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 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 
23-də Bakının Xəzər rayonunda Mərdəkan-Qala avtomobil yolunun 
açılışında iştirak edib.

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə 
sakinlərlə görüşdü.

Dövlətimizin başçısı dedi: 
– Sizi görməyimə çox şadam. Çox 

şadam ki, Mərdəkan qəsəbəsində çox 
gözəl infrastruktur layihələri icra edilir və 
yollar salınır, qəsəbənin digər problemləri 
öz həllini tapır. Bu, bizim siyasətimizdir. 
Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan 
vətəndaşı dayanır və çox çalışırıq ki, hər 
bir yerdə inkişaf olsun, quruculuq, abadlıq 
işləri aparılsın. 

Yol inkişaf üçün əsas şərtlərdən 
biridir. Buzovna-Mərdəkan yolu keçən il 
istifadəyə verilib. Bu yol mövcud deyildi. 
İndi isə yoldan istifadə olunur, yolbo-
yu binalar tikilir, ictimai yerlər, ictimai 
obyektlər salınır. Yəni, yol olan yerdə 
inkişaf da var. Azərbaycanda son illərdə 
bütün yerlərdə müasir yol infrastrukturu 
yaradılır, o cümlədən Bakı qəsəbələrində. 
İndi isə Mərdəkan-Qala yolunun açılışını 
qeyd edirik. Bu, əslində onu göstərir ki, 
hər bir sahədə, hər bir bölgədə ən müasir 
standartlar tətbiq olunur. 

Bildiyiniz kimi, son 15 il ərzində 
ölkəmizdə 15 min kilometr yol çəkilib. Hər 
bir yerdə, hətta dağ kəndlərində, yol olma-
yan kəndlərə biz yollar çəkdik. Bu gün bu 
yollar həm insanlara xidmət göstərir, həm 
biznes imkanlarını genişləndirir, fermerlər 
üçün yeni imkanlar yaradır və yollar 
keyfiyyətli salınır. Çünki Davos Ümumdün-
ya İqtisadi Forumunun hesablamalarına 
görə, Azərbaycanda yolların keyfiyyəti 
dünya miqyasında 34-cü yerdədir. Biz çalı-
şırıq ki, hər bir sahədə ən yüksək standart-
ları tətbiq edək və insanları narahat edən 
problemləri aradan götürək. 

Yol, infrastruktur, elektrik enerjisi ilə 
təchizat, qazlaşdırma, su layihələri – bütün 
bunlar diqqət mərkəzindədir və son illərdə 
bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılır. 
Ona görə mən gəlmişəm bu gün sizinlə 
görüşüm, bu gözəl hadisəni bir yerdə 
qeyd edim və sizə yeni uğurlar, qələbələr 
arzulayım. 

Qəsəbələrarası və qəsəbədaxili 
yollar diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 
göstəriş verilib ki, Bakı qəsəbələrində yol 
infrastrukturuna çox ciddi fikir verilsin və 

demək olar ki, indi bu proses geniş vüsət 
alıb. Əminəm ki, bütün qəsəbələrdə daxili 
yollar bərpa ediləcək və insanlara rahatlıq 
verəcək. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə 
uğurlar arzulayıram.   

Rayon sakini Altay Mansurov 
görülən işlərə görə Prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlığını bildirərək dedi: 

– Hörmətli cənab Prezident, əvvəla, 
rayon sakinləri və ağsaqqalları adından 
Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bizim 
sakinlər, - bilirsiniz ki, Xəzər rayonunun 
sakinləri Sizi çox istəyirlər, - Sizi həmişə 
burada görməyə şad olurlar. Bu gün də biz 
çox şadıq ki, Siz gəlmisiniz, Sizinlə görüş 
keçiririk. Bu, birinci dəfə deyil. Siz bizim 
rayonda tez-tez olursunuz, biz görüşürük, 
bununla da fəxr edirik. Xoş gəlmisiniz, 
Sizə cansağlığı arzulayırıq. 

Sizin gördüyünüz işlər göz qabağın-
dadır. Son illərdə nəinki bizim rayonda, 
bütün Azərbaycanda görülən işlərin 
hamısını biz televizorda müşahidə edirik, 
görürük, nə cür yollar çəkilir, hansı işlər 
görülür. Son zamanlar Sizin göstərişinizlə, 
fərmanlarınızla, sərəncamlarınızla 
insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində çox işlər görülüb. Eyni 
zamanda, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, o 
cümlədən bizim rayonda çox böyük işlər 
görülür, hamısı göz qabağındadır, su 
təsərrüfatını, yol təsərrüfatını demək olar. 
Son vaxtlar bizim rayonda da çox yollar 
çəkilir. Qəsəbələrarası yollar çəkilib, köhnə 
yollar bərpa edilib. Bu da sakinlərimizin 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması-
na töhfə verir. Bu yolun da çəkilməsi 
qəsəbələr arasında gediş-gəlişi, eyni za-
manda, şəhərə çıxışı asanlaşdıracaq. Son 
zamanlar Buzovna-Mərdəkan yolunun 
çəkilməsi, eyni zamanda, indi Mərdəkan-
Qala yolunun mərkəzi yola birləşdirilməsi, 
şəhərə, qonşu qəsəbələrə çıxışın təmin 
edilməsi əlbəttə ki, insanların yaşayışına 
və rifahına böyük kömək olacaq. Sizə can-
sağlığı arzulayırıq. Biz Sizin daxili və xarici 
siyasətinizi bəyənirik. Biz bunu hər dəfə 
təkrar edirik və həmişə biz Sizin arxanızda 
böyük bir qüvvə kimi dayanmağa hazırıq. 

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ 
olun, təşəkkür edirəm. Mən çalışıram və 
bundan sonra da çalışacağam ki, doğma 

xalqıma ləyaqətlə xidmət edim. Ölkə qarşı-
sında duran bütün problemlər öz həllini 
tapmalıdır. Son illər ərzində görülmüş işlər 
göz qabağındadır. Azərbaycan müasirləşir, 
yeniləşir, hər bir yerdə, hər bir bölgədə 
və hər bir sahədə çox böyük quruculuq, 
abadlıq işləri aparılır. 

Bu gün iqtisadi inkişaf təmin edilir. 
Bu il iqtisadiyyatımız 3 faiz artır, əvvəlki 
illərə nisbətən bu artım daha böyükdür. 
Düzdür, bu, bizi tam qane edə bilməz. 
Çünki hesab edirəm ki, potensial daha 
böyükdür və biz iqtisadi baxımdan daha 
yüksək templərlə artmalıyıq. Ancaq, eyni 
zamanda, aparılan islahatlar və islahat-
ların dərinləşməsi bizə əlavə imkanlar 
yaradır. Son illər ərzində çox böyük işlər 
görülüb, işlər də göz qabağındadır. Ancaq 
biz indi inkişafımızın yeni mərhələsindəyik. 
Son prezident seçkiləri ərəfəsində mən 
bəyan etmişdim ki, növbəti dövr islahatlar 
dövrü olacaq. Çünki hər bir ölkə üçün 
islahatlar çox önəmlidir. İslahatlar yenilik, 
müasirlik, nöqsanların aradan qaldırılması, 
problemlərin həlli deməkdir. Bizdə hər bir 
sahə üzrə çox aydın təsəvvür və iş proqra-
mı var. Ona görə islahatların dərinləşməsi 

nəticəsində əldə edilmiş nailiyyətlər əlbəttə 
ki, vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdırır. 
Baxın, bu ilin üç ayında büdcə daxilol-
maları böyük dərəcədə artıb. Yəni, vergi 
və gömrük orqanları plandan əlavə 200 
milyon manatdan çox vəsait toplayıblar. 
Nəyin hesabına? İslahatlar hesabına. 
Nəyin hesabına? Şəffaflıq hesabına, 
aparılmış siyasət nəticəsində. Sahibkar-
lar da razıdır, çünki bu gün sahibkar da 
bilir ki, dövlətin vergisini ödəməlidir, tam 
ödəməlidir və ondan başqa heç kimə heç 
bir ödəniş edilməməlidir. Mən indi görürəm 
ki, sahibkarlarda da bu işlərə böyük inam 
var. 

Biz daxil olan əlavə gəlirləri, ilk 
növbədə, sosial məsələlərin həllinə 
yönəldirik. Düzdür, infrastruktur layihələri 
də lazımdır, biz oraya vəsait ayırmasay-
dıq, belə yollar çəkilə bilməzdi. Ancaq 
indiki şəraitdə biz vəsaiti daha çox 
insanların rifah halının yaxşılaşdırılması 
üçün yönəldirik. Təsadüfi deyil ki, keçən 
ilin aprel ayında prezident seçkilərindən 
sonra imzaladığım ilk fərman şəhid 
ailələrinin rifah halının yaxşılaşdırılma-
sına yönəldilmişdir. Şəhid ailələrinə 11 

min manat ödənişin təşkil edilməsi bizim 
niyyətimizi göstərir və bu ödənişlər aparılır. 
Ondan sonra qəbul edilmiş qərarlar, im-
zaladığım fərmanlar da bir məqsədi güdür 
ki, vətəndaşlar daha da yaxşı yaşasınlar. 
Minimum əməkhaqqı, minimum pensiya 
təxminən 40 faiz artırılıb. Mən bu yaxınlar-
da demişəm, artım faiz baxımından böyük 
olsa da, bizi qane edə bilməz. Çünki biz 
daha da yüksək həddə çatmalıyıq və 
bunu etmək üçün daha da fəal işləməliyik. 
Sosial müavinətlər orta hesabla iki dəfə, 
köçkünlərə, şəhid ailələrinə verilən 
müavinət, tələbə təqaüdləri 50 faiz artıb. 
Bir çox önəmli fərman və sərəncamlar 
imzalanmışdır ki, insanların rifah halı-
nı, biznes mühitini yaxşılaşdırır və bu 
istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Çünki 
minimum əməkhaqqı, minimum pensiya-
nın qaldırılması daimi proses olmalıdır. 

Azərbaycan indi inkişafın yeni 
mərhələsindədir və bundan sonra iqtisadi 
artım çox sürətli olacaq. Nəzərə alsaq 
ki, bizim neft-qaz sahəsində apardığımız 
siyasət öz bəhrəsini verir, yaxın gələcəkdə 
Cənub Qaz Dəhlizi işə düşəcək. Bu, əlavə 
gəlir gətirəcək və gəlir də vətəndaşların 

rifah halının yaxşılaşmasına yönəldiləcək. 
Əlbəttə ki, islahatlar hərtərəfli olmalıdır 

- həm iqtisadi sahədə, sosial sahədə, siya-
si sahədə, həm də idarəetmə sahəsində. 
Bu sahələrdə hələ ki, təkmilləşməyə böyük 
ehtiyac var. Biz öz siyasətimizi yerlərdən 
gələn təkliflər əsasında qururuq. 

Bu ilin yanvarında dördüncü regi-
onal inkişaf proqramı qəbul edilib. Bu 
proqramın qəbul edilməsində yerlərdən 
gələn müraciətlər əsas rol oynayır. Çünki 
vətəndaşları narahat edən problemlər var 
ki, biz onları bilməliyik və həll etməliyik. 
Bizim məqsədimiz budur, siyasətimiz də 
bundan ibarətdir. Əminəm ki, ölkə qarşı-
sında duran bütün vəzifələr, problemlər öz 
həllini tapacaq.  

Xəzər Rayon Ziyalılar Cəmiyyətinin 
sədri Təvəkkül Səlimov da rayonun 
sosial-iqtisadi inkişafına göstərdiyi 
diqqətə görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığını bildirərək dedi: 

– Möhtərəm cənab Prezident, mən 
də Sizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Siz 
2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində 
Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahında çıxış 
etdiniz. Orada çox gözəl sözlərin sıra-
sında bu sözlər də oldu: “Mən çalışaca-
ğam ki, prezident seçiləndən sonra hər 
bir azərbaycanlının Prezidenti olum”. 
Bütün fəaliyyətiniz dövründə Siz sübut 
etdiniz ki, sözün əsl mənasında, hər bir 
azərbaycanlının Prezidentisiniz. Bunu 16 
illik fəaliyyətiniz dövründə iqtisadi isla-
hatlar, ictimai həyatda, mədəni, mənəvi 
quruculuq sahələrində baş verən yeniliklər 
tam sübuta yetirdi. Bir məsəl var, deyirlər 
ki, “abad kənd yolundan bilinər”. Hər 
şey yoldan başlayır. Sizin yol infrastruk-
turunun inkişafına ayırdığınız diqqət, 
əslində, ölkənin iqtisadiyyatına, əlaqələrin 
genişlənməsinə doğrudan da çox böyük 
yardım göstərir. Siz keçən il aprelin 11-də 
Prezident seçiləndən sonra özünüz qeyd 
etdiyiniz kimi, ilk fərmanınız əhalinin, 
insanların həyatının yaxşılaşdırılması 
ilə bağlı oldu. Son bir neçə ay ərzində 
Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının, 
müharibə əlillərinin, pensiyaçıların, digər 
sosial qrupların təqaüdlərinin artırılması, 
bu yöndə atılan addımlar insanlarımız 
tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılanıb. 
Bax, elə bu Xəzər rayonunun inkişafı Sizin 
fəaliyyətinizin əsl göstəricisidir. 

(ardı 2-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev Mərdəkan-Qala 
avtomobil yolunun açılışında iştirak edib
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Xəzər rayonunda yolların 
salınması istiqamətində görülən 
işlərə görə dövlətimizin baş-
çısına minnətdarlığını bildirən 
Təvəkkül Səlimov Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı 
üçün atılan addımları xüsusi 
qeyd edərək dedi: 

– İnanın, 11 aprel seçkilərindən 
bu yana ötən 15 ilin nəticələri 
qədər nəticələr qazanmışıq. 
Cənab Prezident, mən sakinlərimiz 
adından bu möhtəşəm işlərinizə, 
səmimiyyətinizə, xalqımıza, insan-
larımıza, o cümlədən bizə olan isti 
münasibətinizə görə Sizə dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. Mehri-
ban xanım həmişə bizi diqqətdə 
saxlayır, Allah ona ömür versin. O, 
sözün əsl mənasında, Azərbaycan 
qadınının doğrudan da simasını 
göstərən bir insandır. Cənab Pre-
zident, bir daha Sizə və Mehriban 
xanıma işlərinizdə uğurlar arzu 
edirəm. Siz buraya həmişə gəlin. 
Siz buraya gələndə biz hər dəfə 
yeniliklərlə rastlaşırıq.

Prezident İlham Əliyev:  Çox 
sağ olun. Hər bir rayonda gedən 
işlər məni sevindirir. Çox şadam 
ki, Xəzər rayonunda bütün işlər 
yaxşı gedir, abadlıq-quruculuq, 
təsərrüfat işləri aparılır. Əvvəlki 
illərdə də yaxşı nəticələr olub və 
biz birlikdə ölkəmizi inkişaf etdiri-
rik. Hər bir yerdə hər bir vətəndaş 

ümumi inkişafımıza öz töhfəsini 
verir. O ki qaldı, dövlət siyasətinə, 
bir daha demək istəyirəm ki, biz 
ölkəmizi gücləndiririk, beynəlxalq 
mövqelərimizi möhkəmləndiririk, 
hərbi gücümüzü artırırıq, sosial 
məsələlərin həllinə çalışırıq. Son 
dövrdə imzaladığım fərmanlar 
doğrudan da həm təsirlidir, həm 
əhəmiyyətlidir, həm də ki, bizim 
siyasətimizi göstərir. Deyə bilərəm 
ki, bu fərmanlara başqa ölkələrdə 
rast gəlinmir. Məsələn, tutaq ki, 
problemli kreditlər nədən qaynaq-
landı? Devalvasiyadan. Devalva-
siya nəyə görə baş verdi? Neftin 
qiyməti 4 dəfə azaldı, gəlirlərimiz, 
manatın məzənnəsi aşağı düşdü 
və insanlar bundan əziyyət çəkdilər. 
Maksimum çalışırdıq ki, vəziyyəti 
sabitləşdirək, sabitlik olsun, manat 
sabitləşsin. Artıq uzun müddətdir ki, 
manat sabit olaraq qalır. Bizim in-
diki iqtisadi və maliyyə vəziyyətimiz 
onu deməyə əsas verir ki, manatın 
sabitliyi ilə bağlı heç bir prob-
lem gözlənilmir. İqtisadi, maliyyə 
imkanı artdıqca biz, ilk növbədə, 
səylərimizi problemli kreditlərin 
həllinə yönəltdik və bunu həll etdik, 
özü də ən yüksək səviyyədə. İndi 
bu fərman dərc edilib və orada 
göstərilən maddələr əminəm ki, 
kredit borcu olan hər bir vətəndaş 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Bundan 
600 mindən çox insan bəhrələnir və 
artıq kompensasiyaların verilməsi 
prosesi başlanmışdır. 

Əsas odur ki, vətəndaşları 

narahat edən məsələlər öz həllini 
tapsın. Hər yerdə, hər bir dövlət 
məmuru, icra başçısı, bələdiyyə 
sədri, hər bir dövlət təşkilatında 
çalışan məmur vətəndaşlara xidmət 
etməlidir. Mən bunu dəfələrlə 
demişəm. Əfsuslar olsun ki, hər 
yerdə belə deyil, elə hallar var 
ki, vətəndaşları incidirlər, onla-
rın haqları tapdalanır, onların 
problemlərinə biganə yanaşılır. 
Bilirsiniz ki, mən vətəndaşlarla 
müntəzəm təmasda oluram. Mən 
vətəndaşlardan həm problemləri, 
həm də müsbət tərəfləri eşidirəm. 
Ona görə hər bir dövlət məmuru 
bilməlidir ki, onun başlıca vəzifəsi 
vətəndaşlara xidmət etməkdir və 
mənim də tələbim bundan ibarətdir. 
Ancaq buna nail olmaq üçün çox 
ciddi ictimai nəzarət olmalıdır. 
Ona görə insanları narahat edən 
məsələlər, harada ki, nöqsanlar, ça-
tışmazlıqlar var, onlar deyilməlidir. 
Onlar müraciətdə öz əksini tap-
malıdır ki, biz bunları həll edək. 
Əminəm ki, belə də olacaq. Bütün 
dövlət məmurları bilməlidirlər ki, 
onlar vətəndaşlara vicdanla xidmət 
etməlidirlər. Təyin edilmiş hər bir 
icra başçısının qarşısına qoyduğum 
birinci vəzifə bundan ibarətdir. 

Vətəndaşlarımızın rifah halı, on-
ların iqtisadi, maliyyə vəziyyəti ildən-
ilə daha da yaxşılaşır. Əgər əvvəlki 
dövrü götürsək görərik ki, pensi-
yalar, maaşlar təqribən 10 dəfəyə 
yaxın artıb. Ancaq bu gün bu, bizi 
qane edirmi? Yox. Nə etməliyik? 

Daha da fəal işləməliyik, iqtisadiyyat 
daha da sürətlə artmalıdır, sərmayə 
yatırılmalıdır, bürokratik əngəllər 
aradan qaldırılmalıdır, biznes 
qurmaq istəyənin qarşısında süni 
əngəllər qoyulmamalıdır. Yerli icra 
orqanları çalışmalıdırlar ki, investi-
siyaları cəlb etsinlər. Çünki iqtisadi 
artım olmasa, onda bizim maliyyə 
imkanlarımız da olmayacaq. Bütün 
bu məsələlər bir-biri ilə bağlıdır. İn-
diki iqtisadi vəziyyətimiz və gələcək 
planlarımız tam əminliklə deməyə 
əsas verir ki, biz ancaq yüksələn 
xətlə inkişaf edəcəyik və qarşıda 
duran bütün vəzifələri birlikdə həll 
edəcəyik. Sağ olun.

Sakinlər: Allah Sizə kömək 
olsun. Allah Sizə, Mehriban xanıma 
cansağlığı versin.

* * *
Sonra Azərbaycan Avtomo-

bil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə 
Heyətinin sədri Saleh Məmmədov 
Buzovna-Mərdəkan-Qala avtomobil 
yolu layihəsi çərçivəsində görülən 
işlər barədə Prezident İlham 
Əliyevə məlumat verdi. 

Bildirildi ki, dövlətimizin baş-
çısının 2014-cü ildə imzaladığı 
sərəncamla təsdiq edilən “2014-
2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və 
onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nda 
Xəzər rayonunda Buzovna-
Mərdəkan-Qala avtomobil yolu 
layihəsinin həyata keçirilməsi 
də nəzərdə tutulmuşdu. Bu yol 

layihəsinin uzunluğu 7,6 kilometr 
olan Buzovna-Mərdəkan hissəsinin 
tikintisi başa çatdırılaraq, 2013-cü 
ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə açılış mərasimi olub və əhalinin 
istifadəsinə verilib. Bu bölgədə 
yaşayan əhalinin çoxsaylı müraciəti 
nəzərə alınaraq, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ötən ilin 
yanvarında və fevralında imzaladığı 
sərəncamlarla təsdiq edilən 2018-
ci ilin dövlət büdcəsində dövlət 
əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin 
bölgüsündə avtomobil yollarının 
tikintisi və yenidən qurulması üçün 
nəzərdə tutulmuş vəsaitin 5,6 mil-
yon manatı 55 min nəfərin yaşadığı 
3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 
Buzovna-Mərdəkan-Qala avtomobil 
yolunun 5,4 kilometrlik Mərdəkan-
Qala hissəsinin tikintisinin davam 
etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 
ayrılıb. 2018-ci ildə layihənin 
tikintisi yekunlaşan hissəsi ilə Qala 
qəsəbəsi arasında yeni nəqliyyat 
bağlantısı yaratmaq, həmçinin 
nəqliyyat vasitələrinin normal 
hərəkətini təmin etmək məqsədilə 
Mərdəkan-Qala hissəsində 5,2 
kilometr uzunluğunda yolun tikin-
tisi aparılıb. Bu yolun 400 metrlik 
hissəsinin eni 18 metr olmaqla 1-ci 
texniki dərəcəlidir, yəni 4 hərəkət 
zolaqlı, digər hissənin eni isə 9 
metr olmaqla 2-ci texniki dərəcəyə 
aiddir, yəni 2 hərəkət zolaqlıdır. Bu 
yolun istifadəyə verilməsi həm sosi-
al, həm də iqtisadi baxımdan olduq-

ca əhəmiyyətlidir. Belə ki, həmin yol 
Buzovna, Şüvəlan, Qala, Mərdəkan 
qəsəbələrini birləşdirməklə bu 
qəsəbələrdə yaşayan sakinlərin 
şəhərə çıxışını da rahat təmin 
etməyə geniş imkan yaradır. 
Eyni zamanda, bu qəsəbələrdən 
Qala-Pirallahı yoluna da birbaşa 
çıxış təmin edilir. Bununla yanaşı, 
paytaxtın bu hissəsində yaşayanlar 
şəhərə daxil olmadan bu alternativ 
yolla Sumqayıt, həmçinin Şamaxı 
və Quba istiqamətinə də rahat çıxış 
əldə edirlər. Beləliklə, bu layihənin 
icrası tıxacların qarşısının alınması, 
nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin 
normal və təhlükəsiz təşkili, 
sürücülərin və sərnişinlərin mənzil 
başına vaxtında çatması baxımın-
dan da mühüm rola malikdir. 

