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Şri-Lanka Demokratik Sosialist 
Respublikasının Prezidenti zati-aliləri 

cənab Maytripala Sirisenaya
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik 

Günü münasibətilə Sizə və xalqınıza öz 
adımdan və Azərbaycan xalqı adından 
təbriklərimi yetirirəm.

Belə bir əlamətdar gündə Sizə 
möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, 

dost Şri-Lanka xalqına sülh və firavanlıq 
arzulayıram. 

Hörmətlə, 
İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2019-cu il

3 74 8

Polşa ərazisində 
ABŞ-ın nüvə 
silahının 
yerləşdirilməsini 
istəmir

“Fitch”: Bu il 
Azərbaycanda 
ÜDM 3,5 faiz 
artacaq

Muğamın 
tədrisində 
elmi-metodik 
üsullara 
üstünlük 
verilməlidir

Ali mükafatlar və 
milyonların 
qəlbindəki inam, 
sevgi, etimad

Tərtər rayonunda Olimpiya İdman 
Kompleksinin tikintisinin başa 

çatdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

1. Tərtər rayonunda Olimpiya İdman 
Kompleksinin tikintisinin başa çatdırılma-
sı məqsədilə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 
890 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə 
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya 
xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 
bölgüsü”nün 1.20.4-cü yarımbəndində 
göstərilmiş məbləğin 10 933 900 (on 

milyon doqquz yüz otuz üç min doqquz 
yüz) manatı Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyinə ayrılsın. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu sərəncamın 1-ci hissəsində 
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin 
etsin. 

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 2 fevral 2019-cu il

Azərbaycan Ordusu gənclərinin 
ümumrespublika toplantısı keçirilib

Toplantıda Azərbaycan 
Prezidenti Administrasiyası-
nın hüquq-mühafizə orqanları 
ilə iş və hərbi məsələlər üzrə 

köməkçisi-şöbə müdiri Fuad 
Ələsgərov, müdafiə  naziri, 
general-polkovnik Zakir 
Həsənov, nazirliyin rəhbərliyi, 

veteranlar, Azərbaycan 
Ordusunda xidmət edən 
gənclər, Aprel zəfərinin 
qazanılmasında, həmçinin 
Naxçıvanın Günnüt və digər 
strateji yüksəkliklərinin azad 
edilməsində xüsusi xidmətləri 
olmuş hərbi qulluqçular, 
mətbuat və ictimaiyyət 

nümayəndələri iştirak ediblər.
Toplantıdan əvvəl Fəxri 

xiyabanda ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsi, eləcə 

də Şəhidlər xiyabanında 
Azərbaycanın müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizədə canlarından 
keçən qəhrəman Vətən 
övladlarının məzarları ziyarət 
olunub.

Tədbir  iştirakçıları 
“Heydər Əliyev və 
Azərbaycan gəncliyi”, 
“Gənclərə qayğı 
Azərbaycanda dövlət 
siyasətinin mühüm tərkib 
hissələrindən biridir” və “Ordu 
gəncləri böyük qüvvədir” 
mövzularında fotosərgilərə 
baxıblar. Prezidentin fərdi 
təqaüdçüsü, polkovnik Abdul-
la Qurbani qonaqlara sərgilər 
barədə ətraflı məlumat verib. 

A.Qurbani hər il 
ölkəmizdə geniş qeyd edilən 
Azərbaycan Gəncləri Günü-
nün ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Sərəncamı ilə təsis 
olunduğunu diqqətə çatdı-
rıb. Vurğulanıb ki, bu, ulu 

öndərimizin Azərbaycan 
gəncliyinə ali diqqət və 
qayğısının bariz nümunəsidir. 
 Prezident İlham Əliyev 
gənclər siyasətində yeni 

mərhələnin başlanğıcını 
qoyub. Gənclərə qayğı bu 
gün ölkəmizdə milli dövlət 
siyasətinin ən mühüm 
istiqamətlərindən birinə 
çevrilib.

Sonra ulu öndər Heydər 
Əliyevin və şəhidlərin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad edi-
lib, dövlət himni ifa olunub.

Toplantıda dövlət gənclər 
siyasəti ilə bağlı videoçarx 
nümayiş olunub, ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin və 
dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin gənclərlə bağlı 
fikirləri səsləndirilib. 

Cəbhə bölgəsindən 
gəlmiş gənc zabit, mayor Or-
xan Rüstəmov qeyd edib ki, 
bir gün əvvəl Gənclər Günü 
münasibətilə keçirilən respub-
lika toplantısında Azərbaycan 
Prezidenti, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin proqram 
xarakterli nitqi hər bir Vətən 
əsgərinin də döyüş ruhu-
nu, vətənpərvərlik hissini 
artırıb. Bu gün biz bura 
Prezidentimizə, Vətənimizə, 
xalqımıza, dövlətimizə 
sədaqətimizi bəyan etmək 
üçün toplaşmışıq. 

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin hüquq-mühafizə 
orqanları ilə iş və hərbi 
məsələlər üzrə köməkçisi –
şöbə müdiri Fuad Ələsgərov 
tədbirdə çıxış edərək hərbçi 
gənclərimizi Azərbaycan 
Gəncləri Günü münasibətilə 
təbrik edib. Prezidentin 
köməkçisi vurğulayıb ki, 
Azərbaycan Gəncləri Gününün 
təsis edilməsi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Gənclərə xüsusi qayğı-
nın Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin də daim diqqət 
mərkəzində olduğunu qeyd 
edən Fuad Ələsgərov deyib 
ki, dövlətimizin başçısının 
sərəncamları ilə təsdiq edilən 
gənclər sahəsində strategi-
ya və dövlət proqramlarının 
məqsədi ölkəmizdə gənclər 
siyasətinin daha səmərəli 
həyata keçirilməsinə nail 
olmaq, cəmiyyətin bütün 
sahələrində gənclərin fəal 

iştirakına şərait yaratmaq, 
onların yaradıcı potensi-
alının üzə çıxarılmasını 
dəstəkləməkdir. 

(ardı 2-ci səhifədə)

 � 2 Fevral  Azərbaycan Gəncləri 
Günü münasibətilə Silahlı Qüvvələrin Təlim 
və Tədris Mərkəzində Azərbaycan Ordusu 
gənclərinin ümumrespublika toplantısı 
keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il  
30 iyun tarixli 518 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi və 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik 
qeydiyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 15 iyul tarixli 
374 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası-

nın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq, “Azərbaycan Respublikasında dövlət 
daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
29 iyun tarixli 1197-VQ nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2001-ci il 30 iyun tarixli 518 nömrəli Fərmanı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2001, № 6, maddə 416; 2004, № 
6, maddə 440, № 9, maddə 674; 2005, № 6, 
maddə 491, № 12, maddə 1102; 2006, № 7, 
maddə 592, № 8, maddə 659; 2007, № 6, 
maddə 615, № 9, maddə 869, № 10, maddə 
947, № 11, maddə 1106; 2008, № 3, maddə 
168, № 8, maddə 719; 2009, № 5, maddə 
322, № 12, maddə 983; 2010, № 2, maddə 
83, № 3, maddə 185; 2011, № 2, maddə 85, 
№ 6, maddə 508, № 9, maddə 791; 2012, 
№ 9, maddə 852; 2013, № 5, maddə 511, № 
11, maddə 1320; 2014, № 12, maddə 1573; 
2015, № 2, maddə 127, № 6, maddə 697, № 
12, maddə 1474; 2016, № 3, maddə 455, № 
6, maddə 1070, № 12, maddə 2057; 2017, 
№ 5, maddə 783, № 10, maddə 1796; 2018, 
№ 6, maddə 1204, № 10, maddə 2012) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 3.1.4-cü yarımbənddə “dövlət 

daktiloskopik qeydiyyatının keçirilməsini” 
sözləri “Azərbaycan Respublikasında dövlət 
daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət daktilos-
kopik və genom qeydiyyatının aparılmasını” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. aşağıdakı məzmunda 3.1.4-1-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.4-1. əldə edilmiş daktiloskopik 
məlumatların, bioloji material və məlumatların 
müvafiq olaraq ölkə üzrə vahid daktiloskopik 
məlumat bankında və DNT məlumat bankın-
da saxlanılmasını təmin edir;”.

2. “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət daktiloskopik qeydiyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2000-ci il 15 iyul tarixli 374 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 7, 
maddə 514; 2002, № 8, maddə 478; 2010, 
№ 4, maddə 288; 2014, № 9, maddə 1052) 
ləğv edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2019-cu il



3 fevral 2019-cu il, bazar2
“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 yanvar tarixli 
261 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun 
tarixli 1223-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə 
əlaqədar qərara alıram:

“Notariat haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci 
il 18 yanvar tarixli 261 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2000, № 1, maddə 40; 2001, № 10, 
maddə 640; 2002, № 8, maddə 478; 2003,  
№ 6, maddə 290; 2005, № 8, maddə 717; 
2006, № 1, maddə 9, № 7, maddə 590;  
2007, № 6, maddə 606; 2008, №3, maddə  
174; 2009, № 1, maddə 9, № 2, maddə 71; 
2010, № 7, maddə 610; 2011, № 9, maddə 795,  
№ 12, maddə 1128) 3-cü hissəsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. üçüncü abzasda “76-cı maddəsinin 
dördüncü hissəsində” sözləri “76-cı maddəsinin 

doqquzuncu hissəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;
2. dördüncü abzasda “74-cü maddəsinin 

altıncı hissəsində” sözləri “, 74-cü maddəsinin 
yeddinci hissəsində və 76-cı maddəsinin altıncı 
hissəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;

3. aşağıdakı məzmunda on doqquzuncu və 
iyirminci abzaslar əlavə edilsin:

“həmin Qanunun 79-cu maddəsində (birinci 
və ikinci hallarda) “müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının informasiya sistemi” dedikdə 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
“Elektron notariat” informasiya sistemi nəzərdə 
tutulur; 

həmin Qanunun 79-cu maddəsində (üçüncü 
halda) “müvafiq icra hakimiyyəti orqanının infor-
masiya sistemi” dedikdə Azərbaycan Respubli-
kası Ədliyyə Nazirliyinin “Elektron icra” informa-
siya sistemi nəzərdə tutulur.”. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 fevral 2019-cu il

Umud Şirinov: Bu, bir daha göstərdi ki, 
İlham Əliyev hər bir azərbaycanlının Prezidentidir

 � Bizə verdikləri yüksək qiymətə görə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlığımızı bildiririk. Dövlətimizin başçısının sərəncamına əsasən 
“İgidliyə görə” medalı ilə təltif olunmağımız bizi hədsiz dərəcədə sevindirdi. 

Bu fikirləri açıqlamasında Ukraynada yaşa-
yan soydaşımız Umud Şirinov söyləyib. 

“Doğma Vətəndə çox böyük hörmət və 
diqqətlə qarşılandıq. Azərbaycan Prezidenti-
nin bizə olan diqqətini isə xüsusi qeyd etmək 
istəyirəm. Bu, bir daha göstərdi ki, İlham Əliyev 
hər bir azərbaycanlının Prezidentidir. Hansı 
ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq bütün 
soydaşlarımız Azərbaycan dövlətinin, onun 
rəhbərinin qayğısını hiss edir. Dövlətimizin 
başçısının bizim Ukraynada həyatları təhlükəyə 
məruz qalmış insanları xilas etməyimizi 
qəhrəmanlıq adlandırmasından qürur duyduq”, - 
deyə Umud Şirinov deyib.   

Xatırladaq ki, yanvarın sonlarında axşam 
saatlarında Nikolayev şəhərinin Zayçevskoye 
kəndi yaxınlığında yük maşınından qopan qoş-
qu üç nəfərdən ibarət ailənin içərisində olduğu 
minik avtomobilinə çırpılıb. Qəza nəticəsində 
minik avtomobili alışıb. Hadisə zamanı yol-
dan keçən Umud və Sabir Şirinov qardaşları 
40 metr aralıda aşmış avtomobili görüblər və 
onun içindən uşaq çığırtısını eşidiblər. Şirinov 
qardaşları həyatlarını təhlükə altında qoyaraq 

yanan avtomobildən uşağı çıxarmağa tələsiblər. 
Maşının yan şüşələrini sındırsalar da, bir nəticə 
hasil olmayıb. Sonra arxadan yük yerinin qapı-
sını sındıraraq avtomobilə daxil olublar.

Bu dəfə onlar ağlayan 3 yaşlı uşağı və onun 
anasını avtomobildən çıxara biliblər. Maşında 
ön oturacaqların arasında ailə başçısı qalmışdı. 
Onu çıxarmaq praktiki olaraq qeyri-mümkün idi, 
alov isə boru vasitəsilə sürətlə qaz balonuna 
yaxınlaşırdı. Ətrafdakılar qışqırırdılar ki, qaçın, 
indi partlayış olacaq. Şirinov qardaşları isə aşkar 
təhlükəyə baxmadan yük yerindən içəri daxil 
olub, oturacaqları sındırıb və kişini dartıb çıxarıb-
lar. O, huşsuz vəziyyətdə salonda ilişib qalmışdı.

Ailənin hər üç üzvü xilas ediləndən, 
təxminən, bir dəqiqə sonra maşındakı qaz 
balonu partlayıb.

Prezident İlham Əliyev göstərdikləri şəxsi 
şücaətə görə Sabir və Umud Şirinov qardaş-
larının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi 
barədə sərəncam imzalayıb.

Emil HÜSEYNLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kiyev

Azərbaycan Ordusu gənclərinin 
ümumrespublika toplantısı keçirilib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Fuad Ələsgərov dövlətimizin 

başçısının Azərbaycan Gəncləri 
Gününə həsr olunmuş respublika 
toplantısında gənclərə tövsiyələr 
verməsini, fəal gənclərin bir qrupu-
nu mükafatlarla təltif etməsini ölkə 
gəncliyinə göstərilən yüksək diqqət 
və qayğının təzahürü olduğunu 
vurğulayıb. Qeyd olunub ki, bu gün 
Azərbaycan gəncliyi ölkəmizin icti-
mai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 
həyatında fəal iştirak edir. Silahlı 
Qüvvələrimizdə xidmət edən əsgər 
və zabitlərin böyük əksəriyyəti 
gənclərdən ibarətdir. Minlərlə gənc 
əsgər və zabitimiz təcavüzkar 
Ermənistan ordusuna qarşı 
döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib, 
Vətən uğrunda canlarını və sağ-
lamlıqlarını qurban verib, adlarını 
müasir hərb tariximizə qızıl hərflərlə 
yazdırıblar. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşləri zamanı xalqımıza qələbə 
sevinci bəxş edən döyüşçülərin ara-
sında gənclər çoxluq təşkil edirdi. 

Düşmənə qarşı hərbi 
əməliyyatlarda şücaət göstərmiş 
qəhrəman əsgər və zabitlərimizlə 
xalqımızın qürur duyduğunu 
vurğulayan Prezidentin köməkçisi 
deyib: “Torpaqları hələ də işğal 
altında olan Azərbaycan üçün ordu 
quruculuğu ən vacib məsələlərdən 
biridir. Bu sahədə indiyədək çox iş 
görülüb. Azərbaycan hərbi-texniki 
sahədə dünyanın qabaqcıl ölkələri 
ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirib, 
ordumuz ən müasir silahlar, reaktiv 
artilleriya və hava hücumundan 
müdafiə sistemləri, hərbi təyyarələr, 
gəmilər və digər texnika ilə təchiz 
olunub. Bununla yanaşı, ölkəmizdə 
güclü müdafiə sənayesi yaradılıb, 
20-dən çox hərbi zavod inşa edilib. 
Bu zavodlarda 1200 adda hərbi 
təyinatlı məhsullar istehsal olunur”. 

Görülmüş işlərin nəticəsi olaraq 
bu gün Azərbaycan Ordusunun 
dünyanın ən güclü orduları sı-
rasında yer aldığını vurğulayan 
Fuad Ələsgərov bildirib ki, 2016-cı 
ilin Aprel döyüşləri və 2018-ci ilin 
mayında aparılmış uğurlu əməliyyat 
nəticəsində torpaqlarımızın bir 
hissəsi işğaldan azad edilib, strateji 
yüksəkliklər Ordumuzun nəzarəti 
altına keçib. Böyük məharət 
və peşəkarlıqla həyata keçiril-
miş bu əməliyyatlar Azərbaycan 
hərbçilərinin qəhrəmanlığını, ordu-
muzun yüksək döyüş qabiliyyətini 
bir daha nümayiş etdirib. 

Xüsusi vurğulanıb ki, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev 
Azərbaycan Ordusunun döyüş 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə ya-
naşı, hərbçilərin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsini də həmişə diqqət 
mərkəzində saxlayır. Son illər 
xeyli sayda hərbi şəhərcik yara-
dılıb, hərbi hissələrimizin 80 faizi 
yenilənib və ya əsaslı təmir edilib. 
Ötən ilin dekabrında paytaxtın 
Sabunçu rayonunda 400-dək hərbi 
qulluqçuya yeni mənzillər verilib. 
Bu işlərin gələcəkdə də davam 
etdirilməsi nəzərdə tutulur. 

Orduda xidmət edən zabit 
və əsgərlərin vətənpərvərliyinin 
vacib amil olduğunu deyən Fuad 
Ələsgərov yuxarı sinif şagirdlərinin 
hərbi hissələrə səfərlərinin, 
qəhrəman əsgər və zabitlərimizlə 
görüşlərinin, “Əsgərə məktub” və 
digər sosial tədbirlərin təşkilinin, 
görkəmli şəxsiyyətlərin, ictimai 
xadimlərin əsgərlərimizə tez-tez baş 
çəkmələrinin bu baxımdan önəmini 
qeyd edib. 

Aprel döyüşlərinin 
qəhrəmanlarından biri, “Azərbaycan 
bayrağı” ordenli Tahir Misirxanov 
işğal altındakı bütün torpaqlarımızın 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə düşmən tapdağından 
azad ediləcəyinə və böyük qələbə 
bayramının qeyd olunacağına 
əminliyini bildirib. Aprel döyüşləri 
ilə bağlı xatirələrini bölüşən 
T.Misirxanov deyib: “Mən xidmət 
etdiyim hərbi hissənin, birliyin 
gəncləri adından Prezidentimizi və 
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyini, 
eləcə də bütün toplantı iştirakçıla-
rını əmin edirəm ki, aprel zəfərini 
təkrarlamağa və Qarabağa böyük 
qayıdışı təmin etməyə hər an hazı-
rıq və buna qadirik. Hərbçi gənclər 
böyük qüvvədir və fəxr edirəm ki, 
mən də onların sıralarındayam”. 

Cəmşid Naxçıvanski adı-
na Hərbi Liseyin yetirməsi, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, 
şəhid mayor Rasim İbrahimovun 
yolunu davam etdirən oğlu, Hərbi 

Hava Qüvvələrinin Aviasiya manqa-
sının texniki istismar hissəsinin rəisi 
kapitan Nizami İbrahimov atasının 
Vətən uğrunda son gülləsinədək 
vuruşduğunu, yaralanmasına bax-
mayaraq, düşmənə təslim olmadığı-
nı, qumbaranı sinəsinə sıxaraq bir 
neçə düşmən zabitini məhv etdiyini 
və şəhidlik zirvəsinə ucaldığını 
bildirib. Atasına Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı adının ölümündən iki 
il sonra ulu öndərimizin fərmanı ilə 
verildiyini xatırladan gənc kapitan 
onların ailəsinin dövlət tərəfindən 
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunduğu-
nu deyib.

Şəhid ailələrinə göstərilən 
qayğıya görə minnətdarlığın bildirən 
N.İbrahimov deyib: “Yenidən 
Prezident seçiləndən sonra cənab 
İlham Əliyevin ilk sərəncamı şəhid 
ailələri ilə bağlı oldu. Dövlətimizin 
başçısı yanvarın 28-də şəhid ailələri 
ilə görüşdü. Şəhid vərəsələrinə 
birdəfəlik yardım kartları təqdim 
olundu, yeni sərəncam imzalandı. 
Şəhid ailələrinə verilən Prezident 
təqaüdünün artırılması haqqında 
növbəti sərəncam bizi bir daha 
sevindirdi”.

Aprel döyüşləri zamanı 
ermənilərin təxribatlarının qarşı-
sını alarkən düşmənin 12 hərbi 
texnikasını və xeyli canlı qüvvəsini 
məhv etdiyinə görə 3-cü dərəcəli 
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə 
təltif olunan, tank əleyhinə divizi-
onun komandiri mayor Mirdamət 
Bağıyev bildirib ki, nizami 
Azərbaycan Ordusunu yaratması 
ulu öndər Heydər Əliyevin xalqı-
mız və dövlətimiz qarşısında ən 
böyük xidmətlərindən biridir. Bu 
ordu dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı 
sayəsində daha da güclənərək 
istənilən döyüş əmrini, hücum tap-
şırığını yerinə yetirməyə hər an ha-
zır olan mütəşəkkil hərbi qüvvəyə 
çevrilib. Orduda xidmət illərinin 
İlham Əliyevin prezidentlik dövrünə 
təsadüf etdiyini vurğulayan zabit 
deyib: “Dəfələrlə Ali Baş Koman-
danımızla görüşmək şərəfinə 
nail olmuşam. Aprel döyüşlərinin 
ildönümündə Prezidentimizin 
qəbulunda olduğum günü ömrüm 
boyu unutmayacağam”.

Ötən ilin mayında Gün-
nüt zəfərinin qazanılmasında 
müstəsna xidmətləri olan Naxçıva-
nın qəhrəman müdafiəçilərindən 
kapitan Əlqəm Gözəlov ulu öndər 
Heydər Əliyevin qurucusu oldu-
ğunu milli ordumuzun ilk təməl 
daşının Naxçıvanda qoyulduğunu 
vurğulayaraq deyib: “Azərbaycan 
Ordusunda ilk dəfə Naxçıvanda 
hərbi hissələrə döyüş bayraqları 
təqdim olundu. Həmin bayraqları 
Prezidentimiz, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyev təqdim etdi. Nax-
çıvanda ilk diviziya, ilk Əlahiddə 
Ümumqoşun Ordu yaradıldı. Bizə 
ulu öndərimizdən miras qalmış 
azərbaycançılıq məfkurəsi ən 
kəsərli silahımızdır. Biz bu torpa-
ğın, Odlar diyarının övladlarıyıq, 
gəncləriyik. Bizim bir vətənimiz var. 
O da azad, müstəqil, yenilməz, 
gündən-günə çiçəklənən, güclü və 
qüdrətli ordusu ilə fəxr etməyə haq-
qı olan doğma Azərbaycandır”.

