevin 
və Ermənistan 
Respublikasının 
baş naziri Nikol 
Paşinyanın qeyri-
rəsmi görüşü olub.  

Görüşdə Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin 
nizamlanmasına dair 
danışıqlar prosesinin 
cari vəziyyəti müzakirə 
edilib.  

AZƏRTAC 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və “Total” 
şirkətinin baş icraçı direktorunun görüşü olub

 � Yanvarın 22-də Davosda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Fransanın “Total” şirkətinin baş icraçı direktoru 
Patrik Puyannenin görüşü olub. 

Görüşdə “Total” şirkətinin Azərbaycanda reallaşdırdığı 
layihələr, o cümlədən “Abşeron” layihəsinin uğurla həyata 
keçirilməsi, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir 
mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev “Microsoft” 
şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşüb

 � Yanvarın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev Davosda “Microsoft” şirkətinin vitse-prezidenti, 
Avropa, Yaxın Şərq və Afrika üzrə prezidenti Mişel Van Der Bel ilə 
görüşüb.    

Mişel Van Der Bel dünyanın apa-
rıcı texnoloji şirkəti olan “Microsoft”un 
Azərbaycanda həyata keçirilən 
layihələrə dəstəyinin bundan sonra da 
davam etdirəcəyini vurğuladı. Bildir-
di ki, dünya iqtisadiyyatının və sosial 
həyatın inkişafı nəticəsində müasir 
dövrdə süni intellekt məsələləri ön 
plana keçməkdədir. Yaxın onilliklərdə 
süni intellekt artıq bir çox peşələri əvəz 
edəcək. Mişel Van Der Bel hökumətlərin 
və dövlətlərin süni intellekt erasına hazır 
olmalarının vacibliyini vurğuladı. Diqqətə 
çatdırdı ki, bu prosesdə hökumət 
nümayəndələri, elmi dairələr və biznes 

qurumları bir araya gəlməli, süni intellekt 
dövrünə transformasiya üçün lazım olan 
proqramlar və digər layihələr həyata 
keçirilməklə süni intellektə əsaslanan 
peşələr üzrə çalışacaq insanlar və 
müvafiq mühit hazırlanmalıdır. Bu da 
bütövlükdə informasiya texnologiyaları-
nın inkişafı ilə mümkündür. 

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycanda həyata keçirilən isla-
hatlar, o cümlədən informasiya tex-
nologiyalarının inkişafına və dövlət 
xidmətlərinin genişləndirilməsinə 
göstərilən dəstək haqqında məlumat 
verdi. Bildirdi ki, Azərbaycanda qəbul 

olunmuş dövlət proqramlarında, iqtisadi 
və sosial həyatın bütün sahələrində 
informasiya texnologiyalarının tətbiqi 
genişlənməkdədir. İnformasiya tex-
nologiyalarının tətbiqi həm də yeni 
iş yerlərinin yaranması ilə müşayiət 
olunur. Bu da Azərbaycan üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir. Süni intellekt 
dövrünə hazırlıq üçün Azərbaycan 
hökuməti də müvafiq tədbirlər həyata 
keçirir. 

Söhbət zamanı bildirildi ki, 
“Microsoft”un Azərbaycandakı 
təmsilçiləri ilə aidiyyəti hökumət və 
biznes dairələri birlikdə bu məsələləri 
müzakirə etməli, layihələr hazırlamalıdır. 
Hər iki tərəfdən belə layihələrin inkişafı 
üçün müvafiq dəstəyin göstəriləcəyi 
qeyd olundu. 

AZƏRTAC

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
yanvarın 21-də Davosda Çinin CGTN (China Global Television 
Network) televiziya kanalına müsahibə verib. AZƏRTAC 
müsahibənin mətnini təqdim edir.

– Cənab Prezident, Sizi 
Davosda görmək bizdə böyük 
məmnunluq hissi doğurur.
– Çox sağ olun, sizi görməyə şadam.

– Ölkənizdəki neft və qaz sek-
torunun inkişafı iqtisadiyyatınızın 
yüksək səviyyəyə qaldırılmasına 
imkan verib və bu, Sizin baxışınız 
nəticəsində mümkün olub. Sualım 
belədir ki, bu, dayanıqlı olacaqmı?
– Siz doğru qeyd etdiniz, neft 

və qaz iqtisadiyyatımızın aparıcı 
qüvvəsidir. Biz böyük enerji şirkətlərini 
Azərbaycana sərmayə yatırmaq 
üçün cəlb etdiyimizə görə çox böyük 
tərəqqiyə nail olmuşuq. Lakin indi, 
əlbəttə ki, bizim əsas vəzifəmiz iqtisa-
diyyatımızı şaxələndirməkdir və neft-
qazdan asılılığımızı azaltmaqdır. Bu, 
asan olmayacaq, çünki biz indi neft və 
qaz ehtiyatlarımızın işlənilməsinin aktiv 
inkişaf fazasındayıq. Lakin, eyni zaman-
da, son illərdə biz əsasən infrastruktura 
sərmayə yatırmışıq. Biz çoxlu sərmayə 
cəlb etdik, son 15 ildə təqribən 250 mil-
yard dollar həcmində. Dünya Bankının 
“Doing Business” reytinqində biz 25-ci 
yerdəyik. Buna görə düşünürəm ki, neft-
qaz sektorundan başqa, digər sektorlara 
sərmayə yatırmaq üçün investorları cəlb 
etmək çətin olmayacaq.

– Cənab Prezident, başa 
düşürəm ki, infrastruktur sahəsinin 
sizin ölkədə vacib potensialı var. 
Məsələn, Siz bir neçə vacib infrast-
ruktur layihələri üzərində işləyə 
bilərsiniz. Yəni, ölkənizdə həyata 
keçirilən layihələri, eyni zamanda, 
digər Xəzəryanı ölkələr arasında və 
hətta bu regiondan kənarda olan 
layihələri nəzərdə tuturam. Bu-
nun inkişaf üçün qısamüddətli və 
uzunmüddətli təsirləri nədir?
– Siz tamamilə düzgün deyir-

siniz. Biz Azərbaycana və onun 
sərhədlərindən kənara sərmayə ya-

tırmışıq. İlkin olaraq prioritet, əlbəttə 
ki, müasir infrastrukturun yaradılması 
idi. Bu infrastruktur da öz növbəsində, 
investorlar, biznes dairələri üçün çoxlu 
potensial və insanlarımız üçün rahat-
lıq yaradacaq. Buna görə biz, əsasən 
elektrik enerjisinin istehsalına sərmayə 
yatırdıq və elektrik enerjisi idxal edən 
ölkədən elektrik enerjisi ixrac edən 
ölkəyə çevrildik və bundan çoxlu qazanc 
götürmüşük. Biz ölkə daxilində qaz-
laşdırma səviyyəsini 95 faizə qədər 
artırdıq. Bu da, zənnimcə, çox yaxşı 
nəticədir. Biz, əsasən, yol tikintisinə 
sərmayə yatırmışıq və Davos Dünya 
İqtisadi Forumunun qiymətləndirməsinə 
əsasən, bizim yollarımız keyfiyyətinə 
görə dünyada 34-cü yerdədir. 

Həmçinin suyun təmizlənməsi və 
irriqasiya sahəsində çoxlu işlər görülüb. 
Eyni zamanda, biz nəqliyyat infrastruk-
turumuza sərmayə yatırdıq ki, bu da 
bizə çoxlu yükləri cəlb etməyə və bir 
hab yaratmağa imkan verəcək. Bizim 
dəmir yollarımız, altı beynəlxalq hava 
limanımız var, bizə 15 milyon tondan 25 
milyon tona qədər yük daşımağa imkan 
verəcək yeni Ələt Ticarət Limanımız 
var. Bütün növ gəmiləri istehsal etməyə 
və Xəzər dənizində yük daşımalarını 
artırmağa, eyni zamanda, Mərkəzi Asiya 
və Avropa ölkələri ilə əlaqələrimizi yarat-
mağa imkan verəcək yeni Gəmiqayırma 
zavodumuz var. 2017-ci ildə biz Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışını 
etdik. Bu dəmir yolu Azərbaycan və Av-
ropa, eləcə də Avropa və Asiya arasında 
çatışmayan bir bağlantı idi. Hazırda 
bu dəmir yolu fəaliyyət göstərir və biz 
yüklərin artımını görürük. İnfrastruktur 
bizə çoxlu yükləri cəlb etməyə və bir 
çox ölkələr arasında yeni vacib bağlantı 
yaratmağa kömək edir.

– Siz bir Prezident 
olaraq həmişə demisiniz ki, 
nailiyyətlərinizlə fəxr edirsiniz. 
Lakin yenə də belə bir sual yaranır 
ki, qısamüddətli və uzunmüddətli 

perspektivdə bu nailiyyətlərdən 
necə faydalanmaq olar. Qısa 
müddətdə nəticələri dərhal görmək 
mümkün deyil. Burada belə bir 
problem var, elə deyilmi?
– Bəli, siz tamamilə düz qeyd edirsi-

niz. Biz infrastruktur layihələrinə vəsaiti 
dövlət büdcəsindən yatırmışıq və biz 
anlayırıq ki, bu vəsaitin faydasını bir 
çox ildən sonra görəcəyik. Lakin əvvəl 
də qeyd etdiyim kimi, ilkin olaraq biz öz 
xalqımız üçün çox yaxşı şərait yaratmaq 
istəyirik. Biz infrastrukturu yeniləmək 
istəyirdik və biznes dairələrinin fayda-
lana biləcəyi şərait yaratmaq istəyirdik. 
Eyni zamanda, Azərbaycanda nəqliyyat 
qovşağının yaradılması bizə Şərqdən 
Qərbə və Şimaldan Cənuba vacib 
tranzit ölkə olmaq imkanını verəcək. 
Bu investisiyalar gələcək üçün yatırılıb. 
Ola bilsin ki, biz gələcək on il ərzində 
yatırdığımız vəsaiti geri götürəcəyimizi 
gözləmirik. Lakin bizim planımız neft və 
qaz sektorundan başqa yeni imkanlar və 
gəlir mənbəyi yaratmaqdır. Bir gün neft 
və qaz tükənəcək, lakin coğrafiyamızı 
nəzərə alsaq, nəqliyyat infrastrukturu 
həmişə qalacaq.

– Cənab Prezident, Sizin bir 
çox ölkələrdə olan həmkarlarınız 
uzunmüddətli perspektivə investi-
siyaların yatırılmasına arzuolunmaz 
hal kimi baxa bilər. Deyə bilərlər 
ki, əsas diqqətimizi bu günə, lap 
uzağı sabaha yönəldirəm. Bir dövlət 
başçısı kimi Siz bu qısamüddətli 
və uzunmüddətli faydalar arasında 
balansın qorunmasına necə baxır-
sınız? 
– Qısamüddətli faydalara gəldikdə 

deyə bilərəm ki, bizim nisbətən qısa 
müddət ərzində xeyli gəlir gətirən çoxlu 
layihələrimiz var. Biz investisiyaların 
cəlb edilməsi mexanizmini yaradırıq, 
eyni zamanda, özəl sektorumuza çox 
aşağı faiz dərəcəsi ilə kreditlər ayırı-
rıq ki, onlar da tezliklə gəlir gətirəcək 
sahələrə investisiya yatıra bilsinlər. 
Məsələn, kənd təsərrüfatı, kiçik və 
orta biznes kimi sahələr. Biz bunu 
qısamüddətli gəlir götürmək üçün edirik. 

(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Çinin CGTN televiziyasına müsahibəsi  
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(əvvəli 4-cü səhifədə)
Lakin uzunmüddətli investisiyalara 

gəldikdə əsas məqsəd elə bir infrast-
rukturun yaradılmasıdır ki, o, uzun 
zaman ərzində fəaliyyət göstərsin 
və ölkəni dəyişmiş olsun, dünyanın 
ölkəyə münasibətini dəyişmiş olsun. 
Çünki bu infrastruktur layihələri olma-
dan Azərbaycanın coğrafi mövqeyinin 
bir o qədər də böyük mənası yoxdur. 
Biz ölkələri və insanları birləşdirməyə 
nail olmuşuq. Sizə deyə bilərəm ki, 
nəqliyyatla bağlı infrastruktur layihələri 
regionumuzda tamamilə yeni siyasi 
vəziyyət yaradır. Bir-birindən asılı olan 
ölkələr; biri tranzit ölkəsindən asılıdır, 
digəri tranzit ölkəsi olur, əlbəttə ki, onlar 
arasında daha yaxın münasibətlər 
yaranır. Onlar faydaları paylaşır, onlar 
bütün tərəflərin uduzmadığı bir vəziyyət 
tapa bilir. Təkcə ikitərəfli formatda yox, 
çoxtərəfli formatda da. Xəzər dənizi 
vasitəsilə qitələrin birləşdirilməsi, 
Bakıda dəniz limanının tikintisi, dəmir 
yolu sistemimizin Avropa sistemi ilə 
birləşməsi yeni əməkdaşlıq formatını 
yaradır və qarşılıqlı asılılıq, zənnimcə, 
fəal siyasi dialoq üçün, müəyyən 
çətinliklərin, gərginliklərin azaldılma-
sı üçün və müsbət gündəliyə diqqət 
yetirmək üçün mühüm alətlərdən biridir. 
Bizim hədəfimiz Azərbaycanda mü-
asir infrastruktur yaratmaq və ölkəni 
müasirləşdirməkdir. Eyni zamanda, 
məqsədlərimizə - siyasi, iqtisadi və 
maliyyə məqsədlərimizə fəal əməkdaşlıq 
və qarşılıqlı dəstək vasitəsilə nail olmaq-
dır. 

– Cənab Prezident, bilirəm 
ki, hətta indi digər çağırışlarla 
yanaşı, sizin ölkəniz müəyyən 
ərazi mübahisəsi ilə üz-üzə qalıb. 
Əlaqəlilik, infrastruktur, daha yaxşı 
mühitin qurulması və iqtisadiyyatın 
insanlarla alyansı Sizə bu proble-
mi çözmək üçün fürsət tapmağa 
imkan verəcəkmi?
– Mən əminəm ki, bu, bizim iyirmi 

ildən artıqdır işğal altında qalan torpaq-
larımızın azad edilməsi üçün ən effektiv 
yollardan biridir. Müstəqilliyimizin ilk 
illərində biz Ermənistanın təcavüzünə 
və işğalına məruz qaldıq. Bu-
nun nəticəsində bir milyondan çox 
azərbaycanlı qaçqın və məcburi 
köçkünə çevrildi, torpaqlarımızın iyirmi 
faizi işğal altındadır. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının erməni qoşunlarının tor-
paqlarımızdan dərhal və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb edən və iyirmi beş 
il bundan əvvəl qəbul olunan dörd 
qətnaməsinə baxmayaraq, onlar icra 
olunmur. Buna görə də biz hədəfimiz 
olan ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
edilməsi və bir milyondan artıq insanın 
evlərinə qayıtması üçün daha güclü, 
daha uğurlu və daha effektiv olmalıyıq. 
Buna görə də özümüzü təminetmə, öz 
resurs və ehtiyatlarımıza arxalanma 
siyasətimiz artıq bizi uğura aparır. Biz 
indi yaşayış standartlarını artırırıq, bizim 
yaxşı beynəlxalq nüfuzumuz var. Qeyd 
etdiyim kimi, biz demək olar ki, 250 
milyard dollar investisiya cəlb etmişik. 
Biz hərbi potensialımıza çoxlu sərmayə 
yatırmışıq və öz qonşularımızla çox 
uğurlu əməkdaşlıq formatını yaratmı-
şıq. Beləliklə, torpaqlarımızın işğalını 
davam etdirən ölkə bütün bunları 
qiymətləndirməlidir. Başa düşməlidir ki, 
onlar da bu böyük əməkdaşlıq formatı-
nın bir tərəfi ola bilərdi, yəni, enerji, neft-
qaz, nəqliyyat, bağlılıq layihələrindən 
asılı olub-olmayaraq. Bütün bu layihələr 
onlardan yan keçir, bir səbəbə görə: 
səbəb işğaldır. İşğala son qoyulsa, onda 
əlbəttə ki, bizim regionumuzda daha ge-
niş beynəlxalq əməkdaşlıq və davamlı 
sülh olardı.

– Beləliklə, cənab Prezident, 
iqtisadi gücün və ölkənizin 
beynəlxalq arenada nüfuzunun 
artmasının Sizə bu problemin 
həllində kömək edəcəyinə 
inanırsınızmı?
– Tamamilə belədir. Biz nəticələri gö-

rürük, biz müsbət dinamikanı görürük və 
səmimi desəm, görürük ki, beynəlxalq 
təşkilatların qətnamələri icra olunmur 
və buna görə cəza olmur. Dünyada 
aparıcı beynəlxalq təşkilat olan BMT 
Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı 
qətnamə qəbul edir, lakin münaqişə 
həllini tapmır, qətnamələr icra olunmur. 
Buna görə də biz əlbəttə ki, beynəlxalq 
hüquqa arxalanmalıyıq, lakin, eyni 
zamanda, biz daha güclü olmalıyıq. Biz 
iqtisadi cəhətdən daha güclü olsaq, biz 
siyasi cəhətdən də daha güclü olaca-
ğıq. Biz milli maraqlarımıza əsaslanan 
müstəqil xarici siyasət yürüdə biləcəyik. 
Həmçinin biz xarici borcumuzun azal-
ması üzərində çox işləmişik. Bu gün 
bu borc ümumi daxili məhsulun 19 faizi 
səviyyəsindədir. Bu da yaxşı göstəricidir. 
Lakin daha yaxşı göstərici xarici bor-
cumuz və ehtiyatlarımız arasında olan 
nisbətdir. Bu nöqteyi-nəzərdən bizim 
sərbəst konvertasiya olunan valyuta 
ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 4-5 
dəfə çoxdur. Başqa sözlə, biz xarici 
borcumuzu bir neçə aya ödəyə bilərik 
və biz iqtisadi nöqteyi-nəzərdən heç bir 
ölkədən asılı deyilik.

– Mən görürəm ki, Siz 
öz nailiyyətlərinizlə çox 
fərəhlənirsiniz. Lakin dünyamız 
çox fərqli dünyadır. Çünki qeyd 
etdiyiniz strateji düşüncələrə 
əsasən, gündəlik olaraq müəyyən 

seçimlər etməlisiniz. Siz 
qloballaşmanı necə görürsünüz? 
Bu, artıq bir zarafat deyil və bir çox 
məqamların təzahürüdür. Cənab 
Prezident, bu böyük dəyişiklik 
xəritəsində Siz öz ölkənizi necə 
görürsünüz? Sizin və ölkəniz üçün 
olan düzgün yeri necə tutmaq 
olar?
– Düşünürəm ki, Azərbaycan 

təcrübəsi, bizim əldə etdiyimiz nəticələr 
siyasətimizin doğru olduğunu nümayiş 
etdirir. Biz o qədər də sabit olmayan 

bir regionda yaşayırıq. Sərhədlərimizə 
yaxın zonada gərgin vəziyyət müşahidə 
olunur. Biz yeni münaqişə mənbələrini, 
yeni risk mənbələrini görürük. Buna 
görə də bizim əsas məqsədimiz 
Azərbaycanı potensial risklərdən qo-
rumaqdır. Bunun üçün bayaq da qeyd 
etdiyim kimi, biz daxildə güclü olmalıyıq. 
Bunun üçün bizim qonşularımızla yaxşı 
münasibətlərimiz olmalıdır və bizim 
belə münasibətlərimiz var. Həmçinin 
dünyanın aparıcı mərkəzləri ilə də yaxşı 
münasibətlərimiz olmalıdır. 

– Siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
– Mən aparıcı ölkələri, aparıcı 

iqtisadiyyatları, dünya gündəmini 
müəyyən edən ölkələri, beynəlxalq sülh 
və təhlükəsizliyin asılı olduğu siyasət 
yürüdən ölkələri nəzərdə tuturam. 
Düşünürəm ki, biz milli maraqlarımı-
zın, milli kimliyimizin, müstəqilliyimizin 
çox güclü müdafiəsi və eyni zaman-
da, qeyd etdiyim ölkələrlə yaxşı iş 
münasibətləri arasında balansı tapa 
bilmişik. Qonşularımızla münasibətlər 
prioritetdir, çünki biz regionda yaşayırıq. 
Lakin, eyni zamanda, bizə daha böyük 
gündəlik lazımdır. Çünki Azərbaycan 
coğrafi nöqteyi-nəzərdən böyük ölkə 
deyil. Lakin regionda edə bildiklərimiz, 
hansı töhfələri verə biləcəyimiz nöqteyi-
nəzərindən biz coğrafiyamızdan daha 
böyüyük. 

– Bu balansı tapmaq üçün 
Sizdən nə tələb olunur? Biz artıq 
bunun müsbət və mənfi tərəflərini 
on illərdir ki, görmüşük. Lakin 
Sizə və ölkənizə ən yaxşı balansı 
tapmaq üçün nə lazımdır? Yeri 
gəlmişkən, bunu tapmaq o qədər 
də asan deyil. Siz bu balansa necə 
nail olursunuz? 
– Daxili və iqtisadi siyasət baxı-

mından, əlbəttə, düşünürəm ki, bizim 
nailiyyətlərimizdən biri neft və qazdan 
əldə etdiyimiz gəlirlərin düzgün idarə 
edilməsinə nail olmağımızdır. Neft bizim 
iqtisadiyyatımıza, bizim xalqımıza, bizim 
infrastruktura, sosial problemlərin həllinə 
böyük dəstək olub. Bu kimi işlərin apa-
rılması çox düzgün idi. Biznes dairələri, 
investorlarla qarşılıqlı fəaliyyət nöqteyi-
nəzərindən biz çox yaxşı investisiya mühi-
ti yaratdıq. Biz, demək olar ki, 250 milyard 
dollar həcmində investisiya cəlb etdik. 

– Bəs, geosiyasi baxımdan 
necə? Bu, çox vacibdir, Sizin 
iqtisadiyyatınız çox yaxşı fəaliyyət 
göstərir, yaxşı gəlirləriniz var, 
onları düzgün yerlərə yatırırsınız. 
Biz hamımız bunu başa düşürük. 
Lakin daha mürəkkəb məsələ var?   
– Mən sizin dediyiniz suala 

gəlirəm. Lakin ölkə daxilində gördü-
yümüz işlərdən başlamaq istəyirəm. 
Düşünürəm ki, ölkələrlə, qonşularımız-
la, tərəfdaşlarımızla qarşılıqlı əlaqə 
baxımından uğurlu siyasətin, bəzən 
tarazlaşdırılmış siyasətin səbəblərindən 
biri odur ki, biz həmişə işimizə sadiq ol-

muşuq. Bəzən bizim tərəfdaşlar, qonşu-
larımız bizimlə razılaşmaya bilər. Bəzən 
bizim işlərimiz onların xoşuna gəlməyə 
bilər. Lakin onlar həmişə bilirlər ki, biz 
dediyimizi həmişə edirik. Onlar bilirlər 
ki, imzamızla sözümüz eynidir. Biz heç 
vaxt heç kimi məyus etməmişik. Buna 
görə də bu, artıq etimad məsələsidir 
və Azərbaycan böyük etimad qazanan 
ölkədir. Bayaq da qeyd etdiyim kimi, 
digər ölkələrlə qarşılıqlı fəaliyyətdə bizim 
siyasətimiz müsbət ssenariyə əsaslanır. 
Biz müsbət tərəfdaş, dost olmaq 

istəyirik. Biz imkanımız olduqda kömək 
etmək istəyirik. Bu kömək vasitəsilə biz 
çox güman ki, müəyyən çətinliklərdən 
fayda götürməkdən daha çoxuna 
nail oluruq. Buna görə düşünürəm ki, 
Azərbaycan artıq müstəqil xarici siyasəti 
olan ölkə kimi tanınır və daxili sabit-
lik, iqtisadi inkişaf bizə bu gücü verir. 
Eyni zamanda, biz hər hansı bir ölkəyə 
zərər vurmuruq. Biz, sadəcə, daha 
yaxşı münasibətlər qurmaq, daha çox iş 
görmək, insanlarımıza daha yaxşı şərait 
qurmaq istəyirik, sülh və harmoniya 
içində yaşamaq istəyirik.