Saleh Məmmədov dedi:
– Əvvəllər qəsəbənin Yese-

nin küçəsində tıxac yaranırdı. 
Mərdəkan və Şüvəlan sakinləri 
indi bu yolla şəhərə, Zirə, Türkan 
qəsəbələrinə rahat çıxa bilirlər. 
Artıq gedib aeroport yolundan 
dönüb çıxmağa ehtiyac yoxdur. Yol 
tam açılıb, istifadədədir. Yəqin ki, 
sakinlər də bunu təsdiq edərlər. 

Sakinlər: Bəli, çox gözəldir.  
Prezident İlham Əliyev: Siz 

qəsəbədaxili yollara da diqqət 
yetirin. Mən bu barədə də tapşırıq 
vermişəm. Başqa yollar da təmir 
olunub.

Saleh Məmmədov: Bəli, Sizin 
tapşırığınıza əsasən, son iki ayda 
Mərdəkan qəsəbəsində 54 min 

kvadratmetr yol sahəsinə asfalt 
döşənib. Şüvəlan qəsəbəsinə su 
xəttinin çəkilişi işləri başa çatıb. 
Biz indi orada 10 kilometrlik yolun 
çəkilişinə başlamışıq. Buzovna-
da  qəsəbəarası 14 yol çəkilib, 
orada da 32 min kvadratmetr 
asfalt döşənib. Ən çox işi Binədə 
görmüşük, 135 min kvadratmetr 
asfalt vurmuşuq. İşlər hələ davam 
edir. İnvestisiya planınızda bu il 19 
kilometrlik yolun tikintisi nəzərdə 
tutulub, artıq orada da işlər gedir. 
Yolun 13 kilometrlik hissəsi hazırdır, 
6 kilometrlik hissədə iş davam edir.  

Prezident İlham Əliyev: Digər 
rayonlarda da iş gedir, bütün 
qəsəbələrdə.

Saleh Məmmədov: Sizin 
göstərişinizlə Bakı şəhərinin bütün 
qəsəbələrində iş gedir.

Prezident İlham Əliyev: Bakı 
şəhərində bir dənə də təmirsiz 
yol olmamalıdır, həm şəhərdə, 
həm qəsəbələrdə. Qarşıya belə 
vəzifə qoyulub və indi müvafiq işlər 
görülür. Biz bu işləri qısa müddət 
ərzində görmüşük.

Sakinlər: Allah canınızı sağ 
eləsin, sağ olun. 

Prezident İlham Əliyev: Sağ 
olun. Sizi bir daha təbrik edirəm.   

* * *
Dövlətimizin başçısı yolun rəmzi 

açılışını bildirən lenti kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Mərdəkan-Qala 
avtomobil yolunun açılışında iştirak edib

1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, 
həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, 
arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş 

şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, İkinci Dünya 
müharibəsində Qələbənin 74-cü ildönümü 
ilə əlaqədar qərara alıram:

1. 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya 
müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1000 
(min) manat məbləğində, həlak olmuş və 
ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul 
arvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə 
fədakar əməyinə görə orden və medallarla 
təltif edilmiş şəxslərə, döyüş cəbhələrinin 
arxa hüdudları, yaxud döyüşən donanma-
ların əməliyyat zonaları daxilində ordunun 
və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıq-
ları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin 

işçilərinə, Leninqrad şəhərinin müdafiəsinə 
görə müvafiq medal və döş nişanı ilə 
təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leninqrad 
şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 500 
(beş yüz) manat məbləğində birdəfəlik 
maddi yardım verilsin.

2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsinin icrası 
məqsədi ilə:

2.1. Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə 
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin ehtiyat fondundan 5,0 (beş) 
milyon manat ayrılsın;

2.2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi həmin vəsaitin 
Azərbaycan Respublikasının Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xü-
susi hesabına köçürülməsini təmin etsin;

2.3. Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi birdəfəlik maddi yardımın bu 
Sərəncamın 1-ci hissəsində nəzərdə tutul-
muş şəxslərə çatdırılmasını təmin etsin.

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

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 aprel 2019-cu il

Beşinci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumuna hazırlıq işləri müzakirə olunub

Aprelin 23-də Bakı Konqres 
Mərkəzində foruma hazırlıq işləri 
müzakirə olunub.

Təşkilat Komitəsinin sədri, 
mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev çıxış 
edərək hazırlıq işlər və qarşıda duran 
vəzifələrdən danışıb. 

Bildirilib ki, mayın 2-3-də Bakıda 
Azərbaycan hökuməti, UNESCO, 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, BMT 
Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası 
və ISESCO ilə birlikdə “Ayrı-seçkilik, 
qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə 
qarşı fəaliyyət naminə dialoq qu-
raq” şüarı altında 5-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna 
keçiriləcək. 

Ə.Qarayev vurğulayıb ki, 2008-ci ildə 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Bakı 
prosesi” 10 il ərzində müxtəlif qitələrdə 
yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və 
linqvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı in-
sanlar və qruplar arasında qarşılıqlı an-
layış və hörmət çərçivəsində səmimiyyət 
və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan fikir 
mübadiləsi üçün pozitiv platforma yara-
da bilib.

Nazir bildirib ki, ötən müddət 
ərzində forumun coğrafiyası çox 
genişlənib. Nəticədə tədbirə qoşulan 

qurumların sayı xeyli artıb. 
Budəfəki foruma Latın Ame-
rikası ölkələrindən tutmuş 
Səudiyyə Ərəbistanı, Kolum-
biya, Böyük Britaniya, Peru 
kimi dövlətlərin təmsilçiləri 

qatılacaq. Ümumilikdə bu beynəlxalq 
statuslu forumda 35 beynəlxalqa 
təşkilat və 100-dən çox ölkəni təmsil 
edən nümayəndələr iştirak edəcək. 
Hazırda foruma qeydiyyat davam edir. 
Forumda bir çox ölkələr xarici işlər, 
mədəniyyət nazirləri, parlament sədrləri 
səviyyəsində təmsil olunacaq. Bu 
beynəlxalq tədbirin mövzusu UNESCO 
tərəfindən təsdiqlənib və dünya üçün 
aktualdır. Panellərin bir çoxu iştirakçı 
qurumlar tərəfindən təşkil olunacaq. 

Tədbir BMT tərəfindən təşkilatın 
televiziyasında və rəsmi internet səhifəsi 
üzərindən canlı yayımlanacaq.

Qeyd edilib ki, 5-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu 
çərçivəsində insan həmrəyliyini yarat-
maq və müxtəlif icmalarda zorakılığa 
və ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizədə yerli 
insanlara kömək etmək üçün (praktiki 
strategiya kimi) mədəniyyətlərarası dia-
loqun mühüm rolu öyrəniləcək.

Bundan başqa, Forum çərçivəsində 
mədəniyyətlərarası dialoq və insan 
ləyaqətini təbliğ etməklə inklüziv və 
davamlı cəmiyyətlərin qurulmasın-
da dövlət, özəl və üçüncü sektoru 
təmsil edən təşkilatlar üçün ümumi 
yol xəritəsini hazırlamaq məqsədilə 
digər maraqlı tərəflərlə yanaşı, həm 

də siyasi, iqtisadi, maliyyə, hərbi, 
humanitar və sosial təşkilatlar ara-
sında tərəfdaşlığın formalaşdırılma-
sı üçün beynəlxalq təşkilatların və 
nazirlərin 2-ci yüksək səviyyəli görüşü 
keçiriləcək. Eyni zamanda, 2 gün 
ərzində “Akademik Forum: dinlərarası 
dialoq və dini müxtəlifliyin idarə olun-
ması”, “Müxtəlifliyin idarə olunması: 
çoxsəviyyəli və çoxtərəfli əməkdaşlıq”, 
“Qlobal vətəndaşlıq təhsili: sülh 
mədəniyyətinin aşılanması”, “Sülh 
naminə çoxtərəflilik və diplomatiya”, 
“Türkdilli ölkələr arasında dialoqun 
qurulmasında Böyük İpək Yolunun rolu” 
və digər mövzularda plenar sessiya və 
aralıq sessiyalar keçiriləcək. Həmçinin 
tədbir günlərində qonaqlar üçün 
sərgilər açılacaq, musiqili proqramlar 
təşkil ediləcək. Sonda nazir mövcud 
hazırlıq vəziyyəti ilə maraqlanıb və 
bütün aidiyyəti qurumlara tapşırıq və 
tövsiyələrini verib.

Qeyd edək ki, BMT Baş katibi-
nin BMT-nin Baş Assambleyasına 
ünvanlandığı mədəniyyətlərarası və 
dinlərarası dialoq və sülh mədəniyyəti 
barədə illik hesabatda (2017-ci il) 
“Bakı prosesi” çərçivəsində bu günə 
qədər əldə olunan uğurlarla yanaşı, 
mədəniyyətlərarası dialoqun təbliği üçün 
əsas qlobal platforma kimi Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna 
istinad edilib. 

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, 
Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı (YUNESKO) arasında Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 43-cü sessiyası ilə bağlı Sazişin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, 
Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı (YU-
NESKO) arasında Ümumdünya İrs 
Komitəsinin 43-cü sessiyası ilə bağlı 
2019-cu il martın 27-də Paris şəhərində 

imzalanmış Saziş təsdiq edilsin.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsində 

göstərilən Saziş qüvvəyə mindikdən sonra 
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi onun müddəalarının həyata 
keçirilməsini təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi 
üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların 

yerinə yetirildiyi barədə YUNESKO-ya 
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 aprel 2019-cu il

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 
Yayım Şurasının üzvlərinin seçilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı

“İctimai televiziya və radio yayımı 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 17.2-17.4-cü və 17.6-cı 
maddələrinə əsasən Azərbaycan Res-
publikasının Milli Məclisi qərara alır:

Aşağıdakı şəxslər 6 il müddətinə İcti-
mai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 
Yayım Şurasının üzvü seçilsinlər:

Babanlı Yusif Məmməd oğlu – 
namizədliyi idman federasiyaları 
tərəfindən irəli sürülmüşdür;

Musayev Salman Musa oğlu – 
namizədliyi dini konfessiyalar tərəfindən 
irəli sürülmüşdür;

Qafarova Zemfira Həsən qızı – 
namizədliyi yaradıcılıq təşkilatları 

tərəfindən irəli sürülmüşdür.

O.ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin sədri

Bakı şəhəri, 23 aprel 2019-cu il

 � Aprelin 23-də 5-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun 
Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar 
yaradılmış Təşkilat Komitəsinə daxil olan 
dövlət qurumlarının nümayəndələrinin 
iştirakı ilə iclası keçirilib. 



Əli Həsənov məqaləsində daha 
sonra yazır: “İndi heç kim üçün sirr 
deyil ki, Azərbaycandakı bugünkü 
iqtidar xalqa söykənərək özünü 
tam təmin edən, milli iradəsinə 
söykənən, dayanıqlı və gündən-
günə inkişaf edən bir dövlət qurub. 
Bu mənada, biz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təməlini qoydu-
ğu və Prezident İlham Əliyevin 
idarəçiliyi dövründə bütün 
mümkün yüksəklikləri fəth edən 
Azərbaycanımızı təkcə Vətənimiz 
olduğuna görə deyil, həm də, sözün 
əsl mənasında, qüdrətli olduğuna 
görə sevirik. 

Bizim gücümüz təkcə enerji re-
surslarında, əlverişli coğrafiyada de-
yil, həm də bütün bunları real gücə 
çevirən Prezident İlham Əliyevin 
düzgün, milli maraqlara uyğun, 
prinsipial və ardıcıl siyasətindədir. 
Bunu görmək və başa düşmək 
üçün təbii sərvətlərlə zəngin 
olub öz gələcəyini qura bilməyən 
bir sıra ölkələrin nümunəsinə 
nəzər salmaq kifayətdir. Buna 
görə də istər daxildə, istərsə də 
xaricdə bəzi şəxslər və təşkilatlar 
tərəfindən Azərbaycana və möv-
cud hakimiyyətə qarşı irəli sürülən 

ittihamlar hədəfsiz olur, səmimi 
səslənmir və təbii ki, ictimaiyyət 
tərəfdən də qəbul olunmur.

Axı onlar iqtidarı nəyə görə 
tənqid edirlər? Məsələn, AXCP 
sədri Əli Kərimli öz Facebo-
ok səhifəsində iddia edir ki, bu 
günlərdə Bakıda növbəti dəfə start 
götürəcək “Formula-1” yarışları 
“zülmdür”, kimlərinsə pul qazan-
ması, hakimiyyətin təbliği üçün 
vasitədir. Sən demə, dünyada idman 
yarışları sırasında populyarlığına 
görə üçüncü sırada yerləşən “For-
mula-1” səbəbindən avtomobillərin 
şəhərin mərkəzində hərəkətinin 
məhdudlaşdırılması insanların 
“əsəbini tarıma çəkir”.

Təbii ki, bu, özünü siyasətçi 
adlandıran, partiya rəhbəri hesab 
edən birisinə yaraşmayan, olduqca 
qərəzli yanaşmadır. Çox təəssüf ki, 
bəziləri müxalifətçilik missiyası-
nın əsl mahiyyətini başa düşmür 
və anlamırlar ki, cəmiyyətdəki 
prosesləri, hadisələri yaxından 
izləmək imkanına malik və siyasi 
cəhətdən kifayət qədər yetkin olan 
vətəndaşlarımız davamlı şəkildə 
bədbinlik aşılayan, hər şeyi qara 
rəngdə, öz siyasi maraqlarına 

uyğun təsvir edən insanların 
səmimiyyətinə inanmır.

“Formula-1” onlarla ölkədə 
nümayiş etdirilir, bütün dünyada 
500 milyonluq izləyici auditori-
yasına malikdir. Deməli, yarım 
milyard insan Bakı şəhərinin müasir 
görünüşünü seyr edir, paytaxtımızla 
vizual tanış olur. Təbii ki, ildən-ilə 

ölkəmizə gələn turistlərin sayının 
artmasında bu yarışmanın böyük 
payı var. Bundan başqa, Bakı Şəhər 
Halqası Əməliyyat Şirkətində 113 
daimi işçi çalışır, yarışlar yaxın-

laşdıqca işə cəlb olunanların sayı 
artır və təxminən min nəfəri ötür. 
Əminəm ki, yüksək əməkhaqqı 
alan mindən çox insan, onların 
ailə üzvləri heç də Əli Kərimlinin 
bədbin iddialarını bölüşmürlər.

Eləcə də yarışmanı maraqla 
izləyən on minlərlə vətəndaşımız 
da bu idman bayramından böyük 

zövq alır və heç də müvəqqəti tıxac 
haqqında düşünmür. Statistika 
göstərir ki, 2018-ci ildə “Formu-
la-1” Azərbaycan Qran-Prisində 
ümumilikdə 94 min tamaşaçı iştirak 

edib. Müxalifətin əsəbi gərginliyini 
və bu qədər sərt reaksiyasını başa 
düşmək olar: bu rəqəm “Məhsul” 
stadionuna toplaşanların sayından 
ən azı 30 dəfə çoxdur.

“Formula-1” Azərbaycan 
 Qran-Prisi könüllülük hərəkatının 
inkişafına mühüm töhfə verir, 
gənclərimizin daxili potensialının 

açılması, onların öz bacarıqlarını 
nümayiş etdirməsi üçün əlverişli 
şərait yaradır. Yenə də statistikaya 
əsasən, 2016-cı ildə bu yarışlara 
5 min, sonrakı illərdə isə 3 min 
könüllü cəlb edilib. Sevindirici 
haldır ki, gənclərimiz könüllülük 
hərəkatına böyük həvəslə qoşulur 
və ötən 4 il ərzində könüllü olmaq 
üçün müraciət edənlərin sayı 50 
min nəfəri ötüb.

Onu da qeyd etmək istərdim 
ki, “Formula-1”-i izləmək üçün 
ölkəmizə gələn xarici turistlərin, 
avtomobilsevərlərin sayında da 
ildən-ilə ciddi artım müşahidə olu-
nur. Builki yarışmanı izləmək üçün 
78 ölkədən avtoidman həvəskarı 
Azərbaycana təşrif buyurub. Lakin 
bu, nisbi göstəricidir. Qeyd etdiyi-
miz kimi, bütün dünyaya nümayiş 
etdirilən Qran-Prinin milyonlarla 
izləyicisi Bakının gözəlliyini seyr 
edir və onların bir qismi növbəti 

illərdə ölkəmizə turist kimi gəlir.
2016-cı ildə ilk “Formula-1”-

in şərtləri açıqlananda müxalifət 
bu yarışmanın təşkilinə 50 milyon 
dollar sərf olunacağını ciddi tənqid 

etdi. Dərhal riyazi hesablamalar 
aparıldı: bu pula neçə qaçqının 
güzəranını yaxşılaşdırmaq, neçə 
müəllimin maaşını artırmaq, neçə 
aztəminatlı ailəyə əlavə yardım 
vermək olar və s. Təbii ki, istənilən 
siyasi qüvvə, siyasətçi xalqın 
güzəranı, ayrı-ayrı təbəqələrin 
ehtiyaclarının daha yaxşı 

ödənilməsinin yollarını  axtarmalı 
və bu məsələdə öz mövqeyini 
bildirməlidir. Lakin öz siyasi 
maraqlarına uyğun yox, obyektiv, 
qərəzsiz, olduğu kimi.

“PricewaterhouseCoopers” 
(Pwc) beynəlxalq audit şirkətinin 
2017-ci ilin sonlarında apardığı 
müstəqil araşdırmanın nəticələrinə 
görə, Bakıda keçirilmiş ilk iki 
“Formula-1” yarışı ölkə iqtisadiy-
yatına ümumilikdə 277.3 milyon 
dollar gəlir gətirib. Yəni, yarışların 
iki ilinə yatırılan 100 milyon dollar 
iki dəfədən çox qazanc verib. O da 
bəllidir ki, əsas xərclər - müvafıq 
avadanlıqların alınması, bu və ya 
digər infrastruktur qurğuların qu-
raşdırılması yarışın ilk ilində həyata 
keçirilir, sonrakı illərdə xərclər get-
gedə azalır. Deməli, bu və növbəti 
illərdə qalan qazanc daha da çox 
olacaq.

“Formula-1” həm də dövlətin 
nüfuzunun, prestijinin göstəricisi, 
qürur mənbəyidir. Dünyada bu 
miqyasda tədbirlərə ev sahibliyi 
edə biləcək dövlətlərin sayı heç 
də çox deyil. Bunun üçün lazı-

mi infrastruktura, çevik qərarlar 
qəbul edib həyata keçirmək 
əzminə, təhlükəsizliyi təmin etmək 
qüdrətinə malik olmaq gərəkdir. 
Azərbaycan isə Avropa Oyunla-
rının keçirildiyi ilk ölkə olmaqla, 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, 
çoxsaylı müxtəlif idman növləri 
ilə bağlı beynəlxalq yarışlara ard-

arda ev sahibliyi etməklə kifayət 
qədər böyük kütləvi tədbirləri 
təşkil etməyə, təhlükəsiz şəraitdə 
keçirməyə hazır olduğunu nümayiş 
etdirib. 

“Formula-1” yarışının 
rəhbərliyindəki dəyişikliklər zamanı 
aparılmış təhlillər də göstərdi ki, 
Azərbaycan paytaxtı bu yarışla-
rın keçirilməsi üçün ən münasib 
məkanlardan biridir. Beləliklə, 
sadaladığımız faktlar da göstərir ki, 
“Formula-1” Azərbaycanın dün-
yada təbliği, insanların işlə təmin 
olunması, gənclərin ictimai faydalı 
fəaliyyətə cəlb edilməsi, ölkəyə 
turist axınının güclənməsi, ən əsası 
isə, ölkənin iqtisadi mənafeyi baxı-
mından olduqca faydalı tədbirdir. 
Buna görə də istər hakimiyyət, 
istərsə də bütövlükdə cəmiyyət 
tıxaca allergiyası olan bir-iki siyasi 
cığalın iddialarını qəbul etmir və 
etməyəcək də.

Hamınızı bu gözəl idman 
 yarışını seyr etməyə dəvət edirəm”. 

AZƏRTAC

Yarış müddətində Bakıdakı 
“Hilton” oteli daha çox izdihamlı 
olacaq. Belə ki, yarışı işıqlandı-
racaq yerli və xarici jurnalistlərin 
rahat işləməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş media mərkəzi məhz 
burada təşkil olunacaq. Bakı 
“Hilton”unun əməliyyat direktoru 
Lars Sammeliusun sözlərinə 
görə, mətbuat mərkəzi otelin 
birinci mərtəbəsində təşkil edilib. 
Oteldə məşhur fotoqraf Peter 
van Eqmondun işlərindən ibarət 
sərgi təşkil edilib. Foyedə quraş-

dırılmış iki yürüş simulyatoru da bura 
gələnlərin diqqətini çəkəcək. Yarışı işıq-
landırmaq üçün 150 KİV nümayəndəsi 
müraciət etsə də, Azərbaycandan yalnız 
90 nəfər akkreditasiyadan keçib.

Qeydiyyatdan keçmiş KİV orqan-
ları arasında 6 televiziya, 2 radio, 8 
informasiya agentliyi, 25 xəbər saytı, 11 
qəzet və jurnal yer alır. 

Builki “Formula-1” Azərbaycan 
Qran-prisinin özəlliklərindən biri 
də sponsorlarla bağlıdır. Belə ki, 
bu yaxınlarda Bakı Şəhər Halqası 
Əməliyyat Şirkəti (BŞH) ilə Bak-
cell şirkəti arasında “Formula-1” 
Azərbaycan Qran-prisinə dəstəyin 
göstərilməsinə dair üçillik sponsorluq 
müqaviləsi imzalanıb. Yarışın digər 
tərəfdaşı isə SOCAR-dır. SOCAR 
şirkəti “Formula-1” kimi dünya 
səviyyəli bir tədbirdə tərəfdaş kimi 

çıxış etməklə beynəlxalq səviyyədə 
milyonlarla avtoidman azarkeşinə 
öz brendini tanıdacaq. Şirkətin adı 
yarışın adına əlavə olunacaq və ya-
rışlar beynəlxalq avtoidman auditori-
yasına canlı təqdim ediləcək. Şirkət 
daima Azərbaycanın daxilində və 
xaricində idmanın inkişafına dəstək 
göstərməsi ilə seçilib. SOCAR bu il 
sürət azarkeşlərinin sevimli yarışına 
tərəfdaşlıq edəcək.

Sözsüz ki, müxtəlif şirkətlərin bu 
yarışa marağının artması, sponsor və 
tərəfdaş olmağa can atmaları anlaşı-
landır. Dünyada böyük auditoriyası olan 
“Formula-1” yarışları həm də keçirildiyi 
ölkəyə milyonlarla dollar gəlir gətirir. Bu, 
özünü turizm sektorunun canlanmasın-
da, biletlərin satılmasında və eləcə də 
ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına müsbət 
təsirini göstərir. 

Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham 

Əliyevin bu il “Real TV”-yə verdiyi 
müsahibədə mötəbər idman yarışlarının 
və eləcə də “Formula-1”-in ölkəmizə 
faydalarından danışarkən bu məsələni 
xüsusilə qeyd etmişdi: “Təkcə “Formu-
la-1” yarışı birbaşa ölkəmizə, ölkəmizin 
xidmət sektoruna təxminən 300 milyon 
dollara yaxın vəsaitin daxil olmasına 
şərait yaratdı. Yarım milyard auditoriya-
sı olan bu yarış, əlbəttə ki, Azərbaycan 
üçün çox böyük fayda gətirir. Bu yarışlar 
21 şəhərdə keçirilir. Əgər bu yarış-
lar səmərəsizdirsə, əgər bu yarışlar 
iqtisadi itkilərə gətirirsə, inkişaf etmiş 
şəhərlərdə bu yarışlar keçirilərdimi? 
Əlbəttə ki, yox”. 