İştirakçısı olduğu Günnüt 
əməliyyatı haqqında danışan 
gənc kapitan deyib: “Bu uğurlu 
əməliyyat düşmənlərimizi lərzəyə 
salıb və onlar çətin ki, özlərinə 

gələ bilsinlər. Mühüm strateji 
yüksəkliklərin qısa vaxt ərzində 
azad edilməsi, 11 min hektar 
ərazinin nəzarətə götürülməsi hərb 
tarixində görünməyən hadisədir. Bu 
möhtəşəm qələbənin qazanılmasın-
da fərqlənən hərbi hissənin döyüş 
bayrağını Bakıya gətirərək Azadlıq 
meydanında nümayiş etdirdik”. 

Yunan-Roma güləşi üzrə Avropa 
və dünya çempionu, Mərkəzi Ordu 
İdman Klubunun taqım komandiri, 
leytenant Həsən Əliyev ulu öndər 
Heydər Əliyevin ölkəmizdə idmanın 
və bədən tərbiyəsinin inkişafına 
da daim böyük qayğı göstərdiyini 
vurğulayıb. O deyib ki, ordumuzun 
idmançıları ölkəmizin şanlı idman 
salnaməsinə parlaq səhifələr 
yazıb, olimpiadalarda, mötəbər 
idman yarışlarında Azərbaycan 
bayrağını dalğalandırıb, himnimizi 
səsləndiriblər. Müdafiə Nazirliyinin 
rəhbərliyi orduda bədən tərbiyəsi və 
idmanın inkişafına, kütləviliyinə cid-
di diqqət yetirir. Bu sahədə Mərkəzi 
Ordu İdman Klubunun xidmətləri 
danılmazdır. Hərbçi-idmançılarımız 
Beynəlxalq Hərbi İdman Şurasının 
xətti ilə keçirilən beş ümumdünya 
hərbi idman oyununda 78 qızıl, 64 
gümüş və 98 bürünc medal qaza-
nıblar.

Hərbi Dəniz Qüvvələrində 
xidmət edən baş leytenant Ariz 
Qəhrəmanov bildirib ki, digər 
qoşun növləri kimi, Hərbi Dəniz 
Qüvvələrimiz də ümummilli liderimi-
zin sayəsində yenidən formalaşıb 
və hazırda mütəşəkkil qüvvəyə 
çevrilib. Döyüş gəmilərinin və 
qüvvələrinin iştirakı ilə keçirilən son 
irimiqyaslı təlimlər bir daha göstərdi 
ki, hərbi dənizçilərimiz istənilən 
döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə 
hazır və qadirdirlər. 

Ariz Qəhrəmanov deyib ki, 
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin Puta 
əsas baza məntəqəsinin və ba-
zada xidmət edən, əksəriyyəti 
gənclərdən ibarət zabit, miçman və 
çavuşların sosial-məişət və mənzil 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
tikilən yaşayış binalarının və digər 
hərbi obyektlərin açılışında şəxsən 
iştirakı hərbi dənizçilərdə böyük ruh 
yüksəkliyi yaradıb. 

Qeyd edilib ki, 2015-ci ildən 
başlayaraq keçirilən Beynəlxalq 
Ordu Oyunlarının “Dəniz kuboku” 
müsabiqəsində Azərbaycan Hərbi 
Dəniz Qüvvələrinin birinci yeri 
tutması mühüm nailiyyətdir. Baş 
leytenant hərbi dənizçilərin qarşıya 
qoyulan vəzifələrin öhdəsindən 
bundan sonra da layiqincə 
gələcəklərinə, digər qoşun növləri 
ilə birlikdə hərb tariximizə parlaq 
səhifələr yazacaqlarına əminliyini 
bildirib. 

Ötən il keçirilən möhtəşəm 
hərbi paradlarda öz məharətlərini 
göstərən təyyarəçi kapitan Məzahir 
Səfərov 2001-ci ilin avqustun-
da indiki Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi 
məzunlarının ilk buraxılışında 
ulu öndərimizin xeyir-duasını 
məmnunluqla xatırladıb. Hazırda 
Azərbaycanın milli şahinlərinin əsl 
peşəkarlıq xüsusiyyətlərinə malik 
olduqlarını vurğulayan M.Səfərov 
deyib ki, pilotlarımız hərbi parad-
larda peşəkarlıqlarını bir daha 
nümayiş etdirərək ulu öndərimizin 
arzularını gerçəkləşdiriblər. “Fəxr 
edirəm ki, mən də Azərbaycanın 

milli şahinlərindən biriyəm. Lələtəpə 
istiqamətində erməni işğalçılarına 
qarşı əks-hücum əməliyyatlarında 
qəhrəmanlıqlar göstərərək şəhidlik 
zirvəsinə ucalmış milli pilotlarımız 
Təbriz Musazadə, Urfan Vəlizadə 
və Əbu Bəkr İsmayılovun intiqa-
mını almaq, işğal altındakı bütün 
torpaqlarımızı azad etmək üçün Ali 
Baş Komandanın əmrini gözləyir və 
zəfər yürüşünə hazırıq”, - deyə pilot 
bildirib. 

Cəmşid Naxçıvanski adına 
Hərbi Liseyin kursantı Tapdıq 
Mansurov xalqımızın haqlı olaraq 
“Heydər Əliyev məktəbi” adlan-
dırdığı liseydə təhsil almaqdan, 
yeniyetmə vaxtlarından əsgər 
çəkməsi, uniforma geyinməkdən 
qürur duyduğunu qeyd edib. Hərbi 
Liseyin yetirmələri arasında 20-dən 
çox general və admiralın, 10-dan 
çox Milli Qəhrəmanın olduğunu vur-
ğulayan kursant deyib: “Biz Heydər 
Əliyevin arzuları, Prezident İlham 
Əliyevin ümidləri və ordumuzun 
gələcəyiyik. Mən Cəmşid Naxçı-
vanski adına Hərbi Liseydə təhsil 
almağımla qürur duyur, zabit olaca-
ğım günü səbirsizliklə gözləyirəm”.

Müdafiə naziri, general-pol-
kovnik Zakir Həsənov tədbirdə 
çıxış edərək Azərbaycan Gəncləri 
Günü münasibətilə hərbçi gəncləri 
təbrik edib. Ordumuzun döyüş 
qabiliyyətindən danışan müdafiə 
naziri bildirib ki, Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin qüdrətinin artırılma-
sının əsasında dövlətimizin və 
onun rəhbərliyinin yüksək diqqət 
və qayğısı dayanır. Hərbi büdcəmiz 
ildən-ilə artır, hərbi qulluqçuların 
sosial-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması istiqamətində ardıcıl 
tədbirlər həyata keçirilir.

Müdafiə naziri deyib ki, son 
illərdə ölkəmizin dinamik iqtisadi 
inkişafı və ordumuzun güclənməsi 
dövlətimizin başçısının uğurlu 
siyasətinin nəticəsidir. Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində 
son illərdə ordumuzun döyüş 
qabiliyyəti daha da yüksəlib, maddi-
texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə 
möhkəmləndirilib.

Sonra Azərbaycan Ordu-
su gənclərinin ümumrespublika 
toplantısının iştirakçıları adından 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 
Baş Komandanı İlham Əliyevə 
müraciət qəbul olunub. Müraciətdə 
deyilir: “Əmin ola bilərsiniz ki, biz 
həqiqətən Vətən uğrunda, torpaq 
uğrunda canımızdan keçməyə, 
işğal altında olan torpaqlarımızı 
azad etməyə, ərazi bütövlüyümü-
zü təmin etməyə hər an hazırıq. 
Hərbi paradlarda cüzi hissəsini 
nümayiş etdirdiyimiz ən müasir 
hərbi texnikalarımız, zenit-raket 
komplekslərimiz, artilleriya qurğu-
larımız, aviasiya vasitələrimiz və ilk 
növbədə, Azərbaycan əsgərinin dö-
yüş ruhu, mənəvi-psixoloji hazırlığı, 
peşəkarlığı, yüksək vətənpərvərlik 
hissi bunu deməyə əsas verir. Biz 
Sizin arzularınızı gerçəkləşdirəcək, 
digər əzəli torpaqlarımızı işğaldan 
azad edərək orada bayrağımızı 
dalğalandıracağıq”.

Azərbaycan Ordusu gənclərinin 
ümumrespublika toplantısı Ali Baş 
Komandana ünvanlanan “Zəfər 
marşı”nın ifası ilə başa çatıb.

AZƏRTAC

“İntellektual Klubların Gənclər 
Kuboku” yarışına start verilib
Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən yarışda  

70 komandadan 500-dək gənc qatılıb
 � 2 Fevral  

Azərbaycan Gəncləri 
Günü münasibətilə 
Azərbaycan 
Respublikası Gənclər 
Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Bakı Konqres 
Mərkəzində “İntellektual 
Klubların Gənclər 
Kuboku” bilik yarışına 
start verilib.

Yarışın açılışında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiya-
sının gənclər siyasəti və 
idman məsələləri şöbəsinin 
müdiri, Gənclər Fondunun 
Müşahidə Şurasının sədri 
Yusuf Məmmədəliyev, Milli 
Məclisin deputatları, ali təhsil 
ocaqlarının rektorları, gənclər 
təşkilatlarının nümayəndələri, 
həmçinin Gənclər Fondundan 
qrant almış fiziki şəxslər iştirak 
ediblər.

Əvvəlcə Azərbaycan 
Respublikasının dövlət himni 
səsləndirilib.

Tədbirin açılış 
mərasimində çıxış edən 
Gənclər Fondunun icraçı 
direktoru Fərid Cəfərov iki gün 
davam edəcək intellektual 
bilik yarışının iştirakçılarına 
uğurlar arzulayıb. O deyib ki, 
fond belə yarışların təşkilində 
bundan sonra da gənclərə 
dəstək verəcək. Artıq 22 
ildir ölkəmizdə hər il fevralın 
2-si Azərbaycan Gəncləri 
Günü kimi qeyd olunur. Hər 
il bu günlə bağlı müxtəlif 
tədbirlər keçirilir. Bu yarış da 
Azərbaycan Gəncləri Günü 
münasibətilə keçirilən silsilə 
tədbirlər çərçivəsində təşkil 
olunub. 

“Gənclər Fondu 
gənclərdən gələn təkliflər 
və müraciətlər əsasında 
ölkəmizdə ilk dəfə olaraq çox-
növçülük formatında intellektu-
al bilik yarışının keçirilməsinə 
qərar verib. Yarışda iştirak 
üçün 220-dən çox komanda 
müraciət edib. Onlardan 70-i 

bu turnirdə iştirak hüququ 
qazanıb. Turnirdə 70 koman-
danın tərkibində 500-dək gənc 
iştirak edir. Bu komandala-
rın 20-si ölkəmizin müxtəlif 
regionlarını təmsil edir. Ümid 
edirəm ki, gələcəkdə koman-
daların sayı daha da artacaq. 
Gələcəkdə daha genişmiq-
yaslı və uzunmüddətli yarış 
keçirməyi düşünürük”, - deyə 
Fərid Cəfərov vurğulayıb. 

Milli Məclisin gənclər və 
idman komitəsinin sədr müa-
vini Şahin İsmayılov Prezident 
İlham Əliyevin dəstəyi və atdı-
ğı addımlar sayəsində ölkədə 
gənclər sahəsində mühüm 
nailiyyətlərin qazanıldığını 
vurğulayıb. O bildirib ki, bu gün 
Azərbaycan dövləti öz gəncləri 
ilə fəxr edir. Azərbaycanda 
sağlam, fəal gənclik durmadan 
inkişaf edir. 

İntellektual yarışların 
gənclərin inkişafında, bilik və 
dünyagörüşlərinin artırılmasın-
da önəmini vurğulayan Şahin 
İsmayılov deyib ki, ölkəmizdə 
belə yarışların keçirilməsi 
ənənəvi hal alıb. Azərbaycan 
gəncliyi ilə bağlı qəbul edilən 
dövlət proqramlarında da bu 
qəbildən yarışların keçirilməsi 
əksini tapıb. 

Azərbaycan Gəncləri 
Günü münasibətilə gəncləri 
təbrik edən Bakı Ali Neft 
Məktəbinin rektoru Elmar 
Qasımov deyib ki, bu yarış 
yalnız yüksək zəkaya sa-
hib olan gənclər arasında 
mübarizə deyil, eyni zamanda, 

yeni dostluq münasibətlərinin 
qurulmasına önəmli töhfə verir. 
Belə bilik yarışları Azərbaycan 
gəncliyinin intellektual 
səviyyəsinin göstəricisidir. Bakı 
Ali Neft Məktəbinin də yüzlərlə 
tələbəsinin belə yarışlara qatıl-
masını görmək sevindiricidir. 

“Fevralın 1-də Bakı 
Konqres Mərkəzində Prezi-
dent İlham Əliyevin və birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə Azərbaycan Gəncləri 
Gününə həsr olunmuş res-
publika toplantısı keçirildi. Bu 
tarixi toplantıda Azərbaycan 
gənclərinin nümayəndələri 
çıxış etdilər. Fərəh duy-
dum ki, bizim belə gözəl 
gəncliyimiz var. Gənclərimiz 
bütün istiqamətlərdə inkişaf 
edirlər. Gənclər Azərbaycanın 
gələcəyidir”, - deyə E.Qasımov 
bildirib. 

“İntellektual Klubların 
Gənclər Kuboku” yarışının 
qaydaları barədə məlumat 
verildikdən sonra turnirə start 
verilib. 

Fevralın 3-dək davam 
edəcək yarışın qalibləri müka-
fatlandırılacaqlar. 

Qeyd edək ki, intellektual 
çoxnövçülük turniri özündə 90 
sualdan ibarət “Nə? Harada? 
Nə zaman?”, “Breyn rinq” və 
“Erudit kvartet” oyunlarını 
birləşdirir. Turnirdə biliyinə və 
dünyagörüşünə inanan 16–29 
yaşlı gənclərdən ibarət koman-
dalar mübarizə aparırlar. 

AZƏRTAC
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Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  Mehriban 
xanım Əliyevanın mədəniyyət 
sahəsindəki xidmətləri bu günlərdə 
daha bir mükafata layiq görülüb. 
O, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı-
nın təsis etdiyi “Üzeyir Hacıbəyli” 
fəxri medalı ilə təltif edilib. Kütləvi 
informasiya vasitələrinin yaydığı 
məlumatda deyilir ki, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqı Mehriban 
Əliyevaya Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında müstəsna xidmətlər 
göstərmiş dahi bəstəkar, müasir 
Azərbaycan musiqi sənətinin banisi, 
görkəmli musiqişünas-alim, publisist, 

dramaturq, pedaqoq və ictimai xadim 
Üzeyir Hacıbəylinin zəngin irsinin 
qorunub saxlanılması və gələcək 
nəsillərə çatdırılmasına verdiyi əvəzsiz 
töhfələrə görə fəxri medalın ilk 
nüsxəsini təqdim etməyi qərara alıb.

Əlavə edilir ki, ki, məhz Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə 2005-ci ildə Üzeyir Hacıbəylinin 
anadan olmasının 120 illik yubi-
leyi münasibətilə birinci muğam 
müsabiqəsi keçirilib. 2008-ci ildə 
dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılı-

ğına həsr olunmuş “Üzeyir dünyası” 
layihəsi işıq üzü görüb. Həmin nəşrə 
“Ömür salnaməsi”, “Üzeyir Hacıbəyli 
ensiklopediyası”, “Bədii və publisistik 
əsərlər” kitabları, “Leyli və Məcnun”, 
“Koroğlu” operaları və “O olmasın, 
bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili 
komediyalarının klavir, libretto və CD-
ləri daxildir. Bunlardan əlavə, 2009-cu 
ildən etibarən ənənəvi olaraq bir çox 
ölkələrdən dünya şöhrətli musiqiçiləri 
bir araya toplayan Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı təşkil 
edilir.

Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti 
sözün həqiqi mənasında çoxşaxəlidir. 

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Bi-
rinci vitse-prezidenti və ölkənin birinci 
xanımı kimi milyonların sevgisini 
qazanıb. Hamı bilir ki, onu köməyə 
və qayğıya ehtiyacı olan insanların, 
xüsusilə uşaqların yanında tez-tez 
görmək olur. Bəzən hətta bayramları 
onlarla birgə keçirir. Talassemiya-
ya tutulmuş uşaqlar, erməni işğalı 
nəticəsində yurd yerindən didərgin 
salınmış məcburi köçkünlər Mehriban 
Əliyevaya pənah yeri kimi baxır və öz 
ümidlərində yanılmırlar. 

Ona olan inam və etimadın 
nəticəsidir ki, Mehriban xanımın 
Birinci vitse-prezident təyin olun-
ması cəmiyyətdə böyük razılıqla 
qarşılanmışdı. Həmin tarixi qərardan 
sonra “Rossiya 1” telekanalının “Vesti 
nedeli” proqramına müsahibəsində 
demişdi: “Mən Prezidentin etimadını, 
ən başlıcası isə mənə inanan, ümid 
bəsləyən insanların etimadını doğrult-
malıyam”. 

Mənim yadımdadır, Mehriban 
xanım Birinci vitse-prezident kimi, 
ilk müşavirəni Bakı və Sumqa-

yıt şəhərlərinin yataqxanalarında 
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın 
və məcburi köçkün ailələrinin 
köçürülməsinə həsr etmişdi. Mü-
vafiq qurumlar qarşısında məsələni 
belə qoymuşdu ki, bu sahədə işlər 
iki istiqamətdə qurulmalıdır: yeni 
mənzillər, binalar tikilməli və 
keyfiyyət standartlarına tam ca-
vab verməlidir. İlkin mərhələdə 
qarşıda duran əsas məqsəd dörd 
min köçkün ailəsini yeni mənzillə, 
həmçinin iş yerləri ilə təmin etmək 
idi. Çox keçmədən Masazır, Ramana 
qəsəbələrində və Xətai rayonunda 
tikilən yeni binalar istifadəyə verildi 
və beləliklə, daha 725 məcburi köçkün 
ailəsinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı. 
Mənim fikrimcə, onun Birinci vitse-
prezident kimi uğurlar qazanmasının 
təməlində yüksək intellekti, Milli 
Məclisin deputatı olduğu zaman və 
Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik etdi-
yi 14 ildə qazandığı təcrübə dayanırdı.

Yeri gəlmişkən, Birinci vitse-prezi-
dentin humanistliyini nümayiş etdirən 
başqa bir fakta diqqət yetirək. Kütləvi 
informasiya vasitələri yazırlar ki, 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 
“Hərbiləşdirilmiş Mühafizə Dəstəsi” 
MMC-də çalışan və işdən ixtisar olu-
nan əməkdaşların müvafiq işlə təmin 
edilməsi barədə “Azərenerji” ASC-yə 
göstəriş verib. 

Bildirilir ki, 2018-ci il dekabrın 
13-də bir qrup şəxs “Hərbiləşdirilmiş 
Mühafizə Dəstəsi” MMC-də tutduğu 
vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya 
məktubla müraciət edib. Müraciətin 
araşdırılması nəticəsində məlum olub 
ki, 2018-ci il iyulun 3-də Mingəçevir 
şəhərindəki Azərbaycan İstilik Elektrik 
Stansiyasında baş vermiş qəza ilə 
əlaqədar enerji sisteminin dövlət 
əhəmiyyətli strateji obyektlərində 
təxribat və terror xarakterli əməllərin 

qarşısının alınması üçün qabaqla-
yıcı tədbirlər kimi bu obyektlərin 
mühafizəsinin Daxili İşlər Nazirliyinin 
Mühafizə polisi tərəfindən aparılması 
barədə qərar qəbul edilib. “Azərenerji” 
ASC tərəfindən “Azərbaycan İES” 
MMC-nin mühafizəsinin zəruri hissəsi 
Daxili İşlər Nazirliyinə həvalə olun-
duğundan, Mingəçevir və Varvara Su 
Elektrik Stansiyalarının mühafizəsinin 
böyük hissəsi Fövqəladə Hallar Nazir-
liyi tərəfindən həyata keçirildiyindən, 
eləcə də “Azərbaycan İES” və bir sıra 
stansiyalarda ağıllı müşahidə kamera-
ları quraşdırıldığından və hasarlama 
işləri aparıldığından bəzi işçilərin 
ixtisarı barədə qərar qəbul olunub. 

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyeva məsələnin 
işçilərin əmək hüquqlarının bərpa 
olunması şərti ilə operativ həllinə və 
onların müvafiq işlə təmin olunmasına 
dair göstəriş verib.

O, Azərbaycanı beynəlxalq 
aləmdə bilavasitə bugünkü qüdrətli 
dövlətimizin adına layiq şəkildə 
təmsil edir. Bizim Birinci vitse-
prezidentimiz BMT-nin humanitar 
sahə üzrə ixtisaslaşmış təşkilatının 
– UNESCO-nun xoşməramlı səfiri 
seçilən ilk azərbaycanlı qadındır. 
O, bu ada Azərbaycan şifahi xalq 
ədəbiyyatının və musiqi irsinin 
qorunub saxlanılması və inkişaf 
etdirilməsi sahəsindəki davamlı 
səylərinə, dünya mədəniyyətlərinin 
mübadiləsi istiqamətində xidmətlərinə, 
həmçinin  UNESCO-nun ideyalarına 
sadiqliyinə görə layiq görülüb. Onun 
xoşməramlı səfir kimi məhsuldar 
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan–
UNESCO əməkdaşlığında yeni dövr 
başlayıb. Təsadüfi deyil ki, UNESCO-
nun sabiq baş direktoru İrina Bokova 
Azərbaycan təmsilçisinə xitabən de-
mişdir: “Sizi xoşməramlı səfirlər sıra-
sında görmək bizim üçün – UNESCO 
üçün şərəfdir. Sizin nailiyyətlərinizin 

miqyasını bir adla əhatə etmək 
çətindir. Siz UNESCO-nun humanist 
dəyərlərinin əsl bayraqdarısınız”.

Başqa bir faktı da yada salmaq 
yerinə düşərdi. Belə ki, 2010-cu ildə 
II Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festi-
valında iştirak edən UNESCO-nun 
sabiq baş direktoru İrina Bokova 
bəşəriyyətin maddi və qeyri-maddi 
mədəni irsinin populyarlaşmasındakı 
işinə sədaqətinə, mədəniyyətlərarası 
dialoqun inkişafı naminə göstərdiyi 
səylərə, mədəni müxtəlifliyin 
möhkəmləndirilməsinə sanballı 
töhfələrinə görə xoşməramlı səfir 
Mehriban Əliyevaya “Qızıl Motsart” 
medalını təqdim etmişdi.