– Cənab Prezident, dediyiniz 
kimi, ölkəniz coğrafi baxımdan 
çox əhəmiyyətli strateji mövqeyə 
malikdir. Sizin mühüm qonşularınız 
var: Rusiya, Çin və digər ölkələr. 
Avropa da Sizin üçün çox güclü 
potensialı olan qonşudur. Eyni 
zamanda, ABŞ-ın son günlər və 
illər ərzində çox fərqli mövqeyinin 
şahidisiniz. Cənab Prezident, elə 
bir zamandır ki, hamı bu mühitdə 
öz yeri üzərində düşünür. Hansı 
böyük ideyaları dəstəkləmək la-
zımdır? Ölkə daxilinə nə dərəcədə 
diqqət yetirmək zəruridir? Dün-
yaya nə dərəcədə açıq olmaq 
lazımdır? Maraqlarımız digərləri 
ilə nə dərəcədə üst-üstə düşür? 
Onlardan mənim payıma düşən 
nədir? Bütün bu suallar bir-biri ilə 
bağlıdır. Lakin lider kimi, ola bilsin, 
Siz bu haqda hər gün düşünür-
sünüz. Bu gün siyasi rəhbərin ən 
vacib keyfiyyətlərini nədə görür-
sünüz? Gələn nəsil liderlər üçün 
məsləhətiniz nə olardı?
– Əlbəttə ki, dünya dəyişir, regionu-

muz dəyişir, bir çox hadisələr baş verir. 
Siz onları beş il əvvəl heç təsəvvür edə 
bilməzdiniz. Buna görə, hesab edirəm 
ki, hər bir lider hadisələri izləməlidir 
və baş verənlərə hər zaman diqqətli 
olmalıdır. Biz bir və ya iki ildən sonra 
dünyada nəyin baş verəcəyini bilmi-
rik. Lakin bugünkü geosiyasi mühitə 
gəldikdə, fikrimcə, biz həmin mühitdə öz 
yerimizdə qərarlaşmışıq və bu möv-
qe bizi qane edir. Beynəlxalq siyasət 
nöqteyi-nəzərindən, əsas məqsədimiz 
elə bir xarici siyasətdən ibarətdir ki, 
onun ölkənin daxili vəziyyətinə müsbət 
təsiri olsun, bütün növ riskləri azaltsın. 
Zənnimcə, biz buna nail olmuşuq, çünki 
Azərbaycanda insanlar dinc şəraitdə 
yaşayır və ölkə sabitdir. Biz gələcəkdə 
nəyin olacağını bilmirik.

– Qeyri-müəyyənlik Sizi 
çəkindirirmi? Yaxud, bu, Sizi 
həvəsləndirirmi? Bu cür hallar, 
eyni zamanda, həm çağırış, həm də 
imkanlar deməkdir?
– Xarici siyasətin və mühitin bizə 

təsir göstərməsi baxımından düşünürəm 
ki, bu gün malik olduğumuz yetərlidir. 
Siz hər zaman daha yaxşı hal üzərində 
fikirləşə bilərsiniz. Hər zaman hesab 

edə bilərsiniz ki, beynəlxalq vəziyyət 
sizin üçün daha üstün ola bilər, lakin 
buna nail olmaq üçün siz, həmçinin 
ürəkdən çalışmalısınız. Əgər siz 
oturub gözləsəniz, bu, heç zaman baş 
verməyəcək. Hazırda fikirləşirəm ki, 
ətrafımızda formalaşan beynəlxalq 
vəziyyət pisləşməsin. Bu, məni narahat 
edir. Əgər o, yaxşılaşarsa və biz onu 
daha da yaxşılaşdırsaq, töhfə versək, 
lap yaxşı. Lakin əgər bu, baş verməsə, 
onda bu gün olduğumuz vəziyyətdə 
qalsaq yaxşıdır, çünki Azərbaycan üçün 

bu günün beynəlxalq mühiti, fikrimcə, 
ən münasibdir və ən yaxşısıdır. O, bizə 
daxili məsələlərə, hələ də mövcud olan 
daxili problemlərə, onların dinc şəkildə 
həllinə diqqəti yönəltməyə imkan verir. 
Sizin müxtəlif ölkələrlə çətinlikləriniz, 
anlaşılmazlıq, toqquşmalar, qarşı-
durmalar olanda, bu, sizin diqqətinizi 
başqa istiqamətə çəkir və sizə daxi-
li məsələlərinizlə daha çox məşğul 
olmağa imkan vermir. Mənim üçün bir 
Prezident kimi, ən vacibi xalqın gündəlik 
həyatı, iqtisadiyyatımız, sənayemiz, 
sosial problemlərimizin həllidir. Xari-
ci siyasətimiz onun qoruyucusudur, 
ona zəmanət yaradır. Bu günə qədər 
siyasətimiz uğurlu olub. Lakin gələcəkdə 
nə baş verəcəyini gələcəyin özü 
göstərəcək.

– Cənab Prezident, Çin Prezi-
denti Si Cinpin ötən ilin sonunda 
Sizin ad gününüz münasibətilə 
Sizə təbrik məktubu göndərdi. 
Əminəm ki, Siz o məktubu lazımi 
qaydada aldınız.
– Bəli, əlbəttə.

– Bu, təbii ki, Sizin və 
tərəfdaşlarınızın müxtəlif sahələrdə 
göstərdiyi səylərin təzahürüdür. 
Məsələn, “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü. Bu təşəbbüsün də 
müxtəlif təfsiri və qavranılması 
var. Çinin təşəbbüsü kimi qarşıla-
nan həmin layihə, əslində, regi-
onal təşəbbüs olub. O, daha çox 
tərəfdaşlar tərəfindən irəli sürül-
müş platformadır. Siz, Azərbaycan 
Prezidenti kimi necə düşünürsü-
nüz, bu platforma Sizə nə verə 
bilər? Onun sayəsində Siz nəyə 
nail ola bilərsiniz?
– Haqlısınız, Prezident Si Cinpin, 

nəzakətlilik göstərib mənə ad günüm 
münasibətilə təbrik məktubu göndərdi. 
Mən də hər zaman onu doğum günü 
münasibətilə təbrik edirəm. 

Çinə bir neçə il öncə çox uğurlu 
rəsmi səfərimi, Prezidentlə söhbətimi 
xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, biz bir 
neçə mühüm sənəd imzaladıq və 
onlar əməkdaşlığımız üçün yaxşı 
çərçivə yaradır. Əlbəttə ki, səfərim və 
digər görüşlər zamanı biz “Bir kəmər, 
bir yol” təşəbbüsünü müzakirə etdik. 
Azərbaycan onu tam dəstəkləyir və 
Azərbaycanın bu təşəbbüsünün və 
layihənin çox fəal üzvünə çevrilməsi 
üçün biz əlimizdən gələni etmək 
istəyirik. Fikrimizcə, biz nəqliyyat 
şəbəkəsini Avropaya qədər uzatmışıq 
və Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunu 
çəkməklə xətləri birləşdirdik. Lakin 
Çindən Avropaya doğru başlayan 
daşımaların çox sayda istiqamətləri 
var. Buna görə, biz bu prosesdə daha 
yaxından iştirak etmək arzusunda-
yıq. Bu məqsədlə, əlbəttə ki, Mərkəzi 
Asiyada, Gürcüstanda, Türkiyədə və 
Avropadakı tərəfdaşlarımızla işləyirik. 
Təbii ki, əsas məqsədimiz Çindən 

yükləri qəbul etməkdən və onların 
daşınmasını təmin etməkdən ibarətdir. 
Azərbaycan daxilində hər şey hazırdır. 
Hazırda Azərbaycan Xəzər dənizində ən 
böyük donanmaya malikdir. Bu, əsasən, 
tankerlər və digər yük gəmiləridir. 
Onlar Şərqdən Qərbə və geriyə mal-
ları daşıyırlar. Əlbəttə ki, daha çox Çin 
şirkətlərinin Azərbaycanda işlədiyini, 
ölkəmizə sərmayə qoyduğunu, yeni 
imkanlar tapdıqlarını görmək istərdik. 
Beləliklə, “Bir kəmər, bir yol” bizim üçün 
həqiqətən çox əhəmiyyətli layihədir. Biz 

onu qəti şəkildə dəstəkləyirik və onun 
çatışmayan hissəsinin yaradılmasına 
töhfə vermişik.

– Çatışmayan hissə dedikdə 
nəyi nəzərdə tutursunuz?
– Mən Bakıdan başlayan və Türkiyəyə 

gedən dəmir yolunu nəzərdə tuturam, 
çünki əvvəllər bu əlaqə yox idi və Asiya-
dan gələn yüklər Azərbaycan üzərindən 
Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına da-
şınırdı. Türkiyəyə dəmir yolunun çəkilməsi 
ilə yüklər artıq Aralıq dənizinin sahilinə 
çatdırılır və eyni zamanda, dəmir yolu ilə 
birbaşa Avropaya daşınır. Buna görə, o, 
xərclərə qənaət, vaxt baxımından sürətli 
daşınma və bizim üçün daha çox gəlirin 
əldə olunması deməkdir.

– Siz daha çox diqqət yetirirsi-
niz...
– Nəyə?

– İndicə qeyd etdiyiniz infrast-
ruktur imkanlarına diqqət yetirirsi-
niz.
– Bəli, birmənalı olaraq. Bakı–Tbi-

lisi–Qars dəmir yolu xətti 2017-ci ilin 
sonunda açıldı. Bakının dəniz limanı 
ərazisində böyük mərasim təşkil edil-
mişdi və biz birinci yükü yola saldıq. Yeri 
gəlmişkən, biz, həmçinin Çindən yükləri 
artıq qəbul etməyə başlamışıq.

- Lap yaxşı. Cənab Prezident, 
mənim sualım var. Adətən yeni ideya 
irəli sürüləndə və xüsusən də bu addımı 
yeni formalaşan və inkişaf edən ölkə 
atanda ona o qədər inamla yanaşmırlar. 
Bununla bağlı araşdırmalar və debatlar 
gedir. Lakin onun icrası üçün, həmçinin 
çox sayda həvəsləndirici yollar var. Bu, 
maraqlı balansdır, elə deyilmi? Yəni, 
skeptik yanaşma yaradıcı fikirlərlə əvəz 
edilə bilər. İnkişaf edən ölkənin Prezi-
denti kimi Siz buna necə yanaşırsınız?

- Əlbəttə, bu, skeptik yanaşmanı 
doğuran təşəbbüslərdən, layihələrdən 
asılıdır. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın 
başlatdığı və ya qoşulduğu bütün 
layihələr bizim tərəfdən tamamla-
nıb. Azərbaycandan Aralıq dənizinə 
boru kəmərinin çəkilməsi haqqında 
düşünməyə başlayanda bizim də 
ətrafımızda çox skeptik yanaşma 
müşahidə olunurdu. Bunun mümkünsüz 
olacağı, heç zaman baş verməyəcəyi ilə 
bağlı çoxsaylı spekulyasiya, təhlillər və 
məqalələr oldu. Lakin bu, baş verdi.

– Siz həmin şərhlərə necə 
baxırsınız?
– Bilirsiniz, onlardan bəziləri, sadəcə, 

informasiyanın çatışmadığı, mümkün-
süz görünən bu layihəni icra etməkdə 
qətiyyətimiz barədə məlumatın olma-
ması ilə bağlı idi. 2000-ci ilin əvvəlində 
həmin layihəni başladığımız zaman 
Azərbaycan bu gün olduğu qədər 
güclü deyildi. O vaxt biz xarici maliyyə 
dəstəyindən çox asılı idik. Skeptik 
ideyaların çox böyük qismi qeyri-ədalətli 
yarışma cəhdləri ilə bağlı idi. Mən bunu 
bu cür diplomatik formada təsvir edirəm. 
Buna görə, biz cavab tədbiri görmədik. 
Biz bildirdik ki, görəcəyimiz işlə cavab 
verəcəyik. Biz nəticələrlə cavab verməli 
idik. Bakı ilə Aralıq dənizindəki Ceyhan 
arasında uzunluğu təxminən 2 min kilo-
metr olan boru kəməri çəkildikdən sonra 
hamı gördü ki, biz skeptik düşüncəni 
darmadağın etdik. Eyni yanaşma, 
daha böyük layihə olan Cənub Qaz 
Dəhlizində müşahidə olundu. Bu, 7 
ölkəni əhatə edən, təxminən 10-a yaxın 
beynəlxalq bankın, çoxsaylı şirkətlərin 
iştirak etdiyi, dəyəri 40 milyard ABŞ dol-
ları olan layihədir. Bu layihəni biz başlat-
mışıq. Resursların həcmi, kəmərin necə 
tikiləcəyi, texniki çətinliklər, maliyyə 
mürəkkəbliyi və digər məsələlərlə 
bağlı çox skeptik fikirlər var idi. Biz isə 
dedik: biz bunu başlamışıqsa, bunu 
edəcəyik. İndi, demək olar ki, həmin 
layihə tamamlanmaq üzrədir. Buna 
görə, biz skeptik yanaşmaya sözlərlə 
deyil, atdığımız addımlarla, gördüyümüz 
işlə cavab verməliyik. Bundan fərəhlənə 
bilərik. Hazırda isə həmin layihəyə skep-
tik yanaşanların səsini artıq eşitmirik.

– Cənab Prezident, bu ba-
xımdan onlara işlərinizlə cavab 
verməkdə böyük müdrikliyinizi 
görürəm.
– Sağ olun. Bəli.

– Cənab Prezident, Çin və 
ölkəniz ikitərəfli ticarət üzərində 
çalışıblar. Bu günə olan məlumata 
görə, Azərbaycanla ticarət aparan 
ölkələr arasında Çin hələ ki, iyirmi 
beşinci yerdədir. Bilirəm ki, Siz və 
Çin rəhbərliyi daha yaxşı iqtisa-
di və ticari əlaqələr yaratmaqda 
çox israrlısınız. Cənab Prezident, 
bu sahəni necə inkişaf etdirmək 
olar və insanlar arasında onların 
gündəlik həyatına müsbət təsir 
göstərəcək təmasları necə artır-
maq olar? Regionunuzun daha 
cəlbedici olması üçün nə etmək 
lazımdır? Bu, həm Sizi, həm digər 
region rəhbərlərini maraqlandıran 
sualdır...
– Bəli, haqlısınız. Biz bunun 

üzərində işləyirik. İnsanlar arasında 
təmaslara gəldikdə, bu yaxınlar-
da biz Çin vətəndaşları üçün viza 
məhdudiyyətlərini aradan qaldırmışıq. 
Hazırda Azərbaycana səfər etmək 
istəyən hər kəs öz evindəki kompüter 
vasitəsilə maksimum üç gün və hətta 
bəzən bir neçə saat ərzində elektron 
viza ala bilər. Bu, tərəfdaşlığımızın 
təzahürü olaraq, Çin vətəndaşlarının 
ölkəmizə səfərləri üçün daha yaxşı 
imkanların yaradılmasına görə edil-
mişdir. Ticarətimizi inkişaf etdirmək 
məqsədilə biz bir neçə ixrac missi-
yalarını Çinin müxtəlif bölgələrinə 
göndərmişik. Artıq yaxşı nəticələrimiz 
var. Biz Çində Azərbaycan şərabları 
evlərini açmışıq. Biri Şanxaydadır, 
digəri isə başqa şəhərdədir. Çində təşkil 
olunan böyük sərgilərdə dövri olaraq 
öz kənd təsərrüfatı məhsullarımızla 
iştirak edirik. Biz çinlilərə nailiyyətlərimizi 
göstərmək istəyirik və mallarımız üçün 
çox böyük, əhəmiyyətli, cəlbedici ba-
zara çıxışı əldə etmək arzusundayıq. 
Eyni zamanda, qapılarımız Çinin iş 
adamları üçün açıqdır. Artıq söylədiyim 
kimi, biz onları daha çox sərmayədar, 
ticarət aparan tərəf, podratçı kimi 
görmək istərdik. İşləyəcəyimiz daha çox 
sahələr var. Əlbəttə ki, Azərbaycanda, 
həmçinin onun enerji sektorunda 
işləyən Çin şirkətləri var. Lakin hesab 
edirəm ki, bu, istədiyimiz qədər de-
yil. Bu, xüsusən də podratçı və ticari 
layihələrə aiddir. Fikrimcə, biz bunu 
birgə etməliyik və bizim üçün bu, əsas 
prioritetlərdən biridir. Biz bu yaxınlarda 
ticarət nümayəndəliklərini yaratmağa 
başlamışıq. Azərbaycanın ilk ticarət 
nümayəndəliklərindən biri Çində açıldı. 
Bütün bunlar ticarət sahəsində güclü 
tərəfdaşlığı qurmaqda, insanlar arasın-
da təmasların yaradılmasında iradəmizi 
nümayiş etdirir. Bu isə, avtomatik ola-
raq, həyatımızın bütün başqa sahələrinə 
müsbət təsir göstərəcək.

– Cənab Prezident, dünya-
da böyük dəyişikliklər baş verir. 
Siz bunu əvvəldə dediniz. Siz 
rəhbərin, yəni, ölkə rəhbərinin 
qlobal səviyyədə ən mühüm 
keyfiyyətini nədə görürsünüz? Mən 
burada böyük praqmatik yanaş-
manın şahidiyəm. Sizin gərgin 
fəaliyyətinizdən məlumatlıyam. 
Cənab Prezident, rəhbərin ən mü-
hüm keyfiyyəti hansıdır?
– Fikrimcə, bir neçə çox əhəmiyyətli 

məsələ var. Xatırladığım birinci məsələ 
uzunmüddətli inkişaf strategiyasının 
planlaşdırılmasıdır. Yəni, səyləri yal-
nız siyasi gündəlikdə duran tədbirlərlə 
məhdudlaşdırmaq lazım deyil. Siz xal-
qınızın 20 və ya 30 ildən sonra ölkənizi 
hansı səpkidə görmək arzusuna bələd 
olmalısınız və həmin məqsədə çatmaq 
üçün bu gün nə edəcəyinizi bilməlisiniz. 
Başlanğıcda biz uzunmüddətli infrast-
ruktur haqqında danışırdıq. Bundan 
çox vaxt keçir. Lakin bu gün o, artıq 
öz nəticələrini verir. Fikrimcə, bu işlər, 
ilk növbədə, vacibdir. İkinci ən mühüm 
məsələ xalqa heç zaman yalan da-
nışmamaq. Heç zaman həqiqət olma-
yan məsələni deməmək və icra edə 
bilməyəcəyiniz vədləri verməməkdir. 
Mənə gəldikdə, mən çalışıram və hesab 
edirəm ki, bu meyarlara cavab verməyi 
bacarıram. Eyni zamanda, səni tənqid 
edənlərə nail ola biləcəyin işlərlə cavab 
verməlisən. Əgər sənin haqqında 
danışan və yazan, səni tənqid edən və 
hücum çəkən hər kəsə cavab versən, 
sadəcə, vaxtını itirəcəksən, özünü o 
səviyyəyə salacaqsan. Lakin cavabını 
işlərinlə göstər. Biz, fikrimcə, buna nail 
olmuşuq və skeptik düşüncədə olanların 
hamısına, bilərəkdən bu cür davranan-
lara, səylərimizi sual altına almağa, 
qarşımızda maneə yaratmağa çalışan-
lara belə cavab verdik. Biz Bakıya gələn 
hər kəsə bunu göstəririk və onlar bilir. 
Onlar paytaxtın gözəlliyinin şahidi olur, 
bölgələrə gedirlər və nəticələri görürlər. 
Hesab edirəm ki, bu iki məsələ həm 
ölkə, həm liderin özü üçün vacibdir. 
Əgər o, istəyirsə ki, xalq ona inansın, 
etimad etsin, dəstəkləsin, bu iki məsələ 
hər zaman liderin gündəliyində olmalıdır. 

– Sözlər deyil, işlər daha 
güclüdür. Cənab Prezident, Sizinlə 
görüşməkdən çox məmnun oldum. 
Sizə Davosda böyük uğurlar arzu 
edirəm.
– Sağ olun.   

* * *
Sonra Prezident İlham Əliyev CGTN 

televiziya kanalının xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Çinin CGTN televiziyasına müsahibəsi  
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Xatırladaq ki, əsası 1971-ci 
ildə isveçrəli professor Klaus Şvab 
tərəfindən qoyulan və qərargahı 
Cenevrədə yerləşən Davos İq-
tisadi Forumu dünyada ən bö-
yük beynəlxalq qeyri-hökumət 
təşkilatıdır. 

Müxtəlif ölkələrin prezidentləri, 
baş nazirləri, iş adamları, eləcə də 
dünyanın tanınmış şəxsləri üçün 
Davos İqtisadi Forumu bir tribuna 
rolunu oynayır. Forumda qəbul 
edilən qərarlar tövsiyə xarakteri 
daşıyır. Burada beynəlxalq aləmdə 
ciddi narahatlıq doğuran məsələlər, 
müxtəlif ölkələrdən investisiyaların 
cəlb olunması, iqtisadi vəziyyət, 
ayrı-ayrı dövlətlərin potensialı 
müzakirə edilir. 

Xatırladaq ki, qlobal vəziyyətin 
iqtisadi inkişaf və sosial tərəqqi 
məsələlərinin həllində dünya 
birliyinə kömək göstərmək yolu ilə 
yaxşılaşdırılması Davos İqtisadi 
Forumunun başlıca məqsədi elan 
edilib. Buna görə də Davos İqtisadi 
Forumu qlobal inkişafın mühüm 
problemlərinin müzakirəsində, dün-
ya birliyinin işgüzar, siyasi, intellek-
tual liderləri arasında tərəfdaşlığın 
inkişafında önəmli rol oynayır. 

Dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev indiyədək 10 dəfədən 
çox iştirak etdiyi bu Forumda 
dünyanın aparıcı iş adamları ilə 
görüşüb, ünsiyyət qurub, onlar-
da ölkəmizin iqtisadi imkanları 
barədə aydın, obyektiv təsəvvür 
yaradıb. Azərbaycanda həyata 
keçirilən iqtisadi islahatların uğur-
lu nəticələrini dünyaya çatdırılıb. 
Bunun nəticəsində isə ölkəmizə 
investisiya qoyuluşu, yeni tex-
nologiyaların gətirilməsi prosesi 
sürətlənib. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, bu 
il yanvarın 21-də ölkə rəhbəri cənab 
İlham Əliyevin Davosda Dünya İq-
tisadi Forumunun prezidenti Borge 
Brende ilə görüşündə Azərbaycan 
hökuməti ilə Dünya İqtisadi Foru-
munun Dördüncü Sənaye İnqilabı 
Mərkəzi arasında ilk dəfə olaraq 
əməkdaşlığın təməli qoyulub. Bu 
məqsədlə Prezident İlham Əliyev 
və Dünya İqtisadi Forumunun 
prezidenti Borge Brende arasın-
da əməkdaşlıq sazişinin təntənəli 

mübadiləsi həyata keçirilib. 
Söhbət zamanı Dünya İqtisadi 

Forumunun prezidenti dövlətimizin 
başçısını yenidən Davosda 
görməkdən məmnunluğunu bildirib 
və cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanın dördüncü sənaye 

inqilabına doğru qətiyyətli addımlar 
atdığını qeyd edib. Borge Brende, 
eyni zamanda, son 20 ildə Bakı-
nın sürətlə tanınmaz dərəcədə 
dəyişdiyini vurğulayıb. 

Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan Hökuməti və Dünya 
İqtisadi Forumunun Dördüncü 
Sənaye İnqilabı Mərkəzi arasında 
əməkdaşlıq sazişinin vacibliyini 
xatırladaraq, bildirib ki, bu sənəd 
tərəflər arasında tərəfdaşlıq ru-
hunu və qarşılıqlı səyləri davam 
etdirməkdə istəkli olduğumuzu 
diqqətə çatdırır. 

Dövlətimizin başçısı daha sonra 
vurğulayıb ki, Azərbaycan dördün-
cü sənaye inqilabının hədəflərinin 
həyata keçirilməsində çox fəal 
iştirak edəcək. Keçən il respublika-
mızın qeyri-neft sektorunda sənaye 
istehsalının 9,1 faiz artdığını 
qeyd edən Prezident İlham Əliyev 
əminliklə bildirib ki, Azərbaycan 
bu vacib layihədə yaxşı tərəfdaş 

olacaq. 
Prezident İlham Əliyev 

görüşdə, həmçinin ölkəmizdə 
aparılan islahatlar, inkişaf 
prosesləri barədə məlumat verib, 
böyük nəqliyyat və infrastruktur 
layihələrinin, o cümlədən Şərq-

Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizləri ilə bağlı layihələrin, 
habelə enerji layihələrinin reallaş-
dırılmasının həm respublikamız, 
həm də region üçün əhəmiyyətini 
xatırladıb. Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanda biznes mühiti-
nin daha da inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində aparılan islahatlar 
barədə də məlumat verib. 

Borge Brende Azərbaycan ilə 
Dünya İqtisadi Forumu arasın-
da əməkdaşlıqdan və ölkəmizin 
bölgədə oynadığı roldan 
məmnunluğunu diqqətə çatdırıb. 
Eyni zamanda, Azərbaycanın qon-
şu və region dövlətləri ilə iqtisadi 
əməkdaşlığının və respublikamızın 
güclənən iqtisadiyyatının bölgə 
ölkələrinin inkişafında əhəmiyyətli 
rol oynadığını yüksək dəyərləndirib. 

Dövlət başçısının Dünya İqtisadi 
Forumu çərçivəsində keçirdiyi digər 
görüşlərdə də ölkəmizin regionda 
həlledici mövqeyə malik aparıcı 

dövlət kimi tanınması xüsusi vurğu-
lanıb. Respublikamızın vaxtilə xarici 
yardımlara, investisiyalara ehtiyacı 
olan ölkədən sərmayə ixracatçısına 
çevrilməsi diqqətə çatdırılıb. Bildi-
rilib ki, son illər dövlətimiz qarşıya 
qoyulan bir çox vəzifələrin həllinə 

nail olub, respublikamızın regio-
nal və qlobal əhəmiyyəti, etimad 
səviyyəsi xeyli yüksəlib, regio-
nal və qlobal enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində mövqelərimiz, milli 
iqtisadiyyatımızın rəqabətədavamlı 
xarakteri güclənib, əhalinin sosial 
rifahı nəzərəçarpacaq səviyyədə 
yaxşılaşıb.

Prezident İlham Əliyev Davos-
da keçirilən gürüşlər zamanı etdiyi 
çıxışlarda, verdiyi müsahibələrdə 
təkcə mövcud iqtisadi potensialı-
mız haqda deyil, eyni zamanda, 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan 
Dağlıq Qarabağın işğalı ilə ölkə 
iqtisadiyyatına vurulmuş ziyanla 
bağlı da iştirakçıları ətraflı şəkildə 
məlumatlandırıb. 

Ümumiyyətlə, dünyanın ən 
böyük iqtisadi platforması sayılan 
Davos İqtisadi Forumu Azərbaycan 
üçün həm post neft ölkəsi, həm də 
həqiqətlərimizin dünyaya çatdı-
rılması baxımından hər zaman 
mühüm önəm daşıyıb. Forumda 
Azərbaycan brendinin dünyaya 
tanıdılması, qeyri-neft sektoru-
nun inkişafı ilə bağlı obyektiv 
məlumatların çatdırılması qarşıda 
prioritet vəzifə kimi durub. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan ilə 
Dünya İqtisadi Forumu arasında 
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri 
qurulub. Bu əməkdaşlıq adı 
çəkilən Forumun dünya ölkələrində 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 
məqsədlərinə tam uyğun şəkildə 
reallaşıb. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanlı deputat Avropa Şurası  
baş katibini qaçqın və məcburi köçkünlərimizin 

problemlərinə biganəlikdə ittiham edib
 � AŞPA-nın sessiyalarında ənənəvi olaraq Avropa 

Şurasının baş katibinin hesabat məruzəsi dinlənir və 
daha sonra deputatların aktual mövzularla bağlı sualları 
cavablandırılır. Qış sessiyasının ikinci iş günündə artıq Avropa 
Şurasının baş katibi kimi səlahiyyət müddəti başa çatan 
Torbyorn Yaqland bu qurumdakı fəaliyyəti ilə bağlı yekun nitq 
söyləyib. 

Azərbaycanın Avropa Şurasında 
nümayəndə heyətinin üzvü Ra-
fael Hüseynov T.Yaqlanda sualla 
müraciət edib. Azərbaycanlı deputat 
diqqəti ölkəmiz üçün son dərəcə 
narahat problemə yönəldərək, 
Azərbaycan ərazilərinin işğalı, 
qaçqın və məcburi köçkünlərimiz 
məsələsini yenidən gündəmə 
gətirib.

“Sizin Avropa Şurasına 10 illik 
baş katibliyiniz sona çatır və indi 
fəaliyyətinizə qiymətverici nöqteyi-
nəzərdən yanaşmaq olar. Belə bir 
ironik, amma acı həqiqəti ifadə 
edən fikir var ki, bir nəfərin həlak 
olması faciə, min nəfərin ölümü 
statistikadır. Təqdirəlayiq haldır 
ki, siz bəzən bir nəfəri müdafiə 
etmək üçün Avropa Şurası tarixində 
müşahidə edilməmiş addımı 

atmağa,  müstəsna hüquq-
larınızdan istifadə edərək bir 
dövlətə qarşı sanksiya tətbiq 
etdirməyə hazır oldunuz. Lakin 
baş katib olduğunuz müddətdə 
Ermənistandan deportasiya 
edilmiş 300 min azərbaycanlı 
qaçqının, Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsindən və işğal 
edilmiş ətraf yeddi rayonundan 
olan 700 min məcburi köçkünün 
probleminin həll edilməsi, onların 
doğma yurdlarına qayıtması üçün 
heç bir əməli addım atmadınız. 
Halbuki bu məsələni ATƏT-in 
üzərinə atmaq əvəzinə tutduğu-
nuz çox yüksək vəzifənin imkan-
larından yararlanaraq yetərincə 
təsirli tədbirlər görə bilərdiniz. Bu 
görülməli olub görmədiyiniz işlərə 
görə məsuliyyətinizi hiss edir və 

hər hansı peşmançılıq keçirirsi-
nizmi? Yaxud bütün bunları elə 
normal hal hesab edirsiniz?” - deyə 
R.Hüseynov sual verib.

Azərbaycanın qaçqın və 
məcburi köçkünləri ilə bağlı daim 
narahatlıq duyduğunu söyləyən 
T.Yaqland bu humanitar faciənin 
həll edilmədən qalmasını müştərək 

dərd adlandırıb. Baş katib bildirib 
ki, bununla bağlı Avropa Şura-
sında ən müxtəlif müzakirələr 
aparılsa da, bizim əhəmiyyətli bir 
irəliləyişə nail ola bilməməyimiz 
əlimizdə işlək mexanizmin olma-
ması ilə bağlıdır. Bu məsələnin 
həllində əsas məsuliyyət ATƏT-in 
Minsk qrupunun, həmsədrlərin 
üzərinə düşür. T.Yaqland sözlərini 
bir qədər də konkretləşdirərək 
əlavə edib: “Əlbəttə, baş ka-
tib qismində Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının bilavasitə qaçqın 
və məcburi köçkünlərlə bağlı iş 
aparan qurumlarına da müraciət 
edə bilirəm. Təəssüf ki, onlar da 
bizi yenə ATƏT-in Minsk qrupuna 
yönəldəcəklər. Təbii ki, həmin 

vəziyyəti yaşayan insanların nələr 
çəkdiyini, belə vəziyyətin nə qədər 
ağır olduğunu təsəvvür etmək çətin 
deyil. Mən bunun məsuliyyətini hiss 
edirəm”.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Azərbaycanlı deputat: Nazirlər Komitəsi Avropanın 
gələcəyi üçün nə etməyi planlaşdırır?

 � AŞPA-nın qış sessiyasının ikinci günündə Avropa 
Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri, Finlandiyanın xarici işlər 
naziri Timo Soini sədrlik çərçivəsində qarşıdakı gələn altı ay 
ərzində görüləcək işlərdən danışıb. 

Nazirlər Komitəsinin sədri çıxı-
şından sonra avropalı deputatların 
suallarını cavablandırıb. 

Azərbaycanın AŞPA-da 
nümayəndə heyətimizin üzvü 
Qənirə Paşayeva Avropa Azad 
Demokratlar qrupu adından Nazirlər 
Komitəsinin sədrinə sualla müraciət 
edib: “Avropa siyasi mənzərəsində 

qitəboyu mühüm məsələlərin 
siyasi və ictimai müzakirəsinə təsir 
göstərmək, geniş yayılmış hiss və 
üstünlükləri dəyişdirmək potensialı-
na malik populist qüvvələrin artma 
meylini müşahidə edirik. Baş katib 
özünün 2017-ci il insan haqları, 
demokratiya və qanunun aliliyinin 
vəziyyəti ilə bağlı hesabatında bu 

təhlükəli meyli xüsusi vurğulayır 
və üzv dövlətləri Avropada popu-
lizmin dözülən və adi hal almasına 
səbəb olan bütün dəyişikliklərə fəal 
qaydada müqavimət göstərməyə 
çağırır. Birləşmiş və ümumi Avropa-
nın gələcəyi üçün vacib olan belə 
həlledici məsələlərə müvafiq şəkildə 
riayət olunmasını təmin etmək üçün 
Nazirlər Kabinetinin nəzərdə tutu-
lan, həyata keçirəcəyi təşəbbüslər 
və ya fəaliyyətlər barədə məlumat 
almaq istərdik”.

Nazirlər Komitəsinin sədri bildirib 

ki, son illər gündəlik həyatdakı 
vəziyyət insanları çox narahat edir. 
O, insanların siyasətçilərə inamının 
azaldığını, hətta özlərini unudulmuş 
hesab etdiklərini bildirib. Əlavə 
edib ki, onlar 4-5 ildən bir seçkilər 
zamanı xatırlandıqlarını düşünürlər. 
Sədr Fransada insanların yana-
cağın qiymətinin artmasına etiraz 
etdiklərini bildirərək, onların heç də 
pis insanlar olmadığını vurğulayıb, 
ancaq zorakılıqdan uzaq olmağı 
tövsiyə edib. Müzakirələrə önəm 
verilməsinin vacibliyini bildirən sədr 
xalqın fikrinə hörmət edilməsinin 
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanın 
uğurlarının bütün dünyaya 

tanıdılmasında önəmli rol oynayır

İkili standartlar 
Avropa Parlamentinə 

inamı heçə endirir 

Azərbaycanın 
getdikcə artan nüfuzu 
antiazərbaycan qüvvələrlə 
yanaşı, bir sıra qərəzli 
beynəlxalq təşkilatları 
da narahat etməyə başlayıb. İkili stan-
dartlardan əl çəkə bilməyən və Qərbin 
sifarişlərini yerinə yetirən belə təşkilatlar 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan 
reytinqinə zərbə vurmaq üçün heç bir fak-
ta əsaslanmayan yalan və böhtanla dolu 
hesabatlar hazırlayır, guya, ölkəmizdə 
insan hüquq və azadlıqlarının pozulma-
sı barədə rəy formalaşdırmaq istəyirlər. 
Belə ucuz piar kampaniyası aparan 

beynəlxalq təşkilatlar sanki unudurlar 
ki, təzyiq və təhdid yolu ilə Azərbaycanı 
öz mövqeyindən döndərmək mümkün 
deyil. Ölkəmizə qarşı bir sıra dövlətlərin 
və beynəlxalq təşkilatların sərgilədiyi ikili 
standartlar, ilk növbədə, onların özlərini 
nüfuzdan salır. Artıq belə yalançı və qıs-
qanc qurumlara olan inam getdikcə heçə 
enir. Təəssüf edirik ki, Avropa Parlamenti 
də ikili standartlar “bəlasına” düçar oldu-
ğundan nüfuzdan düşmüş təşkilatlar sıra-
sına qoşulmaqdadır. İkili standartlardan 
əl çəkə bilməyən, kimlərinsə sifarişlərini 
yerinə yetirən bu qurum tərəfindən qəbul 
olunmuş “Mehman Hüseynovla bağlı təcili 
qətnamə” ucuz piar kampaniyasından 
başqa bir şey deyil. Avropa Parlamenti bu 
qətnamə ilə beynəlxalq ictimaiyyətin ona 
olan inamını heçə endirdi. Hiss olunur ki, 
respublikamızın müstəqil xarici siyasət 
yürütməsi bu təşkilatı da narahat edir. 

Azərbaycan cəmiyyəti dəfələrlə belə 
ikili standartların şahidi olub. Xüsusilə, 
ölkəmizdə hər hansı bir mötəbər tədbir 
keçiriləndə antiazərbaycan qüvvələr 
təşviş içərisində olur, tələm-tələsik böhtan 
və iftiradan ibarət hesabatlar hazırlayır, 
onlara qətiyyən aidiyyatı olmayan məsələ 
ilə bağlı qətnamə qəbul edir və bununla 
ölkəmizin daxili işlərinə müdaxilə etməyə 
cəhd göstərirlər. Biz Birinci Avropa Oyun-
ları, həmçinin sülhə, insanların birliyinə 
yönəlmiş tədbirlər keçirilən ərəfədə 
də belə təzyiq və təhdidlərlə qarşılaş-
dıq. Ancaq dövlət başçımızın qətiyyətli 
mövqeyi, düşünülmüş xarici siyasəti bu 
təhdidlərin qarşısını aldı. Avropa Parla-
mentinin “Mehman Hüseynovla bağlı təcili 
qətnamə”si də ikili standartların davamı-
dır. Bu qətnamə yalnız onu qəbul edən 
təşkilatın özünü ifşa edir. 

Ölkəmiz haqqında belə tələm-tələsik 
qətnamənin qəbul edilməsi, bu qurumun 
ciddi təşviş keçirməsi başadüşüləndir. Axı 
Azərbaycan bu il BMT-dən sonra ən bö-
yük beynəlxalq təşkilat olan Qoşulmama 
Hərəkatına sədrlik edəcək. Yarım əsrdən 
çoxdur ki, Qoşulmama Hərəkatı bəşəri 

dəyərlərin təbliği ilə məşğuldur. Ən böyük 
təşkilatlardan olan Qoşulmama Hərəkatı 
dünyada sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin 
bərqərar olmasında vacib rol oynayır. 
Bu təşkilat beynəlxalq hüquq normaları-
na, ərazi bütövlüyü prinsiplərinə, bütün 
üzvlərin suverenliyinə və müstəqilliyinə 
sadiqdir və dünyanın 120 ölkəsinin heç 
bir hərbi blokda iştirak etməmək prinsipi 
əsasında birləşdiyi beynəlxalq təşkilatdır.

 Ölkəmizin belə bir mötəbər quru-
ma sədrlik etməsinin antiazərbaycan 
qüvvələrdə ciddi narahatlıq yaratma-
sı təbii haldır. Bu baxımdan, Avro-
pa Parlamentinin təlaş keçirməsi də 
başadüşüləndir. Bu qurumun ekspertləri 
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfu-
zuna xələl gətirmək üçün heç bir tutarlı 
fakt tapmadığından mətbuat aləmində 
kimsənin tanımadığı, jurnalistikadan 
tamamilə uzaq, cəmiyyətdə elə bir nüfuz 
sahibi olmayan Mehman Hüseynov 
amilindən istifadə edərək, məsələni 
qəsdən şişirdirlər. Özünü haqq-ədalət 
tərəfdarı kimi tanıtmaq istəyən Avropa 
Parlamentinin bu qətnaməsi Azərbaycana 
qarşı planlaşdırılan növbəti məkrli, 
ucuz ssenaridir. Təbii ki, bu da digərləri 
kimi uğursuzluqla nəticələnəcək. Çünki 
ölkəmizdə demokratik prinsiplərin inkişafı, 
xüsusilə, insan hüquq və azadlıqlarınn 
müdafiəsi dövlət siyasətinin prioritetini 
təşkil edir. 

Azərbaycanda insan hüquqlarının 
pozulmasından danışan Avropa Parla-
mentinin üzvləri hələ də dərk etmirlər ki, 
müstəqillik əldə olunandan bu günə qədər 
ölkəmizdə 64 əfv sərəncamı imzalanıb, 
11 amnistiya aktı qəbul edilib və bu, 100 
mindən artıq şəxsə şamil olunub. Dün-
yanın hansı ölkəsində insan hüquq və 
azadlıqları bu səviyyədə müdafiə olunur? 
Görəsən, Avropa Parlamentinin üzvləri 
niyə fundamental hüquqları pozulmuş 
1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın 
və məcburi köçkünü bu vaxta qədər heç 
yada belə salmayıblar? Odur ki, “İkili 
standartlar bəlası”na düçar olmuş Avropa 
Parlamenti artıq beynəlxalq ictimaiyyətin 
də gözündən düşüb. 

Mehdi ABDULLAYEV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının prorektoru, hüquq üzrə 

elmlər doktoru

AŞPA: Azərbaycan hökumətinin 
qərarı alqışlanıb

 � Avropa Şurası Parlament 
Assambleyasının Azərbaycan üzrə  
məruzəçiləri ölkəmizlə bağlı bəyanat 
yayıblar.

AŞPA üzvləri bəyanatda Mehman 
Hüseynovla bağlı cinayət işinə xitam 
verilməsinə dair Azərbaycan Baş Prokuror-
luğunun qərarını alqışlayıblar. 

Bəyanat qurumun üzvlərinə göndərilib 
və internet saytında yerləşdirilib.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Strasburq

Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi müstəqil 
siyasət kursu ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki 
mövqeyini getdikcə möhkəmləndirir və çox 
etibarlı tərəfdaş kimi tanıdır. Dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən açıq, prinsipial, 
ədalətli və beynəlxalq hüquqa söykənən xarici 
siyasət respublikamızı dünya birliyində söz 
sahibinə çevirib. 



Prezident İlham ƏLİYEV: 
Azərbaycan öz daxili imkanlarına 

arxalanaraq irəliyə gedir
 � Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında 

seçilən ölkələrdəndir ki, öz daxili imkanlarına 
arxalanaraq irəliyə gedir. Biz heç bir yerdən 
yardım almırıq, buna ehtiyac da yoxdur, öz 
hesabımıza yaşayırıq və dünyada öz hesabına 
yaşayan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. 
Ona görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı 
olaraq fəxr etməlidir ki, müstəqil dövlətdə 
yaşayır. Bu gün bizim taleyimiz öz əlimizdədir. 
Biz əsrlərboyu başqa dövlətlərin tərkibində 
yaşamışıq və o dövrü indiki dövrlə müqayisə 
edəndə görürük ki, ən sürətli inkişaf dövrü 
müstəqillik dövrüdür. Niyə görə? Çünki taleyimiz 
öz əlimizdədir. 

“İlham Əliyev. İnkişaf - 
məqsədimizdir” çoxcildliyinin 
yenicə çapdan çıxmış 75-ci 
kitabında yer alan bu fikirlər 
dövlətimizin başçısının Bakı-
nın Sabunçu rayonunda 311 
saylı tam orta məktəbin yeni 
binasının açılış mərasimindəki 
çıxışından götürülüb.

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın rəhbəri, akademik Ramiz 
Mehdiyevin buraxılışına 
məsul olduğu çoxcildliyin 
növbəti kitabındakı materi-
allar 2016-cı ilin iyulundan 
sentyabr ayınadək olan dövrü 
əhatə edir. 

Kitaba Prezident İlham 
Əliyevin Qırğız Respublika-
sına səfəri zamanı Bişkekdə 
MDB Dövlət Başçıları 
Şurasının iclasında çıxışının, 
həmin iclasda Ermənistan 
prezidentinin təxribat xarak-
terli çıxışına tutarlı və sərt 
cavabının mətnləri daxil 
edilib. Nəşrdə dövlətimizin 
başçısının ölkəmizə rəsmi 
səfər etmiş Ukrayna və İran 
prezidentləri ilə keçirdiyi 
görüşlər, habelə imzalanan 
sənədlər, dövlət başçılarının 
mətbuata birgə bəyanatlarla 
çıxışları haqqında informa-

siyalar, Azərbaycan, İran 
və Rusiya prezidentlərinin 
üçtərəfli zirvə görüşündə çı-
xışlarının mətnləri, üç ölkənin 
liderlərinin görüşü barədə 
materiallar toplanıb. 

Çoxcildliyin 75-ci kitabın-
da, həmçinin Prezident İlham 
Əliyevin Türkiyə, İsveçrə, İta-
liya, ABŞ və digər dövlətlərin, 
Avropa İttifaqının, Avropa 
Parlamentinin, Qaz İxrac 
edən Ölkələrin Forumunun, 
Ümumdünya Yəhudi Konq-
resinin ölkəmizə səfər etmiş 
yüksəkvəzifəli şəxslərini 
qəbul etməsinə dair material-
lar yer alıb.  

Oxucu bu cilddə 
dövlətimizin başçısının 
Rio-de-Janeyroda keçirilən 
XXXI Yay Olimpiya Oyun-
larında iştirak etmiş idman-
çılarla görüşündə söylədiyi 
nitqin, Bakıda keçirilən 
42-ci Ümumdünya Şahmat 
Olimpiadasının iştirakçılarına 
müraciətinin, Olimpiada-
da yarışacaq idmançılarla 
görüşündə çıxışının mətnləri 
ilə tanış ola bilər. 

Bu kitabda Prezident 
İlham Əliyevin Qəbələ, 
İsmayıllı, Masallı, Biləsuvar, 
Salyan, Xaçmaz, Qusar 

rayonlarına səfərləri za-
manı nəqliyyat və sosial 
infrastruktur obyektlərinin, 
yeni məktəb və körpələr 
evi-uşaq bağçaları binaları-
nın açılışlarında iştirakına, 
ictimaiyyət nümayəndələri 
ilə görüşlərinə dair ma-
teriallar, Sabirabadda 
pambıqçılığın inkişafına 
həsr olunmuş müşavirədə 
söylədiyi nitqlərin mətnləri, 
respublika paytaxtındakı orta 
məktəblərdə əsaslı təmirdən 
sonra yaradılan şəraitlə 

tanışlığı, yeni tədris kor-
puslarının açılışında iştirakı 
haqqında informasiyalar da 
yer alıb.

Kitabda “Qeydlər”, 
“Şəxsi adlar”, “Coğrafi adlar” 
göstəriciləri verilib.

“Azərnəşr” tərəfindən bu-
raxılan 75-ci kitabın hazırlan-
masında Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC) materiallarından 
istifadə olunub.

