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Dövlət 
İçərişəhərin hər 
daşının, 
hər tikilisinin 
keşiyindədir

Azərbaycan 
nüfuzlu 
qlobal dialoq 
məkanıdır

“VƏTƏNİN 
MÜDAFİƏSİNƏ 

HAZIRAM!” devizi 
altında kütləvi 

tədbir

Müstəqillik 
kursunun memarı

Azərbaycan əsrlər boyu 
müxtəlif mədəniyyətlərin, 
etnik qrupların və dinlərin 
nümayəndələrinin birgə yaşa-
yıb-yaratdığı və təmasda oldu-
ğu bir məkandır. Əsrlər boyu 
Azərbaycan dini dözümlülük 
və müxtəlif millətlərin birgə 
yaşadığı torpaq olmuşdur...

Bizim tariximiz mədəni 
müxtəliflik tarixidir və bu 
gün həmin tarixi irs əsasında 
Azərbaycan dünyaya 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
ölkələri yaxınlaşdırmağın, 
müxtəlif mədəniyyət və sivi-
lizasiya nümayəndələri ara-
sında yeni körpülərin qurul-
masının yeganə yol olduğunu 
nümayiş etdirir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti          

Bakı–Brüssel xətti: 
strateji tərəfdaşlığa maraq

Azərbaycan–Avropa İttifaqı 
münasibətlərini korlamağa çalışan 
qüvvələr mövcuddur. Zaman-
zaman onlar fəallaşır və tərəflər 
arasında süni anlaşılmazlıqlar 
yaratmağa cəhdlər göstərirlər. 
Təəssüf ki, onların sırasında Aİ-
nin müxtəlif təsisatları da vardır. 
Məsələn, Avropa Şurasında bu 
kimi hallara rast gəlinir. Lakin 
Azərbaycan diplomatiyasının güc-
lü fəallığı sayəsində real vəziyyət 
bir qədər fərqlidir. Konkret desək, 
Aİ getdikcə daha böyük əminliklə 
başa düşür ki, Azərbaycan Cənubi 
Qafqazın lider dövlətidir və regi-
onun təhlükəsizliyinin təminində 
açar rolunu oynayır.

Bunlara Avropa Parlamenti-
nin plenar iclasında böyük səs 
çoxluğu ilə qəbul etdiyi iki sənəd 
də əlavə olunub. Onlar “Avropa 
İttifaqına üzv ölkələrə və Avropa İt-
tifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik 
siyasəti üzrə ali nümayəndəsinə 
Avropa əleyhinə təbliğata strateji 
cavab tədbirləri” haqqında və 
“Avropa Komissiyasına və Avropa 
İttifaqının xarici nümayəndələrinin 
fəaliyyəti ilə bağlı Avropa İttifa-
qının xarici işlər və təhlükəsizlik 
siyasəti üzrə ali nümayəndəsinə 
tövsiyələr” adlı qətnamələrdir.    

Bu sənədlər Aİ-nin 
təhlükəsizlik, xarici siyasət, 
təbliğat, informasiya müharibəsi 
kimi müxtəlif sahələrdə qarşısında 

dayanan vəzifələri konkretləşdirir. 
Qətnamələr geniş hazırlanıb və 
maddələrdə Aİ-nin aktual hesab 
etdiyi məsələlər yer alıb. Əgər on-
ları ümumiləşdirsək, Avropa üçün 
informasiya müharibələri, strateji 
kommunikasiya vasitələrinin inki-
şafı və kənardan olan kiberhücu-
malara müqavimət məsələlərinin 
daha çox önəm kəsb etməyə 
başladığını deyə bilərik. Bu 
istiqamətlərin hər biri üzrə təşkilat 
qarşısında duran vəzifələr də 
konkret ifadə edilib.

Belə görünür ki, Brüssel bəzi 
ölkələrin və terror təşkilatlarının 
təhdidlərinə ciddi yanaşır. Xüsusilə 
sənədlərdə kiberhücumlar,  Aİ-dəki 
seçkilərə müdaxiləni ifadə edən 
informasiya müharibələri və 
bu təşkilatla “Şərq tərəfdaşlığı” 
proqramı, “Yeni qonşuluq siyasəti” 
layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq 
edən ölkələrə qarşı yarana biləcək 
təhdidlərlə mübarizə geniş yer 
alıb.

“Üçüncü ölkələr dezinfor-
masiyası” ifadəsi altında Aİ 
özünə və tərəfdaşlarına yönəlik 
dağıdıcı fəaliyyətlərin mövcud-
luğunu təsdiq etmiş olur. Bunun 
nəticəsində dövlətçilik və ərazi 
bütövlüyünün təmini baxımından 
ciddi problemlər meydana gələ 
bilər. Həmin səbəbdən də AP 
“ondan çıxış edir ki, indi yayı-
lan və gələcək təhlükələr “Şərq 
tərəfdaşlığı” ölkələrinin hamısının 
müstəqilliyi və suverenliyini poz-

maq məqsədini güdməklə onların 
beynəlxalq tanınmış sərhədlərini 
təhdid etməyə yönəlib”.

Bununla da Aİ tarixində çox 
əhəmiyyətli bir qərara imza atmış 
olur. Brüssel faktiki olaraq özünə 
qarşı təhdidlərin mərkəzində 
kiberhücumların və “hibrid-infor-

masiya müharibələri”nin dayandı-
ğını qəbul edir. Bu təhlükələr isə 
birbaşa strateji kommunikasiya 
vasitələrinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. 
“Strateji kommunikasiya vasitələri” 
dedikdə, burada inkişaf etmiş 
ölkələrin istifadə etdiyi ən müa-
sir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları nəzərdə tutulur. 
Konkret olaraq, AP vurğulayır ki, 
hərbi-informasiya və kommunika-
siya texnologiyalarını Aİ ölkələrinin 
suverenliyinə qarşı istifadə edən 
ölkələr var. Bu təhlükələr müxtəlif 
formalar alır. Bunlara qarşı Aİ 
xarici siyasət üzrə qlobal strategi-

yanı önə çəkir. Həmin strategiyaya 
görə, Aİ “üzv olan və olmayan 
ölkələrin hamısının suverenliyi, 
ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin 
toxunulmazlığını Avropa 
təhlükəsizliyinin açar elementi kimi 
müəyyən edir”.

Sərhədlərin toxunulmazlığı 
başlıca prinsiplərdən biridir

Deməli, bu qətnamələr 
göstərir ki, Aİ üzv dövlətlərlə 
yanaşı, onunla əməkdaşlıq edən 
hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü 
və suverenliyinin təmin olunması 
qayğısına qalır. Bu prizmadan 
Azərbaycana Aİ-nin münasibəti ilə 

bağlı maraqlı nəticələr çıxarmaq 
olar. Qətnamələrdən görünür ki, 
bir sıra dairələrin Azərbaycana 
qarşı “qara piar” kampaniyası 
aparmasına baxmayaraq, Avropa 
İttifaqı reallığı görməyə başla-
yıb. Brüssel Cənubi Qafqazın 
lider dövləti ilə əməkdaşlığın 
zəruriliyini dərk edərək, Bakı ilə 
münasibətlərə çox həssaslıqla ya-
naşır. Bunun təməl prinsiplərindən 
biri isə Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünü tanımaq və sərhədlərinin 
toxunulmazlığını qəbul etməkdən 
ibarətdir.

(ardı 5-ci səhifədə)

Azərbaycan dövlətinin uğurla reallaşdırdığı məqsədyönlü 
siyasət nəticəsində ölkəmiz bu gün dünyanın mədəniyyət və 
mədəniyyətlərarası dialoq mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bu 

siyasətin nəticəsi olaraq xalqımızın çoxəsrlik tolerant və mehriban 
birgəyaşama mədəniyyəti dünya sivilizasiyaları arasında münasibətlərin 
tənzimlənməsinə, həmçinin inkişafına böyük töhfə verib. 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu da ötən illər ərzində 
insanlar arasında həmrəylik yaratmaqda 
və müxtəlif icmalarda zorakılığa və ayrı-
seçkiliyə qarşı mübarizədə mühüm rol 
oynayan nüfuzlu platformaya çevrilib. 

Xatırladaq ki, dünyanın bir sıra 
dövlətlərinin və beynəlxalq təşkilatlarının 
rəhbər şəxsləri, siyasətçilər və hökumət 
nümayəndələrinin, görkəmli mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin, habelə 
alimlərin iştirak etdikləri bu qlobal 
tədbir 2008-ci ildən başlayaraq müxtəlif 
mədəniyyətlər arasında dialoqun inki-
şafı məqsədilə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən irəli sürülən “Bakı prosesi” 
təşəbbüsü çərçivəsində təşkil edilir. 

Yeri gəlmişkən, “Bakı prosesi” 
dövlətimizin başçısının dünya xalq-
ları arasında əməkdaşlığı, qarşılıqlı 
hörmət və dialoqu təşviq edən layihələri 
birləşdirən qlobal xoşməramlı çağırışıdır. 
Bu, eyni zamanda, dünyada milli, irqi, 
dini və mədəni ziddiyyətlərin daha da 
gücləndiyi, ekstremist düşüncə tərzinin 
genişləndiyi bir dövrdə Azərbaycanın 
multikultural resurslarının, birgəyaşayış 
ənənələrinin beynəlxalq səviyyədə 
model kimi istifadə edilməsinə yönələn 
fəaliyyətdir. 

Forumun Azərbaycanda təşkili 
ölkəmizin dünyanın mədəniyyət 
və mədəniyyətlərarası dialoq 

mərkəzlərindən birinə çevrilməsi, eyni 
zamanda, xalqımızın birgəyaşama 
mədəniyyətinin dünya sivilizasiyaları ara-
sında münasibətlərin tənzimlənməsində 
nümunə kimi göstərilməsi ilə bilavasitə 
bağlıdır. Bu amil, həm də ölkəmizin 
xarici siyasətinə beynəlxalq etima-
dın nəticəsidir ki, respublikamızın 
beynəlxalq arenada mövqeyini, müxtəlif 
mədəniyyətlər arasında körpü rolu oyna-
masını reallaşdırır.

Burada bir məqamı da vurğula-
maq yerinə düşər. Hazırda dünyada 
baş verən hadisələrin mərkəzində 
əsasən milli, mədəni, ideoloji və dini 
ziddiyyətlər dayanır və bu, gündən-
günə genişlənib dəhşətli faciələrlə 
müşahidə olunur. Bir sözlə, dünya-
da insanın milli, dini, irqi kimliyinin 
digərləri tərəfindən qəbul edilməməsi 
hədə və təhlükələrin miqyasını getdikcə 
genişləndirir. Bu mənada hər yerdə di-
aloq, anlaşma, sülh, sabitlik, mehriban 
birgəyaşama, tolerantlıq kimi şüarların 
yayılması, habelə təbliğat tədbirlərinin 
gerçəkləşdirilməsi olduqca vacibdir. 
Yəni hər hansı bir ölkə bu məsuliyyətli 
missiyanı öz üzərinə götürməli və 
bunu daşımaq haqqına sahib olmalıdır. 
Azərbaycan bu mənada dünyaya bir 
nümunədir. 

(ardı 4-cü səhifədə)

Azərbaycan xalqları və 
dövlətləri sülh və tərəqqi 
naminə dialoqa çağırır

Avropa İttifaqının iki mühüm sənədi:
suverenlik və sərhədlərin 
toxunulmazlığının önəmi
AVROPA Parlamenti son toplantılarından birində iki tarixi sənəd qəbul edib. 

Həmin sənədlərdə təşkilata olan təhlükələr vurğulanıb, onlara qarşı 
mübarizənin prinsipləri ifadə olunub. Aydın olur ki, Brüssel problemə kifayət qədər böyük 
ciddiyyətlə yanaşır. Çünki hər iki sənəddə mövcud təhlükələr geniş ifadə edilir. Onların 
ümumi təbiəti və dağıdıcılıq rolu konkret verilir. Belə görünür ki, Avropa İttifaqı əsas olaraq 
informasiya müharibələrini təhlükə kimi görür. Burada hərbi element də iştirak edir. Faktiki 
olaraq, həm Aİ-yə üzv olan dövlətlər, həm də müstəqillik əldə etmiş gənc ölkələr üçün ortaq 
təhlükə meydana gəlir. Bu vəziyyət dövlətlərin suverenliyi və sərhədlərin toxunulmazlığı-
nı ciddi təhlükələrə atır. Bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün Brüssel konkret fəaliyyət 
prinsiplərini müəyyən edib və həmin istiqamətdə addımlar atmağa qərar verib. Həmin 
kontekstdə Aİ–Azərbaycan münasibətlərinin geosiyasi aspekti üzərində geniş dayanmağa 
ehtiyac vardır.



Braziliya Azərbaycanla əlaqələrini 
dərinləşdirmək niyyətindədir 

Oqtay Əsədov Rodriqo 
Mayanı təkrarən Brazili-
ya Milli Konqresi Depu-
tatlar Palatasının Sədri 
seçilməsi münasibətilə 
təbrik edib. Rodriqo Maya-
nın Azərbaycana ikinci dəfə 
rəsmi səfər etdiyini xatırladan 
Milli Məclisin Sədri qeyd edib 
ki, bu, parlamentlərarası 
münasibətlərimizin nə qədər 
yüksək səviyyədə olduğunu 

sübut edir. Azərbaycan Bra-
ziliya ilə əlaqələrin hərtərəfli 
inkişafında çox maraqlıdır. 
Azərbaycan və Braziliya ara-
sında ticarət dövriyyəsi 171 
milyon dollardır. Bu rəqəm 
iki ölkənin iqtisadi potensia-
lına uyğun deyil. Biz iqtisadi 
əlaqələrimizi daha da inkişaf 
elətdirə bilərik.

Görüşdə Milli Məclisin 
Sədri Braziliyada neft ya-

taqlarının aşkarlanmasında 
Azərbaycan neftçisi Eyyub Ta-
ğıyevin xidmətlərini qeyd edib, 
ölkələrimiz arasında həmişə 
dostluq münasibətlərinin oldu-
ğunu diqqətə çatdırıb. Oqtay 
Əsədov mədəni-humanitar 
sahədə əlaqələrimizin 
dərinləşməsi istiqamətində 
atılan addımları təqdir edib. 

Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsindən 
söz açan sədr Braziliyanın 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü dəstəkləməsinə, problemin 
beynəlxalq hüquq normaları 
çərçivəsində ədalətli həlli 
üçün tutduğu mövqeyə görə 
minnətdarlığını bildirib. 

Rodriqo Maya ölkəmizə 
səfərindən və burada keçirdiyi 
görüşlərdən məmnunluğunu 

ifadə edib. Bildirib ki, 
parlamentlər səviyyəsində 
əlaqələrin dərinləşməsi digər 
sahələrə də öz müsbət təsirini 
göstərir. Braziliya energetika 
və kənd təsərrüfatı sahəsində 
ölkəmizlə daha sıx əməkdaşlıq 
etmək niyyətindədir. Bu 
məqsədlə gələcəkdə qarşılıqlı 
səfərlərin təşkil olunması, birgə 
layihələrin həyata keçirilməsi 
ümumi məqsədlərə xidmət 
edərdi. 

Qonaq Braziliya-
nın Azərbaycana böyük 
maraq göstərdiyini və 
gələcəkdə əlaqələri daha da 
dərinləşdirmək niyyətində 
olduğunu söyləyib. Bildirilib 
ki, təkcə siyasi, iqtisadi deyil, 
mədəni-humanitar sahələrdə 
də əməkdaşlığın dərinləşməsi 
üçün geniş imkanlar var. 

Rodriqo Maya qeyd edib 
ki, Braziliya sülh ölkəsidir və 
dünyada sülhü təmsil edir. 
“Bizim BMT-də öz sözümüz 
var və biz Azərbaycanı hər 
zaman dəstəkləyirik”, – deyə o 
əlavə edib. 

Sonra tərəfləri maraqlan-
dıran məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

Sonda Oqtay Əsədov 
Rodriqo Mayaya ölkələrimiz 
arasında parlamentlərarası 
əlaqələrin və ikitərəfli 
əməkdaşlığın inkişafında 
göstərdiyi xidmətlərə görə 
“Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin “Parlament 
Medalı”nı təqdim edib.

AZƏRTAC

“Jewish Journal” nəşri Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində abidələrin məhv edilməsindən yazıb

Müəllif yazır ki, 1990-cı illərin 
əvvəllərində Ermənistan Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona 
bitişik yeddi rayonu işğal edib. BMT 
Təhlükəsizlik Şurası bu qanunsuz hərbi 
təcavüzü pisləyən dörd qətnamə qəbul 
edib. D.Ağayeva qeyd edir ki, onun özü 
və ailə üzvləri də daxil olmaqla, 800 
mindən çox dinc azərbaycanlı öz doğma 
yurdlarından didərgin düşüb. 

Məqalədə vurğulanıb ki, etnik 
təmizləməni başa çatdıran erməni işğal-
çıları bu torpaqlarda azərbaycanlıların 
mövcudluğunun bütün izlərini silməyə 
cəhd edirlər. Bu, son dərəcədə iyrənc 
addımdır, çünki Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycan poeziyasının, musiqisinin 
və mədəniyyətinin beşiyidir. 

2010-cu ildə isveçrəli jurnalist 
Andre Vidmer işğal altında olan 
bölgədə Azərbaycanın mədəniyyət 
nümunələrinin məhv edilməsindən 

yazıb. O, əvvəllər 50 min azərbaycanlı 
əhalinin yaşadığı işğal edilmiş Ağdam 
rayonuna səfər etdikdən sonra işğalçı-
ların talanı və mədəniyyət abidələrini 
yer üzündən silmək cəhdlərini davam 
etdirdiklərini qeyd edib. İsveçrəli jurnalist 
yazıb: “Bununla belə, hətta atəşkəs 
haqqında sazişin imzalanmasından 20 
ilə yaxın müddətdən sonra da, işğalçılar 
Ağdamı talan etməkdə davam edirlər...
Ağdam şəhəri müharibənin qaliblərinin 
ehtiyat hissələri anbarına çevrilib...
Sivilizasiyanın vuran nəbzindən, 
mədəni sərvətlərdən və infrastrukturdan 
məhrum olmuş Ağdam məchul ölkədə 
tənha, dəhşətli yerə bənzəyir”. Britani-
yalı jurnalist Tomas de Vaal bir zamanlar 
bu şəhəri “kiçik Xirosima”, digər britani-
yalı yazıçı və səyahətçi Corc Mitçell isə 
“Qafqaz Xirosiması” adlandırıblar. 

Məqalədə ermənilər tərəfindən 
Azərbaycanın 1891 maddi və mədəni 

irs obyektinin, o cümlədən 738 tarixi 
abidənin, 83 500 eksponatı olan 28 
muzeyin, 4 foto qalereyanın, 14 me-
morial kompleksin və 107 mədəniyyət 
müəssisəsinin talan, təhqir və məhv 
edilməsindən bəhs edilib. ATƏT-in regi-
onda faktların aşkar edilməsi üzrə mis-
siyası 2005 və 2010-cu illərdə ermənilər 
tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə 
Azərbaycanın mədəni irs obyektlərinin 
məhv edilməsini təsdiq edib. 

D.Ağayeva yazır: “Dünya ictimaiyyəti 
mənim ailəmin və Qarabağın yüz 
minlərlə sakinlərinin çoxəsrlik irsinin 
təmizlənməsi kimi dəhşətli faktlara 
biganə qalmamalıdır. Bəşəriyyətə 
məxsus olan hər hansı mədəniyyətin 
itirilməsi hamı üçün itki sayılmalıdır”. 