Birinci vitse-prezidentin 
Azərbaycandan kənardakı fəaliyyətinin 
başqa bir istiqamətinə də diqqət 
yetirək. Mənim yadımdadır, ötən il 
sentyabrın 26-da Romada Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən 
Müqəddəs Sebastian katakombalarının 
açılışı olmuşdu. Kardinal Can-Franko 
Ravazi açılış mərasimində iştirak 
edən Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanı təkcə İslam dünyasının 
deyil, eləcə də, bütün bəşəri dəyərlərin 
himayədarlarından biri olduğuna 
görə alqışlamışdı. Qeyd edilmişdi ki, 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən apa-
rılan bərpa işlərinə 2016-cı ildə başla-
nılıb və mükəmməl həyata keçirilib. 
Ümumilikdə, katakombalarda 8 minə 
yaxın sərdabə yerləşir. Katakombaların 
zəngin tarixi var. Onlar bütün xristian 
dünyası üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Katakombalar təbii və ya süni 
yeraltı məntəqələrdir. Onlar çox dar 
dəhlizlərdən ibarət olur. Əvvəllər Ro-
mada müqəddəs Sebastian kilsəsinin 
altında yerləşən dəfn qalereyalarına 
katakombalar deyilirdi. Bu katakom-
balar 1578-ci ildə aşkarlanıb. Buradakı 
bəzi abidələrin yaşı III əsrə gedib çıxır.

Ancaq Heydər Əliyev Fondu-
nun və Mehriban xanım Əliyevanın 
Avropa, Qərb mədəniyyətinə ehti-
ramla yanaşması bu faktlarla qurtar-
mır. Bundan əvvəl, Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə Müqəddəs 
Marçellinio və Pietro katakombaları 
da bərpa olunub. Dünya mədəniyyəti, 
xüsusilə də xristianlar üçün böyük 
mənəvi dəyəri olan katakombala-
rın müsəlman ölkəsi Azərbaycanın 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
bərpa edilməsi ölkəmizin dinlərarası 
və mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi 
növbəti töhfədir. Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon-
dunun dünya əhəmiyyətli tarixi, dini, 
mədəni abidələri bərpa etməsi həm də 
ümumilikdə, ölkəmizin təbliği, dünya-
da layiqincə təmsil olunması baxımın-
dan mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Respublikamızın Birinci vit-
se-prezidentinin biz Azərbaycan 
bəstəkarlarının ölməz müəllimi 
olan Üzeyir bəyin adına təsis 
edilmiş “Üzeyir Hacıbəyli” fəxri 
medalı ilə təltif edilməsi ölkənin 
mədəniyyət ictimaiyyəti tərəfindən 
böyük maraq və təqdirlə qarşılan-
mışdır. Fikrimizcə, Azərbaycan 
xalqı qarşısında göstərilən böyük 
xidmətlər mütləq dəyərləndirilməlidir. 
Necə ki, Bəstəkarlar İttifaqının 
rəhbərliyi həmin xidmətlərin bir 
hissəsinin həqiqi dəyərini verdi. 
Biz bəstəkarlar adıçəkilən medalın 
ilk laueratını təbrik edir, yaradı-
cı təşkilatımızın rəhbərliyinə isə 
obyektiv qiymətləndirməyə görə 
minnətdarlığımızı çatdırırıq. 

Tofiq BAKIXANOV,  
Xalq artisti, professor, 

“Şöhrət” ordenli bəstəkar, 
Prezident təqaüdçüsü

Ali mükafatlar və milyonların 
qəlbindəki inam, sevgi, etimad

Onu milyonlarla soydaşımız Azərbaycan elminin, təhsilinin, mədəniyyətinin, 
səhiyyəsinin, idmanının yorulmaz himayədarı, ehtiyacı olan insanların qayğıkeşi, Heydər 
Əliyev siyasətinin ən prinsipial təbliğatçılarından biri kimi tanıyır. Beynəlxalq aləmdə 
isə onun multikultural təfəkkürü, tolerant düşüncəsi, bütün xalqların mədəniyyətinə 
böyük ehtiramla yanaşması, sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi töhfələr UNESCO-nun 
və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri adları ilə dəyərləndirilib. Mehriban Əliyeva sözün 
həqiqi mənasında Azərbaycan xanımlığının rəmzinə, türk qadınlarının nümunəsinə, Şərq 
xanımlıq ənənəsinin isə ən bariz daşıyıcılarından birinə çevrilib. O, eyni zamanda, Avro-
pa və Qərb mədəniyyətinin də təəssübkeşi və himayədarı kimi çıxış edir. Mehriban xanım 
Əliyeva işgüzarlığı, dövlətçiliyə sədaqəti, dövlətçiliyə sədaqəti, xeyirxahlığı və səmimiyyəti 
ilə milyonların qəlbində özünə əbədi abidə ucaltmışdır.

 � Prezident İlham Əliyev bu il yanvarın 29-da “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Elə 
həmin gün də regionların 2014–2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfransda iştirak edərək 
giriş və yekun nitqi söyləyib. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı-
na dair üçüncü dövlət proqramının icrası 
Azərbaycanda yeni inkişaf mərhəlləsinin 
təməlini qoydu. Bu proqram çərçivəsində 
görülən işlər, ilk növbədə, iri infrastruktur 
layihələrinin reallaşdırılması iqtisadiyyatın 
qeyri-neft sektorunun ölkənin bütün regionla-
rında sürətli inkişafı üçün fəaliyyət meydanının 
tam formalaşması ilə nəticələndi. 

Azərbaycan Prezidenti bununla bağlı konf-
ransda çıxışında dedi: “Beş il bundan əvvəl 
qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə yerinə 
yetirildi. Son beş il ərzində qarşımıza qoydu-
ğumuz bütün vəzifələr icra olundu. Üçüncü 
proqramın çox böyük əhəmiyyəti var. Bu proq-
ram bizə imkan yaratdı ki, regionlarda əvvəlki 
illərdə aparılan islahatlara, görülən işlərə yeni 
təkan verək”. 

Regional proqramların icrası ona görə 
uğurla gerçəkləşdi ki, bu gün Azərbaycan 
yerləşdiyi coğrafi məkanda ictimai-siyasi 
sabitliyin nümunəvi adasına çevrilə bilib. 
Sabitlik olmayan yerdə isə, əlbəttə ki, heç bir 
inkişafdan, yüksəlişdən söhbət gedə bilməz. 
Bu məqama münasibət bldirən cənab İlham 
Əliyev çıxışında bildirdi: “Azərbaycan sabitlik, 
təhlükəsizlik məkanıdır. Yaxın tarix əyani 
şəkildə göstərdi ki, sabitlik pozulanda ölkələr 
çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz vəziyyətə dü-
şür, iqtisadiyyat çökür, sənaye iflic olur, insan-
lar əziyyət çəkir və sonra bu vəziyyətdən çıx-
maq üçün onilliklər lazım olur. Azərbaycanın 
uğurlu inkişaf modelinin əsas qayəsi ondadır 
ki, ölkəmizdə aparılan siyasət xalq tərəfindən 
dəstəklənir. Çünki bu siyasət xalqımızın rifah 
halının yaxşılaşmasına hesablanıb. Bu siyasət 
ölkəmizin güclü dövlətə çevrilməsinə hesab-
lanıb. Məhz bu siyasət nəticəsində bu gün 
Azərbaycan dünyanın müxtəlif kürsülərindən 
öz sözünü açıq deyir, öz müstəqil siyasətini 
aparır, öz maraqlarını tam şəkildə qoruyur”. 

Azərbaycanın son 15 ildə qazandığı bütün 
uğurların qısa xarakteristikası möhtərəm 
Prezidentin bu fikirlərində olduqca dolğun bir 
şəkildə öz əksini tapır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafını əhatə 
edən beşillik dövlət proqramlarının müəllifi də 
məhz cənab Prezident İlham Əliyevdir. Dövlət 
başçısının 2003-cü idə prezident seçkiləri 
öncəsi səsləndirdiyi fikirlər sırasında xalqın ona 
etimad göstərəcəyi tədqirdə bölgələrin sosial-
iqtisadi inkişafını təmin edilməsi məqsədilə 
atacağı addımlar barəsindəki bəyanatı da diqqət 
çəkirdi. Prezident seçkilərdə xalqın iradəsi ilə 
qalib gəldikdən sonra öz vədinə sadiq qal-
dı. Məhz 15 il ərzində üç regional proqram 
sayəsində əldə edilən uğurlar artıq bütün dün-
yada bəllidir. Bu dövrdə iqtisadiyyat 3,3 dəfə, 
sənaye istehsalı 2,6 dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta 
ehtiyatları 24 dəfə artıb. Bunlar olduqca ciddi 
nailiyyətdir. Bir ölkənin iqtisadiyyatının 15 il 
ərzində 3,3 dəfə artması isə dünyada bənzəri 
olmayan bir nəticədir. Sadalanan bu bir neçə 
rəqəm Azərbaycan reallıqlarını qara rəngdə 
görmək istəyən hər kəsə tutarlı bir cavabdır. Bi-
zim üçün əsas olan odur ki, əldə edilən uğurlar 
dünyanın ən mötəbər maliyyə institutları və 
reytinq agentlikləri tərəfindən xüsusi vurğula-
nır. Onların hesabatlarına isə kimsə şübhə ilə 
yanaşa bilməz!

Dünya Bankı kimi mötəbər bir maliyyə ins-
titutunun “Doing Business” hesabatında 2006-
cı ildə 98-ci sırada yer almış Azərbaycan 73 
pillə irəliləyərək hazırda 25-ci yerdə qərarlaşıb. 
On iki il ərzində belə bir mötəbər qurumun 

reytinq cədvəlində bu qədər irəliləmək ölkədə 
aparılan köklü islahatların və investisiya mühi-
tinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasının məntiqi 
nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Əgər Azərbaycan bu islahatları aparma-
saydı və bununla da özünü bütün dünyaya 
islahatçı bir ölkə kimi tanıtmasaydı, heç bir 

xarici investor iqtisadiyyatımıza yatırım 
etməzdi. Son 15 ildə, bütövlükdə, 

Azərbaycana, təxminən, 250 milyard dollar 
sərmayə qoyulub. Bunun tən yarısı xarici 
sərmayədir. Ötən illər ərzində respublikamızda 
investisiyaların həcmi yerləşdiyimiz Cənubi 
Qafqaz regionunda qonşu iki ölkənin – Gürcüs-
tan və Ermənistanın 15 illik dövlət büdcəsindən 
2,4 dəfə çoxdur. Əgər belə bir müqayisəni 
Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılmış xarici 
investisiyaların həcmi ilə aparsaq, onda aydın 
olar ki, təkcə bu illər ərzində bizim iqtisadiyya-
tımıza yatırılmış xarici investisiyaların həcmi 
qonşu ölkələrin 15 illik büdcəsinin həcmindən 
20 faizə qədər çoxdur. 

Yeri gəlmişkən, vurğulayım ki, iqtisadi 
müstəvidə qazanılan uğurlar hökumətə ölkənin 
sosial həyatına aid məsələləri də yüksək 
səviyyədə həll etməyə imkan verib və insan-
ların maddi rifah halı kifayət qədər yaxşıla-
şıb. Belə ki, son 15 il ərzində yeni yaradılan 
müəssisələrdə 2 milyon iş yeri açılıb, insanların 
əmək haqları 7 dəfə, pensiyalar isə 9 dəfə artıb. 

Ötən dövr ərzində 3272 məktəb, 640 tibb 
müəssisəsi əsaslı təmir edilib və ya yenidən 
tikilib, bölgələrdə 44 olimpiya mərkəzi 
istifadəyə verilib. Keçən il 5800 köçkün, 
habelə 626 şəhid və Qarabağ müharibəsi əlili 
ailəsi üçün evlər inşa edilib, cari ildə də ən 
azı 5 min köçkün ailəsi, 800 şəhid və Qarabağ 
müharibəsi əlillərinin aililələri üçün evlərin 
tikiləcəyi nəzərdə tutulur. 

Sosial sferada son olaraq atılan ən 
mütərəqqi addımlardan biri özünüməşğulluq 
proqramının icrası ilə bağlıdır. Cari ildə 7 min 
ailə bu proqramla əhatə olunacaq. Bu sahədə 
“ASAN xidmət”in bir qolu olan Ailə Biznesinə 
Asan Dəstək mərkəzlərinin rolu kifayət qədər 
mühüm önəm daşıyacaq.

Son 15 ildə hökumətin ölkə iqtisadiyyatı-
nın real sektorunda ciddi dönüşü hədəfləyən 

qətiyyətli addımlarından biri də investisiya-
ların təşviqi mexanizminin tətbiqidir. Hər bir 
investor, iş adamı üçün kifayət qədər vergi və 
digər güzəştləri əhatə edən bu mexanizm işə 
düşdükdən sonra 332 layihənin icrası nəzərdə 
tutulub. İndiyədək isə 107 layihə artıq həyata 
keçirilib. Bu layihələrin reallaşdırılmasına 2,8 
milyard manat sərmayə qoyulması nəzərdə 
tutulur ki, bu da əlavə 12 min yeni iş yeri 
açılması deməkdir. Ötən illərdə ölkənin bir 
sıra bölgələrində sənaye parklarının yaradıl-
masına başlanıldı. Hazırda artıq bu parklarda 
Azərbaycanın 67 rezidenti var ki, onlardan 40-ı 
artıq fəaliyyətdədir.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum 
neft-qaz kəmərlərinin işə düşməsi çox böyük 
tarixi hadisədir. Bu layihələrin icra edilməsi 
ölkəmizə milyardlarla dollar vəsaitin əldə olun-
masına imkan verdi. Maliyyə imkanlarımızın 
genişliyi isə Azərbaycana regional layihələri 
reallaşdırmaq sahəsində böyük imkanlar ya-
ratdı. Ötən illər ərzində respublikamız bölgədə 
ən mühüm transmilli layihələrə evsahibliyi 
etdi. Bunlar sırasında 4 siqmenti olan Cənub 
Qaz Dəhlizi layihəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Həmin layihənin 3 hissəsi artıq istifadəyə 
verilib. Son hissəsi olan TAP xəttinin inşa-
sı isə qrafikə uyğun şəkildə davam etdirilir. 
Layihənin 2020-ci ildə reallaşacağı gözlənilir. 

Azərbaycan neft və qaz satışından əldə 
etdiyi milyardlarla dollar vəsaiti iri nəqliyyat 
layihələrinə yatırmaqla bu gün tək yerləşdiyi 
bölgədə deyil, həm də Avrasiya məkanında ən 
aparıcı tranzit yükdaşımalar zonasına çevrilib. 
Bu sırada Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
işə düşməsi tarixi layihədir. Bu, Azərbaycan 
ərazisindən böyük həcmdə yüklərin Şərqdən-
Qərbə, Qərbdən-Şərqə daşınmasına imkan 

verir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin 
yaradılması da Azərbaycan üzərindən 

yüklərin bu istiqamətdə daşınmasında böyük 
rol oynayacaq. Respublika hökuməti hazırda 
sözügedən istiqamətdə dəmir yolu ilə daşıma-
ların sürətini artırmaq məqsədilə Bakı – Astara 
dəmir yolunun yenidən qurulması layihəsini 
reallaşdırır. Hazırda Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
nəqliyyat dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı 
10-dan çoxdur və yaxın gələcəkdə onların sayı 
daha da artacaq. 

Ötən 15 il ərzində respublikamızda 31 yeni 
elektrik stansiyası istifadəyə verilib. Bunun 
nəticəsində isə 2500 meqavatlıq yeni güclər 
yaradılıb. Azərbaycan indi elektrik enerjisi 
ilə nəinki özünü təmin edir, hətta bu sahədə 
ixracatçı kimi tanınır. 

Bu dövrdə iqtisadiyyatın bütün sahələrində, 
xüsusilə onun real sektorunda kifayət qədər 
uğurlu nəticələr qazanılıb. Dövlət tərəfindən 
qeyri-neft sektoruna, habelə onun aparıcı 
sahələri olan qeyri-neft sənayesinə və kənd 
təsərrüfatına yetirilən diqqətin nəticəsində 
təkcə 2018-ci ildə qeyri-neft sənayesində 9,1 
faiz artım qeydə alınıb. Əldə edilən bu artım 
respublikada fəaliyyət göstərən sənaye park və 
məhəllələri kimi layihələrin uğurla reallaşdırıl-
ması nəticəsində gerçəkləşib. 

Üç regional dövlət proqramının icra edil-
diyi dövrdə aqrar sektorda əldə olunan müsbət 
nəticələr də bu sahəyə dövlətin göstərdiyi 
birbaşa qayğı sayəsində mümkün olub. Son 
15 ildə taxıl istehsalı 1,6 dəfə, ət tədarükü və 
süd istehsalı 1,7 dəfə, quş əti istehsalı 2,5 dəfə, 

tərəvəz istehsalı 1,5 dəfə, meyvə istehsalı 
2,4 dəfə, üzüm istehsalı 3 dəfə artıb. 

Azərbaycan turizm sektorunda 
da yüksək göstəricilər əldə edir. Bu 
sahənin inkişafı ilə əlaqədar reallaşdı-
rılan proqramlar nəticəsində ölkəmiz 
həm də bölgənin ən maraqlı turizm 
mərkəzindən birinə çevrilməkdədir. 
Keçən il Azərbaycana 2 milyon 850 min 
turist gəlmişdir ki, bu da onların burada 
təqribən 2 milyard dollara yaxın pul 
xərcləməsi deməkdir. Bu qədər valyu-
tanın turizm xətti ilə ölkənin maliyyə 

müstəvisinə gətirilməsi, iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsində 
sözügedən sektorun potensial 
imkanlarının kifayət qədər 

böyük olmasından xəbər verir.
Bütövlükdə, sadalanan rəqəmlər 

Azərbaycanın real sektorunun inkişaf po-
tensialının nə qədər geniş olduğunun və bu 
imkanların Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
müəyyənləşdirilən inkişaf strategiyasına uyğun 
necə sürətlə reallaşdığının əyani göstəricisidir. 
Bu yolla yaxın gələcəkdə biz iqtisadiyyatımızın 
istədiyimiz səviyyədə şaxələndirilməsinə nail 
ola biləcəyik. Bu məsələdə cənab Prezidentin 
2019-2023-cü illər üçün təsdiq etdiyi regional 
proqram mühüm rol oynayacaqdır. 

Sonda bir məqamı da vurğulamaq istərdim. 
İlkin hesablamalara görə, regionların sosi-
al-iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət 
Proqramının icrası üçün, ən azı, 17 milyard 
manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. Bu 
vəsaitin 4,6 milyard manatının özəl sektor 
tərəfindən, təxminən, 13 milyard manata 
yaxın bir hissəsinin isə dövlət tərəfindən 
maliyyələşdiriləcəyi gözlənilir. Proqramın 
gerçəkləşdirildiyi dövrdə hər iki mənbə hesabı-
na yatırımların bundan çox ediləcəyi şəksizdir.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, professor

Növbəti beş il üçün 
UĞUR  PROQRAMI

Bunlar Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin 
humanist fəaliyyətinə verilən qiymətdir
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beynəlxalq reytinq agentliyinin 
Azərbaycanla bağlı proqnozu 
açıqlanlb. Agentliyin 
qiymətləndirmələri ilə 2019-cu 
ildə respublikamızda  ÜDM 3,5 
faiz artacaq. 

Proqnoza əsasən, bu il Rusiyanın 
Azərbaycanın aqrar-sənaye kompleksi 
məhsullarının ixracına yüksək tələbat, 
davamlı turizm sektoru və karbamid 
zavodunun istifadəyə verilməsi isə 
qeyri-neft məhsulları və xidmətlərin 
ixracına stimul verəcək. Car il 
Azərbaycanın ümumi dövlət borcunun 
“BB” reytinqi üçün cari orta 48,1 faiz 
göstərici ilə müqayisədə, ÜDM-in 18,4 

faizi səviyyəsində olacağı da proqnoz-
laşdırılıb.

Nüfuzlu agentliyin proqnozların-
da bu göstəricilərin ifadə olunması 
təsadüfi deyil. Ekspertlərin qənaətinə 
görə, 2019-cu ildə Azərbaycanda 
ÜDM-in artacağı ilə bağlı proqnoz 
iqtisadi potensialın davamlı şəkildə 
möhkənlənməsi ilə bağlıdır. Bu fikrin 
təsdiqi kimi, bəzi rəqəmlərə nəzər 
salaq. Ötən il ölkədə makroiqtisadi 
sabitlik təmin olunub, iqtisadi artım 1,4 
faiz təşkil edib, qeyri-neft sektoru 1,8 
faiz, sənaye istehsalı 1,5 faiz, qeyri-
neft sənaye məhsulu 9,1 faiz, kənd 
təsərrüfatı 4,6 faiz, əhalinin nominal 
gəlirləri 9,2 faiz artıb. Əsas kapitala 
17,2 milyard manat investisiya qoyulub 
ki, bunun da 65,5 faizi və ya 11 milyard 
manatdan çoxu qeyri-neft sektoruna 
yönəldilib. Ölkənin valyuta ehtiyatları 3 
milyard dollar artıb və hazırda 45 mil-
yard dollara çatıb. Hesabat dövründə 
118 min daimi iş yeri yaradılıb.  

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü 
tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatda özəl 
bölmənin payı artaraq ÜDM-də 84 faizə 
yaxın, məşğulluqda isə 76 faiz təşkil 
edib. Ümumiyyətlə, dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə 2018-ci ildə də sistemli 
islahatların davam etdirilməsi, iqtisa-
diyyatın prioritet sahələrində müsbət 

nəticələrin əldə olunması, biznes və 
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, 
qeyri-neft sənaye istehsalının və ixracı-
nın stimullaşdırılması və digər tədbirlər 
Azərbaycanın iqtisadi potensialının 
daha da güclənməsinə gətirib çıxarıb.  