AZƏRTAC

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 
2018-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş 
geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib

 � Yanvarın 22-də daxili işlər naziri, general-polkovnik Ramil 
Usubovun iştirakı ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində 2018-ci ilin 
yekunlarına həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumata görə, 
müşavirəni açan nazir qeyd edib ki, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən 
quruculuq işləri, uğurla davam 
etdirilən hüquq-mühafizə siyasəti, 
ictimai münasibətləri tənzimləyən 
mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, bütün 
bunlarla əlaqədar nazirlik tərəfindən 
icraya yönəldilən əmr və göstərişlər pay-
taxt polisinin fəaliyyətinə də öz müsbət 
təsirini göstərib. O, hesabat dövründə 
çoxsaylı beynəlxalq və respublika 
əhəmiyyətli kütləvi tədbirlərdə ictimai 
asayişin və təhlükəsizliyin etibarlı təmin 
edildiyini, mümkün təxribat hallarının 

qarşısının vaxtında alınması üçün bütün 
zəruri tədbirlərin həyata keçirildiyini 
xüsusi vurğulayıb. 

Sonra Bakı Şəhər Baş Polis 
İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru 
Mirqafar Seyidov hesabat dövründə 
cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai qay-
danın qorunması, ictimai təhlükəsizliyin 
təmin olunması, xidməti fəaliyyətin 
digər istiqamətlərində görülmüş işlər, 
əldə olunmuş nəticələr və qarşıda 
duran vəzifələr barədə geniş məruzə 
ilə çıxış edib. Qeyd olunub ki, 2018-ci 
ildə paytaxtda Daxili İşlər Nazirliyi və 
prokurorluq üzrə 11813 cinayət qeydə 
alınıb. Onların da 88,9 faizini az ağır 
və böyük ictimai təhlükə törətməyən 
cinayətlər təşkil edib. 2017-ci illə  
müqayisədə ümumi cinayətlər 2,5 faiz, 
ağır və xüsusilə ağır cinayətlər 30,8 faiz, 
şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər 4,5 
faiz, mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər 
8,4 faiz azalıb.

Məruzəçi təqsirləndirilən şəxs 
qismində axtarışda olanların 76,6, ağır 
və xüsusilə ağır cinayətlərə görə axta-
rılanların isə 55,5 faizinin tutulduğunu, 

bununla yanaşı, ağır və xüsusilə ağır 
cinayətlər törətmiş 620 nəfərdən ibarət 
241 cinayətkar qrupun ifşa olunduğunu 
diqqətə çatdırıb. 

Narkotiklərlə bağlı aşkar edilmiş 890 
fakt üzrə qeyri-leqal dövriyyədən 349 
kiloqramdan çox narkotik vasitənin çı-
xarıldığı, ümumilikdə, 103 odlu silah, 20 
mərmi, 21 qumbara, 3682 ədəd döyüş 
patronunun yığıldığı, qanunsuz saxla-
nılan və gəzdirilən 42 odlu silahın isə 
əməliyyat yolu ilə götürüldüyü qeyd olu-
nub. Bildirilib ki, 2017-ci illə müqayisədə 
yol-nəqliyyat hadisələrinin və qəzalarda 
xəsarət alanların sayı 4,2 faiz azalsa 
da, həlak olanların sayı 2,4 faiz artıb. 
Yol hərəkətinə nəzarət prosesində 864 
min 216 inzibati xəta aşkar olunub, o 
cümlədən 132 avtoxuliqan barəsində 
qanunauyğun tədbirlərin görülməsi 
təmin edilib.

Baş İdarənin rəisi, eyni zamanda, 
xidməti fəaliyyətdə mövcud nöqsanlara 
da toxunaraq, onların aradan qaldırılma-
sı ilə əlaqədar görülən işlər və qarşıda 
duran vəzifələr haqqında geniş məlumat 
verib.

Məruzə ətrafında çıxış edən 
aidiyyəti struktur qurumlarının və rayon 
polis idarələrinin rəisləri hesabat ilində 
əldə olunmuş müsbət nəticələri, yol 

verilmiş nöqsan və çatışmazlıqları 
qeyd edərək, onların aradan qaldırıl-
ması üçün həyata keçiriləcək tədbirləri 
diqqətə çatdırıblar.

Müşavirəyə yekun vuran nazir 
ötən il paytaxtın polis orqanlarının 
cinayətkarlıqla mübarizə və icti-
mai təhlükəsizliyin təmin edilməsi 
sahəsindəki fəaliyyətini ümumən 
müsbət qiymətləndirib, konkret tapşırıq 
və tövsiyələrini verib. O da diqqətə çat-
dırılıb ki, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə, 
analitik işin, idarəçilik və təşkilatçılıq 
fəaliyyətinin günün tələbləri səviyyəsinə 
yüksəldilməsinə, yeni informasiya tex-
nologiyalarının xidməti fəaliyyətdə geniş 
tətbiqinə yönəlmiş tədbirlər cari ildə də 
səmərəli şəkildə həyata keçirilməlidir.  

Xüsusi qeyd olunub ki, hər bir 
əməkdaş şərəfli polis adını, dövlətin 
və vətəndaşların qanuni mənafelərini, 
vəzifə borcunu daim uca tutmalı, etik 
davranış qaydalarına ciddi riayət 
etməlidir. Xidməti fəaliyyətdə başlıca 
məqsəd isə vətəndaş məmnunluğunun 
təmin edilməsi olmalıdır.

Bu gün qanunla müəyyənləşdirilmiş 
vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən bütün lazımi 
şəraitin yaradıldığını, şəxsi heyətin 
böyük dövlət qayğısı ilə əhatə olun-
duğunu vurğulayan general-polkovnik 
Ramil Usubov əmin olduğunu bildirib ki, 
dövlətimizin başçısının bu ali diqqətinə 
və etimadına cavab olaraq Bakı şəhər 
polis orqanlarının şəxsi heyəti üzərinə 
düşən vəzifələri bundan sonra da 
əzmlə yerinə yetirəcək, əldə edilmiş 
müvəffəqiyyətlərdən arxayınlaşmayaraq 
xalqa, dövlətə ləyaqətlə xidmət edəcək.

AZƏRTAC

Azərbaycan Prezidentinin 
növbəti humanist addımı 

İstintaq orqanı tərəfindən Mehman Hüseynov  
barəsindəki cinayət işinin icraatına xitam verilib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarına daim xüsusi önəm verilərək 
bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü islahatlar aparılır.  

Azərbaycan Respublikası Baş 
Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən 
daxil olan məlumatda bildirilir ki, bir 
qrup hüquq müdafiəçisi, eləcə də Pe-
nitensiar Xidmətin 14 saylı cəzaçəkmə 
müəssisəsində cəza çəkən Mehman 
Hüseynov onun barəsində aparılan 
istintaqın obyektivliyinin təmin edilməsi 
üçün dövlətimizin başçısına müraciət 
edib. 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev hər zaman olduğu 
kimi, ədalət və humanizm prinsiplərini 
önə çəkərək həmin müraciətləri nəzərə 
alıb və cinayət işi üzrə araşdırmanın 
obyektiv aparılması, ədalətli və huma-
nist qərar qəbul olunması üçün qanunla 
nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirlərin 

görülməsini Azərbaycan Respublikası-
nın Baş prokuroruna tövsiyə edib.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin tövsiyələrinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Baş 
prokuroru tərəfindən istintaq orqanı-
na M.Hüseynovun barəsində hazırda 
istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq 
tapşırıqlar verilib. 

İstintaq orqanı tərəfindən 
M.Hüseynovun gənc olduğu, cəza 
çəkdiyi müddətdə intizam məsuliyyətinə 
cəlb edilmədiyi, islah olunma yoluna 
qədəm qoyduğu, ailəsində qayğıya 
ehtiyacı olan yaşlı və tək yaşayan ata-
sının olduğu, törətdiyi cinayətin az ağır 
cinayətlər kateqoriyasına aid olmaqla, 
hazırda onun əməlinin və şəxsiyyətinin 

cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığı nəzərə 
alınaraq, M.Hüseynov barəsindəki 
cinayət işinin icraatına xitam verilib.

M.Hüseynov hazırda hər hansı 
aclıq aksiyası keçirmir, saxlanma şəraiti 
normal olmaqla, bununla bağlı şikayət 
və tələbi yoxdur.

Azərbaycan Respublikasının Baş 
Prokurorluğu şəxsi mənafe və siyasi 
məqsədləri naminə M.Hüseynovun 
ətrafında süni ajiotaj yaratmağa cəhd 
edənlərə, eyni zamanda, M.Hüseynov 
haqqında həqiqətə uyğun olmayan 
məlumatlar yayan kütləvi informasiya 
vasitələrinin redaksiyalarına xəbərdarlıq 
edərək bildirir ki, ölkəmizdə bərqərar 
olmuş sabitliyin və əmin-amanlığın po-
zulmasına yönələn istənilən qanunazidd 
hərəkətlərin qarşısı qanunun aliliyi təmin 
edilməklə qətiyyətlə alınacaqdır. 

AZƏRTAC 

Rafael HÜSEYNOV: Azərbaycan dövləti kənar  
iradəyə tabe olmadan müstəqil siyasət aparır

 � Çox illərdir ki, bizim qış sessiyalarımız təxminən 
eyni vaxtda keçirilir və yanvarın 19-da, 20-də biz adətən 
yolda oluruq. Uzun yol isə həm də düşünmək üçün əlavə 
bir fürsətdir. Hər dəfə bu uzun yolu qət edərkən xalqım, 
onun azadlıq, müstəqillik uğrunda əzablı mübarizələr 
tarixi haqqında həmişəkindən daha çox düşünürəm.

Bu gün yanvarın 21-dir və düz 
29 il əvvəl bugünkü gün Bakı qan 
içində idi. Yanvarın 20-də gecə 
saatlarında sovet hərbi hissələri 
Azərbaycan paytaxtına amansız 
müdaxilə etmiş, böyük qırğınlar 
törətmişdilər. Həmin dəhşətli 
gecənin qurbanları o qədər çox 
idi ki, Bakıda onların ayrıca bir 
məzarlığı yarandı. Hələ XX əsrin 
əvvəllərində müsəlman Şərqində 
ilk respublika qurmuş Azərbaycan 
XX əsrin sonlarında öz dövlət 
müstəqilliyini belə qanlardan və 
qurbanlardan keçərək bərpa etdi. 
Əlbəttə, xalqımıza belə baha başa 
gəlmiş dövlət müstəqilliyimizin 
qədrini biz çox yaxşı bilirik və 
müstəqilliyimizə istənilən müdaxilə 
cəhdinə qarşı səsimizi qaldırma-
ğa, müqavimət göstərməyə hər 

zaman hazırıq.
Bu fikirləri AŞPA-dakı 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
üzvü Rafael Hüseynov qurumun 
qış sessiyasında sərbəst debatlar 
zamanı söyləyib. 

O bildirib ki, müstəqil dövlət 
olmağın ən ümdə şərtlərindən 
biri müstəqil siyasət apara 
bilməkdir. Azərbaycan dövləti 
məhz kənar iradəyə və idarəyə 
tabe olmadan müstəqil siyasət 
aparır və daim inkişafdadır. 
Son illər Azərbaycanda olanlar 
bu tərəqqinin bilavasitə şahidi 
olublar. Azərbaycanda olmayıb 
elə uzaqdan ölkə ilə maraqla-
nanlar isə statistik göstəricilər 
əsasında, rəqəmləri dünya ilə 
müqayisə edərək bu inkişafın 
necə intensiv getdiyini görə 

bilərlər. Azərbaycanın yerləşdiyi 
son dərəcə mürəkkəb geosiyasi 
vəziyyəti, regionla bağlı maraqlar 
toqquşmasını nəzərə alsaq, bu-
nun nə qədər ağır bir iş olduğunu 
təsəvvür etmək çətin deyil. 

“Aydındır ki, belə bir müstəqil 
siyasətə və inkişafa maneçilik 
törətmək istəyən qüvvələr az 
deyil. Təbii, bu sırada regionda öz 
təsir imkanlarını genişləndirmək, 
Azərbaycanın enerji resursları-
na nəzarət imkanlarını artırmaq 
məqsədi güdən qüvvələr üstün-
lük təşkil edir. Müəyyən mənada 
onların məntiqini başa düşmək 
mümkündür. Anlaşılması müş-
kül olan və təəccüb doğuran, 
Azərbaycanla əməkdaşlıq edən, 
Azərbaycandan faydalar görən 
və eyni zamanda, Azərbaycan 
əleyhinə müəyyən hərəkətlərə 
bu və ya digər dərəcədə dəstək 
verənlərdir. Axı, eyni zamanda, 
həm dost olmaq, həm də dost 
olmamaq mümkün deyil. Doğru 
seçimini etmiş, məhz səni seç-
miş, amma başqa seçim imkanı 
olanı incik salmaq arzuolunmaz 

nəticələrə də gətirib çıxara bilər”, 
– deyə R.Hüseynov vurğulayıb. 

O qeyd edib ki, Azərbaycan 
bu gün Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
mühüm rol oynayan etibarlı 
tərəfdaşdır. Avropa üçün ener-
ji təhlükəsizliyi məsələsi, eyni 
zamanda, onun bir sıra siya-
si təhdidlərdən xilas olması 
deməkdir. Bütün bunlar ay-
dın həqiqətlər olduğu halda 
Azərbaycana qarşı addımlar 
atılması, ikibaşlı oyunlar oyna-
nılması, belə cəhdlərin bir çox 
hallarda guya demokratiyanın 
müdafiəsi pərdəsi altında aparıl-
ması xoşagəlməz cəhətlərdəndir. 

“Avropa Şurasının 70 yaşı 
tamam olur və bu, müdriklik həddi 
sayılan bir yaşdır. Azərbaycan bu 
əsrin əvvəlindən Avropa Şurası 
ilə birgə addımlayır və demokratik 
dəyərlərə də sadiqdir. Biz Avropa 
Şurasını bir məktəb sayırıq və 
öyrənməyə də həmişə hazırıq. 
Amma demokratiya dərslərini 
kriminal keçmişli, bəsit düşüncəli, 
Azərbaycan cəmiyyətinin rədd 

etmiş olduğu, mədəniyyəti və 
intellekti dayaz, xaricə sığına-
raq muzdla Azərbaycan dövləti 
əleyhinə təhqirlər və böhtanlar 
yağdırmağı özlərinə peşə seçmiş 
çürük şəxslərin vasitəsilə verməyə 

çalışmayın. Dəvət etdiklərinizi, 
münbit şərait yaratdıqlarınızı gö-
rürük və təəssüflənirik. Axı, biz sizi 
daha yüksək qiymətləndiririk, axı, 
biz sizi bu oturub-durduqlarınız-
dan üstün hesab edirik. Özünüz 

özünüzə hörmət edin”, – deyə 
R.Hüseynov bildirib. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Strasburq

Norika Nikolai: Avropa Parlamentinin bəzi deputatları 
tərəfindən səsləndirilən bəyanatlar saxtadır

 � Avropa Parlamentində Azərbaycan üzrə 
məruzəçi, rumıniyalı deputat Norika Nikolai 
Azərbaycanla bağlı bəyanat yayıb. 

Bəyanat Avropa Parla-
mentinin bütün üzvlərinə, 
onun rəhbərliyinə və Avropa 
İttifaqının əlaqədar qurumları-
na göndərilib. 

Deputat bəyanatda 
deyir: “Mehman Hüseynov-
la bağlı cinayət işinə xitam 
verilməsinə dair Azərbaycan 
hakimiyyətinin qərarını 
alqışlayıram. Bu, onu göstərir 
ki, Avropa Parlamentinin 

bəzi deputatları tərəfindən 
səsləndirilən bəyanatlar 
saxtadır. Ümid edirəm ki, 
onlar gələcəkdə hər hansı bir 
bəyanat verməmişdən əvvəl 
insident barədə məlumatı 
etibarlı mənbələrdən əldə 
edəcəklər”.

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Strasburq

723 yanvar 2019-cu il, çərşənbə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Fövqəladə halların 
qarşısının alınması və belə hallar-
da fəaliyyət üzrə Azərbaycan Dövlət 
Sistemi haqqında” 1992-ci il 30 ap-
rel tarixli 239 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikası dövlət sərhədinin 
mühafizəsini gücləndirmək məqsədi 
ilə əlavə qayda və əsasnamələrin 
təsdiq edilməsi haqqında” 1993-cü 
il 9 mart tarixli 140 nömrəli, “Sülh və 
müharibə dövrlərindəki fövqəladə 
hallarda Azərbaycan Respublikasın-
da əhalinin köçürülməsi haqqında 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 
1993-cü il 6 avqust tarixli 438 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının hesa-
bat tədiyə balansının tərtib edilməsi 
haqqında” 1995-ci il 8 fevral tarixli 25 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının 
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiya-
sının Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” 1996-cı il 3 oktyabr tarixli 
136 nömrəli, “Azərbaycan Respubli-
kası ərazisində beynəlxalq avtomo-
bil daşımalarını tənzimləyən “İcazə 
Sistemi” haqqında Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə” 1997-ci il 10 
yanvar tarixli 6 nömrəli və “Dövlət 
büdcəsindən maliyyələşdirilən isteh-
lakçıların istifadə etdikləri elektrik, 
istilik enerjisinin, təbii qazın, suyun və 
rabitə xidmətlərinin limitləri haqqında” 
1998-ci il 13 aprel tarixli 74 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli 
Fərmanının 11.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Fövqəladə halların qarşısının 
alınması və belə hallarda fəaliyyət üzrə 
Azərbaycan Dövlət Sistemi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1992-ci il 30 aprel tarixli 239 
nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. həmin Qərara 1 nömrəli əlavə 
- “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
orqanlarının fövqəladə halların qarşısı-

nın alınması və belə hallarda fəaliyyət 
üzrə funksiyaları”nda “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
neti fövqəladə komissiyasının tərkibi”ndə 
“Ə.M.Abbasov - Azərbaycan Respublika-
sının rabitə və yüksək texnologiyalar na-
ziri” sözləri “R.N.Quluzadə - Azərbaycan 
Respublikasının nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

2. “Azərbaycan Respublika-
sı dövlət sərhədinin mühafizəsini 
gücləndirmək məqsədi ilə əlavə qayda 
və əsasnamələrin təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1993-cü il 9 mart tarixli 140 
nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
3 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Res-
publikası ərazisinin sanitar mühafizəsi 
Qaydaları”nın 4.9-cu bəndinin altıncı 
abzasında “Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 5 
nömrəli əlavə - “Dövlət sərhədini pozan 
hava gəmilərinə və uçuş aparatlarına 
qarşı hava hücumundan müdafiə qoşun-
larının növbətçi qüvvə və döyüş texnika-
sının tətbiq edilməsi Qaydaları”nın 10-cu 
hissəsinin ikinci abzasında “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1993-cü il 6 avqust tarixli 438 
saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sülh və 
müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda 
Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
köçürülməsi haqqında Əsasnamə”nin 
2.10-cu bəndində “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

4. “Azərbaycan Respublikasının hesa-
bat tədiyə balansının tərtib edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1995-ci il 8 fevral tarixli 25 
nömrəli Qərarına əlavə - “Azərbaycan 
Respublikasının tədiyə balansının tərtib 

edilməsi üçün məlumatların hazırlanma-
sı və təqdim edilməsi üzrə proqram”ın 
səkkizinci abzasında “Məlumatların 
mənbələri” sütununda “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 3 okt-
yabr tarixli 136 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyası 
haqqında Əsasnamə”nin 3-cü hissəsinin 
üçüncü abzasında “rabitə və yüksək 
texnologiyalar” sözləri “nəqliyyat, rabitə 
və yüksək texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1997-ci il 10 yanvar tarix-
li 6 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası ərazisində 
beynəlxalq avtomobil daşımalarını 
tənzimləyən “İcazə Sistemi” haqqında 
Əsasnamə”nin 3-cü hissəsinin ikinci ab-
zasında, 4-cü hissəsində, 6-cı hissəsinin 
birinci abzasında və ikinci abzasında (ikin-
ci halda), 7-ci hissəsində (ikinci halda), 
10-cu hissəsinin birinci abzasında (hər iki 
halda), ikinci və üçüncü abzaslarında, 13-
cü hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində 
və 15-ci hissəsində “Nəqliyyat” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. “Dövlət büdcəsindən 
maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə 
etdikləri elektrik, istilik enerjisinin, təbii qa-
zın, suyun və rabitə xidmətlərinin limitləri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 13 aprel 
tarixli 74 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 1998, № 4, maddə 282; 2004, № 
9, maddə 750; 2009, № 9, maddə 757; 
2014, № 6, maddə 747; 2017, № 3, 
maddə 499) 1-ci hissəsində “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri ilə, 2-ci hissəsində “Rabitə” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiya-
lar” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV, 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Azərbaycan Respub-
likasında ixrac-idxal əməliyyatları 
üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri 
haqqında” 1998-ci il 22 aprel ta-
rixli 91 nömrəli, “Azərbaycan Res-
publikasında telekommunikasiya 
vasitələri və qurğularının sertifi-
katlaşdırılması Qaydalarının təsdiq 
edilməsi haqqında” 1998-ci il 21 
avqust tarixli 175 nömrəli, “Nəqliyyat 
vasitələri sürücülərinin hazırlanma-
sı və onların ixtisasının artırılması 
kursları haqqında Əsasnamənin 
və Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək 
hüququ verən sürücülük vəsiqəsi 
almaq istəyən şəxslərdən imta-
hanların qəbul edilməsi və onlara 
sürücülük vəsiqəsinin verilməsi 
qaydaları haqqında Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu 
il 15 mart tarixli 41 nömrəli, “Yol 
hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi məsələləri haqqında” 
1999-cu il 6 aprel tarixli 60 nömrəli, 
“Qaz təchizatında mühafizə zo-
naları və təhlükəsizlik tədbirləri 
Qaydalarının təsdiq edilməsi haq-
qında” 1999-cu il 21 iyun tarixli 103 
nömrəli, “Nəqliyyat vasitələrinə 
texniki xidmət göstərilməsi haq-
qında nümunəvi Əsasnamənin, 
Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət 
göstərən texniki-təmir sahələri haq-
qında nümunəvi Əsasnamənin və 
Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət 
göstərən texniki-təmir stansiyaları 
haqqında nümunəvi Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu 
il 15 oktyabr tarixli 163 nömrəli və 
“Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi 
yeri Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından kənarda olan xarici 
dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan 
Respublikasında yayılması üçün 
razılığın verilməsi Qaydası haqqında” 
2000-ci il 11 aprel tarixli 64 nömrəli 
qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texno-
logiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar 
tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikasında 
ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük 
rüsumlarının dərəcələri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1998, № 4, maddə 299, № 8, maddə 
550, № 10, maddə 639; 1999, № 2, 
maddə 150; 2000, № 5, maddə 374,  
№ 7, maddə 559, № 8 (III kitab), maddə 
643, № 9, maddələr 690, 699, 700,  
№ 10, maddə 770; 2001, № 3, maddə 
217, № 4, maddə 289, № 8, maddə 
561; 2002, № 4 (II kitab), maddələr  
209, 212; 2005, № 1, maddə 56; 2006, 
№ 2, maddə 180, № 4, maddə 367,  
№ 7, maddə 652; 2008, № 7, maddələr 
672, 687; 2009, № 9, maddələr 742, 
744, № 12, maddələr 1061, 1071; 2010, 
№ 7, maddə 706, № 12, maddə 1114; 
2011, № 1, maddə 68, № 8, maddə 774; 
2012, № 1, maddə 39, № 7, maddə 
779, № 10, maddə 1020; 2013, № 11, 
maddə 1458; 2014, № 4, maddə 456; 
2015, № 7, maddə 895; 2016, № 4, 
maddə 801, № 8, maddələr 1432, 1460, 
№ 12, maddə 2213; 2017, № 2, maddə 
312, № 6, maddə 1242, № 8, maddə 
1625; 2018, № 4, maddə 826) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 4.23-cü və 4.26-cı bəndlərdə 
“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar Nazirli-
yinin təsdiqedici sənədinə əsasən, 
Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar 
Parkının rezidenti olan hüquqi şəxs və 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs 
tərəfindən gömrük rüsumlarından azad 
olunmaqla idxal edilən qurğuların, 
hissə və ləvazimatların xarici iqtisadi 
fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) 
üzrə Siyahısı”nın adında “Rabitə və” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1998-ci il 21 avqust ta-
rixli 175 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 1998, № 8, maddə 558; 2004, 
№ 3, maddə 193, № 9, maddə 750; 
2005, № 7, maddə 665, № 10, maddə 
978, № 12, maddə 1226; 2006, № 9, 
maddə 822, № 12, maddə 1163; 2007, 
№ 1, maddə 49, № 10, maddə 1013; 
2009, № 1, maddə 32; 2014, № 6, 
maddə 747; 2018, № 8 maddə 1817; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 24 noyabr tarixli 
498 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında telekom-
munikasiya vasitələri və qurğularının 
sertifikatlaşdırılması Qaydaları”nın 4.13-
cü bəndində, 5.1-ci bəndinin üçüncü və 
dördüncü abzaslarında, 5.3-cü bəndinin 
birinci abzasında, 5.4-cü bəndinin beşin-
ci və iyirmi yeddinci abzaslarında, 6.1-ci 
bəndinin ikinci, altıncı (hər iki halda), 
yeddinci, səkkizinci və onuncu abzas-
larında, 8.1.7-ci yarımbəndinin ikinci 
abzasında, 9-cu hissəsinin birinci abza-
sında, 10-cu hissəsinin ikinci abzasında 
və 5.1-ci bəndinin “RV-nin sertifikatlaş-
dırma sxemi və təşkilati strukturu”nda 
“Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” 
sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 41 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 1999,  
№ 3, maddə 197; 2003, № 6, maddə 
342; 2006, № 9, maddə 822, № 11, 
maddə 989; 2008, № 2, maddələr 116, 
125, № 9, maddə 853, № 10, maddə 
928; 2009, № 6, maddə 491; 2010,  
№ 8, maddə 764; 2011, № 6, maddə 
566; 2012, № 1, maddə 36, № 5, 
maddə 488, № 12, maddə 1352; 
2013, № 5, maddə 576, № 7, maddə 
876, № 8, maddə 998, № 10, maddə 
1211, № 11, maddə 1463; 2016, № 
4, maddə 778, № 5, maddə 965; 
2017, № 2, maddələr 276, 299, № 
5, maddələr 978, 982; 2018, № 5, 
maddə 1120; Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
19 noyabr tarixli 493 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat vasitələri 
sürücülərinin hazırlanması və onların 
ixtisasının artırılması kursları haqqında 
Əsasnamə”nin 1.2-ci bəndinin birinci və 
ikinci cümlələrində (ikinci halda) və 1.3-
cü bəndinin birinci abzasının üçüncü, 
dördüncü cümlələrində, ikinci abzasında 
“Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 6 aprel tarixli 60 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 1999,  
№ 4, maddə 267; 2001, № 1, maddə 
70, № 7, maddə 512; 2003, № 8, 
maddə 460; 2005, № 9, maddə 855,  
№ 11, maddə 1061; 2007, № 10, maddə 
1013; 2008, № 2, maddə 116; 2010,  
№ 8, maddə 764; 2011, № 8, maddə 
781, № 9, maddə 852; 2012, № 9, 
maddə 922; 2013, № 3, maddə 344; 
2014, № 8, maddə 1011, № 10, maddə 
1301; 2017, № 6, maddə 1218; 2018, 
№ 9, maddə 1918, № 10, maddələr 
2146, 2147; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 19 noyabr 
tarixli 492 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş “Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi sahəsində dövlət uço-
tunun aparılması, məlumat uçotlarının 
istifadəsi və hesabat məlumatlarının 
formalaşdırılması Qaydaları”nın 2.2-ci 
bəndində (birinci halda) “Nəqliyyat” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 21 iyun tarixli 
103 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 