Yusif BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

5 may 2019-cu il, bazar2
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Tikinti işlərinin dayandırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

2015-ci il 22 may tarixli 533 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi haqqında” 2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

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

1. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 22 may tarixli 
533 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 5, maddə 533; 2017, № 4, maddə 
547; 2018, № 7, maddə 1462; 2018, № 11, 
maddə 2240) ilə təsdiq edilmiş “Tikinti 
işlərinin dayandırılması Qaydası”nın 4.2-ci 
bəndinə “Nazirliyinə” sözündən sonra “, 
tabeliyindəki dövlət qoruqlarının ərazilərində 
aparılan tikinti işləri ilə bağlı Dövlət Turizm 
Agentliyinə” və 4.3-cü bəndinə “Nazirliyi 
ilə” sözlərindən sonra “, tabeliyindəki dövlət 
qoruqlarının ərazilərində aparılan tikinti 
işləri ilə bağlı Dövlət Turizm Agentliyi ilə” 
sözləri əlavə edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci 
il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli  

Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 
fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının  
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2  
(II kitab), maddə 259, № 3, maddə 460,  
№ 4, maddə 670, № 6, maddələr 1025, 
1063, № 7, maddə 1272, № 9, maddə 1468, 
№ 10, maddələr 1614, 1638; 2017, № 2, 
maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, № 4, 
maddələr 530, 537, № 6, maddə 1101, № 7, 
maddələr 1314, 1346, № 8, maddə 1521,  
№ 9, maddə 1637, № 10, maddələr 
1788,1798, № 11, maddələr 2003,  
2027, № 12, maddələr 2290, 2320; 2018,  
№ 1, maddə 36, № 2, maddələr 198, 201, 
№ 3, maddələr 418, 428, 443, 445,  
№ 5, maddələr 914, 918, 926, 955,  
№ 6, maddələr 1225, 1234, № 7 (I kitab), 
maddələr 1465, 1477, 1494, 1504, № 8, 
maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 1840, 
№ 11, maddələr 2244, 2256, 2273, 2289, 
2290, 2451, № 12 (I kitab), maddələr 2566, 

2573, 2610; 2019, № 1, maddələr 52, 68; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 12 mart tarixli 586 nömrəli, 1 
aprel tarixli 602 nömrəli və 15 aprel tarixli 
630 nömrəli fərmanları) 4.23-cü bəndinə 
“Nazirliyi,” sözündən, 5.13-cü və 5.14-cü 
bəndlərinə “bu inzibati xətalar” sözlərindən 
sonra “tabeliyindəki dövlət qoruqlarının 
ərazisində yerləşən mədəni sərvətlərə 
münasibətdə törədildikdə, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi,” 
sözləri əlavə edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2018-ci il 6 iyun tarixli 
119 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, 
№ 6, maddə 1209, № 10, maddə 2002) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 

Nazirliyi haqqında Əsasnamə” üzrə:
3.1.1. 2.0.4-cü, 3.1.6-cı, 3.1.14-cü və 

3.1.48-ci yarımbəndlərə, 3.2-ci və 4.2-
ci bəndlərə “İçərişəhər” sözündən əvvəl 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyindəki dövlət qoruqları-
nın, ” sözləri əlavə edilsin;

3.1.2. 3.1.32-ci yarımbənd ləğv edilsin;
3.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, 
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti 
haqqında Əsasnamə”nin 1.1-ci bəndinə 
“İçərişəhər” sözündən əvvəl “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 
tabeliyindəki dövlət qoruqlarının, ” sözləri 
əlavə edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Dövlət peşə təhsili müəssisəsinə məxsus 
 daşınmaz əmlakın qorunması və ərazisinin 
mühafizəsi ilə bağlı normativlər barədə

“Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1071-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 18 iyun tarixli 140 nömrəli 
Fərmanının 1.1.11-ci yarımbəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Müəyyən edilsin ki, dövlət peşə təhsili 
müəssisəsinə məxsus daşınmaz əmlakın qorun-
ması və ərazisinin mühafizəsi üçün hər bir dövlət 
peşə təhsili müəssisəsi Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsi ilə 

müqavilə əsasında “həyəcan” düyməsi ilə təmin 
edilir. 

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirli-
yi Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Baş Mühafizə İdarəsi ilə razılaşdırılmaqla, dövlət 
peşə təhsili müəssisələrinin “həyəcan” düyməsi ilə 
təchiz olunması üçün tələb olunan vəsaitin 2019-
cu ildə həmin təhsil müəssisələrinin tabe olduqları 
müvafiq orqanlar (qurumlar) üçün Azərbaycan 
Respublikasının dövlət büdcəsində təsdiq olunmuş 
xərclər hesabına maliyyələşdirilməsini və 2020-ci 
ildən etibarən hər il dövlət büdcəsində nəzərdə tutul-
masını təmin etsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya 
olunması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

 
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
4 may tarixli 1140-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 1 iyun tarixli 105 nömrəli 
Fərmanının 1.5-ci bəndinin icrasını təmin etmək 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya 
olunması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su 
hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib 
edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 759-
VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu 
ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 
685 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2017-ci il 5 sentyabr tarixli 1587 nömrəli 

Fərmanının 1.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Su təsərrüfatı balanslarının respublika, su 
hövzələri və inzibati ərazi vahidləri üzrə tərtib 
edilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

“Respublika üzrə illik su təsərrüfatı balansı-
nın təsdiq edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında

“Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 759-
VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan 
Respublikasının 1997-ci il 26 dekabr tarixli Qanunu 
ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Su 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 mart tarixli 
685 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin  2017-ci il 5 sentyabr tarixli 1587 nömrəli 

Fərmanının 1.1.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Respublika üzrə illik su təsərrüfatı balansı-
nın təsdiq edilməsi Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).

2. Bu Qərarda dəyişikliklər Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması 
və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 
2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq Respublikası Hökuməti arasında 
ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi 

haqqında” 2011-ci il 20 may tarixli 1514 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında” 2011-ci il 27 dekabr tarixli  

1938 nömrəli, “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014–2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

2013-cü il 27 dekabr tarixli 195 nömrəli, “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları üzrə müqavilə qurumlarına dövri 
hesabatlarla birlikdə təqdim ediləcək “Ümumi əsas sənəd”in hazırlanması haqqında” 2017-ci il 28 aprel tarixli 2826 nömrəli 

və “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2018-ci il 14 fevral tarixli 3672 nömrəli sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Turizm Agentliyinin fəaliyyətinin 
təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2018-ci il 21 sent-
yabr tarixli 278 nömrəli Fərmanının 4.1-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
və İraq Respublikası Hökuməti arasında 
ticarət, iqtisadi, elmi, texniki və mədəni 
əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2011-ci il 20 may tarixli 
1514 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 5, maddə 419; 2014, № 6, maddə 
644, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə 
1521) 1-ci hissəsindən “və turizm” sözləri 
çıxarılsın və həmin hissəyə “İsmayıl İsma-
yılov – Azərbaycan Respublikası gənclər və 
idman nazirinin müavini” sözlərindən sonra 
“Fuad Nağıyev – Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Turizm Agentliyinin sədri” sözləri 
əlavə edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasında insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin 

səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli 
Fəaliyyət Proqramının təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli 
1938 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan  
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 12, maddə 1217; 2012, № 12, 
maddə 1322; 2014, № 5, maddə 477,  
№ 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 1384, 
№ 9, maddə 1470; 2017, № 3, maddə 353; 
2018, № 11, maddə 2378; 2019, № 2, 
maddə 257) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında insan hüquq və azadlıqla-
rının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 
sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nın 
2.2-ci və 4.5-ci bəndlərinin ikinci abzas-
larından “və Turizm” sözləri çıxarılsın və 
həmin abzaslara “nazirlikləri,” sözündən 
sonra “Dövlət Turizm Agentliyi,” sözləri 
əlavə edilsin.

3. “Daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və 
mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014–
2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 
27 dekabr tarixli 195 nömrəli Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2013, № 12, maddə 1612; 

2014, № 9, maddə 1027; 2016, № 2 (II 
kitab), maddə 251, № 8, maddə 1384,  
№ 10, maddə 1661; 2017, № 8, maddə 
1521; 2018, № 7 (I kitab), maddə 1462) 
ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorun-
ması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişa-
fına dair 2014–2020-ci illər üzrə Dövlət 
Proqramının “2. Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 
2.2.3-cü, 2.2.4-cü, 2.2.8-ci, 2.2.9-cu, 
2.3.1–2.3.3-cü və 2.3.5-ci yarımbəndlərinə 
“İçərişəhər” sözündən əvvəl, 2.2.7-ci 
yarımbəndinə “Azərbaycan” sözündən 
əvvəl “Dövlət Turizm Agentliyi, ” sözləri 
əlavə edilsin və həmin yarımbəndlərdən “və 
Turizm” sözləri çıxarılsın.

4. “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
insan hüquqları üzrə müqavilə qurumlarına 
dövri hesabatlarla birlikdə təqdim ediləcək 
“Ümumi əsas sənəd”in hazırlanması haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2017-ci il 28 aprel tarixli 2826 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 4, maddə 
605) 1-ci hissəsindən “və Turizm” sözləri 
çıxarılsın və “Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Seçki Komissiyası” sözlərindən 
sonra “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi” sözləri əlavə edilsin.
5. “2018–2025-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında rəsmi statistikanın 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 
fevral tarixli 3672 nömrəli Sərəncamı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2018, № 2, maddə 275) 
ilə təsdiq edilmiş “2018–2025-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında rəsmi statis-
tikanın inkişafına dair Dövlət Proqramının 
“5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 
üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 5.1.1.6-
cı yarımbəndinin “İcraçılar” sütununda 
“MTN” akronimi “MN” akronimi ilə, 
5.1.2.15-ci və 5.1.2.16-cı yarımbəndlərinin 
“İcraçılar” sütununda “MTN” akroni-
mi “DTA” akronimi ilə, “Akronimlər” 
hissəsində “MTN – Azərbaycan Respubli-
kasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi” 
sözləri “MN – Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, DTA – Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Mayın 4-də Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə 

səfərdə olan  Braziliya Federativ Respublikası 
Milli Konqresinin  Deputatlar Palatasının Sədri 
Rodriqo Mayanın başçılıq  etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.

Amerikanın “Jewish 
Journal” nəşrində 
Xocalı qırğınının 

möcüzə nəticəsində xilas 
olmuş şahidi Dürdanə 
Ağayevanın “Böyük itkilər: 
Qafqazda diqqətdən kənarda 
qalan “mədəni təmizləmə” 
sərlövhəli məqaləsi dərc 
olunub. Məqalə Azərbaycanın 
ermənilər tərəfindən işğal 
olunmuş ərazilərində 
mədəniyyət abidələrinin məhv 
edilməsinə həsr edilib. 



SSRİ-nin süqutu gedişində 
dövlət müstəqilliyini bərpa edən 
Azərbaycanda ilk illər anarxiya, 
özbaşınalıq, xaos baş alıb gedirdi. 
Həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik 
edənlərin dövlət idarəçiliyindəki 
səriştəsizliyi yenicə qazanılan 
müstəqilliyimizi məhvə aparırdı. 
Keçmiş SSRİ-nin dağılması pro-
sesi bəzi respublikaların daxilində 
müəyyən gərginliklərlə müşayiət 
olunsa da, Azərbaycanda vəziyyət 
getdikcə ağırlaşır, ən mürəkkəb 
proseslər məhz bizim ölkəmizdə 
baş verirdi. Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan torpaqlarının 20 
faizi işğal olunmuşdu və bunun 
nəticəsində də 1 milyondan çox 
insan öz doğma yurdlarından 
qaçqın və köçkün düşmüşdü. Belə 
ağır məqamda xalqı öz arxasın-
ca apara biləcək bir liderə böyük 
ehtiyac  yaranmışdı. 

Tarixi hadisələr də təsdiqləyir 
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
həyatı daim Azərbaycan xalqı, 
onun taleyi ilə bağlı olub. Vətənin 
ən çətin anlarında ulu öndər 
Heydər Əliyev xilaskarlıq missiya-
sını yerinə yetirərək, xalqı bütün 
çətinliklərdən qurtarıb. 1993-cü ilin 
o ağır günlərində də xalqımızın 
yeganə ümid yeri Heydər Əliyev 
oldu. Xalqın təkidi ilə müstəqil 
Azərbaycanın rəhbərliyinə 
qayıdan ümummilli lider Heydər 
Əliyev respublikanı düçar oldu-
ğu bəlalardan, başqa dövlətlərin 
vassalı olmaqdan, parçalanmadan 
xilas etdi. Ulu öndərin respub-
likamıza rəhbərliyi ilə xalqımız 
Azərbaycanın müstəqilliyinin 
dönməzliyinin təmin olunması kimi 
ən böyük arzusuna çatdı. 

Müasir Azərbaycan tarixi 
dedikdə, öncə, gözümüz önündə 
ulu öndərimiz, bütün varlığı 
ilə xalqına böyük məhəbbətlə 
bağlanmış Heydər Əliyev can-
lanır. O, özünün dediyi kimi, 
azərbaycanlı olması ilə daim 
qürur duyurdu: “Mən həmişə fəxr 
etmişəm və indi də fəxr edirəm ki, 
mən azərbaycanlıyam”. Ümum-
milli liderin xalqımız qarşısında 
ən böyük xidmətlərindən biri də 
azərbaycançılıq məfkurəsinin 

elmi-nəzəri və praktik əsaslarla 
işlənib hazırlanması, eləcə də, 
milli ideologiyamızın qayəsinə 
çevrilməsi oldu.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
haqqında səmimi ifadə edilən 
hər bir fikirdə bir ucalıq, yüksək 
ictimai məna var. Müxtəlif ölkələrin 
siyasi liderlərinin ümummilli 
liderlə bağlı söylədiklərini bir yerə 
cəmləşdirsək, dünyanın ən dahi 
liderlərindən birinin siyasi portreti 
alınar.

Görkəmli dövlət xadimləri 
ulu öndərin siyasi fəaliyyətini, 

dövlət idarəçiliyindəki zəngin 
təcrübəsini, diplomatik uğurları-
nı çox yüksək qiymətləndiriblər. 
Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək. 
 Fransanın sabiq Prezidenti Jak 
Şirak Heydər Əliyevə olan hey-
ranlığını gizlətmirdi: “Bu qeyri-adi 
şəxsiyyət Azərbaycanı tərəqqi 
yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif 
görüşlərimiz zamanı, xüsusilə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ətrafında müzakirələr apararkən 
münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində onun göstərdiyi cəsarəti, 
müdrikliyi və qətiyyəti yüksək 
qiymətləndirdim... 

Azərbaycanın bəxti onda 
gətirib ki, bu ölkəyə Prezident 
Heydər Əliyev kimi böyük si-
yasi iradəyə, zəngin dövlətçilik 
təcrübəsinə malik, müdrik, 
uzaqgörən və nüfuzlu dövlət xadi-
mi rəhbərlik edir”.

ABŞ-ın keçmiş 
prezidentlərindən olan Corc 
Buş isə demişdir: “Dünyada 
tanınmış görkəmli dövlət xa-
dimi Heydər Əliyevin şəksiz 
liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz 

dünyagörüşünə və nadir natiqlik 
istedadına valehəm”.

Heydər Əliyev XX əsr 
Azərbaycan siyasətinin ən parlaq 
siması və müstəqillik kursu-
nun memarıdır. Onun həyata 
keçirdikləri, nəzəri, praktiki dip-

lomatiyaya verdiyi töhfələr hələ 
uzun illər araşdırılacaq, hər dəfə 
də yeni bir incəlik tapılacaq. 

Ulu öndər ölkəyə rəhbərliyi 
dövründə Azərbaycanda ictimai-si-
yasi sabitliyi tam təmin etməyə nail 
oldu. Bu isə vətəndaşların hüquq 
və mənafelərinin müdafiəsinə, 
beynəlxalq münasibətlər sisteminə 
inteqrasiyaya istiqamətlənən, sosial 
ədalət prinsipinə əsaslanan demok-
ratik və hüquqi dövlət quruculuğuna 
imkan yaratdı. Azərbaycanın de-
mokratik və bəşəri dəyərlərə sadiq 
müstəqil bir dövlət kimi formalaşma-
sı tədricən beynəlxalq aləmdə də 
onun mövqeyini gücləndirdi. Bütün 
bunlar Heydər Əliyev qətiyyətinin 
təntənəsi idi.

Ölkədə demokratik prinsiplərin 
inkişafına geniş imkan, əlverişli 
şərait yaratmaq ulu öndərin qarşı-
ya qoyduğu prioritet məsələlərdən 
idi. Bu baxımdan insan hüquq 
və azadlıqlarının təmin edilməsi 
məqsədi ilə həyata keçirilən 
hüquqi islahatların ən mühümü 
ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü 
ildə Аzərbаycаndа ölüm cəzasının 

icrasına moratorium qoyması 
idi. 1998-ci il fevralın 10-da isə 
Azərbaycanda ölüm cəzası ləğv 
edildi. Bu tarixi addım humanizm, 
insanpərvərlik, ədalət ideyalarını 
uca tutan, şəxsiyyətə və insan 
hüquqlarına hörmət kimi yüksək 

amallarla yaşayan ümummil-
li lider Heydər Əliyevin həmin 
bəşəri dəyərlərə sadiqliyinin bariz 
nümunəsi idi. Müdrik şəxsiyyət 
deyirdi: “Mən, cinayət-hüquq 
siyasətini hərtərəfli təhlil edərək, 
ədalət, azadlıq, humanizm və 
insanpərvərlik kimi yüksək idealla-
ra sadiq qalaraq, ölkəmizdə ölüm 
cəzasının ləğv edilməsi qənaətinə 
gəlib bu tarixi bəyanatı vermişəm”. 

Ümummilli liderin rəhbərliyi 
altında demokratik və hüquqi 
dövlət quruculuğu yоlundа аtılаn 
аddımlar, bеynəlхаlq stаndаrtlаrа 
əsаslаnаn köklü hüquqi islаhаtlаr 
insаn və vətəndaş hüquq və 
аzаdlıqlаrının təminаtı sаhəsində 
əsaslı dönüşə səbəb оlmuşdur. 
Hеydər Əliyеvin “Cinаyətkаrlığа 
qаrşı mübаrizənin gücləndirilməsi, 
qаnunçuluğun və hüquq 
qаydаsının möhkəmləndirilməsi 
hаqqındа” 1994-cü il 9 аvqust 
tаriхli fərmаnı ilə cinаyətkаrlığа 
qаrşı mübаrizə tədbirləri dаhа dа 
gücləndirilmiş, hüquq-mühаfizə 
оrqаnlаrının bu istiqаmətdə 
uzunmüddətli dövr üçün fəаliyyət 

prоqrаmı müəyyənləşdirilmişdir.
Müstəqil dövlətimizin ilk milli 

konstitusiyasının qəbul olunma-
sı və müstəqillik tariximizdə ilk 
parlament seçkilərinin demokra-
tik şəkildə keçirilməsi ulu öndər 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Həmin vaxtdan Azərbaycanın 
tarixi inkişafının yeni bir mərhələsi 
başlandı. 

Heydər Əliyevin rəhbərlik 
etdiyi komissiya tərəfindən hazır-
lanaraq ümumxalq müzakirəsinə 
çıxarılan konstitusiya layihəsi 
1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən 
ümumxalq səsverməsində – refe-
rendumda qəbul edildi. Bununla 
ölkəmizdə məhkəmə-hüquq 
islahatlarının əsası qoyuldu. Bu 
mühüm tarixi əhəmiyyətə ma-
lik sənəd ölkəmizdə insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarına 
lazımi təminatlar yaratmaqla hü-
quqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğunun təməlini təşkil 
etdi. Müstəqil Azərbaycanın ilk 
konstitusiyasında xalqın dövlət 
hakimiyyətinin yeganə mənbəyi 
olması, idarəçiliyin hakimiyyət 
bölgüsü əsasında təşkil olun-
ması kimi təməl prinsiplər təsbit 
olunmuş, insan hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsi isə dövlət 
siyasətinin əsas istiqaməti, bütün 
dövlət orqanlarının fəaliyyətinin 
ali məqsədi kimi müəyyən edil-

mişdir. Konstitusiyada bəyan 
edilmiş məhkəmə hakimiyyətinin 
müstəqilliyi qəbul edilmiş qanun-
larda daha da inkişaf etdirilərək 
öz real təminatını tapmış və mü-
vafiq hüquqi zəmin yaratmışdır.

Ulu öndərin mütəmadi olaraq 
apardığı islahatlar ölkədə qa-
nunçuluğun inkişafı üçün hüquqi 
baza yaratmışdı. Konstitusiya 
hüquqlarının təminatı baxımından 
“Konstitusiya Məhkəməsi haq-
qında” Qanunun qəbul edilməsi 
və Konstitusiya Məhkəməsinin 
yaradılması demokratik-hüqu-
qi dövlət quruculuğu yolunda 
atılmış uğurlu addım idi. 2002-ci il 
avqustun 24-də keçirilmiş refe-
rendum nəticəsində Konstitusiya 
Məhkəməsinin səlahiyyətlərində 
əhəmiyyətli dəyişikliklər edilməsi 
xüsusi qeyd olunmalıdır. Məhz bu 
dəyişiklikdən sonra Konstitusiya 
Məhkəməsinə müraciət etmək 
hüququ olan subyektlərin dairəsi 
xeyli genişlənmişdir.

