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TRAMP: 
Silahlanmaq 
əvəzinə faydalı 
işlər görə bilərik

İslahatların yeni 
mərhələsində

“Aprel 
döyüşlərinin 
Zəfər bayraqlarına 
düzlən!”

Azərbaycanın 
tələbi ərazi 
bütövlüyünün 
bərpasıdır 

Təbrik məktubundan ötən müddət 
ərzində Prezident İlham Əliyevin yü-
rütdüyü genişmiqyaslı sosial-iqtisadi 
islahatlar hər bir vətəndaşın gündəlik 
həyatına müsbət təsir göstərməklə 
yanaşı, cəmiyyətin həssas təbəqəsinin, 
xüsusilə də məcburi köçkünlərin yaşayış 
şəraitinin daha da yaxşılaşmasına 
səbəb olmuşdur. Aprelin 5-də Bakının 
Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün 
ailələri üçün inşa edilən yeni yaşayış 

kompleksinin istifadəyə verilməsi bir 
daha sübut etdi ki, hər bir məcburi 
köçkünün rihafı diqqət mərkəzindədir və 
dövlət vətəndaşının daha yaxşı yaşama-
sı üçün zəruri addımları bundan sonra 
da atacaq.

Bu, son hədd deyil
Prezident İlham Əliyevin 

müəyyənləşdirdiyi strategiyaya əsasən, 
ölkəmizdə sosial müdafiəyə ehtiya-

cı olan vətəndaşların problemləri 
davamlı şəkildə həll edilir, mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 
üçün tədbirlər görülür. Qaçqınların 
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 
Dövlət Komitəsindən verilən məlumata 
görə, indiyədək məcburi köçkünlər 
üçün yüzdən çox qəsəbə salınmış, bu 
kateqoriyadan olan 300 minə yaxın 
vətəndaş yeni ev və ya mənzilə kö-
çürülmüşdür. Təkcə 2018-ci ildə 5800 
məcburi köçkün ailəsinə mənzil, fərdi 
ev verilmişdir. Proses bu il də davam 
etdirilmişdir. 

Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr 
olunmuş builki respublika toplantısında 
Prezident İlham Əliyev vurğulamış-
dır ki, sosial problemlərin həlli daim 

diqqət mərkəzində olmalıdır. Xüsusilə 
məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin, 
Qarabağ müharibəsi əlillərinin sosial 
problemlərinin həlli üçün böyük vəsait 
ayrıldığını bildirən ölkə başçısı əlavə 
etmişdi ki, bu kateqoriyadan olan 
vətəndaşlarımız üçün şəhərciklər salınır, 
minlərlə ev tikilmiş və bundan sonra da 
tikiləcəkdir. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə xalqa ünvanladığı təbrikində bildirmişdi 

ki, 2018-ci ildə 5800 köçkün ailəsi üçün yeni evlər, mənzillər 
tikilmiş və onlara təqdim edilmişdir. Bunun son illərdə rekord 
göstərici olduğunu vurğulayan ölkə başçısı əlavə etmişdi ki, 
şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə 626 mənzil 
 verilmiş və bu siyasət 2019-cu ildə də davam etdiriləcək. 

 2018-ci ilin yanvar ayından 
NATO-nun Əfqanıstanda keçir-
diyi Qətiyyətli Dəstək Missiyası 
üzrə Azərbaycan Ordusunun 
sülhməramlı kontingentinin 
şəxsi heyətinin sayı 120 nəfərə 
çatdırılıb. Azərbaycan Ordusu-
nun sülhməramlı kontingenti 
Kabil Beynəlxalq Hava Limanı-
nın mühafizəsi tapşırığını icra 
edir və müvafiq qərargahlarda 
təmsil olunur.

Günümüzün reallığıdır ki, 
Azərbaycan – NATO əlaqələri 
bu gün yüksələn xətlə inkişaf 
edir. Azərbaycan Preziden-

ti İlham Əliyev NATO-nun 
8 sammitində iştirak edib. 
Ölkəmiz təşkilatın keçirdiyi 
bütün tədbirlərə qatılır və bu, 
qurumla münasibətlərimizin 
səviyyəsinin əsas göstəricisidir. 

Azərbaycan bölgədə 
ərazilərin bölünməzliyi 

prinsiplərinə sadiqdir. Lakin 
Ermənistan – Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
regionun təhlükəsizliyini ciddi 
təhdid altında saxlayır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının, 

NATO-nun və digər qurumların 
qətnamələrinə məhəl qoyma-
yan Ermənistan Azərbaycanın 
20 faiz torpağını 25 ildən 
artıqdır işğal altında saxlayır. 
Bir milyondan çox soydaşımız 
qaçqın və məcburi köçkün 

həyatı yaşayır. 
Ötən il iyulun 12-də 

Brüsseldə NATO-nun 
Əfqanıstanda Qətiyyətli Dəstək 
Missiyası üzrə Şimali Atlantika 
Şurasının görüşü keçirilmiş və 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev həmin tədbirdə işti-
rak etmişdi. Dövlət başçımız 
oradakı çıxışında xatırlatmışdı 
ki, Azərbaycan bir neçə dəfə 
Əfqanıstan Milli Ordusu üçün 
etimad fonduna maliyyə dəstəyi 
göstərib: “Biz Azərbaycanda 
Əfqanıstan Ordusunun şəxsi 
heyəti üçün təlimlər təşkil edirik. 
Özündə 200-dən çox ictimai 
xidməti birləşdirən “ASAN 
xidmət” Əfqanıstanda tətbiq 
olunur. Azərbaycan Qətiyyətli 
Dəstək Missiyasına nəqliyyat və 
logistik kömək də göstərir. Ötən 
ilin oktyabr ayında Bakı–Tbilisi–
Qars dəmir yolunun istifadəyə 
verilməsi bu missiyaya tranzit 
dəstəyi göstərilməsinə böyük 
dərəcədə kömək edib”.

(ardı 3-cü səhifədə)

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva 10 milyonuncu 

sakinin dünyaya gəlməsi münasibətilə 
Azərbaycan xalqını təbrik edirlər

 � 2019-cu 
il aprelin 6-da 
keçmiş Ağdərə 
rayonunun 
sakinləri, 
hazırda Ağdam 
rayonunun Baş 
Güneypəyə 
kəndində 
qeydiyyatda olan 
məcburi köçkün 
Ocaqova Nigar 
Çərkəz qızı ilə 
Həsənov Rauf 
Yunis oğlunun 
ailəsində 
Azərbaycanın 
10 milyonuncu 
sakini dünyaya 
gəlib. 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva bu münasibətlə 
Azərbaycan xalqını və 
uşağın valideynlərini 
təbrik edirlər. 

AZƏRTAC

 Azərbaycan – NATO əməkdaşlığının 
əks-sədası Vaşinqtondan gəldi

Ulu öndər Heydər Əliyevin işləyib hazırladığı xarici 
siyasət kursumuzda əsas vəzifələrdən biri də Avroatlantik 
məkana inteqrasiyadır. Ölkəmiz 1994-cü ildən NATO-
nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq”, 2004-cü ildən isə “Fərdi 
tərəfdaşlıq” proqramlarına qoşulub, 1999-cu ildə NATO 
Parlament Assambleyasına müşahidəçi, 2002-ci ildən 
isə assosiativ üzv qəbul edilib. Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin birləşmələri müxtəlif vaxtlarda Kosovo, 
İraq və Əfqanıstanda sülhməramlı qoşunların tərkibində 
iştirak ediblər.

çoxaspektli sosial siyasəti 
UĞURLA  DAVAM  EDIR

Dövlət başçısının

Məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli bizim 
üçün ən prioritet məsələdir. 
Bu siyasəti ulu öndər həyata 
keçirirdi. Bildiyiniz kimi, ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə ilk şəhərcik salınmışdı. O vaxt 
Dövlət Neft Fondundan 
ilk ödəmələr məhz bu məqsədlər 
üçün istifadə olunmuşdu. 
O vaxtdan bu günə qədər 
100-dən çox köçkün 
qəsəbəsi, şəhərciyi salınıb  
və köçkünlərin  böyük  
hissəsi bu qəsəbələrdə yaşayır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti:
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Azərbaycan problemin sülh yolu 
ilə, qan tökülmədən həllinə üstünlük 
verdiyindən danışıqların potensia-
lından maksimum istifadə etməyə 
çalışır. Eyni zamanda, istər beynəlxalq 
təşkilatlara, istər ATƏT-in Minsk 
qrupundakı həmsədrlərə, istərsə də 
erməni tərəfinə anlatmağa çalışırıq ki, 
münaqişənin davam etdiyi müddətdə 
onsuz da çox qan tökülüb, bun-
dan sonra insan itkisinə yol vermək 
mənasızdır. Bunu aparıcı beynəlxalq 
təşkilatlar da anlayırlar.

Amma Ermənistan rəhbərliyi 
problemin həllini uzatmaqla işğal etdiyi 
əraziləri özününküləşdirəcəyini, bunun-
la da get-gedə tarixi Azərbaycan tor-
paqlarında qurulmuş erməni dövlətinin 
sərhədlərini genişləndirəcəyini, 
gələcəkdə isə “böyük Ermənistan” 
xülyasını gerçəkləşdirəcəyini düşü-
nür. Ona görə də rəsmi İrəvan sülh 
danışıqlarının davam etdiyi bütün bu 
illər ərzində yalnız prosesi pozmaqla 
məşğul olub və son illərdə beynəlxalq 
ictimaiyyətin ciddi qınaqları ilə qarşı-
laşır. 

Ermənistanın pozucu fəaliyyətinin 
bir nümunəsini də bu ölkənin hazırkı 
baş naziri Nikol Paşinyan nümayiş 
etdirdi. O, hakimiyyətə gəldiyi son bir 
ilboyu “Azərbaycan Dağlıq Qaraba-
ğın erməni separatçıları ilə danışıq 
aparmalıdır” sərsəm ideyasını irəli 
sürdü. Guya Qarabağın işğalında 
Ermənistanın heç bir rolu olmayıb. 
Ancaq belə bir yaramaz və avantürist 
ideyanı yalnız xəstə erməni təxəyyülü 
ilə ortaya atmaq olardı. Paşinyanın 
oğlu Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət 
etdiyi, ermənistanlı anaların öz övladla-
rını Qarabağa göndərməmək uğrunda 
hərəkata başladığı bir vaxtda baş nazir 
necə elan edə bilir ki, Ermənistan Qa-
rabağın adından danışa bilməz?! 

Amma martın 29-da Vyanada 
iki ölkə liderləri arasında keçirilmiş 
görüş bu cəfəngiyyata birdəfəlik 
son qoydu. Görüşün nəticələri ilə 
bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Rusiyanın TASS informasi-
ya agentliyinə müsahibəsində bu və 
digər məsələlərə aydınlıq gətirildi. 
Ümumiyyətlə, Vyanada Azərbaycan və 
Ermənistan liderləri arasında Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
ilə bağlı görüş təkcə Azərbaycanda 
deyil, bütövlükdə beynəlxalq aləmdə 

ciddi reaksiya doğurdu və ümid-
verici hadisə kimi qiymətləndirildi. 
Görüş, ilk növbədə, danışıqlara 
yeni təkan verilməsi baxımından 
əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda, nəhayət 
ki, Ermənistanın baş naziri danı-
şıqların Azərbaycan və Ermənistan 
arasında aparılmalı olduğu, formatın 
dəyişmədiyi fikrini qəbul etdi. Bu, danı-
şıqların mühüm nəticələrindən biri kimi 
dəyərləndirilməlidir. 

Beləliklə, Paşinyanın irəli sürdüyü 
ideya iflasa uğradı, nə beynəlxalq 
təşkilatlar, nə həmsədr ölkələr, nə də 
Azərbaycan tərəfindən qəbul edildi. 
ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə 
keçirilmiş Vyana görüşü bir daha təsdiq 
etdi ki, danışıqların formatı dəyişməz 
qalır və danışıqlar prosesi Azərbaycan 
ilə Ermənistan arasında aparıla-
caq. Əslində, bu mövqe martın 9-da 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin 
bəyanatında da səslənmişdi.  
Ermənistan baş nazirinin Brüsselə 
səfəri zamanı Avropa İttifaqının xarici 
işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə 
ali komissarı Federika Moqerini də 
təmsil etdiyi təşkilatın mövqeyini ifadə 
edərək demişdi ki, danışıqların for-
matını dəyişmək cəhdi yolverilməzdir. 
Son nəticədə Azərbaycan Prezidenti 
TASS-a verdiyi müsahibədə təsdiq etdi 
ki, format dəyişməyəcək. 

Prezident İlham Əliyev danışıqların 
nəticələri ilə bağlı bildirdi ki, indiyədək 
iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasın-
da bir neçə dəfə söhbətlər aparılıb. 
Azərbaycan və Ermənistan liderləri 
arasında budəfəki görüş isə ona görə 
mühümdür ki, məsələnin mahiyyəti 
ilə bağlı danışıqlar prosesinə yeni 
start verilib. “Biz etimadı, ola bil-
sin ki, insanlar arasında təmaslar 
çərçivəsində möhkəmləndirməklə bağlı 
məsələləri müzakirə etdik. Bundan 
əvvəl ictimaiyyət nümayəndələri 
arasında təmaslar olub. Yəni, hələ bu 
barədə danışmaq tezdir, lakin humani-
tar məsələlərə gəldikdə, bu, nəzərdə 
tutulur. Çünki danışıqlar prosesi, təbii 
ki, həm də humanitar aksiyalarla 
dəstəklənməlidir. Lakin mən hesab 
edirəm, əsas odur ki, danışıqların 

formatı dəyişilməz qalıb”. 
Dövlət başçımız qeyd etdi ki, 

danışıqlar uzun illər Ermənistan ilə 
Azərbaycan arasında aparılıb, bun-
dan sonra da belə olacaq. “İkincisi, 
danışıqlar prosesinə yeni təkan 
verilib. Bu da vacibdir. Biz Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin 9 mart tarixli 
bəyanatını, -- siz yəqin ki, onunla ta-
nışsınız, -- çox müsbət qiymətləndirdik. 
Orada deyilir ki, danışıqlar formatının 
dəyişdirilməsi yalnız iki tərəfin razılığı 
ilə ola bilər. Azərbaycan tərəfi, təbii 
ki, buna razılıq vermədi. Ona görə də 
biz prinsipcə substantiv danışıqların 
davam etdirilməli olduğu vəziyyətə 
qayıtdıq”. 

Prezident İlham Əliyev TASS-a 
müsahibəsində nəticəyə yönəlik 
danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı 
xarici işlər nazirlərinə tapşırıqlar veril-
diyini də bildirdi. “Onlar çox güman ki, 
nəticəyə yönələn danışıqlar prosesini 
davam etdirmək üçün yaxın vaxtlar-
da görüşəcəklər. Bizim üçün birinci 
yerdə beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
Azərbaycan ərazilərinin beynəlxalq 
hüquq, Helsinki Yekun Aktı və BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çı-
xarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi 
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi 
məsələsi durur”.

Azərbaycan və Ermənistan XİN 
başçıları və ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrləri tərəfindən görüşün 
nəticələri ilə bağlı qəbul edilmiş 
birgə bəyanatda isə qeyd olundu ki, 

danışıqlar zamanı əsas məsələlər, 
substantiv məqamlar barədə geniş 
fikir mübadiləsi aparılıb, sülh pro-
sesinin irəli aparılması üçün münbit 
şəraitin yaradılmasının vacibliyi 
vurğulanıb. Eyni zamanda, konkret və 
nəticəyönümlü addımların atılmasının 
vacibliyi qeyd edilib. Bəyanata əsasən, 
Prezident İlham Əliyev və baş nazir 
Nikol Paşinyan arasında aparılmış 
müzakirələr nəticəsində qərara alınıb 
ki, bundan sonra xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində görüş keçirilsin və da-
nışıqlar prosesinin irəliyə aparılması 
məsələləri müzakirə olunsun. 

Qeyd etdiyimiz kimi, İlham Əliyevlə 
Nikol Paşinyanın görüşü geniş 
beynəlxalq reaksiya doğurdu. Avropa 
İttifaqı öz bəyanatında görüşü “ümidve-
rici” kimi qiymətləndirdi, eyni zamanda, 
əhalinin sülhə hazırlanması ilə bağlı 
Parisdə əldə olunmuş razılaşmanın re-
allaşmasını səbirsizliklə gözlədiklərini 
elan etdi. 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 
Azərbaycan lideri İlham Əliyevə zəng 
edərək danışıqlar barədə məlumat 
alıb. Bununla bağlı Putinlə Paşin-
yan arasında da telefon danışığı 
olub. Əlbəttə, danışıqlar prosesinin 
məxfiliyi şərti qorunsa da, verilən 
informasiyalardan məlum olur ki, hər 
halda müəyyən irəliləyiş əldə olunub. 
İstəyimiz isə son nəticədə Azərbaycan 
torpaqlarının tamamilə işğaldan azad 
olunmasıdır.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Bizim üçün birinci yerdə beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış Azərbaycan ərazilərinin beynəlxalq hüquq, Helsinki 
Yekun Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi 
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi məsələsi durur.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycanın tələbi ərazi 
bütövlüyünün bərpasıdır 

 � Vyanada 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevlə 
Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan 
arasında Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı aparılmış son 
danışıqlar hazırda ən 
çox müzakirə olunan 
mövzulardandır. Bu da 
təsadüfi deyil. Ən əvvəl ona 
görə ki, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi keçmiş SSRİ 
məkanında ən uzunsürən 
problemdir. 1988-ci ildə 
alovlanmış münaqişədən 
artıq 31 il ötür. Ancaq 
indiyədək beynəlxalq 
vasitəçilərin iştirakı ilə 
aparılmış sülh danışıqları 
heç bir nəticə verməyib. 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə”  Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1518-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında dövlət 

dili haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2003-cü il 2 yanvar tarixli 
835 nömrəli və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” 
2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 
və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2019-cu il 19 fevral tarixli 1518-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar 
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 
və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı 
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının norma-
tiv hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılması-
nı nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

məlumat versin;
1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri 

həll etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət dili haqqında” və “Reklam 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 
məlumat versin.

3. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2003-cü il 2 yanvar tarixli 835 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2003, № 1, maddə 27; 2004, № 5, maddə 344; 2017, 
№ 1, maddə 55, № 4, maddə 556) 2.2-ci bəndində 
“Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsi” sözləri “Prezidenti” sözləri ilə, nöqtə işarəsi 
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı 
məzmunda 2.3-cü bənd əlavə edilsin:

“2.3. həmin Qanunun 7.1-1-ci maddəsinin üçüncü 
cümləsində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respublika-
sının Əqli Mülkiyyət Agentliyi nəzərdə tutulur.”. 

4. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 
644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 7, maddə 822; 2016, 
№ 8, maddə 1384, № 11, maddə 1821, № 12, maddə 
2062; 2017, № 3, maddə 354, № 7, maddə 1378, № 
12 (I kitab), maddə 2295) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. 2.1-ci bəndə “Qanununun” sözündən sonra 
“4.7-ci maddəsinin dördüncü cümləsində,” sözləri 
əlavə edilsin;

4.2. 2.3-cü bənd ləğv edilsin;
4.3. 2.13-cü bəndin sonunda nöqtə işarəsi 

nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı 
məzmunda 2.14-cü bənd əlavə edilsin:

“2.14. həmin Qanunun 4.7-ci maddəsinin dördün-
cü cümləsində “qurum” dedikdə Azərbaycan Respubli-
kasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi nəzərdə tutulur.”.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 aprel 2019-cu il

Vətənpərvər övladlarımız 
daim Birinci vitse-prezidentin 

diqqət mərkəzindədir

2016-cı ilin Aprel döyüşlərində sağlam-
lıqlarını itirərək əlil olmuş hərbçilərlə görüşü 
zamanı bir daha şahidi olduq ki, Mehriban 
xanım Əliyeva mərhəmətli və qayğıkeş 
anadır. Mən bu görüşü çox diqqətlə izlədim. 
Birinci vitse-prezidentin Aprel döyüşlərində 
əlil olmuş hərbçilərə yüksək diqqət və qayğı 
göstərməsi onun mərhəmət hisslərinin bariz 
nümunəsidir. 

Heydər Əliyev Fondunun “2016-cı ilin 
Aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və 
zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə 
təmin edilməsi” layihəsinə başlaması barədə 
hər birimizin məlumatı var. Artıq bu layihənin 
ikinci mərhələsi yekunlaşıb. Ötən 3 il 
ərzində 100-dən çox zabit və əsgərin yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin olunması 
layihənin uğurla həyata keçirilməsindən 
xəbər verir. Vətənimizin müdafiəsi yolunda 
canlarını qurban verən, sağlamlıqlarını itirib 
ömürlük əlil olan övladlarımız daim diqqət 
mərkəzindədir. Onların sosial müdafiələrinin 
gücləndirilməsi, qarşılaşdıqları problemlərin 
aradan qaldırılması dövlətimizin başçısı ilə 
yanaşı, Birinci vitse-prezidentin də qarşıya 
qoyduğu prioritet vəzifələrdəndir. 

Birinci vitse-prezident aprelin 3-də 
yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunan 
hərbçilərlə görüşə gələnlərə müraciətində 
onların şücaətini yüksək qiymətləndirib. 
Müraciətdən bir məqamı xatırlatmaq yerinə 
düşərdi: “Siz Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpası, müstəqilliyi, ölkəmizin daha qüdrətli, 
daha möhkəm olması yolunda sağlamlığınızı 
itirmisiniz. Bununla da öz ölkənizə, xalqınıza, 
Prezident və Ali Baş Komandanınıza sadiq-
lik nümayiş etdirmisiniz. Azərbaycan dövləti 

sizin fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirir, sizin 
kimi mərd və cəsarətli oğullarının olması 
ilə fəxr edir. Sizin apardığınız mübarizə 
haqq mübarizəsidir. Azərbaycan dövləti 
münaqişənin ədalətli, beynəlxalq hüququn 
prinsipləri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunması üçün əlindən 
gələni əsirgəmir”.

Mehriban xanım Əliyeva hərbçilərlə 
keçirdiyi görüşdə onları əmin etdi ki, 
hər bir problemin həllində əlindən gələn 
köməyi əsirgəməyəcək. Hərbçilər artıq bu 
köməyi, diqqət və qayğını görür, gündəlik 
həyatlarında hiss edirlər. Görüş iştirak-
çısı olan baş leytenant Namiq Əliyevin 
dedikləri də bunu təsdiqləyir. O dedi ki, Aprel 
döyüşlərində yaralanmış əsgər və zabitlər 
Birinci vitse-prezident  Mehriban Əliyevanın 
tapşırığı ilə ən müasir, hər cür hərəkət 
qabiliyyətinə malik protezlərlə təmin edilib. 
Bütün bunlar bizə verilən dəyər və qiymətdir. 
Bu gün biz ayağımızı, gözümüzü itirsək də, 
qürur və əzəmətlə dayanırıq. Çünki biz gücü-
müzü torpaqdan alırıq.

Vətən uğrunda canlarını qurban verənlər, 
sağlamlıqlarını itirənlər heç zaman unudul-
mur. 

Məlahət İBRAHİMQIZI, 
Milli Məclisin deputatı, YAP Nəsimi 

rayon təşkilatının sədri

Siz güllələr, bomba altın-
da Azərbaycan uğrunda, 
torpağımız, Vətənimiz 
uğrunda həyatınızı qur-
ban verməyə hazır olmu-
sunuz. Mən fəxr edirəm 
ki, Azərbaycanın belə 
oğulları var, mənim belə 
qardaşlarım var. 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin 

olunan hərbçilərlə keçirilən görüşdə 
Birinci vitse-prezident  

Mehriban xanım Əliyevanın çıxışından  
3 aprel 2019-cu il 

 � Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın xeyirxahlıq 
missiyası, mərhəməti artıq 
respublikamızın çərçivəsindən 
çıxaraq, daha geniş miqyas 
alıb. Dünyanın bir sıra 
ölkələrindən Azərbaycanın 
birinci xanımının xeyirxahlıq 
missiyasının sədası 
eşidilməkdədir.  Mehriban xanım 
hamıya kömək etməyə, yaxşı 
işlərə dəstək verməyə, yardım 
göstərməyə qadir və həmişə 
hazır olan mərhəmətli anadır! 
Həm də əsgər anası.

Azərbaycan əhalisinin sayı 
10 milyon nəfərə çatıb

2019-cu il aprelin 6-da saat 03:30-da Bakı 
şəhərində Rauf Həsənovun və Nigar Ocaqova-
nın (Ağdərə rayonu sakinləri, hazırda Ağdam 
rayonunun Baş Güneypəyə kəndində qeydiyyat-
da olan məcburi köçkünlər) ailəsində ölkənin 10 
milyonuncu sakini dünyaya gəlib. Doğulan qız 
uşağının çəkisi 3,6 kiloqram, boyu 52 santimetr-
dir.  

Azərbaycan Respublikasının  
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Meh-
riban Əliyeva bu münasibətlə xalqımızı, yeni 
doğulmuş körpənin valideynlərini təbrik ediblər. 

Sevindirici haldır ki, son illərdə Azərbaycan 
əhalisinin sayı sürətlə artır. Bu, Prezident 
İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanda iqtisadi inkişaf, sabitlik 

və əhalinin sosial rifahının yaxşılaşması 
istiqamətində görülən böyük işlərin nəticəsidir. 

Aparılan sosial-iqtisadi siyasətin əsas uğur-
larından biri kimi, dayanıqlı inkişaf şəraitində 
Azərbaycanda müsbət demoqrafik şərait 
bərqərar olub. Azərbaycan bir çox sahələrdə 
olduğu kimi, bu baxımdan da nümunəvi 
ölkədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın 
bir çox ölkələrində bu sahədə vəziyyət heç də 
ürəkaçan deyil, hətta əhalinin sayında azalma 
müşahidə olunur. Azərbaycanda isə əhalinin 
sayı dinamik templə artır. 

Son vaxtlar, xüsusən bu ilin ilk aylarında 
Prezident İlham Əliyevin sosial sahədə inqi-
labi dəyişikliklər kimi qiymətləndirilən və hətta 
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün nümunə 
ola biləcək islahatları əhalinin rifah halının daha 
da yüksəldilməsinə böyük təkan verir. Sürətli 
inkişaf, sosial rifahın daha da yaxşılaşması 
istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər 
Azərbaycanda əhalinin artım tempinin qorunub 
saxlanmasına əminlik yaradır.

AZƏRTAC

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini doğulub
 � 2019-cu il aprelin 6-da saat 03:30-da Bakı şəhərində ölkənin  

10 milyonuncu sakini doğulub.

AZƏRTAC Səhiyyə Nazirliyinə və Dövlət 
Statistika Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 

Rauf Həsənovun və  Nigar Ocaqovanın 
ailəsində doğulan qız uşağının çəkisi 3,6 
kiloqram, boyu 52 santimetrdir.

 � Azərbaycan 
Respublikasının həyatında çox 
əlamətdar hadisə baş verib, 
əhalinin sayı 10 milyon nəfərə 
çatıb.



7 aprel 2019-cu il, bazar 3

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bu qurumun 70 illiyi münasibətilə 
aprelin ilk günlərində Vaşinqtonda 
keçirilən NATO xarici işlər nazirlərinin 
növbəti iclasında da Azərbaycanla 
əməkdaşlığa xüsusi önəm verildi-
yi vurğulanıb. Alyansın baş katibi 
Yens Stoltenberq iclas çərçivəsində 
mətbuata verdiyi açıqlaması za-
manı Azərbaycan Respublikasının 
NATO-nun yaxın tərəfdaşı olduğunu 
bildirib, ölkəmizin beynəlxalq sülh və 
təhlükəsizliyin bərqərar olunmasın-
da NATO ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini 
vurğulayıb. 

Baş katib Azərbaycanın NATO-
nun rəhbərliyi ilə Əfqanıstanda 
həyata keçirilən Qətiyyətli Dəstək 
Missiyasına əhəmiyyətli hərbi qüvvə 
və multimodal tranzit töhfəsi verdi-
yini diqqətə çatdırıb. Y.Stoltenberq 
xüsusilə 2017-ci ildə fəaliyyətə 
başlamış Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun NATO-ya üzv dövlətlər 
tərəfindən Əfqanıstana və geriyə da-
şımalar zamanı istifadə olunduğunu 
qeyd edərək, bu dəmir yolunun al-
yansın bu sahədəki uğuruna mühüm 
töhfə verdiyini vurğulayıb.

Xatırladaq ki, 2017-ci il oktyabrın 
30-da istifadəyə verilmiş Bakı–Tbili-
si–Qars dəmir yolu Trans-Avropa və 
Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin 
birləşdirilməsini təmin etməklə, 

qədim İpək Yolunun polad magist-
rallar üzərində bərpasıdır. Ümumi 
uzunluğu təxminən 850 kilometr 
olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xəttinin 504 kilometrlik hissəsi 
Azərbaycanın ərazisinə düşür. 
Dəmir yolu xəttinin 263 kilometri 
Gürcüstan, 79 kilometri isə Türkiyə 
ərazilərindən keçir.

Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
Çindən Avropaya yüklərin çatdırıl-
ması müddətini dəniz daşımalarına 
nisbətən iki dəfədən çox azaldır. 
Sabitlik və təhlükəsizliyə xidmət 
edən Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
vasitəsilə birinci mərhələdə 5 milyon 
ton, ikinci mərhələdə 17 milyon ton, 
ondan sonra isə daha böyük həcmdə 
yüklərin daşınması nəzərdə tutulur.

Bu layihənin tarixi İpək Yolu 
üzərində qurulması region ölkələri 
üçün onun cəlbediciliyini artırır 
və eyni zamanda, Mərkəzi Asiya 
ölkələrinin – Türkmənistan, Qaza-
xıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və 
Tacikistanın, həmçinin Əfqanıstanın 
Avropa və dünya bazarlarına 
çıxışını asanlaşdırır, onların ticarət 
əlaqələrinin, iqtisadiyyatlarının 
inkişafında, inteqrasiyasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Bakı–Tbilisi–Qars layihəsinin 
əsas üstünlüklərindən biri də odur ki, 
Azərbaycan Gürcüstan ərazisindən 
keçməklə Türkiyə ilə birbaşa dəmir 

yolu əlaqəsinə sahib olur, bu isə iki 
dövlət arasında münasibətləri daha 
da möhkəmləndirməyə xidmət edir. 
Digər məsələ bu layihənin Naxçı-
van Muxtar Respublikasına qədər 
uzanmasıdır. Gələcəkdə Qarsdan 
Naxçıvana ayrıca dəmir yolu xəttinin 
çəkilməsi nəzərdə tutulur ki, bu da 
muxtar respublikanın Ermənistanın 
blokadasından çıxarılmasına və 
onun nəqliyyat müstəqilliyinin təmin 
edilməsinə səbəb olacaq.