 Azərbaycan iqtisadiyyatında 
qeyri-neft sənayesinin istehsal və ixrac 
potensialının, habelə Azərbaycanın 
tranzit imkanlarının böyük olduğunu 
və bunların reallaşdırılması məqsədilə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
qarşıya mühüm vəzifələr qoyuldu-
ğunu,   rəqabətqabiliyyətli sənaye 
məhsullarının istehsalının və ixracının 
təşviqi məqsədilə təşkil olunmuş dəstək 
mexanizmlərinin cari ildə də uğurla 
həyata keçiriləcəyini nəzərə alsaq, 
“Fitch”in  2019-cu ildə Azərbaycanda 
ÜDM 3,5 faiz artacağı proqnozunun re-
allaşacağına heç bir şübhə yeri qalmır. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, “Fitch”in 
proqnozuna əsasən, bu il qeyri-neft 
məhsulları və xidmətlərin ixracında 
da artım müşahidə ediləcək. Bu,  
analtiklərin bildirdiyi kimi, bir tərəfdən 
qonşu Rusiyanın ölkəmizin kənd 
təsərrüfatı məhsullarına tələbatı, 
turizm sektorunun inkişafı və karba-

mid zavodunun istifadəyə verilməsi 
ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, id-
xaldan asılılığın azaldılması, ərzaq 
təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi 
və qeyri-neft məhsulları ixracının 
genişləndirilməsinin dövlət baş-
çısının sosial-iqtisadi siyasətinin 
prioritetlərindən birini təşkil etməsi 
ilə əlaqədardır. Azərbaycanda turizm 
sektorunun davamlı inkişafı da ixrac 
potensialının güclənməsinə öz müsbət 
təsirini göstərir. Bu məsələdə, əlbəttə, 
ölkədə siyasi sabitlik və təhlükəsizliyin 
mövcudluğu da önəmli rol oynayır.  

Nəhayət, karbamid zavodunun 
istifadəyə verilməsi də ixrac prosesini 
sürətləndirəcək. Çünki hazırda ölkədə 
qeyri-neft sektorunda həyata keçirilən 
ən böyük layihə olan “SOCAR karba-
mid” müəssisəsinin istehsala başlama-
sı, əvvəla, azot gübrəsi idxalına ehti-
yacı aradan qaldıracaq. Bu zavodun 
işə düşməsi, eyni zamanda, ölkəmizdə 
kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm 
rol oynayacaq. Məlumdur ki, indiyədək 
azot gübrələri Azərbaycana idxal edilir-
di. Zavodun istifadəyə verilməsi ilə həm 
daxili bazarın tələbatı tam ödəniləcək, 
həm də istehsal olunan məhsulun, 
təxminən, 70 faizi ixrac ediləcək.

Ümumiyyətlə, hazırda 
Azərbaycanda xarici investisiyaların 
cəlbi istiqamətində səylərin artırılma-
sı başlıca vəzifə kimi qarşıda durur. 
Dünya bazarına çıxarılan məhsulların 
keyfiyyəti beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılır. Buna yüksək səviyyədə 
nail olmaq üçün potensial baza 
kimi qeyri-neft sənayesinə, fermer 
təsərrüfatlarına investisiya qoyuluşu-
na xüsusi önəmin verildiyi “SOCAR 
karbamid” zavodunun timsalında aydın 
görünür. “Azərbaycan Respublikasında 
sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun 
olaraq həyata keçirilən və bundan son-
ra da gerçəkləşəcək layihələr qarşıdakı 
illərdə sənayenin inkişafını stimullaşdı-
racaq.

Mütəxəssislər tərəfindən “SOCAR 
karbamid” zavodu, həmçinin  ən müasir 
standartlara cavab verən böyük sənaye 
müəssisəsi kimi dəyərləndirilir. Burada 
ildə 650 min ton karbamid istehsal olu-
nacağı və məhsulun böyük hissəsinin 
ixrac ediləcəyi gözlənilir. 

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan xalqı dağıdıcı müxalifətin 
arxasınca getməkdən birdəfəlik imtina edib 

 � Özünü “əsas müxalifət”, “ana müxalifət” və ya digər 
ibarəli ifadələrlə yaddaşlara yazdırmaq istəyən dəstənin sosial 
bazası tükəndikcə, ən absurd, eybəcər və məntiqdən kənar 
addımlar ortaya çıxır. Təbii ki, ölkə ictimaiyyəti bu dəstənin 
bütün addımlarını həmişə qınayıb və indi də qınayır. Onların 
son iddiaları isə daha radikal, milli-mənəvi dəyərlərimizə 
zidd olan hərəkət kimi qəbul edilir. Bu sözləri redaksiyamıza 
müraciət edən ictimaiyyət nümayəndələri səsləndirdilər. 
Həmsöhbətlərimizdən bir neçəsinin ürək sözlərini təqdim edirik:

Telman RƏFİYEV, Qəbələ 
 rayonu, təqaüdçü: 

– Məni siyasətbazlar maraq-
landırmasa da, ölkədəki əmin-
amanlıq, sakitlik, sülh, firavanlıq 
çox maraqlandırır. Bu xalqın əsas 
qazancı əmin-amanlıq, sakitlikdir. 
Onu bizim əlimizdən almaq istəyən 
istənilən adam, istənilən xarici qüvvə 
Azərbaycan dövlətinin və qanunların 
sərt üzünü görməlidir.

Bir qrup xəyanətkar ünsür 
xaricdən qrant alıb ölkədə əmin-
amanlığı pozmağa cəhd edirsə, 
hakimiyyət ona hansı haqla imkan 
verə bilər? Bir dəfə hakimiyyətdə ol-
muş adamların ölkəni yenidən həmin 
günlərə, xaos və anarxiya dövrünə 

qaytarmaq istəyi yolverilməzdir. Belə 
hallara imkan verilməməlidir və inanı-
ram ki, verilməyəcək. 

Adıgözəl MƏMMƏDOV, Bakı, 
Qaradağ rayonu, müəllim:

 – Mən televiziya və internetlə 
dünyanın müxtəlif ölkələrindəki 
ictimai-siyasi prosesləri izləyirəm. 
Görürəm ki, bütün ölkələrdə müxalif 
partiyalar hakimiyyətə gəlmək üçün 
seçkilərə yaxşı hazırlaşmağa çalışırlar. 
Bizim müxalifət isə seçkiləri unuda-
raq dövlətə və iqtidara qarşı şər-
böhtan yağdırmaqla, qara yaxmaqla 
məşğuldur. 

Dəqiq bilirəm, onların 
tərəfdarlarının gündən-günə azalma-
sının yeganə səbəbi xalqın seçiminə, 

milli dövlətçiliyə qarşı çıxmalarıdır. 
Ancaq Türkiyədə, Rusiyada belə deyil. 
Həmin ölkələrdə ən qatı müxalifətçilər 
belə, milli məsələlər ortaya çıxan-
da, dərhal iqtidarın yanında olurlar. 
Bizimkilər isə gedib Avropadan xahiş 
edirlər ki, Azərbaycanın səs vermək 
imkanlarını məhdudlaşdırın. Bu, 
müxalifətçilik yox, xəyanətdir.

Əlisahib HÜSEYNOV, 
 Demokratik Azərbaycan Dünyası 
Partiyasının sədri:

– Məmməd Əmin Rəsulzadənin 
ildönümünü “möhtəşəm aksiya” ilə 
qeyd edəcəklərini vəd edən AXCP 
və onun əlaltısı qismində fəaliyyət 
göstərən “Milli Şura” kaş belə vəd 
verməmiş olaydılar. Çünki vədləri 
həmişəki kimi yenə də doğrulmadı. 
Maraqlıdır, görəsən Əli Kərimliyə, 
Cəmil Həsənliyə və digər radikal 
müxalifət təmsilçilərinə həmin anım 
mərasiminə 280 nəfər deyil, “on min-
lik” izdiham toplamaqda nə və yaxud 
kim mane olurdu?

Şübhəsiz ki, onlara heç kim və 
heç nə mane olmurdu. Onların ən 
böyük maneəsi elə özləridir, etibardan 

düşmüş imicləridir, itirilmiş nüfuzlarıdır. 
Cəmiyyəti qınamalı deyil. Əli Kərimli 
bilmir ki, indi artıq heç kim uğur-
suz siyasətçilərin arxasınca getmək 
istəmir!

Elman BAYRAMOV, Bakı sakini: 
– Özlərini xalqın qeydinə qalan, 

dərdinə yanan kimi göstərən Əli 
Kərimli və “Milli Şura” başbilənləri, 
siz Avropa təşkilatlarında öz ölkənizə 
qarşı qətnamə qəbul etdirməyə 
cəhd edəndə Prezident İlham Əliyev 
Lələtəpədə, Cocuq Mərcanlıda, 
Günnütdə qazanılmış uğurları bayram 
edirdi. Xalqa xidmət budur. 

Siz isə xalqa xidməti bacarmırsı-
nızsa, barı susun. Dövlətə, dövlətçiliyə 
xəyanət etməyin. Mitinq, aksiya sev-
dasına daha çox düşdükcə, yanınızda 
qalan beş-altı adam da çıxıb gedəcək. 
Yanınızda adam qalmayanda isə 
cibinizdə qrant da olmayacaq. Bir də 
ki, susmasanız xalq sizi susdurmaq 
məcburiyyətində qalacaq. 

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 

“Xalq qəzeti”

Ötən illər ərzində 
Azərbaycanda həyata 
keçirilən islahatlar ümu-
mi inkişafımızın mühüm 
istiqamətlərindən biri olub. 
Təsadüfi deyil ki, 2004-cü 
ildən başlayaraq respubli-
kamızda mühüm dövlət proq-
ramlarının icrası bölgələrin 
sosial-iqtisadi inkişafını 
sürətləndirib, regionlarda 
mövcud olan əmək ehtiyat-
larından, təbii və iqtisadi 
potensialdan səmərəli 
istifadə edilməsi insanla-
rın həyat şəraitinin və rifahı-
nın yüksəlməsinə səbəb olub. 

15 il ərzində regionla-
rın inkişafına dair 3 dövlət 
proqramı qəbul olunub 
və onlar artıq uğurla icra 
edilib. Dövlət proqramları 
çərçivəsində regionlarda 

infrastrukturun inkişafı, o 
cümlədən, elektrik ener-

jisi, qaz və su ilə təchizatın 
yaxşılaşdırılması, səhiyyə 
və təhsil müəssisələrinin 
tikintisi istiqamətində mühüm 
tədbirlər həyata keçirilib, bu 
sahəyə irihəcmli dövlət inves-
tisiyaları yönəldilib.

Regionların 2014-2018-ci 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramının icrasının 
yekunlarına həsr olunmuş 
konfransda da Prezident 
İlham Əliyevin vurğuladı-
ğı kimi, son beş il ərzində 
qarşımıza qoyduğumuz 
bütün vəzifələr icra olundu. 

Üçüncü proqramın çox böyük 
əhəmiyyəti var. Bu proqram 
bizə imkan yaratdı ki, region-
larda əvvəlki illərdə aparılan 
islahatlara, görülən işlərə 
yeni təkan verək. 

Ölkəmizdə aparılan 
düşünülmüş daxili siyasətin 
nəticəsidir ki, 2 milyon yeni 
iş yeri açılıb, bu da əhalinin 
işlə təmin olunmasına, 
insanların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşdırılmasına şərait 
yaradır. Sevindirici haldır 
ki, açılan iş yerlərinin çoxu 
regionların payına düşür. Bu 
da onu göstərir ki, biz düz 
yoldayıq. 

Bütün dünyada urbani-
zasiya prosesi gedir, yəni 
insanlar rayonlardan mərkəzi 
şəhərlərə axışırlar. Biz uğurla 
həyata keçrilən proqramla-

rın nəticəsində bu prosesin 
qarşısını ala bilmişik. Bir za-
manlar işləmək üçün mərkəzi 
şəhərlərə gələn insanlar artıq 
öz rayonlarına qayıdır. Bu da 
rayonlarda həyat səviyyəsinin 
yüksəlməsinin göstəricisidir. 
Bütün bunlar Prezident İlham 
Əliyevin apardığı uğurlu 
siyasətin nəticəsidir.

Rüfət QULIYEV, 
Milli Məclisin Iqtisadi 

siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq 

komitəsinin üzvü

 Dövlət proqramlarında qarşıya qoyulan 
vəzifələr uğurla icra olunur

 � Son 15 ildə Azərbaycanda uğurla 
həyata keçrilən daxili və xarici siyasət, 
aparılan ardıcıl iqtisadi islahatlar nəticəsində 
ölkəmiz regionun nüfuzlu dövlətinə çevrilib. 
Bütün sahələrdə əldə edilən uğurlar 
respubilkamızın ümumi inkişafının əyani 
göstəricidir. Sosial-iqtisadi sahələrdə 
gerçəkləşdirilən sistemli islahatlar aparıcı 
beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu reytinq 
mərkəzləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

 � 2 Fevral Azərbaycan Gəncləri Günü 
münasibətilə “Azərsu” ASC-də tədbir 
keçirilib.

ASC-nin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, “Azərsu”nun 
sədri Qorxmaz Hüseynov 
Azərbaycanda gənclər 
siyasətinin hər zaman dövlət 
siyasətinin əsas tərkib 
hissəsi kimi xüsusi yer 
tutduğunu deyib. Bildirib ki, 
ölkəmizdə Gənclər Günü-
nün qeyd olunması gənc 
nəslin problemlərinin həllinə 
xüsusi önəm verən, gənclərə 
həmişə böyük diqqət və 
qayğı ilə yanaşan ümum-
milli lider Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Gənclər və 
İdman Nazirliyinin yaradıl-
ması, müstəqil Azərbaycan 
gənclərinin ilk ümumrespub-
lika forumunun keçirilməsi, 2 
fevralın Azərbaycan Gəncləri 
Günü elan edilməsi, gənclər 
siyasəti ilə bağlı dövlət proq-
ramlarının qəbulu ümummilli 
liderin gənclərə böyük qayğı-
sının bariz nümunəsi idi.

“Həyata keçirilən 
məqsədyönlü siyasətin 
nəticəsi olaraq bu gün 
Azərbaycanda yüksək 
intellektual səviyyəyə, 
vətənpərvərlik hissinə, milli 
düşüncəyə, yüksək ideya-
lara malik gənclər forma-
laşır. Ölkəmizdə gənclər 
siyasətinin həyata keçirilməsi 
ardıcıl və məqsədyönlü 
xarakter daşıyır, bu sahədə 
bir çox dövlət proqramla-
rı uğurla icra olunur. Ulu 
öndərin gənclər siyasətinə 
sadiqliyini öz qərarları ilə 

təsdiq edən Prezident İlham 
Əliyev gənclərin mənəvi inki-
şafı, vətənpərvərlik tərbiyəsi, 
xarici ölkələrdə təhsili, sosial 
müdafiəyə ehtiyacı olanların 
problemlərinin həlli, gənclər 
təşkilatlarının formalaşması 
və inkişafına diqqət və qayğı 
ilə yanaşır. Gəncliyə dövlət 
qayğısı sağlam və intellek-
tual nəslin formalaşmasına 
xidmət edir, gələcəyə böyük 

inamla baxmağa əsas verir”, 
- deyə Q.Hüseynov vurğu-
layıb.

ASC-nin İşlər İdarəsinin 
rəis müavini Rahid 
Fətəlizadə bildirib ki, gənclər 
siyasəti bütün sahələrdə 
olduğu kimi su təsərrüfatı 
sektorunda da uğurla həyata 
keçirilir. Gənc peşəkar 
kadrların hazırlanması və 
onların potensialından lazı-
mınca istifadə olunması kimi 
məsələlərə xüsusi diqqət 
yetirilir.

Su Təsərrüfatı İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Res-
publika Komitəsinin sədri 
Akif Məmmədov isə su 
təsərrüfatında çalışan gənc 
işçilərin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi və motiva-
siyasının təmin edilməsi 
istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər barədə 
məlumat verib.

ASC-nin gənc 
mütəxəssisləri Ayxan 
Məmmədov və Əminə 
Qəyyumova gəncliyə 
göstərilən dövlət qayğısın-
dan danışıb, Azərbaycan 
gəncliyinin xoşbəxt və firavan 
gələcəyə doğru uğurla ad-
dımladıqlarını bildiriblər.

“Azərsu”nun sədri 
Q.Hüseynov son illər ASC 
tərəfindən həyata keçirilən 
bir sıra layihələr üzrə əldə 
olunan nailiyyətlərdə gənc 
mütəxəssislərin mühüm 
rolu olduğunu xatırladıb. 
Bu uğurların davamlı ol-
ması üçün tövsiyələr verən 
sədr gənc mütəxəssislərə 
gələcək fəaliyyətlərində 
uğurlar arzulayıb. Sonda 
əmək fəaliyyətində fərqlənən 
gənc mütəxəssislərə fəxri 
fərmanlar təqdim olunub.

Tədbir iştirakçıları 
Azərbaycan Gəncləri Günü 
münasibətilə ağacəkmə ak-
siyasında da iştirak ediblər. 
Məqsəd gənclər arasında 
ekoloji mədəniyyətin for-
malaşması prosesinə töhfə 
vermək, ətraf mühitin qorun-
ması və ekoloji problemlərə 
qarşı mübarizədə gənc nəsli 
birgə fəaliyyətə səsləmək 
olub. Yaşıllaşdırma tədbiri 
çərçivəsində yüzlərlə ağac 
əkilib, ərazidə abadlaşdırılma 
işləri aparılıb.

Ekspert: Prezident İlham Əliyev bütün sahələrdə 
gənclərin fəaliyyətini yaxından izləyir, onların 

düşüncə və əməllərinə yaxından bələddir
 � Gənclər Gününə həsr olunmuş 

respublika toplantısı Azərbaycan dövlətinin 
gənclər siyasətinin yeni mərhələdə davamı 
sayıla biləcək hadisə kimi əhəmiyyətlidir. Bunu 
Trend-ə açıqlamasında “Bakı xəbər” qəzetinin 
baş redaktoru, siyasi ekspert Aydın Quliyev 
deyib.

A.Quliyev qeyd 
edib ki, toplantıda 
Prezident İlham 
Əliyevin nitqi dövlətin 
gənclər strategi-
yasında açılan 
yeni mərhələnin 
bir sıra xarakterik 
əlamətlərini orta-
ya qoydu: “Müasir 
dövrdə gəncliyin 
qarşısında duran 
vəzifələrin dəqiq 
ifadə edilməsi toplan-
tının tarixi və strateji 
əhəmiyyətini daha 
da artırır. Prezidentin 
fikir və təhlilləri Azərbaycan 
gəncliyinə öz rolunu dərk 
etmək, öz gücünə inanmaq, 
daha məqsədyönlü kurs 
götürmək, öz taleyinə sahib 
çıxmaq, dövlət və ictimai 
həyatda daha fəal iştirak 
etmək baxımından çox 
dəyərli çağırışdır. 

Ən mühüm məqamlardan 
biri odur ku, dövlətimizin 
başçısı hər bir Azərbaycan 
gəncinin milli qürur və fəxarət 
hisslərinin güc mənbəyini bir 
daha konkret ifadə etdi və 
gəncliyin bu mənbə ətrafında 
daha fəal və həvəslə topar-
lanmasının tarixi səciyyə 
daşıdığına diqqət çəkdi. 
Prezidentin bu nöqteyi-
nəzərdən gənclərin müstəqil 
Azərbaycanın vətəndaşı 
olmaqdan qürur duyduğunu 
qeyd etməsi dərin təsirli və 
yonəldici gücə malikdir”.

Ekspert bildirib ki, Prezi-
dent İlham Əliyev müstəqil 
Azərbaycanın dövlət və 
ictimai həyatının bütün sfera-
larında gəncliyin fəaliyyətini 
yaxından izlədiyini, onu hər 

an üçün yönləndirdiyini, 
bu yolda hər şeyin dövlət 
nəzarətində olduğunu 
və gənclərin düşüncə və 
əməllərinə yaxından bələd 
olduğunu nümayiş etdirdi: 
“Azərbaycan gənclərinin 
daha çox sosiallaşmasında 
və fəallaşmasında bu toplan-
tının böyük rol oynayacağı 
şübhəsizdir. Öz dövlətinə 
daha çox bağlı olan gəncliyin 
daha güclü dəstəyə çevril-
diyini sübut etməyə ehtiyac 
yoxdur. 

Lakin Prezident öz 
çıxışında müasir dövlətçilik 
praktikalarında geniş istifadə 
olunan bu sosial-siyasi pos-
tulata çox maraqlı yenilik də 
gətirdi. Belə ki, dövlət başçısı 
gəncliyimizi savadlı, milli 
ruhlu olmağa, milli-mənəvi 
dəyərlərə daha yaxından 
bağlanmağa çağırmaqla 
onlara bildirdi ki, öz dövlətinə 
bağlı olmaqla bərabər, həm 
də bu keyfiyyətlərə sahib 
olan gənclik daha güclü və 
yenilməz olur. Cənab İlham 
Əliyev aprel döyüşlərinə 

və bu döyüşlərdə gənclərin 
misilsiz iştirakına bir daha 
qayıtmaqla dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünün bərpasında 
onların gücünə möhkəm 
inandığını bir daha göstərdi. 
Bu o deməkdir ki, ölkə 
rəhbərinin gənclər siyasətini 

və bu istiqamətdə 
görülən böyük 
işləri torpaqları-
mızın işğaldan 
azad edilməsi 
siyasətinin tərkib 
hissəsi və davamı 
kimi başa düşmək 
lazımdır”.

Baş redaktor 
deyib ki, Prezident 
İlham Əliyev müa-
sir inkişaf texnolo-
giyalarına uyğun 
olaraq gənclərin 
yeni davranış 
və özünütəsdiq 
üsullarına xüsusi 

önəm verdiyini də göstərdi: 
“Son illərdə ölkədə könüllülər 
hərəkatının genişlənməsi 
fonunda Prezidentin bu 
məsələyə ayrıca yanaşması 
da yeni sosial davranışların 
Azərbaycanda çox düzgün 
idarə edildiyini təsdiqləyir. 
Fikrimcə, gənclik dövlət 
başçısının onlarla bağlı 
daha bir fikri üzərində xüsusi 
həssaslıqla düşünməli və 
bundan nəticələr çıxarmağı 
bacarmalıdır. 

Cənab İlham Əliyev 
dövlət təşkilatlarında gəncləri 
önə çəkməyi tövsiyə etdi. 
Bəzilərinin müəyyən hal-
larda inamsız və ehtiyatla 
yanaşdıqları gənclərə 
bundan böyük etimad ola 
bilərmi? Sözsüz ki, Prezident 
Azərbaycanın qarşısında 
inkişafdan doğan və baş-
qa səpkili işlərin olduğu-
nu yaxşı görür və onların 
həllində savadlı, vətənpərvər 
və mənəviyyatlı gənclərə 
həlledici qüvvələrdən biri kimi 
baxdığını çox aydın şəkildə 
göstərdi”.