2016-cı ildən ölkəmizdə keçirilən 
sürət yarışı elə ilk ildən xarici turistlərlə 
yanaşı, yerli sürət azarkeşlərinin də 
marağına səbəb oldu. “Formula-1” 
azarkeşlərinin ürəyi üç gün ərzində 
Bakı ilə döyündü. Yarışları yerində 

canlı izləmək üçün Bakıya hər 
ötən il daha çox ölkədən turist 
gəlməsi müşahidə edilir. 2018-ci 
ilin aprelində keçirilmiş sonun-
cu yarış üçün paytaxtımıza 78 
ölkədən minlərlə avtoidman 
azarkeşi təşrif buyurmuş-
du. 2016-cı ildə 42, 2017-ci 
ildə isə 65 ölkədən Bakıya 
yarışı izləmək üçün turistlər 
gəlmişdilər.

Televiziya ekranlarından 
yarışın canlı yayımlanması da 
tamaşaçıların marağına səbəb 
olmuş və yarış baxış sayında 
da reytinq qazanmışdı. Belə ki, 
2016-cı ildə 27,2 milyon, 2017-ci 
ildə 28,3 milyon və 2018-ci ildə 
83 milyon tamaşaçı Bakının ev 
sahibliyi  etdiyi “Formula-1” yarış-

larını televiziyadan canlı izləmişdi.
“Formula-1” Şirkətlər Qrupunun 

apardığı araşdırmaların və həmçinin 
dünyanın aparıcı media orqanlarının 
keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən, 
Bakıda baş tutmuş son iki “Formula-1” 
yarışı hər dəfə mövsümün ən baxım-
lı yarışı adına layiq görülüb. Bu da 
sözsüz ki, sürət yarışına ildən-ilə artan 
maraq və diqqətin nəticəsidir. Bakı 
Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti ildən-
ilə “Formula-1”in Bakı yarışına artan 
bu marağı və eləcə də bilet satışlarına 
dair son statistikanı nəzərə alaraq 
ictimaiyyətə bildirir ki, builki yarışda da 
oxşar artım tendensiyasının davam 
edəcəyi gözlənilir. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın son illərdə 
ev sahibliyi etdiyi mühüm beynəlxalq 
tədbirlərdən biri də “Formula-1” yarışlarıdır. 
Artıq bir neçə ildir ki, bu yarışlar Bakıda 
yüksək səviyyədə təşkil edilir. Bir neçə 
gündən sonra paytaxtımızda daha bir “For-
mula-1” yarışları start götürəcək. Şübhəsiz 
ki, ölkəmizin, onun rəhbərliyinin, yarışlarla 
bağlı yaradılmış təşkilat komitəsi tədbiri 
uğurla başa çatdıracaq. Yəqin ki, buna nə 
ölkə daxilində, nə də xaricdə heç kəsin 
şübhəsi yoxdur. 

Amma hələ yarışlar başlamamışdan 
sosial şəbəkələrdə müxalifət təmsilçilərinin, 
xüsusən AXCP sədri Əli Kərimlinin bu 
əhəmiyyətli tədbiri gözdən salmağa cəhd 
etməsi təəssüf doğurur. Əli Kərimli özü-
nün fasebook səhifəsində yazır ki, Bakıda 
“Formula-1” yarışlarının keçirilməsinin ölkə 
üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əksinə, 
bu tədbir kimlər üçünsə pul qazanmaq, 
hakimiyyəti təbliğ etmək vasitəsidir. Ən acı-
nacaqlısı da budur ki, AXCP sədri yarışların 
keçirildiyi günlərdə Bakıda bəzi küçələrin 
bağlı olmasını, maşınların “hərəkətinin 
məhdudlaşdırılmasını” böyük faciə kimi 
təqdim edir, guya ümumilikdə bu yarışla-
rın keçirildiyi cəmi bir neçə gün ərzində 
küçələrdə hərəkətə məhdudiyyət qoyulması 
Bakı sakinlərinin əsəblərini tarıma çəkir. 
Onun fikrincə, bu yarışlar Azərbaycana, 
onun sakinlərinə heç bir fayda gətirmir. 

Amma “Formula-1”-in keçirildiyi əvvəlki 
illərdə də məlumat verilirdi ki, tədbir 
təkcə təhlükəsizliyin təminatı, infrastruk-
tur cəhətdən hazırlıqlı olmağımız, kütləvi 
tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı təşkilati və 
texniki baza yarada bilməyimiz sahəsində 
geniş təcrübə deyil, şəhərimizin küçələrində 
yeni və maraqlı texnika nümunələrinin, son 
illərədək yalnız televiziyalarda müşahidə et-
diyimiz supermotorların görünməsi baxımın-

dan əhəmiyyətlidir. Bundan əlavə, tədbirin 
iqtisadi faydaları haqqında danışmaq da la-
zımdır. Doğrudur, yarışlara ev sahibliyi edən 
ölkə müəyyən qədər xərc çəkməli, trassı 
öz hesabına hazırlamalı olur. Amma bunun 
müqabilində ev sahibi həm də çox yaxşı qa-
zanc götürür. Yarışın keçirildiyi günlərdə Ba-
kıya dünyanın ən müxtəlif ölkələrindən çoxlu 
sayda azarkeş, mətbuat nümayəndələri, 
eləcə də turist gəlirlər. Onların neçə 
gün ərzində Bakıda yaşaması, otellərdə 
yerləşməsi və sadəcə vətəndaşlarımızın 
evlərini kirayələməsi, eləcə də gündəlik 
güzəranlarını keçirmələri, şübhəsiz ki, ölkə 
üçün iqtisadi faydadır. Bunu heç kəs, eləcə 
də Əli Kərimlinin özü inkar edə bilməz. Bu 
yarışların həm də turizmin inkişafı ilə birbaşa 
bağlı olduğu da danılmaz faktdır. Məndə 
olan məlumata görə, təkcə keçənilki “For-
mula-1” yarışlarını izləmək üçün Bakıya 90 
mindən artıq tamaşaçı-azarkeş gəlib. Təkcə 
bu rəqəmin özü iqtisadi faydadan xəbər 
vermirmi?! 

Azərbaycan hakimiyyətini bu yarışla 
özünü təbliğ etməkdə günahlandıranlar bu 
tədbirin sadaladığımız faydaları haqqında 
düşünürlərmi? İnanmıram. Çünki onlara 
insanlarımızın bu tədbirdən qazanacağı fay-
dalar deyil, siyasi ambisiyalarını irəli sürmək, 
hər addımda hakimiyyəti gözdən salmağa 
çalışmaq maraqlandırır. Amma bu cəhdlərin 
hamısı faydasızdır. Azərbaycan hakimiyyəti 
nə etdiyini yaxşı bilir və atdığı addımlarla 
yalnız ölkənin milli maraqlarını qoruyur. 
Bunu ictimaiyyətimiz də yaxşı anlayır, ona 
görə də belə yalançı dil pəhləvanlarına 
inanmır...

Ələşrəf NİFTİYEV,  
Azərbaycan Yazıçılar və 

Jurnalistlər birliklərinin üzvü
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Azərbaycanın “Formula-1” yüksəkliyi, milli qürur 
hissi və Əli Kərimli kimilərin mədə təfəkkürü

İyirmi beş il tarixi nöqteyi-nəzərdən dövlət qurmaq üçün çox 
qısa bir dövrdür. Geosiyasi və daxili proseslər sabit məcrada 
cərəyan edirsə, milli dövlətin formalaşması üçün bu müddət 
yetərli hesab oluna bilər, lakin onun inkişafı daha çox zaman 
və güc tələb edir. Əgər hər hansı bir xalq cəmi 25 ilə, olduq-
ca gərgin beynəlxalq və regional şəraitdə sabit və milli birliyə 
söykənən vətəndaş birliyi yarada bilibsə, güclü iqtisadiyyata, 
yüksək beynəlxalq nüfuza malik, regionun siyasi, iqtisadi və 
humanitar mərkəzinə çevrilən və qlobal proseslərdə öz sö-
zünü deməyə qadir müstəqil bir dövlət qurmağı bacarıbsa, o 
xalq və həmin xalqı təmsil edən iqtidar, həqiqətən də böyük 
alqışa layiqdir. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovun 
“Azərbaycanın “Formula-1” yüksəkliyi, milli qürur hissi və Əli 
Kərimli kimilərin mədə təfəkkürü” adlı məqaləsində yer alıb. 

Aprelin 26-28-ində baş tutacaq “Formula-1” Azərbaycan 
Qran-prisinə sayılı günlər qalır. Artıq hazırlıq 

işləri tamamlanmaq üzrədir, yarış trasını əhatə edən yollar 
nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanıb və xüsusi çəpərlərlə əhatə 
edilib. Bundan başqa, trasın bəzi hissələrinin örtüyü yenilənib. 
Bir sözlə, paddokdakı tamamlama işləri yekunlaşıb. Tribuna-
ların çoxu da artıq qurulub. Sürət həvəskarlarının səbirsizliklə 
gözlədikləri “Formula-1” Azərbaycan Qran-prisinə evsahibliyi 
edəcək Bakı yarışa hazırdır.

Azərbaycan Qran-prisinə 
maraq ildən-ilə artır

“FORMULA-1” 

Xalqımız “Formula-1” yarışlarını 
gözdən salmağa çalışanlara inanmır 

Azərbaycan bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev 
sahibliyi etmək sahəsində böyük təcrübə qazanıb. 

Həmişə bu cür tədbirlər yüksək səviyyədə təşkil 
olunub, istər ölkə ictimaiyyəti, istərsə də ayrı-ayrı 

ölkələrdən gəlmiş qonaqlar tərəfindən razılıqla qar-
şılanıb. Bu beynəlxalq tədbirlər sırasında I Avropa 
Oyunlarını, “Eurovizion”, Bakı Beynəlxalq Huma-
nitar Forumu və digər tədbirləri qeyd etmək olar. 

Bütün bu forumlar Azərbaycanın yüksək təşkilatçılıq 
qabiliyyətinin olduğunu, müstəqillik əldə etdikdən 

sonra dünya səviyyəli dövlətə çevrildiyini təsdiq edir.  
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19 məsələ müzakirə olunub

Əvvəlcə cari məsələlər müzakirə 
olunub. Sonra gündəlikdəki 
məsələlərə baxılıb.

İlk olaraq İctimai Televiziya və 
Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurası 
üzvlərinin seçilməsi məsələsinə 
baxılıb. Milli Məclisin mədəniyyət 
komitəsinin sədri Rafael Hüseynov 
məsələ barədə məlumat verərək qeyd 
edib ki, 5 şəxs İctimai Televiziya və 
Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şura-
sına namizəd seçilib. İrəli sürülmüş 
namizədlər arasından hər təşkilatdan 
bir nəfər olmaqla 6 il müddətinə 
təsdiq ediləcək.

Müzakirələrdən sonra məsələ 
səsverməyə çıxarılıb. Namizədlikləri 
idman federasiyaları tərəfindən irəli 
sürülən Yusif Babanlı, dini konfessi-
yalar tərəfindən irəli sürülən Salman 
Musayev, yaradıcılıq təşkilatları 
tərəfindən irəli sürülən Zemfira 
Qafarova İctimai Televiziya və Radio 
Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının 
yeni üzvləri seçiliblər.

 Milli Məclis sədrinin birinci 
müavini, müdafiə, təhlükəsizlik və 
korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 
sədri Ziyafət Əsgərov “Kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti haqqın-
da” və “Əmək pensiyaları haqqın-
da” qanunlarda dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihəsini təqdim edib. 
Bildirib ki, mövcud qanunvericiliyə 
əsasən kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
subyektlərinin hərbi qulluqçuları-
nın pensiyası onların xidmətdən 
tərxis olunan günə aldıqları pul 
təminatından hesablanır. “Əmək 
pensiyaları haqqında” Qanunun 
1.0.5-ci maddəsində pul təminatı 
dedikdə hərbi qulluqçuların hərbi 
xidmətdən buraxıldığı günə aldıqları 
miqdarda (sonrakı artımlar da nəzərə 
alınmaqla) aylıq vəzifə maaşından, 
rütbə maaşından, xidmət illərinə 
görə əlavədən, ərzaq payı əvəzinə 
verilən pul kompensasiyasından, 
vəzifə maaşından hesablanan digər 
əlavələrdən (büdcədənkənar vəsaitlər 
hesabına hesablanan əlavələr və 
digər ödənişlər istisna olmaqla), 
artımlardan ibarət olan məbləğ başa 
düşülür.

"Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
fəaliyyəti haqqında" Qanunun 20.3-cü 
maddəsinə müvafiq olaraq kəşfiyyat 
və əks-kəşfiyyat subyektlərinin hərbi 
qulluqçularına pensiya təyin edilən 
zaman onların xidmətdən tərxis 
olunan günə aldıqları miqdarda bütün 
növ pul təminatı (ərzaq payı əvəzinə 
verilən pul kompensasiyasından baş-
qa digər növ kompensasiya, birdəfəlik 
ödəmələr və müavinətlər istisna 
olmaqla) nəzərə alınır. 

Qeyd olunan şəxslər xidmətdən 
tərxis olunmazdan əvvəl sərəncama 
götürülür, bir müddət sərəncamda 
qalır, daha sonra isə xidmətdən tərxis 
olunurlar.

Belə olan halda onların pensiya 
hesablanan pul təminatının məbləği 
aşağı olur. Belə ki, bu hallarda birba-
şa xidmətlə əlaqədar bəzi əlavələr 
(məxfi sənədlərlə iş, peşəkarlığa, 
mühüm tapşırıqlara, xidmətdə 
fərqlənməyə görə əlavələr) və sonrakı 
artımlar pensiyada nəzərə alınmır.

Qanunvericilik təşəbbüsü hüqu-
qu subyekti bu təklifi kəşfiyyat və 
əks-kəşfiyyat subyektlərinin pensiya 
təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi 
ilə təqdim edib.

Bu baxımdan layihədə təklif 
olunur ki, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
subyektlərinin hərbi qulluqçuları 
sərəncamdan tərxis olunarkən onların 
pensiyası sərəncama götürüldüyü 
günə aldıqları pul təminatından he-
sablansın. Layihənin maliyyə tutumu 
digər aidiyyəti dövlət orqanları ilə 
yanaşı, Maliyyə Nazirliyi və Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə 
də razılaşdırılıb. Qanun layihəsi səsə 
qoyularaq qəbul olunub.

Mülki Məcəllədə dəyişiklik 
edilməsi haqqında qanun layihəsini 
təqdim edən hüquq siyasəti və dövlət 
quruculuğu komitəsinin sədri Əli 
Hüseynli deyib ki, qanun layihəsi 
"Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haq-
qında" Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 oktyabr tarixli 1297-VQD 
nömrəli Qanununun icrası məqsədi 
daşıyır. Həmin Qanuna əsasən da-
şınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnu 
təsbit edən ipoteka kağızı elektron 
sistem vasitəsilə qeydiyyata alınır 
və sənədsiz qiymətli kağız hesab 
olunur. Daşınmaz əmlak üzərində 
ipoteka hüququnu təsbit edən ipoteka 
kağızı sənədsiz adlı qiymətli kağız 
formasında rəsmiləşdirilir. Həmin 
dəyişikliyə uyğun olaraq, 194.5-ci 
maddədən "sənədli" sözü çıxarılır. 
Qanun layihəsi səsvermə yolu ilə 
qəbul olunub.

İqtisadi siyasət, sahibkarlıq və 
sənaye komitəsinin sədri Ziyad 
Səmədzadə "Qiymətli kağızlar ba-
zarı haqqında" Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsi 
barədə məlumat verib. Bildirib ki, 
qanun layihəsi "Azərbaycan Respub-
likasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 30 oktyabr 
tarixli 1297-VQD nömrəli Qanunu-
nun icrası məqsədi ilə hazırlanıb. 
Həmin Qanuna əsasən "daşınmaz 
əmlak üzərində ipoteka hüququnu 
təsbit edən ipoteka kağızı"nın tərtibi, 
qeydiyyatı və sair ilə bağlı xüsusi 
müddəalar  müəyyən edilib və bu 
məsələlərin Mülki Məcəlləyə və 
"İpoteka haqqında" Qanuna uyğun 
olaraq tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. 
Qanun layihəsi səsə qoyularaq təsdiq 
olunub.

Əmək və sosial siyasət 
komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli  
"Əmək pensiyaları haqqında" Qanun-
da dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini təqdim edib. Bildirib ki, 
nəzərdə tutulan dəyişikliklər "Əhalinin 
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında" Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 25 fevral 
tarixli Sərəncamına uyğunlaşdırmaq 
məqsədi daşıyır. Qanun layihəsi 
səsvermə yolu ilə qəbul edilib.

İclasda, həmçinin "Müflisləşmə və 
iflas haqqında" Qanuna təklif olu-
nan dəyişikliklər də səsə qoyularaq 
təsdiqlənib.   

Sonra Mülki Məcəllədə 
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 
layihəsinə birinci oxunuşda baxı-
lıb. Qeyd olunub ki, qanun layihəsi 
yük daşınması müqaviləsinin, o 
cümlədən yük göndərən anlayışının 
dəqiqləşdirilməsi, daşıyıcı və yük 
alan anlayışlarının müəyyən olun-
ması, habelə yük göndərənin və 
ekspeditorun (daşıyıcılar vasitəsilə 
yüklərin ilkin yerindən təyinat yerinə 
daşınmasını öz adından, lakin yük 
göndərənin hesabına təşkil edən 
şəxsin) məsuliyyətinin gücləndirilməsi 
məqsədilə hazırlanıb. Qanun layihəsi 
səsə qoyularaq təsdiq olunub. 

Aqrar siyasət komitəsinin 
sədri Eldar İbrahimov “Fitosani-
tar nəzarəti haqqında” Qanunda 
və İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsini ikinci oxunuşda təqdim 
edib. Bildirib ki, nəzərdə tutulan 
dəyişikliklər fitosanitar nəzarəti və 
dövlət fitosanitar xidməti sahələrində 
fəaliyyət göstərən aidiyyəti dövlət 
orqanlarının səlahiyyət bölgüsü-
nün dəqiqləşdirilməsini və qarşı-
lıqlı əməkdaşlıq əlaqələri ilə bağlı 
məsələləri nəzərdə tutur. Belə ki, “Fi-
tosanitar nəzarəti haqqında” Qanuna 
edilmiş dəyişikliyə əsasən, fitosanitar 
nəzarəti sahəsində səlahiyyətlər 
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, 
dövlət fitosanitar xidməti sahəsində 
səlahiyyətlər isə Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinə həvalə olunur. Sonra təklif 
olunan dəyişikliklər səsə qoyularaq 
təsdiqlənib.

İclasda “Hərbi vəzifə və hərbi 
xidmət haqqında”, “Lisenziya və 
icazələr haqqında”, “Məktəbəqədər 
təhsil haqqında” və “Peşə təhsili 
haqqında” qanunlarda dəyişikliklər 
edilməsi barədə qanun layihəsi ikinci 
oxunuşda müzakirə edilib. Bildirilib ki, 
təklif olunan bu dəyişikliklər uyğun-
laşdırma xarakteri daşıyır və qanun-
vericiliyin təkmilləşdirilməsinə və 
dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. 

Qanun layihələri ayrı-ayrılıqda 
səsə qoyularaq təsdiq edilib.

Milli Məclis sədrinin müavini, təbii 
ehtiyatlar, energetika və ekologiya 
komitəsinin sədri Valeh Ələsgərov Su, 
Meşə, Torpaq və Şəhərsalma və Ti-
kinti məcəllələrində dəyişiklik edilməsi 
haqqında qanun layihəsini ikinci oxu-
nuşda təqdim edib. Bildirib ki, həmin 
məcəllələrə Ətraf Mühitə Təsirin 
Qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) ilə bağlı 
müvafiq dəyişikliklər edilir. ƏMTQ-nin 
əsas məqsədi qeyd olunan qanunun 
əlavəsində göstərilən fəaliyyət həyata 
keçirilərkən ətraf mühitə və insan 
sağlamlığına mümkün mənfi təsirlərin 
aşkara çıxarılması, onların aradan 
qaldırılması və ya azaldılması üçün 
tədbirlərin görülməsidir. Bunun üçün 
həmin sahələrə dair strateji ekoloji 
qiymətləndirmə sənədinin hazır-
lanması və həmin sənədin dövlət 
ekoloji ekspertizasının keçirilməsi də 
layihələrdə əksini tapıb. Qeyd olunub 
ki, “Meliorasiya və irriqasiya haqqın-
da”, “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi 
haqqında”, “Balıqçılıq haqqında”, 
“Elektroenergetika haqqında” və 
“Nəqliyyat haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “Ekoloji 
təhlükəsizlik haqqında”, “Su təchizatı 
və tullantı suları haqqında”, “Avtomo-
bil yolları haqqında”, “Ətraf mühitə 

dair informasiya almaq haqqında”, 
“Aviasiya haqqında” və “İnformasiya 
əldə etmək haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə”, “İctimai 
iştirakçılıq haqqında”, “Dəniz limanları 
haqqında”, “Yaşıllıqların mühafizəsi 
haqqında” və “Tikinti və infrastruktur 
obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə 
əsasında həyata keçirilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunlarında dəyişiklik edilməsi 
barədə” və “Kənd təsərrüfatı koopera-
siyası haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin 
qiymətləndirilməsi haqqında”, “Turizm 
haqqında” və “Elektrik və istilik stansi-
yaları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” məsələlər də eyni 
mahiyyəti daşıyır.

Daha sonra plenar iclasda İnzibati 
Xətalar, Mülki, Vergi, Mənzil, Gömrük 
məcəllələrində dəyişiklik edilməsi 
barədə qanun layihələri ikinci oxunuş-
da müzakirə edilib. Qanun layihələri 
ayrı-ayrılıqda səsə qoyularaq təsdiq 
edilib.

Komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
“Auditor xidməti haqqında”, “İnvestisi-
ya fəaliyyəti haqqında”, “Müflisləşmə 
və iflas haqqında”, “Kiçik sahibkarlığa 
dövlət köməyi haqqında”, “Yeyinti 
məhsulları haqqında”, “Notariat haq-
qında”, “Kredit ittifaqları haqqında” 
və “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 
haqqında” qanunlarda dəyişiklik 
edilməsi barədə qanun layihəsini 
ikinci oxunuşda təqdim edib. Bil-
dirilib ki, dəyişikliklər “Mühasibat 
uçotu haqqında” Qanunda dəyişiklik 
edilməsi barədə” 2018-ci il 4 may 
tarixli qanunun icrası məqsədi ilə 
hazırlanıb. Qanun layihəsinə görə, 
sahibkarlıq subyektləri mühasibat 
uçotunu aparmalı, maliyyə, habelə 
statistik hesabatlarını tərtib və təqdim 
etməlidirlər. Qanun layihəsi səsə 
qoyularaq qəbul edilib.

İclasda, həmçinin “Sığorta 
fəaliyyəti haqqında”, “Bank olmayan 
kredit təşkilatları haqqında”, “İnves-
tisiya fondları haqqında”, “Qiymətli 
kağızlar bazarı haqqında” və “Anti-
dempinq, kompensasiya və mühafizə 
tədbirləri haqqında” qanunlarda 
dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihələri ikinci oxunuşda nəzərdən 
keçirilib. Sənəd səsə qoyularaq qəbul 
edilib. 