Prezident İlham Əliyevin tapşırı-
ğına uyğun olaraq, Bakının Qaradağ 
rayonunun Ələt qəsəbəsində salı-
nan, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanının ərazisi də daxil olmaqla 
yaradılan Azad Ticarət Zonasının da 
Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat 
qovşağına çevrilməsində xüsusi 
əhəmiyyəti olacaq. Azad Ticarət 
Zonası beynəlxalq yükdaşıma və 
Avropa–Asiya logistika zəncirlərində 
aparıcı rol oynamaqla yanaşı, yerli 
istehsalın təşviqi, “Made in Azerbai-
jan” brendinin dünya üzrə tanınma-
sında müstəsna xidmət göstərəcək. 
Azad Ticarət Zonasının regional 

miqyasda Cənubi Qafqaz, Mərkəzi 
Asiya, İran, Rusiya və Türkiyənin bir 
hissəsinin daxil olduğu və 130 milyon 
insanı əhatə edən bir bazara xidmət 
göstərməsi planlaşdırılır.

Bir neçə gün əvvəl Vaşinqtonda 
NATO rəhbərliyinin səsləndirdiyi 
kimi, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
Əfqanıstana multimodal daşıma-
lar üçün geniş imkanlar yaradıb. 
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu 
Lapis–Lazuli nəqliyyat dəhlizinin 
əsas hissəsini təşkil etməklə NATO 
dövlətlərinin Əfqanıstana fasiləsiz və 
təhlükəsiz şəkildə daşımalar həyata 
keçirməsinə mühüm töhfə verir. Ələt 
Beynəlxalq Dəniz Limanı bu sahədə 
imkanları daha da genişləndirəcək. 
Uzunmüddətli perspektivdə 
Azərbaycan ərazisindən tranzit 
NATO-nun Əfqanıstandakı missiya-
sının təchizatı, habelə Əfqanıstanın 
davamlı inkişafı kontekstində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir.

Hazırladı: 
 İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Dövlət başçısının 
çoxaspektli sosial siyasəti 
UĞURLA  DAVAM  EDIR
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Aprelin 5-də Azərbaycan 
ictimaiyyəti Prezident İlham 
Əliyevin növbəti qayğısının və 
himayəsinin şahidi oldu. Belə ki, 
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 
məcburi köçkün ailələri üçün inşa 
edilən yeni yaşayış kompleksi 
sakinlərinin ixtiyarına verildi.

Bakı şəhərinin ərazisindəki ya-
taqxanalarda və digər inzibati bi-
nalarda müvəqqəti məskunlaşmış 
810 məcburi köçkün ailəsi üçün 
Prezidentin 2011-ci ildə imzaladığı 
sərəncama əsasən çoxmərtəbəli 
binalardan ibarət yeni yaşayış 

məhəlləsinin tikilməsi nəzərdə 
tutulmuşdu. Məhəllənin salın-
ması üçün 15 hektar torpaq 
sahəsi ayrılmışdı. Yeni yaşayış 
məhəlləsinin layihələndirilməsi 
və tikintisi üzrə sifarişçi təşkilat 
funksiyaları Məcburi Köçkünlərin 
Sosial İnkişaf Fonduna həvalə 
edilmişdi. 2018-ci ilin mart ayın-
da başlanan tikinti işləri yüksək 
keyfiyyətlə sona çatdırılmışdır. 
Layihə üzrə doqquzmərtəbəli 
15 bina tikilmişdir ki, bunlardan 
9-u 54, 4-ü 36, digərləri isə 108 
və 72 mənzillidir. Yeni yaşayış 
kompleksində məktəb və uşaq 
bağçası, o cümlədən digər zəruri 
infrastruktur obyektləri – klub-icma 
mərkəzi, həkim məntəqəsi inşa 
edilmiş, istirahət parkı salınmış, 

uşaq meydançaları yaradılmış, 
ərazidə geniş abadlıq və ya-
şıllaşdırma işləri görülmüşdür. 
Kompleks salınarkən elektrik, su, 
qaz, istilik təchizatı və suvarma 
sistemlərinin, rabitə və  televiziya 
şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi 
diqqət göstərilmişdir. Bu, ölkə üzrə 
məcburi köçkünlər üçün salınan 
sayca 103-cü müasir yaşayış 
kompleksidir. Mənzillərin ümumi 
sahəsi 91 min kvadratmetrdir. Yeni 
yaşayış kompleksində hazırda 
paytaxtdakı yataqxanalarda və 
digər inzibati binalarda müvəqqəti 
məskunlaşmış məcburi köçkün 
ailələri mənzillə təmin olunacaqdır.

Dövlət siyasətinin 
mərkəzində Azərbaycan 

vətəndaşı dayanır

Göründüyü kimi, hər bir 
vətəndaşımızın rahat yaşaması 
üçün dövlət böyük işlər görür. 
Ölkəmizin inkişafı, insanların 
rifahının daha da yaxşılaşdırılması 
naminə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən özündə ən mütərəqqi 
niyyətləri daşıyan sosial-iqtisadi 
siyasət yürüdülür. Ölkə başçısı 
hər zaman çıxışlarında sosial 
siyasəti dövlət siyasətinin ən 
zəruri sahələrindən biri kimi 
dəyərləndirərək vurğulayır ki, 
layiqli sosial siyasət Azərbaycan 
hökumətinin fəaliyyətinin  prioriteti 

olaraq qalacaq. Kürdəxanı 
qəsəbəsində məcburi köçkün 
ailələri üçün inşa olunan yeni 
yaşayış kompleksinin açılışında 
iştirak edən Prezident İlham Əliyev 
məcburi köçkünlərlə görüşündə 
bir daha vurğulamışdır ki, dövlət 
siyasətinin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır: “Məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həlli 
bizim üçün ən prioritet məsələdir. 
Bu siyasəti ulu öndər həyata 
keçirirdi. Bildiyiniz kimi, ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk 
şəhərcik salınmışdı. O vaxt Dövlət 
Neft Fondundan ilk ödəmələr məhz 
bu məqsədlər üçün istifadə olun-
muşdu. O vaxtdan bu günə qədər 
100-dən çox köçkün qəsəbəsi, 
şəhərciyi salınıb və köçkünlərin 
böyük hissəsi bu qəsəbələrdə 
yaşayır”. 

Məcburi köçkünlərlə görüşündə 
ölkə başçısı bir sıra vacib 
məsələlər barədə də danışmış-
dır. Sonuncu çadır şəhərciyinin 
2007-ci ildə ləğv edildiyini diqqətə 
çatdıran Prezident İlham Əliyev 
xatırlatmışdır ki, o vaxta qədər 
köçkünlərimizin böyük əksəriyyəti 
çadırlarda yaşayırdı. “Təkcə keçən 
il məcburi köçkünlər üçün 5 mindən 
çox mənzil inşa edilmişdir. Onlar 
bu mənzillərə köçürülürlər. Bu il 
isə bizim planlarımızda minimum 
6 min mənzilin istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulub”, – deyən ölkə baş-
çısı artıq bu prosesə start verildiyini 
bildirmiş və ilin sonuna qədər bu 
prosesin başa çatdırılacağına əmin 
olduğunu demişdir. 

Prezident İlham Əliyev iki il 
ərzində təqribən 11 min məcburi 
köçkün ailəsinin yeni evlərə 
köçürüləcəyi barədə mühüm 
məlumat vermişdir. “Doğrudan 
da, böyük işlərdir və orta hesabla 
bu mənzillərdə təqribən 50 minə 
yaxın insan yaşayacaq və öz 
məişət problemini həll edəcək”,– 
deyən ölkə başçısı bu məqsədlər 
üçün böyük vəsait ayrıldığını da 
nəzərə çatdırmışdır. Prezident 
İlham Əliyev görüşdə xüsusi olaraq 
vurğulamışdır ki, məhz uğurlu 

neft strategiyasının hesabına 
formalaşmış Dövlət Neft Fondu 
bu məqsədlər üçün böyük vəsait 
ayırmışdır və bundan sonra da 
ayıracaqdır: “Biz bütün məcburi 
köçkünlərin problemlərini həll 
etməliyik və edəcəyik”.

Şəffaflıq, ədalətli bölgü 
dövlət siyasətinin 

prioritetidir

Ölkəmizdə sosial siyasət 
həyatımızın bütün sahələrinə bö-
yük təsirini göstərməkdədir. Həyata 
keçirilmiş və yaxın gələcəkdə 
yerinə yetiriləcək tədbirlər, nəhəng 
layihələr respublikada əhalinin 
sosial vəziyyətinin getdikcə daha 
da yaxşılaşması üçün əsaslı zəmin 
yaradır. Prezident İlham Əliyev 
məcburi köçkünlərlə görüşdə 
bildirmişdir ki, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin gətirəcəyi gəlirlər 
ədalətli şəkildə bölüşdürüləcək, 
ilk növbədə, vətəndaşların sosial 
rifahına yönələcək: “Heç kimdən 
asılı deyilik, maliyyə vəziyyətimiz 
sabitdir, gəlirlərimiz artır, icra etdi-
yimiz böyük layihələr, o cümlədən 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi yaxın 
gələcəkdə bizə əlavə gəlirlər 

gətirəcəkdir. Bu gəlirlər ədalətli 
şəkildə bölüşdürüləcək, bir daha 
demək istəyirəm ki, ilk növbədə, 
vətəndaşların sosial rifahına 
yönələcəkdir”. 

Bundan başqa, Azərbaycan 
Prezidenti verdiyi qərarların, imza-
ladığı sərəncamların həyatımızın 
hər bir sahəsinə müsbət təsir 
göstərəcəyini də diqqətə çatdır-
mışdır. Bu yaxınlarda çox böyük 
sosial paketin təsdiqləndiyini 
xatırladan dövlət başçısı əlavə 
etmişdir ki, məcburi köçkünlərin 
müavinətləri də 50 faiz artmışdır. 
“Özü də biz bu məbləği bir neçə 
dəfə artırmışıq. Bu gün hər bir 
köçkünə verilən müavinət 50 faiz 
artıb. Bu, bizim köçkünlərə olan 
diqqətimizi əks etdirir”, – deyən 
Prezident İlham Əliyev digər 
sosial layihələrin də icra edildiyini 
demişdir. 

Prezident 
fəaliyyətinin təməlində 
xalqın dəstəyi dayanır

Bakının Kürdəxanı 
qəsəbəsində 810 məcburi köç-
kün ailəsi üçün salınan yeni 
yaşayış kompleksinin istifadəyə 
verilməsi bir daha təsdiqlədi ki, 

hər bir məcburi köçkünün rihafı 
diqqət mərkəzindədir və dövlət öz 
vətəndaşının daha yaxşı yaşama-
sı üçün zəruri addımları bundan 
sonra da atacaq. Qeyd etmək 
yerinə düşər ki, ölkə başçısı ötən 
il prezident seçkilərində xalqa 
verdiyi vədi yüksək səviyyədə 
yerinə yetirməkdədir və hər bir 
azərbaycanlı bu müsbət təsiri 
öz gündəlik həyatında hiss edir. 
Prezident İlham Əliyev məcburi 
köçkünlərlə görüşündə də demiş-
dir ki, xalqın dəstəyi həmin vədləri 
yerinə yetirməyə imkan verir: 
“Keçən il prezident seçkilərində 
xalqın mənə verdiyi dəstək imkan 
verir ki, biz bütün vədləri icra 
edək. Seçkilər ərəfəsində bildir-
mişdim ki, biz yeni iqtisadi modelə 
keçid edəcəyik, bütün sosial 
məsələlərin həllinə çalışacağıq. 
Yəni, ciddi islahatların, iqtisadi və 
sosial sahədə islahatların anonsu 
 prezident seçkiləri ərəfəsində ve-
rilmişdir. Seçkilərdən sonra ciddi 
islahatlara start verildi”. 

Ölkə başçısı hələ ağır 
vəziyyətdə yaşayan köçkünlər 
məsələsinə toxunaraq bildirmiş-
dir ki, onların da problemləri həll 
olunacaq: “Onlar da növbə ilə öz 
yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracaqlar. 

Bunu etmək üçün bizim iradəmiz 
var və biz bunu edəcəyik”.

Bir sözlə, Azərbaycanda 
həyata keçirilən uğurlu dövlət 
siyasətinin mərkəzində insan, 
vətəndaş amili dayanır. Həyata 
keçirilən çoxaspektli islahatlar 
insanların sosial rifahının daha 
da yaxşılaşdırılmasına, sosial 
müdafiəsinin etibarlı şəkildə təmin 
edilməsinə istiqamətlənmişdir. Bu il 
Prezident Sarayında şəhid ailələri 
ilə keçirilən görüşdə çıxış edən 
Prezident İlham Əliyev demişdi ki, 
Azərbaycan xalqına xidmət etmək 
onun üçün böyük şərəfdir:  
“Prezident kimi həmişə çalışmışam 
ki, xalqıma ləyaqətlə xidmət edim, 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına 
təkan verim”. Prezidentin bu fikirləri 
xalqa xidmət nümunəsinin parlaq 
təzahürüdür. Dövlətimizin başçısı-
nın son qərarları və yürütdüyü sosi-
al-iqtisadi siyasət sosial müdafiəyə 
ehtiyacı olan vətəndaşların daim 
diqqət mərkəzində olduğunu 
göstərir. Əlbəttə, bütün bu addım-
lar, “xalq – Prezident” birliyini daha 
güclü və sarsılmaz edir. Ölkə baş-
çısının istədiyi də məhz budur!

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Qarabağ qazisi deyib ki, Aprel döyüşləri 
Azərbaycan Ordusunun qəhrəmanlıq tarixinin 
şanlı səhifələrindən biridir. Bu döyüşlərdə or-
dumuz işğal altında olan torpaqlarımızı azad 
etmək üçün döyüşlərə atıldı. Qısa müddətdə 
ermənilərin müdafiə xətti yarıldı və igid oğul-
larımız postları və strateji yüksəklikləri azad 
etdilər. Ermənilər tam şok vəziyyətində idilər. 
Onlar bizim belə hücumumuzu və özlərinin 
belə uğursuzluğunu hələ görməmişdilər və 
gözləmirdilər də. 

Azərbaycan gəncliyi Aprel döyüşlərində 
öz ordusuna mənəvi dəstək verməklə böyük 
ruh yüksəkliyi nümayiş etdirdi. Minlərlə 
könüllü döyüşə qatılmaq üçün Müdafiə 
Nazirliyinə müraciət etdi. Bu, cəmiyyətimizin 
psixoloji cəhətdən müharibəyə tam hazır 
olması demək idi. Təbii ki, hərbçi, qazi olaraq 
bundan qürur duymaya bilmərik. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı  
İlham Əliyev aprelin 2-də Müdafiə Nazirliyinin 

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi 
hissəsində olarkən xüsusi olaraq vurğu-
ladı ki, Aprel döyüşləri bizim böyük tarixi 
qələbəmizdir, müasir tariximizdə ən uğurlu 
hərbi əməliyyatlardan biridir. Yaxşı bilirsi-
niz ki, döyüşlərə qədər Ermənistan silahlı 
qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən bizim 
yaşayış məntəqələrini, hərbi mövqelərimizi 
daim atəşə tuturdu. Ermənistanın təxribatının 
qarşısını almaq üçün Azərbaycan Ordusu 
çox uğurlu əməliyyat keçirmiş və vaxtilə işğal 
edilmiş Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının 
bir hissəsini işğalçılardan azad etmişdir.

Bəli, bu döyüşlərdə şəhidlərimiz bizə şərəfli 
tarix yazdılar! Mən şəhidlərimizin ruhu və 
onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. 
Biz də hər an Ali Baş Komandanın əmrini 
gözləyirik. Ali Baş Komandan əmr versə, 
döyüşəcəyik, düşməni məhv edəcəyik.

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

2016-cı ilin aprelində cəbhə xəttində 
baş verən hadisələr, “Dörd-

günlük müharibə” onu göstərdi ki, ordumuz 
tam müharibə əhval-ruhiyyəsindədir. Aprel 
döyüşləri torpaqlarımızı Ermənistana heç 
bir halda güzəştə getməyəcəyimizin ən böyük 
xəbərdarlığı oldu. Bu fikirləri Qarabağ qazisi, 
xüsusi təyinatlı hərbçi, ehtiyatda olan gizir, 
“İgidliyə görə” və “Vətən naminə” medalları 
ilə təltif edilmiş Ülfət Həsənov bildirib.

Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik

 Azərbaycan – NATO əməkdaşlığının 
əks-sədası Vaşinqtondan gəldi

Azərbaycanla NATO arasında güclü tərəfdaşlıq 
əlaqələri regional təhlükəsizlik və sabitlik 
məsələlərində mühüm rol oynayır. 2002-ci ildən 
başlayaraq Azərbaycan sülhməramlıları NATO 
hərbçiləri ilə Əfqanıstanda çiyin-çiyinə xidmət 
edirlər. 2018-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan 
Qətiyyətli Dəstək Missiyasındakı hərbçilərinin 
sayını 30 faiz artıraraq 120 nəfərə çatdırıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
NATO-nun Əfqanıstanda Qətiyyətli Dəstək Missiyası üzrə 

Şimali Atlantika Şurasının görüşündə çıxışından

Brüssel, 16 iyul, 2018-ci il 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 150                                                                        Bakı şəhəri, 5 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarix-
li 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal  nomenklaturası, 
idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və 
ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə 
dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 
2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 1904, 
№ 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2019-cu il 10 yanvar tarixli 4 nömrəli və 
5 fevral tarixli 34 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal 
gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac göm-
rük rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 0701 10 000 1 alt yarımmövqeyinə 
aid sətrin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə 
görə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ 
dolları ilə)” sütununda “0” rəqəmi  “0 
(30.04.2019-cu il tarixinədək 1 kq - 1,0 ABŞ 
dolları*) sözləri ilə və 0701 10 000 9, 0701 

90 100 0, 0701 90 500 0, 0701 90 900 0 alt 
yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Tarif dərəcəsi 
(gömrük dəyərinə görə %-lə və ya ölçü 
vahidinə görə ABŞ dolları ilə)” sütununda “15” 
rəqəmi “15 (30.04.2019-cu il tarixinədək 1 kq 
- 1,0  ABŞ dolları*) sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 0703 10 190 0, 0703 10 900 0 alt 
yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Tarif dərəcəsi 
(gömrük dəyərinə görə %-lə və ya ölçü 
vahidinə görə ABŞ dolları ilə)” sütununda 
(15.12.2019-cu il tarixinədək 1 kq - 0,6 ABŞ 
dolları) sözləri (31.05.2019-cu il tarixinədək 
1 kq - 2,0 ABŞ dolları*) sözləri ilə və 0704 90 
100 0, 0704 90 900 0 alt yarımmövqelərinə 
aid sətirlərin “Tarif dərəcəsi (gömrük dəyərinə 
görə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ 
dolları ilə)” sütununda “15” rəqəmi “15 
(31.05.2019-cu il tarixinədək 1 kq - 2,0 ABŞ 
dolları*) sözləri ilə əvəz edilsin.

1.3. “QRUP 07”nin cədvəlindən sonra 
aşağıdakı məzmunda “Qeyd” əlavə edilsin:

“Qeyd.
Bu mal qrupuna daxil olan alt 

yarımmövqelərinin 4-cü sütununda qeyd edil-
miş ulduz işarəsi ixrac gömrük rüsumlarının 
dərəcələrini göstərir.”.

2. Bu Qərarın 1.1-ci bəndi 2019-cu il apre-
lin 30-dək, 1.2-ci və 1.3-cü bəndləri 2019-cu 
il mayın 31-dək qüvvədədir.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
qulluğuna qəbul, dövlət qulluğunda 
fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət 
qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi 
ilə keçirilən test imtahanları üçün test 
nümunələrinin hazırlanması, eksper-
tizası, təsdiqi, test imtahanının təşkili, 
keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması 
Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi barədə

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1386-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət qulluğu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 de-
kabr tarixli 435 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli 485 
nömrəli Fərmanının 1.3-cü bəndinin icra-

sını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 10 mart tarixli 86 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2017, № 3, maddə 
485, № 11, maddə 2175) ilə təsdiq edilmiş 
“Dövlət qulluğuna qəbul, dövlət qulluğun-
da fəaliyyətin davam etdirilməsi və dövlət 
qulluğu vəzifələrinin tutulması məqsədi 
ilə keçirilən test imtahanları üçün test 
nümunələrinin hazırlanması, ekspertizası, 
təsdiqi, test imtahanının təşkili, keçirilməsi, 
qiymətləndirmənin aparılması Qaydası”nın 
1.1-ci bəndində “və inzibati ərazi dairələri 
üzrə nümayəndəlikləri” sözləri “, inzibati 
ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri və sahə 
inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəlikləri” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Akademik Ramiz Mehdiyevin dəyərli 
tədqiqatı xanlıqlar dövrünə obyektiv 

baxışın formalaşmasına təkan verəcək

Tədbiri açan DİA-nın rektoru, 
akademik Urxan Ələkbərov aka-
demik Ramiz Mehdiyevin kitabın-
da Azərbaycan tarixinin mühüm 
mərhələlərindən birini təşkil edən 
xanlıqlar dövrünün ilk dəfədir siyasi 
və tarixi aspektdən yeni kontekstdə 
işıqlandırıldığını qeyd edib.

Rektor Urxan Ələkbərov bildirib 
ki, akademik Ramiz Mehdiyevin bu 
kitabı Azərbaycan tarixinin ən ağrılı 
və həssas mərhələlərindən sayı-
lan xanlıqlar dövrünün indiyədək 
tarixşünaslığımıza məlum olmayan 
siyasi sənədlərin araşdırılması 
əsasında konseptual elmi addım-
dır. Orijinal sənədlərin daxil edildiyi 
toplu xanlıqlar dövrünün siyasi və 
tarixi təhlilinə həsr olunan sanballı 
elmi tədqiqatdır. Akademik  
Ramiz Mehdiyev xanlıqlar döv-
rünün indiyədək ciddi elmi 
mübahisələrin predmeti olan bir 
sıra mühüm problemlərinə, hadisə 
və şəxsiyyətlərə faktlar və etibar-

lı elmi mənbələr, arxiv sənədləri 
əsasında münasibət bildirir. 

Rektor vurğulayıb ki, əsər 
dövlət idarəçiliyi sahəsində 
mütəxəssislərin hazırlanması üçün 
də çox faydalıdır və bu səbəbdən 
müzakirənin keçirilməsi olduqca 
əhəmiyyətlidir.

Kitab haqqında ətraflı məlumat 
verən DİA-nın I prorektoru, pro-
fessor Əlikram Abdullayev qeyd 
edib ki, bu kitab tarixi əsər olduğu 
dərəcədə də sosial-fəlsəfi, poli-
toloji əsər kimi öyrənilə bilər və 
öyrənilməlidir.  

AMEA-nın Tarix İnstitutunun 
şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, 
professor Kərim Şükürov akade-
mik Ramiz Mehdiyevin tədqiqat 
aparmaqla yanaşı, tədqiqatçılara 
bir istiqamət göstərdiyini deyib, 
“Tariximizin xanlıqlar dövrünün 
siyasi irsi sənədlər işığında” kitabını 
Azərbaycan tarixinin fəlsəfəsinin 
öyrənilməsi baxımından yüksək 

qiymətləndirib. 
DİA-nın siyasi idarəetmə 

fakültəsinin dekanı, siyasi elmlər 
doktoru, professor Elçin Əhmədov 
bildirib ki, 22 orijinal sənədin daxil 
edildiyi dəyərli nəşr xanlıqlar dövrü-
nün siyasi və tarixi araşdırılmasına 
həsr olunan sanballı tədqiqat işi 
olmaqla yanaşı, həm tarixçilər, həm 
də Azərbaycan tarixi ilə məşğul 
olan mütəxəssislər üçün bir mənbə 
kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
Kitabda müxtəlif xarici mənbə və 
ədəbiyyatdan geniş istifadə edilib, 
məsələn, türkiyəli tarixçi F.Sümər, 
iranşünas və şərqşünas alimlər 
M.S.İvanov, K.E.Bosvort, Y.Krımski 
və başqalarının xanlıqlar dövrünün 
hadisələri ilə bağlı maraqlı fikirlərinə 
istinad edilir. “Akademik Ramiz 
Mehdiyev haqlı olaraq diqqətə 
çatdırır ki, tarix ondan zəruri dərslər 
çıxarılmadığı təqdirdə daha aman-
sızlıqla təkrar olunur. Əsərdə xan-
lıqlar dövrünün hadisələrinin müasir 
dövrlə əlaqələndirilməsi diqqəti 
xüsusilə cəlb edir. Akademik bu 
qənaətə gəlir ki, Azərbaycan xanları 
vaxtilə birləşib ümumi düşmənə 
qarşı vahid cəbhədən çıxış edə 

bilsəydilər, torpaqlarımızın bu qədər 
asanlıqla və qısa zamanda işğalı 
da mümkün olmazdı”, - deyə Elçin 
Əhmədov vurğulayıb. 

Azərbaycan Dövlət Neft və 
Sənaye Universitetinin ictimai elmlər 
kafedrasının müdiri, tarix elmləri 
doktoru, professor Camal Mustafa-
yev, DİA-nın tarix kafedrasının mü-
diri, dosent Firdovsiyyə Əhmədova, 
kafedranın professoru Musa Quliyev 
və başqaları qeyd ediblər ki, akade-
mik Ramiz Mehdiyevin tədqiqatları, 
dərin məntiqə söykənən fikir və 
mülahizələri, dəyərli tövsiyələri, 
həmçinin təqdim etdiyi qiymətli 
sənədlər xanlıqlar dövrünə aid bir 
çox yanlış yanaşmaları aradan qal-
dırmağa imkan yaradacaq. Bununla 
yanaşı, Azərbaycan tarixşünaslı-
ğında, ictimai fikrində məsələyə 
münasibətdə daha sistemli və ob-
yektiv baxışın formalaşmasına təkan 
verəcək. Eyni zamanda, akademik 
dairələrin müraciət edəcəyi və tədris 
proqramlarına daxil ediləcək önəmli 
mənbələrdən biri olacaq. 

AZƏRTAC

Beynəlxalq Münasibətlərin 
Təhlili Mərkəzində görüş

Mərkəzdən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, nümayəndə heyətinə ÇXR-in Uk-
rayna, Polşa və Qazaxıstandakı keç-
miş səfiri Cou Syaopey rəhbərlik edib. 
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
tarixi, yaranma səbəbləri, nəticələri, 
regionun sabitliyi və inkişafına 

təsiri, münaqişənin həlli ilə bağlı 
Azərbaycanın mövqeyi barədə qo-
naqlara məlumat verilib. 

Həmçinin Çin Xalq Respublikası 
ilə Azərbaycan arasında mövcud 
dostluq münasibətlərindən bəhs 
olunub, iqtisadi, ticari, infrastruk-
tur, nəqliyyat və digər sahələrdə 

əlaqələrin perspektivlərinə dair 
müzakirələr aparılıb. 

Söhbət zamanı Çinin Xarici 
Siyasət Məşvərət Qrupu tərəfindən 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili 
Mərkəzi ilə gələcək əməkdaşlığın 
qurulması arzusu ifadə olunub.

ADA Universitetində mühəndislik və robot 
texnologiyası üzrə olimpiada keçirilib

2018–2019-cu il mövsümü üzrə 
Təhsil Nazirliyi, ADA Universiteti 
və “Mars Academy” şirkətinin birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirin builki 
mövzusu kosmosa həsr olunub və 
“İnformasiya orbiti” adlanır.

Yerli turnir çərçivəsində 10–15 
yaşlı məktəblilərdən ibarət 30 koman-
da “Əsas dəyərlər”, “Robot dizaynı”, 

“Layihə təqdimatı” və “Robot oyunu” 
adlı 4 kateqoriya üzrə bilik və ba-
carıqlarını nümayiş etdirib. Yarışın 
münsiflər heyəti Türkiyədən dəvət 
olunmuş beynəlxalq ekspertlərdən və 
ADA Universitetinin müəllimlərindən 
ibarət olub.

Mükafatlandırma mərasimində 
çıxış edən Təhsil Nazirliyinin şöbə 

müdiri Vasif Məmmədov son illər 
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın 
həyata keçirilməsi istiqamətində 
məktəblərdə təhsil robotlarının tədrisə 
inteqrasiyasına xüsusi diqqət yetiril-
diyini bildirib. Qeyd edib ki, nazirlik 
tərəfindən son iki ildə 20 ümumtəhsil 
müəssisəsi təhsil robotları ilə təmin 
olunub. Məktəblərin informatika otaq-
larına xüsusi olaraq “Lego Education” 
təhsil həllərinə uyğun tərtibat verilib, 
məktəb müəllimlərinə xüsusi sertifika-
tı olan xarici mütəxəssislər tərəfindən 
təlimlər keçirilib və şagirdlərimiz bu 
cür beynəlxalq robot texnologiyaları 
yarışlarına cəlb olunurlar.

Tədbirdə ADA Universitetinin 
İnformasiya Texnologiyaları və 
Mühəndislik İnstitutunun dekanı Araz 
Yusubov olimpiadaya hazırlıq prosesi 
və tərəfdaş qurumların fəaliyyəti haq-
qında məlumat verib. Qeyd edib ki, 
1998-ci ildən etibarən Danimarkanın 
“Lego  Education” və ABŞ-ın “First” 
şirkətlərinin birgə layihəsi kimi təşkil 
olunan “FLL” turnirinin məqsədi uşaq-
ların elm və texnologiyaya maraqla-
rını artırmaq və real problemlərinin 
həllinə töhfə verməkdir.

“Mars Asademy”nin rəhbəri Elnarə 
Nəbiyeva rəhbərlik etdiyi şirkətin 
uşaqlar üçün robot texnologiyaları 
üzrə kurslar təşkil etdiyini diqqətə 

çatdırıb. Onun sözlərinə görə, 
təcrübə göstərir ki, tədrisdə təhsil 
robotlarından istifadə şagirdlərdə 
müstəqil qərar vermək, öz seçimləri 
üzərində düşünmək və həmyaşıdları 
ilə komanda şəklində işləyərək 
qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə şərait 
yaradır.