Ölkəmizdə hüquqi islahatla-
rın həyata keçirilməsinin təmin 
edilməsi ulu öndərin qarşıya qoy-
duğu əsas vəzifələrdən olmuşdur. 
Bu məqsədlə 1996-cı ildə Hüquqi 
İslahat Komissiyasının yaradıl-
ması qarşıya qoyulan vəzifələrin 
reallaşdırılmasında əhəmiyyətli rol 
oynamışdır. Bu istiqamətdə aparı-
lan islahatlar qanunların və digər 
normativ hüquqi aktların hazırlan-
ması, hüquqi informasiya sistemi-
nin genişləndirilməsi, məhkəmə 
və bütövlükdə, hüquq-mühafizə 
sisteminin yenilənməsi, qanun-
ların əhali arasında təbliği və 
öyrənilməsi kimi mühüm tədbirləri 
özündə ehtiva edir. “Məhkəmələr 
və hakimlər haqqında”, “Kons-
titusiya Məhkəməsi haqqında”, 
“Prokurorluq haqqında”, “Polis 
haqqında” qəbul olunan qanun-
lar və digər qanunvericilik aktları 
ölkəmizdə məhkəmə-hüquq isla-
hatları sahəsində atılan ilk, lakin 
çox vacib addım olmaqla, müstəqil 
məhkəmə sisteminin yaradılma-
sına və fəaliyyət göstərməsinə 
əlverişli imkan yaratmışdır. Bütün 

bu nailiyyətlərin təməlində ümum-
milli lider Heydər Əliyevin müəllifi 
olduğu hüquqi dövlət və hüquqi 
sistem quruculuğu konsepsiyası-
nın, sosial-iqtisadi inkişaf strategi-
yasının uğurla həyata keçirilməsi 
dayanırdı.

Tarixi şəxsiyyətin milli 
dövlətçilik konsepsiyası müstəqil 
dövlətçiliyimizin bundan sonrakı 
inkişafının bütün mərhələlərini 
əhatə edəcək qədər uzaqgörən 
və bəşəridir. Elə buna görə də 
2003-cü ilin prezident seçkiləri 
öncəsi Azərbaycan xalqına tarixi 
müraciətində ümummilli lider de-
mişdir: “Mənim hələ tamamlanma-
mış çox perspektivli planlarım var. 
İnanıram ki, mənim axıra çatdıra 
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, 
planları, işləri sizin köməyiniz və 
dəstəyinizlə İlham Əliyev başa 
çatdıra biləcəkdir”.

Bu gün Heydər Əliyevin 
yarımçıq qalmış ideyaları onun 
siyasi kursunun ən layiqli da-
vamçısı Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən layiqincə davam 
etdirilir. 28 illik müstəqillik tarixi 
olan Azərbaycanın adı dünya-
nın inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir 
sırada çəkilir. Dövlət başçımı-
zın bütün sahələr üzrə həyata 
keçirdiyi islahatlar, xüsusilə yeni 
idarəetmə sisteminə keçidlə bağlı 
atdığı qətiyyətli addımlar ölkəmizin 
reytinqini daha da yüksəldib. 
Bu gün ölkədə mütərəqqi və 
dünyəvi dəyərlərə uyğun islаhаtlаr 
аpаrılmаqlа dеmоkrаtik, hüquqi 
və sivil dövlət quruculuğu yeni 
mərhələyə qədəm qoymuş, 
dönməz və dаyаnıqlı ictimаi-
siyаsi sаbitlik əldə еdilməklə 
qаnunun аliliyinə və insаn hüquq 
və аzаdlıqlаrınа rеal təminаt 
vеrən vətəndаş cəmiyyəti 
fоrmаlаşmışdır. Ölkəmizdə 
hüquq sisteminin və ədalət 
mühakiməsinin səmərəliliyinin ar-
tırılması məqsədilə qanunvericilik 
və institusional islahatlar daha da 
genişləndirilməkdədir.

Möhtərəm Prezidentimizin 
respublikamıza rəhbərliyinin 
ilk günlərindən ölkəmizin stra-
teji yolunun dəyişməzliyini 
qətiyyətlə bəyan edərək dediyi: 
“Azərbaycanın qüdrətli dövlətə 
çevrilməsi üçün ölkədə Heydər 
Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir 
sözləri tarixi gerçəkliyə çevrildi”.

Mehdi ABDULLAYEV, 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik 

Akademiyasının prorektoru, 
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Prezident İlham Əliyevin ölkə əhalisinin 
təhlükəsiz və keyfiyyətli qida məhsulları ilə 
təmin edilməsi, qida təhlükəsizliyi sisteminin 
səmərəliliyinin, eyni zamanda, şəffaflığının 
artırılması, onun beynəlxalq tələblərə uyğun-
laşdırılması məqsədilə 29 aprel 2019-cu il ta-
rixli sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbaycan 
Respublikasında qida təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı”nda isə qida 
məhsullarının təhlükəsizliyinə və minimum 
keyfiyyət göstəricilərinə dair tələblərin 
normalaşdırılması, məhsulların sertifikatlaş-
dırılmasının təkmilləşdirilməsi, bu sahədə 
fəaliyyət göstərən subyektlərin qeydiyyata 
alınması və dövlət reyestrinin aparılması, qida 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində təsərrüfat 
subyektlərinin rolunun və məsuliyyətinin 
artırılması kimi vəzifələrin reallaşdırılması 
nəzərdə tutulub. 

Sözügedən dövlət proqramının mühüm 
önəm daşımasını təsəvvür etmək üçün, ilk 
növbədə, qida təhlükəsizliyi sahəsindəki 
mövcud qlobal meyillərə diqqət yetirmək 
istərdik. Xatırladaq ki, adıçəkilən dövlət 
proqramında bu barədə ətraflı məlumat verilir. 
Bildirilir ki, hazırda dünyada qida mənşəli 
xəstəliklərə yoluxma və qida zəhərlənməsi 
hallarının artması qeydə alınır. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının 2017-ci il üçün hesaba-
tına əsasən, dünyada hər il 600 milyon insan, 
yəni dünya əhalisinin hər on nəfərindən biri 
qida məhsullarından zəhərlənir. Hər il qida 
məhsullarından zəhərlənənlərin 420 min 
nəfəri ölür ki, bunun da 125 mini və ya 30 
faizi beş yaşınadək uşaqlardır. 

Beləliklə, qida mənşəli xəstəliklər və 
zəhərlənmə halları həm əhalinin sağlamlı-
ğına və rifahına mənfi təsir göstərir, həm də 
fərdlər, ailələr, icmalar, təsərrüfat subyektləri 
və ölkələr üçün ağır iqtisadi nəticələrə gətirib 

çıxarır. Bu baxımdan, qida təhlükəsizliyi 
cəmiyyətin inkişafında, gələcək nəsillərin 
sağlamlığında, insan genofondunun qorun-
masında, iqtisadi məhsuldarlığın təmin olun-
masında xüsusi əhəmiyyət daşıyan mühüm 
bir sahədir.

O da qeyd edilməlidir ki, son illərdə 
bütün dünyada qida təhlükəsizliyi ilə bağlı 
yeni çağırışlar meydana gəlməkdədir. Qida 
və kənd təsərrüfatı məhsulları ticarətinin 
qloballaşması bu məhsulların daha əlçatan 
və rəqabətədavamlı olması, ölkəyə xari-
ci valyuta axınının artması kimi faydalar 
verməklə yanaşı, qida mənşəli xəstəliklərin 
daha geniş miqyasda başvermə və yayıl-
ma ehtimalını da artırır. Bundan əlavə, 
qida mənşəli patogenlərin mikrob əleyhinə 
preparatlara qarşı müqavimətinin artması, 
qida təchizatında yeni müəyyənləşdirilən 
mikroorqanizmlərin və kimyəvi maddələrin 
təhlükə yaratması, eləcə də dünya əhalisinin 
qidalanma vərdişlərinin dəyişməsi kimi 
məsələlər müşahidə olunur.

Qeyd olunan səbəblər dünyada qida 
təhlükəsizliyini xüsusi əhəmiyyətli məsələyə 
çevirib və bu sahədə müvafiq qurumlar 
yaradılıb. Belə ki, qida məhsulları istehlak-
çılarını bütün mövcud və potensial risklər 
barədə obyektiv, müstəqil və elmi cəhətdən 
əsaslandırılmış şəkildə məlumatlandırmaq 
məqsədilə 2002-ci ildə Avropa İttifaqında 
qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar risklərin 

qiymətləndirilməsini reallaşdıran əsas qurum 
- Avropa Qida Təhlükəsizliyi Təşkilatı təsis 
edilib.

Azərbaycanda isə qida təhlükəsizliyi 
sisteminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü 
islahatlar mövcud normativ hüquqi aktların və 
maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsinə, 
nəzərəçarpan nailiyyətlər əldə olunmasına 
geniş imkanlar yaradıb. 

Xatırladaq ki, indiyədək ölkəmizdə ərzaq 
təminatı ilə əlaqədar 2001–2010-cu illəri əhatə 
edən “Azərbaycan Respublikasının ərzaq 
təhlükəsizliyi Proqramı”, “2008–2015-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair 
Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublika-
sında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı-
na və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq 
edilib, həmçinin bu islahatların davamı olaraq 
məqsədli proqramlar, konsepsiyalar və digər 
sənədlər qəbul olunub. 

Azərbaycanın ərzaq təminatının 
gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər sayəsində 2018-ci ildə əsas ərzaq 
məhsulları ilə özünütəminetmə səviyyəsi ət 
və ət məhsulları üzrə 82,7 faiz, yumurta üzrə 
101,5 faiz, süd və süd məhsulları üzrə 86,7 
faiz, balıq və balıq məhsulları üzrə 87,8 faiz, 
kartof üzrə 92,5 faiz, tərəvəz üzrə 113,8 faiz, 
bostan məhsulları üzrə 99,7 faiz, meyvə və 
giləmeyvə üzrə 123,1 faiz, şəkər üzrə 81,2 

faiz, un üzrə 95,9 faiz, meyvə və tərəvəz 
konservləri üzrə 91,7 faiz, kərə yağı üzrə 
71,1 faiz, marqarin üzrə 98,8 faiz, duz üzrə 
103,1 faiz təşkil edib. 

Yeri gəlmişkən, qida təhlükəsizliyi ilə 
bağlı vahid səlahiyyətli qurum yaradılanadək 
ölkədə qida təhlükəsizliyi müxtəlif dövlət or-
qanları və qurumları tərəfindən məhsulların 
dövlət gigiyena qeydiyyatına alınması, gigi-
yenik sertifikatın verilməsi, milli standartlara 
uyğunluğun təsdiqlənməsi üçün sertifi-

katlaşdırmanın aparılması, habelə risklərə 
əsaslanmayan dövlət nəzarəti tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi yolu ilə təmin edilirdi. Qida 
təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından 
yekun məhsulun sertifikatlaşması tələb edilirdi 
və dövlət nəzarəti zamanı sertifikatın möv-
cudluğuna diqqət yetirilirdi, nəzarət tədbirləri 
risklərə əsaslanmırdı, milli standartların 
əksəriyyəti müasir və beynəlxalq tələblərə 
cavab vermirdi. Ona görə də bu istiqamətdə 
əlavə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac duyu-
lurdu. Bununla yanaşı, qida təhlükəsizliyinə 
nəzarət və dövlət tənzimləməsi sahəsində 
paralellik və təkrarçılıq hallarına da rast 
gəlinirdi.

Yeni qəbul olunan “Azərbaycan Res-
publikasında qida təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı” isə əhalinin sağlam və 
təhlükəsiz qida ilə tam təmin edilməsinə 
və bununla da qida mənşəli xəstəliklərin 
nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmasına, habelə 
kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının 
məhsuldarlığının, habelə rəqabət 
qabiliyyətinin artırılmasına, inkişaf etmiş 
ölkələrin bazarlarına ixrac həcminin artırılma-
sına nail olmağı nəzərdə tutur.

Dövlət proqramının əsas məqsədləri 
barədə danışarkən isə əvvəlcə onu qeyd 
etməliyik ki, sənəddə qida təhlükəsizliyi 
sahəsində standartların beynəlxalq tələblərə 

uyğunlaşdırılması, əhalinin keyfiyyətli qida ilə 
təminatının yaxşılaşdırılması, bununla da qida 
mənşəli xəstəliklərin nəzərəçarpacaq dərəcədə 
azaldılması istiqamətində müvafiq tədbirlər 
görməklə, onların rəqabətqabiliyyətliliyinin, 
xarici bazarlara ixrac potensialının artırılması 
qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub. Proq-
ramda kənd təsərrüfatında istifadə olunan 
aqrokimyəvi maddələrə, bitki mühafizəsi 
vasitələrinə və baytarlıq preparatlarına nəzarət 

tədbirlərinin gücləndirilməsi, habelə onlar-
dan düzgün istifadəyə dair maarifləndirmə 
işlərinin aparılması da prioritet istiqamətlər 
sırasında yer alıb. 

Proqramda qida subyektlərinin 
fəaliyyətinin qida təhlükəsizliyi üzrə qanun-
vericiliyin tələblərinə uyğunluğunun sahib-
karlarla əməkdaşlıq şəraitində təmin edilməsi, 
bu sahədə ictimai nəzarət mexanizmlərinin 
səmərəli tətbiqi və istehlakçıların hüquqlarının 
qabaqcıl təcrübələr əsasında təmin edilməsi 
xüsusi vurğulanır, eyni zamanda, qida 
məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən sahib-
karlıq subyektləri üçün əlverişli biznes mühiti-
nin formalaşdırılmasına dəstək göstərilməsi 

diqqət mərkəzində saxlanılır. 
Sonda qeyd edək ki, dövlət proqramının 

həyata keçirilməsi ilə bağlı planlaşdırı-
lan bütün icra tədbirləri müvafiq prioritet 
istiqamətlər üzrə qruplaşdırılıb. Məsələn, 
sənəddə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə 
alınmaqla, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı milli 
normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, 
qida təhlükəsizliyinın təmini istiqamətində 
infrastrukturun yaxşılaşdırılması, bu 

sahədə elmi təminatın və kadr potensialının 
gücləndirilməsi sahəsində 2025-ci ilə qədər 
konkret qurumlar tərəfindən reallaşdırılacaq 
tədbirlər göstərilib. 

Qarşıdakı yeddi il ərzində qida 
təhlükəsizliyi sahəsində elmi sübutlara 
əsaslanan, beynəlxalq tələblərə cavab verən 
risklərin təhlili sisteminin formalaşdırılması, 
müasir standartlara uyğun qeydiyyat, təsdiq 
və sertifikatlaşdırma sisteminin qurulması, 
habelə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi kimi 
məsələlərin gerçəkləşdirilməsi də nəzərdə 
tutulub. 

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

5 may 2019-cu il, bazar 3
V ətəni, xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərinə 

görədir ki, bu gün ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96 illik yubileyi 

ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından 
kənarda hər bir azərbaycanlının yüksək ehtiramı və 
dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd olunur. Azərbaycan 
xalqı öz müdrik liderinin rəhbərliyi ilə qazandığı 
mühüm tarixi nailiyyətləri ilə dünya birliyinin layiqli 
üzvlərindən birinə, söz sahibinə çevrilib. İntibah və 
milli şüurun oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlişi ilə başlanmış, müstəqilliyimiz məhz onun 
sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz 
beynəlxalq aləmdə layiq olduğu yüksəkliyə məhz ulu 
öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, polad 
iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ 
bilmişdir.

Mən Azərbaycanı, Azərbaycan  xalqını 
Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam 
 tanımıram.

Nikolay BAYBAKOV, 
keçmiş SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədri 

Müstəqillik kursunun memarı

SON illərdə respublikada qida təhlükəsizliyinə nəzarətin mərkəzləşdirilmiş şəkildə aparılmasına imkan yaradan bir 
sıra mühüm addımlar atılıb, normativ hüquqi baza təkmilləşdirilib. Eyni zamanda, bu sahədə şəffaflığı artırmaq, 

pərakəndəliyi və təkrarlanmaları aradan qaldırmaq, habelə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji 
Yol Xəritəsində nəzərdə tutulan müvafiq tədbirləri reallaşdırmaq məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb. Bundan 
əlavə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə nizamnaməsi və strukturu təsdiqlənən Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu təsis olunub. 
Bu elmi-tədqiqat müəssisəsinin qarşısında qida məhsullarının təhlükəsizliyi sahəsində elmi-praktiki araşdırmalar aparılması, 
qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması, qida məhsullarının təhlükəsizlik və 
minimum keyfiyyət göstəriciləri üzrə laboratoriya analizi, ekspertiza və tədqiqat xidmətləri göstərilməsi, qida təhlükəsizliyi 
sahəsində əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi kimi mühüm vəzifələr qoyulub. 

Keyfiyyətli qida təminatı prioritet istiqamətdir 



(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bakıda “Ayrı-seçkilik, qeyri-
bərabərlik və zorakı münaqişəyə 
qarşı fəaliyyət naminə dialoq qu-
raq” şüarı altında V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumun-
da da bu barədə ətraflı danışılıb. 
Prezident İlham ƏIiyev forumun açılış 
mərasimindəki çıxışında bildirib: 
“Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif 
mədəniyyətlərin, etnik qrupların və 
dinlərin nümayəndələrinin birgə 
yaşayıb-yaratdığı və təmasda olduğu 
bir məkandır. Əsrlər boyu Azərbaycan 
dini dözümlülük və müxtəlif millətlərin 
birgə yaşadığı torpaq olmuşdur.

Tarix və coğrafiyamız nümayiş 
etdirir ki, biz yalnız tərəfdaşlıq və 
qarşılıqlı hörmət ruhunda uğura nail 
ola bilərik. Azərbaycanın bugünkü 
sürətli inkişafı da məhz bu mədəni 
irsimizə və cəmiyyətimizin bütün 
nümayəndələrinin nümayiş etdirdiyi 
həmrəyliyə əsaslanır. Biz tariximiz, 
tarixi abidələrimizlə fəxr edirik. Onlar 
da əsrlər boyu müxtəlif dinlərin 
nümayəndələrinin Azərbaycanda 
yaşayıb-yaratdıqlarını göstərir. Biz 
qədim tariximizlə fəxr edirik. Dün-
yanın ən qədim məscidlərindən biri 
qədim Şamaxı şəhərində yerləşir. 
Qafqazın ən qədim kilsələrindən biri 
olan Qafqaz Albaniyasına məxsus 
kilsə bizim qədim Şəki şəhərindədir”.

Dövlətimizin başçısı çıxışında 
daha sonra vurğulayıb ki, mədəni 
müxtəliflik baxımından zəngin 
irsə malik olan Azərbaycan dün-
yaya mədəniyyətlərarası dialo-
qun ölkələri yaxınlaşdırmağın, 
müxtəlif mədəniyyət və sivilizasi-
ya nümayəndələri arasında yeni 
körpülərin qurulmasının yeganə yol 
olduğunu nümayiş etdirir.

Ölkə rəhbəri nitqində siyasətimizin 
mühüm elementlərindən biri olan 
multikulturalizm barədə də ətraflı 
danışıb. Azərbaycanda multikultura-
lizmin cəmiyyətin həyat tərzinə çev-
rildiyini diqqətə çatdıran cənab İlham 
Əliyev bildirib ki, bu söz nisbətən 
yeni olsa da, biz həmin ab-havada 
əsrlər boyu yaşamışıq: “2016-cı ilin 
Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” 
elan olunması onu sübut edir ki, biz 
dünyanın diqqətini bu mühüm ideya-
ya cəlb etmək istəyirik. 2017-ci il isə 

“İslam Həmrəyliyi ili” elan edilib. Bu 
da bizim tarixi irsimizi, kökümüzü və 
dünyaya açıq olduğumuzu nümayiş 
etdirən, rəmzi məna daşıyan addım 
idi. Hesab edirəm ki, bu meyillər dün-
yada üstünlük təşkil etsə, dünyada 
təhlükəsizlik və sülh bərqərar olar”.

Azərbaycanda multikulturalizmə 
yüksək dəyər verilməsi təsadüfi deyil. 
Çünki multikulturalizm olmayan, 
başqalarının ənənə, din və kökünə 
hörmət edilməyən hər hansı bir 
ölkədə uğurdan, insanların azad ya-
şamasından, yüksək rifahdan söhbət 
açmaq sadəlövhlük olardı. 