1999, № 6, maddə 381; 2002, № 11, 
maddə 675; 2004, № 9, maddə 750, № 
12, maddə 1077; 2006, № 9, maddə 
822; 2007, № 2, maddə 185; 2008, 
№ 5, maddələr 430, 432; 2009, № 9, 
maddələr 738, 757, № 10, maddə 857; 
2014, № 1, maddə 57, № 6, maddə 
747; 2015, № 5, maddə 662; 2016, № 
4, maddə 833; 2018, № 4, maddə 798, 
№ 8, maddə 1817) ilə təsdiq edilmiş 
“Qaz təchizatında mühafizə zonaları 
və təhlükəsizlik tədbirləri qaydaları”nın 
3.44-cü bəndində “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

6. “Nəqliyyat vasitələrinə texniki 
xidmət göstərilməsi haqqında nümunəvi 
Əsasnamənin, Nəqliyyat vasitələrinə 
texniki xidmət göstərən texniki-
təmir sahələri haqqında nümunəvi 
Əsasnamənin və Nəqliyyat vasitələrinə 
texniki xidmət göstərən texniki-təmir 
stansiyaları haqqında nümunəvi 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 15 oktyabr tarixli 
163 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 1999, № 10, maddə 597; 2001, № 
1, maddə 74; 2006, № 7, maddə 653; 
2008, № 6, maddə 597; 2014, № 2, 
maddə 201; 2016, № 4, maddə 816, 
№ 5, maddə 955; 2018, № 8, maddə 
1817, № 10, maddə 2175; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-
ci il 24 noyabr tarixli 498 nömrəli Qərarı) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

6.1. 4-cü hissədə “Nəqliyyat” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət 
göstərilməsi haqqında Nümunəvi 
Əsasnamə”nin 1.1-ci bəndində 
“Nəqliyyat Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirli-
yi” sözləri ilə əvəz edilsin;

6.3. həmin Qərarla təsdiq edil-
miş “Nəqliyyat vasitələrinə texniki 
xidmət göstərən texniki-təmir sahələri 
haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin 
1.1-ci bəndində “Azərbaycan Respub-
likasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri “Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi haq-
qında Əsasnaməyə” sözləri ilə, 2.3-1-ci 
bəndində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

6.4. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət 
göstərən texniki-təmir stansiyaları 
haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin 
1.1-ci bəndində Azərbaycan Respub-
likasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında 
Əsasnamə”yə” sözləri “Azərbaycan 
Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi haqqın-
da Əsasnaməyə” sözləri ilə və 2.4-1-ci 
bəndində “Nəqliyyat Nazirliyinin” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 
64 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 4 (II kitab), maddə 310; 2009, 
№ 3, maddə 195; 2014, № 6, maddə 
747) ilə təsdiq edilmiş “Təsisçisi və ya 
redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan 
Respublikasının hüdudlarından kənarda 
olan xarici dövri mətbu nəşrlərin 
Azərbaycan Respublikasında yayılması 
üçün razılığın verilməsi Qaydası”nın 2-ci 
hissəsində, 3-cü hissəsinin ikinci abza-
sında, 4-cü hissəsinin birinci abzasında, 
5-ci hissəsinin birinci abzasında və 6-cı 
hissəsində “Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə, 5-ci 
hissəsinin dördüncü abzasında “rabitə 
və yüksək texnologiyalar naziri” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, 
rabitə və yüksək texnologiyalar naziri” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV, 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  NAZİRLƏR  KABİNETİNİN  QƏRARI
№ 11           Bakı şəhəri, 21 yanvar 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Nəqliyyat vasitələrinin 
təhlükəsiz hərəkətinin təmin 
edilməsinə nəzarət Qaydalarının 
təsdiq edilməsi barədə” 2000-ci il 30 
iyun tarixli 110 nömrəli, “Təhlükəli 
yüklərin hava nəqliyyatı ilə daşınması 
Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqın-
da” 2000-ci il 13 dekabr tarixli 220 
nömrəli, “Hava nəqliyyatında və onun 
xüsusi xidmət müəssisələrində İnti-
zam Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” 2002-ci il 18 yanvar tarixli 
9 nömrəli, “Dövlət və yerli əhəmiyyətli 
hidrotexniki qurğuların siyahısının, 
mühafizə rejimi və təhlükəsizliyi üzrə 
Təsnifatı”nın, “Hidrotexniki qurğuların 
dövlət reyestrinin tərtib olunması və 
aparılması Qaydaları”nın və “Mühafizə 
zonalarının ölçüləri, sərhədləri 
və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2003-cü il 21 
avqust tarixli 109 nömrəli, “Müəssisə 
və təşkilatların, habelə sahibkar-
lıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş 
xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi 
hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” 2004-cü il 27 avqust tarixli 
118 nömrəli, “İstismar olunan ixrac 
neft boru kəmərlərinin “Mühafizə 
Zonası”nın müəyyənləşdirilməsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haq-
qında” 2004-cü il 2 noyabr tarixli 167 
nömrəli və “Poçt göndərişlərində 
göndərilməsi qadağan olan malların 
və əşyaların Siyahısı”nın və “Poçt 
göndərişlərinin saxlanması, açılması, 
satışı və məhv edilməsi Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 9 
dekabr tarixli 191 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 12 yanvar tarixli 1785 nömrəli 
Fərmanının 11.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 30 iyun tarixli 110 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, 
№ 6, maddə 475; 2002, № 11, maddə 
675; 2003, № 8, maddə 460; 2005, № 
10, maddə 973; 2006, № 6, maddə 584; 
2007, № 10, maddə 1021; 2008, № 2, 
maddə 116; 2009, № 2, maddə 144, № 
9, maddə 736; 2013, № 8, maddə 1023; 
2015, № 5, maddə 607; 2016, № 9, 
maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş “Nəqliyyat 
vasitələrinin təhlükəsiz hərəkətinin təmin 
edilməsinə nəzarət Qaydaları”nın 2.4-cü 
bəndinin birinci abzasında “Nəqliyyat 
Nazirliyi” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi” sözləri 
ilə, 3.1-ci bəndinin birinci abzasında 
“Dövlət Dəniz Administrasiyası” sözləri 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnolo-
giyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz 
Agentliyi” sözləri ilə, 4.1-ci bəndində, 

4.3-cü bəndinin birinci, ikinci və üçüncü 
abzaslarında, 4.4-cü bəndinin birinci və 
ikinci abzaslarında, 4.5-ci bəndində, 4.6-
cı, 4.7-ci, 4.8-ci bəndlərinin birinci abzas-
larında ismin müvafiq hallarında “Dövlət 
Mülki Aviasiya Administrasiyası” sözləri 
ismin müvafiq hallarında “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 13 dekabr tarixli 
220 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 12, maddə 871; 2007, № 12, 
maddə 1336; 2009, № 2, maddə 144, № 
8, maddə 675, № 9, maddə 738; 2016, 
№ 12, maddə 2229; 2018, № 4, maddə 
803, № 5, maddə 1135) ilə təsdiq edilmiş 
“Təhlükəli yüklərin hava nəqliyyatı ilə 
daşınması Qaydaları”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qaydaların “Ümumi 
müddəalar” bölməsinin 4-cü hissəsinin 
ikinci abzasında, “Əsas anlayışlar” 
bölməsinin 1.5-ci bəndində, 2.10-cu 
bəndinin on beşinci abzasında, 4.7-
ci bəndində ismin müvafiq hallarında 
“Dövlət Mülki Aviasiya Administrasi-
yası” sözləri ismin müvafiq hallarında 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Qaydaların “Ümumi 
müddəalar” bölməsinin 5-ci, 8-ci, 10-cu, 
12-ci hissələrində, 15-ci hissəsinin birinci 
və dördüncü abzaslarında, “Əsas anlayış-
lar” bölməsinin “Qeyd”ində, 1.3-cü, 1.6-cı 
və 1.7-ci bəndlərində, 9.1-ci bəndinin 
ikinci cümləsində, 14.3-cü bəndinin 
ikinci abzasının altıncı cümləsində ismin 
müvafiq hallarında “Dövlət Mülki Aviasiya 
Administrasiyası” sözləri ismin müvafiq 
hallarında “Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət 
Mülki Aviasiya Agentliyi” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 18 yanvar tarixli 
9 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2002, № 1, maddə 88; 2005, № 9, 
maddə 855; 2009, № 2, maddə 144; 
2013, № 5, maddə 571) ilə təsdiq 
edilmiş “Hava nəqliyyatında və onun 
xüsusi xidmət müəssisələrində İntizam 
Nizamnaməsi”nin 2.7-ci bəndinin “ç)” 
yarımbəndində və 2.9-cu bəndində 
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mül-
ki Aviasiya Administrasiyasının direktoru” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasının 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar 
naziri” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Dövlət və yerli əhəmiyyətli hidro-
texniki qurğuların siyahısının, mühafizə 
rejimi və təhlükəsizliyi üzrə Təsnifatı”nın, 
“Hidrotexniki qurğuların dövlət reyest-
rinin tərtib olunması və aparılması 
Qaydaları”nın və “Mühafizə zonala-
rının ölçüləri, sərhədləri və istifadəsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 21 avqust tarixli 
109 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-

su, 2003, № 8, maddə 464; 2005, № 6, 
maddə 558; 2006, № 4, maddə 370, № 
7, maddə 647, № 9, maddə 822; 2008, 
№ 5, maddə 432; 2012, № 5, maddə 
476; 2013, № 6, maddə 736; 2014, № 
1, maddə 69, № 10, maddə 1316; 2015, 
№ 2, maddə 224) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

4.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Hidrotexniki qurğuların dövlət reyest-
rinin tərtib olunması və aparılması 
Qaydaları”nın 12-ci, 13-cü, 18-ci və 20-ci 
hissələrində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

4.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Mühafizə zonalarının ölçüləri, sərhədləri 
və istifadəsi Qaydaları”nın 5-ci, 7-ci 
və 11-ci hissələrində “Nəqliyyat” sözü 
“Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologi-
yalar” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 27 avqust tarixli 
118 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, 
№ 8, maddə 662; 2005, № 2, maddə 
134; 2006, № 3, maddə 299; 2009, № 
2, maddə 157, № 10, maddə 853; 2012, 
№ 3, maddə 252; 2014, № 6, maddə 
747, № 8, maddə 1023; 2016, № 5, 
maddə 962, № 10, maddə 1709; 2017, 
№ 3, maddə 487, № 11, maddə 2141) ilə 
təsdiq edilmiş “Müəssisə və təşkilatların, 
habelə sahibkarlıqla məşğul olan fizi-
ki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun 
olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi 
və tətbiqi Qaydaları”nın 1.2-ci, 1.5-ci və 
1.6-cı bəndlərində “Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, Rabitə 
və Yüksək Texnologiyalar” sözləri ilə əvəz 
edilsin və 1.5-ci bəndindən “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya 
Administra-siyası,” sözləri çıxarılsın.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 2 noyabr tarixli 
167 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 11, maddə 957; 2006, № 7, 
maddə 647, № 9, maddə 822; 2008, № 
5, maddə 432, № 8, maddə 786; 2013, 
№ 6, maddə 737; 2014, № 1, maddə 
69; 2015, № 11, maddə 1418) ilə təsdiq 
edilmiş “İstismar olunan ixrac neft boru 
kəmərlərinin “Mühafizə Zonası”nın 
müəyyənləşdirilməsi Qaydaları”nın 6.2-ci 
bəndində “Nəqliyyat” sözü “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, 
№ 12, maddə 1072; 2009, № 2, maddə 
142; 2014, № 6, maddə 747) ilə təsdiq 
edilmiş “Poçt göndərişlərinin saxlan-
ması, açılması, satışı və məhv edilməsi 
Qaydaları”nın 8-ci hissəsində “Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar” sözləri “Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV, 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Azərbaycan Respubli-
kası Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiya-
sının tərkibi haqqında” 2005-ci il 6 
yanvar tarixli 2 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Dəniz Ad-
ministrasiyası kollegiyasının tərkibi 
haqqında” 2006-cı il 30 iyun tarixli 
161 nömrəli, “Azərbaycan Respub-
likası Dövlət Mülki Aviasiya Admi-
nistrasiyasının kollegiyasının tərkibi 
haqqında” 2008-ci il 16 iyul tarixli 159 
nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi 
barədə

“Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat, rabitə və yüksək texno-
logiyalar sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublika-

sı Prezidentinin 2018-ci il 12 yanvar 
tarixli 1785 nömrəli Fərmanının 11.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikası 
Nəqliyyat Nazirliyinin kollegiya-sının 
tərkibi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci 
il 6 yanvar tarixli 2 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2005, № 1, maddə 
47; 2007, № 4, maddə 391; 2008, № 
5, maddə 447; 2014, № 1, maddə 57; 
2015, № 6, maddə 785) ləğv edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Dəniz Administrasiyası kollegi-
yasının tərkibi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-

cı il 30 iyun tarixli 161 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2006, № 6, maddə 585; 
2007, № 10, maddə 1021; 2015, № 6, 
maddə 785; 2017, № 7, maddə 1472) 
ləğv edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiya-
sının kollegiyasının tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 16 iyul tarixli 159 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, 
№ 7, maddə 679; 2016, № 9, maddə 
1570) ləğv edilsin. 

Novruz MƏMMƏDOV, 
 Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

23 yanvar 2019-cu il, çərşənbə8



1995-2003-cü illərdə Heydər 
Əliyev tərəfindən 32 əfv fərmanı 
imzalanmış və bu, 3104 məhkuma 
şamil edilmişdir. Həmçinin 1996-
2003-cü illərdə 7 dəfə amnistiya aktı 
qəbul edilmişdir. 

Ulu öndərin humanizm siyasəti 
ənənələrinə sadiqlik Prezident 
İlham Əliyevin fəaliyyətinin 
prioritetini təşkil edir. Son 
15 ildə imzalanan çoxsaylı 
əfv fərmanları, qəbul edilən 
amnistiya aktları da bunu 
təsdiqləyir. Bu müddət ərzində 
on minlərlə məhkum cəzasının 
çəkilməmiş hissəsindən azad 
edilib, cəzaları yüngülləşdirilib, 
neçə-neçə ailəyə sevinc 
bəxş edilib. Dövlətimizin başçısının 
humanizm prinsiplərinin qorun-
ması istiqamətində imzaladığı əfv 
fərmanları artıq ənənə halını alıb və 
dünyaya nümunədir. 

Prezident İlham Əliyevin bu 
günlərdə məhkum Mehman Hü-
seynovun işinin obyektiv və ədalətli 
aparılması ilə bağlı tapşırıq verməsi 
və bu istiqamətdə konkret addımların 
atılması dövlətimizin və onun başçı-
sının humanizm prinsiplərinə sadiqli-
yinin daha bir nümunəsidir.

Xəbər verildiyi kimi, məhkum 
Mehman Hüseynov 2019-cu il 
yanvarın 20-də Prezident İlham 
Əliyevə müraciət edərək barəsində 
aparılan istintaqın obyektivliyinin 
təmin edilməsi və ədalətli qərar 
qəbul olunması üçün müdaxilə 
etməsini xahiş edib. O, müraciətində 
bildirib ki, cəza çəkdiyi 2 ilə yaxın 
müddətdə cəzaçəkmə müəssisəsinin 

əməkdaşları ilə arasında hər 
hansı xoşagəlməz hadisə olma-
yıb. Həmişə qaydalara əməl edib. 

Məhkum daha sonra qeyd edib 
ki, keçən il dekabrın 26-da cəza 
çəkdiyi müəssisədə insident baş ve-
rib və bu hadisəyə görə onu günah-
landırıblar. 

M.Hüseynovun sözlərinə görə, 
bu il martın 2-də onun cəzasının 
vaxtı bitir və bu tarixi səbrsizliklə 
gözləyib. Təzədən məhkum olun-
maq, yeni cəza almaq istəmədiyini 
bildirən M.Hüseynov azadlığa çıxmaq 
arzusunda olduğunu vurğulayıb. Ona 
yeni cəza verilsə, bunun tək qalmış 
70 yaşlı atası üçün də böyük zərbə 
olacağını bildirən M,Hüseynov bu 
vəziyyətin, həmçinin yaşlı atasının 
tez-tez gəlib ona baş çəkməsinin çox 
çətin olacağını bildirib. Bütün bun-
lardan sonra məhkum M.Hüseynov 
dövlət başçısından araşdırmanın 
düzgün aparılmasına göstəriş 
verməsini xahiş edib və əminliklə 
bildirib ki, Sizin müdaxiləniz olsa, 
mənim işim üzrə qərar ədalətli ola-
caq.

Bundan başqa, bir qrup hüquq 
müdafiəçisi də Mehman Hüseynov-
la bağlı Prezident İlham Əliyevə 

müraciət ünvanlayıb və məhkuma 
görə dövlət başçısından xahiş 
ediblər. Bakı İstintaq Təcridxanasına 
köçürüldükdən sonra M.Hüseynovun 
vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədilə 
ona baş çəkdiklərini, saxlanma şəraiti 
ilə tanış olduqlarını, özü ilə söhbət 
etdiklərini yazan hüquq müdafiəçiləri 
Mehman Hüseynovun saxlanma 
şəraiti, onunla rəftarla bağlı heç bir 
şikayəti olmadığını və aclıq aksiya-
sı keçirmədiyini bildiriblər. Hüquq 
müdafiəçiləri müraciətlərində qeyd 
ediblər ki, görüş zamanı Mehman 
Hüseynovun yeganə xahişi cəzası 
başa çatdıqdan sonra azadlığa çıx-

ması ilə bağlı olub. Müraciətdə daha 
sonra bildirilir: “Möhtərəm cənab 
Prezident! Sizin hər zaman yüksək 
humanizm prinsiplərinə sadiqliyinizin 
və bu istiqamətdə davamlı addımlar 
atmağınızın şahidi olmuşuq. Bütün 
bunlar bizə ümid verir ki, məhkum M. 

Hüseynov barəsində də bu iradənizi 
nümayiş etdirəcəksiniz. M. Hüseyno-
vun gənc olmasını, bir müddət əvvəl 
anasının vəfat etməsini, atasının 
ahıl yaşda olmasını nəzərə alaraq, 
biz və bizə qoşulan insan hüquqları 
müdafiəçiləri həmin şəxslə bağ-
lı məsələyə obyektiv baxılmasını 
və onun barəsində humanizm və 
mərhəmət nümayiş etdirməyinizi 
Sizdən xahiş edirik”.

Dövlət başçısı humanizm 
prinsiplərinə sadiqliyini bu dəfə 
də nümayiş etdirərək dərhal bu 
müraciətlərə münasibət bildirib və 
məhkumun gənc olmasını, artıq iki ilə 
yaxın cəza çəkdiyini, ailə vəziyyətini 
və atasının yaşlı olduğunu nəzərə 
alaraq, onun işində humanizm prinsi-
pinin önə çəkilməsini, araşdırmanın 
 obyektiv və ədalətli olması üçün qa-
nunla nəzərdə tutulmuş bütün zəruri 
tədbirlərin görülməsini Azərbaycan 

Respublikasının Baş prokuroru-
na tövsiyə edib. Eyni zamanda, 
möhtərəm Prezident hadisənin 
iştirakçılarını barışığa doğru addımlar 
atmağa dəvət etdi.