Sonda turnir iştirakçıları medal 
və sertifikatlar, müxtəlif kateqoriya-
lar üzrə qalib gələn komandalar isə 
kuboklarla təltif olunublar.

 Çempion olan iki komanda 
mayın 22-dən 25-dək Türkiyənin 
İzmir şəhərində keçiriləcək Türkiyə 
Beynəlxalq Açıq Çempionatına vəsiqə 
qazanıb.

 Qeyd edək ki, Azərbaycan hər il 
dünyanın 98 ölkəsindən 300 mindən 
çox məktəblinin cəlb olunduğu turnirə 
ilk dəfə 2017–2018-ci il mövsümündə 
qoşulub. Nəticədə yerli turnirdə qalib 
gələn komanda Azərbaycanı Es-
toniyada keçirilən Beynəlxalq Açıq 
Çempionatda təmsil edib.

Turnir hər il müxtəlif qlobal elmi 
və texnoloji problemlərə həsr olunur. 
Bu sıraya “Hidrodinamika – suyun 
səyahəti”, “Heyvanların qorunması”, 
“Okeanların qorunması”, “Yaşlılara 
yardım”, “Qlobal iqlim”, “Dünya təhsili” 
və digər mövzular daxildir.

AZƏRTAC
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Tenderin nəticələri haqqında 
tender komissiyasının yekun protokolunun 
nümunəsinin təsdiq edilməsi barədə” 2002-
ci il 2 avqust tarixli 124 nömrəli, “Güzəştlərin 
tətbiqi Qaydasının, Malların (işlərin və 
xidmətlərin) qiymətlərində dəyişikliklərin 
satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablan-
ması üsulunun təsdiq edilməsi və bölünən 
hissələrin məbləğinin müəyyən edilməsi 
haqqında” 2002-ci il 28 oktyabr tarixli 165 
nömrəli və “Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə 
satınalma müqaviləsinin nümunəsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” 2003-cü il 
28 fevral tarixli 34 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi barədə

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli 
668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 
nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2002-ci il 2 avqust tarixli 124 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2002, № 8, maddə 535; 2016, 
№ 4, maddə 831) ilə təsdiq edilmiş “Tenderin 
nəticələri haqqında tender komissiyasının 
yekun protokolunun nümunəsi”ndə aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1.1. preambulaya “malların (işlərin və 
xidmətlərin)” sözlərindən sonra “dövlət vəsaiti 
hesabına” sözləri əlavə edilsin;

1.2. 9-cu hissənin cədvəlinə “Tender 
təklifinin təqdim olunduğu tarixi və vaxtı” 
sütunundan sonra “Malgöndərənlərin 
(podratçıların) mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq 
subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat” 
sütunu əlavə edilsin.

2. “Güzəştlərin tətbiqi Qaydasının, Mal-
ların (işlərin və xidmətlərin) qiymətlərində 
dəyişikliklərin satınalma müqaviləsinə təsirinin 
hesablanması üsulunun təsdiq edilməsi və 
bölünən hissələrin məbləğinin müəyyən 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 28 oktyabr tarixli 
165 nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 10, 
maddə 648; 2016, № 7, maddə 1364) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adından “, Malların (işlərin və 
xidmətlərin) qiymətlərində dəyişikliklərin 
satınalma müqaviləsinə təsirinin hesablanması 
üsulunun təsdiq edilməsi” sözləri çıxarılsın;

2.2. 2-ci hissə ləğv edilsin.
3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2003-cü il 28 fevral tarixli 34 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə 149) 
ilə təsdiq edilmiş “Mallar (işlər və xidmətlər) 
üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi”ndə 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. preambulaya “malların (işlərin və 
xidmətlərin)” sözlərindən sonra “dövlət vəsaiti 
hesabına” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 13.1-ci bənddə “30” rəqəmi “15” rəqəmi 
ilə əvəz edilsin;

3.3. 13.2-ci və 13.3-cü bəndlər aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“13.2. Sifarişçi satınalma müqaviləsinin 
yerinə yetirilməsi üçün İcraçıya tender 
sənədlərində göstərilən həcmdə, lakin satınal-
ma müqaviləsinin ümumi dəyərinin 30 faizindən 
çox olmayaraq avans ödəyə bilər. Avansın 
alınması üçün İcraçı tərəfindən Sifarişçiyə 
avans ödənişinin ümumi həcmindən az olmayan 
məbləğdə bank zəmanəti təqdim olunmalı-
dır. İcraçı avans ödənişindən yalnız satınal-
ma müqaviləsi ilə bağlı öhdəliklərin yerinə 
yetirilməsi üçün istifadə etməlidir. İcraçı avansın 
müqavilə ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üçün istifadə olunmasını müvafiq sənədlərlə 
əsaslandırmalı və müvafiq sənədlərin surətlərini 
Sifarişçiyə təqdim etməlidir. İcraçı avans 
təminatının qarantı və ya təsdiqləyici tərəfin 
münasibliyini təsdiq etmək barədə sorğu 
göndərir. Sifarişçi bu cür sorğuya 1 bank günü 
müddətində cavab verməlidir.

13.3. Müqavilə üzrə ödəmələr (avans ödənişi 
istisna olmaqla) Sifarişçi tərəfindən həmin 
müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə 
mütənasib olaraq müqavilənin xüsusi şərtlərində 
nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə İcraçıya 
ödənilir. Satınalma müqaviləsinin icrası tam 
başa çatdıqdan (texniki təminat müddəti də daxil 
olmaqla) və bunu təsdiq edən sənədlər tərtib 
olunduqdan sonra (qüsurların aradan qaldırılma-
sı nəzərə alınmaqla) 15 bank günü müddətində 
Sifarişçi ilə İcraçı arasında son haqq-hesab 
aparılır və həmin müddət ərzində yekun məbləğ 
İcraçıya ödənilir.”;

3.4. aşağıdakı məzmunda 13.5-ci bənd 
əlavə edilsin:

“13.5. Müqavilə üzrə ödəmələr (o cümlədən, 
avans ödənişi) müqavilənin xüsusi şərtlərində 
nəzərdə tutulmuş müddətdə ödənilmədikdə, 
gecikdirilmiş hər gün üçün satınalma 
müqaviləsinin xüsusi şərtləri ilə müəyyən olun-
muş məbləğdə faiz hesablanır.”;

3.5. 14.1-ci bəndə aşağıdakı məzmunda 
üçüncü cümlə əlavə edilsin:

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 40.9-3-cü maddəsi 
nəzərə alınmaqla, satınalma müqaviləsinin 
yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği 
müqavilənin ümumi məbləğinin 2-5 faizi 
həcmində müəyyən olunur.”;

3.6. 16-cı hissənin birinci cümləsinə “halda” 
sözündən sonra “tender təklifində göstərilən 
subpodratçı ilə” sözləri əlavə edilsin və həmin 
hissəyə aşağıdakı məzmunda yeddinci cümlə 
əlavə edilsin:

“Satınalma müqaviləsinin icrasına subpod-
ratçılar cəlb olunduğu halda, submüqavilələrin 
ümumi dəyərinin 20 faizdən az olmayan 
hissəsinin icrası Azərbaycan Respublikasında 
qeydiyyatdan keçmiş mikro, kiçik və orta sahib-
karlıq subyektlərinə həvalə olunmalıdır.”.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasında (DİA) Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin 
“Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işığında” 
kitabının müzakirəsi keçirilib.

 � Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə 
Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Çin Xalq Respublikasının (ÇXR) 
Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində Xarici Siyasət Məşvərət 
Qrupunun 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

 � Aprelin 6-da ADA Universitetində “FIRST LEGO 
League” mühəndislik və robot texnologiyası üzrə olimpiada 
keçirilib.



Xatırladaq ki, hələ 2018-ci 
il aprelin 18-də Milli Məclisdə 
keçirilən andiçmə mərasimində 
Prezident İlham Əliyev gələcək 
fəaliyyət prioritetlərini elan 
edərkən, sosial məsələlərin diqqət 
mərkəzində olacağını bildirmiş-
di: “Gələcək fəaliyyətimdə də 
Azərbaycan vətəndaşının ma-
raqları, onun rifahı daim diqqət 
mərkəzində olacaqdır. Nəzərə 

alsaq ki, növbəti illərdə biz çox 
ciddi islahatlar aparacağıq, isla-
hatları dərinləşdirəcəyik, əminəm 
ki, vətəndaşlarımızın yaşayış 
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaq-
dır”. 

Bu gün Azərbaycan sosial 
islahatların yeni mərhələsini 
yaşayır. Qeyd etdiyimiz kimi, iqti-
sadiyyatda reallaşdırılan tədbirlər 
əlavə gəlirlərin əldə olunmasına 
və büdcənin güclənməsinə imkan 
verir. Təkcə cari ilin yanvar-fevral 
aylarında büdcə daxilolmalarının 
150 milyon manat səviyyəsində 
qeydə alınması və həmin vəsaitin 
sosial layihələrə yönəldilməsi 
bunun bariz ifadəsidir. 

Xatırladaq ki, ilin ilk üç 
ayında respublikada 3 milyon 
vətəndaşın rifahına birbaşa təsir 
göstərən sosial xarakterli tədbirlər 
gerçəkləşdirilib. Dövlət başçı-
sı bu ilin əvvəlindən başlayan 
islahatların əsas hədəfinin də 
Azərbaycanı inkişaf etmiş ölkəyə 
çevirmək, mövcud olan nöqsanları 
aradan qaldırmaq, vətəndaşlarda 
narahatlıq doğuran problemləri 
tamamilə gündəlikdən çıxarmaq, 
insanların rifah halını yaxşılaş-
dırmaq və daha güclü, qüdrətli 
dövlət qurmaqdan ibarət olduğunu 
vurğulayıb.

Prezident qayğısı
Prezident İlham Əliyevin 

cari ilin ötən aylarında sosial 
sahədə qəbul etdiyi mühüm 
qərarlar birdəfəlik ödəmə alacaq 
şəhid ailələrinin əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi ilə başladı. 
Keçən il aprelin 11-də keçirilən 
seçkilərdə inamlı qələbə qa-
zanan cənab İlham Əliyevin 
növbəti prezidentlik müddətində 
imzaladığı ilk fərman da məhz 
şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi 
ilə bağlı oldu. 2018-ci il 19 aprel 
tarixli həmin fərmana əsasən 
qeyd olunan şəhid hərbi qulluqçu-
ların vərəsələrinə 11 min manat 
məbləğində birdəfəlik ödəmələrin 
verilməsi nəzərdə tutuldu. Dövlət 

başçısının cari il yanvarın 28-də 
imzaladığı fərmanla isə 11 min 
manat birdəfəlik ödəmə alacaq 
şəhid ailələrinin əhatə dairəsi 
daha da genişləndirildi.

Respublikamızın ərazi bütövlü-
yü uğrunda 1997-ci il avqust ayı-
nın 2-dək şəhid olmuş əlavə 2725 
şəhidin vərəsələrinə də birdəfəlik 
ödəmənin verilməsi sənəddə 
əksini tapdı. Dövlət başçısının 

bu il yanvarın 30-da imzaladığı 
digər fərmanla isə şəhid ailələri 
üçün Prezident təqaüdünün aylıq 
məbləği 58 manat artırılaraq 300 
manat müəyyənləşdirildi. 

Məcburi köçkünlərə verilən ay-
lıq müavinətlər də 50 faiz artırıldı. 
Hazırda məcburi köçkünlərdən 81 
min 476 nəfəri 22 manat, 415 min 
81 nəfəri 40 manat məbləğində 
vahid aylıq müavinət alır. Apre-
lin 1-dən isə həmin məbləğlər, 
müvafiq olaraq, 33 və 60 manat 
təşkil edib. 

Vətəndaşlara qayğının 
əyani ifadəsi

Sosial islahatlar sırasında 
minimum aylıq əməkhaqqının 

artırılması ilə bağlı atılan ad-
dım da mühüm önəm daşıyır. 
Cari il fevralın 8-də imzalanan 
sərəncamla ölkə üzrə minimum 
əməkhaqqı 50 manat (38,5 faiz) 
artırılaraq 180 manata çatdı-
rılıb. Bu, dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən təşkilatlarda və 
özəl sektorda işləyən 600 min 
işçinin əməkhaqqının artması 
deməkdir.

Ölkə rəhbərinin fevralın 14-də 
imzaladığı “Azərbaycan Respub-

likasının ali məktəb tələbələri 
üçün Prezident təqaüdünün təsis 
edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2001-
ci il 3 sentyabr tarixli fərmanında 
dəyişiklik edilməsi barədə fərman, 
“Ali təhsil müəssisələrində təqaüd 
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər barədə” 
və “Doktorantlara, ali təhsil, 
orta ixtisas və peşə təhsili 
müəssisələrində, həmçinin 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının magistratura səviyyəsində 
təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin 
verilməsi haqqında” sərəncamlar 
da sosial islahatlar paketinin 
mühüm tərkib hissələridir. Bu 
sərəncamlarla təqribən 100 
mindən çox tələbənin təqaüdü 

artırıldı. Həmin sənədlər təkcə 
bir gəncin təqaüdünün artırıl-
ması və yaxud ailə vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı deyil, 
həm də dövlət başçısının öz 
vətəndaşlarına olan qayğısının 
əyani ifadəsidir.

Başqa bir mühüm sosial 
qərar əmək pensiyasının mini-
mum məbləğinin artırılması oldu. 
Bununla bağlı qanun layihəsi Milli 
Məclisin fevralın 19-da keçirilən 

iclasında qəbul edildi. Prezident 
İlham Əliyevin təsdiqlədiyi həmin 
qanuna əsasən martın 1-dən 
əmək pensiyasının minimum 
məbləği 160 manat miqdarında 
müəyyənləşdirildi. Dəyişiklik 233 
min nəfərin pensiyasında artıma 
gətirib çıxardı. 

Bu il fevralın 25-də imzalanan 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” Sərəncama 
uyğun olaraq, sosial müavinətin 
məbləğinin yaşa görə müavinət 
alanlar üçün 73 manatdan 130 
manata, I qrup əlilliyə görə 150 
manata, II qrup əlilliyə görə 130 
manata, III qrup əlilliyə görə isə 
110 manata, sağlamlıq imkanları 
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar 

üçün 82 manatdan 150 manata, 
ailə başçısını itirməyə görə isə 
ailə üzvlərinin hər biri üçün 68 
manatdan 80 manata çatdırılma-
sı nəzərdə tutulurdu. Həmçinin 
sosial müavinətin məbləği 
valideynlərini itirmiş və valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş 
uşaqların qəyyumları üçün 61 
manatdan 100 manata, müddətli 
həqiqi hərbi xidmət qulluqçuları-
nın uşaqları üçün 68 manatdan 
100 manata, beşdən çox uşağı 
olan qadınların hər uşağı üçün 
33 manatdan 55 manata, uşa-
ğın anadan olmasına görə 109 
manatdan 200 manata, dəfn 
üçün ödənilən sosial müavinətin 
məbləği isə 146 manatdan 300 
manata çatdırıldı. 

Sərəncam, eyni zaman-
da, Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin təqaüdü ilə təmin 
edilənlərin əhatə dairəsinin 
genişlənməsinə əsas yaratdı. 

Vətəndaş məmnunluğunun 
təmin edilməsində 
daha bir nümunə

Vətəndaşları son illərdə 
narahat edən məsələlərdən biri 
yeni inşa edilən binalarda aldıqları 
mənzillərin sənədləşdirilməsində 

yaranan problem idi. Dövlət başçı-
sı fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi 
çoxmənzilli binaların istismarına 
icazə verilməsinin sadələşdirilməsi 
haqqında” fərmanla bu problemə 
birdəfəlik son qoydu, təxminən 
400 çoxmənzilli binanın 
sənədləşməsi məsələsində yaran-
mış problemlərin aradan qaldırıl-
ması nəzərdə tutuldu.

Adıçəkilən fərmanda qeyd edi-
lir ki, respublikada əhalinin yaşa-
yış səviyyəsinin və sosial rifahının 
yüksəldilməsi dövlət siyasətinin 
başlıca prioritetlərindən biridir. 
Ona görə də ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafı konsepsiyasına uyğun ola-
raq vətəndaşların mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 
yönələn məqsədyönlü və sistem-
li tədbirlər həyata keçirilir. Son 
illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 
bütün sahələrində, o cümlədən 
inşaat sektorunda əhəmiyyətli inki-
şaf müşahidə olunur, şəhərsalma 
və tikinti sahələrində irihəcmli 
investisiyaların böyük hissəsi 
çoxmənzilli yaşayış binalarının 
tikintisinə istiqamətləndirilir.

Lakin bütün bunlara baxma-
yaraq, ötən müddət ərzində bəzi 
çoxmənzilli yaşayış binalarında 
tikinti işləri şəhərsalma qanunveri-
ciliyinin tələblərinə riayət olunma-

dan və ya sənədləşdirilməsində 
ciddi qüsurlar buraxılaraq, 
sakinlərinin hüquq və maraqları 
nəzərə alınmadan aparılıb. Təbii 
ki, bu da, öz növbəsində, bir sıra 
hallarda həmin çoxmənzilli binala-
rın rəsmiləşdirilməsini qeyri-müm-
kün edib.

Ona görə də adıçəkilən 
fərmanda cari il yanvarın 1-dək 
bütün mərtəbələrinin, yan divar-
larının və dam örtüyünün inşası 
daxil olmaqla tikinti-quraşdırma 
işləri başa çatan və istismar edilən 
mənzilləri olan yaşayış binalarının 
istismarına icazə verilməsi qay-
daları müəyyənləşdirilib. Bununla 
əlaqədar müvafiq dövlət qurumla-
rına konkret tapşırıqlar verilib.

Yeri gəlmişkən, hazırda 
fərmanın icrası istiqamətində 
konkret addımlar atılır. Bakının 
Səbail rayonunun Abbasquluzadə 
küçəsi, 17 ünvanında “İdeal” 
MTK tərəfindən inşa edilən 
hündürmərtəbəli, çoxmənzilli bina-
nın sakinlərinə çıxarışların təqdim 
olunması bunun bariz ifadəsidir. 

Prezidentin fərmanı 
devalvasiyadan əziyyət 

çəkən insanları sevindirdi 
Bir neçə il bundan əvvəl 

dünya iqtisadi və maliyyə böh-

ranı Azərbaycan iqtisadiyyatına 
da təsirsiz ötüşməmiş, əhalinin 
sosial cəhətdən həssas qrupunun 
ödəmə qabiliyyətinin zəifləməsinə 
təsir göstərmiş, nəticədə kre-
dit təşkilatlarından borc alan 
vətəndaşların bank sistemi 
qarşısında öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsində müəyyən çətinliklər 
yaranmışdır. 

Dövlətimizin başçısı fevralın 
25-də Prezident yanında keçirilən 
iqtisadi və sosial məsələlərlə 
bağlı müşavirədəki çıxışında bu 
məsələyə toxunmuş, problemli 
kreditlərlə əlaqədar hökumət 
üzvlərinə müvafiq göstərişlər 
verdiyini, təkliflər paketi hazırlandı-
ğını, işin son mərhələdə olduğunu 
diqqətə çatdırmışdır. 

Ölkə rəhbəri bu il fevralın 
28-də imzaladığı “Azərbaycan 
Respublikasında fiziki şəxslərin 
problemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Fərmanla vətəndaşların kredit 
problemini birdəfəlik həll etdi. 
Dövlətimizin başçısı bununla 
da xalqa xidmətin ən yüksək 
nümunəsini göstərdi.

Fərmana əsasən, fiziki 
şəxslərin banklara 10 min ABŞ 
dollarınadək xarici valyutada olan 
əsas kredit borclarının devalvasi-
ya ilə bağlı manatla artmış hissəsi 
qiymətləndirilərək Mərkəzi Bankın 
elan etdiyi məzənnəyə uyğun 
olaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına üç aydan gec olma-
yaraq manatla ödəniləcək. Bu 
fərman ümumilikdə 800 min nəfər 
vətəndaşı əhatə edəcək.

İslahatlar daha da 
dərinləşəcək

Prezident İlham Əliyev Novruz 
bayramı münasibətilə təbrikində 
növbəti islahatların da anonsu-
nu verib. Vurğulayıb ki, islahatlar 
yalnız iqtisadi və sosial sfera ilə 
kifayətlənməyəcək: “İslahatlar 
dərinləşəcək. İslahatlara alternativ 
yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi 
islahatlar, sosial sahədə islahat-
lar, məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatlar, – artıq müvafiq göstərişlər 
verilib və sənədlər paketi hazırla-
nır, – təhsil, səhiyyə sahələrində, 
hər bir sahədə, Azərbaycan yeni 
dövrə qədəm qoyub. Azərbaycan 
yeniləşir, Azərbaycan güclənir və 
müasirləşir. Biz dərin milli-mənəvi 
köklər üzərində güclü dövlət qurmu-
şuq. Azərbaycan tarixdə heç vaxt 
indiki qədər güclü olmamışdır. An-
caq o demək deyil ki, əldə edilmiş 
bu nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. 
Əldə edilmiş nailiyyətlər bizi 
gələcəyə daha da nikbin baxmağa 
həvəsləndirir, buna sövq edir”.

Bütün bunlar isə onu göstərir 
ki, ölkə Prezidentinin həyata 
keçirdiyi islahatlar məhz dövlətin 
və xalqın maraqlarına xidmət 
edir. Ən əsası dövlət hər addım-
da öz vətəndaşının yanındadır. 
Dövlət başçısının elan etdiyi yeni 
islahatların isə təhsil, səhiyyə, 
məhkəmə və digər sahələrdə 
də dəyişikliklərə yol açacağı, 
vətəndaş məmnunluğunun daha 
da möhkəmlənəcəyi şübhəsizdir. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

– Cənab polkovnik, Aprel 
döyüşlərinin 3-cü ildönümündə Ali 
Baş Komandanın Müdafiə Nazirliyinin 
N saylı hərbi hissəsi ilə tanış olması 
və hərbi təlimi izləməsi ordumuzun 
döyüş ruhuna necə təsir edir?

– Bildiyiniz kimi, Prezident, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyev hər zaman 
ordumuzun hərbi hazırlığı, keçirilən 
təlimlərlə maraqlanır, hərbi hissələrə 
baş çəkərək əsgər və zabit heyəti ilə 
görüşür, onların vəziyyəti və qayğıları 
ilə maraqlanır, döyüş hazırlığına və 
sosial məsələlərinə diqqət yetirir. Bu 
gün Azərbaycan Ordusu Cənubi Qaf-
qazda birinci sayılır, dünya ordularının 
sırasında güclülər arasındadır. Bu da 
təsadüfi deyil, ölkəmizin hərbi sahədə 
belə bir nailiyyət qazanması Ali Baş 
Komandanımızın diqqət və qayğısının, 

ordu ilə bağlı islahatlarının nəticəsidir. 
Azərbaycan Ordusunun təlimlərdə 
və paradlarda yüksək səviyyədə 
çıxışı və xüsusilə də keçən il Silahlı 
Qüvvələrimizin yaradılmasının 100 illi-
yi ilə bağlı paradda nümayiş etdirilmiş 
hərbi texniki və hərbi heyətin çıxışları 
Milli Ordumuzun qüdrətini bütün dün-
yaya nümayiş etdirdi. Bu gün fəxr edi-
rik ki, Azərbaycan Ordusunun zabitləri 
təkcə öz ali hərbi məktəblərimizdə 
deyil, eyni zamanda xarici ölkələrin 
nüfuzlu məktəblərində hərbi biliklərini 
artırır, NATO-nun kurslarında təlimlər 
keçir, qayıtdıqdan sonra hərbi 
xidmətlərini daha yüksək səviyyədə 
davam etdirirlər. Sözsüz ki, bu, ordu-
muzun nüfuzunu və gücünü daha da 
artırır, aparılan işlər zabit və əsgərlərin 
mənəvi-psixoloji durumuna da müsbət 

təsirini göstərir. Prezidentimizə 
təşəkkür edirik ki, hər dəfə əsgər və 
zabitlərimizin sosial şəraitindən tutmuş, 
döyüş qabiliyyətinə qədər hər bir sahə 
ilə maraqlanır, tövsiyə və tapşırıqlarını 
verir. Ordumuzun daha da güclənməsi 
bu gün ölkə rəhbərliyi qarşısında duran 
əsas məsələlərdəndir. Prezidentin ap-
relin 2-də N saylı hərbi hissəsinə səfəri 
də bunu bir daha sübut edir. 

– Təlimin Aprel döyüşlərinin 
ildönümü günlərində keçirilməsi 
təsadüfdür, yoxsa?...

– Məncə, təsadüf deyil. Aprel 
döyüşləri bir daha işğalçı ölkə olan 
Ermənistana və bütün dünyaya mesaj 
verdi ki, Azərbaycan yüksək hərbi 
gücə malikdir və istənilən anda torpaq-
larımızı işğaldan azad etməyə hazır və 
qadirdir. Bu gün bu təlimləri keçirməklə 

bir daha anlatmaq istəyirik ki, əgər 
münaqişə sülh danışıqları ilə həll 
 olunmazsa, Azərbaycan ərazi bütöv-
lüyünü öz ordusunun gücü sayəsində 
bərpa edəcək, Qarabağı işğaldan 
təmizləyəcək. Biz işğal altında olan 
ərazilərimizi separatçılardan, terror-
çulardan azad etməyə qadirik. Bunun 
üçün belə təlimlərin mütəmadi olaraq 
keçirilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. İş-
ğalçı ölkə hiss etməlidir ki, sülh yolu ilə 
münaqişə həllini tapmasa, Azərbaycan 
haqlı mübarizəsini hərbi yolla davam 

etdirib, öz ərazilərini geri qaytaracaq.
– Bu cür təlimlərin keçirilməsi 

əsgər və zabitlərin hərbi-texniki 
avadanlıq və silahlarla davranış 
qaydalarına yiyələnmələrinə necə 
təsir edir? 

– Hər il ordumuzun maddi-texniki 
bazası, silahları yenilənir, ölkəmiz 
ABŞ, İsrail, Belarus, Rusiya və digər 
dövlətlərdən ən müasir silah-sursat 
alır. Bundan başqa, artıq ölkəmiz 
özü də hərbi sənayenin inkişafına 
diqqət ayırır və silah istehsal edir. Bu 

cür təlimlərin əhəmiyyəti ondadır ki, 
əsgər və zabitlərimiz hərbi silah və 
texnika ilə davranış vərdişlərini daha 
da təkmilləşdirir, hücum taktikalarını 
öyrənirlər. 

Aprel döyüşlərində bizim təşkilatın 
veteran döyüşçüləri öz təcrübə və 
biliklərini əsgərlərimizlə bölüşmək 
üçün müraciət ünvanladılar. Bu-
nunla da onlarla mənəvi baxımdan 
birgə olduqlarını nümayiş etdirdilər. 
O günlərdə Vətənin taleyüklü 
məqamında veteranlarımız da ön 
cəbhədə döyüşmək istəyirdilər. Fəxr 

edirik ki, ordumuzda peşəkar zabit və 
əsgərlərimizin döyüş əhvalı yüksəkdir. 

Veteran döyüşçülərimiz gənclərlə, 
əsgər və zabitlərlə mütəmadi ola-
raq görüşür, öz təcrübə və biliklərini 
bölüşürlər, onlara hər zaman mənəvi 
dəstək göstərirlər. Çünki əsgər hər 
zaman hiss etməlidir ki, onun arxasında 
xalqı, ehtiyatda olan zabitləri, veteran 
döyüşçüləri dayanıblar. Vətənimizin 
bütövlüyü, ordumuzun möhkəmlənməsi 
bu cür vətənpərvər, hazırlıqlı əsgər və 
zabit heyətindən asılıdır.

Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

Təlimlər ordumuzun 
daha da güclənməsinə 
xidmət edir

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 
 Komandanı, Prezident İlham Əliyevin ap-

relin 2-də Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində olması, 
hərbi hissədə aparılan yenidənqurma işləri ilə ta-
nışlığı və hərbi təlimi izləməsi Azərbaycan Ordu-
sunun istər maddi-texniki, istərsə də döyüş ruhu 
baxımından yüksək olduğunu bir daha nümayiş 
etdirdi. Yüksək səviyyədə keçmiş təlim həm də 
işğalçı dövlətə ciddi mesaj hesab edilir. Azərbaycan 
Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr 
Veteranları Təşkilatı sədrinin müavini, ehtiyatda olan 
polkovnik Cəlil Xəlilovla söhbətimiz bu barədə oldu:

Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi inkişafın 
sürətləndirilməsi və bunun nəticəsində maliyyə 
imkanlarının genişlənməsi sosial sahədə dövlət 

siyasətinin daha uğurla reallaşdırılmasını təmin edir. 
Hazırda bu, sözügedən istiqamətdə tədbirlərin ardıcıl şəkildə 
həyata keçirilməsi prosesində daha aydın müşahidə olunur. 

İslahatların yeni mərhələsində
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Məcburi köçkünlər dövlət başçısının 
bu qayğısını heç vaxt unutmayacaqlar

– Kürdəxanıda yeni yaşayış 
kompleksinin istifadəyə verilməsi 
Azərbaycan dövləti, şəxsən 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
tərəfindən qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinə göstərilən böyük diqqət və 
qayğının növbəti təzahürüdür. Bu 
xəbər hər birimizi çox sevindirdi. 

Ölkə Prezidenti çıxışında 
haqlı olaraq qeyd etdi ki, bu gün 
Azərbaycan dövlətinin siyasətinin 
mərkəzində ölkə vətəndaşı dayanır. 
Məcburi köçkünlərin problemləri isə 
iqtidar üçün prioritet məsələdir. 

Dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd 
etmək lazımdır ki, ulu öndər Heydər 
Əliyev qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinin problemlərinə böyük 
qayğı ilə yanaşırdı. Təsadüfi de-
yil ki, Biləsuvar rayonu ərazisində 
məskunlaşan cəbrayıllı köçkün ailələri 
üçün ilk şəhərcik ümummilli liderin 
təşəbbüsü ilə salınmışdı.