Prezident İlham Əliyev dəfələrlə 
çıxışlarında bu məsələyə toxuna-
raq, qeyd edib ki, multikulturalizm 
respublikamızda dövlət siyasətinin 
tərkib hissəsidir. Azərbaycan ha-
zırda dünyada multikulturalizmin 
mərkəzlərindən hesab edilir. Çünki 
ölkəmiz tarixən elə bir məkan olub ki, 
burada müxtəlif dinlərin və millətlərin 
nümayəndələri bir yerdə bir ailə kimi 
yaşayıblar.

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra bu tendensiya davam 
edib. Ulu öndər Heydər Əliyev, 
Prezident İlham Əliyev bu ideyaları 
hər zaman qlobal müstəvidə təşviq 
etməyə çalışıblar. Ona görə də 
sözügedən istiqamətdə bir sıra mü-
hüm beynəlxalq tədbirlər, konfranslar 
təşkil edilib. Bu tədbirlərdə əsas 
müzakirə mövzusu multikulturalizmin 
gücləndirilməsi olub. Çünki hazırda 
Azərbaycan onu nümayiş etdirir ki, 
dünya yalnız multikulturalizmin təşviqi 
ilə irəli gedə, gərginliklər azaldıla və 
qarşılıqlı anlaşma gücləndirilə bilər. 

Çıxışında “Bakı prosesi”nin BMT 
və digər mötəbər təşkilatlar tərəfindən 
dəstəkləndiyini deyən Prezident 
İlham Əliyev forumda qəbul edil-
miş qərarların əhəmiyyətindən söz 
açıb. Dövlət başçısı Azərbaycanın 
 Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində 
yerləşdiyini, coğrafiyamızın tariximizə 
və bugünkü inkişafımıza təsir etdi-
yini bildirib. Prezident, həmçinin bu 
gün nisbətən gənc müstəqil dövlət 
olan Azərbaycanın Avropa ilə Asiya 
arasında körpülərin yaradılmasında 
mühüm rol oynadığını xatırladıb. 

Ölkə rəhbəri dövlət siyasətinin 
dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın və 
tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə 
yönəldiyini vurğulayıb. Respublikamı-
zın həyata keçirdiyi nəhəng layihələri 
nəzərə çatdıran dövlətimizin başçı-
sı boru kəmərləri vasitəsilə Xəzər 
dənizinin Qara dənizlə birləşdiyini, 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 
xidmət edən bu kəmərlərin, eləcə 
də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
yaradılan beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizlərinin, həm də ölkələr və 
xalqlar arasında əlaqələrin daha 
da möhkəmlənməsinə xidmət 
göstərdiyini bildirib. Prezident İlham 
Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə 
də məlumat verib və bu münaqişənin 
yaratdığı problemlərə baxmayaraq, 
Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini 
söyləyib. 

Yeri gəlmişkən, forumda Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
ISESCO-nun Baş direktoru Əbdüləziz 
Osman əl-Tuveycrinin fikirləri də 
diqqət çəkib. Baş direktor dün-
yada müharibələrin, yoxsulluğun 
artdığını təəssüflə qeyd edərək, 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə toxunub: 

“Bizim hamımıza məlum olan real-
lıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın 
20 faiz ərazisi Ermənistanın işğalı 
altındadır. Bu da beynəlxalq hüququn 
pozulmasıdır. BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının bununla bağlı qətnamələri 
var. Azərbaycan sülh, dialoq və qarşı-
lıqlı hörmətə, yanaşmaya əsaslanan 
ölkədir. Dünya Azərbaycana yardım 
etmir, dünya Azərbaycana ədalətsiz 
yanaşır. Ancaq bu torpaqlar yenidən 
Azərbaycana qovuşmalıdır. Bu, sülhə 
aparan yoldur, bu, dialoqun uğurlu 
olmasına aparan yoldur”.

Beşinci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru-
munun iştirakçıları çıxışlarında bu 
tədbirin dünya sivilizasiyaları arasın-
da münasibətlərin tənzimlənməsinə 
böyük töhfə verdiyini bildiriblər. 
UNESCO-nun Baş direktorunun so-
sial və humanitar elmlər üzrə müavini 
Nada Al-Nasif təmsil etdiyi qurumun 
bu foruma yarandığı vaxtdan etibarən 
xüsusi əhəmiyyət verdiyini və cənab 
İlham Əliyevin burada iştirakının 
mədəniyyətlərarası dialoqun, qarşı-
lıqlı anlaşmanın təbliği- təşviqində 
xüsusi rol oynadığını vurğulayıb. Eyni 
zamanda, qeyd edib ki, indiki foru-
mun keçirilməsindən əsas məqsəd 
də baxışların yenilənmiş innovasiya 
və ruhun fonunda məhz bu tədbirlərin 
təsirini və davamlılığını təmin edə 
bilməkdir. UNESCO da Azərbaycan 
hökuməti ilə bu prosesdə yaxından 
əməkdaşlıq edir.

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-
Osaymin isə bu tədbiri Qərb və İslam 
dünyası arasında mədəniyyətlərarası 
dialoqun aparılmasına verilən bir 
töhfə kimi qiymətləndirib. 

Forumda belə bir yekdil fikir 
ifadə olunub ki, müxtəlif qitələrdən 
olan insanları bir araya gətirən 
mədəniyyətlərarası dialoq mədəni 
fərqləri, xüsusiyyətləri, savadsız-
lığı aradan qaldıracaq və buna öz 
töhfəsini verəcək. Fərqliliyi aradan 
qaldırmaq üçün bir olmalı, bunun 
üçün təhsil, idman, incəsənət, 
mədəniyyət və digər sahələrdən 
istifadə olunmalı və birləşdirici 
mövqe nümayiş etdirilməlidir. 
Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu da 
bu məqsədlərə çatmaq və təcrübəni 
bölüşmək üçün ən səmərəli, əvəzsiz 
platformadır. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

– Bugünlərdə ölkəmizin pay-
taxtında keçirilən V Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
Azərbaycanı yenidən beynəlxalq aləmin, 
dünya xalqlarının diqqət mərkəzinə çı-
xartdı. “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və 
zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə 
dialoq quraq” şüarı altında keçirilən bu 
nüfuzlu beynəlxalq məclisin önəmi barədə 
tanınmış dünya siyasətçiləri, ekspertlər 
dəyərli mülahizələr söylədilər. Onlar 
birmənalı olaraq, Azərbaycan dövlətinin 
və onun rəhbərinin dünyanın dinc, nizamlı 
sabahı ilə bağlı xoş məramını alqışladılar, 
bəşəri həmrəyliyi pozan qüvvələri kəskin 
ittiham etdilər.

Mən isə Azərbaycan hökumətinin 
təşkilatçılığı, UNESCO, BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm 
Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-
nun tərəfdaşlığı ilə keçirilən, 100-dən 
çox ölkənin və 30-dan çox beynəlxalq 
təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmilərinin 
iştirak etdiyi bu məclisdə ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin forumun ümumi gedişinə 
təkan və yön verən çıxışı barədə danış-
maq istəyirəm.

Əvvəla, onu deyim ki, forum iştirak-
çısı olan tanınmış, dünya siyasətində söz 
sahibi olan xarici qonaqlar Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevi önəmli humani-
tar ideyaların təşəbbüsçüsü, bir sıra bəşəri 
dialoq təşəbbüslərinin müəllifi kimi tanı-
dıqlarından toplantı başlamamışdan onun 
budəfəki çıxışından da yeni gözləntiləri 
olduğunu bildirirdilər. Tanış olduğumuz 
ayrı-ayrı qonaqlar salam-kəlamdan sonra 
Bakı forumunun təşkilində Azərbaycan 
rəhbərinin yüksək himayədarlığını 
xüsusi qeyd edir, onun dünya humanitar 
siyasətinə verdiyi mesajların aktuallığını 
vurğulayırdılar.

Buna görə də forum iştirakçıları İlham 
Əliyevin budəfəki çıxışını da səbirsizliklə 
gözlədilər və ölkəmizin Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyeva ilə salona 
daxil olmasını böyük səmimiyyət və coşğu 
ilə qarşıladılar. Bütün bunlar onu göstərir 
ki, Bakı məclisinin yüksək səviyyəli 
qonağı olan, ümumi sabah üçün narahatlıq 
keçirən və məsuliyyət hissi daşıyan 
ağıllı insanlar artıq Azərbaycan rəhbərini 
beynəlxalq səviyyəli siyasətçi və dövlət 
xadimi hesab edirlər. 

İkincisi, forumda da deyildiyi kimi, 
bu gün başabəla siyasətçilər, üzdəniraq 
diplomatlar dünyada bir sıra qarşıdurma 
regionları yaradır, insanlığı dini, irqi, 
mədəni, siyasi ayrıntılarla təhdid edirlər. 
Belə bir dövrdə Azərbaycanın dövlət baş-
çısının hərtərəfli dialoqu genişləndirməyə, 
bəşəri ideyaları ucaltmağa xidmət edən 
çağırışları və öz ölkəsində bu yöndə 
yeritdiyi siyasət xarici aləmdə çox böyük 
populyarlıq və nüfuz qazandırmışdır.

İlham Əliyevin 500-dən çox xarici 
qonağın qarşısında onların hamısının 
başa düşdüyü ingilis dilində, sinədən 
və səlis nitq söyləməsi forumda hədsiz 
maraq və böyük məmnunluqla qarşılandı. 
Azərbaycan rəhbərinin çağdaş dünyanın 
tanınmış dövlət adamları və humanitar 
mütəxəssisləri ilə tərcüməçisiz, canlı 
ünsiyyət qurması mükəmməl bir dialoq 
nümunəsi kimi Bakı müzakirələrinin də 
açıq, səmimi olmasına müstəsna təsir 
göstərdi.

Üçüncüsü, Azərbaycan Prezidenti 
çıxışında dünyada qlobal mədəni dialo-
qun önəmini bir daha açıqladı. Ölkəmizin 
başçısı Azərbaycanın bu proseslə bağlı 
çağırışlara böyük haqqı çatdığını xatır-
ladaraq bildirdi ki, onun 2011-ci ildə 
mədəniyyətlərarası dialoqa həsr edil-

miş dünya forumunun təşkil edilməsi 
təşəbbüsü ölkəmizin tarixi, coğrafiyası və 
xalqımızın düşüncəsindən qaynaqlanırdı. 
Məhz buna görə xalqımız və dövlətimiz 
dünyanı təhlükəsiz etmək üçün siviliza-
siyalar, mədəniyyətlər və müxtəlif etnik 
qrup və dinlərin nümayəndələri arasında 
dialoqun təşviqinə müstəsna önəm verir. 

Dördüncüsü, tarixən milli varlığımı-
za qənim kəsilmiş ermənilərin fasiləsiz 
olaraq ölkəmizə böhtanlar atması, 
dövlətimizi dini, etnik, dözümsüzlükdə, 
xalqımızı siyasi, mədəni ayrı-seçkilikdə 
suçlamasının müqabilində Prezident 
İlham Əliyev Bakıda qurulmuş nüfuzlu 
beynəlxalq tribunadan bir daha bəyan 
etdi ki, Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif 
mədəniyyətlərin, etnik qrupların və 
dinlərin nümayəndələrinin birgə yaşayıb-
yaratdığı və təmasda olduğu bir məkandır. 
Əsrlər boyu Azərbaycan dini dözümlülük 
ölkəsi və müxtəlif etnosların birgə yaşadı-
ğı ərazi olmuşdur.

Azərbaycan lideri qətiyyətlə bildirdi: 
tarix və coğrafiyamız nümayiş etdirir ki, 
biz yalnız tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hörmət 
ruhunda uğura nail ola bilərik. O qeyd etdi 
ki, Azərbaycanın bugünkü sürətli inkişafı 
da məhz bu qədim, zəngin mədəni irsə və 
cəmiyyətimizin bütün nümayəndələrinin 
nümayiş etdirdiyi həmrəyliyə əsaslanır. 
Odur ki, biz tariximizlə, bəşəri dəyər daşı-
yan abidələrimizlə fəxr edirik. Bu irs əsrlər 
boyu müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin 
Azərbaycanda mehriban, bir yerdə yaşayıb-
yaratdıqlarını göstərir. 

Nəhayət, Azərbaycan  Prezidenti 
bu həqiqətin ən qədim sübutlarını 
xatırladaraq söylədi ki, dünyanın ən 
qədim məscidlərindən biri qədim Şa-
maxı şəhərində yerləşir. Qafqazın ən 
qədim kilsələrindən biri olan Qafqaz 

Albaniyasına məxsus kilsə də bizim 
qədim Şəki şəhərindədir. O vurğuladı ki, 
Azərbaycanın tarixi mədəni müxtəlifliklə 
yoğrulmuşdur. Bu tarix mədəniyyətlərarası 
dialoqun ölkələri yaxınlaşdırmaqda, 
müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya 
nümayəndələri arasında yeni körpülər 
qurmaqda yeganə yol olduğunu bütün 
dünyaya əyani göstərir.

Xalq şairi açıqlamasının  sonunda 
dedi:

– Prezident İlham Əliyevin tarixi 
həqiqətlər və Azərbaycanın bugünkü 
gerçəkliyi timsalında səmərəli dialoqun, 
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın dünyada 
ümumi inkişafa və yüksək rifaha xidmət 
etdiyini inandırıcı surətdə ortaya qoyan 
çıxışı böyük razılıqla qarşılandığı kimi, 
həm də forumun gedişində ciddi isti-
nadlara mövzu oldu, ortaq qənaətlərin 
formalaşmasına ciddi təsir etdi. Forum 
çağdaş dünyada dialoqun dərinləşməsində, 
hər cür ayrı-seçkiliklərin və qarşıdurma-
ların aradan qaldırılmasında Azərbaycan 
dövlətinin məramını və onun humanitar 
çağırışlarının önəmini dünyanın siyasi-
diplomatik dairələrinə bir daha ünvanladı. 

Əvvəldə dediyim kimi, Azərbaycanın 
səsi qlobal informasiya məkanında ucadan 
və geniş yayıldı. Dünya bir daha gördü ki, 
Azərbaycan tarixən olduğu kimi, bu gün 
də dünyaya, ali bəşəri dəyərlərə açıqdır. 
Beynəlxalq aləmə bir daha bəyan edildi 
ki, dünyanın önəmli nəqliyyat və enerji 
dəhlizləri Azərbaycandan keçdiyi kimi, 
xalqları birləşdirən, onları ortaq hədəflərə 
yönəldən ideya və çağırışlar da burada 
qovuşur və yayılır.

Söhbəti qələmə aldı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan qlobal səviyyədə 
söz və nüfuz sahibinə çevrilib 

– Azərbaycanın belə bir mühüm beynəlxalq 
tədbirə evsahibliyi etməsi olduqca qürurve-
rici haldır. Bu, ona dəlalət edir ki, müstəqil 
Azərbaycan təkcə regionda deyil, bütövlükdə, 
qlobal səviyyədə söz və nüfuz sahibinə 
 çevrilib. 

Azərbaycanın uğurları, ilk növbədə Prezi-
dent İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə ölkədə 
bütün səviyyələrdə düzgün idarəetmə sayəsində 
mümkün olub. Azərbaycan dövlətinin başçısının 
forumun açılış mərasimindəki parlaq çıxışını 
dərin maraqla izlədim. Bəli, qardaş Azərbaycan 
sürətlə inkişaf və tərəqqi edir. Mən, təbii ki, 
buna çox sevinirəm.

Forumun işində fəal surətdə iştirak etməyə 
çalışdım. Tədbirin ikinci günü keçirilən üçüncü 
plenar sessiya “Miqrasiya, yerdəyişmə və insan 
təhlükəsizliyi” mövzusuna həsr olunmuşdu. 
Orada çıxış edərək miqrasiya sahəsində görülən 
işlərdən danışdım. 

Qeyd etdim ki, müasir dünyada 
münaqişələrin və böhranların tarixdə əvvəllər 
olmadığı qədər artması qaçqın və miqrant 
böhranına səbəb olub. Bu gün dünyada ən çox 
qaçqın qəbul edən ölkə isə Türkiyədir. Rəsmi 
məlumatlara əsasən, Türkiyə 3 milyon suriyalı ilə 
yanaşı, digər ölkələrdən də 400 min insan qəbul 
edib. Bizdə elə vilayətlər var ki, orada qaçqın-
ların sayı az qala yerli əhalinin sayına çatıb. 
Təəssüf ki, Qərb dövlətləri Türkiyə qarşısında 
götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə 
tələsmirlər. 

Mən çıxışımda həmçinin qeyd etdim ki, 
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü 
nəticəsində bir milyondan çox insan qaçqın və 
məcburi köçkünə çevrilib. Dünya ictimaiyyəti bu 
ədalətsizliyə qəti fikir bildirməlidir. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Biz hamılıqla ədalətli 
dünya qurmağa çalışmalıyıq

İştirakçılardan bəzilərinin tədbirlə 
bağlı təəssüratlarını öyrəndik. Əlcəzairin 
mədəniyyət naziri Məryəm Mərdaçi bildirdi:

– Azərbaycan son illərdə bəşəriyyəti 
narahat edən problemlərin müzakirəsi və həlli 
üçün öz imkanlarını ortaya qoyur. Bu barədə 
geniş məlumatım var. Bilirəm ki, Azərbaycan 
dünyada sülh və təhlükəsizlik, sivilizasiya-
ların birgəyaşayışı işinə mühüm töhfələr 
verməyə çalışır. Prezident İlham Əliyevin bu 
sahədəki səyləri beynəlxalq aləmdə yüksək 
qiymətləndirilir. 

Bu cür tədbirlərə dünyanın ən görkəmli 
simaları cəlb edilir və ayrı-ayrı millətləri 
təmsil edən düşünən başlar mütəmadi olaraq 
Bakıda toplaşıb dünyadakı problemlə bağlı 
fikir mübadiləsi aparmaq imkanı qazanırlar. 
Əlbəttə, biz sülh, tolerantlıq tərəfdarıyıq. 
Dəfələrlə demişik ki, İslam sülh və qardaşlıq 
dinidir. İslam dinini terrorizmlə eyniləşdirmək 
qətiyyən düzgün deyil. Terrorizmin nə dini, 
nə də milliyyəti var. Dinin siyasətə qarışdı-
rılması münaqişələrə yol açır. V Ümumdün-
ya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda 

Prezident İlham Əliyev də qeyd etdi ki, 
Azərbaycanda əsrlər boyunca müxtəlif 
dinlərin, etnik qrupların nümayəndələri birgə 
yaşayıb, ölkəmizdə daim dini tolerantlıq 
hökm sürüb. Elə mənim ölkəmdə də vəziyyət 
belədir. 

Ona görə də bu gün dünya ölkələrinin 
liderləri məsələlərə qlobal düşüncə buca-
ğından baxmalıdırlar. Azərbaycan artıq 
neçə ildir ki, bu sahədə nümunə göstərir. 
Biz bütün səylərimizi müsbət istiqamətə 
cəmləşdirməliyik. Miqrasiya axınlarının 
səbəbləri aradan qaldırılmalı, miqrantlara 
qarşı dini nöqteyi-nəzərdən yanaşmalara 
son qoyulmalıdır. Ermənistanın Azərbaycana 
hərbi təcavüzünün nəticələri ədalətli yanaş-
ma ilə aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Biz hamı-
lıqla ədalətli dünya qurmağa çalışmalıyıq. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Bakı beynəlxalq dialoq məkanıdır

Bu sözləri hazırda Bakıda qonaq olan Avrasiya 
İqtisadi Əlaqələr Dərnəyinin sədri, ”EkoAvrasiya” 
jurnalının baş redaktoru Hikmet Eren bildirib.

H. Eren qeyd edib ki, bu gün dünyada sül-
hün bərqərar olmasına zəruri ehtiyac var. Bakı 
zərurətlərdən yaranan bu ehtiyacların qarşısını 
almaq üçün dialoq məkanına çevrilib. Bakı bu 
forumda dünyanın mötəbər insanlarını bir araya 
gətirməklə sülh və təhlükəsizlik müzakirələrinin 
hazırda ən vacib məsələ olduğunu təbliğ edir. 
Bu gün qardaş Azərbaycan bu missiyanı üzərinə 

götürməklə, böyük və məsul işə imza atmış olur. 
Bu baxımdan Bakı Forumu səmərəli müzakirələr 
aparmaq üçün böyük imkanlar vəd edir. 