“Azərsu” ASC-də  
Gənclər Günü qeyd edilib

“Fitch”: Bu il Azərbaycanda 
ÜDM 3,5 faiz artacaq
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Əlikram İSAYEV, ABŞ-ın 
 Harvard Universitetinin məzunu, 
dövlət  sektorunun əməkdaşı:

– Dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev prezidentlik fəaliyyətinin 
bütün dönəmlərində ulu öndərin 
gənclər siyasətinə xüsusi önəm 
verib. Gənclərin mənəvi inkişa-
fı, vətənpərvərlik tərbiyəsi, xarici 
ölkələrdə təhsili, sosial müdafiəyə 
ehtiyacı olanların problemlərinin həlli 
ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata 
keçirib. Hazırda respublikamızda 
gənclər siyasətinin keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə daxil olması da bunun 
bariz ifadəsi, sözügedən sahəyə 
göstərilən diqqət və qayğının məntiqi 
nəticəsidir.

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqamı xüsusilə qeyd etmək 
istərdim. Möhtərəm  Prezidentimizin 
16 aprel 2007-ci il tarixli müva-
fiq sərəncamı ilə təsdiq edilən 
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə 
Dövlət Proqramı” bütün təbəqədən 
olan gənclərin taleyində mühüm 
rol oynayıb. Bu proqram hesabına 
minlərlə gənc kimi mənim də xaricdə 
təhsil almaq, dünyanın ən nüfuz-
lu universitetində oxumaq istəyim 
gerçəkləşib. 

Burada onu da vurğulayım ki, 
cənab İlham Əliyev prezidentlik 
fəaliyyətində hər zaman gəncliyə 
inanıb, ona arxalanıb, eyni zaman-
da, sərhədlərimizin keşiyində duran, 
erməni təcavüzkarları ilə üzbəüz 
səngərlərdə dayanan gənc nəslə 
güvənib. Azərbaycan gəncliyi də, öz 
növbəsində, bu etimadı daim doğ-
ruldub. Xalqımız Aprel döyüşlərində 
bunun bir daha şahidi olub. 

Azərbaycan Prezidenti fevralın 
1-də Gənclər Gününə həsr  olunmuş 
respublika toplantısında etdiyi 
çıxışında bununla bağlı dedi: “Bi-
zim gənclərimiz hərbi qələbələrimizi 
şərtləndiriblər. Aprel döyüşləri bizim 

şanlı tarixi qələbəmizdir və bu 
əməliyyatlarda iştirak edənlərin 
mütləq əksəriyyəti gənclərdir. 
Biz bu əməliyyat nəticəsində 
uzun illər ərzində işğal altında 
qalan torpaqları işğalçılardan 
azad etdik. O torpaqlarda - 
Lələtəpədə, Füzuli, Cəbrayıl, 
Ağdərə rayonlarının dağlarında 
Azərbaycan bayrağını ucaltdıq. 
Bu, böyük tarixi qələbədir. Bu 
qələbə bir daha onu göstərdi ki, 
Azərbaycan xalqı işğalla heç 
vaxt barışmayacaq, Azərbaycan 
əsgəri, Azərbaycan zabiti Vətən 
uğrunda, torpaq uğrunda canın-
dan keçməyə hazırdır...”.

Elçin ƏLİYEV, Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin 
məzunu, dövlət qulluqçusu:

– Möhtərəm Prezidentimizin 
“Bugünkü gənc sabah ölkəmizi 
idarə edəcək” tezisi dövlət 
başçısının gənclərə etimad və 
münasibətinin bariz ifadəsidir. 
Bu, cənab İlham Əliyevin yerit-
diyi kadr siyasətində də aydın 
nəzərə çarpır. Deyim ki, belə 
bir prioritet istiqamət hər zaman 
mühüm rol oynayır və idarəetmə 
prosesində xüsusilə önə çəkilir. 

Bu gün cənab Prezident gənclərin 
potensialından ölkənin mənafeyi 
naminə tam və düzgün istifadə 
olunmasını, onların məşğulluğunun 
təmin edilməsini, dövlət idarəçilik 
sistemində iştirakı istiqamətində 
kompleks tədbirlər həyata 
keçirilməsini əsas hədəflər kimi qarşı-
ya qoyub.

Son illər ərzində gənclərin ölkənin 
mədəni, ictimai-siyasi, iqtisadi 
həyatında fəallığının artması möv-
cud konsepsiyanın uğurla icrasının 
göstəricisidir. Bunu gənclərin artıq 
müşahidəçi qismindən birbaşa 
siyasi-ictimai proseslərin iştirakçısına 
çevrilməsi faktı da sübut edir.  Bütün 
bunlar isə deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən 
dövlət gənclər siyasəti gələcək nəslin 
intellektual səviyyəsinin artmasına 
olduqca müsbət təsir göstərir.

Səbuhi ABBASOV, Azərbaycan–
Slavyan Gəncləri Assosiasiyasının 
sədri:

– Bu gün ölkəmizdə gənclərə 
yüksək diqqət və qayğı göstərilir, on-
ların potensialından səmərəli istifadə 
olunmasına mühüm önəm verilir. Bu 

da təsadüfi deyil. Çünki hər bir ölkədə 
gənclər cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. 
Bu mənada respublikamızda gənclər 
cəmiyyət həyatının bütün sahələrində 
fəal iştirak edirlər. 

Nazirlər Kabineti tərkibininin 
yeniləşdirilməsi zamanı gənclərin 
rəhbər vəzifələrə təyin olunması da 
cənab Prezident tərəfindən dövlət 
idarəçiliyində yeni yanaşmalara, 
yeni ideyalar və innovasiyaların 
tətbiqinə üstünlük verilməsini bir daha 
təsdiqlədi.

Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyev Gənclər Gününə həsr 
olunmuş toplantıda bu barədə dedi: 
“Bizim gənclərimiz bu gün iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində, dövlət 

təşkilatlarında işləyirlər. Mənim də 
tövsiyəm ondan ibarətdir ki, gəncləri 
dövlət təşkilatları önə çəksinlər. 
Çünki gənclərin həm potensialı, 
həm fəallığı, həm də məsələlərə 
yeni baxışları cəmiyyət üçün çox 
 lazımdır...”. 

Məhz bu məqsədyönlü siyasətinin 
nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycanda 
yüksək intellektual səviyyəyə, 
vətənpərvərlik hissinə, milli 

düşüncəyə malik gənclər formala-
şıb. Onların ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında daha böyük rol oynama-
ları, cənab İlham Əliyevin müdrik 
siyasətini dəstəkləmələri dövlətin 
yaratdığı şərait sayəsində müm-
kün olub. Dövlətin gənclərə dəstək 
və diqqət göstərməsi Azərbaycan 
gəncliyində özünə, istedadına 
inam hissini artırıb. Gənclərimizin 
beynəlxalq olimpiadalarda və idman 
yarışlarında yeni-yeni qələbələrlə 
ölkəmizin şərəfini ucaltmaları da 
bunun bariz ifadəsidir.

Hazırladı: 
Vaqif BAYRAMOV, 

“Xalq qəzeti” 

 � Bakı Konqres Mərkəzində Azərbaycan Gəncləri 
Gününə həsr olunmuş respublika toplantısında Prezident 
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
iştirakı dövlət tərəfindən gənclərə göstərilən diqqət və qayğının 
bariz nümunəsi idi. Prezident İlham Əliyevin nitqində 
səsləndirdiyi fikirlər biz gənclərin üzərinə böyük öhdəlik 
qoydu. Toplantıda gənclərin ölkə başçısı qarşısındakı səmimi 
çıxışları bir daha göstərir ki, əsası ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan 
gəncliyinin inkişafında dərin izlər buraxıb. 

Ölkəmizdə qeyd edilən 
Gənclər Günü gənclərə həmişə 
böyük diqqət və qayğı ilə 
yanaşan, problemlərimizin 
həllinə önəm verən, bu 
siyasəti müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin fəaliyyətinin ən 
mühüm istiqamətlərindən biri 
kimi dəyərləndirən ümummilli 
lider Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdır. Heydər Əliyev dövlət 
gənclər siyasətinin uğurla həyata 
keçirilməsi məqsədi ilə bu sahənin 
zəruri qanunvericilik bazasının 
formalaşdırılmasını təmin edib. 
Gənclərin sosial, iqtisadi və digər 
problemlərinin həllinə yönəlmiş, 
onların öz qabiliyyətlərinin inkişaf 
etdirmələrinə kömək edən fərman 

və sərəncamlar, dövlət proqram-
ları bu qəbildəndir. Qanunlar, 
fərman, sərəncam və dövlət proq-
ramları gənc nəslin mütəşəkkil 
qüvvə kimi formalaşmasına, 
onların mənəvi-ideoloji cəhətdən 
tam yetkinləşməsinə, sosial 
problemlərinin həllinə, faydalı 
məşğulluğunun təmin olunmasına 
son dərəcə müsbət təsir göstərib.

İndi ölkəmizdə gənclər 
siyasəti mahiyyət və keyfiyyətcə 
yeni mərhələsini yaşayır. Prezi-
dent İlham Əliyev ulu öndərin 
gənclər siyasətinə sadiqliyini öz 
qərarları ilə təsdiq edir. Gənclərin 
mənəvi inkişafı, vətənpərvərlik 
tərbiyəsi, xarici ölkələrdə təhsili, 
sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların 

problemlərinin həlli istiqamətində 
görülən işlər, gənclər 
təşkilatlarının formalaşması və 
inkişafı üçün yaradılan şərait və 
imkan bu sahəyə göstərilən böyük 
diqqətin nəticəsidir. 

Prezident İlham Əliyevin 
vurğuladığı kimi, bizim üçün ən 
başlıca vəzifə müstəqilliyi, milli 
maraqları qorumaq, Azərbaycanı 
yad təsirlərdən qorumaq və 

xalqımızın rahat həyatını təmin 
etməkdir: “Mən şübhə etmirəm ki, 
siz buna hazırsınız. Azərbaycan 
gəncləri fəaldır, vətənpərvərdir, 
biliklidir, savadlıdırlar. Gənclər, 
mən sizə inanıram, güvənirəm”.

 Azərbaycan gəncliyi bu 
diqqət və qayğını yüksək 
dəyərləndirməklə yanaşı, öz 
məsuliyyətini də dərk edir 
və Prezident İlham Əliyevin 
müəyyənləşdirdiyi  strateji 
vəzifələrin uğurla həyata 
keçirilməsinə, respublikamızın 
dinamik inkişaf edən qüdrətli 
dövlətə çevrilməsinə öz töhfəsini 
verməyə çalışır. 

Ölkəmizdə gənclərin 
məşğulluğunun təmin olunma-

sı da diqqət mərkəzindədir. 
Azərbaycanın Birinci vit-
se-prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən gənclərin istedad 
və bacarıqlarının üzə çıxa-
rılması istiqamətində həyata 
keçirilən layihələr yetişməkdə 
olan nəslin gələcəyinin etibarlı 
təminatıdır. Eləcə də, Heydər 

Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
xaricdə və ölkəmizdə reallaş-
dırılan layihələr Azərbaycanın 
uğurlarının təbliğində, 
gənclərimizin fəallığının artırılma-
sında və onların fəaliyyətlərinin 
əlaqələndirilməsində mühüm rol 
oynayır. 

Hazırda ölkəmizdə gənclər 
siyasəti uğurla həyata keçirilir. 
Sosial həyatın bütün sferalarına 
nəzər salsaq, görərik ki, orada 
gənclər əksəriyyət təşkil edir. 
Təbii ki, bu, Prezident İlham 
Əliyevin gənc kadrların irəli 
çəkilməsi ilə bağlı qarşıya qoy-
duğu vəzifənin reallaşmasının 
nəticəsidir. 

Dövlət başçısınn toplantıda-
kı çıxışı bizi bir daha əmin edir 
ki, dövlətimizin gənclər siyasəti 
uğurla həyata keçrilir. Gənclər 
də öz növbəsində nailiyyətləri ilə 
onlara göstərilən etimadı layiqincə 
doğrultmağa çalışacaqlar. Bu 
yüksək münasibətə cavab olaraq 
Azərbaycanın parlaq gələcəyinin 
təminatçısı olan gənclər müstəqil 
Azərbaycan naminə bütün 
güclərini səfərbər edir, Vətənin 
inkişafı üçün səylə çalışaraq, 
onlara arxalanan Prezident 
İlham Əliyevin uğurlu daxili 
və xarici siyasətini hər zaman 
dəstəkləyəcəklər.

Emil ASLANLI, 
YAP Nəsimi rayon təşkilatı 

gənclər birliyinin üzvü, 
toplantı iştirakçısı

Gənclər dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar

Sonra Heydər Əliyev Mərkəzində 
ümumrayon tədbiri keçirilmişdir. 
Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mübariz Əhmədzadə, hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbərləri, 
rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri 
və gənclər iştirak etmişlər. Öncə 
tədbir iştirakçıları rayon gənclərinin əl 
işləri, foto və rəsm əsərlərindən ibarət 
sərgiyə baxış keçirmişlər.

Sonra tədbirdə Zaqatala 
gənclərinin 2018-ci ildə qazan-
dıqları uğurlardan, rayonda id-
man sahəsinin inkişafına yönələn 

tədbirlərdən bəhs edən film nümayiş 
etdirilmişdir.

Əlamətdar gün münasibəti 
ilə gəncləri təbrik edən Zaqatala 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Mübariz Əhmədzadə XX əsrin 
sonunda dövlət müstəqilliyini bərpa 
etmiş Azərbaycan Respublikasında 
gənclərlə iş sahəsində yaranmış 
boşluğun 1993-cü ilin iyununda 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışın-
dan sonra aradan qaldırıldığını, ulu 
öndərimizin imzaladığı sərəncamla 

2 fevralın Azərbaycanda gənclər 
günü kimi təqvimə salındığını, 
müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk 
dəfə 1996-cı ilin fevralın 2-də ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə keçirilən forumda bir araya 
gəldiklərini xüsusi vurğulamışdır. 

Tədbirdə çıxış edən rayon 
gəncləri respublıikamızda, o 
cümlədən Zaqatala rayonunda təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət, idman və digər 
sahələrin inkişafı üçün görülmüş 
bütün işlərə görə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevə, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, 
 UNESCO və  ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri, Birinci 
vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevaya öz dərin 
təşəkkürlərini bildirmiş 
və respublikamızın 
parlaq gələcəyi naminə 
fəaliyyətində möhtərəm 
Prezidentimizi daim 
dəstəkləyəcəklərini qeyd 
etmişlər.

Sonra 2018-ci 
ildə təhsil, səhiyyə, dövlət qullu-
ğu, mədəniyyət, idman və digər 
sahələrdə yüksək nailiyyət qazanmış 
rayon gənclərinə fəxri fərman və 
qiymətli hədiyyələr təqdim olunmuş-
dur. 

Tədbir rayon gəncləri bədii 
özfəaliyyət kollektivlərinin konsert 
proqramı ilə başa çatmışdır. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

Yeni nəslin daha böyük qələbələr 
qazanacağına inanıram 

 � Azərbaycanda 2 Fevral Gənclər 
Gününün təsis edilməsi və gənclər ordusunun 
bayramına çevrilməsi ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu əlamətdar 
gün ulu öndərin 1997-ci il fevralın 2-də 
imzaladığı fərmana əsasən qeyd edilir. Dövlət 
gənclər siyasətinin banisi də ulu öndərimizdir. 

Prezident İlham Əliyev 
ölkə həyatının bütün 
sahələrində olduğu kimi, bu 
sahədə də ümummilli liderin 
ənənələrini davam etdirir. 
Bu gün Azərbaycan gəncliyi 
özünün ən xoşbəxt dövrü-
nü yaşayır, onların mənəvi 
inkişafı, vətənpərvərlik və 
milli ruhda tərbiyəsi, ölkə 
daxilində və xarici ölkələrdə 
təhsili, eləcə də sosial 
müdafiəsi sahəsində dövlət 
başçısının rəhbərliyi ilə 
ciddi addımlar atılır. Gənclər 
günü ilə bağlı möhtəşəm bir 
tədbirin keçirilməsi, fəal və 
təşəbbüskar gənclərin müka-
fatlandırılması da  Prezident 
İlham Əliyevin gənclərə 

diqqət və qayğısının bir 
nümunəsidir. 

Birmənalı şəkildə demək 
olar ki, gənc insanlarımızın 

hərtərəfli yetişməsi üçün 
bütün şərait yaradılıb. Bu 
gün ölkəmizdə 43 Olimpiya 
İdman Kompleksi fəaliyyət 
göstərir, Azərbaycan nüfuzlu 
beynəlxalq idman yarışlarına 
evsahibliyi edir, idmançıları-
mız dünya üzrə ən müxtəlif 
idman tədbirlərində, çempi-
onatlarda uğurlar qazanırlar. 
Azərbaycan gənci “Eurovi-
sion” mahnı müsabiqəsində 
birinci yeri tutub. Belə 
qələbələrə imza atan 
gənclərimizin, o cümlədən, 
idmançılarımızın əməyi 
dövlət tərəfindən çox yüksək 
səviyyədə qiymətləndirilir. 

İnanırıq ki, gənclərimiz 
gələcəkdə də dövlətin qay-
ğısı nəticəsində həm idman, 
həm də digər sahələrdə daha 
böyük qələbələr qazana 
biləcəklər. 

Zaur MİRZƏZADƏ,  
“Dünya Azərbaycanlıları” 

İctimai Mərkəzinin sədri 

Prezident gənclərə 
önəmli çağırışlar etdi

 � 2 Fevral Gənclər Günü həmişə olduğu 
kimi, bu il də dövlət səviyyəsində qeyd edildi. 
Fevralın 1-də Bakı Konqres Mərkəzində Gənclər 
Gününə həsr olunmuş respublika toplantısı 
keçirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
tədbirdə iştirak etdilər. Toplantıda iştirak edən gənc 
alimlərdən mexanika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
Emin Bağırov təəssüratını belə ifadə etdi:

– Belə vacib əhəmiyyətli 
tədbirdə iştirak etmək və 
təəssüratları bölüşmək çox 
xoş bir hissdir. Çünki gənclərə 
dövlətin diqqət və qayğısının 
bir daha canlı şahidi oldum. 
 Prezident İlham Əliyevin, Bi-
rinci-vitse prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın Azərbaycan 
gəncləri gününə həsr olunmuş 
respublika toplantısında iştirak 
etməsi, ölkə rəhbərinin geniş, 
əhatəli nitq söyləməsi bu sahəyə 
verilən dəyərin göstəricisidir. 

Dövlət başçısı nitqində 
gənclər gününün tarixi, 
gənclər siyasətinin əhəmiyyəti, 
gələcək perspektivləri barədə 
vacib məsələlərə toxundu. 
Gənclərin dövlət strukturların-
da irəli çəkilməsi, idarəetmə 
prosesinə cəlb edilməsi, onların 
təcrübələrinin artırılması, gənc 
alimlərimizə dəstək göstərilməsi 
və digər prinsipial məsələlər 
dövlət başçısının çıxışında 
mühüm yer tuturdu. O qeyd etdi 
ki, gənc alimlərimiz müxtəlif 
sahələrdə bizim elmi potensialı-
mızı gücləndirirlər. Ölkəmizdə 
bir neçə il bundan əvvəl Elmin 
İnkişafı Fondu, Gənclər Fondu 

yaradılmışdır. Bu fondlar 
vasitəsilə istedadlı gənclərə 
qrantlar verilir, müxtəlif 
tədqiqat proqramlarının həyata 
keçirilməsi üçün vəsait ayrılır. 
Yəni, bizim gənclərimiz bu 
gün cəmiyyətdə çox fəal 
rol oynayırlar və əlbəttə ki, 
gələcəkdə siz ölkəmizi idarə 
edəcəksiniz. Ona görə bir 
daha demək istəyirəm ki, ilk 
növbədə, milli vətənpərvərlik 
yüksək səviyyədə olmalı-
dır. Hər bir gənc bilməlidir 
ki, bizim hamımızın əsas 
vəzifəsi dövlət müstəqilliyini 
möhkəmləndirməkdir, onu 
qorumaqdır. Biz xoşbəxtik ki, 
müstəqillik dövründə yaşayırıq. 

Prezident vurğuladı ki, 
bizim gənclərimiz Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyini həmişə 
hər şeydən üstün tutmalı-
dır. Müstəqilliyi qorumaq 
üçün mütləq bilik, savad, 
vətənpərvərlik və milli təfəkkür 
olmalıdır. 

Dövlət başçısının çıxı-
şında əsas məqamlardan biri 
də gənclərə çağırış etməsi 
oldu. O bildirdi ki, bu gün 
Azərbaycan dünyada çox 

sürətlə inkişaf edən ölkə kimi 
tanınır. Biz isə əldə edilmiş 
uğurlarla kifayətlənməməliyik, 
daim irəliyə baxmalıyıq və 
ilk növbədə, bu gün həll 
edə bilmədiyimiz məsələləri 
həll etməliyik, nöqsanları, 
problemləri aradan qaldırma-
lıyıq. Əlbəttə ki, gənclər bu 
sahədə bizim ən birinci yardım-
çılar ola bilərlər və olmalıdırlar. 
Ona görə ictimai nəzarətin 
gücləndirilməsi çox önəmli 
məsələdir. Mən öz çıxışlarımda 
dəfələrlə demişəm ki, mütləq 
ictimai nəzarət olmalıdır. Çünki 
ictimai nəzarət olan yerdə işlər 
daha yaxşı gedir. Ona görə mən 
gəncləri bu məsələyə diqqət 
yetirməyə dəvət edirəm. 

Bütün bunlar bir daha 
onu göstərir ki, Azərbaycan 
dövləti Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında 
ölkə gənclərinin hərərəfli 
inkişafında, onların rifahı-
nın, intellektual imkanlarının 
genişləndirilməsində maraqlıdır.

Anar TURAN, 
“Xalq qəzeti”

 � Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Gəncləri 
Gününə həsr olunmuş respublika toplantısındakı 
nitqində ölkəmizdə gənclər siyasətinin uğurla həyata 
keçirildiyini, gənc kadrlara etimad göstərilməsi ilə 
bağlı qarşıya qoyulan vəzifənin ardıcıl reallaşdırıldığını, 
ölkə gəncliyinə inandığını və güvəndiyini bəyan edib. 
Dövlətimizin başçısının bu sözlərindən qürur hissi keçirən 
gənclərimizin fikirlərini diqqətə çatdırırıq. 

Gənclər siyasəti 
yeni mərhələdə

Əlikram İSAYEV Elçin ƏLİYEV Səbuhi ABBASOV

Ölkəmizin sabahı etibarlı əllərdədir

Zaqatala rayonunda 
Gənclər Günü ilə əlaqədar 
tədbir keçirilmişdir. Rayon 
gənclərinin nümayəndələri 
öncə Heydər Əliyev 
Mərkəzinin qarşısında 
ucaldılmış ulu öndərin 
abidə kompleksini ziyarət 
etmiş, önünə tər çiçəklər 
düzmüşlər.