O vaxt Dövlət Neft Fondundan 
ilk ödəmələr məhz bu məqsədlər 
üçün ayrılmışdı. Ulu öndərin müdrik 
siyasətini Prezident İlham Əliyev 
böyük uğurla davam etdirir. Dünyanın 

heç bir ölkəsində qaçqın və məcburi 
köçkünlərə müstəqil Azərbaycanda 
olduğu qədər qayğı göstərilmir. 

Mən Cəbrayıl rayonunun hazırda 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı 
altında olan Veysəlli kəndindənəm. 
Bizim kənddən olan köçkün 
ailələrinin böyük bir qismi dövlətimiz 
tərəfindən əsasən Biləsuvar və 

Bakıda inşa olunan qəsəbə və 
şəhərciklərdə məskunlaşıblar. Biz, 
məcburi köçkünlər, dövlətimizin 
göstərdiyi bu qayğını heç vaxt unut-
mayacağıq. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda hər bir uşağa bərabər  
imkanların yaradılması üçün ciddi islahatlar aparılır

Konqresin məqsədi 
ictimaiyyətin diqqətini fərqli 
özəllikləri olan uşaqların inkişafına 
və təlim-tərbiyəsinə yönəldərək 
valideynlər, mütəxəssislər və 
pedaqoqlar arasında dialoq qur-
maq və inklüziv cəmiyyətin dövlət 
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inki-
şaf təmayülünü dəstəkləməkdir.

Konqresdə çıxış edən Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri Hicran 
Hüseynova  uşaq hüquqlarının 
qorunmasının dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətlərindən biri 
olduğunu qeyd edib və görülən 
işlərdən danışıb: “Ölkə başçı-
sının apardığı uğurlu siyasətin 
nəticəsi olaraq uşaq hüquq-
larının müdafiəsi sahəsində 
əsaslı nailiyyətlər əldə olunub. 
Ölkəmizdə uşaq hüquqlarının qo-
runması üçün güclü qanunvericilik 
bazası mövcuddur. Azərbaycanda 
hər bir uşağa bərabər imkan-
ların yaradılması, təhsil, tibb, 
istirahət və digər xidmətlərin daha 
əlçatan olması üçün ciddi isla-
hatlar aparılır. Dövlət tərəfindən 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
və 16 yaşadək əlilliyi olanlara 
sosial müavinətlər verilir. Artıq 4 
ildir ki, autizmli uşaqlara sosial 
müavinət təyin edilib. Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün 
gördüyü işləri xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Bütün uşaqlar üçün, 
əsasən də xüsusi qayğıya ehti-

yacı olan, ailələrini itirmiş azyaş-
lılar, münaqişədən zərərçəkmiş 
bölgələrdə yaşayanların müdafiəsi 
ilə bağlı müxtəlif layihələr həyata 
keçirilir. Uşaq hüquqlarının 
müdafiəsi üzrə ciddi nəzarət və 
monitorinq mexanizmi də yaradılıb 
ki, bu da müvafiq dövlət qurumları-
nın uşaqlara dair məsələləri daha 
çox diqqətdə saxlamalarına səbəb 
olub. Həmçinin uşaq hüquqla-
rının həyata keçirilməsinə dair 
elektron məlumat bankı yaradılıb, 
bütün rayonlarda uşaqlara qarşı 
zorakılıq faktlarının aşkarlanması 
üzrə monitorinq qrupları fəaliyyət 
göstərir”.

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri 
Zaur Əliyev ölkəmizdə xüsusi qay-
ğıya ehtiyacı olan uşaqlara qayğı 
ilə yanaşıldığını, problemlərinin 
həlli istiqamətində zəruri addımlar 
atıldığını bildirib: “Dövlətimiz uşaq-
ların sağlam inkişafı üçün daim 
müvafiq tədbirlər görür. Bu ba-
xımdan ötən ilin sonlarında “Tibbi 
sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununu xüsusi 
vurğulamaq istərdim. Qanuna 
əsasən, Azərbaycan vətəndaşı 
olan 18 yaşınadək şəxslər, 
ərazi poliklinikalarında və qadın 
məsləhətxanalarında qeydiyyat-
dan keçmiş hamilələr icbari tibbi 
sığorta haqqından azaddırlar. 
Onlar üçün müəyyən edilmiş 
illik tibbi sığorta haqqı – 120 
manat dövlət büdcəsi hesabına 
ödəniləcək. İcbari tibbi sığortanın 
tətbiq edildiyi ərazilərdə yaşa-

yanların 27 faizini uşaqlar təşkil 
edir. Onlar icbari tibbi sığortanın 
baza zərfinə daxil olan 1829 
tibbi xidmətdən ödənişsiz istifadə 
hüququna malikdirlər. Pilot layihə 
müddətində agentlik Mingəçevir 
şəhəri, Ağdaş və Yevlax rayon-
larında rəsmi qeydiyyatda olan 
və anadangəlmə ürək qüsuru ilə 
doğulan 37 uşağın əməliyyat olun-
masını təmin edib”. 

Təhsil nazirinin müavini İdris 
İsayev çıxış edərək sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqların 
təhsil almasına dair atılan ad-
dımlar barədə danışıb: “Dünya 
əhalisinin 15 faizi əlilliyi olan 
şəxslərdir. Onlardan 93 milyon 
nəfəri 14 yaşadək olan uşaqlardır. 
Azərbaycanda 18 yaşadək uşaq-
lar arasında sağlamlıq imkanları 
məhdud olanların sayı təxminən 
70 mindir. Həmin şəxslər xüsu-
si qayğıya ehtiyacı olan təbəqə 
kimi daim diqqət mərkəzindədir. 
Onların bütün hüquqları digər 
şəxslərlə bərabər dövlət tərəfindən 
təmin edilir. Həmin uşaqların 
təhsilalma hüquqları da konstitusi-

on hüquqlardan biridir. Ölkəmizdə 
“Sağlamlıq imkanları məhdud 
şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu qəbul edilib. 
Həmçinin Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
“2018–2024-cü illərdə Azərbaycan 
Respublikasında sağlamlıq imkan-
ları məhdud şəxslər üçün inklü-
ziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı” hazırlanıb və ölkə 
başçısının sərəncamı ilə təsdiq 
edilib. İnklüziv təhsil uşaqların 
fiziki, psixi, intellektual və digər 
xüsusiyyətlərindən asılı olmaya-
raq onların öz həmyaşıdları ilə 
məktəbdə eyni sinifdə təhsilə cəlb 
edilməsidir. Sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlar dərs prosesində 
digər həmyaşıdları ilə birgə 
iştirak etdikdə, onların arasın-
da bir-birinə qarşı anlaşma və 
hörmət hissi inkişaf edir, həmçinin 
onların həyata və cəmiyyətə 
fəal inteqrasiyası təmin edilir. 
Azərbaycanda 15 ümumtəhsil 
məktəbi, 13 məktəbəqədər təhsil 

müəssisəsində 268 nəfər əlilliyi 
olan uşaq inklüziv təsirə cəlb 
edilib. Bu gün də həmin təhsil 
müəssisələrində inklüziv təhsil 
davam edir. Təhsil Nazirliyi 
UNICEF-lə birgə “İbtidai təhsil 
səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin 
tətbiqi” layihəsinin icrasına başla-
yıb, paytaxtın dörd məktəbində 54 
nəfər sağlamlıq imkanları məhdud 
şagird inklüziv təhsilə cəlb olunub, 
onların xüsusi təhsil ehtiyacları 
qiymətləndirilib, fərdi təlim proq-
ramları hazırlanıb və müəllimlər 
təlimlərə cəlb edilib. Eyni zaman-
da, cari tədris ilində sağlamlıq im-
kanları məhdud 10 minədək uşaq 
xüsusi təhsil müəssisələrində dərs 
alır”.  

Heydər Əliyev Fondunun 
Beynəlxalq Əlaqələr Departa-
mentinin rəisi Soltan Məmmədov 
Fondun sağlamlıq imkanı məhdud 
uşaqların və gənclərin sağlam-
lıqlarının mühafizəsinə, təhsil 
almalarına, sosial problemlərinin 
həllinə xüsusi diqqət yetirdiyini 
diqqətə çatdırıb: “Bu istiqamətdə 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq-
ların tərbiyəsi, təhsili, inkişafı üçün 
güclü maddi-texniki baza ilə təmin 
olunmuş mərkəzlərin yaradılma-
sı, həmin mərkəzlərdə yüksək 
səviyyəli xidmətlərin göstərilməsi 
üçün müxtəlif layihələr həyata 
keçirilir. Azərbaycan Respublikası-
nın Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  
Mehriban Əliyeva və vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyeva müntəzəm 
olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı 
olan uşaqların təlim-tərbiyə və 
tibbi xidmət aldığı müəssisələrə 
baş çəkir və orada uşaqlar üçün 
yaradılmış şərait, uşaqların tibbi 
bərpa və təlim-tərbiyə prosesləri 
ilə yaxından tanış olurlar”. 

Departamentin rəisi təhsil 
sahəsində aparılan siyasətin 
icrasına dəstək məqsədilə Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən bir sıra 
proqram və layihələrin uğurla icra 
olunduğunu da qeyd edib. 

BP-nin əlaqələr, xarici işlər, 
strategiya və region üzrə vitse-
prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, xü-
susi qayğıya ehtiyacı olan uşaqla-

rın cəmiyyətə vaxtında və düzgün 
inteqrasiyası və adaptasiyasına 
yönəlmiş tədbirlərin təqdirəlayiq 
olduğunu qeyd edib. O, təmsil 
etdiyi qurumun cəmiyyətin 
ictimai-sosial həyatında fəal 
iştirak etdiyini və əsasən təhsil 
sahəsindəki təşəbbüsləri 
dəstəklədiyini bildirib: “İnklüziv 
təhsil də belə təşəbbüslərin tərkib 
hissəsidir. Son layihələrdən biri 
“Birgə və Sağlam” İctimai Birliyi ilə 
həyata keçirdiyimiz “Autizm spektr 
pozuntusu olan şəxslərə dəstək” 
layihəsidir. İlk dəfə məhz bu layihə 
çərçivəsində autizmli şəxslər üçün 
milli məlumat bazasının yaradıl-
ması, o cümlədən həmin bazaya 
və beynəlxalq standartlara uyğun 
təlim modullarının hazırlanması 
və valideynlərin cəlb edilməsi ilə 
təlimlərin təşkili nəzərdə tutulub. 
Məqsədə çatmaq üçün layihəyə 
beynəlxalq ekspertlər də cəlb 
olunub”. 

Konqres panel müzakirələrlə 
davam etdirilib. 

Qeyd edək ki, Tədbir 
Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi, Heydər Əliyev 
Fondu, İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Res-
publikasının Ailə, Qadın və Uşaq 
problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, 
Azərbaycan Respublikasının Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin dəstəyi ilə keçirilib.

Konqresin baş tərəfdaşı 
qismində BP çıxış edib. Tədbir 
Shokki Mokki brendi, həmçinin 
“Halliburton”, “ACE Group Consul-
tants”, “Art Trio”, “Credo” və “CTS 
Translation” şirkətləri tərəfindən 
dəstəklənib. Təşkilati dəstək 
“Birgə və Sağlam” İctimai Birliyi 
tərəfindən göstərilib. 

AZƏRTAC

Xatırladaq ki, məcburi köçkünlərin maddi 
rifahının yüksəldilməsi, sosial müavinətlərinin 
artırılması istiqamətində son illər ərzində bir 
sıra mühüm tədbirlər görülüb. Bu işlərin davamı 
olaraq Prezident İlham Əliyev bu il fevralın 26-da 
“Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan 
şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılması 
haqqında” Sərəncam imzalayıb. Həmin sənədə 
əsasən, vahid aylıq müavinətin məbləği aprelin 
1-dən 50 faiz artırılıb.

Bütün bunları məcburi köçkünlər yüksək 
minnətdarlıq hissi ilə qarşılayır, belə münasibətə, 
qayğıya görə öz Prezidentinin ətrafında sıx 
birləşərək, tezliklə işğaldan azad ediləcək bütün 
torpaqlarımızda Lələtəpədə olduğu kimi üçrəngli 
bayrağımızın dalğalanacağına əminliklərini 
bildirirlər.

Günəş HÜSEYNOVA, məcburi köçkün:
– Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi 

köçkün ailələri üçün yeni yaşayış kompleksinin 
istifadəyə verilməsi mərasimi uzun illər yaddaşım-
dan silinməyəcək. Dövlətimizin başçısı möhtərəm 
İlham Əliyevin biz məcburi köçkünlərlə səmimi 
görüşündən, açılış mərasimindəki çıxışından bir 
daha əmin olduq ki, Azərbaycan Prezidenti öz doğ-
ma torpağından, yurd-yuvasından didərgin düşən, 
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən insanların 
himayədarı, dayağıdır. 

Ömrümüzün o məşəqqətli illərində ulu 
öndər Heydər Əliyev imdadımıza yetdi, qaçqın 
və məcburi köçkünlərə xüsusi diqqət və qay-
ğı göstərdi. Dahi şəxsiyyət bizim yaşayışımızı 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə çox sayda qanun və 
sərəncam imzaladı, məskunlaşdığımız çadır 
şəhərciklərinə gedərək, şəraitimizlə yaxından tanış 
oldu, çətinliklərimizi özünün bir nömrəli problemi 
adlandırdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi 
kursunu uğurla davam etdirən cənab Prezident 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən illər ərzində 
qaçqın və məcburi köçkünlərin probleminin həllini 
daim diqqət mərkəzində saxlayıb. Belə ki, əsası 
ulu öndər tərəfindən qoyulan neft strategiyası öz 
bəhrəsini verdiyi vaxtdan ilk vəsait qaçqın və 
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin 
yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Respublikamızın 

müxtəlif bölgələrində məcburi köçkünlər üçün 
yeni, müasir tipli qəsəbələr salınıb. Dövlətimizin 
başçısı həmin qəsəbələrin açılışında şəxsən 
iştirak edib, məcburi köçkünlərlə görüşüb, 
hökumətin bu sahədə reallaşdırdığı tədbirlərlə 
bağlı onlara məlumatlar verib, insanların 
problemləri ilə dərindən maraqlanıb.

Kürdəxanı qəsəbəsində yeni yaşayış komp-
leksinin istifadəyə verilməsi mərasimində 
möhtərəm İlham Əliyevin məcburi köçkünlərlə 
görüşündə mən də iştirak edirdim. Oradakı 
çıxışımda dövlətimizin başçısına, Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevaya bizim üçün 
yaradılan gözəl şəraitə görə dərin təşəkkürümü 
bildirdim. Eyni zamanda, biz istifadəyə verilən 
bu mənzillərdə müvəqqəti yaşayacağımızı, işğal 
edilən rayonlarımızın tezliklə azad olunacağını, 
üçrəngli bayrağımızın Şuşada, Qarabağda dalğa-
lanacağını, o cənnət diyarımızda geniş miqyasda 
tikinti-abadlıq işləri görüləcəyini vurğuladım. 

Gülmurad EYVAZOV, məcburi köçkün:
– Cənab Prezidentə qəzetiniz vasitəsilə biz 

məcburi köçkünlərə hər zaman yüksək qay-
ğı və diqqət göstərdiyinə görə dərin hörmət 
və təşəkkürümü bildirirəm. Dövlət başçımı-
zın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı siyasətini, bu istiqamətdə 
atdığı addımları dəstəkləyir, hər zaman yanın-
da olduğumuzu, işğal altındakı torpaqlarımızın 
azad ediləcəyi ilə bağlı əmrinə dərhal cavab 
verəcəyimizi vurğulayıram. 

Onu da deyim ki, möhtərəm Prezidentimizin 
Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri 
üçün yeni yaşayış kompleksinin istifadəyə 
verilməsi mərasimindəki çıxışını diqqətlə 
dinlədim. Dövlətimizin başçısı dedi ki, bu gün 
Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordu-
lar sırasındadır. Aprel döyüşləri də bunu göstərdi. 
Sübut olundu ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 
istənilən yolla bərpa edə bilər... Cocuq Mərcanlıya 
uzun fasilədən sonra qayıdan vətəndaşlar, o 
cümlədən yeniyetmələr, uşaqlar, - o insanlar ki, 
heç vaxt orada olmayıblar, onlar qayıdıblar oraya, 
- onu göstərir ki, hər bir məcburi köçkün torpaqlar 
işğaldan azad olunandan sonra öz doğma yurdları-
na qayıdacaqdır.

Biz də buna ürəkdən inanır və o günün çox da 
uzaqda olmadığına əminliyimizi bildiririk.

Söhbəti hazırladı: 
Vaqif BAYRAMOV, 

“Xalq qəzeti” 

 � Bu il aprelin 5-də Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakının Kürdəxanı 
qəsəbəsində 810 məcburi köçkün ailəsi üçün 
yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verildi. Dövlət 
başçısı tədbirdə çıxış edərək ölkəmizdə bu sahədə 
görülən davamlı işlər barədə geniş məlumat verdi 
və yeni mənzillərə köçənləri ürəkdən təbrik etdi. Bu 
barədə Cəbrayıl rayonunun Veysəlli kəndindən olan 
məcburi köçkün Arif Məhidov bunları dedi: 

Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində ölkə üzrə 
məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 
103-cü müasir yaşayış kompleksinin 

istifadəyə verilməsi, Prezident İlham Əliyevin 
açılış mərasimində iştirak etməsi bir daha onu 
göstərdi ki, bu kateqoriyadan olan insanların 
problemləri, onların həyat şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması daim diqqət mərkəzindədir.

Məcburi köçkünlərin böyük bir 
qrupu mənzillə təmin olundu

Növbəti diplomatik uğur
S.Fətəliyeva bildirib ki, Vya-

nada Azərbaycan Prezidenti ilə 
Ermənistanın baş naziri arasında 
2 saatdan artıq təkbətək görüş 
keçirildi. Daha sonra görüşə 
həmsədrlər və 2 ölkənin xarici 
işlər nazirləri də qatıldılar: “Bu 
görüşün keçirilməsi və danışıqla-
rın formatının dəyişməz qalması 
Azərbaycanın növbəti diploma-
tik uğurudur. Azərbaycanın və 
möhtərəm Prezidentimizin möv-
qeyi qəti və birmənalıdır: Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunmalı, Ermənistan qoşunları iş-
ğal olunmuş ərazilərdən çıxarılma-
lı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
suverenliyi təmin olunmalıdır”. 

Deputat, həmçinin qeyd edib ki, 
 Prezident İlham Əliyevin Avstri-
yaya işgüzar səfəri çərçivəsində 
bu ölkənin Federal Kansleri, 
Avstriya Prezidenti və vitse-kans-
leri ilə keçirdiyi görüşlər iki ölkə 
arasında yüksək səviyyəli  siyasi 
əlaqələrin mövcudluğundan 

xəbər verir: “Azərbaycan milli 
maraqlara əsaslanan, praqma-
tik və çoxvektorlu xarici siyasət 
həyata keçirir. Ölkəmiz ikitərəfli 
münasibətlərini uğurla inkişaf 

etdirir. Bu kontekstdə Avstriya 
ilə münasibətlərin inkişafına 
xidmət edən addımları xüsusi 
vurğulamaq lazımdır. Bəhs olunan 
görüşlər tərəflər arasında müxtəlif 

sahələrdə əlaqələrin inkişafı baxı-
mından olduqca əhəmiyyətlidir”. 

S.Fətəliyeva əlavə edib 
ki, Avstriya Azərbaycanla 
əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət 
verir: “Ümumiyyətlə, bu səfər 

Azərbaycan–Avstriya 
əlaqələrinin hərtərəfli 
inkişaf etdirilməsi üçün 
münbit zəmin yarat-
mış oldu. Bilirsiniz ki, 
Avstriya Azərbaycanın 
Avropa İttifaqı ilə 
əlaqələrinin inkişafını 
yaxından dəstəkləyir. Bir 
məqamı xüsusi vurğu-
lamaq lazımdır ki, məhz 
Avstriyanın sədrliyi 
dövründə Azərbaycanla 
Avropa İttifaqı arasında 
tərəfdaşlıq prioritetləri 
sənədi imzalanıb. 
Bütövlükdə, səfərin iki 
ölkə arasında çoxşaxəli 
əlaqələrin inkişafı 

baxımından əhəmiyyəti yüksək 
qiymətləndirilə bilər”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

“Avstriyanın paytaxtı Vyanada Azərbaycan 
 Prezidenti və Ermənistan baş naziri arasında 
görüşün keçirilməsi bir daha təsdiqlədi ki, da-
nışıqların formatı dəyişməz qalır. Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar yalnız 
Azərbaycan Respublikası və Ermənistan arasın-
da aparılır. Ermənistan rəhbərliyi bundan öncə 
danışıqların formatının dəyişdirilməsinə dair 
məntiqsiz və absurd fikirlər səsləndirərək mani-
pulyasiya edirdi. Amma Azərbaycan buna imkan 
vermədi. Beləliklə, işğalçı ölkə rəhbərliyinin 
danışıqları pozmaq və məsuliyyətdən yayınmaq 
cəhdləri baş tutmadı”. Bu fikirləri Milli Məclisin 
beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası 
əlaqələr komitəsinin sədr müavini Sevinc 
Fətəliyeva səsləndirib. 

 � Aprelin 6-da Heydər Əliyev Mərkəzində “CEO” 
şirkəti (ceo.az), Famtram.az ailə portalı, Edutainment.
az təhsil strukturunun təşkilatçılığı ilə fərqli inkişaf 
özəllikləri olan uşaqlara həsr olunan 1-ci “Fərqli Fərdlər” 
konqresi keçirilib. 
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Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, Müdafiə və Təhsil 
nazirliklərinin rəsmiləri, Milli Məclisin 
deputatları, UNEC-in rəhbərliyi, 
şəhid ailələri və müharibə veteran-
ları əvvəlcə xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyevə ehtiramları-
nı bildirərək büstünün qarşısına 
qızılgüllər düzüb, Şəhidlər xatirə 
kompleksini ziyarət edib və abidə 
önünə əklil qoyublar.

UNEC-in əsas tədris binasının 
bayramsayağı bəzədilmiş həyətində, 
qala divarının qarşısına toplaşan 
deputatlar, generallar, zabitlər, 
əsgərlər, Müdafiə Nazirliyinin xü-
susi təyinatlı təhsil müəssisələrinin 
kursantları, eləcə də universitetin 
müəllim və tələbələri ötən il Azadlıq 
meydanında keçirilən möhtəşəm 
hərbi paradda nümayiş olunan, Aprel 
Zəfərinin qazanılmasında, həmçinin 
ötən ilin may ayında Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında Günnüt kəndinin 
azad edilməsində, mühüm strateji 
yüksəkliklərin ələ keçirilməsində, 
bununla da on bir min hektar ərazinin 
nəzarətə götürülməsində müstəsna 
xidmətləri olmuş hərbi hissələrin 
döyüş bayraqlarını alqışlarla qarşıla-
yıblar.

Tədbir iştirakçıları hərbi orkestrin 
müşayiəti ilə Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himnini birlikdə ifa 
edərək, Vətənimizə, dövlətimizə, 
bayrağımıza, Ali Baş Komandanımıza 
sadiqliklərini bir daha bildiriblər.

Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin aprel ayının 2-də 
Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı 
Qüvvələrinin hərbi hissələrindən 
birini ziyarət edərkən hərbi qul-
luqçularla görüşü zamanı Aprel 
döyüşləri barədə dediyi fikirlər 
səsucaldıcılar vasitəsilə səsləndirilib: 
“Aprel döyüşləri tariximizin şanlı 
səhifəsidir. Aprel döyüşləri bizim tarixi 
qələbəmizdir, müasir tariximizdə ən 
uğurlu hərbi əməliyyatlardan biridir. 
Bu döyüşlər göstərdi ki, Azərbaycan 
əsgəri, zabiti həm peşəkardır, həm 
Vətənə bağlıdır, həm də istənilən 
anda öz vəzifə borcunu yerinə 

yetirməyə hazırdır”.
Tədbir iştirakçıları Ali Baş Koman-

danın hər bir əmrinə hazır olduqları-
nı, dövlət başçısının daxili və xarici 
siyasətini ürəkdən dəstəklədiklərini 
və Aprel Zəfərini təzələmək üçün əmr 
gözlədiklərini alqış və səsləndirdikləri 
şüarlarla bəyan ediblər.

“Aprel döyüşlərinin Zəfər bayraq-
larına düzlən!” adlı ədəbi-musiqili-
xoreoqrafik kompozisiya tədbir 
iştirakçılarını bir bayraq altında, bir 
amal uğrunda Azərbaycan naminə 
mübarizəyə çağırıb. Respublika-
nın Xalq artisti Samir Cəfərovun, 
Əməkdar artistlər Cahangir Qurbanov 
və Ehtiram Hüseynovun, eləcə də 
digər sənət ustalarının, əsgər xoru-
nun, Azərbaycan Ordusunun İdeoloji 
və Mədəniyyət Mərkəzinin yaradıcı 
heyətinin ifa etdikləri hərbi marşlar, 
vətənpərvərlik mahnıları və döyüş 
rəqsləri tədbir iştirakçılarında işğal al-
tında olan torpaqlarımızın da tezliklə 
azad ediləcəyinə inamını artırıb. 
“Hər şey Ordu üçün, hər şey Qələbə 
üçün!” nidaları ətrafa yayılıb.

Aparıcılar: Xalq artisti Pərvanə 
Qurbanova və Əməkdar incəsənət 
xadimi Abdulla Qurbani Aprel 
Zəfərinin Azərbaycan Ordusunun 
böyük qələbəsi, xalqımızın birliyinin, 
həmrəyliyinin, vətənpərvərliyinin 

qələbəsi, o cümlədən 1993-cü ilin 
sonu, 1994-cü ilin əvvəlində Füzuli 
və Cəbrayıl rayonlarının 22 yaşa-
yış məntəqəsinin azad edilməsi ilə 
nəticələnən qələbədən uzun illər 
sonra məhz müdrik Prezidentimiz, 
qətiyyətli sərkərdəmiz İlham Əliyevin 
xalqımıza bəxş etdiyi, müasir hərb 
tariximizin ən böyük qələbəsi olduğu-
nu vurğulayıblar.

Qeyd edilib ki, gündən-günə 
möhkəmlənən, qüdrətlənən, ən mü-
asir silah-sursatlarla, zirehli texnika-
larla, artilleriya qurğuları, zenit-raket 
kompleksləri, aviasiya vasitələri ilə 
təmin edilən, peşəkar, dövlətin daimi 
diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan 
Azərbaycan Ordusu istənilən vəzifəni 
yerinə yetirməyə hazır və qadirdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin rektoru Ədalət Mu-
radov çıxış edərək Müdafiə Nazirli-
yinin birlik, birləşmə, hərbi hissə və 
xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri 
ilə sıx əlaqə saxladıqlarını, onlarla 
birlikdə silsilə vətənpərvərlik tədbirləri 
keçirdiklərini bildirib.

Rektor böyük iftixar hissi 
ilə nəzərə çatdırıb ki, həm Ap-
rel döyüşləri zamanı, həm də bu 
döyüşlərdə qazanılan Zəfərdən sonra 
bütün xalqımız kimi UNEC-in 20 
minlik kollektivi də ayaq üstə idi. Aprel 
döyüşlərində bizim məzunlarımız da 
qəhrəmanlıqlar göstərir, canlarından, 
qanlarından keçirdilər. UNEC-i bitir-
miş əsgər Mahir Mirzəyev və Tural 
Dadaşov bu döyüşlər zamanı şəhidlik 
məqamına yüksəldilər. Hər ikisi 
möhtərəm Prezidentimizin sərəncamı 
ilə ölümlərindən sonra döyüş medal-
ları ilə təltif olundular. Biz Azərbaycan 
Ordusunun hər bir uğuruna sevinir 

və qəhrəman döyüşçülərimizlə fəxr 
edirik. Biz hər an Ali Baş Komandanın 
hər bir əmrinə hazırıq!

Rektor Ə.Muradov bir neçə 
gündən sonra yenidən cəbhə 
bölgələrinə səfər edəcəklərini, 
ümumiyyətlə, Azərbaycan Ordusunun 
şəxsi heyəti ilə əlaqələrini bundan 
sonra da genişləndirəcəklərini diqqətə 
çatdırıb.

Müdafiə Nazirliyinin İdeoloji iş və 
Mənəvi-Psixoloji Təminat İdarəsinin 
rəisi–Şəxsi Heyət Baş İdarəsi rəisinin 
müavini general-mayor Rasim Əliyev 
belə bir tədbirin Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində keçirilməsinin 
heç də təsadüfi olmadığını qeyd 
edərək deyib: “UNEC-in professor-
müəllim və tələbə heyəti ordumuza 
daim mənəvi dayaqdır. Onların 
tez-tez qruplarla cəbhəyanı bölgələrə 
səfərləri, şəxsi heyətlə görüşləri, 
Vətən əsgərlərinin mənəvi-psixoloji 
hazırlığının, döyüş ruhunun və 
vətənpərvərlik hissinin daha da 
yüksəldilməsi üçün göstərdikləri 
səylər təqdirəlayiqdir. Müdafiə 
Nazirliyinin rəhbərliyi universitetin 
bu istiqamətdə fəaliyyətini həmişə 
yüksək qiymətləndirib. Ordu ilə 
xalqın mənəvi əlaqələrinin daha da 
genişləndirilməsi qarşımızda duran 
əsas vəzifələrdəndir. Bu, həm ordu-
nun gücünü artırır, həm də xalqımızın 
orduya, qələbəyə inamını daha da 
yüksəldir”.

Aktyor Toğrul Rza və Elməddin 
Məmmədov şəhid Mahir Mirzəyev və 
Tural Dadaşovun qiyafəsində tüstü-
duman içindən çıxaraq tədbir iştirak-
çılarına və valideynlərinə müraciət 
edərək “Bir də həyata qayıtsaydıq 
yenidən Vətən uğrunda şəhidliyi 
seçərdik” demələri hər bir tədbir işti-
rakçısında qürur hissi oyadıb. Şəhid 
valideynlərinin övladlarının obrazlarını 
yaradan aktyorlara sarılaraq “Vətən 
sağ olsun!” demələri duyğulu anlar 
yaşadıb.

Əməkdar incəsənət xadimi,  
Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Müdafiə 
Nazirliyinin zabiti polkovnik Abdul-
la Qurbaninin layihəsi olan “Aprel 
döyüşlərinin Zəfər bayraqlarına 
düzlən!” vətənpərvərlik bayramı işğal 
altında olan digər torpaqlarımızın da 
tezliklə azad ediləcəyinə və həmin 
bölgələrdə ucaldılan dövlət bayrağı-
mızın Azadlıq meydanına gətirilərək 
Qələbə paradında nümayiş olunaca-
ğına inamını daha da artırıb.