Xatırladaq ki, mayın 2-də başlanan ikigünlük fo-
rum Azərbaycan hökumətinin təşkilatçılığı, UNES-
CO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm 
Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-nun tərəfdaşlığı 
ilə keçirilib. Tədbirdə 100-dən çox ölkənin və 30-
dan çox beynəlxalq təşkilatın rəsmiləri və yüksək 
səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Bakıda Beşinci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
öz işini uğurla başa çatdırıb. 

Tədbir iştirakçısı Türkiyənin Mərmərə 
Qrupu Strateji Araşdırmalar Vəqfinin 
prezidenti, professor Akkan Suver 
forumun əhəmiyyəti barədə fikirlərini 
qəzetimizin əməkdaşı ilə bölüşüb: 

Bakıda “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik 
və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət 
naminə dialoq quraq” şüarı altında 

keçirilən V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu dünya qarşısındakı 
problemlərin həllinə önəmli çağırışdır. 

5 may 2019-cu il, bazar4
Azərbaycan xalqları və dövlətləri 
sülh və tərəqqi naminə dialoqa çağırır

Azərbaycan nüfuzlu 
qlobal dialoq məkanıdır

Bugünlərdə Azərbaycan paytaxtı yenidən dünya informasiya 
şəbəkəsinin diqqət mərkəzində oldu. Xatırlasaq ki, çağdaş 
dünya diplomatiyasının daha kəsərli silahı geniş yayılan, qa-

baqlayıcı informasiyadır, onda son illərdə Bakıda keçirilən davamlı 
beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycana nə qədər böyük mənəvi-siyasi 
dividend qazandırdığını aydın təsəvvür etmək olar. Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, Xalq şairi Fikrət Qoca da iştirakçısı 
olduğu beynəlxalq dialoq məclisinin ölkəmiz üçün önəmini məhz bu 
baxımdan dəyərləndirdi:

Bakıda V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu öz işini başa çatdırıb. Tədbirdə 
dünyanın 100-dən artıq ölkəsinin, 30-dan çox 
beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmiləri, 
alimlər və ictimai xadimlər iştirak edirdilər. 
Forum “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı 
münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq 
 quraq” şüarı altında keçirilirdi. 
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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Onu vurğulayaq ki, Ermənistanın 

rəsmi dairələri və marginal KİV orqan-
ları belə bir fikir yaratmağa çalışırdılar 
ki, guya Aİ Ukrayna və Gürcüstanın 
ərazi bütövlüyünün təminindən danışır, 
ancaq Azərbaycandan danışmır. Bu 
qətnamələr isə həmin fikrin tam əsassız 
olduğunu nümayiş etdirir. Aİ bütün 
müstəqil dövlətlər kimi, Azərbaycanın da 
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam 
qəbul edir. Hətta onlara qarşı mümkün 
təhlükələrin qarşısının alınmasında da 
maraqlı olduğunu təsdiqləyir.

Belə çıxır ki, Avropa üçün 
Azərbaycan geosiyasi baxımdan 
çox qiymətli ölkədir. Bu müstəvidə 
Ermənistanın təcavüzkarlığının 
qəbuledilməz olduğu aydındır. Erməni 
silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri 
ərazilərdən çıxarılmasından başqa 
yol yoxdur. Maraqlıdır ki, AP yuxarıda 
vurğulanan qətnamələri N.Paşinyanın 
Brüsselə səfərindən bir həftə sonra 
qəbul edib. Deməli, Brüssel Ermənistan 
baş nazirinin söylədiklərinə əhəmiyyət 
vermir. Aİ-nin Azərbaycanla ən yaxın 
əməkdaşlıqda maraqlı olduğuna şübhə 
yoxdur.

Bu məsələ Azərbaycanın təklif etdiyi 
əməkdaşlıq strategiyası çərçivəsində 
tərəflər arasında əlaqələrin qurulması 

prosesində özünü göstərir. Brüssel Ba-
kını qane edən şərtlər daxilində strateji 
əməkdaşlığa razıdır. Bu istiqamətdə 
Brüssel-Bakı əlaqələrinin inkişaf 
edəcəyinə şübhə yoxdur.

Qəbul edilən qətnamələrin geosi-
yasi əhəmiyyəti böyükdür. Aydın olur 
ki, Avropa İttifaqı öz maraqlarını daha 
güclü şəkildə qorumağa qərar verib. 
O cümlədən postsovet məkanında 
dövlətlərin suverenliyi və təhlükəsizliyi 
üçün ciddi addımlar atmaq fikrindədir. 
Təbii ki, bu, Aİ-Rusiya münasibətlərinə 
əlavə gərginlik gətirə bilər. Bunu Cənubi 
Qafqazda da hiss etmək mümkündür. 
Digər tərəfdən, bu regionda ABŞ-
Rusiya münasibətlərinin kəskinləşdiyi 
məlumdur. Bütövlükdə, bu cür geosiyasi 
mənzərə region üçün yeni risklərin mey-
dana gəlməsinə gətirib çıxara bilər.

Ancaq önəmlisi odur ki, Aİ region 
ölkələrinin suverenliyi və ərazi bütövlü-
yü məsələsini ön plana çıxarır. Deməli, 
Brüsselin fəaliyyətində həmin məqamlar 
özünü daha çox göstərməlidir. Məntiqi 
olaraq, bu prinsiplərə qarşı çıxan hər bir 
qüvvə ilə Aİ mübarizə aparmalıdır. Daha 
açıq ifadə etsək, AP-nin qəbul etdiyi 
qətnamələrə görə, Brüssel Ermənistanın 
təcavüzkarlığına son qoyulması 
istiqamətində daha fəal mövqe tutmalı-
dır. Avropa İttifaqı bunu edəcəkmi? Bu 

suala birmənalı cavab vermək çətindir. 
Çünki, təəssüflə demək lazımdır ki, 
dünyanın digər güc mərkəzləri kimi Aİ 
də özünün məhdud maraqları naminə 
bəzən ikili standartlar siyasətinə əl atır.

Eyni zamanda, artıq geosiyasi reallı-
ğın dəyişdiyi faktdır. Bunun fonunda ikili 
standart oyununun sonunun olmadığı 
bilinməlidir. Əgər Brüssel qəbul etdiyi 
sənədlərə uyğun davranmasa, onların 
heç bir dəyəri olmayacaq. Bu isə o 
deməkdir ki, Azərbaycanla real strateji 
tərəfdaşlıq niyyəti reallaşmamış qala 
bilər.

Bütün bunları nəzərə alsaq, Avropa 
Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamələrin 
Brüssel üçün tarixi bir şans olduğunu 
deyə bilərik. Həmin sənədlərdə açıq 
bildirilir ki, təşkilat ciddi təhlükələrlə 
üz-üzədir. Onlara qarşı mübarizə həyat 
əhəmiyyətli məsələdir. Mübarizənin mü-
hüm komponentlərindən biri də ölkələrin 
suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
olan təhdidlərin aradan qaldırılması-
dır. Bəlkə, bu prosesə Ermənistanın 
təcavüzkarlığının aradan qaldırılması ilə 
başlanılsın? Niyə də yox?!

Newtimes.az

Braziliya Milli Konqresi Deputatlar Palatasının 
Sədri ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını və 

Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

 � Azərbaycanda səfərdə olan Braziliya Federativ 
Respublikası Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının Sədri 
Rodriqo Mayanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti mayın 4-də 
Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil 
dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini yad 
edib, məzarı önünə əklil qoyub.

Sonra Şəhidlər xiyabanına 
gedən qonaqlar ölkəmizin azadlığı 

və suverenliyi uğrunda mübarizədə 
canlarından keçmiş qəhrəman Vətən 

övladlarının xatirəsini yad edib, “Əbədi 
məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyublar.

Bakının ən hündür nöqtəsindən 
Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini 
seyr edən nümayəndə heyətinə Şəhidlər 
xiyabanının tarixi və şəhərimizdə 
görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə 
məlumat verilib.

AZƏRTAC

Notariat sahəsində beynəlxalq seminar

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ədliyyə sisteminin inkişafı 
üzrə aparılan islahatlar çərçivəsində notariat orqanlarının fəaliyyəti təkmilləşdirilir, 
səlahiyyətləri genişləndirilir. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq xüsusi notariat 
institutu yaradılaraq səmərəli fəaliyyət göstərir. Həmçinin notariat ofisləri vahid 
şəbəkədə birləşdirən “Elektron notariat” informasiya sisteminin imkanları notariat 
hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsini xeyli sadələşdirib. Notariat sahəsinin inkişafı və 
tətbiq olunan yeniliklər xarici ölkələrdə böyük maraq doğurur, nümayəndə heyətləri 
Azərbaycan təcrübəsini öyrənmək məqsədilə ölkəmizə səfərlər edir, müxtəlif aktual 
mövzularda beynəlxalq konfranslarda, seminarlarda iştirak edirlər.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, Bakıda, “Bulvar Hotel”də “Notariat – 
qabaqcıl təcrübə və perspektivlər” mövzusunda 
növbəti beynəlxalq elmi-praktiki seminar keçirilib.

Tədbirdə Rusiyanın Stavropol notariat palata-

sının prezidenti, bu və digər şəhərlərinin, eləcə də 
ölkəmizin notariusları iştirak ediblər.

Seminarda notariat sahəsində tətbiq olunan 
innovasiyalar, elektron ədliyyə köşkü, məsafədən 
videoyazı vasitəsilə göstərilən notariat xidmətləri, 

mobil notariatın tətbiqi, “Elektron notariat” in-
formasiya sistemi vasitəsilə daşınmaz əmlaka 
dair mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının 
elektron qaydada həyata keçirilməsi və müvafiq 
çıxarışların vətəndaşlara verilməsi, müqavilələr 
üzrə öhdəliklərin notariusun icra qeydi əsasında 
sadələşdirilmiş elektron qaydada həyata keçirilməsi 
imkanları barədə ətraflı məlumat verilib. 

Qonaqlar Dövlət notariat arxivi, Bakı şəhərinin 
bir neçə notariat ofislərinin fəaliyyəti ilə yaxından 
tanış olublar.

Müzakirələr zamanı qarşılıqlı fəaliyyətin 
perspektivləri və notariat sahəsində maraq doğuran 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

AZƏRTAC

XİN: Azərbaycan NATO ilə qarşılıqlı maraq 
doğuran bir çox məsələlərə dair siyasi 

dialoqa böyük önəm verir
 � Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq 

Proqramına qoşulmasının 25 illiyinə dair məlumat yayıb

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi 
Azərbaycanın 1994-cü il  mayın 4-də   
NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq 
Proqramına qoşulmasının 25 illiyinə dair 
məlumat yayıb. 

Məlumatda 25 il bundan əvvəl bu gün 
Azərbaycan Respublikasının Şimali Atlantika 
Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) Sülh Naminə 
Tərəfdaşlıq Proqramına qoşulduğu bildirilir. 
Qeyd edilir ki, 1994-cü il mayın 4-də ümum-
milli lider Heydər Əliyev NATO-nun mənzil-
qərargahını ziyarət edib  və Sülh Naminə 
Tərəfdaşlıq (SNT) Çərçivə sənədini imzalayıb. 
Həmin vaxtdan etibarən Azərbaycan alyans ilə 
möhkəm və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq qurub.

NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın 
xarici və təhlükəsizlik siyasətinin vacib 
istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan NATO 
ilə tərəfdaşlığını bütün Avratlantik məkanında 
təhlükəsizlik, sabitlik və tərəqqiyə töhfə vermək 
vasitəsi kimi görür. SNT Proqramı, şübhəsiz 
ki, alyansın ən uğurlu proqramlarından biridir 
və Azərbaycan Avratlantik təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsində onun rolunu müsbət 
qiymətləndirir.

NATO ilə 25 illik əməkdaşlıq SNT Çərçivə 
sənədinin və BMT Nizamnaməsinin ortaq 
dəyər və prinsiplərinə, ələlxüsus, dövlətlərin 
siyasi müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi 
bütövlüyünə hörmət edilməsi öhdəliyinə 
söykənib.

Azərbaycan NATO müttəfiq ölkələri 
tərəfindən tərəfdaşlığımızın başlanğıcından 
bəri zirvə bəyannamələrində qeyd edildi-

yi kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünə, müstəqilliyinə və suverenliyinə, 
münaqişənin məhz bu prinsiplər əsasında 
həllinə davamlı dəstək nümayiş olunmasını al-
qışlayır. Azərbaycan NATO ilə qarşılıqlı maraq 
doğuran bir çox məsələlərlə bağlı müntəzəm 
siyasi dialoqa böyük önəm verir və alyans ilə 
müxtəlif məsələlər, xüsusilə də sülhməramlı 
əməliyyatlar və müdafiə islahatları üzrə praktiki 
əməkdaşlığı yüksək dəyərləndirir.

Azərbaycan və NATO sülhməramlı 
əməliyyatlar sahəsində möhkəm tərəfdaşlığa 
malikdir. Azərbaycan NATO-nun rəhbərlik 
etdiyi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının man-
datı əsasında fəaliyyət göstərən sülhməramlı 
əməliyyatlara ilk töhfə verən ölkələrdəndir. 
Hazırda Azərbaycan Əfqanıstanda NATO 
missiyasına ordu birləşmələri ilə töhfə ve-
rir və missiyaya dəstək olaraq özünün 
hava məkanından və yerüstü kommunika-
siya xətlərindən istifadəyə imkan yaradır. 
Azərbaycan, həmçinin əfqan təhlükəsizlik 
qüvvələrinin təliminə mühüm maliyyə dəstəyini 
təmin edir.

Azərbaycan Avratlantika ərazisində 
və onun hüdudlarından kənarda sülh və 
təhlükəsizliyin qorunması məqsədilə Sülh 
Naminə Tərəfdaşlıq çərçivəsində əldə etdiyi 
nailiyyətlərə əsaslanaraq və onun prinsiplərinə, 
məqsədlərinə uyğun olaraq, NATO ilə 
işləməyə davam etməkdə qətiyyətlidir.

AZƏRTAC

İdris Cəzairi: Azərbaycan 
dinlərarası dialoqun 

və mədəniyyətlərarası 
əməkdaşlığın carçısıdır

 � Azərbaycanda qlobal forumların 
keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Bu gün 
ölkəniz dünyada dinlərarası dialoqun və 
mədəniyyətlərarası əməkdaşlığın carçısı 
kimi çıxış edir. Biz Azərbaycan hökuməti 
üçün də prioritet istiqamətlərdən biri olan 
bu fəaliyyətə dəstək vermək üçün builki 
forumda iştirak etməkdən çox məmnunluq 
duyuruq.

Bu fikirləri V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu çərçivəsində “Bərabər vətəndaşlıq 
hüquqlarının dəstəklənməsi üçün daha böyük mənəvi 
yaxınlaşma istiqamətində irəliləyək” mövzusunda 
keçirilmiş sessiyanın moderatoru İnsan Hüquqlarının 
İnkişafı və Qlobal Dialoq üzrə Cenevrə Mərkəzinin 
icraçı direktoru İdris Cəzairi səsləndirib.

İdris Cəzairi bildirib ki, bu sessiya ötən il 
Cenevrədə keçirilmiş “Bərabər vətəndaşlıq hüquqla-
rının və qlobal dialoqun möhkəmləndirilməsi” möv-
zusunda beynəlxalq konfransın davamı olaraq təşkil 
olunub. O, sessiya iştirakçılarının ötənilki konfrans-
da qəbul edilmiş bəyannamə ilə bağlı müzakirələr 
apararaq onun Qoşulmama Hərəkatı iştirakçılarının 
da dəstəyini qazanacağına və BMT-nin Baş Assamb-
leyasının növbəti iclasında təqdim etməyə müvəffəq 
olacaqlarına ümidvar olduğunu qeyd edib. İ.Cəzairi 
Azərbaycanın 2019-cu ildən başlayaraq Qoşulma-
ma Hərəkatına sədrlik etməsinin bu prosesə təkan 
verəcəyini vurğulayıb. 

AZƏRTAC

Ermənistan sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozublar.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, Ermənistan 
Respublikasının İcevan 
rayonunun Berkaber 
kəndində yerləşən 
mövqelərdən Qazax 
rayonunun Qızılhacılı 
kəndində, Krasnoselsk 

rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy 
rayonunun Göyəli kəndində 
və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal 
altında olan Çiləbürt, 

Ağdam rayonunun Baş 
Qərvənd, Yusifcanlı, 
Cəbrayıl rayonunun 
Nüzgar və Mehdili kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam 
rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də 
ordumuzun mövqeləri atəşə 
tutulub. 

AZƏRTAC

Müdafiə naziri: Əsas diqqət döyüş 
hazırlığının yüksək səviyyədə 
saxlanılmasına yönəldilməlidir

 � Mayın 4-də Mərkəzi Komanda Məntəqəsində müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, müdafiə nazirinin müavinləri, 
qoşun növləri komandanları, nazirliyin 
baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, bir-
lik komandirlərinin iştirakı ilə keçirilən 
müşavirəyə videobağlantı vasitəsilə birləşmə 
komandirləri və digər məsul zabitlər də cəlb 
olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin Azərbaycan Ordusunun hərbi 
potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı qarşıya 
qoyduğu konkret vəzifələri rəhbər heyətə 
çatdıran nazir əsas diqqətin bütün qoşun növ 
və qismlərinin, xüsusilə ön xətt bölmələrinin 
döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsinə 
yönəldilməsini tapşırıb.

Müdafiə naziri döyüş hazırlığı planına uy-
ğun olaraq gecə və gündüz vaxtı real döyüş 
şəraitinə və ərazisinə uyğun keçirilən təlim 

və məşqlərin intensivliyinin artırılması, gizli 
idarəetmə və maskalanmanın tələblərinə, 
ümumi təhlükəsizlik məsələlərinə, xüsusilə 
də yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi 
riayət etməklə qoşunların operativliyinin, 
döyüş hazırlığının yüksəldilməsi,  birlik və 
birləşmələrin silah, döyüş və xüsusi texnika-
sının yay mövsümündə istismar rejiminə keçi-
dinin təşkili ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısın-
da tapşırıqlar qoyub.

General-polkovnik Zakir Həsənov döyüş 
hazırlığının daha keyfiyyətli təşkili, hərbi 
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, şəxsi 
heyətin hərbi vətənpərvərlik və döyüş ruhu-
nun yüksəldilməsi məqsədilə ideoloji işin və 
mənəvi-psixoloji təminatın gücləndirilməsi, 
habelə digər xidməti məsələlərin həlli ilə bağlı 
konkret göstərişlər verib.

AZƏRTAC

Avropa İttifaqının iki mühüm sənədi:
suverenlik və sərhədlərin 
toxunulmazlığının önəmi
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Xidmət rəisinin müavini, general-
mayor Şahvələd Əliyev, rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov 
və qonaqlar ümummilli lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə 
gül dəstəsi qoyublar.

Dövlət himninin ifası ilə başlayan orta 
məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərinin, 
gənclərin, ictimaiyyətin, şəhid ailələri 
nümayəndələrinin, veteranların və rayon 
hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin 
iştirakı ilə mədəniyyət evində davam 
etdirilən tədbirdə iştirakçılar əvvəlcə 
ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini 
ehtiramla anıblar.

Tədbirdə Ağdam Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov 

çıxış edərək, Vətənə məhəbbət, 
milli qürur hissi ilə yaşayan gəncliyin 
yetişdirilməsi istiqamətində tədbirin 
vacibliyini diqqətə çatdırıb. Xidmət 
tərəfindən Ağdam məktəbliləri arasında 
“Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil 
dövlətçiliyimizin banisidir” mövzusunda 
yazı müsabiqəsinin keçirilməsinin xüsusi 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

General-mayor Şahvələd Əliyev ulu 
öndərin dövlətçiliyimiz üçün misilsiz 
xidmətlərindən söz açıb. Heydər 
Əliyevin Azərbaycanı hər cür qəsdlərdən 
qoruyan, möhkəmliyini, dayanıqlığını 
təmin edən, onun hərtərəfli inkişafı üçün 
iqtisadi, siyasi, hüquqi zəmin hazırlayan 
böyük strateq, müdrik rəhbər kimi 

əbədiyaşarlıq qazandığını bildirib. Qeyd 
edib ki, ən başlıcası  Heydər Əliyevin 
siyasi kursu ölkədə uğurla davam 
etdirilir. Daha sonra xidmət tərəfindən 
gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyəsi istiqamətində görülən işlərdən 
danışıb. Hazırda müharibə şəraitində 
olan ölkəmizdə, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti tərəfindən həyata keçirilən 
səfərbərlik hazırlığı və müddətli həqiqi 
hərbi xidmətə çağırış işinin təşkili 
istiqamətində əsaslı tədbirlər həyata 
keçirildiyini vurğulayıb. 