Qaliblər mükafatlandırıldı
Nizami Kino Mərkəzində 

İtaliya–Azərbaycan 
Beynəlxalq Film Festivalının 
bağlanış mərasimi keçirilib.

Mərasimdə əvvəlcə yan-
varın 25-dən start götürmüş 
festival barədə məlumat verilib. 
Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazir-
liyi, film istehsalı şirkətləri olan 
“İmago Group”, “United Cultu-
res” və “Sandro Teti Editore”nin 
birgə dəstəyi ilə reallaşan 
festival İtaliya və Azərbaycan 
kino sənayesinin keçmişini, bugününü və 
gələcəyini təbliğ etmək məqsədi daşıyır. 
Festival iki ölkənin film sənayesinin oxşar 
və fərqli cəhətlərini nümayiş etdirməklə 
beynəlxalq kino məkanının fəaliyyətini 
təşviq edir.

Qeyd edilib ki, İtaliyanın 
Azərbaycandakı səfirliyi, Nizami Kino 
Mərkəzi və “The Landmark” tərəfindən 
dəstəklənən festival hər iki ölkənin bir 
sıra elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində təşkil olunub. Festivalda 

hər iki ölkənin mütəxəssislərindən ibarət 
münsiflər heyəti tərəfindən seçilmiş 15 
müasir film bir neçə seans şəklində nüma-
yiş olunub. 

Sonra festivalın qalibləri elan olunub. 
Müxtəlif nominasiyalar üzrə “Nabat”, “Las-
solute Presente”, “Tha Bra”, “Çövkən”, 
“Appenino”, “LOrphelinat”, “Mən də 
gəlirəm”, “Mousse”, “Qırmızı bağ” və “Nar 
bağı” filmlərinə diplomlar təqdim edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ DAXİLİ QOŞUNLARIN BAŞ İDARƏSİ
2019-cu il üçün uzunboğaz botinkaların, rezin çəkmələrin, fərqlənmə və fərqləndirmə nişanlarının satınalınması məqsədilə

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Uzunboğaz botinkaların və uzun-

boğaz rezin çəkmələrin satınalınması.
Lot-2. Fərqlənmə və fərqləndirmə nişan-

larının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat zərflərdə yazılı şəkildə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
əşya əmlakının keyfiyyəti və yerli istehsal 
olması nəzərə alınmaqla ən aşağı qiymətə, 
əsas şərtlər toplusunda göstərilən meyarlar 
əsasında ən sərfəli tender təklifinə üstünlük 
veriləcəkdir. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını 
Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hesabına 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər.

İştirak haqqı Lot-1 – 700 manat və Lot-2 
– 200 manatdır.

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005

VÖEN – 1401555071
m/h – AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT BIK CTREAZ22
B2. Vəsaiti alan müştəri (benefisiar)
Adı – DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş 

İdarəsi
h/h – AZ44CTRE 

00000000000002458570
VÖEN – 1500426471
D3. Büdcə təsnifatının kodu – 142340
D4. Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə 

(ərizədə müəssisənin adı, yerləşdiyi ünvanı, 
poçt indeksi, telefon nömrələri, rəhbərinin 
adı, soyadı göstərilməklə, möhürlənmiş və 
imzalanmış olmalıdır);

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi (əsli);

- tender təklifi (tender proseduru keçi-
rildiyi tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmaqla) tender təklifi ilə 
birlikdə təqdim olunmalıdır. Bank təminatını 
tender zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və tenderdən 
kənarlaşdırılır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq orqanlardan arayış;

- iddiaçının son bir ildəki (əgər daha 
az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyəti müddətində) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

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

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri (notariusdan təsdiq edilmiş 
surəti).

- dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin notarial qaydada 2019-cu 
ildə təsdiq olunmuş surəti;

- son iki ildə malların təchizatı sahəsində 
fəaliyyəti, maddi-texniki və kadr potensi-
alı barədə ətraflı məlumat (analoji işlərdə 
təcrübəsi, iddiaçının potensial texniki və 
kadr imkanları haqqında rəsmi məlumat);

- müvafiq mallar və xidmətlər üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları.

Tender iştirakçıları iştirak etdikləri lotlar 
üzrə 6 mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər, 
texniki xüsusiyyətlərin tələblərinə uyğun 
hazırlanmış hər bir maldan nümunə, həmin 
malların uyğunluq sertifikatlarının notarius-
dan təsdiq edilmiş surətini Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsinə (Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4) təqdim etməlidirlər. Müayinələrin 
nəticəsi haqqında həmin mallar üzrə tender 
təkliflərinə dair zərflərin açılışından sonra 
məlumat veriləcəkdir.

Tender iştirakçılarından tələb olunan 

sənədlər 6 mart  2019-cu il saat  12.00-a 
qədər bir nüsxədə, tender təklifi isə 18 
mart 2019-cu il saat 12.00-a qədər ikiqat 
zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
iki nüsxədə (əsli və surəti) Daxili Qoşunların 
Baş İdarəsində əlaqələndirici şəxslərə təqdim 
edilməlidir.

Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan tender təklifləri və sənədlər qəbul 
olunmayacaqdır.

Sənədlərin qəbulu - hər gün saat 11.00-
dan 13.00-a qədər və 16.00-dan 18.00-a 
qədərdir.

Tender zərflərinin açılışı proseduru 
19 mart 2019-cu il saat 16.00-da Daxili 
Qoşunların Baş İdarəsində (Bakı şəhəri, 
Q.Musabəyov küçəsi 4-də) keçiriləcəkdir.

İclasda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar əlavə məlumatı aşağıdakı 
ünvandan ala bilərlər:

Ünvan – Bakı şəhəri, Q. Musabəyov 
küçəsi 4.

Telefon – 569-95-10, əlaqələndirici şəxs 
– E.Əliyev.

Daxili Qoşunların 
tender komissiyası

Sovetlər dönəmində tikilən Sumqa-
yıta ilk vaxtlar “fəhlə şəhəri” deyilir-
di. İllər ötdükcə elm, təhsil, idman, 
mədəniyyət sahələri sürətlə inkişaf 
elədi. Sosial-mədəni obyektlərin sayı 
durmadan artdı, şəhərin maddi-texniki 
bazası gücləndirildi. Ziyalılar ordusu 
da artdı və mədəni aura genişləndi. 
Tədricən şəhərin adı yeni təyinlərlə 
səciyyələndirilməyə başladı. İndi 
Sumqayıt daha çox “istedadlar şəhəri” 
kimi tanınır. Son dövrlərdə mədəniyyət 
sahəsində yaranan böyük canlanma isə 
ötəri bir baxışla da hiss olunur. 

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin “Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
strukturunun təkmilləşdirilməsi 
haqqında” 29 mart 2016-cı il tarixli 
sərəncamına əsasən üç il öncə Sumqa-
yıt, Abşeron, Xızı, Şuşa, Zəngilan və 
Qubadlı Rayon Mədəniyyət və Turizm 
şöbələri ləğv edilərək onların bazasın-
da Sumqayıt Regional Mədəniyyət və 

Turizm İdarəsi yaradılıb. 
İlk gündən etibarən daha çoxşaxəli 

iş rejiminə keçən Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsi qısa vaxt ərzində 
xeyli yaddaqalan tədbir keçirib, bir 
sıra yeni layihələrə imza atıb. Onun 
əhatə etdiyi bölgələrdə dəfələrlə 
görüşlər, müşavirələr keçirilib, 
qarşılıqlı fikir mübadilələri aparılıb, 
problemlər yerindəcə araşdırılıb, həlli 
istiqamətində tədbirlər görülüb. 

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov:

– Ulu öndərin vaxtilə “Kiçik 
Azərbaycan” adlandırdığı Sumqayıt 
artıq müasir sənaye və mədəniyyət 
mərkəzinə çevrilməkdədir. Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüslərinə əsasən 
şəhərimizin inkişafı ilə bağlı çox müa-
sir layihələr həyata keçirilir. Son illərdə 
Sumqayıtda kompleks yeniliklərin 
tətbiqi dönməz xarakter alıb. Quru-
culuq sahəsində yetərli təcrübəsi olan 
Zakir Fərəcov şəhərə icra hakimiyyəti 
başçısı təyin edildikdən sonra 
sənayenin dirçəldilməsi, sosial sferanın 
təzələnməsi tədbirləri, necə deyərlər, 
bütün cəbhə boyu aparılmağa başlayıb. 
70 yaşlı şəhərimiz, sanki, özünün yeni 
gəncləşmə dövrünü keçirir. 

Dövlət tərəfindən Sumqayıtın 
gözəlləşməsinə daim qayğı göstərilir. 
Təkcə Dənizkənarı Park-Bulvar 
Kompleksinin qısa müddətdə ya-
radılması və sakinlərin ən sevim-
li istirahət məkanına çevrilməsi 
şəhərin tərəqqisi naminə reallaşan 
çox möhtəşəm bir layihədir. Cənab 
Prezidentimiz bu füsunkar bulvarı 
“möcüzə”adlandırmışdır. Madriddə və 
Parisdə keçirilən “Global Trade Lea-
ders Club”un forumlarında Sumqayıt 

bulvarı “İnternational Award for Excel-
lence & Leadership” mükafatına layiq 
görülüb. Heydər Əliyev Mərkəzinin 
üçmərtəbəli və mansardlı yeni əzəmətli 
binası, Kimyaçılar sarayının yenidən 
qurulması və qarşısındakı meydanın 
əsaslı təmiri gözəlliyin təzələnməsi 
baxımından önəmlidir. Onu da qeyd 
etmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyev 
Mərkəzi üçün yeni bina inşa edildikdən 
sonra onun əvvəlki binası Əli Kərim 
adına Poeziya klubunun istifadəsinə 
verilib. Son üç ildə Bayraq muzeyi, 
Şahmat və Uşaq İncəsənət məktəbləri, 
YAP-ın yeni binası gözəllik ünvan-
ları sırasına qatılıb. O cümlədən, 
şəhərimizdə turistlərin bütün ehtiyac-
larını qarşılayan, yüksək standartlara 
cavab verən hotellər tikilib istifadəyə 
verilmişdir. 

Heydər Əliyev Parkında, Nəsimi 
bağında, Şəhidlər xiyabanında, küçə və 
meydanlarda abadlıq və yaşıllaşdırma 
işlərinin aparılması daimi xarakter 
daşıyır. Bu və digər obyektlər həm də 
şəhərin görünüşünə əlavə gözəllik qa-
tır. Başlıca məram Sumqayıtı modern, 
zövq oxşayan şəhərə çevirməkdir. Elə 
şəhərimizin 70 illiyi ərəfəsində nəzərdə 

tutulan tədbirlər də həmin məqsədə 
xidmət edir. Biz də yubileyə öz layiqli 
töhfələrimizi vermək əzmindəyik. 

Onu da xüsusi qeyd edim ki, 
Mədəniyyət Nazirliyinin gündəlik 
diqqəti, tədbirlərimizə qatılaraq bizə 
hər zaman dəstək olan Sumqayıt, Abşe-
ron, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan və Xızı 
Rayon İcra Hakimiyyəti başçılarının 
fəaliyyətimizə verdiyi dəyər bizi yeni-
yeni nailiyyətlərə ruhlandırır... 

Regional idarənin uğurları 
beynəlxalq arenada da təsdiqini tapır. 
Sumqayıt şəhər N.Nərimanov adı-
na Mədəniyyət Mərkəzi “Rövşən” 
ritm və “Seğah” muğam qruplarının, 
C.Cabbarlı adına Mədəniyyət Evinin” 
Sumqayıt” rəqs ansamblının, “Pöhrə” 
aşıqlar qrupu və “Muğam-Segah 
üçlüyü”nün, “Dostluq” mədəniyyət 

evinin “Səmt” estrada kollektivi-
nin, eləcə də Xırdalan Şəhər Uşaq 
Musiqi Məktəbi və 11 illik musiqi 
məktəbi təmsilçilərinin, Qubadlı 
rayon F.Hüseynov adına UMM-nin, 
Şuşa şəhər Niyazi adına İncəsənət 
məktəbi “Təbəssüm” rəqs qrupu 
üzvlərinin Rusiya,Türkiyə, Ukrayna 
və Gürcüstanda uğurlu çıxışları olub. 
N.Nərimanov adına Mədəniyyət 
Mərkəzi Türkiyənin Keçiörən 
Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən “VIII Uluslararası Ramazan 
Etkinlikləri”ndə müvəffəqiyyətlə çıxış 
edib.

Son dövrlərdə Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Meh-
man Şükürov Mədəniyyət Nazirli-
yinin əməkdaşları ilə birgə Rusiya 
və Belarusda, Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin xətti ilə Türkiyədə 
işgüzar səfərlərdə olub, təcrübə 
mübadilələri aparıb və yeni birgə 
layihələrlə bağlı təkliflər irəli sürüb. 

Sumqayıtın göz oxşayan, müasir 
mədəniyyət ocaqları saymaqla qurtaran 
deyil. Misilsiz memarlıq görünüşü ilə 
seçilən Heydər Əliyev Mərkəzinin qar-
şısında ulu öndərin möhtəşəm abidəsi 

ucaldılıb. Mərkəzin dördmərtəbəli 
binası funksional baxımdan çox 
əhəmiyyətlidir. Burada ümummilli 
liderin həyat və fəaliyyətini əks etdirən 
eksponatlardan ibarət muzey, 400 yer-
lik iclas, 50 yerlik konfrans, rəqs, sərgi 
və kompyuter zalları, elektron kitabxa-
na, xalçaçılıq dərnəyi, rəsm və linqafon 
otaqları, smartfon sinfi, foto və videos-
tudiya, gənclər üçün diskusiya zalları 
fəaliyyət göstərir. Yeni Uşaq İncəsənət 

Məktəbi parkdakı gözəllikləri layiqincə 
tamamlayır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev iki il öncə Sumqayıta səfəri 
çərçivəsində əsaslı təmir edilərək 
yenidən qurulan Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrına da baş çəkib. Binanın 
bütün mühəndis-texniki qurğuları 
yenilənib, 500 yerlik tamaşa və 100 
yerlik akt salonu ən müasir avadanlıqla 
təchiz olunub. Teatrda ən mürəkkəb 
səhnə həlli olan əsərlər də oynanı-
lır, göstərilən tamaşalarda ölkənin 
mədəniyyət sahəsində tanınmış sima-
ları, görkəmli aktyorlar da həvəslə rol 
alırlar. 

Keçən ilin aprel ayında Sumqayıt 
teatrının kollektivi 4-cü Türk Dünyası 
Teatr festivalında Turqut Özakmanın 
“Ocaq” tamaşası ilə uğurla çıxış edərək 
mükafat qazanıb. 

Oktyabr ayında Prezident  İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamına 
əsasən teatrın 50 illik yubileyi böyük 
təntənə ilə qeyd edilib. Ölkənin teatr 
ictimaiyyətinin və şəhər ziyalılarının 
nümayəndələri mərasimdə iştirak 
ediblər. Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev teatrın 50 illik yubileyi 
münasibətilə fəxri ada və “Tərəqqi” 
medalına layiq görülmüş kollektiv 
üzvlərinə dövlət təltiflərini təqdim 
edib. İcra başçısı Zakir Fərəcov sum-
qayıtlılar adından teatrın kollektivini 
təbrik edərək onlara yeni sənət uğurları 
arzulayıb. 

“Sumqayıt şəhərində müasir 
texnologiyalara uyğun, ən yeni 
proyektorlar, yüksək parlaqlığa malik 
kinoekranlar və səs sistemləri ilə təchiz 
olunan, tamaşaçıların zövqünü oxşayan 
kinoteatrın olması vacibdir”. Bu sözləri 
keçən il şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcov N.Nərimanov 
küçəsində yerləşən Nizami kinote-
atrındakı vəziyyətlə tanış olarkən 
demişdi. Artıq söz əməli işə çevrilir. 
Vaxtilə “Rusiya” adıyla tanınan və 
Sumqayıtın ən böyük mədəniyyət 
obyektlərindən olan, sonradan yararsız 
vəziyyətə düşən “Nizami” kinoteat-
rının yenidən qurulmasına başlanılıb. 
Köhnə kinoteatrın binasında söküntü 
işləri aparılıb və tikintisinə start verilib. 
Qarşısındakı mini-parkla vəhdətdə 
kinoteatr daha gözəl görünəcək. Yeri 
gəlmişkən, Sumqayıtda uşaqlar üçün 

neçə-neçə belə əyləncə kompleksləri 
yaradılır, küçələri, parkları nağıl 
qəhrəmanlarının heykəlləri, müxtəlif 
dekorativ sənət əsərləri bəzəyir.

Şəhərdə təşkil olunan möhtəşəm 
mədəni-kütləvi tədbirlərə minlərlə, 
on minlərlə sumqayıtlı böyük 
həvəslə toplaşır. Yay aylarında şəhər 
əhalisinin asudə vaxdının səmərəli 
təşkili məqsədilə Sumqayıt bulvarında 
mədəniyyət evlərinin təşkilatçılığı 
və bədii özfəaliyyət kollektivlərinin 
iştirakı ilə tərtib edilmiş cədvəl üzrə 
hər həftə maraqlı konsert proqramları 
təşkil edilir.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin bazasında bir sıra yeni 
kollektivlər yaradılıb. Musiqi və 
incəsənət məktəblərinin müəllimlərdən 
ibarət xalq çalğı alətləri orkestri və Xor 
kollektivi, F.Əmirov adına Uşaq Mu-
siqi Məktəbinin bazasında yaradılmış 
“Buta” qızlar ansamblı və Abşeron, Şü-
uşa, Zəngilan, Qubadlı, Xızı rayonları-
nı əhatə edən folklor kollektivləri buna 
əyanı misaldır.

Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində 
xalq çalğı alətləri orkestri və xor kol-
lektivinin təqdimat mərasiminə ölkənin 
tanınmış sənətkarları da qatılaraq 
səhnədə gənc ifaçılarla birgə çıxış 
ediblər. Konsert şəhər ictimaiyyəti 
tərəfindən böyük coşğu ilə qarşılanıb. 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı 
ilə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 
Hindistan incəsənət ustalarının ifasında 
“Möhtəşəm Hindistan toyu” rəqs tama-
şasını, bulvarda hind musiqiçilərinin 
konsertini də xatırlatmaq yerinə düşər. 
Bundan başqa, Üzeyir Hacıbəyli 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilə 
əlaqədar Novosibirsk Kamera Orkestri 
də Sumqayıta qonaq gəlib. Həmçinin 

Regional İdarənin rəisi Mehman 
Şükürovun təşəbbüsü ilə 2016-cı ilin 
tarixi aprel döyüşlərində şəhid olmuş 
sumqayıtlı qəhrəman Əbdülməcid 
Axundova həsr olunmuş “Mən 
səninləyəm, ana Vətən” adlı film 
çəkilib və Sumqayıt Dövlət Dram Teat-
rında təqdimatı olub. Sumqayıt Dövlət 
Rəsm Qalereyasında rəsm sərgiləri, Po-
eziya evində ünlü yazarlarla görüşlər, 
yubileylər unudulmaz təsir bağışlayır.

Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunan “Bölgələrdən 
bölgələrə” yaradıcılıq festivalı 
çərçivəsində gerçəkləşən layihədə 
Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
idarəsinin şəbəkəsinə daxil olan klubla-
rın kollektivləri fəal iştirak ediblər. 
Avqust ayında dənizkənarı bulvar 
ərazisində düzənlənən tədbirdə regi-

onal mədəniyyət idarələrinin festival 
çadırları qurulub, şəhər və rayonların 
mədəni irsini əks etdirən sənətkarlıq 
nümunələri, rəsmlər, suvenirlər və 
digər əl işlərinin satış-sərgisi keçi-
rilib. Həmin layihə üzrə Sumqayıt 
şəhər F.Əmirov adına Uşaq Musiqi 
Məktəbində fəaliyyət göstərən “Buta” 
qızlar ansamblı İsmayıllı Rayon 
Mədəniyyət Mərkəzində konsert proq-
ramı ilə çıxış edib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin nümayəndələri hərbi 
hamilik məqsədilə vaxtaşırı hərbi 

hissələrdə olub, əlamətdar və tarixi 
günlər münasibətilə maraqlı tədbirlər 
keçirib, əsgərlərimiz qarşısında silsilə 
konsert proqramları ilə çıxış ediblər. 
Tarixi günlər münasibətilə də idarənin 
müəssisələrində sanballı tədbirlər 
hazırlanıb təqdim olunur. Artıq hər bir 
sumqayıtlı fəxr edə bilər ki, şəhərdə 
özünəməxsus mədəni aura formalaşıb. 

Ötən ilin may ayında Bakıda 
keçirilən incəsənət olimpiadasında 

Səid Rüstəmov adına 3 nömrəli Uşaq 
İncəsənət Məktəbinin skripkaçılar 
ansamblı birinci yerə layiq görülüb. 
Oktyabrda Rəşid Behbudov adına 
Mahnı Teatrında keçirilən “Payız 
əfsanələri” incəsənət müsabiqəsində 
də bu məktəbin şagirdləri qalib gələrək 
kubokla mükafatlandırılıblar.

Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereya-
sında keçirilən “Art-Festival” da yad-
daqalan olub. Tədbirdə rəsm əsərləri, 
dekorativ tətbiqi sənət nümunələri 
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
ilə bağlı ədəbiyyatları əks etdirən 
kitab sərgisi nümayiş olunub, bədii 

özfəaliyyət kollektivlərinin iştirakı ilə 
konsert proqramı təşkil edilib. “Can-
lanır hər qarış çöl Sumqayıtda” adlı 
plenerdə iştirak edən gənc rəssamlar 
mükafatlandırılıblar. 

Məlum olduğu kimi, böyük 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyi nəzərə alınaraq bu 
il ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edilib. 
Bununla əlaqədar Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin xəttilə silsilə 
tədbirlər keçiriləcək. Bu yaxınlar-
da mədəniyyət naziri Ə.Qarayevin 
Xızı rayonunda vətəndaşları qəbulu 

zamanı Sumqayıtda “Nəsimi Po-
eziyası” respublika festivalı təşkil 
etmək barədə təklif səslənib və 
maraqla qarşılanıb. Nəsimi parkında 
mədəniyyət müəssisələrinin iştirakı ilə 
yubiley tədbiri, Sumqayıt Dövlət Rəsm 
Qalereyasında rəsm sərgisi, kitabxana-
larda kitab sərgiləri, şeir müsabiqəsi, 
Ədəbiyyat saatı, oxucu konfransı, 
“dəyirmi masa” görüşləri, muğam 
gecələri keçirmək planlaşdırılır. 