Hərbi vətənpərvərlik bayramı Ali 
Baş Komandana ünvanlanan “Zəfər 
marşı” ilə başa çatıb.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan əsgəri vəzifə borcunu 
istənilən anda yerinə yetirməyə hazırdır

– Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri dünya-
nın ən güclü ordularından biridir. Təsadüfi 
deyil ki, bir neçə gün bundan əvvəl açıqlanan 
reytinqlərdən birinə əsasən, Azərbaycan 
Ordusunun dünya miqyasında öz potensia-
lına görə 52-ci yerdə olduğu bildirilib. Cənab 
Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyev aprelin 2-də Müdafiə 
Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N 
saylı hərbi hissəsində olub, hərbi qulluqçular-
la görüşüb. Vaxtilə işğal edilmiş torpaqlarda 
bu gün Azərbaycan bayrağının dalğalandı-
ğını bildirib. Döyüşlər zamanı hərbçilərimizin 
göstərdiyi peşəkarlıqdan, qəhrəmanlıqdan 
söz açan Prezident demişdir: “... Azərbaycan 
əsgəri, zabiti həm peşəkardır, həm Vətənə 

bağlıdır, həm də istənilən anda öz vəzifə 
borcunu yerinə yetirməyə hazırdır. Aprel 
döyüşləri hərbi cəhətdən çox uğurlu əməliyyat 
idi. Çünki əlverişsiz mövqelərdən bizim 
hərbçilərimiz çox önəmli strateji yüksəklikləri 
işğalçılardan azad etmişlər. Eyni zamanda, 
bu döyüşlərin mənəvi-psixoloji baxımdan 
da böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki uzun illər 
ərzində Ermənistan təbliğatı belə bir mif yara-
dırdı ki, onlar hərbi cəhətdən bizdən üstün-
dür. Aprel döyüşləri bütün dünyaya göstərdi 
ki, Azərbaycan Ordusu bu gün ən yüksək 
keyfiyyətlərə malikdir və istənilən anda 
istənilən vəzifəni icra edə bilər. Ermənistanın 
yaratdığı mif tamamilə darmadağın edildi.

 Bizim mülki vətəndaşlarımız da döyüşlər 
zamanı qəhrəmanlıq göstərmişlər. Bir neçə 
mülki şəxs Ermənistanın təxribatı nəticəsində 
həlak olmuşdur, yüzlərlə ev sıradan çıxmış-
dır, yandırılmışdır. Biz bütün bu evləri qısa 
müddət ərzində bərpa etdik”. 

 Əminliklə demək olar ki, müharibə 
şəraitində yaşayan ölkəmizdə ordu qurucu-
luğunu daim diqqət mərkəzində saxlayan Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığı ilə 

hərbi hissələrimiz yenidən qurulur, Silahlı 
Qüvvələrimiz ən müasir silahlar, pilotsuz 
uçuş aparatları, hərbi texnika və digər 
müdafiə təyinatlı qurğularla tam təchiz edilir. 
Hərbi qüdrətini artıran Azərbaycan Ordusu 
bölgədə ən güclü ordudur. Hətta cəbhə 
bölgəsində, çətin keçilən və yüksəkliklərdə 
yerləşən ərazilərdəki hərbi hissə və 
bölmələrdə belə əsgərlərimiz üçün yara-
dılan şərait ordumuzun hərtərəfli inkişaf 
etdiyini deməyə əsas verir. Təbii ki, Silahlı 
Qüvvələrimizin döyüş qabiliyyətinin, onun 
mənəvi-psixoloji durumunun yüksəldilməsi 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri də 
xüsusi vurğulamaq lazımdır. Ordumuzun 
hərbi-texniki və döyüş hazırlığının yüksək 

səviyyədə olduğunu Aprel döyüşlərində 
və Günnüt əməliyyatında qazanılan hərbi 
uğurlar da aydın şəkildə göstərdi. Qürur-
verici haldır ki, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçir-
diyi uğurlu siyasəti nəticəsində bu gün 
Azərbaycan ən müasir silahları almaqla 
yanaşı, onların bir çoxunu da özü istehsal 
etmək qabiliyyətindədir. Həmin silahların 
bir hissəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən hərbi 
paradda nümayiş etdirildi.

 Fəxr edirik ki, dövlət başçısının diqqət və 
qayğısı sayəsində Azərbaycan Ordusunun 
maddi-texniki bazası sürətlə modernləşir, 
hərbi gücü daha da artır. Qətiyyətlə demək 
olar ki, ölkə başçısının ordumuzun hərbi 
qüdrəti barədə dediyi fikirlər əsgər və 
zabitlərimizin döyüş ruhunu və qələbə əzmini 
daha da artırır. Bu gün Azərbaycan əsgəri, 
zabiti istənilən anda öz vəzifə borcunu yerinə 
yetirməyə hazırdır.

Hazırladı:  
Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Təlimlər genişmiqyaslı hücum əməliyyatlarının 
keçirilməsi məqsədinə xidmət etməlidir”

Müdafiə Nazirliyindən aldığı-
mız məlumatda bildirilir ki, nazirin 
müavinləri, qoşun növləri komandanları, 
nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət 
rəisləri, birlik komandirlərinin iştirakı 
ilə keçirilən müşavirəyə videobağlantı 
vasitəsilə birləşmə komandirləri və digər 
məsul zabitlər də cəlb olunub.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı cənab İlham Əliyevin 
hərbi hissələrə səfərlərini və Ap-
rel döyüşlərinin nəticələri ilə bağlı 
səsləndirdiyi fikirləri xatırladan müdafiə 
naziri ordu qarşısında qoyulan son 
tapşırıqları müşavirə iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb.

Müdafiə naziri döyüş hazırlığı planı-

na uyğun olaraq, xüsusilə gecə vaxtı, 
döyüş şəraitinə, real əraziyə uyğun 
keçirilən təlim və məşqlərin intensivli-
yinin artırılması, şəxsi heyətin döyüş 
hazırlığı səviyyəsinin, bölmələrin döyüş 
qabiliyyətinin yüksəldilməsi, birlik və 
birləşmələrin silah, döyüş və xüsusi 
texnikasının yay mövsümündə istismar 
rejiminə keçidinə hazırlığın təşkili, eləcə 
də hərbi xidməti başa vurmuş müddətli 
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının 
ehtiyata buraxılması və hərbi xidmətə 
çağırılmış gənc əsgərlərin qəbulunun 
mütəşəkkil qaydada həyata keçirilməsi 
ilə bağlı müvafiq vəzifəli şəxslərə tapşı-
rıqlar verib.

Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərliyinin son zamanlar səsləndirdiyi 

məsuliyyətsiz çıxışlarına toxunan ge-
neral-polkovnik Zakir Həsənov bunun 
cəbhə xəttində gərginliyin artmasına 
səbəb olacağını qeyd edib. Müdafiə 
naziri plana uyğun olaraq keçirilən 
bütün təlimlərin genişmiqyaslı hücum 
əməliyyatlarının aparılması məqsədinə 
xidmət etdiyini bildirib. Nazir bü-
tün səviyyələrdən olan komandir və 
rəis heyətinə düşmənin fəaliyyətinin 
daim müşahidə edilməsi, hərəkətinin 
nəzarətdə saxlanılması, onun törədə 
biləcəyi istənilən təxribata qətiyyətli 
cavab vermələri və hər an aktiv döyüş 
əməliyyatlarının başlanmasına hazır ol-
maları barədə konkret göstərişlər verib.

“Xalq qəzeti”

Bulvar İdarəsindən verilən 
məlumata görə, tarixi faktlar 
bulvarın yaranma tarixinin apre-
lin 7-dən başladığını göstərir.

Məhz 7 aprel 1909-cu ildə 
Bakı Şəhər İdarəsinin Tikinti 
şöbəsinin rəisi Məmməd Həsən 
Hacınski Şəhər Dumasının 
iclasında Dənizkənarı bulvarın 
tikintisi ilə bağlı məsələnin 

müzakirəyə çıxarılmasına nail 
olur. M.Hacınskinin alovlu çıxı-
şı dənizkənarı bulvarın salınma-
sında önəmli rol oynayır. Apre-
lin 9-da “Kaspi” qəzetinin 77-ci 
sayında Hacınskinin dənizkənarı 
bulvarın tikintisi ilə bağlı 
iclasdakı məruzəsi çap olunur. 
O, çıxışında şəhərdə yeganə 
olan Mixaylovski bağının azlıq 

etdiyini, şəhər əhalisinin asudə 
vaxtını keçirməsi üçün geniş bir 
yerin ayrılmasının zəruriliyini 
vurğulayır. Hacınski çıxışın-
da əsaslandırırdı ki, iqtisadi 
cəhətdən də sərfəlidir – yeni 
salınacaq dənizkənarı bulvar-
dakı çiçək və sərinləşdirici 
su köşkləri şəhər büdcəsinə 
müntəzəm olaraq ayda 4-6 min 
rubl gəlir gətirəcək. Nəticədə 

Bakı Şəhər Duması bulvarın sa-
lınmasının əhəmiyyətini nəzərə 
alaraq, bu layihənin icrasına 10 
min rubl ayırır. M.Hacınskinin 
bu layihəsi bulvarın salınması 
tarixində ilk maliyyələşdirilmiş 
sənəd idi.

Aparılan tədqiqatların 
nəticəsi Azərbaycan Mil-
li Elmlər Akademiyasının 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İns-
titutuna, Memarlıq və İncəsənət 
İnstitutuna, Azərbaycan Respub-
likası Memarlar İttifaqına rəsmi 
olaraq təqdim olunub. Yekun 
olaraq bu qurumlar dənizkənarı 
bulvarın yaradılma tarixinin 7 
aprel 1909-cu ildən başlanması-
na dair müsbət rəylər veriblər.

Qeyd edək ki, bu il 
dənizkənarı bulvarın yaradıl-
masının 110 ili tamam olur. Bu 
münasibətlə il ərzində müxtəlif 
tədbirlərin keçirilməsi planlaş-
dırılır.

“Xalq qəzeti”

“Aprel döyüşlərinin 
Zəfər bayraqlarına düzlən!”

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazir-
liyi və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi-
tetinin (UNEC) birgə təşkilatçılığı ilə Aprel 

Zəfərinin üçüncü ildönümünə həsr olunmuş “Aprel 
döyüşlərinin Zəfər bayraqlarına düzlən!” devizi 
altında kütləvi vətənpərvərlik bayramı keçirilib.

Azərbaycan tarixinin qürurverici səhifələrindən 
biri olan 2016-cı ilin Aprel döyüşləri 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan 
Ordusunun hərbi potensialına və döyüş qabiliyyətinə 
görə qüdrətli ordular sırasında olduğunu bir daha 
göstərdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti 
təxribatına qarşı uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirən 
Azərbaycan Ordusu minlərlə hektar ərazini işğaldan 
azad etdi. Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış Aprel 
döyüşlərinin üçüncü ildönümü münasibətilə Müdafiə 
Nazirliyinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin N saylı hərbi hissəsində hərbçilərlə 
görüşündə həmin şanlı qələbəyə verdiyi dəyər, eləcə də Azərbaycan Ordusunun 
hərbi qüdrəti barədə fikirləri Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyətinin qəhrəmanlığına 
ən yüksək qiymətdir. Ehtiyatda olan polkovnik, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, “701 
saylı Hərbi Hissənin Veteranları” İctimai Birliyinin sədri Əzizağa Qənizadədən bu 
görüşlə bağlı fikirlərini öyrəndik. Polkovnik dedi: 

Aprelin 6-da Mərkəzi Komanda 
Məntəqəsində müdafiə naziri general-
polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə 
xidməti müşavirə keçirilib.

Bakı bulvarının yaranma tarixi ilə bağlı 
yeni sənədlər tapılıb 

Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin Milli 
Arxiv İdarəsində apardığı araşdırmalar 
nəticəsində Bulvarın yaranma tarixi ilə 
bağlı yeni sənədlər əldə edilib.



7 aprel 2019-cu il, bazar8

Bu gün də fəxr edirəm ki, məni 
elm sahəsinə gətirən, qayğılarını 
əsirgəməyən belə alim-müəllimlərdən 
dərs almışam. Müəllimlərim 
mənəviyyatca zəngin şəxsiyyətlər 
idilər. Onlar həyatda yalnız bir amala 
xidmət edirdilər: tələbələrə elmi bilik 
vermək, öz vəzifələrini layiqincə 
yerinə yetirmək! Bu isə bizim nəslin 
xoşbəxtliyi idi. Onların hər birindən 
nümunə götürməyə, onlara oxşamağa 
çalışdıq. Müəllim adını daşıyan 
hər bir kəs öz şəxsi nümunəsi ilə 
hamıya həyat dərsi keçməli, ali insan 
fenomenini formalaşdırmalı, öz ömrü 
ilə neçə-neçə ömrə örnək olmalıdır. 
Bəxtim onda gətirdi ki, sözün əsl 
mənasında, klassik səviyyədə elmi 
məktəb keçdim. Təhsil aldığım 
və sonra isə qəbul olunduğum 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, 
o cümlədən, “Azərbaycan dilçiliyi” 
kafedrası filologiya sahəsinin, dilçilik 
elmimizin ağırlıq mərkəzlərindən biri 
idi. Kafedra müdiri, görkəmli alim, 
professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə 
kimi nəhəng bir elm adamı ilə birgə 
çalışmaq mənim elmi bioqrafiyamda 
ən şərəfli bir səhifə acib. Mən bu 
müdrik zəka sahibinin yanında həqiqi 
bir elm məktəbi keçdim. Onun mənə 
verdiyi gərəkli tövsiyələr gələcək 
elmi-pedaqoji fəaliyyətimdə əsaslı rol 
oynadı.

Bu görkəmli alim ana dilinin, 
Azərbaycan türkcəsinin ürək 
döyüntülərini, qan yaddaşını 
həssaslıqla duyurdu. O, dilin keçib 
gəldiyi tarixin təkamül yollarının 
müdrik yolçusu olmaq bacarığına 
malik idi. O, Mahmud Kaşğari, 
Mirzə Kazım bəy, Bəkir Çobanzadə 
və digər elm korifeylərinin mənəvi 
varisi, ən sədaqətli, olduqca 
fədakar davamçılarından idi. Onun 
özünəməxsus dilçilik məktəbi yaradan 
müdrik bir alim ömrü, işıqlı mütəfəkkir 
obrazı daim gözlərim önündə canlanır. 
Bu cür alimlər heç vaxt unudulmur, 
həmişə xatirələrdə yaşayır. Onun elmi 
fəaliyyətində, yüksəlişində intellekt və 
istedadın, zəhmət və fədakarlığın təbii 
vəhdətinə əsaslanan özünəməxsus 
təkamül yolu mühüm rol oynamışdı. 
Bəkir Çobanzadədən, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevdən, Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlidən, Abdulla Şaiqdən 
dərs almış, Səməd Vurğun, Süleyman 
Rüstəm, Sabit Rəhman, Həmid Araslı, 
Cəfər Xəndan və başqa görkəmli elm 
və sənət adamları ilə məktəb yoldaşı 
olmuşdu. Fitrən çox böyük istedad 
sahibi olan Ə.Dəmirçizadə məhz 
belə bir mühitdə qüdrətli alim kimi 
yetişmiş, potensial imkanlarını praktik 
fəaliyyətində reallaşdıra bilmişdi. 

Professor Ə.Dəmirçizadə bizə 
“Tarixi qrammatika” və “Azərbaycan 
ədəbi dilinin tarixi” fənlərindən 
mühazirələr oxuyurdu. Biz tələbələr 
ona tarix yaşlı, tarix yaddaşlı əlçatmaz 
bir varlıq, Azərbaycan dilçilik elminin 
canlı klassiki, əfsanəvi ustadı kimi 
baxırdıq. O, qeyri-adi elmi-nəzəri 
fikirləri, analitik məntiqi, ciddi elmi 
təfəkkür tərzi ilə bizi valeh edir, 
ovsunlayır, heyrətləndirir, daxilən 
ucaldırdı. Hələ tələbəlik illərimizdən, 
yəni öz sağlığında qəlbimizdə 
heykəlləşmişdi. Öz rəftarı, geyimi, 
danışıq tərzi, münasibəti, ciddiliyi, elmi 
fədakarlığı, prinsipial, dəyişməz elmi 
mövqeyi ilə ölməz MÜƏLLİM obrazı 
yaratmışdı.

 İkinci kursda professor 
Ə.Dəmirçizadənin auditoriyaya 
ilk gəlişini səbrsizliklə gözləyir, az 
qala mifik obraza çevrilən böyük 
alimlə tanış olmağa tələsirdik. 
Bütün tələbələr kimi mən də dilçilik 
nəhənglərindən birinin, çağdaş 
dilçiliyimizin canlı klassikinin bizə dərs 
deyəcəyinin qeyri-adi həyəcanı içində 
idim. Budur, başında mil-mil araqçın, 
bəmbəyaz çöhrəsindən müdriklik 
yağan, məsumluq tökülən əfsanəvi 
professor auditoriyaya daxil olur və 
biz onun salamını alaraq heyranlıq 
dolu nəzərlərlə ona baxırıq. Qədim 
yazılı abidələrin sirlərini aça-aça 
türkün nəhəng tarixini vərəqləyən 
professorun bu yolda çəkdiklərini, 
təqib olunduğunu, təzyiqlərə məruz 

qaldığını eşitdikcə, keçib gəldiyi əzablı 
yollarla tanış olduqca ona rəğbətimiz 
daha da artır, onun özünün də canlı 
tarix olduğunu yəqin edirik.

Ə.Dəmirçizadənin dil tarixi 
sahəsində apardığı elmi tədqiqatlar 
ilk dövrdə daha çox “Kitabi-Dədə 
Qorqud”la bağlı olmuşdu. Sovet 
ideologiyasına zidd olan belə 
tədqiqatlara görə Ə.Dəmirçizadəni 
qınaq hədəfinə çəkmiş, 
türkçülüyü geniş təbliğ etməkdə 
təqsirləndirmişdilər.

Repressiya illərində qaragüruhun 
“Dədə Qorqud” eposuna qarşı heç 
bir fakta söykənməyən hücumları, 
bu dastanları xalqlar arasında 
düşmənçilik yaymaqda ittiham etməsi, 
“yuxarıların” tapşırığı ilə Bakıda 
çağrılan “Azərbaycan ziyalılarının 
respublika müşavirəsi”nin də bu 
misilsiz abidəni ləkələyib tariximizdən 
silməyə cəhd göstərməsi, Heydər 
Hüseynov, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, 
Məmməd Arif, Həmid Araslı kimi ciddi 
alimlərin təqib və təhqir olunması… 
Bütün bunlar xalqımızın həqiqi tarixini 
öyrənmək istəyənlərə, etnogenez 
problemlərinin elmi həllinə can 
atanlara, bu yolda “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dil faktına əsas tarixi, 
etnolinqvistik baza kimi söykənənlərə 
kütləvi repressiv təzyiqlər idi. Onları 
məcbur etmişdilər ki, qələmə aldıqları 
elmi əsərlərdəki mülahizələrdən imtina 
etsinlər, “buraxdıqları səhvlərini” 
boyunlarına alsınlar. Bunlarla yanaşı, 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları xalqa 
zidd, əcnəbi, yeni nəslə mənfi təsir 
göstərən zərərli bir əsər kimi orta və 
ali məktəblərin tədris proqramlarından 
çıxarılmışdı. 

Doğrudur, 1956-cı ildə despotik 
rejimin repressiya xofu tədricən 
aradan qalxandan sonra ədalət bərpa 
olundu, təqib olunan və repressiyaya 
məruz qalan bir çox insanlar bəraət 
qazandı. Yalnız bundan sonra, 
Ə.Dəmirçizadənin “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanlarının dili” adlı 
monoqrafiyası çap olundu. 

Professor Ə.Dəmirçizadənin 
ahəstə intonasiya ilə dediyi 
mühazirələr məni dilçilik sahəsinə 
doğru meyilləndirirdi. Bu mühazirələrə 
o qədər valeh olurdum və diqqət 
kəsilirdim ki, institutu bitirəndən sonra 
mən də həyatımı dilçilik elminə həsr 
etmək arzusuna düşmüşdüm.

Professor mənə qədim yazılı 
abidələrin dili ilə bağlı referat 
yazmağı tapşıranda sevincimin 
həddi-hüdudu yox idi. Mən böyük bir 
inamın sevincini yaşaya-yaşaya onu 
doğrulda biləcəyimin nigarançılığını 
da yaşayırdım. Çox illər keçəndən 
sonra, indi düşünürəm ki, professorun 
həmin işlə bağlı mənə olan etimadı 
və refereratıma verdiyi müsbət rəy 

dilçi taleyimin uğurlu xeyir-duası oldu. 
Ə.Dəmirçizadədən aldığım ilk mənəvi 
dəstək sonrakı illərdə mənim dilçilik 
elmi sahəsində qazandığım uğurlara 
yaşıl işıq yandırdı.

Məni “Nizami Gəncəvi” təqaüdünə 
təqdim edəndə Elmi Şurada 
professorun haqqımdakı müsbət 
çıxışı mənə qol-qanad verdi, gücümü 
səfərbər etdi, məqsədə doğru 
istiqamətləndirdi.  Sonralar bildim 
ki, görkəmli alim-pedaqoq dilçiliyin 
ən az toxunulmuş ədəbi dil sahəsini 
geniş tədqiq etmək üçün layiqli elmi 
kadrlar axtarışında imiş. Bəxtim onda 
gətirmişdi ki, elə ilk rastına çıxan da 

mən olmuşam.
Professor Ə.Dəmirçizadə kimi 

tələbkar bir alimin inamını qazanmaq, 
ümidini doğrultmaq şərəf işi idi. 
Kafedraya əmrimi alıb müəllim 
kimi gəldiyim günü – professor 
Ə.Dəmirçizadə ilə görüşümü və 
mənimlə ilk söhbətini heç vaxt 
yadımdan çıxara bilmirəm. 

Professor soruşdu ki, hansı 
sahəni seçib, hansı dərsləri demək 
istəyirsən?

Əvvəlcə tərəddüd etdim. Sonra isə 
çəkinə-çəkinə hansı sahəni məsləhət 
bilsə, o sahədə çalışmaq və dərs 
demək istədiyimi bildirdim. 

Professor çox asta-asta və 
özünəməxsus təmkinlə dedi ki, çox 
fənnləri yüksək səviyyədə tədris edən 
müəllimlərimiz var. Sən dil tarixi ilə 
məşğul olmalı və bu sahədə dərs 
deyib, elmi araşdırmalar aparmalısan. 

Beləliklə, “Qədim türk yazılı 
abidələrinin dili”ndən dərs deməyə 
– seminar məşğələləri aparmağa 
başladım. Eyni zamanda “Müasir 
Azərbaycan dili”ndən də məşğələlər 
aparırdım. Professorun fikri belə 
idi: “Mən dilçi yetişdirirəm. O, 
təkcə bir sahəni deyil, bütün dilçilik 
sahələrini bilməlidir”. Biz də professor 
Ə.Dəmirçizadə kimi tələbkar bir 
alimin inamını qazanmaq, ümidlərini 
doğrultmaq üçün çox ciddi şəkildə 
çalışmalı idik. Bir müddətdən sonra 
professor mənə həm də “Azərbaycan 
ədəbi dili tarixi” fənnindən öz 
seminarlarını aparmaq üçün dərs 
verdi. Elmi rəhbərim oldu. Əlimdən 
tutub dilin tarixində gəzdirdi. Bu tarixin 
qaranlıqlarından tapılan “söz”ün 
üzərində işləməyi öyrətdi. Azərbaycan 
ədəbi dilinin tarixi kimi nisbətən az 
işlənmiş, ənənəvi problem, mübahisə, 
diskussiya bolluğu ilə seçilən bir 
sahədə tədqiqat aparmağı öyrətdi. Biz, 
prof. Ə.Dəmirçizadənin yetişdirmələri 
onun qeyd və göstərişlərini eşidər, 
bilik və təcrübəsindən, davranış 
mədəniyyətindən öyrənərdik.

Ə.Dəmirçizadənin adı mənə 
bir də ona görə əzizdir ki, ömür 
yolumda onun müəllim, alim, yol 
göstərən ustad kimi böyük payı var. 
Onun professorluğundan, qayğıkeş, 
tələbkar müəllimliyindən mənim 
tələbəliyimdən başlanan doğmalıq və 
bu öyrənməyə can atan doğmalığın 
hərarəti ilə başlanan həyatımı bu 
gün Dəmirçizadə taleyinin – “Ədəbi 
dil tarixçisi” ömrünün davamı hesab 
edirəm. Məni ən çox sevindirən, 
qəlbimi qürur hissi ilə dolduran odur 
ki, ötüb keçən bütün bu illər ərzində 
həmin ömrü – unudulmaz ustadımın 
elm yolunu və onun yaratdığı, uzun 
müddət rəhbərlik etdiyi “Azərbaycan 
dilçiliyi” kafedrasının müdiri vəzifəsini 
indi mən davam etdirirəm.

1979-cu ildə professor haqq 
dünyasına qovuşdu. Türkologiya elmi 
və ədəbi ictimaiyyət nəhəng bir söz 
ustadını, fikir sahibini itirdi. Lakin onun 
dedikləri, yazdıqları dilçiliyin həmişə 
güvənc yeri olacaq. Ə.Dəmirçizadəyə 
və onun elm dünyasına həmişə 
müraciət olunacaq, ondan kömək 
istəniləcək, bu nurlu ziya çox 
qaranlıqlara işıq salacaq. Onun son 
dərəcə sanballı, müstəsna əhəmiyyətli 
elmi-nəzəri irsi dilçiliyimizin məhək 
daşlarından sayıla bilər.

Ə.Dəmirçizadə dialektologiyadan 
başqa, demək olar ki, dilçiliyin bütün 
sahələrində nüfuzlu elmi-tədqiqat 
işləri aparmış, sanballı nəticələrə nail 
olmuşdur. Alimin dil tarixi ilə bağlı 
araşdırmaları indi də bu sahənin 
söykəndiyi ən etibarlı, ən zəngin 
güvənc yeridir. Çünki o, dilə, onun 
tarixi təkamül, inkişaf yollarına canlı 

bir orqanizm kimi yanaşır, xalqımızın 
milli-mənəvi yaddaş saxlancı olan 
dilimizə müqəddəs məbəd kimi 
baxır, onu bütün qəlbi, qanı ilə duyur, 
dərk edir, qiymətləndirir, son dərəcə 
həssaslıqla, əsl övlad məhəbbəti, 
alim-vətəndaş qeyrəti ilə tədqiqata 
cəlb edir, daim həqiqətin və yalnız 
həqiqətin qulluğunda baş əyirdi. 
Professorun dil tarixi sahəsindəki 
araşdırmalarına nəzər saldıqca onun 
bu problemlərə nə qədər həssas, 
nə qədər məsuliyyətlə yanaşdığının 
şahidi oluruq.

Onun əsərlərində dilimizin tarixi 
haqqında ilk, inandırıcı məlumatlar, 

tutarlı dəlillər və təhlillər, təqdim 
olunan nəticələr, əslində, on illər 
boyu bir çox mübahisələrin, şübhə 
və gümanların, məqsədli siyasi 
manevrlərin qarşısını alırdı və təbii 
ki, bütün bunlar professora heç də 
həmişə sevinc və rahatlıq gətirmirdi. 
Dilimizin tarixini türk dilləri tarixinin 
içində axtarıb tapdığına görə 1947-ci 
ildə “Azərbaycan dilinin tarixi” (I hissə) 
əsərinin siqnal nüsxələri nəşr olunan 
kimi milli mövqeyinə görə yığışdırıldı, 
kütləvi çapı dayandırıldı.

İndi bu ürək sözlərimi yaza-
yaza düşünürəm ki, Ə.Dəmirçizadə 
xalqımıza, dilçiliyimizə nəyin və nə 
üçün lazım olduğunu bilən, bu yolda 
bütün fədakarlıqlara hazır olan böyük 
bir VƏTƏNDAŞ olub. O, sözün tam 
mənasında, Azərbaycan alimi idi.

Ə.Dəmirçizadənin “Müasir 
Azərbaycan dili” problemləri ilə bağlı 
araşdırmaları da çox qiymətlidir. 
Onun “Müasir Azərbaycan dili. Cümlə 
üzvləri” (1947), “Müasir Azərbaycan 
dilinin fonetikası” (1960), “Azərbaycan 
dili orfoepiyasının əsasları” (1969), 
“Müasir Azərbaycan dili” (I hissə) 
(1972) əsərlərində dilçiliyin bir 
sıra mühüm problemləri öz həllini 
tapmışdır. 

Üslubiyyat məsələlərinin tədqiqi 
Ə.Dəmirçizadəni 30-cu illərdən, yəni 
tədqiqatçılığa başladığı ilk illərdən 
düşündürmüşdü. M.Ə.Sabir kimi 
böyük bir satirikin dil normalarından 
istifadəsi, onun satira texnikası kimi 
məsələlərin həlli ilə başlanan üslubi 
araşdırmaları 1962-ci ildə “Azərbaycan 
dilinin üslubiyyatı” əsərində kompleks 
həllini tapmışdır ki, bu əsərin nəşri 
bütövlükdə türkologiyada hadisə 
sayılır. 

Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin on illər boyu uğurla apardığı 
ana dili – dövlət dili siyasətinin nəticəsi 
idi ki, “Müasir Azərbaycan dili” əsəri 
də böyük diqqət sahibi, uzaqgörən 
dövlət başçısının imzası ilə 1972-
ci ildə “Dövlət mükafatı” na layiq 
görülmüşdür. Bu, dilçiliyimizə, eləcə də 
digər alimlərlə yanaşı Ə.Dəmirçizadə 
əməyinə rəhbərin verdiyi böyük qiymət 
idi.

Bütün bunlar Azərbaycan 
Respublikası Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü, 
filologiya elmləri doktoru, Dövlət 
mükafatı laureatı, professor 
Ə.Dəmirçizadənin əlavə portret 
cizgiləridir. Bu portretin əsas cizgiləri 
fundamental elmi əsərlər müəllifi olan 
böyük dilçi alimin parlaq obrazını 
canlandırır, əbədiləşdirir.