Gənclər Fondunun şöbə müdiri 
Ramil Məmmədov ölkəmizdə həyata 
keçirilən gənclər siyasətindən bəhs edib. 
Ümummilli liderin müasir gənclər üçün 
örnək olan həyatı və fəaliyyəti barədə 
fikirlərini bölüşüb. 

Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Emin 
Həsənli ulu öndər Heydər Əliyevin hərb 
tariximizi, ordu quruculuğu təcrübəsini 
yeni bir səviyyəyə qaldırdığını, müasir 

ordumuzun əsasını qoyduğunu, 
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa 
qadir olan Silahlı Qüvvələrin memarına 
çevrildiyini qeyd edib.

Azərbaycan Əfqanıstan Veteranları 
İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd 
Vəliyev bildirib ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Vətənin müdafiəsi məsələsində 
qətiyyətli mövqeyi Vətəni müdafiə 
borcunun hər bir vətəndaşın əqidəsinə, 
mənəvi dəyərinə çevrilməsinə təkan 
verən güclü bir qüvvədir.

Tədbirdə Ağdam rayon orta məktəb 
şagirdləri arasında “Ümummilli lider 
Heydər Əliyev müstəqil dövlətçiliyimizin 
banisidir” mövzusunda keçirilmiş yazı 
müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. 

Münsiflər heyətinin qərarına əsasən 
1-ci yerə Ağdam rayon 2 saylı tam 
orta məktəbin şagirdi Sərxan Səfərov, 
2-ci yerə Ağdam rayon 18 saylı 
köçkün tam  orta məktəbin şagirdi 
Elnur Hüseynov, 3-cü yerə isə Ağdam 
rayon İmamqulubəyli kənd tam orta 
məktəbin şagirdi Nihad İbrahimov layiq 
görülüblər. Qaliblərə müvafiq diplomlar 
və mükafatlar təqdim edilib.

Sonda Ağdam rayon özfəaliyyət 
dərnəyi və məktəblilərin vətənpərvərlik 
ruhunda hazırladıqları dolğun ədəbi-
bədii proqram təqdim olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan xalça sənətinin yaranması, 
inkişafı, özünəməxsus bədii dili və ornamen-
tal simvolizmindən bəhs edən kitabda beşmi-
nillik tarixi dövr ərzində milli kimliyini qoruyub 
saxlamış, gözəlliyi ilə çoxlarını valeh edərək 
mədəniyyətlərarası dialoqun ən bariz nümunəsinə 
çevrilmiş bu sənət əsərlərində ənənəyə bağlılıq 
xüsusilə ön plana çəkilmişdir. Kitab Azərbaycan xal-
çasının tarixi inkişaf mərhələlərindən bəhs edən adi 
dəzgahdan rəngarəng xalçaya qədər, tükənməyən 
mənbələrdən ruhlanan naxışların mənşəyindən, 
rəmziliklərindən danışan, sənətkarların tükənməz 
təxəyyülünü əks etdirən lokal xalça məktəblərindən 
və xalça texnologiyalarına həsr edilmiş bölmələrdən 
ibarətdir. 

Hər bölmə bir  tarix, hər tarix isə bir ənənəyə 
söykənərək mədəniyyətlərarası dialoqun əsasını 
təşkil edir. Kitabda “Səlcuq komponenti”, “İs-
lam dövrü”, “Uzaq Şərq ornamentləri”, “Avropa 
incəsənətində əks-səda” bölmələri yer alıb. 

 Azərbaycan xalçası Böyük İpək Yolu vasitəsilə 
ölkəmizdən Avropaya doğru uzun bir yola qədəm 

qoyaraq, mədəniyyətlərin zənginləşməsinə səbəb 
oldu. Azərbaycan xalça sənəti sivilizasiyaların 
kəsişməsində məhz öz bədii dili, məxsus olduğu 
xalqın tarixi keçmişi, araya-ərsəyə gəldiyi ölkənin 
təbiəti və insanların mənəvi zənginliyi nəticəsində 
körpüyə çevrilir. Bütün dinlərin, əqidələrin fövqündə 
duran xalça sənəti insanın hiss və həyəcanının 
daşıyıcısı, tarixin aynası, adət və ənənələrin qoruyu-
cusu kimi insanların məişətinin ayrılmaz bir parça-
sına çevrilmiş və onun həyatında özünəməxsus yer 
tutmuşdur.

Kitab oxucuya xalça sənətinin yaranmasının 
ibtidasını açmaqla yanaşı, onun növlərini, toxun-
ma texnologiyalarını, adlarını, hər bölgəyə xas 
ifadə vasitələrini və bu sənətin mənşəyinə dair 
bütün sualları cavablandırır. Xalçanın Azərbaycan 
xalqının həyatında oynadığı rol, adət və ayinlərdə 
istifadə olunan xalçaların müxtəlifliyində, texnoloji 
özəlliklərində, rəng həllində öz əksini tapmaqla, 
onun milli kimliyini bir daha təkzibolunmaz dəlillərlə 
təsdiq edir. Kosmoqonik hadisələrə münasibəti na-
xışlarda, artıq formalaşan zövqü və gözəllik anlayışı 

bu naxışların rənglərlə həmahəngliyində, onların 
yaratdığı kompozisiyalar isə tamaşaçıya ünvanlanan 
ismarıclarındadır.

Xalq ifadələri ilə adlandırılan “Şal-Şəddə”, 
“Gərdəklik qırmızı kilim”, “Şəddə-kilim”, xovsuz 
“Şəddə” xalçalarının üzərindəki naxışlar, rənglərin 
sehrli qüvvəsini, kosmoqonik mahiyyətini izah edir. 
Çilləçıxarma ayininə görə evdə bir bədbəxtlik, 
ağırlıq, xəstəlik üz verərsə ondan xilas olmaq üçün 
hana qurub xüsusi qoruyucu olan qırmızı rəngli 
“Çillə Şəddəsi” toxuyurlar. Bu zaman xüsusi nəğmə 
də oxuyurdular.

“Dama-dama Şəddə ” Novruz bayramı 
ərəfəsində İlaxır çərşənbədə istifadə olunurdu. Qız-
gəlinlər qırmızı “Dama-dama Şəddənin” üstündə 

arzularını söyləyər, açıq havaya sərib Ay və ulduz 
şüaları altında diləklərinin Tanrı dərgahına tez 
 çatacağına inanırdılar.

Orta əsr türk alimi Mahmud Kaşğari deyirdi: 
türkün xalısı, atı, sazı varsa, döyüş ruhu var, həyat 
eşqi var və o Tanrıya yaxındır. 

Azərbaycan xalçasının rəngbərəng təsvirlərini 

dahi Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Xaqani 
Şirvani yadigar saxlamışlar.

Kitabda Azərbaycan xalçası haqqında bizim era-
mızdan əvvəl V əsrdən başlayaraq, tarixi və əbədi 
mənbələrdə geniş və qiymətli məlumatların verildiyi 
əks olunub. Yunan tarixçisi Ksenofontun e.ə. V 
əsrdə verdiyi xəbərə görə, Azərbaycanda artıq bu 
dövrdə xalça təkcə gərəkli ev əşyası deyil, bədii 
sənət əsəri kimi dəyərləndirilirdi. Digər tarixçi He-
rodotun dediyinə görə toxuculuqda istifadə olunan 
əsrarəngiz rəng çalarları, boyalar elə Azərbaycan 
təbiətinin rənglərinə bənzəyirdi.

Şərqdən Qərbə doğru uzanan yola qədəm 
qoyan xalça mədəniyyətlər arasında körpü saldı, 
onların daxili zənginləşməsinə xidmət etdi.

Xalçalar ərəblər və qərb tacirləri tərəfindən əntiq 
mal kimi alınır. Venetsiya, Amsterdam, Marsel və 
Hindistan şəhərlərinə göndərilirdi. 

Azərbaycan xalçaları Qərbi Avropa 
rəssamlarının əsərlərinin tək bəzəyi deyil, kom-
pozisiya bitkinliyini təmin edib, rəng həllinə təsir 
göstərirdi. 

Dörd ünsürü, insanın yaranışını, həyatını 
müqəddəsləşdirən türk kökənli bərabərtərəfli xaçın 
şəkil dəyişmələri isə bütün Avropanı bürüyərək 
stilizə olundu, müxtəlif mənalar kəsb etdi. 

Hans Memlinqin məftun olduğu naxış isə Quba 
xalçalarından uzaq səyahətə çıxıb Avropada “Mem-
ling çiçəyi” kimi tanınmağa başladı. 

Bəşəri anlayışlarla yaşayan, tarixi dönəmdə yeni 
mövzularla, təsviri, naxışlarla zənginləşən XVI əsr 
Təbriz xalçaları dünya muzeylərində ən qiymətli 
sənət möcüzəsi kimi saxlanılır.

Azərbaycan xalçasının dəqiq təsnifatını, 
növlərini qədim və zəngin tarixli mədəniyyətimizlə 
bağlılığını Azərbaycanın xalq rəssamı Lətif 
Kərimovun təşəbbüsü ilə 1967-ci ildə yaradılan 
Xalça Muzeyində bütün dünyaya açılır. 

Sənət şedevrləri təkçə öz xalqına deyil, bütün 
dünyaya məxsusdu.

2010-cu ildə Azərbaycan xalçaçılıq ənənəsi 
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi və səyi 
ilə UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni 
İrsinin Reprezentativ Siyahısına daxil edildi. 

Xalça sənəti haqqında Röya Tağıyevanın 
kitabı tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrə 
hörmətimizi və sənətimizin yaşaması üçün 
əzmimizi nümayiş  etdirir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Harada yaşamasından, hansı 
ölkənin vətəndaşı adını daşıma-
sından asılı olmayaraq, hər bir 
azərbaycanlı qürur duymalıdır 
ki, Ana Vətənimiz olan doğma 
Azərbaycanımız dünya miq-
yasında insanların ən erkən 
məskunlaşdığı mərkəzlərdən 
biri hesab olunur. Azərbaycan 
ərazisində tarixin bütün dövrlərini 
özündə yaşadan çoxsaylı arxeoloji 
və memarlıq abidələri var. 

Doğma Vətənimizin qədim 
tarixi ilə yanaşı, çoxlarının qibtə 
etdiyi, həsəd apardığı olduqca 
zəngin mədəni irs xəzinəmiz var. 
Bugünkü paytaxtımız, onun ürəyi 
olan Bakı qalası – İçərişəhər 
də xalqımıza məxsus olan belə 
bənzərsiz qədim mədəni irs 
nümunələrindəndir. Barəsində söz 
açdığımız “Бакинская крепость 
– Ичеришехер” kitab-toplusu 
indiyədək İçərişəhərin tarixi 
barədə işlənmiş nadir nəşrlərdən 

biridir. Xatırladaq ki, bir neçə 
gün öncə Sankt-Peterburqda 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
diasporu tərəfindən orada kitabın 
geniş təqdimatı olub. Təqdimatda 
Azərbaycan diasporunun 
nümayəndələri ilə yanaşı, Rusiya-
nın tanınmış elm və mədəniyyət 

xadimləri də iştirak ediblər.
Kitab-toplunu tərtib edən və 

onun məsul redaktoru tarix elmləri 
doktoru Vəfa xanım Quliyevadır. 
Topluya Azərbaycan Respublikası 
Müəllif Hüquqları Agentliyi İdarə 
Heyətinin sədri Kamran İmanovun, 
tanınmış memar – alimlərdən olan 
akademik Şamil Fətullayevin, 
AMEA-nın müxbir üzvü Cəfər 
Qiyasinun, görkəmli epiqraf-alim, 
AMEA-nın müxbir üzvü Məşədi 
Nemətin, tarix elmləri doktorları 
Vəfa Quliyeva və Nərgiz Quliye-

vanın, sənətşünaslıq doktoru Kübra 
Əliyevanın və digər tədqiqatçıların 
İçərişəhərlə bağlı olduqca dəyərli 
yazıları daxil edilib. 

Fuad İbrahimovun olduqca 
nəfis dizayn və tərtibatı ilə işıq 
üzü görən bu əsər 12 bölmədən 
ibarətdir. İçərişəhər Dövlət Tarix-

Memarlıq Qoruğu İdarə Heyətinin 
sədri Əsgər Ələkbərov kitaba 
ön söz yazıb. Kitabın I bölməsi 
Bakının tarixinə səyahətdən bəhs 
edir. Oxucuya bildirilir ki, Bakı 
yaxınlığında, daha doğrusu, qədim 
Qobustan ərazisində hələ Üst Pale-
olit dövründən başlayaraq Orta 

əsrlərədək davamlı həyat olmuş-
dur. Bu ərazidə aparılan axtarışlar 
zamanı əldə olan  çoxsaylı nadir 
tapıntılar eramızdan əvvəl III-II 
minilliklərdə Bakı ətrafında yaşa-
mış insanların həyat tərzini, onla-
rın adət və ənənələrini dərindən və 
əhatəli şəkildə araşdırmağa imkan 
verir. Bakı qalası olan İçərişəhərin 
bütün tarixi, oradakı memarlıq 
incilərinin hər biri Azərbaycanın 
dövlətçilik tarixində xüsusi yeri 
olan Şirvanşahlar dövlətinin 
tarixindən xəbər verir.

Kitab-toplunun II bölməsi 
Bakı şəhərinin adının izahına həsr 
olunub. Bu bölmədə uzun illər 
ərzində Azərbaycan və xarici ölkə 
alimlərinin Bakının adının izahı ilə 
bağlı fikirləri ümumiləşdirilərək 
oxucuya təqdim olunub. Şəhərin 
memarlığı və plan quruluşu barədə 

III bölmədə söhbət açılır. Onun 
tipik Şərq-müsəlman şəhəri oldu-
ğu xüsusi vurğu ilə qeyd olunur. 
Yəni, Yaxın və Orta Şərq şəhərləri 
kimi Bakı da əsasən özünün plan 

quruluşu etibarı ilə üç hissədən – 
iç qala, bayır şəhər və sitadeldən 
ibarətdir. Əfsuslar olsun ki, qədim 
Bakının şəhər həyatının VII-X 
əsrlərə aid ilk çağlarını özündə 
əks etdirən yerüstü fundamental 
tikililər qalmayıb. Lakin şəhər 
ərazisində aparılmış arxeoloji qa-
zıntılar zamanı həmin dövrə aid də 
çoxsaylı tikililər aşkar olunub. XI-
XIII əsrlərdə Bakı sürətlə inkişaf 
edərək daha çox qala-şəhər kimi 
formalaşıb. 1138-ci ildə Şirvanşah 
III Məniçöhrün əmri ilə şəhərin 
qala divarları möhkəmləndirilir və 
Şirvanşahlar saray kompleksinin 
əsası qoyulur. Beləliklə, Bakı 
dövrünün nadir memarlıq sistemi 
və möhtəşəm saray kompleksi ilə 
diqqətçəkən Yaxın və Orta Şərqin 
mühüm Orta əsr şəhərlərindən 
birinə çevrilmiş olur.

Dağıdıcı Şamaxı zəlzələsindən 
Şirvanşahların öz iqamətgahını 
Bakıya köçürməsi ilə şəhər həm də 
beynəlxalq əlaqələr və ticarət qov-
şağı funksiyasına yiyələnmiş oldu. 

Əsərin IV bölməsində, Bakının 
UNESCO tərəfindən Ümumdünya 
Mədəni İrs Nümunələri Siyahısına 
daxil edilmiş abidələrindən bəhs 
olunur. Qız qalası və Şirvanşahlar 

Saray Kompleksi barədə olduqca 
geniş və müfəssəl məlumat 
verilir. 

Bakının dini xarakter daşı-
yan memarlıq tikililəri barədə 
isə kitab-toplunun V bölməsində 
söhbət açılır. Burada oxucu 
Məhəmməd məscidi, Cümə 
məscidi və 15 dini məzmun kəsb 
edən digər abidələr, o cümlədən 
bir neçə xristian abidəsi barədə 
ətraflı məlumat əldə edə bilər. 

Kitabda şəhərin ictimai xidmət 
obyektləri barədə məlumatlara da 
geniş yer verilib. Belə ki, təqdim 
olunan əsərin VI bölməsində 
bütünlüklə Bakının qədim kar-
vansara və hamamlarından bəhs 
olunur.

Bakı tarixinə həsr olunmuş 
bu yeni əsərin maraqla oxunan 
bölmələrindən biri “İçərişəhərin 
daş salnaməsi” adı altında təqdim 
olunan VII bölməsidir. Həmin 
bölmədə Bakının qədim tikililəri 
üzərindəki bütün kitabələr və 
onların mətni təqdim olunur, 
geniş elmi şərhi verilir. Bu 
bölmədə, həmçinin Bakı tarixi-
nin bir çox qaranlıq məsələlərini 
günümüzədək sirr olaraq özündə 
yaşadan Səbail qəsri və arxeo-
loqların 1938-40-cı illərdə orada 
aşkar etmiş olduğu 250-dən çox 
yazılı daş pilitə-kitabə barədə də 
əhatəli və həm də səhih bilgilər 
verilib.

Kitabın VIII bölməsi 
İçərişəhər tarixinin arxeoloji 

cəhətdən öyrənilməsinə həsr 
olunub. Məlum olduğu kimi, 
hələ ötən əsrin 20-ci illərindən 
başlayaraq orada aparılan ilkin 
arxeoloji tədqiqatlar epizodik və 
sistemsiz xarakterdə olub. 1962-ci 
ildən etibarən isə görkəmli arxeo-
loq Ömər İsmizadənin rəhbərliyi 
ilə Bakı arxeoloji ekspedisiyası 
şəhər ərazisində davamlı olaraq 
tədqiqatlara başlayıb. Arxeoloq 
Fərhad İbrahimovun rəhbərliyi 
dövründə Bakı arxeoloji eks-
pedisiyasının davamlı olaraq 
aparıldığı tədqiqatların miqyası 
daha da genişlənib. Nəticədə Bakı 
tarixinin uzun illər ərzində elm 
üçün qaranlıq olan bir çox ciddi 
məqamlarına aydınlıq gətirilib. 
İçərişəhərdən məlum olan numiz-
matik tapıntılar, bakılılara xas adət 
və ənənələr, habelə şəhərin mətbəx 
mədəniyyəti barədə də kitab-top-
luya xüsusi bölmələr daxil edilib.

Fikrimizcə, kitab-topluya daxil 
edilmiş çoxsaylı nəfis və elmi 
cəhətdən olduqca qiymətli illüst-
rativ materiallar da tərtibçilərin 
zövq və peşəkarlıq səviyyəsindən 
xəbər verir. Bir sözlə, “Бакинская 
крепость – Ичеришехер” kitab-
toplusu müstəqillik illərində 
coşqun yüskəsliş dövrü yaşayan 
qədim və yaraşıqlı paytaxtımızın 
gözəlliklərinin və özəlliklərinin 
geniş oxucu kütləsinə layiq olduğu 
səviyyədə təqdim edən çox dəyərli 
nümunədir. Tarixi-mədəni irsi bax 
belə təqdim və təbliğ edərlər!

Qafar CƏBIYEV, 
tarix elmləri doktoru

Prezident İlham Əliyevin 25 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamına əsasən hər ilin 
5 mayı  Xalçaçı Günüdür.  Bu,  xalçaçıların  əməyinə verilən yüksək dəyərdir. 
Dünya ölkələrinin heç birinin təqvimində belə bir tarixi gün təsis olunmayıb. 
Bu, onu göstərir ki, qədim xalçaçılıq sənətinin vətəni məhz Azərbaycandır. Xal-

çaçıların peşə bayramı ərəfəsində Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının 
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) və ölkəmizin Argentinadakı səfirliyinin 
dəstəyi ilə sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Röya Tağıyevanın “Azərbaycan 
xalçası sivilizasiyaların kəsişməsində” kitabının ispan dilində nəşr edilməsi bu sənətin 
tarixinə qiymətli töhfədir. Kitab Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə 
həsr olunub. 

BU yaxınlarda  Sankt-Peterburqun “Petropolis” 
nəşriyyatı tərəfindən olduqca nəfis şəkildə 
və kifayət qədər böyük tirajla nəşr olunmuş 

“Бакинская крепость – Ичеришехер” kitab-toplusu ilə 
tanış olduqdan dərhal sonra, elə isti-isti qələmə aldığım 
ilkin təəssüratlarımdan ibarət bu qeydlərimə “Tarixi-
mədəni irsi bax belə təqdim və təbliğ edərlər” başlığını 
təsadüfən seçmədim. Bu, uzun illərdir ki, bilavasitə tarixi-
mədəni irsimizin tədqiqi və təbliği ilə məşğul olan bir 
alim, ziyalı və vətəndaş olaraq mənim şəxsi qənaətimdir. 
Tarixi-mədəni irsimizi məhz bu cür, layiq olduğu 
səviyyədə tədqiq, təbliğ və təqdim etmək digər arxeoloq 
həmkarlarım kimi, mənim də əsas arzum və istəyim olub.