Regional mədəniyyət idarəsindən 
bildirdilər ki, şəhərin yubileyinə 
həsr edilən bayram da öz kütləviliyi, 
əlvanlığı ilə yaddaqalan olacaq. Artıq 
70 illik ərəfəsində baş verən fərəhli 
yeniliklər bir-birini əvəz etməyə baş-
layıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
şəhər bölməsi tərəfindən “Bizdən sizə 
qalan sözdür” adlı poeziya almanaxı 
işıq üzü görüb. Kitabda 46 müəllifin 
şeirləri toplanıb. Yazıçılar Birliyində 
toplunun geniş təqdimatı da reallaşıb. 
Bundan bir qədər öncə isə Sumqayıtın 
məşhur “Sülh göyərçini” abidəsinin 40 

illiyi qeyd edilib, bu münasibətlə təşkil 
olunan şeir və rəsm müsabiqələrinin 
qalibləri mükafatlandırılıblar. 

Qaynar mədəni həyatı olan Sum-
qayıt sakinlərinin iftixar ünvanıdır. 
Əli Kərim adına Poeziya Klubunun 
direktoru, şair İbrahim İlyaslının bu 
barədə söylədikləri:

– Yeni çağın gözəl abidəsi olan 
Sumqayıt dinamik bir məkandır. 
Şəhərimizin uğur hekayələri ard-
arda gəlir. Elə həftə olmur ki, dörd-
beş, bəzən də daha çox maraqlı 
mədəniyyət tədbiri gerçəkləşməsin. 
Bu, mədəniyyətə gündəlik qayğı-
nın və sözsüz ki, sumqayıtlıların bu 
kimi tədbirlərə tükənməz həvəsinin 
nəticəsidir. Biz həm şəhərin yubile-
yini, həm də “Nəsimi ili”ni layiqincə 
keçirməyi düşünürük. İstər şəhər 
rəhbərliyi, istərsə də regional idarə 
tərəfindən bütün təşəbbüslərimizin 
dəstəklənməsi, sənət adamlarına 
yüksək dəyər verilməsi yaradıcılıq 
həvəsimizi daha da artırır. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

SUMQAYITIN ZƏNGİN 
MƏDƏNİ HƏYATI 

 � Ötən əsrin ortalarında Sumqayıt onu qurub-
yaradanların arzularının ünvanı idi, indi isə yarım 
milyona qədər əhalinin tale şəhərinə çevrilib. Onu Xəzər 
sahilindəki boz çöllüyə ürəklərində gətirən inşaatçılar 
ev-ev, küçə-küçə yer üzünə köçürərək gözəl bir şəhər 
yaradıblar. Artıq bu ilin noyabrında Sumqayıta şəhər adı 
verilməsinin 70 illiyi qeyd ediləcək. 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR



 � Muğam sənəti Azərbaycanın professional musiqi 
mədəniyyətinin şifahi irsinin mühüm qismini təşkil edir, 
Azərbaycan xalqının mədəni ənənələrində və tarixində onun 
dərin kökləri var. Muğam Azərbaycanın ənənəvi musiqisinin 
ən iri janrının ümumi adıdır. Bu sənət həm də dünya musiqi 
xəzinəsinin incisidir. 

Muğam sənəti əsrlər boyu 
Azərbaycan xalqının milli tanıtma nişan-
larından biri kimi milli-mədəni irsimizin 
əsas hissəsini təşkil etmişdir. Dünyada 
mövcud olan musiqi janrlarından fərqli 
olaraq, muğam bir çox xalqların milli-
mədəni irsinin formalaşmasında və 
bugünkü dövrə qədər gəlib çatmasında 
da mühüm rol oynamışdır. 

Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri 
Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizin 
zəngin mədəniyyətinin və tarixinin 
ən gözəl incilərindən biri olan mu-
ğamı, muğam sənətini bizim misilsiz 
milli-mənəvi sərvətimiz olaraq yüksək 
dəyərləndirmişdir: “Muğam Azərbaycan 
xalqına xas olan ən gözəl xüsusiyyətlərin 
daşıyıcısıdır. Torpağa, köklərə bağlı-
lıq, vətənpərvərlik, milli ləyaqət hissi, 
qonaqpərvərlik, xeyirxahlıq, mərhəmət, 
emosional zənginlik – bütün bu hisslər 
muğam fəlsəfəsinin əsasındadır. Odur 
ki, muğam gözəlliyin və məhəbbətin 
rəmzidir desəm, səhv etmərəm”.

Azərbaycanın birinci  xanımı, 
UNESCO-nun və İSESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın misilsiz fəaliyyəti nəticəsində 
muğamımız toyxana, kiçik konsert sa-
lonları səviyyəsindən çıxarılıb  UNESCO 
səviyyəsinə qaldırılmış, muğama layiq 
olduğu beynəlxalq status verilmişdir. 
Milli mədəniyyətimizlə yanaşı, bəşər 
mədəni irsi üçün də Azərbaycan mu-
ğamının bədii dəyəri, yüksək önəmi 
2003-cü ildə UNESCO kimi nüfuzlu 
beynəlxalq təsisat tərəfindən etiraf 
olunmuş, bu beynəlxalq qurum muğamı 
“bəşəriyyətin şifahi və qeyri-maddi irsi-
nin şah əsərlərindən biri” elan etmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı ideya-
ların ardıcıl reallaşdırılması, “Muğam 
Azərbaycanın milli sərvətidir” – deyən 
Prezident İlham Əliyevin dəstəyi, 
diqqət və qayğısı nəticəsində muğam 
sənəti yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. 
 Prezident İlham Əliyevin sərəncamı 
əsasında Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 
inşası, beynəlxalq müsabiqələrin 
keçirilməsi, kompakt disklərin hazır-
lanması, elmi simpoziumların təşkili 
və eyni zamanda, muğamın UNESCO 
səviyyəsində təbliği ona olan marağı ar-
tırır, insanların, xüsusilə də, gənc nəslin 
muğama münasibəti yaxşılığa doğru 
dəyişir.

Muğam sənətinin yaşadılması 
və günümüzə çatdırılmasında onun 
zaman-zaman yeni ifaçılar nəslinə 
öyrədilməsi və sənət biliciləri tərəfindən 
təkmilləşdirilməsi önəmli rol oynamışdır. 
Muğamın indiki anlamda ilk dəfə pro-
fessional tədrisinə isə onun 1922-ci ildə 
Bakıda açılmış ilk Avropa tipli musiqi 
tədris müəssisəsinin dərs proqramına 
daxil edilməsi ilə başlanılmışdır. Tədris 
proqramının tərtibi sonda Azərbaycan 
dəstgahlarının strukturunda xeyli isla-
hatlara və ənənəvi məhəlli məktəblərin 
nisbi unifikasiyasına gətirib çıxarmışdır. 

Dahi bəstəkar, milli professional 
musiqimizin atası Üzeyir Hacıbəylinin 
göstərişinə əsasən, o vaxtın ən nüfuzlu 
musiqiçilər qrupu (Mirzə Fərəc Rza-
yev, Mirzə Mansur Mansurov, Əhməd 
xan Bakıxanov, Seyid Şuşinski, Zülfi 
Adıgözəlov və başqaları) dəstgahların 
ixtisar edilmiş tədris versiyalarını işləyib 
hazırlamışdılar. Ötən əsrin 20-30-cu 
illərində tədris versiyaları ilə yanaşı, bö-
yük sənətkarları – o vaxtın ustadlarının 
genişləndirilmiş versiyaları da mövcud-
luğunu davam etdirmişdir.

Muğamın yüksəlişi Azərbaycanın 
müstəqillik illərinə təsadüf edir. Qədim 
Azərbaycan muğamı bu əsrin əvvəlinə 
qədər milli ənənələri xalis şəkildə qoru-
yub saxlayıb və mütəxəssislərin fikrincə, 
kifayət qədər inkişaf etmiş, mədəni 
dəyərlərin yüksək bədii ifadə forması-
na çevrilmişdir. Son 15 ildə aparılmış 
məqsədyönlü işlərin nəticəsi olaraq, 
muğam sənəti bir daha dünya musiqi 
incisi kimi təsdiqini tapmışdır. 

Bu gün Azərbaycan muğam 
dəstgahlarında, təxminən, 100-ə yaxın 
şöbə və guşə istifadə olunur. Milli 

musiqi tariximizdə mövcud olan bu 
nümunələr, əsasən, xalq musiqi ifaçıları-
nın zəhmətinin bəhrəsi olaraq qorunub, 
bu günümüzə ötürülmüşdür.

Hər hansı bir muğam dəstgahının 
tərkibində 4-8 şöbə, 5-10 guşə istifadə 
olunur. Eyni zamanda, hər şöbə və 
guşənin məcburi cümlələri var. Əgər 
bu məcburi musiqi cümlələri yerli-
yerində ifa olunmazsa , bu zaman 
muğam dəstgahı öz ahəngini, təravətini, 
nəhayət, forma və xüsusiyyətlərini 
itirmiş olar. Diqqətinizə çatdırım ki, eyni 
şöbəni ayrı-ayrı muğam dəstgahlarında 
ifa edərkən hər dəstgaha uyğun musiqi 
cümlələrindən, daha doğrusu, məcburi 
musiqi cümlələrindən istifadə olunur. 
Məsələn, beş peşəkar tar ifaçısının 
ifasında “ Bayatı-şiraz” dəstgahını 
müqayisə edək. Nəticədə, duyulacaq ki, 
bütün ifaçılar bu muğamı eyni musiqi 
cümləsi ilə başlayır. Və ya “Bayatı-İs-
fahan” şöbəsini hamı çox cüzi fərqlə 
başlayır. Hüzzal şöbəsini də eynilə.

Başqa muğam dəstgahını müqayisə 
edək. “Orta mahur” muğamını beş 
ifaçının hamısı eyni musiqi cümlələri 
ilə ifa edir. Bu fikri bütün muğam 
dəstgahlarına aid etmək olar. Belə 
müqayisəli təhlili çox genişləndirmək 
olar və buna ehtiyac da var. Çünki, 
bizim muğam ifaçıları qəti surətdə iddia 
edirlər ki, muğam şifahi ənənəli musiqi 
janrıdır. Düzdür, mən də bu fikir ilə tam 
razı idim. Muğam o vaxt şifahi ənənəvi 
idi ki, o zaman yazılı musiqi ədəbiyyatı 
yox idi. Elə bu səbəbdən də yüzlərlə 
muğam şöbə və guşəsi bu günümüzə 
gəlib çatmayıb. 

Muğam ifaçıları onu da iddia edirlər 
ki, muğam improvizə xasiyyətli musiqi 
formasıdır. Bu da düzdür. Bəs bu zaman 
sual oluna bilər ki, hansı klassik musiqi 
növü improvizə xüsusiyyətinə malik 
deyil? Məsələn, F.Şopenin “İnqilabi 
etüd”ünü dinləyək. Əgər beş ifaçının 
(f-no) çalğısını müqayisə etsək, beş 
təkrarlanmayan, fərqli ifa eşidəcəyik. 
Daha bir misal nəzərinizə çatdırım. 
Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” opera-
sının “Uvertüra”sının Niyazinin ifası ilə 
Rauf Abdullayevin ifası eynidirmi? Və 
ya bu iki ifa Ramiz Məlikaslanovun ifası 
ilə üst-üstə düşürmü? Xeyr, hər ifaçının 
özünəməxsus əli, zövqü, duyumu, dün-
yagörüşü, nəhayət, öz sənət fəlsəfəsi var.

Daha bir sadə nümunə göstərmək 
istəyirəm. Böyük Üzeyir Hacıbəylinin 
“Leyli və Məcnun” muğam opera-
sında 4 Leyli obrazı ifasını müqayisə 
edək. Sara Qədimova, Rübabə Mu-
radova, Zeynəb Xanlarova və Səkinə 
İsmayılova. Bu leylilərin hansı daha 
mükəmməldir? Fikirləşmədən deyərik ki, 
hamısı! Əslində, Leylinin partiyası birdir 

(eynidir). Sadəcə, 4 ifaçının oxumasını 
müqayisə edərkən, fərqli zövqlər, musiqi 
duyumu, rejissor və dirijor işi seçilir.

İndi də məcnunları müqayisə 
edək. Eyni muğam parçalarını Əbülfət 
Əliyev, Qulu Əsgərov, Arif Babayev və 
Mənsum İbrahimov ifa edirlər. Bu gün 
yayılan muğam təfəkkürünə görə, hər 
Məcnunun ifasında yeni improvizə 
xüsusiyyətləri olmalı idi. Nəticədə, ayrı-
ayrı Məcnun zövqü, muğama yanaşma 
tərzi, duyum xüsusiyyətləri, muğam 
fəlsəfəsi, dövrün tələbatını yaşamaq 
hissi özünü bariz şəkildə nümayiş etdirir. 
Əgər improvizə xüsusiyyəti tam şəkildə 
muğamın əsasını təşkil etsəydi, o zaman 
Məcnun Şikəsteyi-fars əvəzinə, Zabul 
ifa edə bilərdi və ya Üşsaq əvəzinə, 
Pəncigah oxuyardı.

Son 12 ildə altı muğam müsabiqəsi 
keçirilib və hər müsabiqənin 20 qalibi 
olub. Çox gözəl. Deməli, 120 istedadlı 
muğam ifaçısı meydana gəlib. Sual 
oluna bilər, əgər muğam improvizə 
xarakterli olsaydı, o zaman bizim 120 
nəfər improvizəni mükəmməl dərk edən 
muğam ifaçımız olmalı idi. Gənc 120 
muğam ifaçısının hər biri 1-2 muğam 
cümləsi, öz improvizə təcrübəsinə arxa-
lanaraq yarada bilsəydi, o zaman 120-
dən çox yeni musiqi-muğam cümləsi 
yaranardı və nəticədə, yeni muğam 
şöbəsi və ya guşəsi meydana gələrdi. 
Bəs mane olan nədir? 

120 improvizə xüsusiyyətini 
mükəmməl bacaran muğam müsabiqəsi 
qalibləri bir musiqi-muğam cümləsi 
yarada bilmədilər. Bəs bizim muğam 
ifaçılarımız deyirlər ki, muğam improvizə 
xarakterinə malik şifahi ənənəli musiqi 
janrıdır. Sual: nə üçün hamı muğamı 
əsasən eyni cümlələrlə oxuyur? Cavab: 
Ona görə ki, əksər instrumental muğam 
ifaçıları muğam şöbə və guşələrini eyni, 
məcburi musiqi cümlələri ilə bilir və ifa 
edirlər. Sadəcə, musiqinin surəti, tempi, 
bəzi frazaları həddindən artıq ya cəld, ya 
da əksinə, çox ağır ifa olunur. Müəyyən 
ifaçılar üstünlüyü ancaq gəzişmələrə 
verirlər. Belə ifaçıların muğam ifası 
gəzişmələr toplusundan ibarət olur. 

Müşayiət zamanı “xanəndə”nin 
istifadə etdiyi ərəb, fars, türk, hind 
və daha çox yayılmış xarici ölkə xalq-
larının xalq, professional musiqi 
nümunələrindən istifadə edərək onları, 
guya, muğamlaşdırırlar, yeni muğam, 
musiqi cümlələri bəstələyirlər. Lazımsız 
sıçrayışlar həddindən artıq çoxalıb. Bu 
amil həm instrumental, həm də vokal 
muğam ifaçılığında çox yayılıb. İfaçı-
lara nöqsan, irad tutarkən həm gənc, 
həm də yaşlı ifaçılar deyirlər ki, muğam 
improvizə xarakterli şifahi ənənəli mu-
siqi janrıdır. Biz necə istəsək, elə də ifa 

edəcəyik. Oxuyanlar isə mətni (qəzəli) 
dəyişdikcə muğamın xarakterinin , təsir 
gücünün, fəlsəfi baxışlarının dəyişdiyini 
zənn edirlər.

Son illər muğam tədrisi metodi-
kası da dəyişib. 20-30 il bundan əvvəl 
muğam müəllimləri tələbə ilə fərdi 
muğam dərslərini üzbəüz keçirdilər. İndi 
də belədir. Hər tələbənin qabiliyyətinə, 
duyumuna, zövqünə, ifaçılıq texnika-
sına münasib muğam cümlələri seçilib 
tədris olunurdu. Bu gün isə bəzi muğam 
müəllimləri muğam tədrisi metodikasını 
“təkmilləşdirərək”, hər hansı bir muğam 
parçasını ifa edərək telefona yazır və 
bütün tələbələr arasında paylaşırlar. 
Nəticədə, həm müəllim, həm də tələbə 
əziyyət çəkmir və hamı eyni şəkildə ifa 
edir. Məsələn, Fatma Mehrəliyevanın 
ifa etdiyi “Kəsmə şikəstə”ni götürək. 
Bu gün bu zərbi muğamı ifa edən 
əksər gənc ifaçı Fatma xanımın ifası-
nın nüsxəsini oxuyur. Bir-iki ifaçının 
isə Şövkət Ələkbərovanın ifasından 
bəhrələndiyi hiss olunur.

Təhsil görmüş hər bir peşəkar vokal 
ifaçısı klassik vokal əsərlərini (məs. Üze-
yir Hacıbəylinin “Sevgili canan”, “Sənsiz” 
romansları) özünəməxsus, fərqli ifa 
edir ( bunların not yazısı birdir). Amma 
“Kəsmə şikəstə” və ya hər hansı bir 
muğam parçası şifahi ənənəli olduğuna 
baxmayaraq, eyni şəkildə (hətta nəfəsi 
də olduğu kimi alırlar) ifa edilir.

Nəticə olaraq, onu deyə bilərəm 
ki, muğam dəstgahlarının məcburi 
cümlələri, strukturu, sadəcə, skeleti nota 
alınmalı və gələcək nəsillərə çatdırılma-
lıdır. Bu günün müəllimləri muğamı (ifa 
etdiyi) nota sala bilmirlərsə, bu onların 
problemidir. Bu təhsil proqramlarında 
“muğamların nota salınması” fənni 
tədris olunmur.

30-40 il bundan əvvəl muğam 
müəllimləri, əsasən, orta savadlı idilər. 
Bu günün muğam müəllimlərinin 
əksəriyyəti isə ali savad almışdır. Dövlət 
onların ali təhsil alması üçün kifayət 
qədər vəsait xərcləmişdir. Buna görə də 
muğam daha mükəmməl şəkildə, indi 
deyildiyi kimi, elmi-metodik üsullarla 
tədris edilməlidir.

Muğamın əhəmiyyəti yuxarıda 
söylədiklərimizdən qat-qat artıqdır. 
Muğam bizim həyatımızın, varlığımızın 
bir hissəsidir. Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva muğamı obrazlı 
şəkildə çox dəqiq səciyyələndirib: “Biz 
muğamı gələcək nəsillərə qəlbimizin və 
ruhumuzun bir hissəsi kimi miras qoyu-
ruq. Məhz, muğam bizim varislərimizdə 
köklərə bağlılıq, milli ləyaqət, qürur, 
emosional zənginlik, iztirab çəkməyi və 
başqalarının iztirabına şərik olmağı ba-
carmaq, muğamın özünün malik olduğu 
mənəvi kamillik, tamlıq kimi keyfiyyətlər 
aşılamağa qadirdir”. Bu mənada, 
bizi millət kimi qoruyub saxlayan bu 
mədəni irsi, mədəniyyəti yaşatmaq, 
düzgün öyrətmək və təbliğ etmək indiki 
nəsillərin mənəvi borcudur.

Arif ƏSƏDULLAYEV, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru, professor, Əməkdar 
incəsənət xadimi

Muğamın tədrisində 
elmi-metodik üsullara 

üstünlük verilməlidir

Sənət dünyası

73 fevral 2019-cu il, bazar

 Tender 4 (dörd) lot üzrə keçirilir.
 Lot- 1. Dəftərxana ləvazimatlarının satınalınması.
 Lot-2. Bərk inventarın satınalınması.
 Lot-3. Avadanlığın satınalınması.
 Lot-4. Sair xərclər (tədbirlərin keçirilməsi).
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar lot-1, lot-3 

və lot-4-ün hər birinə 100 manat, lot- 2 üçün isə 200 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
bank hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Sumqayıt şəhəri , 3-cü məhəllə, N.Nərimanov küçəsi 
12 nömrəli ünvanda yerləşən Sumqayıt Regional 
Mədəniyyət İdarəsindən ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Ceyran Həsənova ,əlaqə 
telefonu- (018) 6-55 -49- 87.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər.

H\h-AZ65CTRE00000000000002176
VÖEN- 2900382551
Adı-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod- 210005

VÖEN-1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

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

bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır); 
– tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60 
bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır); 

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

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesaba-
tının surəti; 

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

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri, mənfəət vergisinin bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatının vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq 
həyata keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı is-
tisna olmaqla) 18 mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 1 aprel 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
Sumqayıt şəhəri, 3-cü məhəllə, N.Nərimanov küçəsi 
12 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2 aprel 2019-cu il saat 15.00-
da Sumqayıt şəhəri, 3-cü məhəllə, N.Nərimanov 
küçəsi 12 nömrəli ünvanda yerləşən Sumqayıt Regio-
nal Mədəniyyət İdarəsində açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştitrak edə 
bilərlər.

 Tender komissiyası

Dünya Xərçəng Gününə 
həsr olunmuş III Azərbaycan 
onkologiya və nüvə təbabəti 

simpoziumu keçirilib
 � Bu gün Bakıda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli 

Onkologiya Mərkəzinin (MOM) təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Xərçəng Gününə 
həsr olunmuş III Azərbaycan onkologiya və nüvə təbabəti simpoziumu 
keçirilib.

Müasir ümumi onkologiyanın və nüvə 
təbabəti problemlərinin müzakirə olunduğu 
bu mötəbər beynəlxalq səhiyyə forumunda 
Azərbaycan onkoloqları ilə yanaşı, Avstri-
ya, İsveçrə və Türkiyənin ən nüfuzlu tibbi 
mərkəzlərinin aparıcı mütəxəssisləri və elmi 
dairələrin nümayəndələri də iştirak ediblər. III 
Azərbaycan onkologiya və nüvə təbabəti sim-
poziumunun əsas müzakirə mövzularından 
biri də nüvə təbabətinin müasir vəziyyətinə və 
perspektivlərinə, eləcə də xərçəngin profilak-
tikası və müalicəsində tətbiq edilən ən son 
metodlara dair məruzələrin dinlənilməsi və 
təcrübə mübadiləsi aparılması olub.