Komitə sədri Ziyad Səmədzadə 
“Standartlaşdırma haqqında” qanun 
layihəsi ikinci oxunuşda təqdim edib. 
Bildirilib ki, “Standartlaşdırma haq-
qında” qanun layihəsi Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 
94-cü maddəsinin I hissəsinin 24-cü 
bəndinə uyğun olaraq, standartlaş-
dırmanın məqsəd və prinsiplərinin, 
standartlaşdırma sahəsində nor-
mativ sənədlərin hazırlanması, 
qəbul edilməsi və tətbiqi prosesinin, 
standartlaşdırma fəaliyyətlərinin 
maliyyələşdirilmə mənbələrinin, stan-
dartlaşdırma sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlıq məsələlərinin və stan-
dartlaşdırma subyektlərinin bu 
sahədə fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını 
müəyyən edir. Qanun layihəsi səsə 
qoyularaq qəbul edilib.

Bununla da Milli Məclisin plenar 
iclası başa çatıb. 

AZƏRTAC

AHİK-dən bildiriblər 
ki, qonaqları salamlayan 
Səttar Möhbalıyev onlara 
Azərbaycan həmkarlar itti-
faqlarının fəaliyyəti haqqında 
məlumat verib. Bildirib ki, bu 
gün Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyası 
öz sıralarında 1 milyon 500 
min həmkarlar ittifaqı üzvü-

nü birləşdirir. Hər ay ittifaq 
üzvlərinin sayının artırılması 
üçün mütəmadi olaraq işlər 
aparılır. Yeni həmkarlar ittifaqı 
komitələri yaradılır. Buna misal 
olaraq deyib ki, bu yaxınlarda 
Gömrük işçilərinin həmkarlar it-
tifaqı komitəsi yaradılıb. Həmin 
təşkilatda həmkarlar ittifaqı ya-
radılması üçün uzun müddət iş 
aparılıb. Hazırda yeni yaradı-
lan həmkarlar ittifaqının 7 minə 
yaxın üzvü var. S.Möhbalıyev 
qeyd edib ki, fəaliyyətimizin 
əsas istiqamətlərindən biri 
də özəl və transmilli sektorda 
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının 
yaradılmasıdır. Bu yolda 
bir sıra məhdudiyyətlər və 
əngəllər olsa da məqsədimizə 
nail ola bilirik. “Buna misal 
olaraq bir faktı nəzərinizə çat-
dırmaq istəyirəm. Ölkəmizdə 
metal istehsalı ilə məşğul 
olan transmilli şirkət fəaliyyət 
göstərir. Həmin şirkətdə 2 
minə yaxın işçi çalışır. Rəhbəri 
isə əcnəbi vətəndaşdır. Biz 
həmin şirkətdə həmkarlar ittifa-
qı təşkilatı yaratmaq istəyirdik. 
İşəgötürən isə hər vasitə ilə 
buna əngəl törədərək işçilərin 
bu məsələyə etiraz etdiklərini 
bildirirdi. Müəyyən müddət 
keçəndən sonra müəssisə 
rəhbəri bizimlə əlaqə yaradıb 
görüşmək istədiyini bildirdi. 
Görüş zamanı o, etiraf etdi ki, 

həmkarlar ittifaqı təşkilatı ya-
radılması məsələsinə özü ma-
neçilik törədirmiş və rəhbərlik 
etdiyi şirkətdə təşkilatın təsis 
edilməsini təklif etdi. Yəni, 
fəaliyyətimizdə belə hallara 
rast gəlmək olur”, -deyə AHİK 
sədri vurğulayıb.

S.Möhbalıyev AHİK-in 
dövlət orqanları ilə işgüzar 

münasibətlərinin olduğunu 
diqqətə çatdıraraq bildirib ki, 
Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti, Azərbaycan 
Həmkarlar İttifaqları Konfe-
derasiyası və Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyası arasında hər 
2 ildən bir Baş Kollektiv Saziş 
imzalanır. Cəmiyyətin bütün 
sahələrini özündə ehtiva edən 
bu Saziş uzun müzakirələrdən 
sonra hazırlanır və dediyim 
kimi, ölkənin Baş naziri, AHİK 
və Sahibkarların Milli Konfe-
derasiyası tərəfindən imza-
lanır. Daha sonra isə, bütün 
sahə həmkarlar ittifaqları Baş 
kollektiv Sazişin müddəalarını 
rəhbər tutaraq işəgötürənlərlə 
kollektiv sazişlər bağlayırlar.

Son zamanlarda 
Azərbaycan Prezidenti 
tərəfindən həyati əhəmiyyətli 
sərəncamların imzalanmasını 
qonaqların nəzərinə çatdıran 
AHİK sədri bu sərəncamların 
verilməsi nəticəsində işləyən 
əhalinin əməkhaqlarının artı-
rılmasını, sosial müavinətlərin 
səviyyəsinin yüksəldilməsini, 
yeni müavinətlərin təyin 
edilməsini, pensiyaların, 
tələbə təqaüdlərinin artı-
rılmasını və ümumilikdə 
insanların sosial rifahının 
yüksəldilməsini qeyd edərək 
bu istiqamətində xeyli işlərin 

görüldüyünü diqqətə çatdırıb. 
O, eyni zamanda, 2015-ci ildə 
xarici valyutanın dəyərinin 
yüksəlməsi nəticəsində bir 
qrup əhalinin kredit borcla-
rında yaranan problemlərin 
həlli və onlara dəymiş zərərin 
dövlət tərəfindən ödənilməsi 
üçün mühüm sərəncamın 
verilməsini xüsusi vurğulayıb.

S.Möhbalıyev Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələrinin inkişafı 
sahəsində böyük ölçüdə işlər 
görüldüyünü, hər iki ölkəyə 
qarşılıqlı sərmayələrin qoyul-
ması ilə iqtisadiyyatın yüksələn 
xətlə inkişaf etdiyini söyləyib.

AHİK sədri Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı xalqımızın 

hər zaman qardaş Türkiyənin 
dəstəyinin şahidi olduğunu 
bildirib. Türkiyə hökumətinin və 
xalqının bu taleyüklü məsələdə 
daim yanımızda olduğunu 
məmnunluq hissi ilə diqqətə 
çatdırıb.

Nümayəndə heyətinin 
başçısı, Türkiyənin “Şeker-İŞ” 
həmkarlar ittifaqının prezidenti 
İsa Gök ölkəmizə səfərlərindən 
məmnunluqlarını ifadə edərək 
Azərbaycan həmkarlar ittifaq-
larının fəaliyyəti ilə yaxından 
tanış olmaları üçün onlara hər 
cür şəraitin yaradıldığını deyib. 
Buna görə AHİK rəhbərliyinə 
nümayəndə heyəti adında 
dərin təşəkkürünü bildirib. 
Qonaq Azərbaycana 20 il 
bundan əvvəl səfər etdiyini, 
ötən illər ərzində ölkəmizin bö-
yük bir inkişaf yolu keçdiyinin 
şahidi olmasını, heyranlığını 
dərin məmnunluq hissi ilə dilə 
gətirib. Buna görə xalqımızı 
təbrik edib.

Görüşdə hər iki ölkənin 
həmkarlar ittifaqları arasın-
da əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsi, əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi və qar-
şılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərin müzakirəsi də yer 
alıb. 

AZƏRTAC

Kamran İMANOV: Azərbaycan innovasiya 
sahəsində sürətli inkişaf yoluna qədəm qoyub

Bu fikirləri Moskvada 
keçirilən “Rəqəmsal transfor-
masiya: IP diqqət mərkəzində” 
mövzusunda II beynəlxalq 
konfransındakı çıxışında 
Azərbaycan Respublikasının 
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri, profes-
sor Kamran İmanov söyləyib. 
Müasir rəqəmsal dövrdə əqli 
mülkiyyətlə bağlı yaranmış 
problemlər və onların həlli 
yollarının müzakirə olunduğu 
konfransda Kamran İmanov 
bildirib ki, Azərbaycanda Pre-
zident İlham Əliyevin səyləri 
sayəsində əqli mülkiyyətin qo-
runması istiqamətində əsaslı 
işlər görülür. Əqli mülkiyyətin 
və müəllif hüquqlarının 
qorunması infrastrukturunun 
qanunvericilik sahəsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. 

Kamran İmanov vurğulayıb 
ki, bir sıra nüfuzlu beynəlxalq 
reytinqlərin nəticələri bu 
qənaətə gəlməyə imkan verir. 
“Azərbaycan 2020: gələcəyə 
baxış” İnkişaf Konsepsiya-
sında əqli mülkiyyət inkişaf 
prioriteti elan olunub, institu-
sional islahatlar çərçivəsində 
isə Azərbaycan Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi yaradılıb. 

İdarə Heyətinin sədri çıxı-
şında müəlliflik hüququ və pa-
tent hüququnun qarşılıqlı təsiri, 
əqli mülkiyyətin müasir texno-
logiyalarla qarşılıqlı fəaliyyəti, 
“Copyright” hüququ, etibarlı 
müasir saxlama sistemləri, o 
cümlədən blokçeyn, müəlliflik 
hüququ sahəsində yaran-
mış böhran vəziyyətindən 
çıxış yolları və digər mühüm 

məsələlərə toxunub. O deyib: 
“İnkişafın innovasiya yolunu, 
ölkədə həyata keçirilən iqtisadi 
islahatların səmərəliliyini əqli 
mülkiyyətsiz təmin etmək 
mümkün deyil. Məhz buna 
görə milli əqli mülkiyyət sistemi 
qarşısında duran vəzifələr 
ölkənin innovasiyalı isla-
hat siyasəti ilə əvvəlcədən 
müəyyən olunur, respublikada 
həyata keçirilən dəyişikliklərə 
xidmət edir”.

Kamran İmanov 
AZƏRTAC-ın müxbiri ilə 
söhbətində bildirib ki, 
Azərbaycanda rəqəmli 
mühitdə müəllif hüquqlarının 
qorunması sahəsində mü-
hüm araşdırmalar aparılır, 
monitorinq sistemi yaradılıb. 
Konfransın əhəmiyyətindən 
danışan sədr deyib: “Müasir 
dövrdə innovasiyalı iqtisa-
diyyata böyük əhəmiyyət 
verilməlidir. Məsələn, patent 
hüququnu götürək. Patent 
hüququnun əsas məqsədi bir 
tərəfdən resurs cəlb etmək, 
digər tərəfdən isə layihələri 

kommersiyalaşdırmaqdır. 
Bu baxımdan, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 
səyləri nəticəsində ölkəmizdə 
mühüm struktur islahatları 
aparılıb. Konfrans iştirakçıla-

rının bir çoxu Azərbaycanda 
bu sahədə mövcud yeniliklərlə 
tanış olmaq üçün ölkəmizə 
gələcəklərini də bildirdilər”.

“Rəqəmsal transformasiya: 
IP diqqət mərkəzində” mövzu-
sunda  II beynəlxalq konfrans 
iki gün davam edəcək. “Ros-
patent” və Rusiya Ticarət-
Sənaye Palatasının təşkil 
etdikləri konfransa 20 ölkədən 
800-dən çox iştirakçı qatılıb.  

Konfransda rəqəmsal 
sahədə meydana gələn çağı-
rışlar və imkanlar, süni intellekt 
texnologiyalarının səmərəli 
tətbiqi, metod və prinsipləri, 
əqli mülkiyyətin rəqəmsal 
obyektlərinin patentləşdirilməsi 
sahəsində dünya təcrübəsi, 
əqli mülkiyyət hüququnun 
ötürülməsinin onlayn qeydiy-
yatına dair informasiya sistemi 
və digər məsələlər müzakirə 
olunur.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

 � Aprelin 23-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası 
keçirilib. İclası açan parlamentin sədri Oqtay Əsədov gündəliyi 
təqdim edib. İclasın gündəliyinə 19 məsələ daxildir. 

 � Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə 
həyata keçirilən islahatlar ölkəmizə innovasiya 
sahəsində sürətli inkişaf yoluna qədəm 
qoymağa imkan verib.

 � Aprelin 22-də Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyasında “Kənd-Qida-İŞ” 
Həmkarlar İttifaqı Federasiyasının dəvəti ilə Bakıda 
səfərdə olan Türkiyə Cümhuriyyətinin “Şeker-İŞ” 
Həmkarlar İttifaqının nümayəndə heyətinin AHİK-in 
sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyevlə 
görüşü keçirilib.

AHİK-də Türkiyə həmkarlar 
ittifaqlarının nümayəndə 
heyəti ilə görüş keçirilib



Ölkəmizin  ərazi bütövlüyünün 
və suverenliyinin tezliklə bərpa 
edilməsi məqsədi ilə müstəqil 
xarici siyasət yeritməklə yana-
şı, dövlətimizin  təhlükəsizliyi, 
siyasi müstəqilliyi, suverenli-
yi və ərazi bütövlüyünə qarşı 
yönəlmiş təhlükələrin aradan 
qaldırılması, ATƏT-in Lissabon 
sammiti prinsipləri əsasında 
Ermənistan --Azərbaycan , Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-
in Minsk qrupu çərçivəsində 
danışıqlar yolu ilə həll edilməsi, 
Ermənistanın  hərbi təcavüzünün 
nəticələrinin aradan qaldırılması, 
qonşu ölkələrlə mehriban qonşu-
luq və qarşılıqlı fayda kəsb edən 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, 
regionda təhlükəsizliyin və 
sabitliyin gücləndirilməsi, nüvə 
silahların yayılmasının, bölgədə  
qanunsuz silah və digər daşıma-
ların qarşısının alınması,  Cənubi 
Qafqazda nüvə silahlarından 
azad zonanın yaradılması, Xəzər 
dənizi hövzəsinin demilitari-
zasiyası (hərbsizləşdirilməsi), 
NATO, Avropa Birliyi,  Avropa 
İttifaqı və Avropa Şurası da daxil 
olmaqla Avropa və Transatlan-
tik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq 
strukturlarına inteqrasiya, 
Azərbaycanın Qərb və Şərqin 
qovşağında yerləşməklə mühüm 
strateji-coğrafi mövqeyindən 
bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatı-
nın müxtəlif sahələrinin inkişafını 
sürətləndirmək, ölkəmizin  işti-
rakçısı olduğu Avrasiya nəqliyyat 
dəhlizini inkişaf etdirmək kimi 
məqsədlərin hər birini prioritet 
adlandıra bilərik. 

Həmin prioritetlərin hamısı 
ötən ilin aprel aynda keçirilmiş 
prezident seçkilərindən sonra da 

daim gündəlikdə və cənab Prezi-
dentin fəaliyyət  qrafikində olub. 
Bu arqumentimizi sübut etmək 
üçün bəzi faktları yada salmaq 
istərdik. 

Ərazi bütövlüyümüz
Ötən il Avropa İttifa-

qı ilə Azərbaycan arasında 
Tərəfdaşlığın Prioritetləri adlı 
mühüm sənəd imzalanmış-
dır. Həmin  sənəddə bir çox 
məsələlər öz əksini tapır. Xüsusilə,  
Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
olan məsələlər  müsbət xarak-
ter alır. Orada   Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığına 
dəstək və hörmət ifadə olunur. 

Xatırladaq  ki, son illər ərzində 
bu istiqamətdə aparılan işlər 
arasında həmin  sənədin xüsusi 
yeri vardır. Beləliklə, Avropa İttifaqı 
Ermənistan -- Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli 
yolları ilə bağlı öz fikrini birmənalı 
şəkildə ortaya qoyur. Eyni za-
manda, keçən il NATO-nun Zirvə 
görüşündə də qəbul edilmiş yekun 
bəyannamədə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə dəstək və hörmət 
əksini tapmışdır.

Qonşu ölkələrlə 
münasibətlər

Bu, bir faktdır ki,  Azərbaycanla  
əməkdaşlıq edən ölkələrin sayı 
gündən-günə artır. Daha bir fakt 
isə ondan ibarətdir ki, ölkəmiz öz 
yaxın qonşuları ilə münasibətləri 
inkişaf etdirməyin nümunəsini ya-
radıb.  Dövlət başçımız bu barədə 
deyir: “Əlbəttə, hesab edirəm ki, 
biz, ilk növbədə, qonşularımızla 
əlaqələrimizi daha yüksək pilləyə 

qaldıra bilmişik. Keçən il qonşu 
ölkələrin dövlət və hökumət başçı-
ları ilə mənim çoxsaylı görüşlərim 
olub və bu görüşlərdə praktiki 
məsələlər həll edilib. Hər bir ölkə 
üçün onun qonşuları ilə yaxşı 
münasibətlərin qurulması çox 
vacib amildir. 

Azərbaycan o ölkələrdəndir 
ki, Ermənistandan başqa bütün 
qonşularımızla çox düşünül-
müş siyasət apararaq, gözəl 
münasibətləri qura bilib və ölkəmiz 
bu münasibətlərdən faydalanır. 
Həm regional təhlükəsizliyin 
inkişafı, eyni zamanda, nəqliyyat, 
energetika, ticarət məsələlərinin 
uğurla həlli, o cümlədən qonşuları-
mızla münasibətlərdən asılıdır. Bir 
sözlə, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz 
çox müsbətdir və əminəm ki, bu 
il də bu istiqamətdə yeni müsbət 
addımlar atılacaqdır”.

Xəzərin statusu
Ötən ilin ən mühüm 

hadisələrindən biri də Xəzəryanı 
ölkələrin 20 il davam edən da-

nışıq və müzakirələrinin müsbət 
nəticələnməsi oldu. Avqustun 
12 - də Qazaxıstanın Aktau 
şəhərində  Xəzəryanı dövlətlərin 
dövlət başçılarının Zirvə görüşü-
nün  yekununda Xəzərin hüqu-
qi statusuna dair Konvensiya 
imzalandı.

Sənəd imzalandıqdan sonra 
Xəzəryanı dövlətlərin  başçıları 
müzakirə edilən əsas məsələlər 
arasında Xəzərin hüquqi sta-
tusu, Xəzər bölgəsində iqtisa-
diyyat, nəqliyyat, ekologiya və 
bioresursların qorunmasına 
dair əməkdaşlıq, bölgədə və 
qlobal miqyasda təhlükəsizlik 
kimi məsələlərin olduğunu qeyd 
etdilər.

Xatırladaq ki, Xəzərin hüquqi 
statusuna dair Konvensiya 
layihəsi 2017-ci ilin dekabrında 
Moskvada Xəzəryanı dövlətlərin 
xarici işlər nazirlərinin 
müşavirəsi çərçivəsində razılaş-
dırılmışdı. Xəzər Konvensiyanın 
imzalanması avqustun 12-ə 
təsadüf edən Beynəlxalq Xəzər 

Günü ilə üst-üstə düşdü.
Bundan başqa,  ötən il avqus-

tun 11-də Qazaxıstanda "Xəzər 
beşliyi" dövlətlərinin xarici işlər 
nazirlərinin görüşündə  Xəzərdə 
sərhəd xətlərinin çəkilməsi metodi-
kasına dair saziş layihəsi işlənib 
hazırlanması barədə qərar qəbul 
edildi.

İslam aləmi ilə əməkdaşlıq
Bu gün Azərbaycan müsəlman 

aləmində çox böyük hörmət, nüfuz 
sahibidir. Bizim İslam həmrəyliyi 
ilə bağlı atdığımız addımlar İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı və eyni 
zamanda, bir çox müsəlman 
ölkələri tərəfindən çox yüksək 

qiymətləndirilir və bu sahədə 
verdiyimiz töhfə çox təsirlidir. 
Yəni, bizim apardığımız siyasət 
İslam aləmində həmrəyliyi, 
əməkdaşlığı möhkəmləndirir. 
Həm ölkə daxilində, həm xaricdə 
bu istiqamətdə keçirdiyimiz 
tədbirlər İslam birliyini daha da 
möhkəmləndirir. 

Təsadüfi deyil ki, keçən il 
Naxçıvan İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı seçilmişdir. Naxçı-
van  bu şərəfli adı çox böyük 
uğurla daşımışdır. Dövlət 
başçımız əmin edir ki, biz qar-
şıdakı illərdə də  müsəlman 
ölkələri ilə əlaqələrimizi müxtəlif 
istiqamətlərdə inkişaf etdirəcəyik 
və beləliklə, müsəlman aləmində 
bizim nüfuzumuz, çəkimiz, rolu-
muz daha da artacaqdır.

Bitərəflik və kiməsə qarşı 
olmamaq

Sonuncu prezident 
seçkilərindən sonra Azərbaycanda 
Qoşulmama Hərəkatının xarici 
işlər nazirləri səviyyəsində böyük 
konfrans keçirilib. Bu il isə Bakıda 
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə 
görüşü keçiriləcək və Azərbaycan 
bu böyük təşkilata sədrlik edəcək. 
Əlbəttə ki, BMT-dən sonra 
dünyanın ikinci böyük təşkilatına 
sədrlik etmək ölkəmizin  nüfuzunu 
daha da artıracaq, eyni zamanda, 
Ermənistan -Azərbaycan,  Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli işinə 
müsbət təsir göstərəcəkdir.

Narkotiklərə qarşı mübarizə
Azərbaycanın xarici siyasətində 

mühüm yer tutan məsələlərdən biri 
də əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq 
təşkilatların ali səviyyəli toplantıla-
rına evsahibliyi etməyimizdir. Bir 
neçə gün əvvəl Bakıda Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq 
Konfransın  keçirilməsi də həmin 
ənənənin davamı idi. 

Beynəlxalq konfransın 
Azərbaycanda keçirilməsi barədə 
ABŞ Ədliyyə Departamentinin 
Narkotiklərlə Mübarizə Admi-
nistrasiyasının təklifindən sonra 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 2018-ci il 15 noyabr 
tarixli sərəncamı ilə Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə 36-cı Beynəlxalq 
Konfransın 2019-cu ildə Bakı 
şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar 
Təşkilat Komitəsi yaradılmış-
dı. “Qlobal tərəfdaşlıqların 
səfərbər edilməsi”ni müzakirə 
edən  Bakı konfransında əsas 
məqsəd  narkotiklərin qanun-
suz dövriyyəsinə qarşı qlobal 
mübarizəyə cəlb olunmuş yüksək 
vəzifəli rəsmiləri bir araya gətirmək, 
bu bəşəri problemin həlli yollarını 
müzakirə etmək, fikir və qabaqcıl 
təcrübə mübadiləsi aparmaqdır.

Qeyd edək ki, Narkotiklərlə 
Mübarizə üzrə Beynəlxalq Konf-
rans hərəsində 3 dəfə olmaqla 
Braziliya, Argentina, Meksika 
və Dominikanda, hərəsində 2 
dəfə olmaqla Panama, Çili, ABŞ, 
Kolumbiya, Boliviya və Peruda, 
hərəsində 1 dəfə olmaqla Qva-
temala, Ekvador, Baham adaları, 
Kosta Rika, Kanada, İspaniya, 
Türkiyə, İndoneziya, Rusiya, 
İtaliya və Niderlandda keçirilib. 
Bakı konfransında narkotiklərlə 
mübarizə üzrə müzakirələr aparılıb, 
Azərbaycan paytaxtından dünyaya 
yeni mesajlar verilib.