“Azərbaycan  xalçası
sivilizasiyaların  kəsişməsində”

Tarixi-mədəni 
irsimizə yüksək qayğı

 � Mayın 3-də Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti (SHXÇDX) Azərbaycan Gənclər Fondu və Ağdam Rayon İcra 
Hakimiyyəti ilə birgə Quzanlı qəsəbəsində “Vətənin müdafiəsinə 
hazıram!” devizi altında kütləvi tədbir keçirib. Tədbir ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr edilib. 

“VƏTƏNİN MÜDAFİƏSİNƏ HAZIRAM!” 
devizi altında kütləvi tədbir



Ona görə də qərara aldıq 
ki, bu inkişafa, yüksəlişə, yerli 
sakinlərin özlərinin dediyi kimi, bu 
möcüzəyə aparan yollara, başlıca 
istiqamətlərə, həlledici amillərə 
birlikdə nəzər salaq. Əlbəttə, ən 
əvvəl Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin bütün 
bölgələrə, o cümlədən Tərtərə 
olan tarixi səfərlərini, rayonun 
iqtisadi, sosial, mədəni həyatı ilə 
bağlı imzaladığı sərəncamlarını, 
gündəlik diqqət və qayğısını ay-
rıca qeyd etmək lazımdır. Həmin 
tarixi səfərlər, ölkə başçısının 
rayon ictimaiyyəti nümayəndələri 
ilə keçirdiyi görüş və söhbətlər, 
verdiyi məsləhət və tövsiyələr bu 
gün də tərtərlilərin qəlbində əziz 
bir xatirə kimi yaşamaqdadır. Yeri 
gəlmişkən, onu da əlavə edək 
ki, həmin səfər və görüşlər bütün 
sahələrdə əsaslı inkişafa yol 
açmış, mövcud qüvvə və səylər 
hərəkətə gətirilmiş, adamların sa-
baha olan inam və ümidlərini daha 
da artırmışdır. 

Məsələnin ikinci tərəfi isə 
yerlərdə işin düzgün təşkili, kadr-
ların seçilib yerləşdirilməsində 
maksimum obyektivlik və şəffaflıq, 
ardıcıl, sistemli icra intizamı və 
insan amilidir. Böyük məmnuniyyət 
hissi ilə qeyd etmək lazımdır 
ki, son illər Tərtər Rayon İcra 
Hakimiyyəti, onun yerli strukturları 
öz iş üslub və metodlarını, təşkilat-
idarəetmə məsələlərini daha da 
təkmilləşdirmiş, adamlarla aparı-
lan iş ön plana çəkilmişdir. İqtisadi, 
sosial və mədəni məsələlərin 
həllində daha çox elmi, yaradıcı, 
kompleks yanaşma formalaş-
mışdır. Bütün bunlar isə Tərtəri 
sürətli inkişaf yoluna çıxartmışdır. 
Rayon mərkəzi və digər yaşayış 
məntəqələri öz simasını əsaslı 
şəkildə dəyişmiş, daha abad, mü-
asir və yaraşıqlı olmuşdur. 

Görülən işlərlə əyani tanışlıq, 
müxtəlif kollektivlərdə keçirdi-
yimiz görüşlər, ağsaqqallarla, 
ziyalılarla, gənclərlə apardığımız 
söhbətlər bu təəssüratı daha 
da dərinləşdirdi. Gördüklərimizi, 
müşahidə etdiklərimizi, dinamik 
inkişaf və yüksəlişin geniş təhlilini 
isə, açığını desək, bir qəzet 
səhifəsinə sığışdırmaq, sadəcə 
olaraq, qeyri-mümkündür. Hər 
halda, biz burada əsas məqamlar, 
həlledici amillər üzərində dayana-
cağıq.

Əvvəlcə onu qeyd edək ki, 
rayonda son beş ildə ümumi 
məhsul buraxılışının həcmi 53,9 
faiz, adambaşına düşən məhsul 
istehsalı 48,2 faiz, əhalinin gəlirləri 
isə 24,9 faiz artmışdır. 2013--
2018-ci illərdə iqtisadiyyata və 

sosial sahələrə 315 milyon 745,7 
min manat investisiya qoyulmuş, 
180,3 milyon manat dəyərində 
əsas fondlar istifadəyə verilmişdir. 
Təkcə ötən il 4 min 380 nəfər işlə 
təmin olunmuşdur ki, bunun da 
563-ü daimidir. Belə bir fakt da 
xüsusi maraq doğurur ki, 2013-
cü ildə rayon üzrə qazlaşmanın 
səviyyəsi cəmi 33 faiz olmuşdur. 
İndi isə tərtərlilər təbii qazla 100 
faiz təmin olunmuşlar. 

Bütün bölgələrdə olduğu kimi, 

Tərtər rayonunda da son 5 il 
ərzində genişmiqyaslı tikinti, qu-
ruculuq-abadlıq işləri aparılmışdır. 
Belə ki, rayonun Borsunlu, Qara-
dağlı, Hüsənli, Şıxarx kənd 2 saylı, 
şəhər 6 saylı tam orta, Qazyan, 
Rəcəbli kənd ümumi orta məktəb 
binaları əsaslı təmir olunmuş-
dur. Poladlı, Şıxarx və Bayandur 
kəndlərində modul tipli məktəb 
binaları quraşdırılıb istifadəyə 
verilmişdir. Qapanlı kəndində yeni 
həkim məntəqəsi tikilmiş, rayon 
mərkəzi və Bəyimsarov kənd 
xəstəxanaları əsaslı təmir olun-
muşdur.

Şəhərin “Nizami” və “Elman 
Səfərov” küçələrində hər biri 100 
yerlik, Şıxarx qəsəbəsində 280 
yerlik müasir tipli körpələr evi-
uşaq bağçası, YAP rayon təşkilatı, 
reginal qaz istismarı idarəsi, 
Statistika İdarəsi, Dövlət Aqrar İn-
kişaf Mərkəzi, elektrik şəbəkəsinin 
inzibati binaları, tarix-diyarşünas-
lıq muzeyi, uşaq-gənclər şahmat 
məktəbi və xalça istehsalı ema-
latxanası tikilmişdir. Tərtər Rayon 
İcra Hakimiyyətinin, şəhər icra 
hümayəndəliyinin, mədəniyyət 
mərkəzinin, təhsil şöbəsinin və 
gənclər mərkəzinin inzibati binaları 
əsaslı təmir olunmuşdur. 

Tərtər şəhərində yerləşən 112 
ictimai yaşayış binasının dam ör-
tüyü, fasad və giriş hissəsi əsaslı 
təmir olunmuş, həyətlərdə geniş-

miqyaslı abadlıq və quruculuq 
işləri aparılmış, yaşıllıq zolaqları 
salınmışdır. 4 yaşayış massivində 
abad məhəllə yaradılmış, futbol 
meydançaları quraşdırılmış-
dır. Torpaqlarımızın azadlığı və 
suverenliyi uğrunda şəhid olmuş 
Milli Qəhrəman Vəzir Orucovun, 
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli 
Mehrac Mahmudovun, Ədalət Pa-
şayevin, İlqar Həsənovun və Aprel 
döyüşlərində igidlik göstərmiş 
Nicat İsgəndərovun adlarına 
verilmiş küçələrin girişlərində 
onların barelyefləri quraşdırılmış 
və həmin küçələrdə əsaslı təmir 
 aparılmışdır. 

Tərtər şəhərinin içməli su 
və kanalizasiya sistemi yenidən 
qurulmuş, 21 kənd içməli su 

ilə təchiz olunmuşdur. Rayon 
icra hakimiyyətinin qarşısındakı 
mərkəzi meydan və ərazisi 2 
hektara yaxın olan Heydər Əliyev 
parkı yenidən qurulmuşdur. 
Təmas xəttində yerləşən Qapanlı, 
Borsunlu, Qazyan, Hüsənli və 
Dəmirçilər kəndlərində ümumi 
uzunluğu 8,5 kilometr olan gecə 
işıqlandırma sistemi quraşdı-
rılımışdır. Şəhərin 36 küçə və 
meydanında təmir-abadlıq işləri 
aparılmış, küçələrə və səkilərə 
asfalt örtüyü vurulmuş, istinad di-
varları bəzək daşları ilə üzlənmiş, 
yaşıllıq zolaqları yaradılmış, bütün 
kommunikasiya xətləri əsaslı təmir 
olunmuşdur. 

Tərtər çayı üzərində Sarıcalı-
-Zolgəran kəndlərini birləşdirən 
strateji əhəmiyyətli, üçaşırımlı, 
İncə çayı üzərində biraşırımlı 
körpülər tikilmişdir. Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 
tərəfindən uzunluğu 18 kilometr 
olan Tərtər--Goranboy yolu, 19 
kilometrlik Tərtər---Hindarx yolu, 
23,2 kilometrlik Buruc--Güləbatlı-
-Xoruzlu--Kəbirli--Bayandurlu--
Qaradağlı kəndlərarası yolu əsaslı 
təmir olunmuşdur. 

Rayonun Şıxarx qəsəbəsi 
ərazisində hər cür infrastrukturu 
olan 1176 məcburi köçkün ailəsi 
üçün qəsəbə salınmışdır. Bun-
dan başqa, Şıxarx, Həsənqaya 
və Çaylı kəndlərində yaşayan 

məcburi köçkünlər üçün 78 fərdi 
yaşayış evi tikilmişdir. Qara-
bağ müharibəsi əlilləri və şəhid 
ailələrinin sosial-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
işlər uğurla davam etdirilmişdir. 
Rayonda Qarabağ müharibəsi 
əlilləri və şəhid ailələri üçün 54 
mənzilli yaşayış binası və 14 
nəfərə fərdi yaşayış evi inşa edil-
mişdir.

2016-cı ilin Aprel hadisələri ilə 
əlaqədar ölkə Prezidenti İlham 
Əliyev öz xanımı ilə həyatlarını 
təhlükə altına ataraq rayona 
gəlmiş, düşmənlə üz-üzə yerləşən 
Qapanlı kəndində sakinlərlə gö-

rüşmüş, 17 yaşayış məntəqəsində 
256 yaşayış evinə dəymiş ziyanın 
aradan qaldırılması məqsədilə 
vəsait ayırmışdır. Həmin vəsait he-
sabına bu evlər yüksək səviyyədə 
təmir-bərpa olunub, istifadəyə 
verilmişdir.

İllər keçir, bəzən ilk gündən 
götürülən temp yavaş-yavaş aza-
lır, sanki, hər şey əldə edilibmiş 
kimi əsassız bir arxayınlıq yara-
nır. Belə zahiri təmtəraq və süni 
effekt isə, əlbəttə, adamların haqlı 
narazılığına səbəb olur. Tərtərdə 
isə gördüyümüz kimi, sürət nəinki 
azalmır, əksinə, ildən-ilə daha da 
artır. Məsələn, hazırda rayonda 
tikinti-quruculuq və abadlıq işləri 
yeni vüsət almışdır. Olimpiya 

İdman Kompleksinin, Bayraq 
muzeyinin, Tərtər Rayon İcra 
Hakimiyyətinin yeni inzibati binası-
nın, 9 kilometrlik Sarov--Borsunlu 
kəndlərarası avtomobil yolunun 
tikintisi sürətlə davam etdirilir.

Tərtər, əsasən, kənd 
təsərrüfatı rayonudur. İnkişaf dina-
mikası bu sahədə də özünü aydın 
göstərir. Belə ki, müqayisə olunan 
dövrdə rayon üzrə pambıq isteh-
salı 4 dəfədən çox, şəkər çuğun-
duru 3 dəfə, barama 10,7 dəfə, ət 
istehsalı 116,4 faiz, süd 155,2 faiz 
artmışdır. Ötən il Tərtər pambıqçı-
ları hər hektarın məhsuldarlığına 
görə respublika üzrə birincilər sıra-
sında olmuşdur. 

Tərtər Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim 
Məmmədov təbiətən narahat 
adamdır. Onun konkret olaraq 
iş gününün nə vaxt başladığını, 
nə vaxt sona yetdiyini müəyyən 
etmək çətindir. İcra başçısını hər 
yerdə görmək mümkündür: cəbhə 
xəttində yerləşən kəndlərdə də, 
əsgərlərin arasında da, tikinti 
meydançalarında da, müxtəlif 
yığıncaq və görüşlərdə də... Daim 
adamlar arasında, iş üstündədir. 
Söhbətimizə də elə buradan 
başladıq. 

– Bizim bütün zamanlar üçün 
parlaq örnək, canlı nümunə, əsl 
məktəb olan liderimiz– Heydər 

Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətimiz 
var. Ulu öndər həyatın bütün 
sahələrində olduğu kimi, iş 
üsulları və metodları, təşkilat-
idarəetmə məsələləri barədə də 
dahiyanə fikirlər söyləmiş, konkret 
istiqamətlər müəyyən etmişdir. 
Həmin ölməz fikir və ideyalar 

bizim hər birimiz üçün həyat 
məktəbi, uğurlu fəaliyyət üçün 
əsas stimuldur.

Olduqca fərəhlidir ki, həmin 
müdrik siyasət bu gün daha böyük 
uğurla davam etməkdədir. Res-
publika Prezidenti İlham Əliyevin 
qlobal, qətiyyətli və uzaqgörən 
fəaliyyətinin digər cəhətləri ilə 
yanaşı, əsas məna və mahiyyəti 
insan amili, onun vacib sosi-
al ehtiyaclarının daha dolğun 
ödənilməsi, həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsidir. Respublikamı-
zın son illərdəki sürətli inkişafı, 
həyatımızın bütün sahələrində 
əldə edilmiş yüksək tərəqqi, 

ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan 
nüfuzu və dünyanın ən inkişaf 
etmiş ölkələrini belə heyrətə salır. 
Bu inkişaf və irəliləyişdən kənarda 
qalmaq olarmı? Ölkə Preziden-
ti etimad göstərib irəli çəkibsə, 
vəzifə və səlahiyyət veribsə, yaxşı 
işləməmək mümkündürmü? -- 
Əlbəttə, yox. 

Burada məsələnin başqa bir 
tərəfi də var: Tərtərdə cəbhə 
xəttinin uzunluğu 48 kilometrdir. 
Başqa sözlə desək, bir tərəfdən 
ənənəvi təsərrüfat, tikinti-abadlıq 
və sosial məsələlər, digər tərəfdən 
də cəbhə qayğıları... Sözsüz ki, 
belə şəraitdə idarəetmə məsələləri 
daha çevik və operativ qurulmalı, 
rəhbər işçi daim adamlar arasın-
da olmalı, ciddi məsuliyyət və 
tələbkarlıq, ardıcıl və sistemli icra 
intizamı yaradılmalıdır.

Bu gün Tərtər öz inkişafının 
yeni mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur. Rayonda həyatın axarı 
gurdur, sağlam mənəvi-psixoloji 
mühit, işgüzar və yaradıcı ab-hava 
mövcuddur. Hara baxırsan, yenilik, 
müasirlik, qurub-yaratmaq istəyi, 
sabaha dərin inam və ümid görüb-
duyursan. Bütün bunlar isə daha 
böyük uğurlardan, növbəti inkişaf 
və yüksəlişdən xəbər verir. 

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

SON beş ilin iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf 
statistikası ilə maraqlandıq. Fakt, rəqəm və 

göstəricilərin dinamikası, ardıcıl və sistemli xarakteri, 
adamda haqlı sevinc və qürur hissi oyadır. Burada daha 
maraqlı cəhət də meydana çıxdı: rayon tarixinin son 30 
ilini nəzərdən keçirsək, görərik ki, ən sürətli inkişaf dövrü 
də elə son beş ildir. Bu, əlbəttə, bir jurnalist olaraq bizdə 
böyük maraq oyatdı.

Tərtər: son beş ilin beş anı 

İnkişaf ,  yüksəliş, abadlıq və quruculuq illəri...
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Dövlət İçərişəhərin hər daşının, 
hər tikilisinin keşiyindədir

Müstəqilliyimizin ilk illərində 
yenidən İçərişəhərin başı üstünü 
qara buludlar aldı. Çoxları külüngünü 
qapıb İçərişəhərə cumdu. Bərpa-
yenidənqurma adı ilə müəyyən 
naşı işlər də aparıldı. İctimaiyyətin 
həyəcan səsləri yenidən yüksəldi. 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışı ilə tarixlər şahidi 
İçərişəhər yenidən xilas edildi. Bu 
dəfə ərazinin qorunması, tədqiqi 
və onun misilsiz dəyərlərinin təbliği 
dövlətimizin himayəsi altına keçdi. 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri 
Mehriban Əliyevanın səyləri ilə 
İçərişəhərin UNESCO-nun Dünya 
Mədəni İrsi Siyahısına daxil edilməsi 
nəticəsində isə qala, bütövlükdə, 
beynəlxalq humanitar himayəyə gö-
türüldü, onun hər daşı, divarı bəşəri 
önəm qazandı.

Bütün bunların fonunda 
bugünlərdə öz içərimizdəki qarayax-
maçıların İçərişəhərlə bağlı qopar-
dığı haray-həşirə ilk təəccüblənən 
də biz içərişəhərlilər olduq. Axı ölkə 
rəhbərliyinin daimi diqqətində olan 
bir ərazidə bəhs edilən özbaşına-
lıq necə baş verə bilərdi? Biz yaxşı 
bilirik ki, qala və daxilindəki hər bir 
tikili ciddi pasportlaşdırılıb, gündəlik 
nəzarət altındadır. Əlaqədar qurumlar 
isə dərhal işə qoşuldular, araşdırma 
apardılar. Məlum oldu ki, ortaya atıl-
mış söküntü şəkilləri ötən əsrin 50-ci 
illərinin mənzərəsi imiş.

Məsələyə həssas münasibət 
bildirən Birinci vitse-prezident 
 Mehriban Əliyevanın ictimaiyyətin 
narahatlığını cavablandıraraq 

İçərişəhərə gəlməsi isə qəti şəkildə 
göstərdi ki, ortaya atılan mənasız söz-
söhbətin heç bir əsası yoxdur. Onu 
uyduranlar isə adamların əsəbləri 
ilə oynamaqdan çəkinməyənlər, 
cəmiyyətdə narazılıq hissi yaratmaq 
istəyənlərdir. 

Mehriban xanım İçərişəhərdə 

olarkən tarixi qoruq idarəsinin rəhbəri 
Əsgər Ələkbərov görülən işlərlə 
bağlı ətraflı məlumat verərək qeyd 
etdi ki, ərazidəki tarix və mədəniyyət 
abidələrinin qorunması, memarlıq-
estetik görünüşünün və uzunömür-
lülüyünün təmin edilməsi üçün daim 
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. 

Hazırda idarə Kiçik Qala küçəsində, 
Qala divarları boyunca yerləşən kafe 
və restoranların yenidən qurulması 
işlərini həyata keçirir. Burada yeni 
aşkar olunmuş tarixi hamam da 
bərpa olunur. Son illər İçərişəhərdə 
Qala divarı üzərində aparılan bütün 
bərpa işlərinə bu sahədə ən aparıcı 
ekspertlər cəlb olunub. 

Birinci vitse-prezidentin 
İçərişəhərə gəlişi ilə mötəbər 
şəkildə təsdiqləndi ki, aparılan 
təmir-bərpa işləri Qoşa qala divar-
larına heç bir zərər vurmamaqla 
yanaşı, İçərişəhərin, qala divarlarının 
görünüşünə də xələl gətirməyəcək 
və o, əvvəlki görünüşünü saxlayacaq. 
Mehriban xanım bildirdi ki, İçərişəhər 
Azərbaycan xalqı üçün doğma və 
əziz yerdir. Lakin bir zamanlar qala 
UNESCO-nun qara siyahısına salın-
mışdı. Burada bərpa işləri aparılmırdı. 
O zaman ölkə rəhbərinin göstərişi ilə 
İçərişəhərdə bərpa-yenidənqurma 
işləri aparıldı. Sakinlərin, sahibkar-
ların məramları nəzərə alınaraq 
İçərişəhərin hər binasına, hər bir daşı-
na dövlət tərəfindən böyük diqqətlə 
yanaşıldı. 