Göründüyü kimi, Azərbaycanda 
insan hüquq və azadlıqları-
nın yüksək səviyyədə müdafiə 
olunması dövlət siyasətinin pri-
oritetini təşkil edir. Son illər so-
sialyönümlü layihələrin sayının 
çoxalması və uğurlu icrası, dövlət 
büdcəsinin əsasən sosialyönümlü 
olması, aztəminatlı ailələrin so-
sial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər də bundan xəbər verir. 
Ümumiyyətlə, son 15 il ərzində 
möhtərəm Prezidentimizin sosial 
siyasət və sosial müdafiə, həmçinin 
insan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsi istiqamətində dünyaya 
nümunə olacaq ardıcıl və sistemli 

yeniliklər həyata keçirib. 
Məhkum Mehman 

 Hüseynovla bağlı əvvəllər də 
humanist yanaşmanın şahidi 
olmuşuq. Məlum olduğu kimi, 
o, cəza çəkdiyi müddətdə 
ağır xəstəlikdən sonra 
vəfat etmiş anasının yas 
mərasimində iştirak etməyə 
buraxılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin hüquq-mühafizə orqanları ilə 
iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi 
Fuad Ələsgərov da məhkum Meh-
man Hüseynovun Prezident İlham 
Əliyevə müraciəti ilə bağlı açıqlama-
sında deyib ki, dövlət başçısı hər za-
man bu cür müraciətlərə həssaslıqla 
yanaşır, öz fəaliyyətində daim ədalət 
və humanizm prinsiplərini rəhbər 
tutur və bütün dövlət məmurlarından 
da eyni yanaşmanı tələb edir. Həmin 
siyasətin təzahürü kimi onlarla amnis-
tiya aktını, əfv haqqında fərmanları 
göstərmək olar. Cəza siyasətinin 
humanistləşdirilməsi ilə bağlı cənab 
Prezidentin son təşəbbüsləri isə 
minlərlə məhkumun azadlığa çıxma-
sına zəmin  yaratmışdır.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Bir həftədən artıq idi ki, sosial 
şəbəkələrdə saxta profillər vasitəsilə 
müxalifət tərəfindən yanvarın 
 19-da “Məhsul” stadionunda mitinq 
keçiriləcəyi barədə məlumat yayılır, 
“vətənpərvər” insanları aksiyaya 
cəlb etmək üçün müxtəlif üsul-
lardan istifadə edilir, iştirakçı 
toplamaq üçün az qala yalvarır-
dılar. Belə yalvarışların arxasında, 
təbii ki, antiazərbaycan qüvvələr 
tərəfindən verilən qrantlar dayanır. 
Belələri ölkəmizdə qarşıdurma ya-
ratmaq üçün min bir oyundan çıxırlar. 
Mitinq iştirakçılarına verilən vədlər də 
qabaqcadan bəlli idi: iqtidar əleyhinə 
nə qədər çox çığırıb-bağırsan, qrantın 
da bir o qədər çox olacaq. Həmişə 
olduğu kimi, bu dəfə də xalq radi-
kal müxalifətin populist və mənasız 
çağırışlarına əhəmiyyət vermədi. 
Bunu aksiya iştirakçılarının sayı da 
təsdiqlədi.

Mitinqdə çıxış edənlər az qala 
böyük sevinclə, guya budəfəki 
mitinqin əvvəlkilərdən fərqləndiyini 
bildirirdilər. Onların dediyinə görə, ar-
tıq bütün müxalifət qüvvələri bir yerə 
toplaşıb. Halbuki, bütün müxalifət 
partiyalarının, onların ətrafında olan 
müxtəlif təşkilatların da birgə keçirdiyi 
mitinqdə cəmi 2800 nəfər iştirak edib. 
Onların da bir qismi tamaşaçı, bir 
qismi media mənsubları, bir qismi isə 
aldadılmış insan idi. Həmişə oduğu 
kimi, bu dəfə də “mitinqdə iştirak 
edənlərə 20 manat verilməsi” vəd 
olunmuşdu. 

Budəfəki mitinq əvvəlkilərdən heç 
nə ilə fərqlənmədi və öz xaotikliyi, 
təşkilatçılığın zəifliyi, sistemsizliyi 

ilə diqqəti çəkdi. 30 ilə yaxındır ki, 
dəyişməyən eyni simalar, insanları 
təngə gətirmiş şüarlar, populist və 
mənasız çağırışlar, heç bir əsası 
olmayan ittihamlar, yalan vədlər 
yenidən təkrarlandı. Təəccüblüsü 
odur ki, çıxış edənlər ölkədə söz və 

mətbuat azadlığının boğulmasından, 
insanların fikirlərini sərbəst ifadə 
etməsinə süni əngəllərin yaradılma-
sından, insan hüquq və azadlıqlarının 
pozulmasından çığıra-çığıra danışır-
dılar. Ancaq dərk etmirdilər ki, əgər 
Azərbaycanda hər kəsin öz fikrini 
sərbəst ifadə etməsinə hakimiyyət 
tərəfindən problem yaradılırsa, bəs 
onda bu fikri səsləndirən boşboğaz-
lar şəhərin mərkəzində, “İnşaatçılar” 
metro stansiyasına yaxın ərazidə 
necə mitinq keçirirlər? 

Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də 
aksiya iştirakçılarının təhlükəsizliyi 

hüquq-mühafizə  orqanlarının 
əməkdaşları tərəfindən təmin 
 olunurdu. Yenə də kim nə istəyir danı-
şır, 30 ilə yaxındır təkrarlanan şüarlar 
səsləndirilir, heç bir real təklif bildiril-
mir, konstruktiv ideya irəli sürülmürdü.

Məgər bütün bunlar ölkədə söz, 
fikir azadlığına tam sərbəstlik yaradıl-

masının nümunəsi deyilmi? Mitinqdə 
heç bir ziyalının, cəmiyyətdə tanınan 
şəxsin iştirakı nəzərə çarpmadı. 

AXCP sədri Əli Kərimli digər 
partiyaların rəhbərlərinin aksiyaya 
qatılmamasından istifadə edərək, 
bu dəfə də özünü müxalifətin lideri 
kimi qələmə verdi, mitinqi təkbaşına 
təşkil etdiyini iddia etdi və kütləyə 
inanılmaz vədlər verdi. Mitinqin 
təşkil olunmasının səbəbi ikrah 
doğururdu. Əsas çağırışlardan biri 
“Mehman Hüseynova azadlıq” idi. 
Ora toplaşanların böyük hissəsi 
Mehman Hüseynovu tanımırdı. Axı 

necə tanısın? Bu adam cəmiyyətdə 
bir o qədər də tanınmış sima deyil. 
Nə idmançı olub ölkəmizin şərəfini 
qoruyub, nə bacarıqlı döyüşçü, hərbçi 
kimi Vətənimizin keşiyində dayanıb, 
nə ixtiraçı, nə də səmərələşdirici 
təklif verəndir, nə də jurnalist deyil, 
desinlər ki, filan məqaləsi çox tutarlı, 
faktlarla zəngin idi. Ona görə də təqib 
olundu. Ən başlıcası isə müxalifət 
nümayəndəsi deyil. Bəs niyə bunu 
mitinq səviyyəsinə qaldırıblar? Ona 
görə ki, müxalifətə “milçəkdən fil 
düzəltmək” üçün bir bəhanə lazımdır. 
Budəfəki mitinqə belə bir bəhanə 
tapa bilmədilər və adi fotoqraf 
olan, müxtəlif reklam saytların-
dan bahalı çil-çıraqların, villaların 

fotolarının surətini çıxarıb “Bunlar 
filankəsə məxsusdur” deməklə özünü 
cəmiyyətə sırımaq istəyən Mehman 
Hüseynov amilindən istifadə etdilər 
və onun “hüqularının müdafiəsi”ndən 
ötrü vay-şivənlik saldılar. Ancaq bu da 
gözlədikləri nəticəni vermədi. 

Budəfəki mitinq də göstərdi ki, 
radikal qrupların sosial bazası yoxdur. 
Artıq onların çağırışlarına heç kim səs 
vermir. 10-dan artıq siyasi qurumun 
iştirak etdiyi aksiyada “Məhsul” stadi-
onunun boş qalması da bundan xəbər 
verir. Hətta “aksiyada iştirak edənlərə 
pul veriləcək” – vədinə də heç kim 
inanmır. Çünki belə vədlərlə çox 
aldadılıblar. Mitinq təşkilatçıları olan 
radikal qruplar hələ də dərk etmirlər 
ki, onların heç bir sosial dayağı, arxa-
sınca gələnləri, səslərinə səs verənlər 
yoxdur.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

 � Bu günlərdə cəmiyyətdə 
blogger kimi tanınan, bir müddət 
əvvəl həbs olunmuş Mehman 
Hüseynovun Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevə 
müraciətindən sonra onunla bağlı 
istintaq dövlət başçısı tərəfindən 
nəzarətə götürüldü. Şübhəsiz ki, 
Prezident İlham Əliyevin bu qərarı 
respublika ictimaiyyəti tərəfindən 
razılıqla qarşılandı.  

Bununla bağlı məsələyə aydınlıq 
gətirən Azərbaycan Prezidentinin 
hüquq-mühafizə orqanları ilə iş və 
hərbi məsələlər üzrə köməkçisi 
Fuad Ələsgərov bildirib: “2019-cu il 
yanvarın 18-də Mehman Hüseyno-
vun məsələsi ilə əlaqədar bir qrup 
hüquq müdafiəçisi də Azərbaycan 
Prezidentinə müraciət ünvanlamış-
dı. Hüquq müdafiəçiləri baş vermiş 
insidentlə əlaqədar süni şəkildə ajio-
taj yaradıldığını, yalan məlumatların 
yayıldığını, yanlış ictimai rəy forma-
laşdırmağa cəhdlər edildiyini qeyd et-
miş, Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin yüksək humanizm prinsipinə 
daim sadiqliyini xüsusi vurğulayaraq, 

Mehman Hüseynovun barəsində 
də mərhəmət göstərilməsini xahiş 
etmişlər”.

Bundan sonra Prezident 
 İlham Əliyev ədalət və humanizm 
prinsiplərinə uyğun olaraq, cinayət 
işi üzrə araşdırmanın obyektiv 
aparılması, ədalətli və humanist 

qərar qəbul olunması üçün qa-
nunla nəzərdə tutulmuş bütün 
zəruri tədbirlərin görülməsini Baş 
prokurora tövsiyə edib. Baş proku-
rorun göstərişi ilə istintaq orqanı 
tərəfindən M.Hüseynovun gənc oldu-
ğu, cəza çəkdiyi müddətdə intizam 
məsuliyyətinə cəlb edilmədiyi, islah 
olunma yoluna qədəm qoyduğu, 
ailəsində qayğıya ehtiyacı olan yaşlı 
və tək yaşayan atasının olduğu, 
törətdiyi cinayətin az ağır cinayətlər 
kateqoriyasına aid olmaqla, hazır-
da onun əməlinin və şəxsiyyətinin 
cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığı 
nəzərə alınaraq, barəsindəki cinayət 
işinin icraatına xitam verilib.

Bununla Azərbaycan Prezidenti 
neçə vaxtdan bəri Mehman kartı 

ilə istər ölkə daxilində, istərsə də 
Qərbdə başlanmış oyunlara son 
qoydu.

Dünən Azərbaycan Prezidenti-
nin qərarından xəbər tutan Avropa 
Parlamentində (AP) Azərbaycan 
üzrə məruzəçi xanım Norika Nikolai 
də ölkəmizlə bağlı bəyanat yayıb. 
Avropa Parlamentinin rəhbərliyinə, 
bütün üzvlərinə, o cümlədən, Avro-
pa İttifaqının əlaqədar qurumlarına 
göndərilən bəyanatın mətnində 
deyilir: “Azərbaycanda Mehman Hü-
seynova qarşı açılmış cinayət işinə 
xitam verilməsi ilə bağlı Azərbaycan 
hakimiyyətinin qərarını alqışlayı-
ram. Bu, onu göstərir ki, bəzi Avro-
pa Parlamenti deputatları tərəfindən 
səsləndirilən bəyanatlar saxtadır 
və ümid edirəm ki, gələcəkdə 
hər hansı bir bəyanat verməzdən 
əvvəl insident barədə hərtərəfli 
məlumatı etibarlı mənbələrdən əldə 
edəcəklər”.

Nizami SÜLEYMANOV,  
tarix elmləri doktoru, professor

Prezidentin humanist addımı 
bədxah oyunlara yer qoymadı

 � Bir qrup hüquq müdafiəçisi, eləcə 
də Penitensiar Xidmətin 14 saylı cəzaçəkmə 
müəssisəsində cəza çəkən Mehman Hüseynov 
onun barəsində aparılan istintaqın 
obyektivliyinin təmin edilməsi üçün dövlət 
başçısına müraciət edib.

Prezident İlham Əliyev 
hər zaman olduğu kimi, 
ədalət və humanizm 
prinsiplərini önə çəkərək 
həmin müraciətləri nəzərə 
alıb və cinayət işi üzrə araş-
dırmanın obyektiv aparıl-
ması, ədalətli və humanist 
qərar qəbul olunması üçün 
qanunla nəzərdə tutulmuş 
bütün zəruri tədbirlərin 
görülməsini Azərbaycan Baş 
prokuroruna tövsiyə edib.

Müvafiq istintaq orqanı 
tərəfindən gənc olduğu, 
cəza çəkdiyi müddətdə 
intizam məsuliyyətinə cəlb 
edilmədiyi, islah olunma 
yoluna qədəm qoyduğu, 
ailəsində qayğıya ehtiyacı 
olan yaşlı və tək yaşayan 
atasının olduğu, törətdiyi 
cinayətin az ağır cinayətlər 
kateqoriyasına aid olmaq-
la, hazırda əməlinin və 
şəxsiyyətinin cəmiyyət üçün 
təhlükəli olmadığı nəzərə 
alınaraq, Mehman Hüseynov 
barəsindəki cinayət işinin 
icraatına xitam verilib.

Bu xəbər ölkə 
ictimaiyyətinin müxtəlif 
təbəqələri tərəfindən ra-
zılıq hissi ilə qarşılanıb. 
Əməkdaşımız bir çox 
tanınmış alimlər, vətəndaş 
cəmiyyəti fəalları ilə 
görüşərək, onlardan bu 
barədə fikirlərini soruşub. 

Baba ƏHMƏDLİ, 
 qocaman neftçi, texnika 
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru:

– Mən müstəqil 
Azərbaycanın vətəndaşı 
olaraq, dövlətimizin başçısı-
nın bu humanist addımından 
çox məmnun oldum.

Ömrümün ahıl yaşında 
olan bir ağsaqqal kimi, şəxsi 
mənafe və siyasi məqsədləri 
naminə Mehman Hüseyno-
vun ətrafında süni ajiotaj 
yaratmağa cəhd edənlərin 
diqqətinə çatdırmaq 
istəyirəm ki, onlar bu bədxah 

hərəkətləri ilə yalnız düşmən 
dəyirmanına su tökürlər. 
Millətini, Vətənini düşünən 
sağlam düşüncəli heç bir 
şəxs ölkəmizdə bərqərar 
olunan sabitliyi pozmağa 
cəhd etməz.

Ölkəmiz son illər sürətlə 
inkişaf və tərəqqi edir. 
Azərbaycanın davamlı 
uğurları düşmənlərimizi çox 
narahat edir. Buna görə də 
ölkəmizi içəridən qarışdır-
maq istəyirlər.

Lakin heç kim unutma-
sın ki, bu gün Azərbaycan 
dövləti kifayət qədər güclü-
dür və hər zaman ölkəmizdə 
əmin-amanlığın pozulmasına 
yönələn istənilən qanuna-
zidd hərəkətlərin qarşısını 
qətiyyətlə almağa qadirdir.

Esmira RƏHİMOVA, 
“Ailələrə dəstək” İctimai 
Birliyinin sədri:

– Mən Azərbaycanda 
vətəndaş cəmiyyəti fəalı, 
bir ana və pedaqoq kimi 
möhtərəm Prezidentimi-
zin tövsiyəsi ilə Mehman 
Hüseynovun həbsdən azad 
ediləcəyi barədə xəbərdən 
sevindim.

Bir məqama aydınlıq 
gətirmək istəyirəm. Bəzi 
radikal qüvvələrin iddia 
etdiklərinin tam əksinə 
olaraq, Mehman Hüsey-
nov barədə cinayət işinə 
heç də birləşmiş müxalifət 
qüvvələrinin təzyiqi ilə deyil, 
məhz Azərbaycanın dövlət 
başçısının növbəti humanist 
addımı sayəsində xitam 
verilib.

Son günlər keçmiş 
“Meydan liderləri” – AXC 
sədri Əli Kərimli və onun 
ətrafındakılar fəallaşıblar. 
Xalqı yenidən uçuruma 
sürükləmək istəyirlər. Lakin 
yanılırlar. Belə ki, bugünkü 
Azərbaycan artıq 1993-cü 
ildəki dövlət deyil, dünya-
da qəbul edilən, nüfuzu, 

gücü, özünü müdafiə etməyi 
 bacaran, öz sözünü deyən bir 
dövlətdir.

Bəli, Azərbaycan dövləti 
ilə təzyiq vasitəsilə danış-
maq, qarayaxma kampani-
yası vasitəsilə onu güzəştə 
getməyə məcbur etmək 
mümkün deyil. Ölkəmizdə 
xalqla iqtidar arasında 
möhkəm birlik mövcuddur 
və bu birliyi heç bir qüvvə 
poza bilməz!

İlyas RZAYEV, 
“Uğurlu yol” qəzetinin 
redaktoru:

– Mən uzun illərdir çap 
mətbuatı sahəsində çalı-
şıram. Müxtəlif nəşrlərdə 
fəaliyyət göstərmişəm. Hər 
zaman haqqın, ədalətin 
tərəfində olmuş, əqidəmlə, 
qələmimlə gücüm çatan 
qədər dövlətçiliyimizi qoru-
mağa çalışmışam. Son illər 
müstəqil ictimai-siyasi qəzet 
olan “Uğurlu yol”a redaktor-
luq edirəm.

Mehman Hüseynov ilə 
bağlı bəzi xarici ölkələrdə 
dərc olunan yazıları diqqətlə 
izləyirəm. Məni narahat edən 
odur ki, bu yazıların böyük 
əksəriyyətinin müəllifləri 
bu məsələ ətrafında süni 
gərginlik yaratmağa çalı-
şır, müstəqil Azərbaycanın 
imicinə zərbə vurmağa cəhd 
edirlər. 

Ümid edirəm ki, gənc, 
sadəlövh Mehman səhvlərini 
başa düşəcək, bundan sonra 
Azərbaycanı istəməyən 
qüvvələrin əlində alət olmaq 
istəməyəcək.

Hesab edirəm ki, Meh-
man Hüseynova qarşı 
aparılan istintaqın Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən 
nəzarətə götürülməsi və 
onun barəsində cinayət işinə 
xitam verilməsi Azərbaycan 
əleyhinə yaxından və uzaq-
dan idarə olunan bədxah 
oyunların və ssenarilərin 
qarşısını aldı.

Həmin pozu-
cu qüvvələrin niyyəti 
Azərbaycan dövlətinə təzyiq 
göstərmək idi. Bədxahlarımız 
bu niyyətlərinə nail ola 
bilmədilər.

Qələmə aldı:  
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

Humanizm prinsiplərinə 
sədaqətin daha bir nümunəsi

 � Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra ölkəmizdə demokratik prinsiplərin inkişafına xüsusi 
önəm verildi. Müstəqilliyimizin ilk illərində bu istiqamətdə 
cəsarətli addımlar atılmasa da, xalqın təkidli xahişindən 
sonra ulu öndər Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi 
dövründə ölkə demokratiya yolunda inamla irəlilədi. Bundan 
sonra tədricən demokratikləşmə mərhələsinə qədəm qoyan 
Azərbaycanda humanist aktların həyata keçirilməsi ənənəsi 
də formalaşdı. Xüsusilə, insan hüquq və azadlıqlarının 
qorunması istiqamətində bir-birinin ardınca əhəmiyyətli 
tədbirlər həyata keçirildi, əfv fərmanları imzalandı, amnistiya 
aktları qəbul edildi və minlərlə məhbus azadlığa qovuşdu.

Mehman Hüseynov şousuna 
birdəfəlik son qoyuldu 

Dəyişməyən simalar, 
şüarlar və yalan vədlər

Müxalifətin populist və 
mənasız çağırışlarına bu dəfə 

də əhəmiyyət verən olmadı

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və şəhər 
prokurorluğu: qanunsuz aksiyaya cəhdlə 

bağlı mitinq təşkilatçılarına xəbərdarlıq edilib
 � Özünü Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası 

adlandıran quruma daxil olan partiya və birliklər bu 
il yanvarın 19-da saat 15.00-dan 17.00-dək Yasamal 
rayonundakı İdman-Sağlamlıq Kompleksinin 
stadionunda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə 
razılaşdırılmış mitinq keçirib.

Bakı Şəhər Baş Polis 
İdarəsi və şəhər prokurorluğun-
dan daxil olan birgə məlumatda 
bildirilir ki, mitinqdən sonra 
iştirakçıların bir qrupu Yasamal 
rayonunun Şərifzadə küçəsində 
və Bakı Metropoliteninin 

“İnşaatçılar” stansiyasının ya-
xınlığında “Sərbəst toplaşmaq 
azadlığı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 
tələblərinə zidd olaraq razılaş-
dırılmış vaxtdan və ərazidən 
kənar, habelə yetkinlik yaşına 

çatmayanlar da cəlb edilməklə 
qanunsuz küçə yürüşünə cəhd 
ediblər.

Bu zaman ətrafdakıların 
diqqətini cəlb etmək və 
əhali arasında qorxu, vahimə 
yaratmaq, vətəndaşlara qarşı 
kobudluq, istirahət hüquqla-
rının pozulması kimi qanu-
nazidd hərəkətlərə yol verib, 
ərazidə xidmətdə olan polis 
əməkdaşlarına qarşı tabesizlik 
göstəriblər. 

Qeyd edilənlərlə əlaqədar 
19 yanvar mitinqinin 
təşkilatçıları yanvarın 22-də 
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə 
dəvət edilərək ictimai qayda-
nı pozmaqda və hakimiyyət 
nümayəndələrinin qanuni 
tələblərinə tabe olmamaqda 
ifadə olunan, əhalinin ra-
hatlığını, müəssisə, idarə və 
təşkilatların normal fəaliyyətini 
və nəqliyyatın işini pozan qa-
nunsuz hərəkətlərinin gələcəkdə 
təkrarlanacağı təqdirdə belə qa-
nunsuz aksiyanın təşkilatçıları 
və iştirakçıları cinayət 
məsuliyyəti də daxil olmaqla, 
barələrində qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulmuş ən ciddi 
tədbirlərin görüləcəyinə dair 
rəsmi şəkildə xəbərdar ediliblər.

AZƏRTAC
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“AZERCELL”  
25 tələbəni sevindirdi

 � Azərbaycanın mobil rabitə bazarının lideri 
“Azercell Telecom” MMC tələbələrin fəaliyyətinin 
dəstəklənməsi üçün hər il keçirilən Tələbə Təqaüd 
Proqramının 2019-cu il üzrə qaliblərini elan 
edib. Mərhələli seçim nəticəsində bu il 25 tələbə 
“Azercell”in təqaüdçüsü adına layiq görülüb. 
Tələbələri təbrik etmək üçün şirkət tərəfindən təşkil edilən 

görüşdə “Azercell Telecom” MMC-nin prezidenti Vahid Mürsəliyev 
və Təhsil Nazirliyi SABAH qruplarının tədris işləri üzrə rəhbəri 
Eldar Qocayev iştirak edib. Vahid Mürsəliyev çıxışı zamanı şirkətin 
korporativ sosial məsuliyyət siyasətinin daim öz ardıcıllığı, dayanıq-
lılığı və şəffaflığı ilə seçildiyini bildirib. Həmçinin şirkət tərəfindən 
həyata keçirilən illik tələbə təqaüd və təcrübə proqramlarının ölkə 
gənclərinin inkişafına yatırılan investisiyalar olduğunu qeyd edib. 