Simpoziumu giriş sözü ilə Milli Onkologi-
ya Mərkəzinin baş direktoru, akademik Cəmil 
Əliyev açıb. Xərçəng xəstəliklərinin erkən 
diaqnostikası və müalicəsi üzrə Azərbaycanın 
aparıcı tibb müəssisəsi olan Milli Onkologi-
ya Mərkəzinin son illərdə əldə etdiyi yüksək 
nailiyyətlərdən danışan C.Əliyev müasir 
dünyada onkoloji xəstəliklərin dinamika-
sının artması faktını təəssüflə vurğulayıb. 
Akademik bu sahədə müvafiq beynəlxalq 
strukturların ümumi bəlaya qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsinin və birgə səylərin koordina-
siyasının zəruriliyini xüsusi vurğulayıb.

Akademik C.Əliyev qeyd edib ki, 
əsrin bəlasına qarşı mübarizə işinə 
Azərbaycan onkoloqları, Milli Onkologiya 
Mərkəzinin elmi və tibbi personalı da layiqli 
töhfə verir. Bildirilib ki, tibbin ən ağır, ən 
məsuliyyətli sahələrindən biri olan onkolo-
giya problemləri daim dövlətimizin diqqət 
mərkəzindədir. Son illərdə Milli Onkologiya 
Mərkəzində xərçəng xəstəliklərinin diaq-
nostikası və müalicəsi üçün hər cür şərait 
yaradıldığını bildirən akademik Cəmil Əliyev 
bu nəcib işdə həmişə əhalinin sağlamlığı-
nı və sosial rifahını düşünən Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
müstəsna xidmətlərini xüsusi qeyd edib. O, 
həmçinin Azərbaycanın birinci xanımı Mehri-
ban Əliyevanın himayəsi ilə Milli Onkologiya 
Mərkəzində Uşaq Klinikasının inşa edilib 
istifadəyə verilməsini onkoloji xəstəliklərdən 
əziyyət çəkən uşaqlara diqqət və qayğının 
bariz nümunəsi olduğunu bildirib.

Simpoziumda rəhbərlik etdiyi Milli Onko-
logiya Mərkəzinin Azərbaycanda göstərdiyi 
çoxillik səmərəli fəaliyyətinə və onkologiya 
sahəsində bütün dünyada qəbul olunmuş 
yüksək elmi-praktik nailiyyətlərinə görə 
akademik Cəmil Əliyevə Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının “Elm və sülh elçisi” fəxri müka-
fatı təqdim edilib. Fəxri mükafatı akademik 
C.Əliyevə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali 
Komissarlığının məsul işçisi, BMT Beynəlxalq 
Mükafatlar Şurasının Cenevrə ofisinin rəhbəri 
Mehmet Şükrü Güzel təqdim edib, Milli Onko-
logiya Mərkəzinə və akademik C.Əliyevə yeni 
nailiyyətlər arzulayıb.

Tədbirdə çıxış edən Milli Onkologiya 
Mərkəzi baş direktorunun birinci müavini, 
tibb elmləri doktoru, professor Əziz Əliyev 
son illər Azərbaycanda bütün sahələrdə, o 
cümlədən tibb sahəsində mühüm uğurlar 
əldə edildiyini diqqətə çatdırıb. Professor öz 
çıxışında xatırladıb ki, son illər Milli Onko-

logiya Mərkəzi onkoloji xəstələrin 
müalicəsi üçün zəruri yeni tex-
nologiyaların istehsalçısı olan 
dünyanın aparıcı şirkətləri ilə sıx 
əməkdaşlıq edir. MOM ilə Ameri-
kanın bədxassəli şişlərin radiotera-
piyası üçün müasir texnologiyaları 
layihələşdirən və istehsal edən 
“Varian Medical Systems” şirkəti 
arasında 2014-cü ilin oktyabrında 
imzalanmış əməkdaşlıq haqqın-
da saziş buna sübutdur. Bunun-
la da, Milli Onkologiya Mərkəzi 

rəsmi referens-mərkəz statusunu alıb. 
Sənəd tərəfdaşlar arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə, müasir texnologiya-
ların Azərbaycana daha qısa vaxt ərzində 
çatdırılmasına, xarici mütəxəssislərlə geniş 
fikir mübadiləsi aparılmasına şərait yara-
dır. Bununla yanaşı, imzalanmış saziş Milli 
Onkologiya Mərkəzində onkoloji xəstələrə 
göstərilən yüksək səviyyəli xidmətin dünya-
nın aparıcı klinikaları tərəfindən tanınmasını 
təsdiq edir. 

Tədbirdə qeyd olundu ki, 2008-ci ildə 
ölkəmizdə radionuklid diaqnostika, dörd il 
sonra radionuklid terapiya şöbələri, 2014-cü 
ildə Nüvə Təbabəti İctimai Birliyi yaradılıb. 
2015-ci ildə nüvə təbabəti ixtisası təsdiq 
edilib və 2016-cı ildə Nüvə Təbabəti Mərkəzi 
fəaliyyətə başlayıb. Nəinki Azərbaycanda, 
hətta regionda ilk və yeganə tibb müəssisəsi 
olan Nüvə Təbabəti Mərkəzi xərçəng 
xəstəliklərinin erkən aşkar edilməsi baxı-
mından böyük əhəmiyyət daşıyır. Mərkəzdə 
pozitron emissiya tomoqrafiya/kompüter 
tomoqrafiya (PET/KT) cihazı quraşdırılıb. Bu, 
orqanizmdə hüceyrə mübadiləsini molekulyar 
səviyyədə göstərməyə imkan verən müasir 
tibbi diaqnostik görüntüləmə üsuludur. Nüvə 
Təbabəti Mərkəzinin fəaliyyətinin əsas prinsi-
pi yüksək səviyyədə xidmət təqdim etməkdir. 
Mərkəzdə işləyən həkimlər, əczaçılar, fiziklər, 
mühəndislər, kimyaçılar, hətta kiçik və orta 
heyət xaricdə təhsil alıb və zəngin prak-
tiki biliklərə malikdirlər. Onların sırasında 
müvafiq sahədə böyük təcrübəsi olan xarici 
mütəxəssislər də var.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2016-cı ildən Avropa 
Nüvə Təbabəti Assosiasiyası tərəfindən 
akkreditasiya olunaraq dünyanın 29 ölkəsinin 
ən mükəmməl mərkəzləri sırasına daxil 
edilib. Bunun nəticəsi olaraq Milli Onkologiya 
Mərkəzinə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
müraciətlərin sayı xeyli artıb. Rusiya, Uk-
rayna, Qazaxıstan, Gürcüstan, Əfqanıstan, 
Liviya, Suriyanın, eləcə də bir sıra Avropa 
və Asiya ölkələrindən olan pasiyentlər Nüvə 
Təbabəti Mərkəzində uğurla müayinədən 
keçiblər. 2017-ci ildən etibarən mərkəzdə 
hədəfə yönəlmiş radionuklid müalicələrə 
başlanılıb. Bir çox qonşu ölkədən xəstələr bu 
xüsusi təyinatlı Litesium-177 və Actinium-225 
müalicəsini almaq üçün ölkəmizə müraciət 
ediblər.

Simpoziumun sessiyalarında Milli On-
kologiya Mərkəzi baş direktorunun birinci 
müavini, tibb elmləri doktoru, professor Əziz 
Əliyev, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin 
baş inspektoru, professor Françesko Giam-
marile, MOM-un nüvə təbabəti şöbəsinin 
müdiri Fuad Novruzov, BMT-nin İnsan 
Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının məsul 
işçisi, BMT Beynəlxalq Mükafatlar Şurasının 
İsveçrə ofisinin rəhbəri Mehmet Şükrü Güzel, 
Bern Universitetinin nüvə təbabəti bölməsinin 
rəhbəri professor Aksel Rominger, Ankara 
Universitetinin nüvə təbabəti bölməsinin pro-
fessoru Özləm Küçük və başqaları müxtəlif 
mövzularda məruzələrlə çıxış ediblər. 
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BƏƏ

“Noor Capital”ın açıqlaması
Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin 
(BƏƏ) “Noor Capi-
tal” şirkəti Venesu-
ela Mərkəzi Ban-
kından 3 ton qızıl 
alıb. Lakin şirkət 
rəsmiləri bildiriblər 
ki, bu ölkədə siyasi 
böhran həllini 

tapmayanadək Venesueladan qızıl almayacaqlar. 
Xatırladaq ki, Venesuela Mərkəzi Bankı yaxın günlərdə 
BƏƏ-yə 15 tona yaxın qızıl satışının planlaşdırdığını 
açıqlamışdı.

Məlumatı BBC yayıb.

İran

Yeni raket təqdim edilib
İran İslam İnqila-

bının 40-cı ildönümü 
ilə əlaqədar Teh-
randa keçirilən milli 
aviasiya sərgisində 
ölkənin öz isteh-
salı olan yeni 
uzaqmənzilli qanadlı 
raketlər nümayiş 
etdirilib. Bildirilib ki, 
“Sumar” seriyasından olan “Aerospace Industries Or-
ganization” ekspertlərinin hazırladıqları raketlərin uçuş 
məsafəsi 1350 kilometrdən çoxdur. 

Qeyd edilib ki, raketlərin istehsalında ən yeni texno-
logiyalardan istifadə edilib.

Məlumatı RİA “Novosti” yayıb.

Polşa 

Turistlər üçün ən sərfəli şəhər
Polşanın Krakov 

şəhəri qənaət 
baxımından turistlər 
üçün Avropanın ən 
sərfəli şəhəridir. Bu 
Britaniyanın “Which” 
istehlakçılar assosi-
asiyasının turistlər 
arasında keçirdiyi 
sorğu nəticəsində 

bəlli olub. Qeyd olunur ki, assosiasiya qənaət baxı-
mından turistlər üçün sərfəli şəhərlərin reytinqini tərtib 
edib. Reytinq tərtib edilərkən Avropa şəhərləri üzrə altı 
meyar – yaşayış şərtləri, mədəni abidələr, qida və içki, 
nəqliyyat, alış-veriş üçün imkanlar və ümumi xərclər 
əsas götürülüb.

Xəbəri “Euro-pulse.ru” verib.

İtaliya 

Yeni modellər
İtaliyanın “Ferrari” 

şirkətinin yeni istehsalı 
olan iki model avtomobil 
həvəskarlarına təqdim 
edilib. Məlumata görə, 
“Monza SP1” və “Mon-
za SP2” adlı modellər 
məhdud sayda istehsal 
olunacaq. Qeyd edilir ki, 
yeni modellər 1950-ci illərdə istehsal olunmuş “Speeds-
ter” avtomobilinin bazası əsasında hazırlanıb. Avtomo-
bilin maksimal sürəti saatda 300 kilometr təşkil edir. 
Yeni model 100 kilometr sürəti cəmi 2,9 saniyəyə yığır.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

Belçika 

Millinin ən yaxşı futbolçusu
Londonun “Çelsi” 

klubunun futbolçusu 
Eden Hazard Belçika 
millisində 2018-ci ilin ən 
yaxşı oyunçusu seçilib. 
Azarkeşlər arasında 
keçirilən səsvermədə 
15 min nəfər Hazar-
da səs verib. Sorğuda 
ikinci yeri Dortmund 
“Borussiya”sının belçikalı 
futbolçusu Aksel Vitsel 

(3 min 800 səs) tutub. İlk üçlükdə “Mançester Siti”nin 
belçikalı futbolçusu Kevin De Brüyne (2 min səs) 
qərarlaşıb.

Xəbəri BBC “Sports” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 3-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutula-
cağı, bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağaca-
ğı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 3-5, 
gündüz 7-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 
7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan yüksək 766 mm civə sütunun-
dan 771 mm civə sütununa yüksələcək, 
nisbi rütubət 75-85 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 
3 dərəcəyədək isti, dağlıq ərazilərdə 6-8 
dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti 
olacaq.

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

Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə 
yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gündüz 
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 1-6 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şama-
xı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaç-
maz, Qusar rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 

dərəcəyədək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gün-
düz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək 
isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq 
tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-
ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, 
gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-
ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Dağlarda duman olacaq.Şimal- şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 4-6, gündüz 7-10 
dərəcə isti , dağlarda gecə 2 dərəcə 
şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 3-7 
dərəcə isti olacaq. 

3 fevral 2019-cu il, bazar8

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin filologiya 
fakültəsini 1975-ci ildə bitirmiş 63-cü qrupun məzunları 
görkəmli yazıçı-dramaturq Firuz Mustafayevə anası

FİRƏNGİZ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Buenos-Ayresdə yanğın
 � Argentinanın paytaxtı Buenos-

Ayresin mərkəzindəki Korrientes 
prospektindəki mehmanxanada yanğın baş 
verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər, 
xilasedicilər və həkimlər gəliblər.

Yanğın nəticəsində 
112 nəfər xəsarət 
alıb. Onlardan 
8-i yeniyetmədir. 
Xəsarət alanların 
hamısı xəstəxanaya 
yerləşdiriliblər. 3 nəfərin 
vəziyyəti ağırdır.

“TN” saytının 
yazdığına görə, 2 nəfər 
xilasedici də müxtəlif 
dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Agentlik yazır ki, Şri-
Lankadakı partlayışlardan 
sonra bir gözünü itirmiş 
Colvin bu hadisədən sonra 
münaqişə zonalarındakı 
hadisələri ən yaxşı işıqlan-
dıran reportyor kimi dünya 
miqyasında məşhurlaşmağa 
başlayıb. O, 2012-ci ildə 
Suriyanın Homs şəhərinin 

Bab Amir qəsəbəsinə atılan 
top mərmilərinin partlamasın-
dan sonra həyatını itirib. M. 
Colvinin yaxınları jurnalistin 
qətlində günahkar olanların 
cəzalandırılması tələbi ilə 
məhkəməyə müraciət ediblər. 
Daha sonra Vaşinqton Fede-
ral Məhkəməsinin hakimi Emi 
Barmin Cekson tərəfindən 
2016-cı ildə qurulan 
məhkəmə prosesində Col-
vinin Əsəd rejimi tərəfindən 
qəsdən öldürüldüyü iddia 
edilib. 

Colvinin ölümünü 
“mühakiməsiz edam” kimi 
xarakterizə edən hakim 
E.Cekson 36 səhifəlik 
qərarında “Gördüyü işin yal-
nız əhəmiyyətli deyil, eyni za-
manda, son dərəcə kritik olan 
müharibə zonalarında baş 
verənlərin bizə çatdırılması 
olan Amerika vətəndaşının 
qəsdən öldürülməsini qəbul 
edə bilmərik” deyilir. Əldə 
edilən dəlillər əsasında apa-
rılan araşdırmalardan sonra 
məlum olub ki, bu hadisə hər 
hansı bir terror qruplaşması 
tərəfindən deyil, məhz Əsəd 

rejiminə bağlı olan qüvvələr 
tərəfindən törədilib.  Bütün 
bunlardan sonra məhkəmə 
cəza kimi Əsəd rejiminin 300 
milyon, ailənin itkisi üçün 
isə 2 milyon 500 min dollar 
təzminat ödənilməsi barədə 
qərar çıxarıb.

Qeyd edək ki, ABŞ qa-
nunları, terror cinayətləri və 
terrora dəstək verən ölkələrin 
Amerika vətəndaşlarına 
vurduğu zərər xaricində öz 
vətəndaşlarının beynəlxalq 
məhkəmələrdə başqa 
ölkələrə qarşı iddia açmasını 

qadağan edir. Daha əvvəl də 
Suriyaya qarşı ABŞ ordusuna 
çalışan iki muzdlu əsgərin 
Suriyada öldürülməsi ilə 
əlaqədar qaldırılan iddiada 
ABŞ məhkəməsi Suriyadan 
413 milyon dollar  təzminat 
tələb etmiş və həmin vəsait 
Əsəd rejiminə aid olan 
İllinoys əyalətindəki “JP 
Morgan Chase” bankının 
səhmlərindən toplanılmışdır.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

ABŞ Marie Colvinin 
qətlinə görə 302 
milyon dollar 
təzminat tələb edir

 � Amerika Birləşmiş Ştatları uzun illər nüvə silahlarını 
qadağan edən ABŞ–Rusiya Ortamənzilli Nüvə Qüvvələri 
Razılaşmasından imtina etdiyini bəyan edib. Siyasi təhlilçilər ABŞ-ın 
bu addımının beynəlxalq aləmdə yeni qalmaqala və silah yarışına 
səbəb ola biləcəyini bildiriblər. Bu barədə ABŞ və Qərb mətbuatı 
məlumat yayıb. 

ABŞ dövlət katibi Mayk Pompeo deyib 
ki, Vaşinqton “soyuq müharibə”dən bəri 
qüvvədə olan ABŞ–Rusiya Ortamənzilli 
Nüvə Qüvvələri Razılaşması qarşısındakı 
öhdəliyini dayandırıb. ABŞ Rusiyanı bəzi 
qurudan atılan kruiz raketlərin istifadəsini 

qadağan edən anlaşmasını pozmaqda 
ittiham edib. Rusiya isə bunu rədd edir.

Bu sənəd bütün dünyada, ələlxüsus 
da 5 min 500 kilometr məsafəni qət edə 
bilən qurudan atılan kruiz raketlər də 
daxil olmaqla, bu qəbildən olan silahları 

 qadağan edən ilk silahlara nəzarət razılı-
ğıdır.

Pompeo cümə günü Dövlət 
Departamentində deyib ki, Rusiya altı 
ay ərzində razılığa əməl etməyə baş-
lamayacağı təqdirdə, ABŞ Rusiyaya 
razılıqdan geri çəkiləcəyinə dair rəsmi 
bildiriş göndərəcək. ABŞ-ın razılıqdan 
imtina edəcəyi Moskva ilə həll olunmayan 
məsələlər səbəbilə artıq bir neçə ay idi ki, 
yubanırdı. “Müvafiq cavab tədbiri görmək 
bizim öhdəliyimizdir”, –deyə Pompeo 
müxbirlərə söyləyib.

M.Pompeo ötən ay ABŞ-ın Rusiyaya 
razılığa əməl etməsi üçün 60 gün vaxt 
verəcəyini demişdi. Son möhlət tarixi 
dünən başa çatıb, məsələ ilə bağlı danı-
şıqlar hələ ki, nəticə verməyib.

Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov isə deyib ki, ABŞ-ın razılıqdan geri 
çəkilməsi beynəlxalq silahlara nəzarət 
sisteminə və kütləvi qırğın silahlarının ya-
yılmaması sisteminə böyük zərbə olacaq.

Xatırladaq ki, 1987-ci ildə ABŞ 
 Prezidenti Ronald Reyqan və SSRİ 
rəhbəri Mixail Qorbaçov tərəfindən imza-
lanmış müqaviləyə görə 500 kilometrdən 
5500 kilometrə qədər olan bütün nüvə 
raketləri qadağan edilməli idi.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ nüvə 
razılaşmasından 
imtina edib

Polşa ərazisində ABŞ-ın nüvə  
silahının yerləşdirilməsini istəmir

Amma XİN başçısı hesab edir ki, indi 
olduğu kimi, gələcəkdə də regionda 

sülhü nüvə silahı təmin edəcək
 � Polşanın Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın 

“Şpigel” jurnalının nazir Yasek Çaputoviçin 
adından ABŞ-ın Avropada nüvə başlıqlı raketlər 
yerləşdirməsinin arzulanması ilə bağlı yazdıqlarını 
təkzib edib. Məlumatı TASS verib. 

Nazir jurnala müsahibəsində Amerikanın Avropada nüvə 
başlıqlı raketlər yerləşdirməsini tələb etməyib, XİN bununla bağlı 
yazılanları qəti şəkildə təkzib edir. Yazının başlığı aparılmış 
söhbətin məzmunu əks etdirmir, – deyə Polşa XİN-in bunun-
la bağlı bəyanatında deyilir. – Alman jurnalistlə “Yaxın və orta 
mənzilli raketlərin ləğvi haqqında” müqavilə ətrafında   söhbət 
zamanı Polşa diplomatiyasının başçısı deyib ki, hazırda Avropa-
da Şimali Atlantika alyansının təminatı ilə nüvə silahı vasitəsilə 
təhlükələrin qarşısının alınması siyasəti yürüdülür. Bu əsnada 
nazir qeyd edib ki, Amerika qüvvələrinin, o cümlədən nüvə 
qüvvələrinin mövcudluğu Avropanın maraqlarına uyğundur. 

Bəyanatda bildirilir ki, nüvə silahının Polşa ərazisində 

yerləşdirilməsinin mümkünlüyü barədə suala isə Çaputoviç belə 
cavab verib: “Biz bunu qəti istəmirik”. 

Bununla yanaşı, nazir istisna etməyib ki, indi olduğu kimi, 
gələcəkdə də regionda sülhü nüvə silahı təmin edəcək. Nüvə 
silahlarının harada yerləşdirilməsi ilə bağlı mümkün qərarlar isə 
NATO tərəfindən veriləcək. Hazırda Avropanın yalnız bir neçə 
ölkəsində nüvə silahı var. 

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Prezidentliyə 
daha bir namizəd  

Mənbə qeyd edib ki, 49 yaşlı demokrat Buker 
“The View” telekanalına müsahibəsində qərarını belə 
əsaslandırıb: “Amerika vətəndaşları bu dövlətin onların 
rifahı naminə işləmək qabiliyyətinə inamı itirirlər, insanlar 
özlərini aldadılmış kimi hiss edir və o, prezident seçiləcəyi 
təqdirdə ölkədə bu meyilləri dəyişəcək”.

Qeyd edilir ki, Kori Buker Kaliforniyadakı Stenford 
Universitetini bitirib. 1998-2002-ci illərdə Nyu-Cersi şta-
tının Nyuark şəhər şurasında işləyib və o vaxtdan siyasi 
fəaliyyətlə məşğul olur. 2006-cı ildə Nyuark şəhərinin meri 
seçilən Buker 2013-cü ilə qədər həmin vəzifədə çalışıb. 
2013-cü ildə demokrat Frenk Lauternberqin vəfatından 
sonra keçirilən xüsusi seçkilərdə senator seçilib.

Əgər Buker 2020-ci il seçkilərində qalib gələrsə o, 
 Barak Obamadan sonra Ağ evə rəhbərlik edəcək ikinci 
Afrika mənşəli amerikalı olacaq.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

 � Vaşinqton Federal Məhkəməsi 
amerikalı hərbi jurnalist Marie Colvinin 
Suriyada öldürülməsindən sonra hadisənin 
əsas günahkarı hesab edilən Bəşər Əsəd 
rejiminin 302 milyon 500 min dollar təzminat 
ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Bu barədə 
“Reuters” agentliyi məlumat yayıb.

 � Nyu-Cersi ştatından senator 
Kori Buker 2020-ci il seçkilərində 
ABŞ Prezidenti vəzifəsinə 
namizədliyini irəli sürməyi qərara 
alıb. Bu barədə “The View” 
telekanalı məlumat yayıb.