Bir sözlə, son bir ildə şahidi 
olduğumuz hadisələr, faktlar və  
rəqəmlər sübut etdi ki, Azərbaycan 
dövləti xarici siyasətin istənilən 
istiqamətini prioritet kimi qəbul edir 
və bütün sahələrdə özünəməxsus 
uğurlara imza atır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Son illər sənayenin inki-
şafı istiqamətində görülən 
tədbirlər Azərbaycanı dünyada 
sənayeləşmiş ölkələr sırasına 
daha da yaxınlaşdırıb. Bu gün 
Azərbaycan sənayenin ÜDM-də 
xüsusi çəkisinə görə Avropada ön 
sırada qərarlaşıb.  

Azərbaycanda ÜDM-in struk-
turunda sənayenin üstün artım 
tempi qlobal trend olaraq dördün-
cü sənaye inqilabı ilə səsləşir. İndi 
ölkəmiz sənayenin strukturunda 
neftdən qeyri-neft bölməsinə 
uğurlu keçid edir. Təkcə son iki 
ildə qeyri-neft sənayesində əsas 
kapitala yönəldilmiş investisiya 70 
faizə yaxın artıb.  

Azərbaycanın ixracatında 
qeyri-neft sənaye məhsullarının 
həcmi artıb. Eyni zamanda, 
ölkəmizin liderliyi ilə Xəzər 
sahilindən başlayan (Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkı başda 
olmaqla) Gürcüstan üzərindən 
Türkiyə və Aralıq dənizi sahilinə 
(Petkim) uzanan nəhəng bir kimya 
kompleksi yaradılıb. Beləliklə, 
Azərbaycan bir sənaye ölkəsi 
olaraq regionun təkcə enerji deyil, 
həm də neft-kimya sənayesi 
mərkəzi kimi tanınmağa başlayıb.

Son iki ildə qeyri-neft 
sənayesində əsas kapitala 
yönəldilən investisiyanın yuxarıda 
xatırlatdığımız kimi,  70 faizə yaxın 
artması, habelə bu sektorunun 
inkişafı üçün həyata keçirilən digər 
tədbirlər də səmərəsiz qalmayıb.  
Məhz bunun sayəsində hesabat 
dövründə qeyri-neft sektorunun 
inkişafı 1,8 faiz təşkil edib. Sənaye 
istehsalı 1,5 faiz artıb, qeyri-neft 
sektorunun sənaye istehsalında 
9,1 faiz artım qeydə alınıb.   

Bu ilin yanvar-mart aylarında 
isə sənaye müəssisələri və bu 
sahədə fəaliyyət göstərən fərdi 
sahibkarlar tərəfindən 11,5 milyard 
manatlıq və ya ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 4,4 faiz çox 
sənaye məhsulu istehsal edilib.   
Sənayenin qeyri-neft sektorunda 
məhsul istehsalı 15,6 faiz artıb.  

Son illər müasir texnologi-

yaların və qabaqcıl təcrübənin 
tətbiqi sayəsində ölkəmizdə 
sənayeləşmə sürətlə inkişaf edib, 
metallurgiya, maşınqayırma, kim-
ya, inşaat materiallarının istehsalı, 
qida və digər ənənəvi sənaye 
sahələri genişləndirilməklə yanaşı, 
yeni sənaye sahələri yaradılıb, 
respublikamızda bir sıra sənaye 
məhsulları üzrə özünütəminetmə 
səviyyəsi yüksəlib.

Regionlarda kiçik və orta 
sahibkarlığın genişləndirilməsi, 
yerli ehtiyatlar hesabına  sənaye 
sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 
sahibkarlar arasında kooperasi-
ya əlaqələrinin gücləndirilməsi, 
məşğulluqda sənayenin payının 
artırılması baxımından sənaye 
məhəllələrinin yaradılması xüsusi 
önəm daşıyıb.

Sənayeləşmə siyasəti ha-
zırda uğurla davam etdirilir. 
Yeni müəssisələr yaradılır, 
fəaliyyətdə olan istehsal sahələri 
genişləndirilir. Dövlətimizin baş-
çısı  “Azərbaycan Respublikası 
regionlarının 2014-2018-ci illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının dördüncü 
ilinin yekunlarına həsr olunan 
konfransda bununla bağlı deyib: 
“Sənaye istehsalı ilə bağlı bu il 

çox önəmli açılışlar olacaq. Mən 
onların arasında Sumqayıt Kimya 
Sənaye Parkındakı müəssisələri 
qeyd etmək istəyirəm. Keçən ilin 
sonunda parkda dörd müəssisənin 
açılışı, üç müəssisənin 
təməlqoyma mərasimi keçiril-
mişdir. Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkında rezidentlərin sayı on 

beşə çatıb və qoyulan sərmayənin 
həcmi 2,7 milyard dollardır. Bu 
layihə, bu böyük təşəbbüs bir 
daha onu göstərir ki, biz nə qədər 
düzgün siyasət aparırıq. Əgər 
biz o sahəni dağılmış, çürümüş 
dəmirlərdən təmizləməsəydik və 
yüzlərlə hektar torpağa infrast-
ruktur layihələri gətirməsəydik, 
bu şəraiti yaratmasaydıq, oraya 
heç kim bir manat da qoymazdı. 
İndi isə oraya 2,7 milyard dollar 
sərmayə qoyulur və bu, hələ 
başlanğıcdır. Bax, budur dövlətin 
vəzifəsi və düzgün siyasəti”. 

Azərbaycanda əhalinin is-
tehsal sahəsində məşğulluğunu 
artırmaq, sənaye sektorunda 
çalışmaq istəyənlərin maraqla-
rını gerçəkləşdirmək məqsədilə 
hazırda sənaye parkları və 
məhəllələrinin yaradılması uğurla 
davam etdirilir. Artıq respublika-
da  bir sıra ixtisaslaşan  sənaye 
və texnologiyalar parkları 
fəaliyyət göstərir. Həmin parkların 
rezidentləri tərəfindən istehsal 
olunan məhsullar daxili bazarın 
tələbatını ödəməklə yanaşı, “Made 
in Azerbaijan” brendi ilə xarici 
ölkələrə ixrac edilir. 

Sənaye parklarının rezidentləri 

üçün dövlət tərəfindən əlverişli 
infrastruktur yaradılıb və bir sıra 
güzəştlər tətbiq olunub. Belə 
ki, sözügedən müəssisələrdə 
rezidentlər qeydiyyata alındığı 
gündən etibarən 7 il müddətinə 
mənfəət, əmlak və torpaq 
vergilərindən, eləcə də parklara is-
tehsal məqsədilə gətirilən texnika, 

texnoloji avadanlıqlar və qurğulara 
görə əlavə dəyər vergisindən və 
gömrük rüsumundan azad edilib.   

Sənaye parklarında 
rezidentlərin qeydiyyatı “bir 
pəncərə” sistemi ilə həyata keçi-
rilir ki, bu da sahibkarların daha 
operativ və rahat fəaliyyətinin 
təşkilini asanlaşdırır. Bundan 
başqa, sənaye parklarında sahib-
karlara hər cür təşkilati dəstək, 
o cümlədən onların sorğularının 
cavablandırılması, müxtəlif sek-
torlar üzrə investisiya imkanlarının 
araşdırılması, investisiya layihələri 
haqqında məlumatların təqdim 
edilməsi kimi xidmətlər göstərilir.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda 
ilk sənaye məhəlləsi olan və 
2017-ci ildən fəaliyyət göstərən 
Neftçala Sənaye Məhəlləsində 
avtomobil, balıq yemi, plastik 
məmulatlar, suvarma sistemləri, 
polietilen suvarma boruları, kağız 
stəkanlar istehsalı, modul tipli 
məktəb binalarının quraşdırılması, 
balıq emalı və konservləşdirilməsi 
ilə məşğul olan 9 müəssisə və 
1 kiçik sahibkarlıq emalatxana-
sı fəaliyyət göstərir. Adı çəkilən 
sənaye məhəlləsinin iştirakçıları 
tərəfindən istehsal sahələrinin 

yaradılmasına 45,3 milyon manat 
investisiya yatırılıb. Sənaye 
məhəlləsində ümumilikdə 500-ə 
yaxın iş yeri yaradılıb. Sahibkarlar 
tərəfindən sənaye məhəlləsinə 
böyük maraq göstərilir və tələbata 
uyğun olaraq məhəllənin ərazisi 
genişləndiriləcəkdir.

Ümumiyyətlə,  2018-ci ildə 

ölkədə yaradılıb və ümumilikdə 
55 müasir müəssisəni özündə 
birləşdirən 5 sənaye parkında və 4 
sənaye məhəlləsində 41 rezident 
qeydiyyata alınıb və onlardan 21-i 
artıq fəaliyyət göstərir. Mingəçevir 
Sənaye Parkına 85 milyon ABŞ 
dolları məbləğində investisiya 
qoyulmuşdur. İllik istehsal gücü 
20 min ton olan iki müəssisədə 
pambıq mahlıcdan iplik istehsal 
ediləcəkdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə 
iqtisadiyyatının ənənəvi sənaye 
sahələri ilə yanaşı, yeni yaradılan 
kosmik, müdafiə, gəmiqayırma və 
digər sahələrdə də dinamik inkişaf 
müşahidə olunur. Belə ki, 2018-ci 
ilin sentyabr ayında orbitə bura-
xılmış ikinci telekommunikasiya 
peyki – “Azərspeys-2” bu sahədə 
xidmətlərin və yayımın əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsini, 
xidmətlərin çeşidinin və satış 

həcminin artırılmasını təmin 
edəcəkdir. 

Nazirlər Kabineti orbitə çıxa-
rılmış peyklərin fəaliyyətindən 
ölkəyə milyonlarla dollar valyuta 
daxil olacağını nəzərə alaraq, 
“Azərbaycan Respublikasında 
2019-2022-ci illərdə Yerin peyk 
vasitəsilə məsafədən müşahidəsi 
xidmətlərinin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”nın layihəsini hazırlaya-
raq, dövlət başçısına təqdim edib  
və sənəd ölkə Prezidentinin müva-
fiq sərəncamı ilə təsdiq olunub.  

İl ərzində Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında iki 
bərə gəmisinin və iki neft tankeri-
nin tikintisi davam etdirilib.  

Bütün bunlar deməyə əsas 
verir ki, Prezident İlham Əliyevin 
modern sənayeləşmə siyasətinə 
uyğun olaraq həyata keçirilən 
layihələrin icrası  nəticəsində 

Azərbaycan hazırda regionun 
sənaye mərkəzinə çevrilir. Müasir 
istehsal infrastrukturuna malik 
sənaye parkı və məhəllələrinin 
fəaliyyəti ölkədə sənaye 
sahələrinin tərəqqisinin, iqtisadiy-
yatın tarazlı yüksəlişinin reallaş-
dırılmasını nəzərdə tutan dövlət 
siyasətinin gerçəkləşdirilməsinə 
yönəldilir. Bu cür sənaye 
komplekslərinin yaradılması res-
publikanın  qeyri-neft sektorunun 
davamlı inkişafı, iqtisadiyyatın 
ixrac qabiliyyətinin, idxalı əvəz 
edən məhsulların istehsalının ar-
tırılması, bölgələrdə məşğulluğun 
təmini, investisiyaların və müasir 
texnologiyaların cəlbi kimi önəmli 
vəzifələrin yerinə yetirilməsi baxı-
mından mühüm önəm daşıyır. 

Vaqif  BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Xarici siyasətimizin  
prioritetləri

 � Torpaqlarımızın  iyirmi faizinin işğal altında 
olduğuna və üstəlik, “nə müharibə, nə də sülh” 
şəraitində yaşadığımıza görə kimsə elə düşünə bilər ki, 
Azərbaycanın xarici siyasətinin ərazi bütövlüyümüzün 
bərpasından başqa heç bir prioriteti ola bilməz. Amma  
belə deyil,  Heydər Əliyev siyasi kursunun mühüm tərkib 
hissələrindən olan xarici siyasətimizin prioritetlərini 
sadaladıqda, kifayət qədər geniş siyahı alınır. 

 � Azərbaycanda prioritet vəzifə kimi qarşıya 
qoyulan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin 
mühüm istiqamətlərindən biri də qeyri-neft sənayesinin 
inkişafıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən 
“Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına 
dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın 
qəbul edilməsi də məhz bu sahəyə xüsusi önəm 
verilməsinin bariz ifadəsidir. Adı çəkilən sənəd qeyri-
neft sənayesi ilə bağlı yeni çağırışlar və imkanlar 
nəzərə alınmaqla hazırlanıb. Bu zaman mövcud sahənin 
rəqabətqabiliyyətliyi, innovativliyi və iqtisadi inkişafı 
dəstəkləməsi prinsipləri diqqət mərkəzində saxlanılıb.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün 
dünya tərəfindən tanınıb və son illərdə 
bu istiqamətdə əlavə addımlar atılıb. 

Mənim bir çox xarici həmkarlarımla imzaladığım 
sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə böyük 
dəstək göstərilib. Avropa İttifaqı ilə keçən il imzalanmış 
Tərəfdaşlıq Prioritetləri Sənədində Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı 
haqqında xüsusi bənd var.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan regionun 
sənaye mərkəzinə çevrilir 
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Ermənilərin xaricdən dəstək arayışının 
Qərbi Avropadan Rusiyaya keçməsi: 

səbəbləri və əsas istiqamətləri
Ermənilər XVI--XVII əsrlərdə Osmanlı və Səfəvi 

dövlətinə qarşı mübarizədə özlərini təqdim etmək üçün 
Qərbi Avropaya üz tutur, lakin burada uğur əldə edil-
mir.  Qərbi Avropa dövlətləri güclü Osmanlı dövləti ilə 
münaqişəyə ehtiyatla yanaşdıqlarından, bu əməkdaşlığa 
ciddi əhəmiyyət vermir və onlar Rusiyaya yönəldilir. 

Erməni--Rusiya münasibətlərinin tarixi haqqında ilk 
məlumatlar XVI əsrə aid edilsə də siyasi münasibətlər 
XVIII əsrin əvvəllərindən başlayır. O vaxtdan bu günə 
Rusiya oriyentasiyası erməni tarixində əsas yerlərdən 
birini tutur.  Bu tarix özü də müəyyən mərhələlərdən 
keçib ki, XVIII əsr burada xüsusi dövr kimi ayrıla bilər. 
Bu dövrün Rusiya oriyentasiyasında  iki istiqamət ayır-
maq olar. Onlardan biri erməni-qriqorian kilsəsini təmsil 
edən dini istiqamət, digəri isə  avantürist istiqamət idi. 
Bu ziddiyyətli tandemdə əsas ideoloq və həlledici qüvvə 
erməni-qriqorian kilsəsi idi. 

Erməni-qriqorian kilsəsi Rusiyada möhkəmlənmək 
və ondan dayaq kimi istifadə edilməsinə də ilk təşəbbüs 
göstərib. Erməni azadlıq hərəkatının Rusiya orientasiya-
sının banisi hesab edilən İsrail Ori Rusiyaya Avropadan 
yönəldilmişdisə, erməni kilsəsi Rusiyanın öz daxilindən 
buna nail ola bilmişdi. Rusiya tərəfi də ayrı-ayrı 
şəxslərdənsə erməni kilsəsinin əhəmiyyətinə daha çox 
diqqət verdi. Ermənilərin I Pyotr tərəfindən Azərbaycanın 
işğal edilmiş torpaqlarına köçürülməsinə dair manifes-
tinin verilməsində də kilsə həlledici rol oynadı. Erməni 
qriqorian kilsəsi Rusiyada mövqeyini gücləndirmək üçün 
hər vasitə ilə burada da kilsə açmağa çalışırdı. Ermənilər 

1740-cı illərdə Peterburq, Moskva və Həştərxanda 
kilsələr açmağa nail oldular. Bu fakt ona görə diqqəti cəlb 
edir ki, erməni kilsələrinin hər biri patriarxlığın ideologi-
yasını ardıcıl şəkildə həyata keçirirdi. 

Ermənilər Şərq siyasətinə xüsusi önəm verən II Ye-
katerina dövründə yaranmış vəziyyətdən daha məharətlə 
istifadə etdilər. Çariçanın 1768-ci il 30 iyun tarixli 
fərmanı ilə Simeon Rusiyadakı erməni kilsəsinə mənsub 

olan dindarlar və ruhanilər üzərində idarəyə nail ola bildi. 
Məhz bu səlahiyyət əsasında İosif Arqutinski 1773-cü 
ildə Rusiya yeparxiyasına rəhbərlik üçün göndərildi. 
Təsadüfi deyil ki, İvan Lazarev məhz onunla birlikdə 
fəaliyyət göstərirdi. İosif Arqutinski 1780-сi il fevralın 
18-də Peterburqda Qriqori Potyomkin başda olmaqla 
Rusiya əyanlarının iştirak etdiyi erməni kilsəsinin təqdis 
etmə mərasimindəki çıxışında “məhv olmuş Haykan 
çarlığının bərpası” haqqında çariçaya müraciət etmişdi. 

Digər cərəyanın nümayəndələri bir sıra avantürist 
layihələrlə diqqəti cəlb etməyə çalışırdılar. Bir müasir 
erməni müəllifi erməni hüquq abidələri, onların mənbələri 
və digər xalqların hüququ ilə qarşılıqlı əlaqələrinə həsr et-
diyi məqaləsində yazır ki, XVII əsrin sonları--XVIII əsrin 
əvvəllərində erməni xalqı İran və Türkiyə zülmündən 
xilas olmaq üçün öz ümidlərini müstəqil Ermənistanın 
yaradılmasına bağlayırdı. Bu ideyanın ilhamvericiləri 
çoxlu görkəmli erməni xadimləri, o cümlədən İsrail Ori, 

İvan Lazarev, İosif Arqutinski, Şaamir Şaamiryan, onun 
oğlu Akop Şaamiryan, İosif Emin və bir çox başqaları idi. 
Bu sıraya digər erməni müəlliflərinin əsərlərində tes-tez 
xatırlanan Moisey Sarafov (Movses Sarafyan) və Movses 
Baqramyanı da daxil etsək, əslində burada bəyan edildiyi 
kimi hüquqdan deyil, Azərbaycan torpaqlarına qarşı 
iddia irəli sürən, bunun üçün Rusiya vasitəsi ilə praktik 
addımlar atmağa çalışan avantüristlərdən bəhs olunduğu 

aydın olar. 
Erməni tarix, həm də göründüyü kimi hüquq və digər 

ədəbiyyatında onların hər birinin layihələri çap olunub, 
onların tarixinə və izahına geniş yer ayrılıb. Ona görə də 
bunların üzərində xüsusi dayanmadan, az diqqət yetirilən 
bəzi məqamları nəzərdən keçirək.

Sisianda anadan olan İsrail Ori (1658--1711) 1678-ci 
ildə buranı tərk edib. 20 ildən çox dövr ərzində Avropada 
vaxt keçirib, ermənilərin xeyrinə təbliğat aparıb. Avropa 
saraylarında görüş zamanı onun fikirlərinin çoxluğun 
mövqeyi olmasına şübhə yaranıb. O, 1699-cu ildə geri 
qayıdıb, Eçmiədzində olarkən orada biganəliklə qarşıla-
nıb, sonra Sisiana yola düşüb. Bir neçə Sisian məliyinin 
boş kağıza imza atması və möhür vurmasına nail olub, 
yenidən Avropaya qayıdıb. [История армянского 
народа. ч.1. , 1951, с.243]  

Burada həmin kağızlara istədiklərini yazıb, özündən 
“proqram” düzəldib. Bu “Pfalts proqramı” kimi də tanı-

nır. 36 maddədən ibarət olan bu  “proqram” papanın işti-
rakı ilə antitürk üçlər ittifaqı (Avstriya, Toskana, Pfalts) 
yaradılmasını və “Ermənistana” yürüş etməsini nəzərdə 
tuturdu. Avstriya imperatoru I Leopold (1658--1705) 
onunla görüşdən sonra Orini Rusiyaya yönləndirib. Ori 
bu dəfə “Pfalts proqramı”nı dəyişdirib “Moskva proqra-
mı” halına salıb. Orinin siyasi simasızlığı, dini naxələfliyi 
ilə də müşahidə olunurdu. O papa ilə görüşdə ermənilərin 
katolikliyi qəbul etməsinə söz verirdi. 

İsrail Orinin avantürası bitdikdən sonra, mey-
dan ermənilərin Hindistan və Rusiya koloniyalarının 
nümayəndələrinə keçib. İosif Emin (1726--1829), ondan 
sonra Movses Baqramyan və Şaamir Şaamiryan (1723--
1798) ermənilərin Hindistan koloniyasının yetişdirməsi 
idi. İosif Emin 1751-ci ildə Böyük Britaniyaya gedib, 
1759-cu ildə isə oranı tərk edərək, Eçmiədzinə yola 
düşüb. Yerli insanları ayağa qaldırmağa çalışıb, buna 
nail olmadığından dəstək üçün 1761-ci ildə Peterburqa 
üz tutub. 1760-cı illərə aid “proqramında” o, Rusiyanın 
himayəsi altında erməni-gürcü dövləti yaratmağı təklif 
edib. 

İosif Emin 1763-cü ildə Həştərxan erməniləri 
içərisindən yığdığı dəstə ilə Gürcüstana qayıdıb. Onun 
Movses Baqramyan ilə birlikdə Gürcüstandakı fəaliyyəti 
uğursuz olub. Qarabağda da bir nəticə əldə edə bilməyib. 
Bu da təsadüfi deyildi, çünki artıq bu dövrdə Qarabağda 
Pənahəli xanın hakimiyyəti altında güclü Azərbaycan 
xanlığı formalaşmışdı. 

Erməni-qriqorian kilsəsi də onların fəaliyyətinə 
dəstək verməmişdi. Belə ki, İosif Eminin planı erməni 
katalikosu Simeon tərəfindən etirazla qarşılanmışdı. Ona 
görə də gürcü çarı II İrakli demişdi ki, Emin ağa, mən nə 
edə bilərəm. Sizin öz katolikosunuz bütün yepiskop və 
monarxlarla sizə qarşıdır; mənim təbəələrimin rəhmdil 
hissəsi onlara peyğəmbər və həvari kimi baxır, əgər 

mən onun nə düşündüyünə fikir vermədən sizinlə birgə 
hərəkət etsəm məni sultandan fərqli olmayan xristian he-
sab edəcəklər. [Иоаннисиян А.Р. Иосиф Эмин. Ереван: 
Изд. Арм.ССР, 1989] Avantürası baş tutmayan İosif 
Emin 1770-ci ildə Hindistana dönüb.

Ermənilərin Hindistan koloniyasının digər üzvləri 
Baqramyan və Şaamiryan da erməni iddialarına digər 
rakursdan yanaşsa da mahiyyət eyni idi. Baqramya-
nın 1773-cü ildə “Nəsihətlər adlanan yeni kitab”ı çap 
olunmuşdu. Bu kitab 1776-cı ildə ixtisarla rus dilində 
də çıxıb. Burada erməni tarixindən, onun dövlətindən 
bəhs edib, onun süqutunun günahını çarlar və knyazlar-
da görüb və s. Bu kitab katalikos Simeon (1763-1780) 
tərəfindən lənətləndirilmişdi. 