Biz tələbələri, yetirmələri onu 
elm məbədinin sahibi-ixtiyarı, 
əfsanəvi idrak mücəmməsi kimi 
tanıyır və sevirdik. Ondan elmin, 
xüsusilə dil tarixinin, etimologiyanın, 
etnolinqvistikanın ən çətin suallarına 
ən sadə cavablar almaq olurdu. 
Ensiklopedik biliyi, möhtəşəm idrak 
qabiliyyəti, heyrətamiz intellektual 
səviyyəsi ilə gözümüz önündə 
heykəlləşən bu böyük alimin bircə 
dəfə sual önündə təntidiyini, donub 
qaldığını görmədik. O, mürəkkəb 
problemlərlə zəngin olan ədəbi dil 
tariximizin keçilməz yollarına yaşıl 
işıq yandırır, bağlı qapılarını açırdı. 
Dəmirçizadə dühası bu gün də 
köməyimizə çatır, əlimizdən tutur, bizə 
keçilməz yolların mənzilini, açılmaz 
qapıların açarını nişan verir.

Nizami XUDIYEV,  
filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor, Əməkdar elm xadimi
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İstedadlı alim, böyük 
müəllim, xeyirxah insan

Tələbəlik illərində alim-müəllimlərimdən – 
Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Məmmədhüseyn 
Təhmasib, Feyzulla Qasımzadə, İsmayıl Şıxlı, 

Məmmədsəlim Tahirli, Əhəd Hüseynov, Fərhad 
Fərhadov, Cavad Bağırov, Afad Qurbanov, Azər 
Hüseynov, Əbdül Əlizadə, Paşa Əfəndiyev, Xeyrulla 
Məmmədov və digərlərindən aldığım elmi bilik, zəngin 
həyat təcrübəsi mənə ömrüm boyu möhkəm dayaq oldu. 

Azərbaycanlı alim nüfuzlu 
beynəlxalq elmi jurnalın 
şef-redaktoru təyin edilib

“Neurology and 
Neuroscience Reports” 
adlı jurnal nevrologiya və 
neyroelmlər sahəsində elmi 
araşdırmalar, yeniliklərin 
təqdim olunduğu nüfuzlu 
beynəlxalq nəşrdir. Bu jurnal 
tibb elminin mühüm sahələri 
üzrə bütün dünyadan olan 
müəlliflərin məqalələrinin 
operativ çapını təşkil etmək 
üçün orijinal bir platformadır.

Jurnalda dərc olunan 
məqalələrdə nevrologiya 

və neyroelmlərlə bağlı 
yeniliklər, aktual mövzular, 
praktiki-kliniki nəticələr 
yer alır. Jurnalda verilən 
hesabatlar çərçivəsində həm 
əlyazmalar, həm tədqiqat 
işləri, eyni zamanda, qısa 
məlumatlar, kitablara 
rəylər və redaksiyaya 
göndərilmiş məktublar dərc 
olunur. Bu hesabatlar elmi 
tədqiqatçılarla yanaşı, gənc 
nevroloqlar və tələbələr 
üçün də böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Peşəkarlar 
burada neyrofiziologiya, 
degenerativ nevrologiya, 
cərrahi reabilitasiya və tibbin 
bu sahəsinə aid digər müasir 
metodlar haqqında maraqlı 
araşdırmalar və elmi işlərlə 
tanış ola bilərlər.

Belə bir mötəbər jurnalın 
rəhbərliyində – redaksiya 
heyətində professor Vaqif 
Şadlinskinin adının da 
yer alması Azərbaycan 
elminin dünyada artan 
nüfuzunun növbəti 
göstəricisidir. Azərbaycan 
Tibb Universitetində çalışan 
yüksək ixtisaslı peşəkarların 
adlarının dünya miqyaslı 
alimlərlə birgə çəkilməsi 
bir daha bu ali məktəbin 
beynəlxalq uğurlarının 
səviyyəsindən xəbər verir.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Tibb Universiteti (ATU) 
mütəxəssislərinin beynəlxalq miqyasda 
uğurları artmaqdadır. Bu günlərdə  
ATU-nun təmsilçisi növbəti uğura imza atıb. 
Belə ki, universitetin insan anatomiyası və 
terminologiya kafedrasının müdiri, əməkdar 
elm xadimi, professor Vaqif Şadlinski 
Yaponiyada işıq üzü görən nüfuzlu beynəlxalq 
elmi jurnalın şef-redaktoru təyin edilib.

Alim, pedaqoq və me-
dia təmsilçilərinin iştirak 
etdiyi müzakirədə Cəlil 
Məmmədquluzadənin 
150 illiyinin qeyd edilməsi 
barədə ölkə Prezidentinin 
sərəncamının aktuallığı və 
müstəqillik dövrünün tələbləri 
baxımından böyük ədibin 
bənzərsiz şəxsiyyətinin və 
zəngin ədəbi-publisistik 
irsinin layiqincə öyrənilməsi 
və təbliği məsələləri diqqət 
mərkəzində olmuşdur. 

Müzakirəni giriş sözü 
ilə açan fakültənin kafedra 
müdiri, professor Allahverdi 
Məmmədli bildirmişdir ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamında göstərildiyi 
kimi, Cəlil Məmmədquluzadə 
Azərbaycan ədəbiyyatının 
yeni mərhələyə 
yüksəlməsində müstəsna 
rol oynamış və bütöv bir 
ədəbi məktəb formalaşdır-
mış qüdrətli şəxsiyyətdir. 
Vətəndaş yazıçının bədii 
nailiyyətlərlə zəngin irsində 
azərbaycançılıq məfkurəsi 
dövrün ictimai-siyasi fikrinin 
aparıcı amili kimi dolğun 
ifadəsini tapmışdır. Ana 

dilinin saflığı uğrunda inadlı 
mübarizə aparmış Mirzə 
Cəlilin qələmindən çıx-
mış qiymətli dram və nəsr 
əsərləri, parlaq publisistika 
nümunələri dərin humaniz-
mi ilə yanaşı, özündə milli 
və ümumbəşəri dəyərlərin 
vəhdətini də ehtiva edir. 
Azərbaycanda və onun 
hüdudlarından kənarda 
geniş yayılaraq milli oyanışa, 
yeniləşmə hərəkatına yol 
açan və azadlıq ideyaları-
nın inkişafına qüvvətli təsir 
göstərən “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı məhz Mirzə Cəlil dü-
hasının məhsuludur.

Alim qeyd etmişdir ki, 
milli mətbuatımızın xəlqi 
əsaslarını qüvvətləndirmiş, 
azərbaycançılıq ideyala-
rını Arazın hər iki tayında 
cəsarət və fədakarlıqla 
yaymış Mirzə Cəlilin “Mol-
la Nəsrəddin” jurnalistika 
məktəbi öz zamanında 
milli istiqlal məfkurəsinin 
təntənəsinə, dövlətçiliyimizin 
bərpa edilməsinə xidmət 
etmişdirsə, sonrakı dövrdə 
milli jurnalistikamızın de-
mokratik ənənələrinin 

qorunub-yaşadılmasında, 
xalq işinə sadiq, qələmi 
ilə müstəqilliyin bərpasına 
və qüvvətləndirilməsinə 
kömək edən jurnalistlərin 
yetişdirilməsində, onların 
qeyrətli fəaliyyətində başlıca 
qaynaqlardan biri olmuşdur. 
Müstəqillik dövründə isə bö-
yük “Molla Nəsrəddin” irsi və 
mübarizə timsalı daha artıq 
dərəcədə aktuallıq kəsb edir. 
Əlamətdar yubiley barədə 
dövlət başçısının sərəncamı 
məhz bu yöndə tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsinə yol 
açmışdır.

Müzakirələrdə çıxış 
edən fakültə dekanı Vüqar 
Zifəroğlu, kafedra müdirləri 
Cahangir Məmmədli və 

Şamil Vəliyev, profes-
sorlar Nəsir Əhmədli 
və Alxan Məmmədov, 
dosentlər Sima Rəhimova 
və Aygün Əzimova, 
əməkdar jurnalistlər Tahir 
 Aydınoğlu və Akif Aşırlı 
Cəlil Məmmədquluzadənin 
məfkurəvi yaradıcılığının, 
onun mübariz şəxsiyyətinin 
jurnalistika təhsili alan 
tələbələr, mediada çalı-
şan yazarlar üçün misilsiz 
ideya və sənətkarlıq məktəbi 
olmasını, bu yöndə yeni 
yanaşmaların zəruriliyini 
vurğulamışlar. Onlar Cəlil 
Məmmədquluzadə və “Molla 
Nəsrəddin” irsinin daha 
dərindən öyrənilməsinin 
nəzəri və təcrübi 
məsələlərindən də söz 
açmış, yubiley tədbirlərinin 
bu axarda keçirilməsinin 
vacibliyini söyləmişlər.

Müzakirələrdə Cəlil 
Məmmədquluzadənin növbəti 
yubileyinin daha yüksək 
səviyyədə keçirilməsi ilə 
bağlı təkliflər də səslənmiş, 
bunun üçün Mədəniyyət 
Nazirliyinin, AMEA Ədəbiyyat 
İnstitutunun, Yazıçılar Bir-
liyinin, Mətbuat Şurasının, 
Teleradio şirkətlərinin və 
qəzet-jurnal redaksiyalarının 
əlbir, məqsədyönlü, səmərəli 
fəaliyyətinin önəmi qeyd 
edilmişdir.

Sonda ölkənin jurnalis-
tika məktəbinin müəllimləri 
öz yetirmələri olan media 
ictimaiyyətini və hər bir 
jurnalisti yubiley tədbirlərində 
fəal iştiraka, böyük Cəlil 
Məmmədquluzadəyə vəfa 
borcunu layiqincə yerinə 
yetirməyə, onun kimi yaşa-
yıb-yaratmağa çağırmışlar.

T. RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Cəlil Məmmədquluzadə – 150

Demokratik jurnalistikamızın 
böyük “Molla Nəsrəddin”i

Azərbaycanın aparıcı media 
təhsili və araşdırmaları mərkəzi 
olan Bakı Dövlət Universitetinin 

jurnalistika fakültəsində böyük demokrat 
yazıçı, dramaturq və publisist Cəlil 
Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 
illik yubileyi və onun naşirliyi və redaktorluğu 
ilə 25 il müddətində Azərbaycanın 3 inzibati-
mədəni mərkəzində – Tiflisdə, Təbrizdə və 
Bakıda buraxılmış ilk satirik jurnalımız “Molla 
Nəsrəddin”in birinci nömrəsinin işıq üzü 
görməsinin 112 illiyi münasibətilə dəyirmi 
masa keçirilmişdir.

 “Bakı prosesi”nə hazırlıq UNESCO-da müzakirə olunub
 � Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin Parisə səfəri zamanı 

UNESCO-nun Baş Qərargahında “Bakı prosesi” beynəlxalq işçi qrupunun iclası keçirilib. Bu 
barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildiriblər.
UNESCO-nun katibliyi, BMT-nin Sivilizasiyalar 

Alyansı, Avropa Şurası, ISESCO-nun rəsmiləri və 
işçi qrupun digər üzvlərinin iştirak etdiyi iclasda 
mayın 2-də və 3-də Bakıda keçiriləcək V Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun proqramı və 
konsepsiya sənədləri müzakirə olunub.

Ə. Qarayev qeyd edib ki, “Bakı prosesi” 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən həyata keçirilir 
və bu proses çərçivəsində son 10 ildə 4 dəfə Dünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, 6 dəfə Bakı 
Beynəlxalq Humanitar Forumu, nazirlər konfrans-
ları və digər beynəlxalq tədbirlər təşkil edilib. Bu 
təşəbbüs BMT-nin Baş katibi tərəfindən təşkilatın 

əsas platforması kimi elan olunub.
UNESCO-nun Mədəniyyətlərarası Dialoq və 

Tərəfdaşlıq Departamentinin rəhbəri Maqnus 
Maqnusson qurumun “Bakı prosesi”nin həyata 
keçirilməsində fəal iştirak etdiyini, onun əsas 
tərəfdaşlarından biri olduğunu və budəfəki forum 
çərçivəsində UNESCO tərəfindən 5 tədbirin təşkil 
ediləcəyini bildirib.

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, ISESCO, Avropa 
Şurasının rəsmiləri və forumun ekspertlər qrupunun 
üzvü, Böyük Britaniyanın Koventri Universitetinin 
professoru Mayk Hardi V Dünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumunun proqramı ilə bağlı fikirlərini 
səsləndiriblər. Qərara alınıb ki, proqram üzrə 

müzakirə mövzuları, plenar sessiyalar barədə son 
təkliflər aprelin 5-dək təqdim edilsin. Qeyd olunub 
ki, budəfəki forum diskriminasiya, qeyri-bərabərlik 
və münaqişələrin qarşısının alınmasında dialoqun 
gücləndirilməsi mövzularını əhatə edəcək və bu 
çərçivədə mədəni müxtəlifliyin çoxtərəfli idarə olun-
ması, gənclərin liderliyi və onların bu proseslərdə 
rolu, eyni zamanda, miqrasiya və insan təhlükəsizliyi 
məsələləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Forum 
çərçivəsində, həmçinin Beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərlərinin II toplantısı və nazirlər konfransı da 
keçiriləcək.

Sonda nazir Ə. Qarayev növbəti forumun xüsusi 
yeniliklərlə yadda qalacağını və tədbirin yekununda 
fəaliyyət planının qəbul ediləcəyini bildirib.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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Sonralar səyyar botanika dərslərini 
keçmək üçün dəfələrlə “Şəhər bağı”na 
yollanmışdıq. Ancaq bütün bunlara bax-
mayaraq, sovet dövründə nəhəng kimya 
poliqonu sayılan Sumqayıt dünyanın 
ekoloji fəlakət zonası kimi tanınırdı ki, bu 
da onu sevənlərin ürəyini ağrıdırdı.  

Bu əsrin əvvəllərində, şəhərin indiki 
rəhbəri Zakir Fərəcov ilk bələdiyyə 
sədri olan zaman əksər park və xiya-
banlar kimi, həmin “Şəhər bağı” da 
xeyli genişləndirildi, abadlaşdırıldı və 
“Bələdiyyə parkı” kimi Sumqayıtın park-
lar siyahısına daxil edildi. İndi şəhərdə 
aparılan genişmiqyaslı abadlıq-quru-

culuq tədbirlərinin tərkib hissəsi olaraq, 
bu parkda da müntəzəm işlər görülür. 
Ərazidəki fəvvarə yenidən qurulub, 
çoxsaylı palma və digər ağaclar əkilərək 
yaşıllıqlar daha da artırılıb.

Dövlətimizin başçısının bu il yanvarın 
16-da  Sumqayıtda “SOCAR karbamid” 
zavodunun açılışı zamanı şəhərin ekoloji 
durumu barədə söylədiyi fikirlər gənclər 
şəhərində yaradılan gözəlliklərin, sağlam 
həyat şəraitinin ən yüksək səviyyədə 
təsdiqidir. Fərəh doğuran haldır ki, artıq 
Sumqayıt çiçəklənən şəhər adlandırılır. 
Burada özünəməxsus ekoloji standart-
lar formalaşır. Şəhərdə yaşıllaşdırma 
işləri müntəzəm aparılır. Son 5-6 ildə 
burada 1 milyona qədər yeni ağac əkilib. 
16 hektardan artıq ərazini əhatə edən 
parklar, xiyabanlar salınıb və əvvəldən 
olanlar yenidən qurulur. Şəhərdə hər 
adambaşına düşən yaşıllıq sahəsi res-
publika şəhərlərinin orta göstəricisindən 
yüksəkdir.  

Hazırda 70 illik yubileyini qeyd 
etməyə hazırlaşan Sumqayıtda dövrün 
ən möhtəşəm layihələri həyata vəsiqə 
alır. Gənclər şəhəri təkcə Qafqazın deyil, 
Avropanın sayılıb-seçilən şəhərlərindən 
birinə çevrilir. Qazanılan uğurların 
kökündə dövlət tərəfindən düzgün 
müəyyənləşdirilən davamlı sosial-iqtisadi 
siyasət durur. Bu gün Sumqayıt dota-
siyasız yaşayan şəhərdir və durmadan 
böyüyür, gözəlləşir. Sumqayıt regional 
inkişaf proqramları üzrə reallaşdırılan 
tədbirlərin güzgüsüdür desək, mübaliğə 
etmiş olmarıq. 

Sumqayıtın Park-bulvar komplek-
si hər kəsi heyran qoyur. Bu ecazkar 
istirahət məkanı qısa müddətdə yaradı-

lıb, özü də ən yüksək səviyyədə. Xəzərin 
ləpədöyənində bulvarın araya-ərsəyə 
gətirildiyi ərazinin sahəsi 106 hektar, 
uzunluğu  4,2 kilometrdir. Prezident 
İlham Əliyevin möcüzə adlandırdığı 
Sumqayıt bulvarının dünyanın diqqət 
mərkəzinə düşməsi 
qürurverici haldır. Burada 
fərəh yaradan məqamlar 
çoxdur. Kölgəliklər, əlvan 
güllü çəmənliklər, kafelər, 
əyləncə attraksionları, 
yay estradası, idman 
zalları, velosipedçilər 
üçün hərəkət zolaqları, 

parkinqlər, yaşıllıqlar qoynunda nağıl 
qəhrəmanlarının heykəlləri və müxtəlif 
heyvan fiqurları bulvarı yaradanların 
yüksək zövqündən soraq verir. Qış-yay 
sürətli yeriş və qaçış həvəskarlarını 
bulvarda görmək olar. İnişil Madriddə və 
Parisdə keçirilən “Global Trade Leaders 
Club”un forumlarında Sumqayıt bulvarı 
“İnternational Award for Excellence & Le-
adership” mükafatına layiq görülüb. 

Heydər Əliyev parkı 7,6 hektar 
ərazini tutur. Park müasir memarlıq üs-
lubu, genişliyi, açıqlığı ilə seçilir. Heydər 
Əliyev Mərkəzi, Poeziya evi, Şahmat 
məktəbi, Uşaq incəsənət məktəbi 
burada ucaldılıb. Əyləncə mərkəzləri, 
istirahət meydançaları və fəvvarələr par-
kın gözəlliyini artırır. Daimi qulluq olunan 

yaşıllıqlar göz oxşayır. Sakinlər bura-
ya ilboyu həvəslə gəlib dincəlir, qayğı 
yüklərini azaldırlar.    

Sumqayıtlılar mütəfəkkir şair 
İmadəddin Nəsiminin adını daşıyan 
mədəniyyət və istirahət parkını da 
könüllərinin dinclik tapdığı məkanlardan 
sayırlar. Yaşıl fəvvarələr kimi göyə 
“fışqıran” növbənöv ağaclar, həmişəyaşıl 
iynəyarpaqlılar böyük bir sahəni tutur. 
Burada o qədər nadir ağac növləri var ki, 
əsl dendrarini, açıq səma altında böyük 
bir nəbatat muzeyini xatırladır. Burala-
rın dəniz qoxulu sərin mehi,   yaz-yay 
aylarında xüsusilə misilsiz olur. Şəhər 

stadionu, “Yaşıl teatr”, Rəsm qalereyası, 
Şəhidlər xiyabanı, “20 Yanvar” abidə 
kompleksi və “Xocalı” abidəsi də burada 
yerləşir. Parkda müxtəlif alabəzək quşlar 
da məskən salıb.       

Lüdviqşafen parkı şəhərin 9-cu mik-
rorayonunun ərazisində yerləşir. Müasir 
səviyyədə yenidən qurulmuş bu istirahət 
məkanı Almaniyanın Sumqayıt şəhəri 
ilə qardaşlaşmış Lüdviqşafen şəhərinin 
şərəfinə salınıb.   Prezident İlham Əliyev 
2017-ci ildə Sumqayıta səfəri zamanı bu 
parkda aparılmış əsaslı yenidənqurma 
işləri ilə də tanış olub. Həmin il növbəti 
dəfə Sumqayıta qonaq gələn Almaniya 
nümayəndə heyətinin üzvləri parkda 
saatlarca istirahət edib, idmançıların 

və özfəaliyyət kollektivlərinin çıxışlarını 
izləyiblər. Onların Sumqayıt şəhərinin 
rəhbərliyi ilə birlikdə parkda əkdikləri 
ağac tinglərinin hamısı indi artıq Günəşə 
boylanmaqdadır. 

Lüdviqşafendəki Sumqayıtın Dost-
ları Cəmiyyətinin fəxri sədri Volfqanq 
Lauyenştayn Sumqayıtın fəxri vətəndaşı 
adına layiq görülməsi ilə qürur duyur. 
Onun qənaətinə görə, Sumqayıt coğ-
rafi relyef baxımından çox əlverişli bir 
məkandır. Həm müasir sənaye parkları, 
həm də istirahət parkları ilə dünyada 
tanınmağa layiq şəhərdir.   

Cənab İlham Əliyev Sumqayıtın 
dünya miqyasında ən ekoloji təmiz 
şəhərlərdən biri olduğunu dəfələrlə qeyd 
etmişdir: “Bu gün bulvarda, şəhərdə 

gəzərkən həm gözəlliyi görürsən, həm 
də görürsən ki, hava da çox təmizdir. 
Yəni, Sumqayıtın havası kurort havası-
na yaxınlaşır. Əminəm ki, Sumqayıtın 
gələcək inkişafında turizm sektoru da 
öz rolunu oynayacaq. Bunu bir neçə il 
bundan əvvəl təsəvvür etmək çətin idi 
ki, biz Sumqayıtı, eyni zamanda, turizm 
mərkəzi kimi görmək istəyirik. Bu gün 
bu, reallıqdır - gözəl sahil zonası, plyaj, 
təmiz hava, parklar, ictimai zonalar, 
istirahət zonaları. İndi Sumqayıt parklar 
şəhəridir. Mənə bu gün məlumat verildi 
ki, yeni inşaat layihələri icra ediləcək, 
bulvara yaxın yerdə yeni yaşayış binala-
rı, otellər tikiləcək. Ona görə, Sumqayıt 
gələcəkdə Azərbaycanın turizm zonası 

kimi də özünü göstərməlidir”. 
Artıq bu yöndə konkret əməli 

tədbirlər həyata keçirilir. Sahildəki yeni 
“göydələn”lərin pəncərələrindən süzülən 
işıqlar bulvarın nur selinə qarışır, Xəzərin 
lacivərd dalğalarının səsi həzin musiqi 
sədaları kimi evlərə dolur. Neçə-neçə  
yeni otel qonaqlarını qəbul etmək üçün 
hazırlanır. 

Ətraf mühitin mühafizəsi Sumqayıtda 
daimi prioritet elan edilib. Bununla bağlı 
əhali arasında ekoloji maarifləndirmə işi 
gücləndirilib, təbiətə qayğı göstərilməsi 
istiqamətində bir çox tədbirlər həyata 
keçirilir. Şəhərətrafı zonalar, dəniz sahili 
boyu ərazilər tullantılardan təmizlənir 
və sağlam ekoloji mühit yaradılır. Bu 
tədbirlər həm də gənc nəsildə təbiətə 
sevgi, ekologiyaya diqqət və qayğının 

göstərilməsində xüsusi vərdişlər aşılayır.  
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 

Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsa-
lat Birliyi Yaşıllaşdırma İdarəsinin baş 
mühəndisi Mübariz Süleymanov:

 – Sevinirik ki, möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyev Sumqayıtın 
yaradılmasının 70 illiyinin geniş qeyd 
edilməsi haqqında müvafiq sərəncam 
imzalamışdır. Bu, ölkə rəhbərinin bizim 
doğma şəhərimizə xüsusi münasibətinin 
təzahürüdür. Elə bu il fevralın 18-də 
Sumqayıta gələn Azərbaycan rəhbəri 
şəhərdə quruculuq işlərinin davam 
etdirilməsi ilə bağlı yeni bir sərəncam 
imzalaması bizim işə məsuliyyətimizi 
ikiqat artırıb. 

Abadlıq yürüşünün start 
mərhələsində şəhərin əsas giriş yolu 
sayılan “Sülh” küçəsində uğurla həyata 
keçirilən işlər xüsusi qeyd edilməlidir. 
Bura şəhər haqqında ilk təəssürat yara-
dan yerdir. Küçə 4,2 kilometr məsafədə 
hər iki tərəfə xeyli genişləndirilib, 
100 min kvadratmetr sahəyə yaşıl 
 örtük  salınıb və təkcə bu ərazidə 120 

mindən çox ağac və dekorativ kollar 
əkilib. Ardınca şəhərin digər küçə və 
prospektlərində, meydanlarında, park 
və xiyabanlarında da genişmiqyaslı 
işlər görmüşük. Şəhərdə 10 mindən 
artıq palma əkilib. İndi Sumqayıtın giriş 
küçəsində Vaşinqton palmaları da diqqət 
çəkir ki, buna bəlkə də respublikamızın 
heç bir yerində rast gəlmək olmaz. 

Son dövrün ən böyük yeniliyi isə xan 
çinarın Sumqayıta gətirilərək kütləvi 
surətdə əkilməsidir. Eyni zamanda, 
həddən artıq sayda alyandra və geran 
bəzək kolları, leylandra, Eldar şamı və 
primula ağac növləri Sumqayıtın “nazlı 
gözəlləri”nə çevrilib. Qızılgüllər barədə 
ayrıca danışmaq olar. Şəhərin elə 
bir guşəsi yoxdur ki, orada qızılgüllər 
ətir saçmasın. Ayrı-ayrı yerlərdə 100 
minədək yerli və 150 mindən artıq 
Türkiyə mənşəli qəlboxşayan qızılgüllər 
əkilib. Bu güllər qardaş ölkədən Zakir 
müəllimin şəxsi təşəbbüsü ilə gətirilib. 
Ümumiyyətlə, üç ildə şəhərdə yüz 
minlərlə ağac və bəzək kolları əkilərək 
ümumi mənzərəyə əlavə rəng qatıb. 
Məqsədimiz budur ki, havamız daim saf 
və ətirli olsun, küçələrimiz cazibədar 
görünsün və yerli əhali də, qonaqlar da 
bu zənginlikdən zövq alsınlar. Turizm 
şəhəri olmağın başlıca şərtlərindən biri 
də budur.  

Bəli, bu gün ətraf mühit şəraiti dur-
madan yaxşılaşan Sumqayıtın əsl turizm 
zonası kimi özünü göstərəcəyi vaxt 
uzaqda deyil.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri  

yaşıl bir ada kimi...

Sumqayıtın ümumi inkişafı, o 
cümlədən ekoloji vəziyyətinin 

yaxşılaşdırılması üçün çox böyük işlər 
görülür. Sumqayıt bu gün parklar, 
bağlar, xiyabanlar şəhəridir, gözəl bulvar 
salınıb... Ümumiyyətlə, indi Sumqayıtın 
müasir görkəmi çox müsbətdir. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 � ...Sumqayıtda bir “Şəhər bağı” vardı. İndiki Dövlət Dram 
Teatrının arxasında. Yadımdadır ki, 1-ci sinifdə oxuyarkən ilk dəfə 
həmin bağa ekskursiyaya getmişdik. Bitki aləmi çox zəngin idi. Biz 
orada xeyli oynadıq, ağacların çətiri altında nahar etdik. Sanki yaşıl 
bir adaya səyahətə çıxmışdıq. Ertəsi gün müəllim təəssüratlarımızı 
soruşdu və mən müşahidələrimi elə dolğun ifadə etdim ki, “əla” 
qiymət aldım. 

Nəsiminin 650 illiyi ölkəmizdə və dünyada 
rəngarəng tədbirlərlə qeyd olunacaq

Prezident İlham Əliyevin müva-
fiq sərəncamı ilə bu il İmadəddin 
Nəsiminin   anadan olmasının 
650 illiyi müxtəlif tədbirlərlə qeyd 
olunur. Həmçinin dövlət başçısının 
daha bir sərəncamı ilə 2019-cu il  
ölkəmizdə “İmadəddin Nəsimi ili” 
elan edilib.

Dövlət başçısının İmadəddin 
Nəsiminin yubileyinin keçirilməsi 
haqqında sərəncamının icra-
sını təmin etmək məqsədilə 
Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə 
tədbirlər planı hazırlanıb. Tədbirlər 
planında şəhər (rayon) mədəniyyət 
müəssisələrində Nəsiminin 650 illik 
yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii 
gecə, konfrans, “dəyirmi masa”, semi-
nar, kitab sərgisi, bədii qiraət və rəsm 
müsabiqələrinin keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.

Xatırladaq ki, görkəmli şairin 650 
illik yubileyi öncəsi, ötən il ədəbi-
mədəni mühitdə geniş əks-səda do-
ğuran əhəmiyyətli bir layihə – Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 27–30 sentyabr 

tarixində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
“Nəsimi – şeir, sənət və mənəviyyat” 
festivalı keçirilmişdi. Bu il təşkil ediləcək 
“Nəsimi – şeir, incəsənət və mənəviyyat” 
II Beynəlxalq festivalı yubiley ilinin ən 
yaddaqalan tədbirlərindən olacaq.

Heydər Əliyev Sarayında şai-
rin yubileyinə həsr olunan tədbirlər 
çərçivəsində musiqi kollektivləri və 
solistlərinin iştirakı ilə bədii-musiqili gecə 
keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 
“Nəsimi dastanı” xoreoqrafik po-

eması əsasında konsert-tamaşa 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrında və UNESCO-nun 
baş qərargahında nümayiş olunacaq. 
Həmçinin beynəlxalq sərgilərdə nümayiş 
etdirilməsi məqsədilə qeyd olunan tama-
şanın rəqəmsallaşdırılması da həyata 
keçiriləcək. Bundan əlavə, Xalq artisti 
Firəngiz Əlizadənin “Nəsimi” xoreoq-
rafik tamaşasının Azərbaycan, Rusiya, 
Almaniya, Türkiyədə və TÜRKSOY 
təşkilatında nümayişi təşkil ediləcək. 
Bu tamaşanın da rəqəmsallaşdırılması 
nəzərdə tutulur. TÜRKSOY təşkilatında 
da yubiley tədbirləri keçiriləcək.