“Azercell” tərəfindən keçirilən Tələbə Təqaüd Proqramında işti-
rak etmək üçün 1398 tələbə müraciət edib və seçimlər 3 mərhələdən 
ibarət olub. Birinci seçim mərhələsi tələbələrin onlayn rejimdə 
təqdim etdikləri ərizələrin və sənədlərin dəyərləndirilməsindən ibarət 
olub. İkinci mərhələdə 759 tələbə məntiq və ingilis dilindən ibarət 
xüsusi hazırlanmış test tapşırıqlarında biliklərini sınayıb. Tapşırıqları 
uğurla yerinə yetirən 66 tələbə üz-üzə müsahibələrə dəvət alıblar. 
Tələbələr akademik bilikləri, dünya görüşü, elmə və təhsilə həvəsi 
və s. meyarlar əsasında dəyərləndiriliblər. Qaliblər ali təhsillərinin 
sonunadək “Azercell”dən 200 manat məbləğində aylıq təqaüd 
almaqla yanaşı, telekommunikasiya sahəsi haqda biliklərini artırmaq, 
şirkətin korporativ tədbirlərinə dəvət almaq, müxtəlif təlimlərdə 
iştirak etmək və təcrübə keçmək imkanını əldə edəcəklər. 

Proqramın məqsədi təhsildə müvəffəqiyyət qazanan və 
fərqlənməyi bacaran tələbələrə xüsusi qayğı nümayiş etdirmək, 
yüksək potensiala malik gənclərin peşəkar kimi formalaşmasına 
dəstək olmaqdan ibarətdir. Qeyd edək ki, “Azercell” şirkəti Tələbə 
Təqaüd Proqramını 2008-ci ildən hər tədris ilində təqdim edir. 
Bu vaxtadək Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində təhsil alan 
 180-dan çox tələbə “Azercell”in təqaüdçüsü adına layiq görülüb. 

“Xalq qəzeti”

SOCAR-dan verilən xəbərdə bildirilir 
ki, önləyici tədbirlər insan tələfatının 
qarşısını almış və iqtisadi itkiləri mi-
nimuma endirmişdir. Fəsadların qısa 
perspektivdə ümumi məhsul itkisinə 
və illik hasilat göstəricilərinə təsiri 
qiymətləndirilir və uzunmüddətli 
perspektivdə SOCAR-ın dənizdə  aparılan 
neft-qaz əməliyyatlarında etibarlılığın 
və effektivliyinin artırılması məqsədi 
ilə toplanmış təcrübədən nəticə 
 çıxarılmaqdadır. 

Əraziyə baxış keçirilərkən müəyyən 
edilmişdir ki, “Neft daşları” NQÇİ-nin 
istehsalat ərazisində, “Palçıq-pilpiləsi” 
yatağında 1967-ci ildə istismara ve-
rilmiş 1047 saylı meydança çökmüş, 
“Neft daşları”nın II, III və IV mədən 
ərazilərində meydançalararası yolun 
köhnə, istifadə olunmayan hissəsi 
 dağılmışdır. 

Nərimanov NQÇİ-də bəzi iş və 
məişət otaqlarının dam örtükləri külək 
nəticəsində dağılmış, 588 saylı mey-
dançadan 730 saylı meydançaya gələn 
neft-qaz xətti yüngül zədələnmişdir. 
Digər yataqlarda belə hallar aşkar 
olunmayıb. 

Hazırda tufan nəticəsində yaran-
mış fəsadların aradan qaldırılması 
tədbirlərinə başlanmışdır. 

Qeyd edək ki, yanvarın 17-dən 18-nə 
keçən gecə şiddətli qasırğa nəticəsində 
dənizdə küləyin sürəti saatda 140-150 
kilometrə çatmış, dalğaların hündürlüyü 
bəzi yerlərdə 10 metrdən çox olmuşdur. 
Qasırğalı hava şəraiti ilə bağlı risklərin 
öncədən dəqiq qiymətləndirilməsi və 
genişmiqyaslı qabaqlayıcı tədbirlərin 

görülməsi nəticəsində gündəlik qaz 
təchizatında və neft emalı zavodlarının 
xammalla təminatında heç bir problem 
yaranmamışdır. 

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti” 

Təhsil Nazirliyindən aldı-
ğımız məlumatda bildirilir ki, 
təqaüd proqramı “Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazir-
liyi ilə Çin Xalq Respublika-
sının Təhsil Nazirliyi arasında 
2016–2019-cu illər üçün təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Saziş”ə əsasən həyata keçi-
rilir. Proqram hər iki ölkənin 
vətəndaşlarına tələbə mübadiləsi 
əsasında qarşı ölkənin ali 
məktəblərində arzu etdikləri 
ixtisas üzrə təhsil almaq imkanı 
yaradır.

Təhsil müddəti ixtisasdan 
asılı olaraq, dil hazırlığı kursu 
istisna olmaqla, bakalavriat 

səviyyəsi üzrə 4-5 il, magistratura 
səviyyəsi üzrə 2-3 il və doktoran-
tura səviyyəsi üzrə 3-4 il arasında 
dəyişir.

Proqramda iştirak etmək 
istəyənlər cari il fevralın 11-dək 
müraciət edə bilərlər.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan ümid edir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə ayıq yanaşacaq.

Bunu Milli Məclisin deputatı Sevinc 
Fətəliyeva Strasburqda (Fransa) AŞPA-
nın qış sessiyasında çıxış edərkən 
deyib.

Deputat bildirib ki, Azərbaycan 
hər zaman danışıqların aparılmasına 
hazırlığını ifadə edib: “Biz ümid edirik ki, 
yeni hakimiyyət bu məsələyə ayıq ya-
naşacaq və əvvəlki rejimin siyasətindən 
nəticə çıxaracaq”.

Fətəliyeva qeyd edib ki, 
Assambleyada Ermənistandakı 
seçkilər, orada demokratiyanın vəziyyəti 
məsələləri dəfələrlə müzakirə olu-
nub: “Ancaq, təəssüflər olsun ki, biz 
çox nadir hallarda hansısa tənqidi 
eşitmişik. Bunun əvəzinə – bəzi av-
ropalı həmkarlarımız Ermənistandakı 
rejimi müdafiə ediblər. Serj Sarkisyan 
Ermənistanı siyasi və iqtisadi  böhrana 

gətirib. Yeni hakimiyyət Ermənistan 
xalqının mənafeyini düşünməlidir. 
Çünki Ermənistan xalqının gələcəyi 
Azərbaycanla münasibətlərin nor-
mallaşdırılması və Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllindən asılıdır”.

“Xalq qəzeti”

Rusiyanın xarici işlər na-
zirinin müavini Sergey Ryab-
kov bildirib ki, hazırda yeni 
görüşün təşkili ilə spekulyasi-
ya etmək məsuliyyətsizlikdir: 
“Helsinkidən sonra tam 
formatlı yeni görüşlərin 

olmamasının səbəbi Vaşinq-
tondakı daxili siyasi xaosdur, 
orada bəzi qüvvələr Rusiya 
ilə hər hansı əlaqəni qəbahət 
kimi qələmə verirlər... Bütün 
suallar Vaşinqtona ünvan-
lanmalıdır, onlar özləri üçün 

aydınlaşdırmalıdırlar ki, 
təmaslardan bu cür yayın-
maq və şərtləri diktə etmək 
faydasızdır”.

Qeyd edək ki, bun-
dan öncə Rusiya və ABŞ 

prezidentləri Vladimir Putin 
və Donald Tramp arasında 
Parisdə və Buenos-Ayresdə 
görüş keçirilib.

 “Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, Türkiyə Respublikası 
Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluq-
çusunun təlimatçı qismində iştirak etdiyi 
snayper hazırlığı kursunda şəxsi heyətə 
çətin relyef və iqlim şəraitində fəaliyyət 
göstərmək üçün dözümlü, təmkinli və 
yüksək fiziki hazırlığa malik olmaq kimi 
xüsusiyyətlər aşılanıb.

Kurs zamanı gecə və gündüz 
şəraitində snayper tüfənglərindən müxtəlif 
məsafələrdə yerləşən hədəflərə atışlar icra 
edilib. Məşğələlərdə hər iki qardaş ölkənin 
hərbi qulluqçularının vətənpərvərlik hissləri 
və peşəkarlıq nümayiş etdirməsi hərbi 
əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunun 
əyani göstəricisi kimi dəyərləndirilib.

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən 
məzunlara sertifikatlar və döş nişanları 
təqdim edilib.

“Xalq qəzeti”

 � Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlu Antalyada tələbələrlə görüşündə 
bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 
olunmadan Qafqazda sabitlik mümkün deyil.

Qafqazdakı vəziyyətdən 
bəhs edən Çavuşoğlu qeyd 
edib ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi regionun sabitliyi 
üçün təhdiddir: “Qarabağ 
münaqişəsi nizamlanmadan 
Qafqazda sabitlik mümkün 
deyil. Həmçinin bizim üçün 
Ermənistanla münasibətlərin 
tənzimlənməsi də mümkün 

deyil. Biz 2019-cu ildə də bu 
məsələ ilə bağlı davamlı iş 
görəcəyik”.

Çavuşoğlu erməni 
lobbisinin Türkiyə əleyhinə 
bütün dünyada aktiv fəaliyyət 
göstərməsinin Ermənistan 
üçün yaxşı heç nə vəd 
etmədiyini bildirib.

“Xalq qəzeti”

 � Azov dənizi ilə Qara dənizi birləşdirən 
Kerç boğazında iki tankerdə baş verən yanğın 
nəticəsində 14 nəfər həlak olub, 12 nəfər xilas 
edilib. 5 nəfərin taleyi məlum deyil.

Gəmilər Tanzaniya bayrağı altında üzürmüş. Ehtimal 
olunur ki, yanğından öncə gəmilərdən birində partlayış baş 
verib.

“Kandi” tankerində 17 nəfər olub, onlardan 9-u Türkiyə, 
8-i Hindistan vətəndaşıdır. “Maestro” tankerində 14 nəfər 
olub, onlardan 7-si Türkiyə, 7-si Hindistan vətəndaşıdır.

Axtarış işləri davam etdirilir. İtkin düşənlərin sağ qalmaq 
ehtimalının olmadığı bildirilir. Xilas olunmuş dənizçilərə 
tibbi yardım göstərilib. Novorossiyskdəki Türkiyə baş 
konsulluğundan bildiriblər ki, xilas edilənlərin 8-i Türkiyə 
vətəndaşıdır. 

“Xalq qəzeti”

Pakistanda yanacaq 
daşıyan yük maşını 
avtobusla toqquşub

 � “Dawn” nəşri xəbər verir ki, Pakistanda 
yük avtomobilinin avtobusla toqquşması 
nəticəsində ən azı, 27 nəfər ölüb, 16 nəfər isə 
yaralanıb.

Avtobus Kəraçidən 
Pəncqura gedirmiş. Yük 
avtomobili yanacaq 
daşıdığından, qəzadan 
sonra hadisə yerində 
yanğın baş verib. Yara-
lananlar xəstəxanaya 
çatdırılıb. Onlardan 4 
nəfərin vəziyyəti ağırdır. 

Həlak olanların 
cəsədi DNK analizindən 
sonra ailələrinə 
veriləcək.

“Xalq qəzeti”

Mövlud ÇAVUŞOĞLU: 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi  

həll olunmadan Qafqazda  
sabitlik mümkün deyil

 
Ermənistanın gələcəyi Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllindən asılıdır

Sevinc Fətəliyeva:

Növbəti snayper hazırlığı 
kursu başa çatıb 

Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarında növbəti snayper hazırlığı kursu 
başa çatıb. Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə və real döyüş 
əməliyyatlarına yaxın şəraitdə keçirilən məşğələlərdə ən çətin döyüş 
tapşırıqları uğurla yerinə yetirilib.

Vaşinqton 
bəhanə 
axtarır

 � Rusiya və ABŞ 
prezidentləri Vladimir Putin və 
Donald Tramp arasında yeni 
görüşün baş tutmaması üçün 
Vaşinqton bəhanələr axtarmaqda 
davam edir.

SOCAR-ın istehsalat zənciri 
bərpa olunub

 � Yanvarın 17-18-də hava şəraitinin 
kəskinləşməsindən sonra dəniz yataqlarında normal iş 
rejimi artıq bərpa olunmuşdur. Kəskin hava şəraiti ilə 
əlaqədar proqnozlara uyğun daha əvvəl təxliyyə edilən 
2500-dən çox SOCAR əməkdaşı hazırda dənizdəki iş 
yerlərinə qaytarılmışdır. Hava şəraitinin sabitləşməsindən 
sonra dəniz yataqlarında qasırğanın yaratdığı fəsadların 
araşdırılması və qiymətləndirilməsi davam etdirilir.

2019–2020-ci tədris ili 
üzrə təqaüd proqramıÇINDƏÇin Xalq Respublikasında 

2019–2020-ci tədris ilində təhsil 
üzrə təqaüd proqramı elan edilib.

Kerç boğazında yanan 
gəmilərdə 14 nəfər ölüb
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 � Bu qəbildən olan 
addımların atılması Heydər 
Əliyev siyasi kursunun 
mühüm tərkib hissələrindən 
biridir. Yadımdadır, ulu 
öndərin respublikamıza 
birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 
dövrün ilk illərində UNESCO 
İmadəddin Nəsiminin 
600 illik yubileyini qeyd 
etmişdi. Həmin dövrdə 
buna nə qədər çətinliklə 
nail olunduğunu söyləməyə 
ehtiyac yoxdur. Amma 
Heydər Əliyev nail olmuşdu. 

Həmin yubiley tədbirindən iki il 
sonra – 1973-cü ildə isə görkəmli 
rejissor Həsən Seyidbəyli böyük ya-
zıçımız İsa Hüseynovun ssenarisi ilə 
(“Məhşər” romanı əsasında) “Nəsimi” 
filmini çəkmişdi. Filmin baş rolunda 
mənim qardaşım Rasim Balayev 
çəkildiyinə, həm də onun ilk ekran 
işi olduğuna görə biz – balayevlər və 
bütün ağsulular prosesi böyük maraq 
və diqqətlə izləyirdik. Məhz həmin 
maraq və diqqətin sayəsində öyrəndik 
ki, Azərbaycanın elmi, tarixi, mədəni 

həyatında baş verən heç bir hadisə 
Heydər Əliyevin diqqətindən yayın-
mır. Filmin çəkilişi başa çatandan 
sonra Heydər Əliyev yaradıcı heyəti 
təbrik etmiş, hamını alqışlamış və Ra-
sim Balayevə xüsusi qiymət verərək 
demişdi ki, sən böyük iş gördün, xalq 
indi Nəsimini sənin simanla tanıya-
caq.

Son illər yenə də Heydər 
Əliyev siyasi dühası Nəsimi ya-
radıcılığının böyüklüyünü dünya 
ictimaiyyətinə çatdırır. 2017-ci ilin 

may  ayında Parisdə UNESCO-nun 
baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 
600 illiyi qeyd edilmiş, 2018-ci ilin 
sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə 
Nəsimi şeir, incəsənət və mənəviyyat 
festivalı keçirilmişdir. Həmin il noyab-
rın 19-da Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunda XIV-XV 
əsrlərin böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 
büstünün təntənəli açılış mərasimi 
olmuşdur. Qəzetlər yazırdılar ki, şairin 
büstünün açılışı Heydər Əliyev Fon-
dunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın 
Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə 
Moskvada keçirilən “Nəsimi – poezi-
ya, incəsənət və mənəviyyat festivalı” 
çərçivəsində baş tutub.

Bu günlərdə isə Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan Respublika-
sında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 
edilməsi haqqında sərəncam imza-
layıb. Sənəddə deyilir ki, Nəsiminin 

əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə işıq 
üzü görmüşdür. Şairin əsərləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin “Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 
haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 
sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla 
nəşr olunaraq ölkə kitabxanalarına 
hədiyyə edilmişdir. 

Mən başqa bir məqama da 
diqqət yönəltmək istəyirəm. Belə 
ki, İmadəddin Nəsiminin Bakıdakı 
abidəsi də məhz Heydər Əliyevin 
ölkəmizə birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə – 1979-cu ildə ucaldılmışdır. 

Sonda qeyd edim ki, cənab 
Prezidentin bu sərəncamı bütün 
nəsimisevərlər, ədəbiyyat xiridarları 
və xalqımızın hər bir fərdi kimi məni 
də sevindirmiş və məmnun etmişdir.

Təranə BALAYEVA,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Deportasiya zamanı 
ermənilər tərəfindən, həm də o 
torpaqlarda azərbaycanlıların 
yaşayış məntəqələri yerlə-
yeksan edilib, 30 minə yaхın 
ev dağıdılıb və yandırılıb, 
qoca, uşaq və qadınların da 
daхil olduğu 140 min insan 
vəhşicəsinə qətlə yetirilib. 
Sonuncu deportasiyada – 1988-
ci ildə isə 220 mindən artıq 
azərbaycanlı erməni vəhşiliyinə 
tab gətirə bilmədiyindən 
doğma yurd-yuvasını tərk 
edib. Bundan sonra ermənilər 
Qərbi Azərbaycandan 
azərbaycanlıların izini itirmək 

məqsədilə buradakı bütün 
qəbiristanlıqları, tariхi mədəni 
abidələri, məktəb, хəstəхana 
və digər binaları xarabalığa 
çeviriblər. 

Kütləvi köçürülmənin 
yuxarıda vurğuladığım ikinci 
mərhələsi barədə bir qədər 
ətraflı bəhs etmək istərdim. 
Keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti-
nin müvafiq qərarları əsasında 
1948–1953-cü illərdə 150 min 
nəfərdən çox azərbaycanlı 
Ermənistan SSR adlandırılan 
Qərbi Azərbaycan ərazisindəki 
dədə-baba torpaqlarından kö-
nüllülük adı ilə kütləvi surətdə 
zorakılıqla sürgün edilib. Həmin 
qərarların icrası zamanı yüzlərlə 
insan kəskin iqlim dəyişikliyinə, 
fiziki sarsıntılara və mənəvi 
soyqırımına tab gətirməyərək 
dünyasını dəyişib.

Bu günlərdə televiziya ilə 
nümayiş etdirilən “Deporta-
siya” filmində vurğulandığı 
kimi, 1947-ci il dekabrın 23-də 
SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən 
xüsusi müzakirələr aparılmadan 
xalqımız üçün tarixin ən ağrılı 
qərarlarından birini – “Kolxoz-
çuların və digər azərbaycanlı 
əhalinin Ermənistan SSRİ-dən 
Azərbaycan SSRİ-nin Kür-Araz 
ovalığına köçürülməsi haqqın-
da” qərarı imzalanır. Bu qərara 
əsasən, Ermənistan SSRİ-dən 
1948-ci ildə 10 min, 1949-cu 
ildə 40 min , 1950-ci ildə isə 50 
min insanın “könüllü əsaslarla” 
Azərbaycan SSRİ-nin Kür-Araz 
ovalığına köçürüləcəyi nəzərdə 
tutulur.

Beləliklə, Stalinin so-
yuqqanlılıqla imzaladığı bu 
sənədlər əsasında minlərlə 
azərbaycanlı məşəqqətli bir yola 
çıxarılır, başqa sözlə, deportasi-
ya edilir. Ən dəhşətlisi isə o olur 
ki, qərarın 11-ci maddəsində 
Ermənistan SSR Nazirlər 
Sovetinə Azərbaycan SSRİ-nin 
Kür-Araz ovalığına köçürülən 
azərbaycanlı əhalinin boşaltdığı 
yaşayış evlərinin xaricdən gələn 
erməniləri yerləşdirmək üçün 
istifadəsinə icazə verilməsi 
tapşırılır. 

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin insan anatomiyası 
kafedrasının müdiri, tibb elmləri 
doktoru, professor, Əməkdar 
həkim, Rusiya Tibb Elmləri 
Akademiyasının və Türk Dün-
yası Araşdırmaları Uluslararası 
Elmlər Akademiyasının aka-
demiki Vaqif Şadlınski yuxa-
rıda adıçəkilən həmin filmdə 
keçmiş sovet avtoritar-totalitar 
rejimin törətdiyi o ağrılı-acılı 
hadisələrlə bağlı xatirələrini 
bölüşür. V. Şadlinski deyir:  
“1940-cı il yanvarın 24-
də Qərbi Azərbaycanda–
Ermənistanın Böyük Vedi ra-

yonunun Böyük Vedi kəndində 
dünyaya göz açmışam. Atam 
Bilas müəllim orta məktəbin 
direktoru idi. Evin kiçiyi 
olduğum üçün çox vaxt anamın 
yan-yörəsində dolaşırdım. Bir 
gün atam pərişan, pəjmürdə 
halda evə gəlib dedi ki, deyəsən, 
bizi Vətəndən didərgin salmaq 
istəyirlər... 

...1948-ci ilin isti iyul ayı 
idi. “Könüllü” köçürülməyə 
başlanılmışdı. Azərbaycanlı 
ailələr Ermənistanın Dəvəli 
stansiyasına gətirilib yük, mal-
qara daşımaq üçün nəzərdə tutu-
lan vaqonlara doldurulur, əksər 
hissəsi Qazaxıstan çöllərinə, az 
bir hissəsi isə Azərbaycanın ra-
yon və bölgələrinə köçürülürdü. 
Evlərimiz isə Suriyadan gəlmiş 
ermənilərə verilirdi. 

Nəhayət, günlərlə stansi-
yalarda dayandığımızdan bir 
günlük yolu təxminən bir aya 
gəlib mənzilbaşına yetişdik. 
Bu müddətdə hansı ağrı-acı-
ları yaşadığımızı, hansı zülmü 
çəkdiyimizi bir o Allah bilir: 
Vaqonların üstü dəmir təbəqə 
ilə örtüldüyündən içəri təndir 
kimi isti idi. Bu şəraitdə yolda 
nə qədər xəstə, yaşlı, uşaq 
dünyasını dəyişdi… Heç 
yadımdan çıxmaz: Bir gün 
qonşu vaqonda belə əzab dolu 
yolçuluğa tab gətirə bilməyən 
qoca bir kişi həyatla vidalaşdı. 
Mərhumun qızı tükürpədici 
səslə zülüm-zülüm ağlayır, əlini 
göyə qaldırıb səbəbkarları qar-
ğıyırdı. Az keçmədən 4 əsgərlə 
vaqona yaxınlaşan nəzarətçi 
meyiti aparmağı onlara əmr 
etdi. Əsgərlər qocanın cəsədini 
yaxınlıqdakı at arabasına qoyub 
basdırmaq üçün naməlum 
istiqamətə apardılar. Bəli, ixti-
yar bir kişinin sonu, bax, belə 
kəfənsiz-dəfnsiz tamamlandı. O 

günlərdə yolboyu baş verən bu 
çür ürək parçalayan hadisələri 
necə unutmaq olar?! 

Professor daha sonra deyir: 
“Ermənistandan köçürüləndən 
sonra Şəmkirdə, o vaxtkı 
Leninkənddə 8 nəfərlə bir 
otaqda məskunlaşdıq. İsti 
od-ocaqdan didərgin düşüb bu 
mühitə uyğunlaşana, dolanışıq 
düzəldənə qədər min bir əzab-
əziyyət çəkdik. 