Şaamiryan da Hindistan təbiətinin təsiri altında 
yaradılması nəzərdə tutulan erməni dövlətinə nağıl-
vari quruluş “düzəltməklə” məşğul idi. O, özünün və 
Mədrəs dərnəyinin fikirlərini “Şöhrətpərəstliyin du-
zağı” (1773) və onun ikinci hissəsi olan “Ermənistan 
konstitusiyası”nda ifadə etmişdi. Kitab hər iki hissədə 
1788-ci ildə çap olunmuşdu. Yuxarıda iqtibas etdiyimiz 
erməni müəllifi yazır ki, o, Arsaxın (Qarabağın) beş 
məlikliyinin ərazisində bütün Ermənistanın azad edilməsi 
perspektivi ilə milli dövlət yaratmağı arzulayırdı. 
[Авакян Р.О., с.41]

Rusiya koloniyalarında meydana gələn ilk 
layihələrdən biri Həştərxandakı ipək fabrikinin sahibi 
Movses Sarafyana məxsus idi. Onun 1769-cu ildə Rusiya 
hökumətinə təqdim edilmiş layihəsində də Rusiyanın 
himayəsində erməni dövləti yaradılması irəli sürülürdü. 
Ermənilərin Moskva koloniyasından İvan Lazarev (1735-
-1801) və Rusiyadakı erməni yeparxiyasının rəhbəri İosif 
Arqutinski (1743--1801) də bu sırada yer tutur. 1780-
ci ildə Rusiya hakim dairələrinin iştirakı ilə keçirilən 
Peterburq müşavirəsində onlar erməni dövlətinin  İrəvan 
mərkəz olmaqla “bərpasını” təklif edirdi. 

1780-ci illərin əvvəllərində Rusiya və Hindistan 
koloniyalarında erməni-rus müqaviləsinin mətnləri 
meydana gəldi. Hər iki koloniya da erməni dövlətinin Ru-

siya vasitəsi ilə “bərpasını” nəzərdə tutsa da onun dövlət 
quruluşunu fərqli görürdü.  Rusiya ermənilərinin baxışları  
“Şimal proqramı” kimi də təqdim edilir ki, burada erməni 
dövləti monarxiya şəklində olmalı idi və s. Hindistan 
ermənilərinin “Cənub proqramı” adlanan baxışlarında isə 
dövlət quruluşu kimi respublika müəyyən edilirdi. 

Avantürist cərəyana aid layihələrin məzmunundan 
mahiyyətinə keçsək aşağıdakılar aydın olar: birinci,  
bu adamların təqdim etdiyi layihələrin heç biri “Şərqi 
Ermənistan” adlandırılan Azərbaycan torpaqlarında mey-
dana gəlməyib, dövrün erməni koloniyalarında formala-
şıb;  ikinci, bu layihələr yerlərdəki əhali içərisində dəstək 
tapmayıb. Buna görə də onun sosial-siyasi bazasını 
gücləndirmək üçün Baqrationilərin başçılığı ilə ermən-
gürcü federasiyası təklif olunub. Gürcülər bu fikrə ilıq 
yanaşsalar da, yerlərdəki ermənilərin özləri tərəfindən 
müqavimətlə qarşlanıb; üçüncü, layihə müəllifləri 
bilərəkdən yerli qüvvələr haqqında fantastik rəqəmlər 
uydurublar, halbuki real halda onlar istənilən dövlətin 
yaradılması üçün kifayət edə bilərdi. Özləri isə buna 
inanmadığından lap əvvəldən xarici dəstəyə ümid edib. 
Avropa monarxlarına olan müraciətlər cavabsız qaldıqda, 
Rusiyaya üz tutulub. 

Sonrakı tarixi təcrübə göstərdi ki, Rusiya orientasi-
yası da yeganə istiqamət olmayıb və ermənilər, şəraitə 
uyğun digər dövlətlərdən də öz məqsədlərinə uyğun 
istifadə etməyə çalışıblar; dördüncü, xarici amil, xüsusilə 
Rusiya orientasiyasında ümumi mövqeyə malik olan bu 
layihələr, “Şimal” və “Cənub proqramı” olmaqla daxili 
ziddiyyətlərə malik idi; beşinci, bu layihələrdə yaradıl-
ması nəzərdə tutulan dövlətin mərkəzi haqqında da vahid 
fikir yox idi.

Ermənilərin Rusiya orientasiyası nəticəsiz qal-
madı. Rusiyanın da ermənilərlə siyasi yaxınlaşması 
genişləndi. Rusiyanın Qafqaz, ümumən Şərq siyasətində 
ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edilməsi xarici 
siyasətdə prioritetlərdən birinə çevrildi. Çar I Pyotr, 
sonra isə II Yekaterina dövründə Rusiyada ermənilərin 
təşkilatlandırılması dövlət siyasəti oldu. Azərbaycan 
torpaqlarının alternativ fikir olmadan erməni torpaqları 
kimi təqdim edilməsi də Rusiyanın siyasi dairələrində 
təsirini göstərdi. 

Rusiya praktik addımlar atmaq üçün tədbirlər gördü. 
Yalnız siyasi dəyişikliklər üzündən 1783-cü ildə Kartli--
Kaxet çarlığı ilə bağlanan Georgiyevsk müqaviləsindən 
sonra Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarına təşkil edilməsi 
nəzərdə tutulan yürüşü baş tutmadı. V.Zubovun 1796-cı 
ildəki yürüşü isə uğurla başladı, lakin yeni hakimiyyətə 
gələn  rus çarı I Pavel tərəfindən dayandırıldı.

Rusiyanın XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan tor-
paqlarını işğalı ilə burada erməni dövlətinin yaradılması 
ideyası yeni mərhələyə keçdi. Bu şəraitdə ermənilərin 
və Rusiyanın mövqelərindəki əvvəlki ümumiliklə eyni 
zamanda,  yeni nüanslar da yarandı.

(ardı var)
Kərim ŞÜKÜROV,  

tarix üzrə elmlər doktoru, professor  
Dövlət mükafatı laureatı

Azərbaycan torpaqlarında 
Ermənistan dövləti necə yaradıldı

Bügünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranıbdır. 
Bu tarixi həqiqətdir. Biz bu tarixi yaxşı bilirik. İrəvan xanlığında yaşayanların 
əksəriyyəti azərbaycanlılar idi, Zəngəzur mahalı Azərbaycandan zorla 
qopardılıb ki, böyük türk dünyasını parçalasınlar və elə də oldu. Ancaq vaxt 
gələcək, bu ədalətsizliklər aradan qaldırılacaqdır.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Tarixi, nəticələri və Azərbaycanın müasir baxışı)

Azərbaycanın milli ədəbi-mədəni 
abidələrinə erməni təcavüzü 

Fundamental köklərə, dilə, folklora, adət-ənənələrə, 
mənşəyə faktlar əsasında aydınlıq gətirməklə deyə 
bilərik ki, ermənilərin uydurma tarixi onların Türkiyə və 
Azərbaycan ərazilərində məskunlaşdırılmasından sonra 
yaradılmışdır. Bəllidir ki, bəşər tarixində heç bir xalq 
müəyyən bir coğrafi ərazidə təkbaşına qapanıb qalmayıb, 
əksinə, öz keçmişinə, mütərəqqi adət-ənənəsinə, tarixi 
təcrübəsinə, mənəvi mədəniyyətinə, demokratik irsinə 
istinad edərək təmasda olduğu xalqlardan öyrənib və 
özünün yaxşı, səciyyəvi xüsusiyyətlərini başqalarına 
təlqin edib. Bu, ən qədim dövrlərdən indiyədək dünya 
sivilizasiyasına önəmli təsir göstərən və dövlətçilik, elm, 
mədəniyyət, ordu quruculuğu, hərb sənəti sahəsində çox 
böyük xidmətləri olan türk xalqlarına, o cümlədən bu 
soyun dərin köklərindən olan azərbaycanlılara da aiddir. 

Lakin adıçəkilən bəşəri dəyərlərdən ermənilər 
həmişə sui- istifadə edərək bunların əksəriyyətini 
özününküləşdirərək özlərinə qədim xalqlardan biri kimi 
saxta status imici qazandırmağa çalışıblar. 

Aydın məsələdir ki, millət kimi formalaşmaq üçün 
min illərlə hesablanan bir dövrü yaşamaq zəruridir. Bu 
baxımdan minilliklər boyu qüdrətli imperatorluqlar, 
xaqanlıqlar, dövlətlər, bəyliklər, atabəyliklər, xanlıqlar 
yaratmış xalqlar tarixin ayrı-ayrı dövrlərində tənəzzülə 
uğrayaraq əsarət altına düşsələr də, heç vaxt tarix 
səhnəsindən ayrılmamış və çox keçmədən yenidən 
dirçələrək özlərinin dövlətlərini bərpa edə bilmişlər. 

Etiraf edək ki, əvvəllər azərbaycanlıların soyqı-
rımı  məsələləri araşdırma obyekti kimi ziyalılıq  və  
vətəndaşlıq  borcu  yönümündə alimlər qarşısında  
problem formasında qoyulmamışdır. Nəticədə ötən illər 
ərzində azərbaycanlıların soyqırımı, torpaqlarımıza, 
minilliklərdən bəri daşlaşmış tariximizə, ədəbi-mədəni 
abidələrimizə erməni təcavüzü  faktı  lazımınca  araş-
dırılmamış, beynəlxalq  ictimaiyyətə  sübutlar  və  
dəlillərlə  təqdim edilməmiş, həmin səbəblərdən də bu 
məsələyə hüquqi  qiymət  vermək  mümkün  olmamışdır. 
Lakin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra 
ermənilərin soydaşlarımıza qarşı törətdikləri bəşəriyyət 
əleyhinə cinayətləri fundamental şəkildə araşdırmağa 
geniş imkan yaranmışdır. Zənnimcə, belə bir imkandan 
istifadə edərək tarixən azərbaycanlıların erməni terroru 
nəticəsində soyqırıma məruz qalmaları,  öz  dədə-baba  
torpaqlarından  deportasiya  olunmaları  çoxəsrlik  
qaçqınlıq  tariximizin  ən  ağrılı  səhifələri  kimi daha  
dərindən  araşdırılıb  öyrənilməli, bu  faciələrimizin  tari-

xi  köklərini, ictimai-siyasi  amillərini  üzə  çıxarıb  təbliğ  
etmək  lazımdır. Yalnız belə halda onları  beynəlxalq  
müzakirə  obyekti  səviyyəsinə qaldıra  bilərik. Digər 
məsələlərə də məxsusi olaraq diqqət yetirməyi vacib 
hesab edirik. Yəni Azərbaycan xalqı zaman-zaman 
soyqırımlara məruz qalmaqla yanaşı, onun ədəbi-mədəni 
abidələri də soyqırımı və təcavüzlə üzləşmişdir. 

Burada diqqəti mühüm bir məqama yönəltməyi 
vacib bilirik. Belə ki, hər hansı bir ərazidə daimi yaşayan 
xalqın ədəbi-mədəni abidələri köçəri həyat tərzi  keçirən 
hansısa  kütlənin adət-ənənələrindən, folklorundan, 
incəsənətindən daha qədim və fundamental kökə malik 
olur. Bugünün reallıqları da onu göstərir ki, səpələnmiş 
halda qeyri-müəyyən həyat sürən hansısa bir zümrə 
kütlə halında bir məkanda kompakt yaşayış tərzinə 
məruz qaldıqda, onların böyük mövcudluq tarixi olan 
xalqların uzun illərdən bəri formalaşan ədəbi-mədəni 
nümunələrinin qaynaqları, yarandığı şərait, səbəb və s. 
məsələlər həmin kütlənin maraq dairəsində olur. Kütlə 
psixologiyasına məruz qalan o zümrələrdən biri də məhz 
ermənilərdir. 

Tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir ki, səpələnmiş və 
pərakəndə halda müxtəlif ərazilərdə yaşamış ermənilər 
Azərbaycana Rusiya imperiyasının təhriki  ilə plan-
lı şəkildə mərhələlərlə köçürülmüş və kütlə şəklində 
İrəvan, Naxçıvan, Gəncə-Qarabağ və ölkəmizin digər 
bölgələrində məskunlaşdırılmışlar.

Onlar havadarlarının köməyi ilə yerlənib-
yataqlanandan sonra isə müəyyən vaxt qazanmaqla 
davamlı olaraq anti-Azərbaycan hərəkatına başlamış, 
müxtəlif metodlardan istifadə etməklə, yəni saxta tarixi 
miflər yaratmaqla ədəbi-mədəni abidələrimizə, torpaqları-
mıza və digər sərvətlərimizə sahib çıxmağa çalışmışlar. 

Azərbaycan tarixi ölkəmizin təbiəti kimi rəngarəng, 
dolğun və zəngindir. Ümumi zənginliyin bir hissəsi 
məhz hamımıza doğma olan Azərbaycanın əzəli və əbədi 
torpağı Qarabağdır. Bu ərazi təkcə Azərbaycanın deyil, 
ümumiyyətlə, dünyanın ən qədim tarixə malik olan 
diyarlarından biridir. Bunun bariz nümunələrindən biri isə 
Qarabağ ərazisində ən qədim insanların yaşayış məskəni 
sayılan Azıx mağarasının aşkar olunmasıdır. 

Bu yaşayış məskəni Azərbaycanın, o cümlədən Qara-
bağın, Aralıq dənizi hövzəsi və Şərqi Afrika ilə birlikdə 
insanlığın ilk vətənlərindən biri olduğunu sübut edir. 
Azıx mağarasının tədqiqatçısı Məmmədəli Hüseynov 
haqlı olaraq yazırdı: “Azıxda öyrənilmiş çay daşı alətləri 

mədəniyyətləri, Şərqi Afrikanın Olduvay mədəniyyəti 
kompleksi ilə yaxınlıq təşkil edir. Eyni zamanda, alətlərin 
hazırlanmasında fərqli cəhətlər də vardır ki, bu da Azıxın 
alt təbəqələrindən aşkar olunmuş əmək alətlərini Quruçay 
mədəniyyəti adlandırmaq imkanı vermişdir… Quruçay 
mədəniyyətinin yaşı isə 2 milyon ildən də qədimlərə aid 
edilə bilər…”.  

Beləliklə, bu iqtibas Qarabağın Azərbaycanın ən 
qədim yaşayış məskənlərindən olduğunu birmənalı 
şəkildə təsdiq edir. Digər bir vacib məqama da diqqət 
yetirməyi zəruri hesab edirik. Bu da Qarabağ etimologi-
yası ilə bağlıdır. Tədqiqatçıların əsas qənaətləri belədir ki, 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın adı 
dilimizdəki “qara” və “bağ” sözlərindən əmələ gəlmişdir. 
Bu söz birləşməsi Azərbaycan xalqının özü qədər qədim 
tarixə malikdir… “Qarabağ”, yəni “böyük bağ”, “sıx 
bağ”, “səfalı bağ” və s. mənları kəsb edir. Beləliklə, 
Qarabağın özü kimi “Qarabağ” sözü də Azərbaycan 
xalqına məxsusdur.Tarix boyu dünyanın hər yerində bu 
söz birləşməsinin Azərbaycanın konkret ərazisinə aid 
edilməsi də danılmaz həqiqətdir. Qeyd etməliyik ki, 
Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının  bir parçası-
na verdiyi “Qarabağ” adı ilk mənbələrdə hələ 1300 il 
bundan əvvəl işlənmişdir. Mənbələrə istinadən demək 
olar ki, Qarabağ əvvəllər bir tarixi-coğrafi anlayış kimi 
konkret məkanı bildirmiş, sonra isə Azərbaycanın geniş 
coğrafi ərazisinə aid edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu hal 
Azərbaycan üçün xarakterikdir…

Onu da qeyd edək ki, siyasi-coğrafi məkan olaraq, 
tarixdə indiki kimi “Dağlıq Qarabağ” deyil, bütöv halda, 
yəni Qarabağın bütün ərazisini -- dağlarını, düzənlərini 
əhatə edən ümumi bir “Qarabağ” anlayışı olmuşdur. La-
kin özlərini anlamaz yerinə qoyan ermənilər bilməlidirlər 
ki,  “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi sonrakı dövrlərin 
“məhsuludur”, separatçılıq niyyəti ilə Qarabağın bir 
hissəsinə verilmiş addır. 

Azərbaycan xalqının ən qədim, ən nadir folklor 
nümunələri, musiqi inciləri də məhz zəngin təbiətə malik 
Qarabağda yaranmışdır. Yazının əvvəlində  bildirdiyimiz 
kimi, məskunlaşdırmadan sonra əsrlər boyu həmin torpa-
ğın sahibi olan insanların zəngin ədəbi-mədəni abidələri 
mövcud olduğundan yeni gələnlər mütləqdir ki, həmin 
nümunələri öyrənsinlər və az da olsa, özlərinin olanla-
rını həmin formaya uyğunlaşdıraraq mədəni səviyyəyə 
yaxınlaşdırsınlar. Bu, normal bir haldır. Lakin kiminsə 
doğma torpağında zorla məskun olan, sonra da həmin 
yurda yiyələnən millətin əvvəlki mənəvi sərvətə, milli 
dəyərlərə sahib çıxmağa cəhd göstərməsi  özlüyündə 
qədim xalqın ərazilərinə təcavüzdən daha dəhşətlidir. 
Məhz ermənilərin bu cür cəhdləri onların Azərbaycanda 
məskunlaşdırılmasıından sonra tam çılpaqlığı ilə özünü 
büruzə vermişdir.   

Fikrimizin təsdiqi üçün arxiv materiallarına nəzər 
salaq. Qafqaz tədris dairəsi idarəsinin 1882-ci ildə nəşr 
olunmuş mənbələrinin ikinci buraxılışında  Azərbaycan 
dilinin əsas yerli danışıq dili olduğuna, adət-ənənələrinin, 
aşıq mahnılarının, bayatıların, laylaların azərbaycanlılara 
aid olduğu müəllif tərəfindən  qısqanclıqla vurğula-

nır və burada məskunlaşdırılan ermənilərin də həmin 
nümunələrdən istifadə etdikləri bildirilir. Xatırladaq ki, 
həmin məqalə erməni ideologiyası ilə silahlanan rus 
ziyalısı tərəfindən yazılmışdır. Düzdür, müəllif ermənilər 
üçün xarakterik olan bir sıra xüsusiyyətləri də açıqlayır, 
biclik, yaltaqlıq, quyruq bulamaq, paxıllıq, başqa xalqlara 
inanmamaq kimi xüsusiyyətlərin onların təbiətlərindən 
gəldiyini söyləyir. Sadalanan mənfi keyfiyyətlərə görə 
isə dünyanın heç bir xalqının onlara etibar etmədiyi, inan-
madığı bildirilir. 

Lakin  təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, müəllif 
sonradan erməni riyakarlığının qurbanına çevrilərək 
azərbaycanlılara aid olan ən qədim nümunələri, mətbəx 
mədəniyyətini və s. məsələləri  erməniləşdirməyə can 
atır. 

Zənnimcə, Azərbaycanın mənəvi  sərvətlərinin bir 
qisminə bax, bu şəkildə erməni təcavüzü edilmişdir. 
Həmin proses eyni senari ilə S.Zelinskinin dırnaqa-
rası “Erməni xalq aşığı Vartan Xoyskinin nəğməsi” 
(Vartan Xoyski Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindən 
Azərbaycanda  məskunlaşdırılan ermənilərdəndir – H.H.) 
adlı məqaləsində də davam etdirilir. Həmin məqalədə 
verilmiş nəğməni yazıya köçürən və rusca tərcümə edən 
isə İrəvan gimnaziyasının müəllimi idi. Müəllif yazının 
əvvəlində, sanki ermənilərə yas saxlayır, “tatarların” 400 
illik hakimiyyəti altında əzilən ermənilərin guya bəzi 
ərazilərdə dillərini itirdiklərini, adət- ənənələrini unutduq-
larını, Azərbaycan dilində danışmağa məcbur olduqlarını 
və s. vurğulayır…

Xatırladaq ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində 
təcavüzlər, deformasiyalar baş versə də, Qarabağ 
xanlığının mövcudluğu ərzində həmin ərazidə məhdud 
sayda məskunlaşdırılan ermənilərə də azərbaycanlılarla 
bərabər eyni imtiyazlar verilmişdi. Lakin onlar bu imti-
yazlardan gen-bol yararlanmaqla yanaşı, Azərbaycanın 
milli ədəbi-mədəni abidələrinə təcavüz etməkdən belə 
çəkinməmişlər. 

Bu fəndgirliklər, hiyləgərliklər, xəyanətlər zaman-
zaman erməni ziyalıları tərəfindən etiraf olunmuş-
dur. Erməni yalanını açan elə ermənilərin tanınmış 

nümayəndələrindən biri  olan X.Abovyan  yazmışdır ki, 
onlarda “bayatı deyilən bir şey olmayıb, biz bayatıları 
qonşularımız türklərdən götürmüşük”. 

X.Abovyan bayatının çox gözəl, oynaq janr olduğu-
nu, oxuyarkən insana misilsiz zövq verdiyini bildirmişdir. 
Erməni dilinin bayatının mənimsənilməsindən sonra çox 
şirinləşdiyini etiraf etmişdir. Azərbaycan türkcəsi haqqın-
da danışan Abovyan bu dilin hər mənada zənginliyini də 
dilə gətirmişdir: “Ermənilərdə folklor nümunələri birbaşa 
türkcə ifadə olunur. Əvvəllər ermənilərdə ermənicə 
dastan danışmaq, şeir demək ənənəsi yox idi. Bunu da 
Azərbaycan türklərindən götürmüşük, ermənilər uzun 
dövr ərzində Azərbaycan dastanlarını elə türk dilindəcə 
söyləyiblər, yaddaşlarında yaşadıblar”.

XX  əsrin  əvvəllərində  ermənilərin  inkişafı  barədə  
məlumat  verən yazıçı V.Papazyan qeyd  etmişdir:  
“Erməni  xalqı  cahil,  savadsız,  vəhşi  və  ilk  öncə  
şüursuz idi. Onlar əsasən soyğunçuluq  və  quldurluqla  
məşqul  olurdular. Ermənilər şimal  vəhşiləri  kimi  ov  
hesabına  yaşayırdılar”.

Eyni  sözləri  bir  neçə  əsr  əvvəl  Moisey Xorenasi 
də demişdir: “Qədim əcdadlarımızın  bədbin  xasiyyətini  
qınaq  edərək  xatırlamaya  bilmərəm,  amma  burada  on-
ları  məzəmmət  edəcəyəm… İndi olduğu kimi, keçmişdə 
də qədim hayların elmə, şifahi ötürülən mahnılara 
həvəsləri olmayıb. Ona görə də kəmağıl, nadan və vəhşi 
adamlar haqqında danışmaq artıqdır”.

Dilimiz, dini inanclarımız, ayinlərimiz, 
mərasimlərimiz, adət-ənənələrimiz və ədəbi-
mədəni abidələrimizin tədqiqi deməyə əsas verir ki, 
azərbaycanlılar dünyanın ən qədim tarixə malik, böyük 
təkamül yolu keçən sivil mədəniyyət daşıyıcılarıdır. Bu, 
tam sübut olunmuş, təsdiqini tapmış reallıqdır. Saxta tarix 
yaratmağa çalışan ermənilər isə qarşıya qoyulan sübutla-
rın, dəlillərin önündə acizdirlər.