Almaniyanın Frankfurt və Türkiyənin 
İstanbul şəhərlərində keçiriləcək  
ənənəvi beynəlxalq kitab sərgilərində 
Nəsiminin yubileyinə həsr olunmuş tanı-
tım tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində 
qədim musiqi alətlərinin və sufi musiqisi 
elementlərinin müşayiəti ilə Nəsiminin 
qəzəllərindən ibarət muğam konser-
ti təşkil ediləcək. Azərbaycan Dövlət 
Yuğ Teatrında isə Nəsiminin qəzəlləri 
əsasında “Haqq mənəm” adlı ədəbi-
bədii kompozisiya nümayiş olunacaq.

Şairin əsərlərinin Azərbaycan və 
xarici dillərdə çap olunması, eləcə də 
“Nəsimi irsi UNESCO-da” adlı nəşrin 
hazırlanması da tədbirlər planında yer 
alıb. Sənəddə həmçinin söz ustadının 
yubileyinə həsr olunmuş respublika 
rəsm müsabiqəsinin keçirilməsi də qeyd 
olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

“Bakı şəhərinin sədaları” dünyaya yayılacaq

 “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-
prisinin keçiriləcəyi yarış 
həftəsonunda dünyaca 
məşhur DJ-lər sözügedən  
əyləncə proqramında 
iştirak edəcəklər. Bu barədə 
“Bakı Şəhər Halqası” 
Əməliyyat Şirkətindən 
bildirilib. Məlumata 
görə,  “Azərbaycan Hava 
Yolları”nın QSC-nin (AZAL) 
və “Silk Way” Şirkətlər 
Qrupunun dəstəyi ilə 
“Elektra Events Hall”da 
nəzərdə tutulmuş  proqramda Ciqan, 
Mahmut Orhan, Robin Şultz və “Lost 
Frequencies” kimi məşhur DJ-lər iştirak 
edəcəklər. Həmçinin,  DJ Mendoza 
yarış günlərində hər gecə öz çıxışı ilə 
dinləyicilərə unudulmaz anlar yaşada-
caq.

Yarış həftəsonu ərzində Azərbaycan 
Qran-prisi çərçivəsində “Baku 
Crystal Hall”da keçiriləcək axşam 
konsertlərindən dərhal sonra davam 
edəcək  DJ performansları üçün “Elektra 
Events Hall”a giriş saat 23:00-da başla-
nacaq. 

Gecə əyləncə proqramları üçün 
biletlərin gündəlik qiyməti 55 manat-
dır. Arzu edənlər biletləri www.iticket.
az saytından və ya şəhərin müxtəlif 

nöqtələrində yerləşən bilet satışı 
məntəqələrindən əldə edə bilərlər. 

Gecə əyləncə proqramlarına  ap-
relin 26-da start veriləcək və ilk olaraq 
səhnəyə “Qızıl qrammofon” və “İlin 
mahnısı” mükafatlarına layiq görülmüş 
rusiyalı məşhur pop, hip-hop ifaçısı 
Ciqan, daha sonra isə   Mahmut Orhan 
çıxacaqlar.

 Qeyd edək ki,  “Deep house” və 
“Indie dance” musiqi janrları ilə ya-
naşı, məxsus olduğu mədəniyyətin 
dünyəvi elementlərini öz yaradıcılığında 
birləşdirən Mahmut Orhan dövrümüzün 
ən perspektivli DJ-lərindən biri sayılır.

Aprelin 27-də  sürət azarkeşləri 
“Elektra Events Hall”un səhnəsində 
dünyaca məşhur DJ Robin Şultzu 

dinləyəcəklər.  Alman əsilli DJ  hələ 
30 yaşında Almaniyanın son 20 ildə 
ən uğurlu ifaçısı olduğunu sübut 
edib. Şultz, eyni zamanda, “Shazam” 
tətbiqində dünya üzrə 1-ci yeri tutan ilk 
alman ifaçı olub. 

Gecə əyləncəsinin sonuncu ulduzu 
“Lost Frequencies” ləqəbi 
ilə tanınan Feliks De Litdir. 
2014-cü ildə bütün dünyada 
hitə çevrilmiş  və satışı mil-
yonları keçən “Are You With 
Me” (“Sən mənimləsən?”) 
mahnısı ilə məşhurlaşan DJ 
Feliks 18 ölkədə birinci yeri 
tutub.

BŞH-nin kommersiya 
şöbəsinin rəhbəri Bülent 
Özerdim “Bakı şəhərinin 
sədaları” adlı gecə əyləncə 
proqramının yaradılması 
ilə bağlı məmnunluğunu 
ifadə edib: “Formula-1”  

yarışının keçirildiyi həftəsonunda təklif 
etdiyimiz saysız əyləncə proqramları 
arasında, əsas konsertlərdən sonra  
“Bakı şəhərinin sədaları” adlı proq-
ram  yer alacaq. Səhnəsində “dance” 
musiqi janrının ən tanınmış və innovativ 
simalarını görəcəyimiz “Elektra Events 
Hall” yarış həftəsonu ərzində,  sözün əsl 
mənasında,  bütün gecə davam edəcək 
əyləncə proqramına ev sahibliyi edəcək. 
Fürsətdən istifadə edərək, hamını 
aprelin 26-dan 28-dək “Elektra Events 
Hall”da baş tutacaq bu möhtəşəm 
tədbir üçün indidən bilet almağı tövsiyə 
edirəm”.

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

 � Aprelin 26-dan 28-dək  dünyanın müxtəlif ölkələrindən 
olan sürət həvəskarları  Bakıya  “Formula-1” Azərbaycan Qran-
prisini izləməyə gələcəklər. Şəhərimizdə təşkili nəzərdə tutulmuş  
“Bakı şəhərinin sədaları” adlı gecə əyləncə proqramları  yarış 
izləyicilərinin səmərəli vaxt keçirməsi üçün nəzərdə tutulub. 

 � Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi 
(1369–1417) klassik Azərbaycan poeziyasında öz dəst-xətti ilə 
seçilən, anadilli poeziyamızın inkişafında müstəsna xidmətləri olan 
söz ustadıdır. Nəsimi yaradıcılığında insanın əzəməti, şəxsiyyətin 
azadlığı və məhəbbət ideyası mühüm yer tutur. Onun müxtəlif 
ideyalarla zəngin bədii irsi özündən sonra gələn Azərbaycan 
şairlərinin yaradıcılığına və bir sıra xalqların bədii-ictimai fikrinin 
inkişafına güclü təsir göstərib.
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Tədbiri Musiqi Kollecinin direktoru, 
Əməkdar incəsənət xadimi, professor 
Nazim Kazımov açaraq qeyd edib ki, 
Asəf Zeynallı 23 il ömür sürməsinə 
baxmayaraq Azərbaycan musiqi sənəti 
tarixində silinməz iz qoyub. Milli romans, 
piano və simfonik musiqinin banisidir. 
Onun “Ölkəm”, “Sərhədçi”, “Çadra”, 
“Sual”, “Seyran” romansları milli vo-
kal musiqimizin inciləridir. Piano üçün 
“Uşaq süitası” silsiləsi, “Çahargah” 

pyesi, violino və piano üçün “Muğam-
sayağı”, 2 fuqa, simfonik orkestr üçün 
“Fraqmentlər”, teatr tamaşalarına musiqi, 
xalq mahnıları işləmələrinin müəllifidir. 
Azərbaycan musiqi folklorunun top-
lanıb nota köçürülməsi və işlənməsi 
sahəsində böyük iş aparıb. “İbtidai not 
savadı” adlı dərslik tərtib edib.

Professor N.Kazımov Asəf Zeynal-
lının Azərbaycan klassik musiqisinin 
inkişafında mühüm xidmətlərini, zəngin 

bir musiqi irsi yaratdığını, musiqimizə 
yeni janrlar gətirərək bir sıra ilklərə imza 
atdığını qeyd edib.

Asəf Zeynalabdin oğlu Zeynallı 
5 aprel 1909-cu ildə Dərbənddə 
doğulub.1923–1926-cı illərdə Bakı 
Musiqi Texnikumunda təhsil alıb. 
1931-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının bəstəkarlıq 
şöbəsində Üzeyir Hacıbəyovun sinfini 
bitirib. Görkəmli bəstəkarlar Qara 
Qarayev və Tofiq Quliyev vaxtilə bir 
müddət onun tələbələri olublar.

Yubiley tədbirində Azərbaycan 
Respublikası “Dərbənd” Xeyriyyə İctimai 
Birliyinin sədri, tarix elmləri doktoru, pro-
fessor Nurulla Əliyev, Mərkəzəşdirilmiş 
Kitabxana Sisteminin əməkdaşı İradə 
Hüseynova, Asəf Zeynallı haqqında 
filmin müəllifi Kəmalə Müslümqızı 
çıxışlarında bəstəkarın həyat və yara-
dıcılığının məziyyətlərindən söz açıb, 
onun yaradıcılıq irsinin qorunub saxlanıl-
ması, yubileylə bağlı keçirilən tədbirlərin 
əhəmiyyətindən bəhs ediblər. 

Sonra Musiqi Kolleci tələbələrinin 
ifasında Asəf Zeynallının əsərləri və xalq 
mahnıları səslənib. Konsert proqramın-
da Albina Sərdarova (vokal), tələbələr 
Abuzər Əsgərli (kamança), Cəmalə 
Abdinzadə, Elmira Müseyibzadə (forte-
piano), Dəniz Baxışova (tar), müğənnilər 
Aytən Cəbrayıllı, Əli Adıgözəlov, Pünhan 
Piriyev, Aydan İlxaszadənin ifaları alqış-
larla qarşılanıb, iştirakçıların qəlbində 
xoş ovqat yaradıb. 

Asəf Zeynallının ailəsi adından 
qohumları Səidə, Arif və Tamerlan Zey-
nallılar, Elşanə Ağasiyeva çıxış edərək 
bəstəkarın xatirəsini əziz tutduqları-
na, onun yaradıcılığına yüksək dəyər 
verdiklərinə görə tədbirin təşkilatçılarına, 
Musiqi Kollecinin rəhbərliyinə, müəllim 
və tələbə heyətinə, ifaçılara, Asəf 
Zeynallının heykəlinin müəllifi Azər 
Məmmədova minətdarlıqlarını bildiriblər.

Afət SADIQOĞLU,  
“Xalq qəzeti” 

Bundan başqa, respublika 
müsabiqələrinin final mərhələsində 
iştirak edən 45 şagirddən 36-sı 
qalib adını qazanıb. Mamrux kənd 
tam orta məktəbin şagirdi Musa 
Musayev isə tarix üzrə Respublika 
fənn olimpiadasının qalibi olub.

Habil müəllimin bu söhbətindən 
sonra, xüsusilə qeyd edilməli olan 
bir fakt yadıma düşdü. Belə ki, 
rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Mübariz Əhmədzadə bir neçə il 
bundan qabaq elan etmişdi ki, ali 
məktəblərə qəbul imtahanında 
700 bal toplayan məzunlara minik 
avtomobili hədiyyə ediləcək. Ra-
yon rəhbərinin bu stimulverici vədi 
elə həmin il öz nəticəsini vermişdi. 
Kütləvi informasiya vasitələrinin 
“İcra başçısı 700 bal toplayan 
qıza avtomobil hədiyyə etdi” 
sərlövhəsi ilə yaydığı xəbərdə 
bildirilirdi ki, Zaqatala Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Mübariz 
Əhmədzadə ali məktəbə qəbul 
imtahanlarında 700 bal toplayan 
Asya Mahmudovaya “Changan 
Benni” markalı avtomobil hədiyyə 
edib. Əlavə edilirdi ki, icra başçısı-
nın tələbəyə hədiyyə etdiyi “Chan-
gan Benni” markalı avtomobilin 
dəyəri 11–12 min ABŞ dollarıdır. 

Məncə, indi H. Qurbano-
vun dilə gətirdiyi təhsil uğur-
larının təməlində məhz rayon 
rəhbərliyinin bu sahəyə göstərdiyi 
qayğı və diqqət dayanır. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Mübariz Əhmədzadənin 
fikrincə isə ölkə miqyasında 
əldə edilmiş böyüklü-kiçikli 
bütün uğurların təməlində dövlət 
başçımızın qayğı və diqqəti 
dayanır: “Bu gün möhtərəm 
Prezidentimizin rəhbərliyi ilə 
tarixinin ən qüdrətli dövrünü 
yaşayan Azərbaycan irimiqyaslı 
enerji, nəqliyyat və infrastruk-

tur layihələrinin təşəbbüskarı, 
fəal iştirakçısı, Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
etibarlı tərəfdaş, dünya kosmos 
ailəsinin üzvü olan güclü dövlətdir. 
Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan 
vətəndaşlarının təhlükəsizliyinə, 
rifah halının daim yaxşılaşmasına 
yönələn yorulmaz fəaliyyəti hər 
keçən ildə öz müsbət nəticələrini 
daha bariz şəkildə nümayiş etdirir 
və cənab Prezidentin dediyi kimi, 
biz əminik ki, 2019-cu ildə də 
qarşımıza qoyduğumuz bütün 
vəzifələri icra edəcəyik”.

Rayon rəhbəri qeyd etdi ki, 
respublikamızın və regionların so-
sial-iqtisadi inkişafı istiqamətində 
nəzərdə tutulan proqramların real-
laşması nəticəsində Zaqatala da 
öz inkişafını davam etdirir. Bunu 
son bir ilin göstəriciləri daha yaxşı 
ifadə edir.

Məsələn, təkcə ötən il ərzində 
rayonda sənayedə 96,7 milyon, 
kənd təsərrüfatında 127,8 milyon, 
tikintidə 29,1 milyon, ticarətdə 
72,2 milyon, rabitədə 2,3 mil-
yon, nəqliyyatda 5 milyon manat 
olmaqla, cəmi 333 milyon 91 min 

manat məhsul istehsal edilib və 
xidmətlər göstərilib. 

Azərbaycan Respublikası Re-
gionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı 
Dövlət Proqramlarında Zaqatala 
rayonu üzrə nəzərdə tutulan 17 
tədbirin icra olunması təmin edilib. 
Dövlət proqramlarının icrası, 
yüksək iqtisadi fəallıq şəraiti, 
məşğulluq məsələlərinin səmərəli 
həllinə geniş imkanlar açıb. Ra-
yonda 2014–2018-ci illər ərzində 

8 min 456-sı daimi olmaqla 10 
min 88 iş yeri açılıb ki, bu da öz 
növbəsində işsizliyi xeyli azaldıb.

Rayonda sahibkarlığın in-
kişaf etdirilməsi və bu sahədə 
qarşıya çıxan problemlərin 
həlli istiqamətində bir sıra 
tədbirlər həyata keçirilərək, kiçik 
həcmli investisiya layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə 
19 layihə üzrə 242 min manat 
həcmində güzəştli kredit verilib. 

Təkcə ötən il rayon iqtisadiyya-
tına 10 milyon 937 min manat 
həcmində özəl investisiya qoyulub 
ki, bunun da hamısı yerli inves-
tisiyadır. Cəlb olunan investisi-
yanın 22 faizi məhsul istehsalı 
obyektlərinin, 22,3 faizi xidmət 
sahələri üzrə obyektlərin, 40,2 
faizi bağçılığın inkişafına, 15,5 
faizi isə ümumi sahəsi 3 min 117 
kvadratmetr olan yaşayış evlərinin 
tikintisinə xərclənib. 

Kənd təsərrüfatı işlərinin aq-
rotexniki müddətdə və keyfiyyətlə 

icra edilməsi nəticəsində rayonda 
35 min 610 ton payızlıq taxıl, o 
cümlədən 25 min 17 ton buğda, 
22 min 411 ton qarğıdalı, 12 ton 
vələmir, 356 ton paxlalı, 423 ton 
dən üçün günəbaxan, 194 ton 
soya, 18 min 765 ton kartof, 21 
min 233 ton tərəvəz, 9040 ton 
bostan məhsulları, 60 min 550 
ton quru ot, 874 ton üzüm, 55 ton 
yaşıl çay yarpağı, 37 min 205 ton 
meyvə istehsal olunub. 

Qeyd edildi ki , Prezident 
İlham Əliyevin “Kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarına dövlət 
dəstəyi haqqında” 23 yanvar 
2007-ci il tarixli sərəncamının 
icrası ilə əlaqədar rayon üzrə 
əkin sahəsinin becərilməsinə 
görə 976 min 73 manat, təkrar 
əkinlərin becərilməsində istifadə 

edilən yanacaq və motor yağla-
rına görə 6 min 41 manat dövlət 
yardımının verilməsi təmin edilib, 
“Aqrolizinq” ASC tərəfindən fermer 
təsərrüfatlarına güzəştli qaydada 
1257 ton mineral gübrələr və 886 
litr pestisid satılıb.

Zaqatala üçün ənənəvi kənd 
təsərrüfatı sahələrindən olan 
fındıq bağlarının artırılması 
istiqamətində əhali arasında 

mütəmadi maarifləndirmə işləri 
aparılır. Ötən il rayonda 1354 
hektar sahədə yeni fındıq bağ-
ları salınıb. Nəticədə mövcud 
fındıq bağlarının sahəsi 19 min 
505 hektara çatdırılıb. Fındıq və 
fındıq məhsullarının ixrac edilməsi 

nəticəsində ölkəyə 75 milyon 151 
min manat vəsait daxil olub. 

“Azərbaycan Respublikasın-
da tütünçülüyün inkişafına dair 

2017–2021-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar 
ötən il rayonda 750 hektar sahədə 
tütün əkilib və 875 ton quru tütün 
istehsal edilib. Tütün ixracından 
respublikaya 19 milyon manat 
vəsait daxil olub.

İxracyönümlü kənd təsərrüfatı 
məhsullarından olan barama-
çılığın inkişafı da daim diqqət 
mərkəzindədir. Ötən il rayonda 40 

ton proqnoza qarşı 48,1 ton bara-
ma istehsal edilib. Rayonda 233 
nəfər barama istehsalçısına emal 
müəssisəsinə təhvil verdikləri 47 
ton yaş baramanın hər kiloqramı 
üçün 5 manat hesabı ilə dövlət 
büdcəsinin vəsaiti hesabına 234 

min 735 manat subsidiya verilib. 
Gələcəkdə baramaçılığın inkişaf 
etdirilməsi məqsədi ilə ötən ilin 
payız mövsümündə cəmi 200 min 
ədəd olmaqla tut tinginin əkilməsi 
təmin edilib.

Arıçılığın inkişaf etdirilməsi 
məqsədi ilə rayonda “Azərbaycan 
Respublikasında arıçılığın inki-
şafının stimullaşdırılması haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2018-ci il 5 mart ta-
rixli sərəncamının icrası məqsədi 
ilə rayonun 27 inzibati ərazi dairəsi 
üzrə 816 nəfər arıçılıqla məşğul 
olan fiziki və hüquqi şəxslərə sax-
ladıqları 20 min 974 arı ailəsinə 
görə 209 min 740 manat subsidiya 
verilib.

Zaqatala üçün ənənəvi və ixrac 
potensialı yüksək olan gülçülük 
sahəsi də inkişaf etdirilir. Ötən il 
“AZ ROSE” MMC-də 38 kiloqram 

qızıl gül yağı və 290 kiloqram 
lavanda yağı istehsal edilib.

Bütün maliyyə mənbələri hesa-
bına rayonda 29 milyon manatlıq 
tikinti, abadlıq və quruculuq işləri 
görülüb. Rayon məhkəməsi üçün 
yeni inzibati binanın tikintisi başa 
çatdırılaraq istifadəyə verilib. 
Şəhərin Şəhriyar küçəsində 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti 
ilə inşa edilən çoxmənzilli yaşayış 

binasının tikintisi davam etdirilib, 
Mosul və Mazıx kənd uşaq bağ-
çalarında yenidənqurma və təmir 
işləri aparılaraq yeni inventar və 
avadanlıqlarla təchiz edilib. 

Yaponiya səfirliyinin maliyyə 
dəstəyi ilə rayonun Qandax və 
Kəpənəkçi kəndlərində 2 subarte-
zian quyusu qazılaraq sakinlərin 
istifadəsinə verilib. 

Bundan başqa, Azərbaycan 
Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifa-
rişi ilə rayonda Qarabağ əlillərinin 
və şəhid ailələrinin mənzill 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 3 
fərdi yaşayış evi tikilib.

Əhaliyə göstərilən xidmətlərin 
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasın-
dan, turizm obyektlərinin müasir 
tələblərə cavab verməsi üçün lazım 
olan bütün addımların atılmasın-
dan həm respublika, həm də yerli 
əhəmiyyətli yolların yenidən qurul-
masından danışan rayon rəhbəri 
qeyd etdi ki, biz bu gün Zaqatalanı 
dövlət başçımızın görmək istədiyi 
şəkildə inkişaf etdiririk.

...Mən Habil Qurbanovla 
söhbətimizin sonunda demiş-
dim ki, tarix üzrə Respublika 
fənn olimpiadasının qalibi olmuş 
Musa Musayevlə görüşmək 
üçün Mamrux kəndinə gedəcəm. 
Sonra yadıma düşdü ki, Mübariz 
Əhmədzadənin səyyar qəbul-
görüşündə iştirak etmək üçün o 
kənddə olmuşuq. Həmin görüş 
barədə təəssüratlarımı “Bu da 
mənim Mamruxda gördüklərim” 
adlı qəzet yazısında qələmə 
almışdım. Qoy olsun. Bir də 
gedərik və “Bu da mənim olimpi-
ada qalibindən eşitdiklərim” adlı 
növbəti yazını da qələmə alarıq. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Z A Q A T A L A: 
Bugünkü  uğurlar  sabahkı  
inkişafa  zəmin  yaradır

BU rayondan hazırladığım materialları həmişə təbiətin gözəlliyi, 
insanların əməksevərliyi, idarəetmənin müasir tələblər 
səviyyəsinə qaldırılması, tikinti-quruculuq işlərinin geniş vüsət 

alması, sakinlərin sosial-rifahının daha da yaxşılaşdırılması, abadlıq işlərinin 
sürətləndirilməsi və bu qəbildən olan digər məsələlərlə başlamışıq. İndiki yazını 
isə rayonun gələcəyini təmin edəcək gənc zaqatalalıların uğurları ilə başla-
maq istəyirəm. Rayon təhsil şöbəsinin müdiri Habil Qurbanovla söhbətimizdə 
öyrəndim ki, Zaqatala məktəbliləri ötən tədris ilində fənn olimpiadaları 
və müsabiqələrdə 36 mükafat qazanıblar. Sonuncu qəbul imtahanlarının 
nəticələri də məzunlar üçün uğurlu olub. Belə ki, imtahanlarda iştirak edən 
məzunların 78 faizi və ya 412 nəfəri tələbə adını qazanıb. Qəbul imtahanla-
rında məzunlardan 50 nəfəri 500-dən yuxarı, o cümlədən 26 məzun 600 bal-
dan yuxarı nəticə göstərib. İmtahanlarda Aşağı Tala kənd 1 nömrəli tam orta 
məktəbin şagirdi Səmra Hüseynova rayon üzrə hamıdan çox – 695 bal toplayıb.

Milli musiqi sənətində 
iz qoymuş istedadlı bəstəkar

Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibindəki Musiqi 
Kollecində ilk ali təhsilli professional bəstəkar, musiqi 
sənətimizdə milli romans, piano və simfonik musiqinin banisi 

Asəf Zeynallının anadan olmasının 110 illik yubileyi münasibətilə 
müəllim və tələbələrin konserti keçirilib. Yubiley tədbirində 
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, Xalq artisti, professor 
Siyavuş Kərimi, Azərbaycan Respublikası “Dərbənd” Xeyriyyə İcti-
mai Birliyinin sədri Nurulla Əliyev, A.Zeynallının qohumları, kollecin 
müəllim və tələbələri, KİV təmsilçiləri iştirak ediblər.
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi 
malların satınalınması məqsədilə

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıq 

maddəsi üzrə malların satınalınması.
Maraqlananlar 100 (yüz) manat 

məbləğdə tenderdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra tende-
rin əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın İşlər İdarəsi

VÖEN-1700007431 
Bank- DXA 
Kod-210005
VÖEN- 1401555071 
M/h-AZ41NABZ 

01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
H/h-AZ28CTRE 

00000000000004138316
Fond-7, büdcə təsnifatı kodu- 142340.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı 

statusu qazanmaq üçün aşağıdakı sənədləri 
rəsmi blankda və möhürlə təsdiq olunmuş 
qaydada tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

- tender təklifi (zərflər açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində təklifin bank təminatı (zərflər 
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb 
olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstəricilərinə dair məlumat;

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank 
arayışı;

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

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

- sənədlər təqdim olunan tarixə DSMF-
yə verilmiş hesabatın surəti və DSMF-yə 
borcun olub-olmaması barədə arayış;

- məhkəmə araşdırmalarına cəlb 
 olunub-olunmaması barədə məlumat;

- son bir ildə yerinə yetirilmiş ana-
loji işlərin ünvanı göstərilməklə ətraflı 
məlumat.

Malgöndərənlər (podratçılar) 1-ci, 2-ci 
və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 
22 aprel 2019-cu il saat 17 .00-dək tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

Tenderlə əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar əlaqələndirici 
şəxs N.Abbasova (telefon 012-492-59-76) 
müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini və təklifin 
bank təminatını imzalanıb möhürlənmiş, 
ikiqat bağlanmış zərfdə 2 may 2019-cu il 
saat 17 .00 –dək Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA 
Rəyasət Heyətinin inzibati binasında tender 
komissiyanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 3 may 2019-cu il saat 
11.00 -da AMEA RH-nin kiçik iclas zalında 
açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti

Tender 7 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Liftlərə lazım olan ehtiyat hissələri 

və illik texniki xidmət işlərinin satınalınması.
Lot-2. Qazanxananın istismara verilməsi 

üçün texniki şərtlərin hazırlanması və zəruri 
təmir aparılması işlərinin satınalınması.

Lot-3. DeckLink Studio 4K kompüter 
platasının satınalınması. 

Lot-4. TC Elektronic DBMax audio 
 prosessorun satınalınması.

Lot-5. Hesablama texnikasının 
 satınalınması.

Lot-6. Televiziya avadanlığının 
 satınalınması.

Lot-7. Müxtəlif dekorasiyaların 
 satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 100 manat iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, Şərifzadə küçəsi 241 
(əlaqələndirici şəxs- Ramil Əliyevdən, telefon- 
012 430 13 16 ) nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Adı- “Kapital Bank” ASC-nin 1 saylı 
Nəsimi filialı 

Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. АIIBАZ2X
Adı- İctimai Televiziya və Radio Yayım-

ları Şirkəti
H/h-AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN- 2000435761 
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

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

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafıq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifı və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 10 may 
2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 20 may 2019-cu il saat 17.00-
a qədər Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 21 may 2019-cu il saat 
11.00-da Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
Şərifzadə küçəsi 241 nömrəli ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun birgə keçirdikləri fərdi jurnalist yazıları
Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu Azərbaycan Resbubli-
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
11 yanvar 2019-cu il tarixli sərəncamı 
əsasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 
edilməsi ilə əlaqədar birgə fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqənin məqsədi
Nəsimi irsinin müasir humanitar 

düşüncənin tələbləri kontekstində aktu-
allığını, milli mədəni-mənəvi dəyərlərin 
təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq bu mövzuda jurnalist araş-
dırmalarını və yazılarını stimullaşdırmaq. 

Müsabiqənin mövzusu
“Nəsimi ili: klassik ədəbi irsə müasir 

baxış, milli və bəşəri ideyaların təbliği”

Müsabiqədə iştirak
Müsabiqə elan olunan günədək ən 

azı bir il müddətində kütləvi informasiya 
vasitələrində (qəzet, jurnal, informasiya 

agentliyi və rəsmi qeydiyyatdan keçmiş 
internet media resurslarında) fasiləsiz 
çalışan şəxslər müsabiqədə iştirak edə 
bilərlər.

Müsabiqəyə təqdim olunan yazılara aid 
tələblər

1. Dərc olunmuş yazının sərlövhəsi 
təklif olunmuş mövzu ilə eyni olmalıdır.

2. Müsabiqəyə hər jurnalist yalnız bir 
yazı təqdim edə bilər.

3. Qəzet və jurnallarda çalışan 
jurnalistlərin yazıları yalnız çalışdıqları 
mətbuat orqanlarında dərc olunmalıdır. 
İnformasiya agentliklərində, sayt və 
portallarda çalışan jurnalistlər yazıla-
rını həmin saytlarda yerləşdirməli və 
linki məqalənin yazıldığı diskdə təqdim 
etməlidirlər.

4. Yazı son bir ildə, həftədə bir 
dəfədən az olmayaraq nəşr edilən, 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının tərtib 
etdiyi “qara siyahı” ya düşməyən mətbuat 
orqanlarında dərc edilməli, eyni zamanda 
saytlarda yerləşdirilməlidir.

5. Aşağıdakı redaksiyaların yazıları 
müsabiqəyə qəbul edilmir:

5.1. Azərbaycan jurnalistlərinin I 
qurultayında qəbul olunmuş Azərbaycan 
jurnalistlərinin peşə (etik) davranış qay-
dalarını pozması ilə əlaqədar haqqında 
Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən 
müvafiq qərar çıxarılan;

a) Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
tərtib etdiyi “qara siyahı”ya düşən qəzet 
və ya saytlar.

b) Azərbaycan Mətbuat Şurasının 
tərtib etdiyi “qara siyahı”dan çıxarılan 
qəzetlər və ya saytlar (1 il müddətində).

c) Azərbaycan Mətbuat Şurası 
tərəfindən xəbərdarlıq almış qəzetlər və 
ya saytlar (6 ay müddətində)

5. Dərc olunmuş yazıda “Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
keçirdiyi birgə müsabiqəyə təqdim etmək 
üçün” qeydi göstərilməlidir.

Yazıların qəbul qaydaları
1.Yazının dərc olunduğu mətbuat 

orqanı (qəzet) 1 nüsxə
2.Yazının elektron variantı (Times 

New Roman (12) şriftində - CD diskdə) 1 
nüsxə

3. Yazının A4 formatda çap 
olunmuş variantı (müəllifin imzası 
göstərilməməlidir) 3 nüsxə

4.Yazıların həcmi: 1 səhifə (A3) 
olmalıdır (9-11 min işarə)

Tələb olunan sənədlər
1. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin Elektron İnformasiya 
sistemindən çıxarılmış əmək müqaviləsi 
bildirişi.

2. İştirakçı haqqında məlumat cədvəli 
(möhür, müəllif və baş redaktorun 
imzasıilə)

3. Şəxsiyyət vəsiqəsi və surəti,
4. Şəxsi VÖEN vəsurəti,

5. Şəxsi bank rekvizitləri (şəxsi VÖEN 
əsasında açılmış bank hesabı. Hesabın 
aktiv olması təsdiqlənməlidir).