Nəhayət, Mehriban Əliyeva 
İçərişəhər ətrafında yaranan bədxah 
hay-küyün yekunu olaraq dedi ki, 
hər insan öz vicdanı və Allah qar-
şısında cavab verir. Pis niyyətlə, 
təxribatla, nifrət hissi ilə heç vaxt 
yaxşı bir nəticə əldə etmək mümkün 
deyil. Vətənimizə, Vətənimizin hər 
bir mədəni abidəsinə, tarixinə, dininə 
yalnız və yalnız xoş niyyət, mərhəmət, 
sevgi bəsləməliyik. İnsanlar bunu 
çox gözəl bilirlər: “Əlbəttə, biz 
İçərişəhərimizi çox qorumalıyıq, çox 
diqqətli olmalıyıq”. 

Eldəniz İBRAHİMOV, 
İçərişəhərdəki “Abşeron” 

Rəsm Qalereyasının direktoru, 
sənətşünas

“Bölgələrdən – bölgələrə”

Bayramsayağı bəzədilmiş 
Heydər Əliyev meydanında 
qonaqlar milli geyimli qızların 
təqdimatında Lerik kulinariyasına 
məxsus “Zeyrən” milli çörək növü 
və pürrəngi çayla qarşılanıblar. 
Festivalın sərgi hissəsində regional mədəniyyət 
idarələrinə aid alaçıqlarda naturmort, portret, 
peyzaj janrlarında və digər rəsmlər, heykəltəraşlıq 
nümunələri, oyma, bədii tikmə növləri, çay daşları 
və ağacdan hazırlanmış muncuq və digər bəzək 
əşyaları, kəlağayılar, həsirdən hörmə, toxuma əl 
işləri, misgərlik nümunələri, məişət qabları, dulus-
çuluq və filoqrafiya nümunələri (mismar və iplərdən 
istifadə olunmaqla yaradılan dekorativ incəsənət 
əsərləri) nümayiş etdirilib. 

Festivalda sənətkarlar arasında fiziki imkanları 
məhdud incəsənət ustalarının da yaradıcılığına yer 
verilib. Onlardan biri oymaçı rəssam Asif Qasımov 
hazırladığı sənətkarlıq nümunələri ilə qonaqların 
diqqət mərkəzində olub. Xalçaçı qızların hana arxa-
sında ilmə vurması, corab toxuması isə ziyarətçiləri 
keçmiş dövrlərin ab-havasına kökləyib. Sərgi ala-
çıqlarının ətrafında milli geyimli xanımlar təndirdə 
lavaş, sacda yuxa və göy qutabı bişirərək qonaqlara 
təqdim ediblər.

Bundan başqa, “Nəsimi ili” ilə əlaqədar dahi 
Azərbaycan şairinin xatirəsinə ehtiram əlaməti 
olaraq rayon mədəniyyət mərkəzinin hazırladığı 
kompozisiya nümayiş etdirilib. Nəsimi obrazını can-
landıran qiraət ustasının ifasında ədibin “Mərhəba” 
və “Olmuşam” qəzəlləri alqışlarla qarşılanıb.

Yerli şair və yazıçıların, publisistlərin kitabların-
dan ibarət sərgi də festival iştirakçıları tərəfindən 
maraqla izlənilib. 

Sonra rayon rəsmiləri və qonaqlar Lerikin 

uzunömürlüləri ilə təbiət qoynunda çay süfrəsi 
arxasında görüşüblər. Barzavu kənd sakini Həlimə 
nənənin festival gününə təsadüf edən 100 illik 
yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilib, yubilyara 
rayon icra hakimiyyəti başçısı tərəfindən qiymətli 
hədiyyələr təqdim olunub. 

Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Rövşən Ba-
ğırov çıxış edərək bildirib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşəbbüsü ilə keçirilən bu yaradıcılıq festivalında 
Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə edən rayon 
və şəhərlərin bir-birindən fərqli mədəni zənginliyi, 
sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə tanış olmaq imkanı 
yaranmışdır. Natiq milli-mənəvi irsimizin qoru-
nub təbliğ edilməsi sahəsində hər kəsə uğurlar 
diləyib. Rayonun mədəni-kütləvi tədbirlərində 
və “Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı-
nın hazırlanması və keçirilməsində fəal iştirakına 
görə fərqlənən mədəniyyət işçilərinə rayon icra 
hakimiyyətinin fəxri fərmanları verilib. 

“Bölgələrdən-bölgələrə” yaradıcılıq festivalı regi-
onların özfəaliyyət dərnəkləri, folklor kollektivləri və 
musiqiçilərinin çıxışlarından ibarət konsert proq-
ramı ilə davam etdirilib. Sonda nümayiş etdirilən 
möhtəşəm atəşfəşanlıq tədbir iştirakçıları və rayon 
əhalisi tərəfindən maraqla izlənilib.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Mən İçərişəhərdə dünyaya göz açıb böyümüşəm. 60 ildən artıq 
bir dövrdə qala divarları arasında baş verənləri yaxşı xatırlayıram. 
Ötən əsrin 60-cı illərində üzdəniraq “modern düşüncəlilər” min 
illərin şahidi olan bu nadir tarixi məkanı uçurub yerində göydələnlər 
tikməyi təklif edirdilər. Qeyrətli ziyalılarımız o zaman bu avantüraya 
qarşı həyəcan səslərini ucaltdılar. Elə bu vaxt tariximizin, milli-
mədəni dəyərlərimizin böyük himayədarı Heydər Əliyev hakimiyyətə 
gəldi və İçərişəhər şər niyyətlərdən xilas edildi. Qala şəhər tarixi qo-
ruq elan edildi, onun mühafizəsi və tədqiqi ilə bağlı işlərə başlandı.

Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşəbbüsü və Lerik Rayon İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 

15 regional mədəniyyət idarəsini əhatə 
edən rayon və şəhər nümayəndələrinin 
iştirakı ilə keçirilən “Bölgələrdən-
bölgələrə” yaradıcılıq festivalına bu dəfə 
dağlar diyarı ev sahibliyi edib.



Rusiya və ABŞ prezidentləri 
arasında telefon danışığı 

Liderlər ikitərəfli 
münasibətlərin hazırkı 
vəziyyəti və perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıblar. Dövlət başçıla-
rı iqtisadi əməkdaşlığın, 
xüsusən ticarət-investisiya 
əlaqələrinin vacibliyini qeyd 
ediblər. 

Rusiya Prezidenti ap-
relin 25-də Vladivostokda 
KXDR lideri Kim Çen Inla 
görüşü haqqında amerikalı 
həmkarını məlumatlandırıb, 
eləcə də Koreya yarıma-
dasının nüvəsizləşdirilməsi 
ilə bağlı müzakirə aparıb. 
Yeni prezident seçkilərindən 
sonra Ukraynadakı 
vəziyyətə də toxunulub. 
Putin ümid etdiyini bildirib 

ki, yeni rəhbərlik ölkədə 
münaqişənin nizamlanması 
üçün mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən Minsk razı-
laşmalarının reallaşması 
istiqamətində lazımi addım-
lar atacaq. 

Rusiya Prezidenti ABŞ 
hökumətini Venesuelanın 
daxili işlərinə qarışmamağa 
çağırıb, çünki, bu, ölkədə si-
yasi vəziyyətin düzəlməsinə 
mane olur. 

ABŞ Prezidenti də Putinlə 
telefon danışığı haqqında 
məlumat verərək deyib ki, 
çox yaxşı və məhsuldar 
söhbət olub. “Həmişə 
dediyim kimi, əcinnə ovuna 
başlamazdan əvvəl Ru-
siya ilə, Çinlə və hamı ilə 

münasibətləri düzəltmək pis 
deyil, yaxşıdır”.

Trampın sözlərinə görə, 
rusiyalı həmkarı ilə, eyni 
zamanda, ticarət, nüvə 
silahlarına nəzarət, “Ru-
siya müdaxiləsi”, Venesu-
ela, Ukrayna və Çindəki 
vəziyyəti müzakirə edib. 
“Ticarət məsələsində Rusiya 
da, ABŞ da maraqlıdır. Biz 
Rusiya ilə ticarət əlaqələrini 
genişləndirmək istəyirik”.

Qeyd edək ki, Trampla 
Putin arasında telefon 
söhbəti saat yarım davam 
edib. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”
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40 qəpik

ABŞ

İşsizlik azalıb 

ABŞ-da işsizlik 
səviyyəsi son 49 
ildə ən aşağı həddə 
düşüb. ABŞ-ın 
Əmək Nazirliyinin 
cümə günü dərc 
edilmiş hesabatına 
görə, ölkədə işsizlik 
səviyyəsi mart ayın-
da 3,6 faizə düşüb ki, bu da 1969-cu ilin dekabrından bəri 
minimum hesab olunur. 

Nazirliyin dəyərləndirməsinə görə, göstərilən dövrdə 
ölkədə saathesabı əməkhaqqı illik 3,2 faiz artaraq 27,77 dol-
lar təşkil edib. 

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Tailand 

Tacqoyma mərasimi

Banqkokda Tailand 
kralı Maxa Vaçiralonq-
hornun (X Rama) tacqoy-
ma mərasimi keçirilib. 
Mərasim ölkə teleka-
nalları vasitəsilə canlı 
yayımlanıb. Bildirilir ki, 
ənənəyə görə, tailandlılar 
üçün baş bədənin ən va-
cib hissəsi sayılır və ona 
toxunmaq qadağandır. Bu 

səbəbdən 7,3 kiloqram çəkiyə malik tacı X Rama öz əli ilə 
başına qoyub.

Xəbəri TASS verib.

Polşa 

Varşava nədən narahatdır?

Polşanın müdafiə 
naziri Mariuş Blaşak 
bildirib ki, rəsmi Var-
şava ilin sonunadək 
ölkədəki ABŞ silahlı 
qüvvələrinin sayını 
artırımağı planlaşdı-
rır. Onun sözlərinə 
görə, Avropanın 
digər ölkələrində 
yeni bazaların açılmasına soyuq yanaşan Donald Tramp 
Polşanın təklifini müsbət qarşılayıb. Məlumata görə, rəsmi 
Varşava yeni hərbi qüvvə cəlbinə və bazaların yaradılmasına 
2 milyard dollar ayırmağı düşünür. 

Məlumatı BBC yayıb.

İsveçrə

Ürəyin dostu 

Son illər ürək-
damar xəstəlikləri 
“cavanlaşıb”. 
Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı, 
Beynəlxalq Alimlər 
Qrupu və dünyanın 
aparıcı tibbi tədqiqat 

müəssisələri artıq bu barədə həyəcan təbili çalırlar. Alimlərin 
araşdırmalarına görə, süd və süd məhsullarının gündəlik 
istifadəsi orqanizmdə xolesterini tənzimləyir. D vitamini ilə 
zəngin qida məhsulları isə damar tıxanıqlığının qarşısını alır. 
Həmçinin alimlər bildiriblər ki, kakaonun tərkibində ürəyi 
qoruyan maddələr mövcuddur. Məlumata görə, kakaonun 
tərkibindəki stevia (təbii şəkər) ürək üçün faydalıdır.

Məlumatı “Nature” dərc edib.

İspaniya 

 “Real”ın ikinci transferi

Cari mövsümdə 
uğursuz çıxışlarla 
yadda qalan “Real” 
futbol klubu ikinci 
transferini reallaşdı-
rıb. Belə ki, bundan 
əvvəl “Portu”dan Eder 
Militaonu transfer 
etdiyini açıqlayan 
Madrid klubu Frankfurt 
“Ayntraxt”ından Luka Yoviçin keçidini həll edib. 

Bildirilir ki, Yoviçlə 6 illik müqavilə imzalanacaq. “Real” 
21 yaşlı serb futbolçu üçün 60 milyon avro ödəyəcək. 

Xəbəri “Marca” verib.

Hazırladı: 
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Mayın 5-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gün 
ərzində dəyişkən buludlu olacağı, əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və 
səhər arabir güclənən şimal-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 13-15, gündüz 19-24 , 
Bakıda gecə 13-15, gündüz 21-23 dərəcə 
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm 
civə sütunundan 764 mm civə sütununa 
yüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80, 
gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz 
tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə dolu 
düşəcəyi ehtimalı var. Gündüz tədricən 
kəsiləcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
5-10, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 

arabir yağış yağacağı, gündüz əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər 
bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli 
olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 7-12, gündüz 16-21 , dağlarda gecə 
0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında şimşək 
çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 
Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 9-14, gündüz 22-
27 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış yağacağı, 
gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 10-14, gündüz 20-24 , 
dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hacıqabuldan Əhməd Muxtarov Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsi müdirinin müavini 
Vüqar Əliyevə anası

ŞÖVKƏT XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Mənbə yazır ki, Cənubi Koreya Prezidenti yanında Milli 
Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Çon Yonun rəhbərliyi ilə təşkil 
edilən iclasda milli müdafiə naziri Çon Gön Du və Milli 
Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Son Hun iştirak ediblər. Cənubi 
Koreya Prezidentinin mətbuat katibinin sözlərinə görə, iclas 
iştirakçıları “vəziyyəti diqqətlə izləyir, bu barədə ABŞ ilə 
məlumat və fikir mübadiləsi aparırlar”.

Qeyd edək ki, Cənubi Koreya tərəfi Pxenyanı yarımadada 
hərbi gərginliyi artıran fəaliyyətlərdən imtina etməyə çağıra-
raq açıqlama verib: “Biz KXDR-in nüvəsizləşdirmə məsələsi ilə 
bağlı danışıqların tez bir zamanda bərpa olunması cəhdlərinə 
qoşulacağını gözləyirik”.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Rusiya və ABŞ 
prezidentləri Vladi-
mir Putin və Donald 

Tramp arasında telefon 
danışığı olub. Söhbət ABŞ 
tərəfinin təşəbbüsü ilə baş 
tutub. Məlumatı Kremlin 
saytına istinadən “Lenta.
ru” verib. Budapeştdə Türkiyə-Macarıstan 

əlaqələri müzakirə olunub
Xatırladaq ki, bu ilin payızın-

da Budapeştdə Türkiyə-Macarıstan 
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının icla-
sı keçirilməlidir. Mətbuata verilən 
məlumata görə, tədbirdə Türkiyə Prezi-
denti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 
gözlənilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Mövlud Ça-
vuşoğlunun Budapeştə budəfəki səfəri 
zamanı Türkiyənin Avropa İttifaqına 
(Aİ) inteqrasiyası prioritet mövzu olub. 
Macarıstan rəsmiləri dəfələrlə vurğula-
yıblar ki, Türkiyənin Aİ-yə üzvlüyünü 
tam dəstəkləyirlər. 

Yeri gəlmişkən, Aİ-yə üzv 27 
ölkənin liderləri Avropa Parlamentinə 
seçkilərdən sonra, mayın 28-də 

Brüsseldə növbədənkənar sammitdə 
görüşə bilərlər.

Sammitdə ittifaqa üzv ölkələrin 
dövlət başçıları Avropa Komissiyası-
nın sədri Jan-Klod Yunkerin xələfinin 
namizədliyini müzakirə edəcəklər.

Avropa Parlamentinə seçkilər 2019-
cu il mayın 23-26-da keçiriləcək. Par-
lament iyulun 2-də toplaşaraq Avro-
pa Komissiyasının rəhbəri postuna 
namizədini irəli sürəcək.

Sonda bildirək ki, Avropa İttifaqı 
Şurasının sədri Donald Tuskun sammit 
barədə mayın 9-da Rumıniyaya səfəri 
zamanı məlumat verəcəyi gözlənilir.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Həftəsonu dün-
ya bazarında “qara 
qızıl”ın qiyməti belə 
oldu: Londonun “İCE” 
Birjasının məlumatına 
görə, “Brent” markalı neftin qiyməti 1,4 
faiz artaraq bir bareli 71,29, Nyu-York 
Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” 
markalı neftinin qiyməti 1,2 faiz arta-
raq 62,10, Azərbaycanın “AzeriLight” 

markalı neftinin qiyməti 1,5 faiz arta-
raq bir bareli 72,81 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, ABŞ-ın 
OPEC-ə təzyiqi dünya bazarında “qara 
qızıl”ın qiymətinə mənfi təsir edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

“Azercell”in əsas tərəfdaş olduğu 
IV Buktreyler Festivalının qala gecəsi

Hər zaman yenilikçi təşəbbüsləri 
dəstəkləyən “Azercell” şirkəti festivalın 
əsas tərəfdaşı qismində çıxış edib. Fes-
tivalın təşkilati dəstəkçiləri Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi, C.Cabbarlı 
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyası, 
təsisçisi və direktoru isə kinoaktyor 
Ruslan Sabirlidir. Qeyd edək ki, qa-
lib buktreylerlər tanınmış incəsənət 
xadimlərinin daxil olduğu münsiflər 
heyəti tərəfindən dəyərləndirilmə 
əsasında seçilib. 

Tədbirdə çıxış edən “Azercell Te-
lekom” MMC-nin korporativ ünsiyyət 
şöbəsinin rəhbəri Nigar Şıxlinskaya 
rəqəmsallaşan dünyada kitabın ömrünün 

uzadılması, intellektual mədəniyyətin 
təbliği, mütaliənin, kitaba sevginin böyük 
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb, bu 
tip təşəbbüslərin dəstəklənməsinin 
zəruri olmasını qeyd edib. 

Elxan Elatlının “On dördüncü adam” 
romanına Sadiq Fərzəlibəylinin çəkdiyi 
buktreyler “Azercell” şirkəti tərəfindən 
“Ən yaxşı mobil buktreyler” nominasi-
yası üzrə qalib seçilib və 1.000 manat 
ilə mükafatlandırılıb. Qalib seçilən 
buktreyler və mükafatlar barədə ətraflı 
məlumatı https://www.booktrailer.az/ 
rəsmi internet səhifəsindən əldə etmək 
mümkündür.

Vurğulamaq istərdik ki, “Azercell” 
mütaliə mədəniyyətinin inkişafına, 

ədəbi irsimizin təbliğinə öz töhfəsini 
vermək üçün 2015-ci ildə “Bookmate” 
xidmətini abunəçilərin istifadəsinə 
təqdim edib. 850 mindən artıq kitabı 
özündə cəmləyən bu zəngin kitab-
xana mütaliəsevərlər arasında böyük 
rəğbətlə qarşılanıb. 2018-ci ildə isə 
“Azercell” tərəfindən “Bookmate” tətbiqi 
çərçivəsində kitabları səsli formatda 
dinləmək imkanı verən “Audio kitab” 
xidməti istifadəyə verilib. İlkin olaraq, 
klassik ədəbiyyat incilərinin doğma 
dilimizdə səsləndirilərək, yer aldığı bu 
xidmətə gələcəkdə müasir ədəbiyyat 
nümunələri də əlavə olunacaq.

“Xalq qəzeti”

Dünən Türkiyənin xarici işlər nazi-
ri  Mövlud Çavuşoğlu Macarıstana 
səfər edib. Bu barədə “Anadolu” 

agentliyi məlumat yayıb. Türkiyənin siyasət 
idarəsinin rəhbəri paytaxt Budapeştdə Ma-
carıstan hökumətinin başçısı Viktor Orban 
ilə görüşərək, bir sıra mühüm ikitərəfli və 
regional məsələləri müzakirə edib. Diplomatik 
mənbələrin bildirdiyinə görə, görüş V.Orbanın 
rəsmi iqamətgahında bağlı qapılar arxasında 
baş tutub və yarım saatdan çox çəkib.

Cənubi Koreya rəsmiləri Şimali Koreya Xalq 
Demokratik Respublikasında (KXDR) keçirilən 

yeni raket sınaqları ilə bağlı təcili iclas keçirib. Bu 
barədə “Reuters” agentliyi məlumat yayıb.

Kitab və mütaliənin 
cəmiyyətimizdə təbliği, 
mütaliəyə münasibətin 

yaradıcı formalarının inkişafı və 
dəstəklənməsi, kino sahəsində 
istedadlı və yaradıcı gənclərin 
(rejissor, operator, rəssam, 
aktyor, qrimçi və s.) üzə çıxarıl-
ması, buktreylerlərin incəsənət 
və biznesdə bir istiqamət kimi 
inkişafı məqsədlərini daşıyan 
IV Buktreyler Festivalının qala 
gecəsi keçirilib.

Cənubi Koreya rəsmiləri 
TƏCILI ICLAS KEÇIRIBLƏR

Həftəsonu 
neftin qiyməti