Habil HƏMİDOV, 
AMEA Fəlsəfə İnstitutu  

müasir siyasətin fəlsəfəsi şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi, fəlsəfə doktoru

Mövzunun belə bir adda təqdim olunması məxsusi mahiyyət daşıyır. Çünki 
azərbaycanlılar da türksoylu xalqların bir qövmü kimi qədim tarixi keçmişə malik 
olduğundan problemə kompleks şəkildə yanaşmağa çalışmışıq. Bəllidir ki, saxta 

tarix yaratmağa çalışan, heç bir kökü məlum olmayan törəmə erməni köçəri tayfaları özlərinin 
qədim dövlətçilik tarixinin olduğunu yalançı faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa 
çalışırlar. Lakin tarix saxtakarlığı sevmir. Belə bir qənaəti təsdiqləmək üçün tutarlı dəlillər, 
sübutlar və faktlara malik olmaq lazımdır. Həmin faktlar isə ermənilərdə, necə deyərlər, yerli-
dibli yoxdur. 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 187       Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

“Fərdi parklanma talonlarının forması, 
habelə onların verilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2016-cı il 16 dekabr tarixli 467-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 

fevral tarixli 1268 nömrəli Fərmanının 1.2.6-cı 
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA  ALIR:

“Fərdi parklanma talonlarının forması, 
habelə onların verilməsi Qaydası” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 188       Bakı şəhəri, 22 aprel 2019-cu il

“Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) 
analizinin aparılması üçün bioloji materia-
lın götürülməsi, onun uçotu, saxlanılması, 
istifadəsi, verilməsi və məhv edilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasında dövlət 
daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 
29 iyun tarixli 1197-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust tarixli 232 

nömrəli Fərmanının 1.1.4-cü yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

“Dezoksiribonuklein turşusu (DNT) 
analizinin aparılması üçün bioloji materia-
lın götürülməsi, onun uçotu, saxlanılması, 
istifadəsi, verilməsi və məhv edilməsi Qayda-
sı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

AXCP sədrinin məntiqsiz 
“arqumentləri” gülünc səslənir

Yer kürəsində inkişaf resursları uğrunda 
ciddi rəqabətin və mübarizənin getdiyini hamı 
bilir. Buna görə də, hər bir dövlət davam-
lı inkişafını təmin etmək üçün rəqabətlik 
gücünün artırılmasına yönəlmiş layihələri 
yerinə yetirməyə çalışır və bu istiqamətində 
zəruri addımlar atır. Hamıya aydındır ki, 
dünyada bütün sahələrdə ciddi rəqabət gedir. 
Rəqabət qabiliyyətini gücləndirməyən ölkələr 
qloval səviyyədə geriləyir və hərtərəfli inkişaf 
üçün tələb olunan resursları əldən verir. 
Məhz belə bir perspektivlə üzləşməmək, 
şiddətli rəqabət aparılan dünyada layiqli yer 
qazanmaq şansını əldən verməmək üşün 
dövlətlər böyük potensiala malik şəhərlərini 
rəqabərə hazırlayır, irihəcmli layihələr həyata 
keçirirlər. “Formula-1” kimi layihələr də məhz 
bu amala xidmət edir. Adətən, belə yarışlar 
dünya ölkələrinin marağını çəkir, turist sayına 
müsbət təsir göstərir. Təsadüfi deyildir ki, 
2016-cı ildə ilk dəfə olaraq Bakıda keçirilən 
“Formula-1” yarışı hər bir kəsə böyük sürət, 
həyəcan vəd etməklə yanaşı, möhtəşəm 
əyləncə tədbirlərinin, konsert proqramla-
rının keçirilməsi ilə yadda qalmış və çox 
sayda azarkeş kütləsinin paytaxtımıza səfər 
erməsinə rəvac vermişdir.

Xatırladaq ki, 2016-cı il “Formula-1” 
yarışını Bakıda izləmək üçün 20 mindən 
çox insan bilet almışdı. Rusiya, Türkiyə və 
Gürcüstan ilə yanaşı, Avropanın aparıcı 
ölkələrindən də çox sayda turist yarışı Bakıda 
canlı olaraq izləmək üçün Azərbaycana səfər 
etmişdi. Möhtəşəm yarışı televiziya vasitəsilə 
izləyən tamaşaçı sayının isə 500 milyona 
yaxın olması “Formula-1” layihəsinin hərətəfli 
inkişaf edən Azərbaycanın reklamı baxı-
mından böyük əhəmiyyət daşıdığını gözlər 
önünə gətirir. Buna görə də, birmənalı şəkildə 
təsdiqləmək olar ki, Azərbaycan dövlətinin 
rəqabət strategiyası ərazilərin kapitallaşdı-
rılmasına yönəlmiş rəqabətqabiliyyətliliyin 
üstünlüklərinin aşkar edilməsinə və 
gücləndirilməsinə xidmət edir və “Formu-
la-1” kimi layihələr bu məsələdə öz gücünü 
göstərir. Buna görə də, insan və digər resurs-
ların cəmləşdiyi Bakı şəhərinin bir sıra vacib 
uğur simvollarına çevrilməsi gələcək inkişaf 
üçün həyati əhəmiyyət daşıyır və beynəlxalq 
idman-humanitar-mədəniyyət layihələrinin 
keçirilməsi bu amala xidmət edir.

Mütəxəssislər “Formula-1” yarışının 
məhz ölkəmizdə də keçirilməsinin illərlə 
aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi kimi 
də qiymətləndirirlər. Bu yarışın Azərbaycan 
turizminin, ən əsası isə ölkəmizin tanınma-
sında çox böyük rolu var. Xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır ki, belə mötəbər yarışlar 
dünyanın sabit və inkişaf etmiş ölkələrində 
keçirilir. Bu mənada “Formula-1” yarışı-
nın Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın sabit 
və təhlükəsiz ölkə kimi imicini daha da 
gücləndirdi. Əlbəttə ki, belə yarışlarda ölkənin 
reklamı, idman yarışlarına ev sahibliyi etmək 
qabiliyyəti əsas götürülür və belə yarışlar 
maddi gəlir gətirməklə yanaşı, ölkənin sosial-
iqtisadi həyatına da müsbət təsir göstərir. 
Mütəxəssislərin fikrincə, müasir dünyada 
artıq əşyalar deyil, onların obrazı önəm 
kəsb edir. Bu, xüsusilə də mühüm resursla-
rın cəmləşdiyi və müxtəlif mədəniyyətlərin 
kəsişdiyi şəhərlərdə hiss olunur. Uğurlu 
obraza malik şəhərlərin də inkişaf mərkəzi 
kimi qiymətləndirilməsi və dəstəklənməsi 
sonrakı sosial-iqtisadi, eləcə də humanitar-
mədəniyyət sahələrində mühüm nailiyyətlətin 
əsasının qoyulmasında önəmli rol oyna-
yır. Bakı şəhərinin son illərdə məhz belə 

uğurlu obraza malik olması və sərt rəqabət 
şəraitində vacib meqalayihələrin iştirakçısına 
çevrilməsi postneft dövrünə hazırlıq baxımın-
dan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Əlbəttə, Bakının əhəmiyyətli idman 
və mədəniyyət tədbirləri platformasına 
çevrilməsi  Prezident İlham Əlyevin həyata 
keçirdiyi çoxşaxəli sosial-iqtisadi siyasət 
nəticəsində mümkün olmuşdur. Prezident 
İlham Əliyev bu gün güclü ölkə lideri kimi 
vətəndaşlarımızın daha da yaxşı yaşaması-
na şərait yaradan fəaliyyətini uğurla davam 
etdirir. Bütün regional məsələlərdə fəal iştirak 
edən Azərbaycan regional sabitlik və inkişaf 
amilinə çevrilmiş və ölkəmizin beynəlxalq 
aləmdə artan nüfuzu regionda gedən 
proseslərə  müsbət təsir göstərir. Sürətli 
sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafı 
ilə getdikcə regionun iqtisadi, mədəni, o 
cümlədən elmi-intellektual mərkəzinə çevrilən 
Azərbaycan artıq müasir dünyanın ən aktual 
problemlərinin müzakirə olunduğu beynəlxalq 
tədbirlərə evsahibliyi edir, sivil dünyanın 
nüfuzlu elmi, mədəni, siyasi elitasını Bakıda 
bir araya gətirir. 

Lakin bütün müsbət dəyişikliklərin fonun-
da müxalifətin radikal kəsimindən heç əsası 
olmayan etirazlar səsləndirilir. Vətəndaşların 
“qeydinə qalan” AXCP sədri “Formula-1” 
kimi yarışı “zülm” adlandırır və “tıxacların 
camaatın əsəblərini tarıma çəkdiyini” iddia 
edir. Məntiqsiz qiymətləndirmədir, çünki 
yarış təşkilatçıları əhalinin rahatlığını təmin 
edən zəruri prosedur qaydalarını gözləyir və 
şəhərdə diskomforta şərait yarada biləcək 
istənilən prosesə operativ müdaxilə edirlər. 
Axı “Formula-1” kapitalın əldə olunmasına 
yönəlmiş layihədir. Məsələn, “Pricewaterhou-
seCoopers” (Pwc) beynəlxalq audit şirkətinin 
2017-ci ilin sonlarında apardığı müstəqil 
araşdırmanın nəticələrinə görə, Bakıda ke-
çirilmiş ilk iki “Formula-1” yarışı Azərbaycan 
iqtisadiyyatına ümumilikdə 277,3 milyon dollar 
gəlir gətirmişdir. Müqayisə aparmaq üçün 
xatırladaq ki, 2016-2017-ci illərdə yarışın 
keçirilməsinə 100 milyon dollar xərclənmişdi. 
Deməli, yarışların iki ilinə yatırılan 100 milyon 
dollar iki dəfədən çox qazanc gətirmişdir. Bu 
rəqəmlər bir daha təsdiqləyir ki, “Formula-1” 
kapitaltutumlu layihə olsa da, keçirildiyi ölkəyə 
birbaşa və dolayısı ilə milyon dollarla vəsait 
gətirilməsinə şərait yaradır. Nəzərə alsaq ki, 
artıq zəruri infrastruktur olduğundan xərclər də 
ildən-ilə azalır və deməli, yarışın keçiriləcəyi 
növbəti illərdə ölkəmizə valyuta axını daha 
da artacaq. Buna görə də, əbədi narazı 
radikal müxalifət təmsilçisi Əli Kərimlinin 
“arqumentləri” axsayır və məntiqi izahı yoxdur.

Bu gün Bakının formalaşdırdığı 
mədəniyyət landşaftı əsas şəhərimizin 
bir çox simvol və obrazların yaranmasını 
şərtləndirməklə, Bakının meqalayihələrin 
icrasına və məkanına çevrilməsinə də imkan 
verir. Bu baxımdan hazırda çox az adam 
mübahisə edir ki, “Formula -1” Avropa Qran-
prisi zəmanəmizin mədəni, sosial və siyasi 
fenomenidir. Çünki sənaye şəhərlərində 
müxtəlif mədəniyyət və idman hadisələri iq-
tisadi-sosial artım mənbəyinə çevrilir, inkişaf 
üçün zəruri olan resursların əldə edilməsinə 
şərait yaradır. Odur ki, Əli Kərimli “Formula-1” 
yarışını tənqid etməklə “xalqa canyananlığı-
nı” ortaya qoymaq niyyətindədir. Ancaq AXCP 
sədrinin belə yersiz canfəşanlığına xalq Pre-
zident İlham Əliyev siyasətini dəstəkləməklə 
çoxdan cavab vermişdir.

“Xalq qəzeti”

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə 
www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

 � Bu gün bəşəriyyət necə adlandırılmasından asılı 
olmayaraq, inkişafının tamamilə fərqli bir mərhələsinə qədəm 
qoyub. Bu mərhələdə insanlar, dövlətlər, mədəniyyətlər, dinlər 
arasında mövcud olan qarşılıqlı münasibətlərin prinsipial 
olaraq yeni səviyyəsinin təməli qoyulmaqdadır.

Dünyanın inkişaf parametrləri 
baxımından müşahidə olunan və 
“qloballaşma” adlandırılan xüsusi 
problemlərin ortaya çıxması yaşadığı-
mız dövrü səciyyələndirən ən mühüm 
əlamətə çevrilib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
sözləri ilə ifadə etsək: “Dünya-
nın inkişafının indiki mərhələsinin 
başlıca meyilləri mədəni inteqrasiya 
və qloballaşmadır. Əgər bəşəriyyət 

XX əsri elmi inkişafın nailiyyətlərinin 
yaratdığı xoş ümidlərlə qarşılamışdı-
sa, qloballaşma prosesi çox vaxt heç 
də nikbinlik doğurmur. Bu mürəkkəb 
və birmənalı qiymətləndirilməyən 
prosesin perspektivləri hamımızı 
düşündürür”. 

Bəşəriyyətin müxtəlif ictimai-so-
sial qrupları arasında vahid düşüncə 
tərzini formalaşdıran qloballaşma Yer 
kürəsində baş verən proseslərin ümu-
mi – planetar bir mahiyyət daşıdığını 
ifadə edir. Proseslərin qloballaşması, 
ictimai fəaliyyətin beynəlmilələşməsi 
təkcə onunla xarakterizə olunmur ki, 
bu və ya digər proseslər bütün Yer 
kürəsini öz əhatə dairəsinə alsın. 
Qloballaşma prosesi bəşəriyyətin 
sosial-mədəni, iqtisadi, siyasi və digər 
əlaqələrinin vahid bir sistemə daxil 
olmasını özündə ehtiva edir.

Müasir dövrdə bu prosesdən 
kənarda qalmaq qeyri-mümkündür. 
Yer kürəsinin bütün xalqları bu və ya 
digər dərəcədə ümumi tarixi prosesə 
cəlb ediliblər. Qloballaşma prosesi za-
manı insanlar milli mənsubiyyətindən 
və vətəndaşlığından asılı olmayaraq 
ümumbəşəri dəyərləri paylaşmalı 
olurlar.

Bununla belə, hər bir xalqın 
özünəməxsus xüsusiyyəti, milli-
mənəvi dəyərləri həmin xalqın, 
millətin pasportu hesab olunur. Mü-
asir dövrdə qloballaşma prosesində 
milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmətlə 
yanaşmalı, mənfi və müsbət 
cəhətlərinə diqqət yetirməliyik. Bu 
gün milli mədəniyyətin və beynəlxalq 
mədəni əlaqələrin inkişaf konsep-
siyası xalqımızın əsrlər boyu çətin, 
həm də təmkin və səbirlə əldə etdiyi 
mədəni-mənəvi sərvətlərin, habelə 
folklor inciləri, milli-mənəvi ənənələrin 
və mərasimlərin qorunması və 
təbliğini nəzərdə tutur.

Buna görə də biz milli-mənəvi 
dəyərləri aşınmalardan qorumalı, 
milli mədəniyyətimizi millətin qlobal-
laşmadan özünü müdafiə vasitəsinə 
çevirməliyik. Yalnız birgə səmərəli 
fəaliyyət nəticəsində mədəniyyətdə 
milli özünəməxsusluğu, milli-mədəni 
dəyərləri qorumaq və mühafizə etmək 
mümkündür.

Biz qloballaşmanın göstərdiyi 
tələblərə ölkəmizin milli mənafeyinə 

uyğun bir tərzdə cavab verməli, 
qloballaşma prosesinə milli-mənəvi 
dəyərlərimizi qurban verməməliyik. 
Qloballaşma prosesi zamanı tarixi 
köklərimizə hörmət hissi bəsləməli, 
milli kimliyimizi qorumalı və mil-
li mənəviyyatımızı aşınmalardan 
mühafizə etməliyik.  

Bütün bunlar isə xaricdə ya-
şayan soydaşlarımızın, diaspor 
təşkilatlarının üzərinə çox ciddi bir 

missiyanın düşdüyünü göstərir.  Bu 
missiyanın öhdəsindən gələ bilmək 
isə birgə fəaliyyət tələb edir. 

Soydaşlarımızın 
şəbəkələşməsi 

qloballaşmanın tələbidir
Bütün dövrlərdə birlik, birgə 

fəaliyyət olduqca zəruridir. Əks halda 
seçilmiş hədəfə çatmaq qeyri-müm-
kündür. Müasir dövrdə isə, birgə 
fəaliyyətin ən asan və səmərəli yolu 
şəbəkələşməkdir. Nəzərə alsaq 
ki, soydaşlarımız dünyanın dörd 
bir tərəfində, müxtəlif ölkələrdə 
yaşayır, onda şəbəkələşmənin 
əhəmiyyəti və birliyin ən asan 
yolu olduğu aydınlaşan. Eyni za-
manda, soydaşlarımızın, diaspor 
təşkilatlarının birliyi ölkə başçısı 
cənab İlham Əliyevin “Azərbaycanın 
inkişafı və dünya birliyində mövqe-
yini möhkəmləndirməsi üçün hər bir 
həmvətənimiz ümummilli məqsədlər 
ətrafında sıx birləşməli, diaspor 
təşkilatlarının fəaliyyəti daha çevik 
əlaqələndirilməlidir” – çağırışından 
irəli gələn bir vəzifədir. 

Təsadüfi deyildir ki, Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin də əsas 
hədəflərindən biri soydaşlarımızın 
şəbəkələşməsinə nail olmaq, on-
ların fəaliyyətini intensiv şəkildə 
əlaqələndirməkdir.  

Əslində, diaspor təşkilatlarının 
və soydaşlarımızın birliyi dedikdə, 
ilk növbədə, milli maraqlar, 
azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında 
virtual birlik nəzərdə tutulur. Virtual 
məkanda birliyi – şəbəkələşməni 
formalaşdırmadan fiziki birliyə də nail 
olmaq qeyri-mümkündür. Məsələn, 
fevralın 23-də Brüsseldə keçirilən 
Ümumavropa Qarabağ mitinqi 
soydaşlarımızın şəbəkələşməsinin, 
virtual birliyinin uğurlu nəticələrindən 
biri və bəlkə də birincisi oldu. Dias-
por təşkilatlarının rəhbərləri, soy-
daşlarımız tərəfindən sosial şəbəkə 
üzərindən edilən çağırışlar Avropa-
da Qarabağ adına bir ilk yazmağa 
imkan yaratdı. 20-dən çox ölkədən 
iştirak, 800 nəfərlik mitinq, çoxsaylı 
dillər və s. Brüssel mitinqini ilk edən 
səbəblərin bir qismidir. Bütün bunlar 
şəbəkələşmənin nəticəsidir.

Xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız necə 
şəbəkələşə bilərlər?

“Şəbəkələşmə nədir?” sualına 
aydınlıq gətirmədən öncə, inter-
netin mahiyyətinə nəzər salaq. 
Mütəxəssislərin fikrincə, internet 
sözü ən ümumi mənada “qlobal 

şəbəkədə birləşdirilmiş kompüterlərin 
məcmusu” deməkdir. Soydaşlarımızın 
şəbəkələşməsi dedikdə isə bu qlobal 
şəbəkə üzərindən virtual birliyin 
formalaşdırılması nəzərdə tutulur. 
Başqa sözlə desək, şəbəkələşmə bir 
və ya bir neçə düyməni sıxmaqla hər 
hansı bir xəbərin, məlumatın, eyni 
vaxtda 100 minlərlə insana çatdı-
rılması deməkdir. Yeri gəlmişkən, 
mətbuatdan aydındır ki, Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi Brüssel 
mitinqində qəbul edilən bəyanatın 
3000 şəxsə çatdırılmasını təmin 
edib. Bu da şəbəkələşmənin bir 
nümunəsidir. Düzdür, burada rəsmi 
şəxslər, Avropa Parlamentinin üzvləri 
və s. insanlar da vardır. Amma 
şəbəkələşmənin mahiyyəti baxımın-
dan eynidir. 

“Soydaşlarımız necə şəbəkələşə 
bilərlər?” sualına gəldikdə isə bu, 
olduqca asan və sadə bir üsulla 
mümkündür. Ona görə ki, xaricdə 
yaşayan azərbaycanlılar və diaspor 
fəaliyyətinin təşkili sahəsində dövlət 
siyasətini həyata keçirən mərkəzi 
icra orqanı kimi Azərbaycan Res-
publikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi soydaşlarımızın daha 
çevik təşkilatlanması, onların milli 
maraqlar və azərbaycançılıq ideolo-
giyası ətrafında cəmləşdirilməsi və 
diaspor hərəkatının gücləndirilməsi 
istiqamətində müvafiq işləri həyata 
keçirməkdədir. Komitənin rəsmi 
Facebook, Tvitter, İnstagram sosial 
şəbəkə ünvanları fəaliyyət göstərir. 
Dünyanın harasında yaşamasından 
asılı olmayaraq soydaşlarımızın bu 
səhifələrə daxil olması, bəyənməsi 

şəbəkələşmənin ilk addımı hesab 
oluna bilər. Bundan əlavə, dövlət 
komitəsi tərəfindən təşkilatlara texniki 
dəstək həyata keçirilir. Yəni, hər bir 
təşkilat bu dəstəkdən yararlanaraq da 
şəbəkələşməyə qoşula bilər. 

Bununla belə, müasir dövrdə 
şəbəkələşmənin ən çevik yolları sosi-
al şəbəkələrdən, xüsusilə də Face-

bookdan keçir. Facebook üzərindən 
şəbəkələşmə daha asan və vacibdir.   

Şəbəkələşmənin əhəmiyyəti 
nədir və qloballaşma ilə hansı 

bağlılıqları vardır?
İKT-nin inkişafı ilə baş verən 

qloballaşma informasiyanı, sözü 
ən güclü silaha çevirməkdədir. 
Artıq müasir dövrdə müharibələr 
səhralarda, poliqonlarda deyil, virtual 
məkanda, sosial şəbəkələrdə gedir. 
İnformasiya təhlükəsizliyi, infor-
masiya müharibəsi dövrümüzdə 
ən mühüm mübarizə üsullarına 
çevrilməkdədir. Belə bir şəraitdə hər 
birimizin, xüsusilə xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın bu mübarizədə fəal 
iştirakı, ölkəmiz, xalqımız, dövlətimiz 
haqqında qərəzli, düşmən mənbəyinə 
əsaslanan informasiyaların 
zərərsizləşdirilməsi baxımından çox 
vacibdir. Daha konkret ifadə etsək, 
soydaşlarımızın şəbəkələşməsi 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yan-
lış təsəvvürlərin dəyişdirilməsinə, 
antiazərbaycan mövqelərinin neyt-
rallaşdırılmasına, antimilli çıxışların 
qarşısının alınmasına, ölkəmizə qarşı 
ikili standartların aradan qaldırılma-
sına kömək edə bilər. İlk növbədə, 
şəbəkələşmənin əhəmiyyəti budur. 

Şəbəkələşmənin daha bir üstünlü-
yü ondan ibarətdir ki, ölkəmiz haq-
qında sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni 
və s. xəbərlərin dəqiq və çevik əldə 
edilməsi imkanını yaradır.

Bir məsələni qeyd etmək yerinə 
düşər ki, müasir dünyada hər hansı 
məsələyə münasibət bildirilərkən, 
ilkin olaraq, sosial şəbəkə təhlilləri 
aparılır: məsələnin aktuallığı necədir, 
cəmiyyətdə nə qədər insan bu 
məsələ ilə bağlı informasiyanı pay-
laşıb, bəyənib və s.  Bu baxımdan 
da, soydaşlarımızın şəbəkələşməsi 
ölkəmizin taleyüklü məsələsi olan 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ probleminə, torpaqlarımızın iş-
ğalına, Xocalı soyqırımına beynəlxalq 
ictimaiyyətin, beynəlxalq təşkilatların 
düzgün mövqeyinin formalaşmasına 
kömək edə bilər. Və nəhayət, soy-
daşlarımızın şəbəkələşməsi qlobal 
dünya şəbəkəsi üzərində bir qlo-
bal Azərbaycan formalaşdıra bilər. 
Şəbəkələşmə ilə biz həm dünyanı 
doğma Vətənimiz haqqında dəqiq 
informasiyalarla təmin edə, həm də 
Azərbaycanın dünyəviləşməsinə 
daha sivil şəkildə dəstək verə bilərik.