Qeyd: İştirakçı haqqında məlumat 
cədvəlini əldə etmək üçün Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fonduna müraciət edə bilərsiniz.

Tələb olunan sənədlər tam olmadığı 
və ya həqiqəti əks etdirmədiyi hallarda 
yazı müsabiqəyə buraxılmır.

Fonda təqdim edilmiş yazılar və 
sənədlər geri qaytarılmır.

Yazıların qəbulu 08 aprel 2019-cu 
il tarixində başlayır, 28 iyun 2019-cu il 
tarixində başa çatır.

Yazılar rəsmi iş günləri saat 10:00-dan 
16:00-dək, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fonduna şəxsən təqdim olunmalıdır.

Qiymətləndirmə meyarları:
- mövzunun əhatə olunması, jurnalist 

araşdırması, əsaslandırma;
- materialın oxucu üçün informasiyalı-

lıq səviyyəsi;

- yazının dil və üslub xüsusiyyətləri, 
bədii-estetik ifadəsi;

- jurnalist obyektivliyi, qərəzsizliyi, 
tərəfsizliyi və məsuliyyəti;

- ictimai maraqların müdafiəsi.

Müsabiqəyə təqdim olunmuş  yazıların 
mükafatlandırılması

Müsabiqədə I yer üçün 1 nəfər (1000 
manat);

II yer üçün 2 nəfər (800 manat);
III yer üçün 3 nəfər (500 manat)
yazı qaliblərinin mükafatlandırılması 

nəzərdə tutulmuşdur.
Bundan əlavə, 10 yazı müəllifinə (hər 

biri 200 manat) həvəsləndirici mükafatlar 
veriləcəkdir.

Qaliblər, həmçinin Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun xüsu-
si diplomu ilə təltif olunacaqlar.

Ünvan: Bakı şəhəri, Mətbuat prospekti, 
529-cu məhəllə. Telefon: (012) 537 19 41; 
(012) 537 19 45; Elektron ünvan: info@
kivdf.gov.az, kivdf.info@gmail.com

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

MÜSABİQƏSİNİN   ELANI

 � Beynəlxalq aləmdə gülüş günü kimi tanınan, xalq 
arasında isə yalan, aldatma günü adlandırılan 1 Aprel 
hər il həyatımıza zarafat, şuxluq, xoş əhval gətirir, gülməli 
epizodları ilə yaddaşlarda silinməz izlər qoyur. Gülüş 
günü bu il də şən macəralarla, yalanın yaramazlığına 
gülmək duyğu-düşüncələri ilə ömrümüzdən ötüb keçdi.

Necə deyərlər, builki gülüş, yalan 
günündə bu ifadə ilə bağlı maraq 
dairəmizi genişləndirmək, yalanın 
həqiqət güzgüsündə görüntüsünü bir 
az da dəqiqləşdirmək üçün internet 
axtarış səbəkəsində gəzişməli olduq. 
Rastlaşdığımız maraqlı material-
lar içərisində “Erməni alimlərinin 
yalanlarına Rusiya telekanalının 
öldürücü zərbəsi” başlıqlı videosüjet 
daha çox diqqətçəkən oldu. Bir neçə 
gün əvvəl qeyd etdiyimiz 31 Mart 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
ilə bağlı tarix boyu xalqımıza qarşı 
xəyanətkarlıq, təcavüz və qırğın-
lar törətmiş ermənilərin bu qanlı 
fəlakətləri pərdələmək üçün uydur-
duqları yalan və saxtakarlıqları bir 
daha geniş səpkidə yada saldığımız-
dan “erməni alimlərinin rus teleka-
nalının öldürücü zərbəsinə tuş olmuş 
yalanları”nın nədən ibarət olduğun-
dan yan keçmək mümkün olmadı. 

Bu mövzu ilə bir az ətraflı maraqla-
nanda məlum oldu ki, xeyli əvvəl Ru-
siyanın populyar “REN TV” kanalının 
geniş auditoriyalı “Hərbi sirr” proqra-
mında erməni tarixçilərinin ünvanına 
səslənmiş sarsıdıcı qınağın yaratdığı 
güclü əks-səda hələ də səngimir. 
Rusiyanın tanınmış, nüfuzlu teleapa-
rıcılarından sayılan İqor Prokopen-
konun erməni tarixçilərinin həddini 

aşmış yalanlarını amansız ittihamla 
 cavablandırması xarici aləmdə o 
qədər böyük razılıq doğurmuşdur 
ki, həmin verilişin bu epizodu bir 
sıra saytlarda, sosial şəbəkələrdə 
yerləşdirilmiş, məsələyə müxtəlif 
kütləvi informasiya vasitələrində 
təqdiredici münasibət bildirilmişdir.

Məsələ burasındadır ki, aktual 
mövzuları ilə gündəmdə olan “Hərbi 
sirr” proqramına obyektivliyi və cid-
diliyi ilə seçilən mövzular gətirən Ru-
siyanın tanınmış teleaparıcısı erməni 
tarixçilərinin həddini aşan, bəşəri 
gülüş doğuran yalanlarını, “Böyük 
Ermənistan” sərsəmliyini, nəhayət, 
cavablandırmağın zəruri olduğunu 
yəqin etmişdir. Türkiyə ərazisindəki 
Portasar ehram kompleksində apa-
rılmış arxeoloji qazıntlılarla bağlı 
erməni tarixçilərinin bu qədim 
dünya abidəsini uydurma “erməni 
dağları”ndakı “ən qədim erməni yaşa-
yış məskəni” kimi tanıtmağa çalışma-
sından hiddətlənən teleaparıcı bildir-
mişdir ki, erməni alimlərinin həyasız 
bir saxtakarlıqla misirlilərin və 
şumerlərin ehram tikməyi, yer şumla-
mağı, heyvan bəsləməyi ermənilərdən 
öyrənməsi barədə mülahizələri adi 
lətifə qədər gülüncdür.

Sözünə davam edən İqor Proko-
penko bildirmişdir ki, guya  Musanın 

yəhudiləri Misirdən Fələstinə 
gətirdiyi zaman ermənilərin də Brita-
niya adalarını məskunlaşdırması ya-
lan və saxtakarlığın görünməmiş bir 
nümunəsidir. Müəllif kinayə ilə əlavə 
etmişdir ki, deyəsən, indiki ingilislər 
çarığını soyunmuş ermənilərdir. 
Lakin vikinqlərin varisləri belə hesab 
edirlər ki, Britaniya adaları 900 min 

il bundan qabaq məskunlaşıb və o 
zaman insanlar xalqlara ayrılma-
mışdılar. Teleaparıcı qeyd edib ki, 
ermənilərin 500 min əvvəldən möv-
cud olduqlarını iddia etmələri ingilis 
alimlərini də hiddətləndirmiş və onlar 
bunu kəskin cavablandırmışlar.

İqor Prokopenko aktual və ciddi 
teleproqramın imkanları daxilində 
erməni alimlərinin cəfəng uydurma-
larını – guya xəyali Ermənistanın, az 
qala, “tarixin bütün sivil regionlarını 
əhatə etməsi”, “ ermənilərin ən qədim 
ağıllı insan olması”, onların “böyük 
vətəninin bəşər sivilizasiyasının 
beşiyi olması” kimi əsassız, həyasız 
yalanlarına ağır zərbə endirmiş, 

insanları bu uydurmalara inanma-
mağa çağırmışdır. Həmin verilişdə 
rəyi öyrənilən tarixçi Yaroslav Listev 
ifşaedici müzakirəyə bir cümlə ilə 
yekun vurmuşdur: “Böyük xalqın öz 
əzəmətini sübut etməyə çalışmasına 
ehtiyac yoxdur”.

Rusiya telekanalında erməni 
tarixçilərinin hədyanına belə bir 
zərbə vurulması heç də təsadüfi deyil. 
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini 
işğal etmiş, bütün Qafqazın, Anadolu-
nun, Yaxın Şərqin, Balkanların, hətta 
Britaniya adalarının onların baba-
larına məxsus olduğunu söyləyən, 
qədim ermənilərin misirlilərdən 
və şumerlərdən 5–7 min il əvvəl 
sivilizasiya yaratdıqlarını, İsanın 

və həvarilərinin də erməni olduq-
larını iddia edən başabəla erməni 
tarixçiləri son vaxtlar qədim Kiyev 
dövlətini də hayların qurduqları 
barədə utanıb-çəkinmədən danışma-
ğa başlamışlar.

Görünür, erməni yalanlarına ina-
nan digər ölkələrin də ərazisi ildən-ilə 
şar kimi şişən “böyük Ermənistan” 
xəritələrinə daxil edilməlidir 
ki, həmin xalqlar da erməni 
tarixçilərinin “bəşər sivilizasiyanın 
beşiyi” əfsanəsinə qulaq asmağa son 
qoysunlar. Hələlik isə dünya bir sıra 
hallarda erməni uydurmalarına ya 
inanır, ya da ona biganəlik göstərir.

Erməni tarixçilərinin artıq bəşəri 
təhlükəyə çevrilən yalan və saxta-

karlıqlarının qarşısının vaxtında və 
qətiyyətlə alınmamasına münasibət 
bildirən AMEA-nın Tarix İnstitutu-
nun direktoru, Milli Məclisin depu-
tatı, akademik Yaqub Mahmudov 
dedi:

– Erməni alimlərinin ermənilərin 
ən qədim ağıllı xalq olması, dünyaya 
sivilizasiyanı ermənilərin yayması 
barədə uydurmaları beynəlxalq elmi 
dairələrdə həmişə rədd edilir. Təəssüf 
ki, onlar müxtəlif yollarla bu iddiala-
rını yaymağa, qədim tarixdən xəbəri 
olmayan insanları buna inandırma-
ğa nail olurlar. Lakin həqiqəti dan-
maq, yalanları işə keçirmək əvvəl-
axır mümkün olmur.  Görürsünüz, 

ingilislər də, ruslar da bu gün erməni 
tarixçilərinə gülüb, onları ələ sa-
lırlar. İrəvan rəsmiləri, tarixçiləri 
bu gün xaricdən gələn qonaqlara 
yaşı 200 ildən yuxarı bircə dənə 
də olsun ermənilərə məxsus tarixi 
abidə göstərə bilmirlər. Onun-bunun 
tarixinə sahib çıxanın bir gün yaxa-
sından yapışıb rüsvay edirlər. 

Bəşərin ən qədim, ümumi ta-
rixi isə hamıya – bütün insanlığa 
məxsusdur. Söhbət konkret bir 
tarixdən, abidədən, məsələn, Azıx 
mağarasından gedirsə həqiqi elmi 
tarixin qəbul etdiyi təfsir belədir: bu 
abidə bu gün burada yaşayan xalqın 
əcdadlarına məxsusdur. Hələlik isə 
dünyada ermənilərin yalanı eşidi-
lir və ona inananlar tapılır. Bizim 
həqiqətləri isə qəbul etməyə meyilli 
deyillər. Ona görə də biz daha çox 
işləməliyik. Təbliğat sistemimizi 
daha da mükəmməlləşdirməliyik.

Nəhayət, 1 Aprel marağından 
qaynaqlanan bu yazımızı onunla 
bitirək ki, dünya xalqları ilin bir 
günündə zarafatvari yalanlarla 
həyatlarına rəngarənglik və gülüş 
gətirsələr də, ermənilər, onların 
beynini getdikcə daha da dumanlan-
dıran erməni tarixçiləri isə ilin 365 
günü yalan söyləməklə və yaymaqla 
məşğuldurlar. Xalqımızın isə yalana 
münasibəti el hikmətində aydın və 
konkret əksini tapıb: “Yalan ayaq 
tutar, amma yeriməz”.

Tahir AYDINOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Bir günlük ciddi gülüş yalanı və ermənilərin 
365 gün davam edən gülünc  yalanları
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ABŞ

DB-nin yeni prezidenti
ABŞ maliyyə 

nazirinin müavini 
Devid Melpas 
Dünya Bankının 
(DB) yeni 
prezidenti seçilib. 
Bildirilir ki, o, öz 
səlahiyyətlərinin 
icrasına aprelin 
9-dan başlayacaq. 

Yeri gəlmişkən, yaxın 5 ildə yeni prezident Dünya 
Bankı qrupunun bütün təşkilatlarına, o cümlədən 
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına 
(BYİB) rəhbərlik edəcək.

Məlumatı “Bloomberg” yayıb.

Uğurlu sınaq 
NASA Aya 

səfər üçün 
nəzərdə tutulan 
“RS-25”  raket 
mühərrikini  
sınaqdan keçirib. 
Bildirilir ki, 
yeni mühərrikin 
sınağı 
Missisipidəki 
Stennik Kosmik 
Mərkəzində baş 
tutub. “Aerojet Rocketdyne” şirkəti tərəfindən 
istehsal edilən mühərrikin sınağı uğurla 
yekunlaşıb. 

Qeyd edilir ki, “RS-25” motoru kosmik raketlərdə 
istifadə edilən “Space Launch System” (SLS) 
mühərrikini əvəzləyəcək.

Xəbəri CNN verib.

Rusiya 

Ən çox qoyulan ad
Rusiyada 

yeni doğulan 
körpələrə ən çox 
hansı adların 
qoyulduğu 
açıqlanıb. 
Regional 
qeydiyyat 
idarələrinin 
məlumatları 
əsasında tərtib 
edilən siyahıya 

əsasən, ölkədə ən məşhur kişi adı Artyomdur. Belə 
ki, ölkənin 34 regionunda, o cümlədən Bryansk 
vilayətində, Perm və Kamçatka diyarında, həmçinin 
Buryatiya Respublikasında oğlanlara ən çox bu ad 
qoyulur. Bildirilir ki, yeni doğulmuş qızlara isə ən 
çox Sofiya adı qoyulur.  

Xəbəri “Russian Today” verib.

Fransa

İmperatorun taxtı satılır 
Fransada 

imperator 
Napoleonun taxtı 
hərraca çıxarılıb. 
Bildirilir ki, 
hərrac 1814-cü 
ilin baharında 
taxtdan imtina 
edən imperatorun 
öz qvardiyası 
ilə vidalaşdığı 
fransız monarxlarının tarixi iqamətgahında – 
“Fontainebleau” sarayında keçiriləcək. İmperator 
kürsüsünün ilkin qiyməti 80 min avrodur.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

İngiltərə

Salahdan yeni rekord
“Liverpul” 

klubunun 
hücumçusu 
Məhəmməd Salah 
yeni rekorda 
imza atıb. O, 
komandasının 
İngiltərə Premyer 
Liqasının  
33-cü turunda 

səfərdə “Southempton”u 3:1 hesabıyla məğlub 
etdiyi matçda 50-ci qoluna imza atıb. Qeyd edək ki, 
həmin oyunda iki dəfə fərqlənən Salah “Liverpul” 
formasıyla premyer liqada 50 qol vurmağı ən tez 
bacaran futbolçu adını qazanıb. O, buna 69-cu 
oyununda nail olub.

Məlumatı “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 7-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 
gecə bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı 
ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 7-9, gündüz 13-15, Bakıda gecə 
7-9, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 60-65 faiz 
olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 2-7 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 3 dərəcəyədək şaxta, gündüz 

 13-18 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xo-

calı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, 
Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy 
rayonlarında bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, 
qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi 
gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 2 
dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti, gündüz 
5-10 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağ-
mursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman, 
çiskin olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 4-9, 
gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayon-
larında bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər 

 ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti, 
dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, 
Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, 
Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayon-
larında bəzi yerlərdə yağış yağacağı, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 15-20 
dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə yağış ya-
ğacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. 
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 8-10, gündüz 15-18, dağlarda gecə 3-7, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Asif Əsgərov Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir 
Pənahova əzizi 

ƏLİ PAŞAYEVİN 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                                                             

“Xalq qəzeti”nin Baş redaktoru Həsən 
Həsənov Mahir Qabiloğluya əzizi 

AFTANDİL MEHDİYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verir.

Neftin qiyməti 
artmaqda davam edir

Londonun 
“İCE” Birjasının 
məlumatına görə, 
“Brent” markalı 
neftin bir ba-
relinin qiyməti 
69,94, Nyu-York 
Əmtəə Birjasının 
məlumatına görə, 
Texas sortu adlan-

dırılan ABŞ-ın “WTI” markalı neftinin bir barelinin 
qiyməti 62,10, Azərbaycanın “AzeriLight” markalı 
neftinin bir barelinin qiyməti 71,61 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, Liviyada baş verən 
gərginlik dünya bazarında “qara qızıl”ın qiymətinin 
artmasına səbəb olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və 
Patoloji Anatomiya Elmi-Təcrübi və Tədris Birliyi 

2019-cu il üçün müxtəlif sərfiyyat materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Birliyə lazım olan müxtəlif sərfiyyat 

materiallarının satınalınması.
İştirakçılar “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış zərflərdə bağlı şəkildə təqdim etməlidirlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-yerli istehsal, aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, analoji işlərdə təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkan-
larına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər 80 (səksən) manat məbləğdə 
iştirak haqqını hesaba ödəməklə Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, M. Mirqasımov küçəsi 1 nömrəli 
ünvandan əldə edə bilərlər. Əlaqə telefonu- 
(012)594-78-11 

Tenderdə iştirak haqqı bu hesaba 
ödənilməlidir.

H/h - AZ59CTRE00000000000002128209
Fond - 7
Maddə - 142340 
VÖEN - 1400607821
Bank - Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi 
Kod - 210005
VÖEN - 1401555071
M/h - AZ41NABZ0136010000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) təqdim olunmalıdır. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 13 may 2019-cu il saat 11.00-a kimi, 
tender təklifini və bank zəmanətini isə möhürlü 
zərflərdə 21 may 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Bakı şəhəri, M. Mirqasımov küçəsi 1 
nömrəli ünvanda birliyin dəftərxanasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçı-
ların təklifləri 22 may 2019-cu il saat  10.00-da 
yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər. 

Tender komissiyası

Dünən  BMT-nin 
Baş katibi Antoniu 
Quterreş Liviya Milli 

Ordusunun komandanı 
marşal Xəlifə Xaftar 
tərəfindən ələ keçirilmiş 
Benqazi şəhərinə gəlib. 
Məlumatı “Əş-Şərq əl-
Ausat” qəzetinə istinadən 
“İnterfaks.ru” verib. 

Qəzetin yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, 
baş katib şəxsən Xaftarla 
görüşəcək. Səfər ərəfəsində 
Quterreş Liviyada baş 
qaldırmış münaqişəni siyasi 
yolla həll etməyə çağırıb. 
“Mən Tripolidən Tobruk və 
Benqaziyə gedirəm. Mənim 
məqsədim hərbi qarşıdurmanı 
dayandırmaqdır. Qeyd edirəm 
ki, Liviya böhranının hərbi yolla həlli yoxdur, 
yalnız siyasi həll mümkündür”, – deyə baş 
katib bildirib.

Bir gün əvvəl isə BMT rəhbəri paytaxt 
Tripolidə Liviyanın hakimiyyət orqanları ilə 
danışıq aparıb. 

Xatırladaq ki, aprelin 4-də axşam 
saatlarında Liviya Milli Ordusunun 
komandanı Xəlifə Xaftar elan edib ki, 
ordunun Tripoliyə hücumu başlayıb. Xaftarın 
tərəfdarları artıq Tripolinin təxminən 100 
kilometrliyində yerləşən Qarian şəhərini 
nəzarət altına alıb. 

Ölkənin baş naziri Fayez Sarac isə 

Xaftarın ordusunu dayandırmaq üçün 
hökumət qüvvələrini səfərbərliyə almağa 
başlayıb. 

Hazırda Liviyada ikihakimiyyətlik hökm 
sürür. Liviya parlamenti ölkənin şərqində – 
Tobruk şəhərində fəaliyyət göstərir,    
BMT-nin dəstəyi ilə yaradılmış və beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən tanınmış Fayez 
Saracın rəhbərlik etdiyi milli barışıq hökuməti 
isə qərbdə – Tripolidə yerləşir. “Şərq”dəki 
hakimiyyət orqanları Tripoliyə tabelik 
göstərmir, yalnız marşal Xaftarın başçılıq 
etdiyi milli orduya arxalanır.

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Liviyada yeni münaqişə 

Artıq marşal Xəlifə Xaftarın milli 
ordusu paytaxta doğru irəliləyir 

Hüquqşünas alimin yeni 
kitabı işıq üzü görüb

 � Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, professor 
Cahangir Hüseyn Əfşarın “Fikir, düşüncə və mülahizələrim” 
adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb. 

Kitab Azərbaycanda İslam 
Həmrəyliyi ilinə və Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyinə həsr edilib. 

Müəllifin 2016-cı ildə işıq üzü 
görən və Aprel döyüşlərində həlak 
olmuş əsgər və zabitlərimizin əziz 
xatirəsinə ithaf etdiyi “Fikir və 
düşüncələrim” monoqrafiyasının 
müəyyən mənada davamı olan 
yeni kitabda onun din-dövlət 
münasibətlərinin tarixi və müasir 
problemləri, demokratik dövlət 
quruculuğu və hüquqi dövlət 
məsələsi, dövlətçilik tariximi-
zin bəzi problemləri haqqında 
mülahizələri əksini tapıb. 

Dörd fəsildən ibarət kita-
bın birinci fəsli “Din və ictimai 
münasibətlər sistemi: tarix və mü-
asirlik” adlanır. Burada din-dövlət 
münasibətlərinə, dünya dinlərinin 
keçdiyi inkişaf yoluna, onların 
müasir problemlərinə geniş 
şəkildə toxunulub, din-cəmiyyət 
münasibətləri mövzusunda uzun 
zamandan bəri mövcud olan bəzi 
təhriflər və subyektiv yanaşmalara 
münasibətdə fərdi baxış ortaya 
qoyulub. Həmçinin Azərbaycan 
maarifçilərinin İslam dininə 
münasibəti təhlil edilib, XIX 
əsrin ikinci yarısı – XX əsrin 
birinci rübündə yazıb-yaratmış 
bir çox görkəmli ziyalı, ədib və 
filosoflarımızın İslam dininə qarşı 
deyil, cəhalət, gerilik və xurafat-
la mübarizə apardıqları onların 
öz yaradıcılıqlarından gətirilən 
nümunələrlə əsaslandırılıb. 
Azərbaycanın İslam dünyasının 
həmrəyliyinə verdiyi töhfədən 
xüsusi olaraq bəhs edən müəllif, 
eyni zamanda, bu istiqamətdəki 
fəaliyyətin gücləndirilməsinə 
dair təkliflər irəli sürüb. Nəşrin 

elmi redaktoru akademik, Milli 
Məclisin deputatı Nizami Cəfərov 
yazır: “O (Cahangir Hüseyn Əfşar 
- red), qəti və birmənalı şəkildə 
göstərir ki, elmi-texniki tərəqqinin 
olduqca böyük miqyas aldığı, 
bəşəriyyətin artıq kosmosun 
iqtisadi, hətta məskunlaşdırılma 
imkanlarını tədqiq etdiyi, de-
mokratiyanın ən geniş təzahürləri 
ilə özünü göstərdiyi bir dövrdə 
bu və ya digər cəmiyyətin dini 
anlayışlarla məhdudlaşdırılması, 
şəriət normaları çərçivəsinə salın-
ması həmin cəmiyyətə çıxarılan 
ölüm hökmü deməkdir. Müasir 
dünyanın, xüsusilə də aparıcı 
dövlətlərin inkişaf tempinə və 
nailiyyətlərinə nəzər saldıqda 
müəlliflə razılaşmaqdan başqa 
çarəmiz qalmır”.

“Azərbaycanın dövlətçilik 
tarixinə bir nəzər” adlı ikinci 
fəsildə xronoloji ardıcıllıq-
la Azərbaycanda dövlətçilik 
ənənələrinin təşəkkül prosesi, 
onun ən mühüm aspektləri təhlil 
süzgəcindən keçirilib. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti və müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının ya-
ranması, inkişafı kimi mühüm ta-
rixi mərhələlərə xüsusi həssaslıqla 
yanaşılıb, onların dövlətçilik 
tariximizdəki, həmçinin xalqı-
mızın siyasi şüurundakı yerləri 
faktlarla əsaslandırılıb. Fəslin 
bir bölməsi Güney Azərbaycan 
məsələsinə həsr olunub. Müəllif 
cənubdakı soydaşlarımızın 1828-
ci il Türkmənçay müqaviləsindən 
indiyədək keçdikləri tarixi və 
mədəni inkişaf yoluna, onların 
müasir problemlərinə nəzər salıb. 
Akademik Nizami Cəfərov yazır 
ki, Cənub mövzusunda Cahangir 
müəllimin tutduğu mövqe, qələmə 

aldığı fikirlər hər birimiz üçün 
gözəl vətənpərvərlik nümunəsi, 
rasional millətçiliyin örnəyidir.

Müəllif kitabın üçüncü 
fəslində “Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tarixi və müasir 
vəziyyəti”ndən söz açmaqla 
yanaşı, bir peşəkar hüquqşünas 
kimi onun optimal həll yolunun 
da qiymətləndirilməsinə çalı-
şıb. Kitabın məsul redaktoru və 
“Ön söz”ün müəllifi, professor 
İzzət Rüstəmovun fikrincə, 
Cahangir Hüseyn Əfşar heç kimi 
təkrarlamadan problemlə bağlı 
öz mülahizələrini bölüşür. Bu 
mülahizələr aktuallığı, Qarabağ 
probleminin mahiyyəti, həllinin 
təkamülü və dinamikası baxımın-
dan praktik əhəmiyyət kəsb edir. 

Kitabın dördüncü fəslində 
müəllifin son illər dövri 
mətbuatda işıq üzü görmüş 
məqalə və müsahibələri, həmçinin 
onun haqqında yazılmış müxtəlif 
materiallar toplanıb. 

Hüquqşünas alimin şəxsi 
təcrübəsinin və düşüncələrinin 
məhsulu olan bu kitab istər 
müasir oxucuda, istərsə də 
gələcək nəsillərdə tariximizin, 
indiki həyatımızın və ictimai-
siyasi fikrimizin bir sıra aktual 
məsələlərinə dair aydın təsəvvür 
formalaşdıracaq, dövlət quru-
culuğu istiqamətində fəaliyyət 
göstərənlərə isə müəyyən qədər 
yardımçı olacaq.

AZƏRTAC

TRAMP: Silahlanmaq əvəzinə 
faydalı işlər görə bilərik

 � ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ evdə 
Çinin Baş nazirinin müavini Lyu He ilə görüşüb. 
Birləşmiş Ştatların rəhbəri görüşdən sonra 
jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, o, həm 
rəsmi Pekin, həm də Moskva ilə qarşılıqlı şəkildə 
silah istehsalına çəkilən xərclərin azaldılması 
barədə razılığın əldə olunmasına ümid bəsləyir. 
Bu barədə “Euronews” agentliyi məlumat yayıb. 

Prezident deyib ki, hər üç 
ölkənin il ərzində silahlan-
maya yüz milyardlarla dollar 
xərcləməsi mənasız işdir. 
Onun fikrincə, ABŞ, Çin və 
Rusiya silahlanmaq əvəzinə 

öz güclərini birləşdirib daha 
faydalı işlər görə bilərlər. 

Çin rəsmisi D.Trampın bu 
təşəbbüsünü müsbət qarşıla-
dığını açıqlayıb.

Lakin realllıq budur ki, 

dünyanın super gücləri sayı-
lan ABŞ, Çin, Rusiya, eləcə 
də Fransa, Böyük Britaniya, 
başqa böyük dövlətlər silah 
istehsalını nəinki azaltmır, 
əksinə ilbəil artırırlar. 

Bu günlərdə NATO-
nun yaradılmasının 70 illiyi 
ilə əlaqədar Vaşinqtonda 
yubiley tədbirləri keçirilir. 
Ağ evdə alyansın Baş katibi 
Yens Stoltenberqlə görüşən 
D.Tramp NATO-ya üzv bir 
sıra Avropa dövlətlərinin 
kollektiv müdafiə xərclərinin 
artırılmasını müsbət addım 
kimi dəyərləndirib. 

NATO-nun Baş katibi 
isə D.Trampı digər ölkələri 
müdafiəyə daha çox pul 
xərcləməyə məcbur etdiyinə 
görə tərifləyib. O deyib: 
“NATO güclü alyansdır. Biz 
ordunun gücünü artırdıq, 
terrorla mübarizədə birgə ad-
dımlar atdıq. İndi bu sahəyə 
daha çox sərmayə qoyuruq”.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə 
Estoniya Prezidenti Kersti Kalyulaydın 
qarşıdakı görüşündə müzakirə olunacaq 
məsələlərdən biri də bu Baltikyanı ölkənin 
təhlükəsizliyi məsələsi olacaq. Bu barədə 
“Lenta.ru” məlumat yayıb.

Mənbə yazır ki, bunu Rusiya Prezidentinin 
mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O qeyd 
edib ki, V.Putin Estoniyanın qorxularını aradan 
qaldırmaq niyyətindədir: “Rusiya Prezidenti 

Vladimir Putin bu görüşdə Estoniyanın 
təhlükəsizlik məsələsi ilə bağlı qorxusunu 
aradan qaldırmaq istəyir. Görüşün məqsədi 
liderlərin bir-biri ilə yaxından tanış olması və 
aktual məsələlərin müzakirə edilməsidir”.

Bununla belə, o vurğulayıb ki, görüşdən 
konkret qərarların gözlənilməsinə ehtiyac 
yoxdur.

Estoniya Prezidentinin dəftərxana rəisi 
Kersti Kalyulaydın aprelin 18-də ölkəsinin 
Moskvadakı səfirliyinin bərpa edilmiş 
binasının açılışında iştirak edəcəyinə dair 
xəbər yayıb. O, səfər çərçivəsində Rusiyanın 
lideri ilə görüşməyi planlaşdırır. Bu, Estoniya 
Prezidentinin son 8 ildə Rusiyaya ilk səfəri 
olacaq.

K.Kalyulaydın sözlərinə görə, V.Putinlə 
qarşıdakı görüş iki ölkə arasında münasibətlər 
baxımından mühüm olacaq. Hazırda Kremldə 
iki ölkə liderinin görüşünə hazırlıq üzərində iş 
gedir.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Rusiya və Estoniya prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır 