Didərgin düşməyimiz azmış 
kimi, burada da erməni təqibi ilə 
üzləşdik. Kəndin bütün vəzifəli 
şəxsləri ermənilər idi. Cana yı-
ğılan camaat Mircəfər Bağırova 
teleqram göndərdi: “Burada 
bir qrup erməni bizi təqib edir. 
Əleyhimizə yuxarılara şikayət 
məktubları yazdırırlar. Bizim 
yenidən geri qayıtmağımıza ça-
lışırlar. Şamxor Rayon İcariyyə 
Komitəsinin sədri Xocayan 
azərbaynlı əhalini yenidən 
didərgin salmaqla hədələyir…”. 
Lakin bu teleqramın da heç bir 
faydası olmur…

...Yayın qızmarında tarlalara 
su daşıyıb, qızmar günəş altında 

işləyən kolxozçulara paylayır-
dım. Payız, qış  aylarında isə 
dərsdən sonra Nuru adlı bir 
dəmirçinin yanında işləyir, peç 
düzəltməkdə, dəmir təbəqələrdən 
boru hazırlamaqda ona kömək 
edirdim… Pambıq yığımından 
sonra sahələrdə qalan pambıq 
kolunun kökünü, gövdəsini, 
çör-çöpünü də yığıb toplayır, qış-
boyu peçdə, təndirdə yandırmaq 
üçün at, öküz və ya kəl arabaları 
ilə evə gətirirdim. 

...Hərbi xidmətimi başa 
vurub geri qayıdandan sonra, 
1962-ci ilin aprelindən Şamxo-
run (indiki Şəmkir) Lenin adına 
kolxozunda sürücü işlədim. 
Kolxozun sədri Osepyan qatı 
millətçi və hiyləgər bir erməni 
idi. Yerevanla, ermənilərlə 
sıx əlaqə saxlayırdı. Rayon 
mərkəzində yaşayan Osepya-
nın həyəti daim Ermənistan 
seriyalı minik maşınları ilə dolu 
olardı...”. 

Göründüyü kimi, erməni 
qəddarlığı professor Vaqif 
Şadlınskinin də ömrünün neçə 
ilinin üstündən çalın-çarpaz xətt 
çəkib. Əzablar, məşəqqətlər 
onu sındırmayıb, əksinə, daha 
da möhkəmlədib, gələcək 
arzuları yolunda daha da 
əzmkar edib. Uzun illər taleyini 
bağladığı Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetində laborant, 
müəllim, baş müəllim, kafedra 
müdiri, prorektor vəzifələrinə 
qədər yüksəlib. Hansı vəzifədə 
işləməyindən asılı olmayaraq, 
həmişə Vətənə və dövlətə sadiq 
olub. Xarici ölkələrin, eləcə də 
respublikamızın bir sıra elm 
və müalicə müəssisələrində 
ləyaqətlə çalışan yüksək intel-
lektli, savadlı mütəxəssislər 
yetişdirib. 

Aylin ƏLİQIZI

 � Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə bağlayan magistral 
internet provayderi “AzerTelecom” şirkəti ölkəmizi regionun rəqəmsal 
mərkəzinə çevirəcək “Azerbaijan Digital Hub” layihəsinin həyata 
keçirilməsinə başlayır. Bu istiqamətdə ilk olaraq, əsas səhmdarı “Bakcell”  
olan “AzerTelecom” və Azərbaycan Dəmir Yolları QSC arasında mövcud 
dəmir yollarının qorunma zolağı boyunca dayanıqlı magistral fiber-optik kabel 
xətlərinin çəkilməsinə dair müvafiq sənədlər imzalanıb və layihənin icrasına 
başlanılıb. Bununla bağlı zəruri olan investisiyalar da yatırılıb.

Dəmir yolları boyunca 
dayanıqlı fiber-optik magist-
ral infrastrukturun qurulması 
Azərbaycanın hazırda sahib 
olduğu Nəqliyyat və Enerji 
dəhlizləri statusu ilə yana-
şı, ən qısa perspektivdə 
ölkənin Regionun Rəqəmsal 
Mərkəzinə (Azerbaijan Digital 
Hub) çevrilməsinə imkan 
verəcək. Layihə “AzerTele-
com” tərəfindən, həmçinin 
Azərbaycan Dəmir Yolları Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Azərbaycanın Nəqliyyat 
Habına çevrilməsi layihəsi 
çərçivəsində aparılır.

Dəmir yolları boyunca 
magistral fiber-optik kabel 
xətlərinin çəkilişi ölkənin 
rəqəmsal infrastrukturunun 
güclənməsinə, ölkəboyu 
yeni davamlı infrastrukturun 
formalaşmasına və qon-
şu dövlətlər olan Rusiya, 
Gürcüstan, Türkiyə və İran 
ilə dayanıqlı genişzolaqlı 
fiber-optik kabel bağlantı-
larının formalaşması və bu 
infrastrukturların ölkəmizdə 
kəsişməsinə, eləcə də ölkədə 
telekommunikasiya sektoru-
nun inkişafına mühüm təkan 
verəcək.

Layihə çərçivəsində ma-
gistral internet kabel xətlərinin 
çəkilməsi və istifadəyə 
verilməsinin ilkin fazasının 
reallaşması bu il ərzində 
nəzərdə tutulub. Bu layihənin 
icrası Şimal-Cənub, Şərq-
Qərb istiqamətlərində olan 
müxtəlif beynəlxalq telekom 
operatorlarının infrastrukturla-
rının ölkəmizdə kəsişməsinə 
gətirib çıxaracaq. Layihənin 
reallaşması, həmçinin 
Azərbaycan Dəmir Yolları 
QSC-nin də infrastrukturunun 
güclənməsinə, yeni texnologi-
yaların tətbiqinə, ümumilikdə, 

isə rəqəmsallaşmaya xidmət 
edəcək. Bu da Azərbaycan 
Dəmir Yolları QSC-nin əhaliyə 
daha dayanıqlı xidmətlər 
verməsinə töhfə verəcək.

Dəmir yolları boyun-
ca magistral fiber-optik 
kabel xətlərinin çəkilişi 
“AzerTelecom” şirkətinin 
həyata keçirdiyi “Azerbai-
jan Digital Hub” layihəsinin 
komponentlərindən bi-
ridir. “Azerbaijan Digital 
Hub” layihəsi çərçivəsində 
Azərbaycanın gələcəkdə 
Cənubi Qafqaz, Yaxın 
Şərq, Orta Asiya və Cənub 

Asiya ölkələrini əhatə 
edən böyük bir regionun 
Rəqamsal Mərkəzinə 
çevrilməsi hədəflənir. Qu-
rulacaq Rəqəmsal Mərkəz 
perspektivdə bu regionlarda 

yaşayan 1,8 milyard əhalinin 
(dünya əhalisinin ¼-i) 
müxtəlif rəqəmsal xidmətlərlə 
daha yaxşı təmin edilməsinə 
şərait yaradacaq.

“Azerbaijan Digital Hub” 
layihəsinin icrası nəticəsində 
Azərbaycanın telekom-
munikasiya ekosistemi ən 
qabaqcıl dünya standart-
ları səviyyəsinə qalxacaq, 
ölkənin internet alışında 
xarici ölkələrdən asılılı-
ğı minimuma endiriləcək, 
perspektivdə isə Azərbaycan 
regionda internetin satışında 
mərkəzi ölkəyə çevrilərək, 

rəqəmsal xidmətlər idxal 
edən tərəfdən bu xidmətləri 
istehsal və qonşu regionlara 
ixrac edən ölkəyə transfor-
masiya olunacaq. Beləliklə, 
dünyanın internet xəritəsinə 

London, Frankfurt, Sofiya, 
İstanbul, Moskva, Ams-
terdam, Dubay ilə yanaşı, 
Bakı da əlavə olunacaq. 
Layihə, ümumilikdə, 
Azərbaycanda yeni iş 
yerlərinin açılmasına, 

ölkəyə valyuta axınına, iqtisa-
diyyatın rəqəmsallaşmasına 
və inkişafına töhfə verəcək.

“AzerTelecom” 
Azərbaycanın dinamik 
şəkildə inkişaf edən tele-
kommunikasiya operatoru-
dur. Şirkət 2008-ci ildə təsis 
edilib və əsas səhmdarı 
Azərbaycanın ilk mobil opera-
toru olan “Bakcell” şirkətidir. 
“AzerTelecom” ölkənin bütün 
əsas region və şəhərlərini 
əhatə edən şaxələnmiş və 
dayanıqlı fiber-optik kabel 
şəbəkəsinə sahibdir. “AzerTe-
lecom” şirkətinin beynəlxalq 
şəbəkəsi isə dünya üzrə 
bütün əsas telekommuni-
kasiya hablarına birləşir. 
Şirkət internetin topdan 
satışı, ayrılmış kanal xidməti, 
mobil şəbəkələrdə nəqletmə, 
beynəlxalq tranzit, DDoS 
hücumdan müdafiə, VPN 
Data Mərkəz xidmətləri, SİP 
telefoniya və digər telekom-
munikasiya xidmətləri təqdim 
edir.

“Xalq qəzeti”

Milli-mənəvi dəyərlərə 
verilən önəm

Azərbaycan 
regionun 
rəqəmsal 
mərkəzinə 
çevriləcək

Bir ömrün 
 ağrılı-acılı 
 xatirələri...

 � Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deportasiyası hələ XIX 
əsrdən başlanılıb. Bu proses üç mərhələdə – 1905-1920-ci, 1948-1953-cü və 
 1988-1992-ci illərdə aparılıb. Soydaşlarımızın tarixi ərazilərindən kütləvi 
köçürülməsi əsasən 1948-1953-cü illərdə Stalinin göstərişi ilə reallaşdırılıb. 
Belə vəhşilik isə Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycanın 
azərbaycanlılardan “təmizlənməsi” məqsədi daşıyırdı. 

“Azərsu” ASC PVC boru və 
fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs- Hikmət Qası-
movdan, telefon 431 47 67/2249) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 

saylı Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissiyası-
nın adına);

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət  
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 26 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 5 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin  
Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 mart 
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC-nin “Sutikinti” 
Müəssisəsi mal-materialların 

satınalınması məqsədilə 
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Mir Cəlal 
küçəsi 34 A, “Azərsu” ASC “Su-
tikinti” Müəssisəsinin Təchizat 
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
Hikmət Qasımovdan, telefon- 431 
47 67/2249) ala bilərlər.

İştirak haqqı  200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900008771
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin  

1 saylı Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ65AIIB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissiyası-
nın adına);

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 

açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət  
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 26 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 5 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər Bakı şəhəri, Mir Cəlal 
küçəsi 34 A “Azərsu” ASC “Sutikinti” 
Müəssisəsinin Təchizat şöbəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 mart 
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC 
İnformasiya proqramları studiyası üçün “Xəbərlər” verilişinin 

yeni dekorasiyasının hazırlanması işlərinin satınalınması məqsədilə 
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs 
İsa Cabbarovdan, telefon- 537-02-84) ünvan-
dan ala bilərlər. İddiaçılar kotirovka sorğusunda 
iştirak etmək üçün sənədləri 29 yanvar 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 30 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda 
xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

1123 yanvar 2019-cu il, çərşənbə
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Fransa

“Google” şirkəti cərimələnib
Fransa Milli 

İnformasiya və 
Vətəndaş Azad-
lığı Komissiyası 
(CNIL) “Google” 
şirkətini ötən 
ilin mayında 
Avropa İttifa-
qında qüvvəyə 
minmiş fərdi 
məlumatların 

mühafizəsi qaydalarının (GDPR) tələblərini pozduğu-
na görə 50 milyon avro (təxminən 57 milyon dollar) 
cərimələyib. 

Cəriməyə səbəb “None Of Your Business” (noyb) 
və “La Quadrature du Net” qeyri-kommersiya təşkilatları 
tərəfindən edilən şikayətlər olub. 

İnformasiyanı “ferra.ru” yayıb.

Fransua Perro vəfat edib
Fransanın teatr 

və kino aktyoru Fran-
sua Perro 94 yaşında 
vəfat edib. Aktyor 
yarım əsrdən çox 
davam edən karyera-
sına Jak Bekker kimi 
məşhur kinorejisso-
run filmi ilə başlayıb 
(“Monparnasanın 
sevgililəri”, 1951). 

Aktyor “Kirli əlləri olan günahsızlar”, “Düşmənimin 
cəsədi”, “Qüsursuz reputasiya” və s. filmlərdəki rollarla 
məşhurlaşıb.

“Həyat və başqa heç nə” filmində ifa etdiyi rola görə 
Perro 1990-cı ildə “Sezar” mükafatına layiq görülmüş-
dü.

Məlumatı TASS yayıb.

ABŞ

“Ağıllı” saat insult diaqnozu qoyacaq
“Apple” korpora-

siyası tibb ekspertləri 
ilə birgə öz “ağıllı” sa-
atına insult diaqnozu-
nu qoymağı öyrətmək 
niyyətindədir.

 ABŞ şirkətinə bu 
məsələdə dərman, 
sanitar-gigiyenik 
məhsullar və tibbi 
avadanlıq istehsal-
çısı “Johnson & Johnson” kömək edəcək. “Ağıllı” saat 
insult ehtimalını erkən mərhələdə müəyyənləşdirməyi 
öyrənəcək. Hazırda sözügedən saat nəbzi ölçə və 
simptomlara görə ürək xəstəliklərinə diaqnoz qoya bilir. 

İnformasiyanı “newsru.com” yayıb.

İndoneziya

6,4 bal gücündə zəlzələ
İndoneziyanın 

Boqoravatu adası 
rayonunda 6,4 bal 
gücündə zəlzələ baş 
verib. 27 kilometr 
dərinlikdə baş verən 
zəlzələ gün ərzində 
ölkədə 6 baldan artıq 
gücdə qeydə alınan 

ikinci yeraltı təkan olub.
Dağıntılar və ya insan tələfatı ilə bağlı informasiya 

verilməyib.
Xəbəri “Anadolu” agentliyi yayıb.

İngiltərə

Qlen Conson karyerasını başa vurub
İngiltərə millisinin 

sabiq futbolçusu Qlen 
Conson karyerasını 
başa vurub. O, ötən 
mövsümün sonunda 
“Stok Siti”dən ayrılan-
dan bəri azad agent 
statusu daşıyırdı.

Qeyd edək 
ki, Qlen Conson 
karyerası ərzində 
İngiltərənin “Vest Hem”, “Milluoll”, “Çelsi”, “Portsmut” və 
“Liverpul” klublarının da formasını geyinib.

Məlumatı “footballhd.ru” yayıb.

Hazırladı: Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Yanvarın 23-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecəyə doğru bəzi yerlərdə çiskinli olacağı 
ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman 
olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi 
əsəcək, gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 1-4, gündüz 6-9, Bakıda 
gecə 2-4, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm 
civə sütunundan 768 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 
50-60 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
zəif duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 

4-9 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2-7 dərəcə 
şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında yağ-
mursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gecə və 
səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 7-12 dərəcə 
isti olacaq.

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

yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə 
şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti , dağlarda 
gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə 
isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göy-
çay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
axşam bəzi şərq rayonlarında çiskinli olacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman 
olacaq Qərb küləyi əsəcək, gecə və səhər 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3 
dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, gündüz 
7-12 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-3, 
gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 
dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
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Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti  Başçısı 
Aparatının kollektivi Nəsimi Rayon Məhkəməsinin sədri 
İlham Cəfərova əzizi 

SƏLBİNAZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
 başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Pala-

tası tərəfindən “Hesablama Palatasında turniketin 
quraşdırılması”nın satınalınması ilə əlaqədar 18 yanvar 
2019-cu il tarixində kotirovka sorğusu üsulu ilə keçirilmiş 
müsabiqədə F/Ş Qasımov Orxan Cavanşir oğlu 11 993.30 
(On bir min doqquz yüz doxsan üç manat 30 qəpik) qiymət 
təklifi ilə qalib gəlmişdir.

B İ L D İ R İ Ş
Əsas Yerüstü Peyk İdarəetmə Mərkəzində (ƏYPİM) 

işləyən heyət və ƏYPİM-ə gələn qonaqlar üçün iaşə (ka-
terinq) xidmətinin satınalınması üçün “Azərkosmos” ASC 
tərəfindən keçirilən açıq tenderdə qalib gəlmiş Abşeron ra-
yonu, Hökməli qəsəbəsi, MD-23, A.Ələsgər küçəsi 11 nömrəli 
ünvanda yerləşən “Lime Catering” MMC ilə müqavilə 
imzalanmışdır.

 � Almaniya Kansleri Angela 
Merkel və Fransa Prezidenti Emmanuel 
Makron iki ölkə arasında əməkdaşlığa 
dair yeni müqavilə imzalayıblar. Bu 
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat 
yayıb.

Mənbənin verdiyi məlumatda bildirilir ki, Almaniya 
Kansleri A.Merkel sənədin imzalandığı günü “xüsusi 
gün” adlandırıb.

Həmçinin qeyd edilir ki, 1963-cü ildə iki ölkə 
arasında imzalanmış Yelisey müqaviləsi əsasında 
əldə edilən Axen razılaşması özündə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsini ehtiva edib. Sənəd 7 bölmə və 28 
maddədən ibarətdir.

A.Merkel bildirib ki, bu sənəd iki ölkə arasında qarşı-
lıqlı fəaliyyətin təməlini qoyur: “Fransa ilə imzalanan yeni 
müqavilə Avropa ordusunun qurulması istiqamətində ilk 
addımdır”.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Almaniya və Fransa 
arasında yeni 

müqavilə imzalanıb

Suriya böhranının nizamlanması 
məsələləri müzakirə edilib

 � Rusiyanın xarici işlər naziri 
Sergey Lavrov BMT baş katibinin Suriya 
nizamlaması üzrə xüsusi nümayəndəsi 
Qeyr Pedersonla bu ərəb ölkəsindəki 
böhranın həlli, humanitar fəaliyyət, eləcə 
də infrastrukturun bərpası məsələlərini 
müzakirə edib. Məlumatı RİA “Novosti” 
verib. 

Lavrov əvvəlcə xüsusi 
nümayəndəni yeni vəzifəyə 
başlaması münasibətilə 
təbrik edib. “Suriyada 
hazırkı vəziyyət detallı 
şəkildə müzakirə edildi, 
terrorçuların tamamilə məhv 
edilməsi, müstəqilliyinə, ərazi 
bütövlüyünə və suverenliyinə 
hörmət şərti ilə Suriyada 
sülhün bərqərar olması ilə 
bağlı fikir mübadiləsi apa-
rıldı”, - deyə Rusiya XİN-in 
məlumatında bildirilib. 

Qeyd edilib ki, tərəflər 
Suriyada siyasi prosesin 
irəliləməsi perspektivlərinə 
də toxunublar. “Bunun-
la bağlı Suriya iqtidarı və 
müxalifətinin dəstəyini 
qazana biləcək Konstitusiya 
Komitəsinin tezliklə işə baş-
lamasının vacibliyi bildirilib. 

Eyni zamanda, humanitar 
məsələlər, baza infrastruktu-
runun bərpası, o cümlədən 
qaçqınların və müvəqqəti 
köçkünlərin daimi yaşayış 
yerlərinə qaytarılması üçün 
layiqli və təhlükəsiz şəraitin 
yaradılması məsələləri 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb”.

Xatırladaq ki, Qeyr 
Pederson BMT baş kati-
binin xüsusi nümayəndəsi 
vəzifəsinə bu il yanvarın 
7-dən başlayıb. O, son 7 il 
ərzində Suriya böhranının 
həllinə cəlb olunmuş 4-cü 
diplomatdır. Onun sələfi Staf-
fan de Mistura çox çalışsa 
da, ölkədə konstitusiya isla-
hatları aparmaq, bu əsasda 
yeni seçkilər keçirmək və 
real siyasi nizamlamaya nail 
olmaq üçün Suriya Kons-
titusiya Komitəsini yarada 
bilməyib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Özbəkistan Prezidenti Berlində görüşlər keçirib 
 � Özbəkistanın dövlət başçısı Şavkat 

Mirziyoyev rəsmi səfərlə Almaniyada 
olub. “Anadolu” agentliyi xəbər verir ki, 
Özbəkistan Prezidenti Berlində Almaniya 
rəsmiləri ilə bir sıra mühüm görüşlər keçirib. 

Almaniya Kansleri Angela 
Merkel ali qonaq ilə görü-
şü zamanı bildirib ki, rəsmi 
Berlin Özbəkistanı özünün 
zamanın sınağından keçən 
etibarlı tərəfdaşı hesab edir. 

Kansler Özbəkistanın 
hazırkı liderinin həyata keçir-
diyi uğurlu islahatları yüksək 
qiymətləndirib. Liderlər iki 
ölkə arasında iqtisadiyyat, 
ticarət, maliyyə, təhsil, elm və 
innovasiyalar sahələrində bir 
sıra mühüm sənədləri imzala-
yıblar. 

Şavkat Mirziyoyev 
paytaxtın Belvyu sarayında 
Almaniya Prezidenti Frank-

Valter Ştaynmayer ilə də 
görüşüb. 

Prezidentlər rəsmi 
Berlinlə Daşkənd arasında si-
yasi dialoqu dərinləşdirməyi, 
qarşılıqlı faydalı iqtisa-
di əməkdaşlığı daha da 
gücləndirməyi qərara alıblar. 
Özbəkistan Prezidenti al-
maniyalı həmkarını ölkəsinə 
cavab səfərinə dəvət edib. 
Dəvət dərin məmnunluq hissi 
ilə qəbul edilib. 

Almaniyaya səfəri 
çərçivəsində Özbəkistanın 
dövlət başçısı Bundestaqın 
sədri Volfqanq Şöyble ilə 
də görüşüb. Müzakirələr 

zamanı dövlətlər arasın-
da parlament əlaqələrinin 
genişləndirilməsinin vacibliyi 
vurğulanıb. 

Qeyd etmək lazımdır 
ki, son illər iki ölkə arasın-
da iqtisadi əlaqələr uğurla 
genişlənir. Hazırda Almaniya 
şirkətləri Özbəkistanda dəyəri 
8 milyard olan iri layihələr 

icra edirlər. Ş.Mirziyoyev 
Berlində, həmçinin bir 
sıra iri alman şirkətlərinin 
rəhbərləri ilə görüşərək onları 
Özbəkistan iqtisadiyyatına 
daha çox sərmayə yatırmağa 
səsləyib. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

 � Rusiya və NATO-ya üzv ölkələrin 
səfirlərinin Brüsseldə görüşü keçiriləcək. 
TASS-ın yaydığı xəbərdə bildirilir ki, siyasi 
dialoqun davamı üçün nəzərdə tutulan 
görüş yanvarın 25-də reallaşa bilər.

Həmçinin iclasın 
ABŞ-ın Rusiyaya Yaxın 
və Orta Mənzilli Nüvə 
Müqaviləsindən irəli gələn 
öhdəlikləri yerinə yetirməsi 
üçün verdiyi 60 günlük 
müddətin başa çatmasına 
yaxın baş tutması diqqət 
çəkib.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın 
Rusiyaya müqaviləyə dair 
öhdəliklərini yerinə yetirməsi 
üçün verdiyi müddət 2 fev-
ralda tamam olur.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya və NATO 
arasında görüş 

keçiriləcək

Suriyada 
silah anbarı

 � Suriyada xidmət edən Rusiya 
hərbçiləri Deraa əyalətində yaraqlılara 
məxsus silah anbarı aşkar ediblər. 

Rusiya hərbçilərinin 
Suriyadakı nümayəndəsi 
Valeri Şkolnik bildirib ki, silah 
anbarında tank əleyhinə 
qumbaraatan, qumbara, 
müxtəlif silahlar, güllələr və s. 
aşkar edilərək götürülüb.

TASS-a müsahibəsində 
Valeri Şkolnik bildirib ki, hərbi 
sursatlar Fransada və ABŞ-
da istehsal edilib.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Neftin qiyməti
 � Londonun “İCE” Birjasının 

məlumatına görə, “Brent” markalı neftin 
bir bareli 62,16 dollar olub. 

Nyu-York Əmtəə birjasının məlumatına görə, Texas 
sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir bareli 
53,36 dollar olub. Azərbaycanın “AzeriLight” markalı nefti-
nin bir bareli 64,25 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ neft hasilatını rekord 
həddə çatdırmasaydı, dünya bazarında “qara qızıl”ın 
qiyməti daha çox artardı.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”