Mən çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor 
təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, birləşsinlər. Belə olan 
halda onların gücü də, ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı 
hörmət də artacaq.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Qloballaşmanın müasir istiqamətləri 
və bunun diaspor fəaliyyətinə təsiri 

Fuad MURADOV,  
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə  
Dövlət Komitəsinin sədri

“Xalq-iqtidar” birliyi antiazərbaycan qüvvələrə 
əl-qol açmağa imkan verməyəcək 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, 
qeyri-neft ixracının stimullaşdırılma-
sı istiqamətlərində ciddi addımlar 
atılıb. Ölkənin valyuta ehtiyatları 
bu ilin əvvəlinə 45 milyard dollara 
bərabər olub. Xarici dövlət borcu 
22,8 faizdən 19 faizə düşüb. Ötən il 
xarici ticarət dövriyyəsində 8 milyard 
dollarlıq müsbət saldo yaranıb.   

Bu dövrdə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli xarici 
siyasətimizin başlıca prioriteti 
olaraq qalıb və münaqişənin yal-
nız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində həll edilə biləcəyi da-
vamlı şəkildə dünya ictimaiyyətinin, 
həmçinin beynəlxalq təşkilatların 
diqqətinə çatdırılıb. İkitərəfli və 
çoxtərəfli formatlarda qəbul olu-
nan sənədlərdə dövlətimizin 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərinə dəstək ifadə edilib. 

Azərbaycan Prezidentinin iştirakı 
ilə son 16 il ərzində çoxsaylı mü-
hüm layihələr reallaşıb. Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışı Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
ölkəmizin vacib rolunu bir daha nü-

mayiş etdirib. Xəzər dənizinin hüquqi 
statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə 
bağlı aparılan uzunmüddətli və gərgin 
danışıqlar, nəhayət, uğurla yekunlaşıb 
və dövlətimizin maraqlarını özündə 
əks etdirən Konvensiya imzalanıb. 

Türkiyədə illik istehsal gücü 10 mil-
yon ton olan “Star” neft emalı zavodu 
istismara verilib. Ötən ilin sentyabr 
ayında isə orbitə buraxılan ikinci tele-
kommunikasiya peyki – “Azərspeys-2” 
bu sahədə xidmətlərin və yayımın 
əhatə dairəsinin genişləndirilməsini, 
xidmətlərin çeşidinin, satış həcminin 
artırılmasını təmin edib. 

Bütün bu və ya digər uğurlar, 
həmçinin həyata keçirilən müd-
rik xarici siyasət Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
artmasına öz müsbət təsirini 
göstərib, ölkəmizi regionun və 
dünyanın aparıcı qüvvəsinə, əsl söz 
sahibinə çevirib. Respublikamızla 
ikitərəfli əməkdaşlıqda maraqlı olan 
dövlətlərin sayı artıb. 

Fransanın “Opinion Way” 
şirkətinin bu yaxınlarda keçirdiyi sor-
ğuda da dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev tərəfindən reallaşdırılan 
təkmil islahatlara xalqın dəstəyi öz 
ifadəsini tapıb. Azərbaycanda xalq-
iqtidar birliyinin getdikcə güclənməsi 
diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanda 
mövcud bu cür müsbət şərait isə 
ölkəmizin uğurlarına qısqanan daxili 
və xarici anti-Azərbaycan qüvvələri 
narahat edir. Respublikamızda 
təfriqə salmağa, qarşıdırma yarat-
mağa cəhd göstərirlər. Lakin güclü 
xalq-iqtidar birliyi antiazərbaycan 
qüvvələrə əl-qol açmağa imkan 
verməyəcək.

 Azər VERDİYEV,   
Qlobal Araşdırmalar Liqası 

İctimai Birliyinin sədri, politoloq

Son 16 il ərzində ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin milli maraq-
lara uyğun reallaşdırdığı siyasət sayəsində respublikada ictimai-
siyasi sabitlik, dayanıqlı və dinamik inkişaf, xalq-iqtidar birliyi 
bərqərar olub. Dərin iqtisadi islahatlar nəticəsində mühüm uğurlar 
əldə edilib, minimum əməkhaqqı, əmək pensiyaları, bütün növ 
sosial müavinətlər, təqaüdlər əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Ener-
ji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi kimi diqqətdə 
saxlanılıb. Müasir texnologiyalara və geniş ixrac imkanlarına malik 
sənaye parkları və məhəllələrinin yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət 
verilib. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrar 
sahədə ardıcıl olaraq dövlət dəstəyi tədbirləri davam etdirilib. 

 � Bakı şəhərinin Avropa və Asiya qitələrinin mühüm idman və 
mədəniyyət tədbirləri platformasına çevrilməsi Azərbaycan vətəndaşlarında 
haqlı olaraq qürur hissi yaradır. 2012-ci ildə “Eurovision” mahnı 
müsabiqəsinə, 2015-ci ildə birinci Avropa Oyunlarına və 2016-cı ildən 
“Formula-1” Avropa Qran-prisinə ev sahibliyi edən paytaxtımız ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafını nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də güclü informasiya və 
kommunikasiya, eləcə də mədəniyyət-humanitar planda strateji əhəmiyyətli 
mərkəz olduğunu təsdiqləmişdir. Bundan başqa, belə beynəlxalq əhəmiyyətli 
idman tədbirlərinin keçirilməsi uzunmüddətli inkişaf konsepsiyası 
baxımından da önəm daşıyır ki, bunun da real nəticələrini Azərbaycanın 
qeyri-neft sektorunda əldə edilmiş son nailiyyətlərdə müşahidə etmək olar.
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Lakin bütün bu əlamətdar 
hadisələr Azərbaycan xalqına heç 
də asan başa gəlməmiş, onun varlı-
ğını belə şübhə altında qoyan qanlı 
faciələr, saysız qurbanlar,  ərazi 
itkiləri, soyqırımları, deportasiyalar 
ilə müşayiət olunmuşdur.

Müxtəlif dövrlərdə və siyasi-
ictimai şərtlər daxilində yaşanan 
bütün bu faciələrə  təkan verən əsas 
amillərdən biri  və bəlkə də ən başlı-
cası,  ermənilərin Azərbaycana qarşı 
ərazi iddiaları və bu iddiaların həmin 
dövrün  hakim dairələrinin dəstəyi 
sayəsində hər vasitə ilə həyata 
keçirilməsi olmuşdur. 

Əslində,  bütün bu hadisələrin  
hələ XIX əsrin əvvəllərindən 
başlanan dərin tarixi kökləri və 
səbəbləri var idi. “Gülüstan” 
(1813) və “Türkmənçay” (1828) 
müqavilələrindən sonra Rusi-
yaya birləşdirilən Azərbaycan 
torpaqlarının zəbt edilməsinə və 
azərbaycanlıların bu torpaqlar-
dan deportasiyasına hesablanmış 
ümumerməni proqramının həyata 
keçirilməsi prosesi məhz bu tarixi 
müqavilələrdən sonra başlamışdır. 

I Nikolayın maneəsiz olaraq İran-
dan və Türkiyədən köçmələrinə  im-
kan verən sərəncamlarından istifadə 
edən ermənilər kütləvi şəkildə Qaf-
qazda, xüsusilə Qarabağ, Naxçıvan, 
İrəvan ərazilərində məskunlaşırlar. 
1828-ci ilin  martında İrəvan və 
Naxçıvan xanlıqlarının torpaqları 
rus hökuməti tərəfindən “Erməni 
vilayəti” adı altında inzibati ərazi va-
hidi  yaradılır. Doğrudur, artıq 1840-
cı ilin aprel ayında “Erməni vilayəti” 
adı ləğv olunur. Lakin  bu, keçən 
112 il ərzində “vilayətdəki” erməni 
əhalisinin  sayının 2 dəfə artmasına 
baxmayaraq,  azərbaycanlı əhalinin 
hələ də  üstünlük təşkil etdiyi həmin 
ərazilərin ermənilər  tərəfindən əzəli 
“erməni” torpaqları  elan edilməsinə 
mane olmur. 

XIX əsrin sonlarından “Qnçak” 
və “Daşnaksütyun” erməni parti-
yalarının  meydana  gəlməsi ilə 
Osmanlı imperiyası və Zaqafqazi-
ya ərazilərində  erməni dövlətinin 
yaradılmasına yönəlmiş fəal və 
yaxşı təşkil olunmuş siyasi-si-
lahlı fəaliyyətin əsası qoyulur. 
1905-1906-cı illərdə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı ilk və irimiq-
yaslı silahlı çıxışları baş verir. I rus 
inqilabının başlanması ilə ölkədə 
yaranan qarışıqlıqdan istifadə 
edən erməni təşkilatlarının  “böyük 
Ermənistan” xülyasını reallaşdırmaq 
üçün  1905-ci ilin fevralında Bakıda 
erməni və müsəlman əhalisi ara-
sında törətdiyi silahlı münaqişə az 
sonra böyük qırğınlara çevrilir və bü-
tün Cənubi Qafqaz regionunu əhatə 
edir. Bakı, Tiflis, İrəvan, Gəncə 
quberniyalarında, xüsusilə Qara-
bağ, Zəngəzur və digər yerlərdə 
baş vermiş və təxminən iki il davam 
etmiş qanlı toqquşmalar nəticəsində 
ən ümumi hesablamalara görə, 300-
dək  yaşayış məntəqəsi dağıdılaraq 
10 minə qədər insan həlak olur.

Maraqlıdır ki, hələ öz dövründə 
həmin hadisələrin bilavasitə şahidi 
olmuş bəzi azərbaycanlı xadimlər 
bu qırğınlarda maraqları olan 
qüvvələrin  məqsəd və planları-
nı  dəqiq  izah etmişlər. Tanınmış 
azərbaycanlı ictimai xadim Xosrov 
bəy Dövlətov yazırdı: “…Ermənilər 
ən ciddi şəkildə tərtib edilmiş proq-
ram üzrə öz arzu və ideyalarının 
- Yelizavetpol və Tiflis quberniya-
larının bütün dağlıq zolağını kəsib 
ayırmaq, Qars vilayəti ilə birlikdə 
Türk Ermənistanına birləşmək 
və orada müstəqil erməni dövləti 
yaratmaq - həyata keçirilməsinə 
hazırlaşırdılar, lakin Osmanlı və 
Rusiya hökumətlərinin incə siyasəti 
və təzyiqi sayəsində buna nail ola 
bilmədilər”. Burada azərbaycanlı 
əhalinin həmin hadisələr zamanı 
rolu da qeyd olunmalıdır. Belə ki, 
qəbul edilmiş ən müxtəlif rəylərə 

görə, “Daşnaksütyun” kimi “təşkilatı 
olmayan və plansız hərəkət edən”, 
kifayət qədər silahlanmamış və 
ibtidai hərbi hazırlıq keçməmiş  
azərbaycanlılar” o zaman bütün 
çətinliklərə baxmayaraq mütəşəkkil 
erməni hərbi dəstələrinin hücumu-
nu dəf etmiş və layiqli müqavimət 
göstərə bilmişdilər. 

Qırğınlar yatırıldıqdan cəmi bir 
neçə il sonra, 1911-ci ildə tanın-
mış azərbaycanlı ədib Məmməd 
Səid Ordubadi neft sənayeçisi-
milyonçu Murtuza Muxtarovun 
maddi dəstəyi ilə artıq öz dövrü 
üçün unikal olan bir sənədlər 
toplusu – “Qanlı sənələr” adlı kitab 
hazırlayır.  Azərbaycanın bütün 
bölgələrindən və ermənilər də daxil 
olmaqla müxtəlif əhali qrupların-
dan alınmış 245 məktub və digər 
materiallar əsasında (600-dən 
artıq mənbə), isti izlərlə yazılmış 
bu kitabda on minlərlə günahsız 
insanın məhvinə, minlərlə evin, 
təsərrüfatın, kəndin dağıdılmasına 
səbəb olmuş faciəvi hadisələrin 
müəllif tərəfindən qərəzsiz xroni-
kası yaradılır. Lakin M.S.Ordubadi, 
faktların və hadisələrin təsviri ilə 
kifayətlənməyərək, millətlərarası 
toqquşmalara gətirib çıxaran 
səbəbləri də təhlil etməyə çalışır 
və onları belə qruplaşdırır: “Daş-
naksütyun” tərəfindən Qafqazda 
oynanılmış “qanlı teatr”; yerli 
hakimiyyət nümayəndələrinin eti-
nasızlığı və fəaliyyətsizliyi; erməni 
fitnəkarlığını  və hiylələrini vaxtında 
tanıya bilməmiş azərbaycanlıların 
sadəlövhlüyü və təcrübəsizliyi, 
habelə silahlarının olmaması; 
Londonun, Parisin və Amerikanın 
fəal dəstəyi sayəsində Türkiyə 
və Cənubi Qafqazın ərazilərində 
“böyük Ermənistan” yaratmaq 
məqsədilə, ermənilərin muxtariyyətə 
can atması”. 

Diqqətəlayiqdir ki,  müəllif 
kitabın əvvəlində  hər iki xalqı bu 
qanlı faciələrdən ibrət dərsi alma-
ğa çağırır. O, belə bir inam ifadə 
edirdi ki, onun bu əməyi, hər iki 
millətə iki il ərzində yol verdiyi “öz 
səhv və xətalarını götür-qoy etmək 
üçün  “mənəvi səmərə və fayda 
verəcəkdir”. 

Lakin hadisələrin sonrakı inkişafı 
göstərdi ki, ermənilər 1905-1906-cı 
il hadisələrindən tamamilə başqa 
dərslər almışlar. Azərbaycanlıların 
göstərdiyi silahlı müqavimət və 
Rusiya dövlətinin son nəticədə bu 
qırğınların qarşısını alması erməni 
millətçilərində belə bir qənaətin 
möhkəmlənməsinə səbəb oldu ki, 
azərbaycanlılar yaşayan əraziləri 
ələ keçirmək üçün yaxşı silahlanmış 
ordunun himayəsi altında  onların 
üzərində  hakimiyyətə malik olmaq, 
yaxud ən azı, mövcud hakimiyyətlə 
və Azərbaycandakı digər xristian 
əhali ilə ittifaq yaratmaq lazımdır. 
Daha sonra – azərbaycanlılar 
üzərində qələbə çalmaq üçün ən 
əvvəl onların tərksilah edilməsinə 
nail olunmalıdır. Bütün qalan işlər 
– dinc azərbaycanlı əhalinin kütləvi 
qırğınları, dəqiq deyilərsə,  gələcək 
“böyük Ermənistan” ərazilərində 
aparılacaq etnik təmizləmələr artıq 
işin texniki tərəfi idi.

1917-ci ildə Rusiya imperiyası-
nın süqutu, daha sonra bolşeviklərin 
Rusiyada hakimiyyətə gəlməsi  ilə 

Cənubi Qafqazın tarixində böyük 
siyasi hadisələr və  sarsıntılar 
yaratdı, o cümlədən daha geniş 
miqyaslı münaqişə və müharibələr 
ilə səciyyələnən yeni dövr başlandı. 
Çoxillik məqsədyönlü işin yekunun-
da erməni ideoloqları Cənubi Qafqa-
zın gələcəyinə dair Qərb dövlətləri 
və Rusiyanın planlarına “erməni 
dövlətçiliyi məsələsi”nin daxil 
edilməsinə nail oldular. Gürcülərin 
də öz dövlətini yaratmaq hüququ 
mübahisə doğurmur. 

Bununla yanaşı, Cənubi 
Qafqazın ən çoxsaylı xalqı olan 
azərbaycanlıların siyasi hüquqları  nə 
Qərb dövlətləri, nə də   neftlə zəngin 
Bakını ümumiyyətlə Azərbaycan 

şəhəri hesab etməyən Rusiya  və 
erməni siyasi qüvvələri tərəfindən 
qəbul edilmir. Azərbaycanlılar 
üçün son dərəcə əlverişsiz olan bu 
vəziyyətdə “Müsavat” partiyasının 
Qafqazın siyasi meydanına çıxması 
və azərbaycanlıların milli hüquqları 
uğrunda ciddi mübarizəyə başlaması 
sinfi mübarizə ideyasını təbliğ edən 
və keçmiş Rusiya imperiyasının 
bütün ərazilərində, o cümlədən 
Qafqazda, hakimiyyəti ələ keçirmək 
niyyətini gizlətməyən bolşevikləri, 
eyni zamanda, tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında erməni dövləti yarat-
maq planını tədricən həyata keçirən 
erməni millətçilərini narahat etməyə 
bilməzdi. 

1918-ci ilin mart ayına 
qədər ermənilər artıq öz əsas 
niyyətlərindən birini – hələ möv-
cud olmayan erməni dövləti üçün 
Cənubi Qafqazın cənub-qərbində 
– Qars, İrəvan quberniyası, 
Zəngəzur, Göyçə, Yelizavetpol 
quberniyasının bir sıra qəzalarında 
və Qarabağda   dinc sakinlərin – 
azərbaycanlıların sıxışdırılması, 
zorla qovulması və kütləvi surətdə 
qırılması yolu ilə böyük ərazilərin 
yerli əhalidən təmizlənməsini həyata 
keçirə bilmişdilər. Məsələn, təkcə 
İrəvan quberniyasının 199 kəndi 
yerli azərbaycanlılar tərəfindən 
məcburi şəkildə boşaldılmışdı. Lakin 
gələcək “böyük Ermənistanın” taleyi 
şəhərlərdə, o cümlədən Bakıda həll 
edilirdi.

Həmin dövr V.İ.Lenin tərəfindən 
Qafqaz işləri üzrə fövqəladə 
komissar təyin edilmiş Ste-
pan Şaumyan  Bakıda  Sovet 
hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi 
üçün hər vasitəyə əl atır, açıq-aş-
kar “Azərbaycan  muxtariyyətini  
arzu edən müsavatçılar bir yığın 
xarabalıqlar  əldə edəcəklər” 
kimi bəyanatlar verirdi.  Məhz bu 
dövrdə bolşevik liderləri ən ciddi 
şəkildə Bakının və Bakı quberniya-
sının digər Xəzəryanı ərazilərinin 

Azərbaycandan təcrid edilməsi və 
daha sonra Rusiya Federasiyasının 
tərkibinə daxil edilməsi planları-
nı işləyib hazırlayırdılar. Bakının 
Azərbaycandan təcrid edilməsi ide-
yası “Daşnaksütyun” partiyası üçün 
də sərfəli idi, çünki Cənubi Qafqaz-
da Bakı və Yelizavetpol quberniya-
larının ərazilərinin  gələcək erməni 
dövlətinin tərkibinə daxil edilməsinə 
dair onun öz  planlarının həyata 
keçirilməsini yüngülləşdirirdi. 

Beləliklə, Bakıda Azərbaycan 
milli qüvvələrinin darmadağın 
edilməsində və bu qüvvələrin 
sosial bazasının – müsəlman 
əhalisinin məhv edilməsində 
özəyi ermənilərdən ibarət olan 

bolşevik təşkilatlarının və daşnak-
ların mövqeləri üst-üstə düşür və 
ermənilərlə  bolşevik hakimiyyəti 
arasında ittifaq yaranır. Təsadüfü 
deyil ki, hər iki tərəf qarşıya qo-
yulan vəzifənin həlli üçün eyni 
fəallıqla ordu toplanması ilə məşğul 
olurdu. Erməni ordu korpusunun 
təşkili və erməni döyüşçülərin 
Qafqaza göndərilməsi ilə həmçinin 
Petroqradda olan yüksək rütbəli  
erməni hərbiçiləri  məşğul olurdu-
lar. Məsələn, erməni korpusunun 
ehtiyacları üçün Petroqraddan 
bir neçə zirehli qatar, avtomobil, 
texniki vasitə və sursatlar, hətta 
sanitar qatarı göndərilmişdi. 1918-ci  
fevralın 6 və 7 –də keçmiş Rusiya 
ordusunun generalları İ.Baqramyan 
və A. Baqratuni, eləcə də   
“Daşnaksütyun”partiyasının yaradı-
cılarından biri S. Zoryan (Rostom) 
Bakıya gəlirlər. Cəbhədən qayıdan 
erməni əsgərlərini Bakıda saxlama-
ğa və hazırlanan silahlı vuruşlarda  
onlardan istifadə etməyə cəhd 
göstərən Erməni Milli Şurası 1918-ci 
ilin mart ayının əvvəlində “Erməni 
əsgərlərinə” çağırış  ilə müraciət edir 
və üstüörtülü şəkildə  onları silahla-
rını özlərində saxlamağa və erməni 
millətinin mənafeyinin müdafiəsi 
üçün tələb olunan hər yerdə tətbiq 
etmək üçün hazır olmağa çağı-
rır.  Eyni zamanda Bakı Sovetinin 
Qırmızı Ordunun mövcud  və yeni 
hissələrinin formalaşdırılması işi 
gedirdi, ordu sıralarına çağırışla  
Avakyan məşğul olurdu. Nəticələr 
kifayət qədər səciyyəvi  idi: “Qırmızı 
qvardiya” adı altında yaradılmış 10-
12 minlik ordunun 70 faizi ermənilər 
təşkil edirdi.  

Beləliklə, 1918-ci ilin martında 
Şaumyanın özünün şəhadətinə görə 
artıq bolşeviklərin sayı “təxminən 
6 min nəfər” olan hərbi hissələri, 
“Daşnaksütyunun” isə “3-4 minlik 
milli dəstələri” var idi.  Məhz bu 
qüvvələr tərəfindən  1918-ci il mart 
ayının 29-da öz xidmət yoldaşları, 

müsəlman diviziyasının zabiti - 
Azərbaycanın tanınmış milyonçusu 
və xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin silahla ehtiyatsız dav-
ranması nəticəsində faciəli şəkildə 
həlak olmuş oğlu Məhəmməd Tağı-
yevin dəfn mərasimindən “Evelina” 
gəmisində Lənkərana geri qayıt-
mağa hazırlaşan 48 nəfər silahlı 
azərbaycanlı hərbçinin tərksilah 
edilməsi kütləvi qırğınlara başlamaq 
üçün bəhanə olur. Şəhərin mərkəzi 
və istisnasız olaraq bütün müsəlman 
məhəllələri çoxminli bolşevik-erməni 
birləşmələrinin silahlı hücumuna,  
aeroplanlardan bombardmana 
və  Xəzər donanmasının sahilə 
gətirilmiş gəmilərindən   fasiləsiz 

top atəşinə məruz qalırlar. 1918-ci 
il  martın 30-da axşam başlanan 
azərbaycanlı qırğınları faktiki olaraq 
bir həftə  davam edir, lakin onun üç 
günü  azğıncasına və amansızlıqla  
qəddarlıq edən daşnak dəstələri 
tərəfindən şəhərin azərbaycanlı-
müsəlman əhalisinin qırılmasının və 
qarət edilməsinin xüsusilə kütləvi 
xarakteri ilə səciyyələnir. Bakının 
tarixi məhəllələrini və küçələrini, 
şəhər kənarındakı  müsəlman 
qəsəbələrini bürüyən azərbaycanlı 
qırğınları yalnız şəhərin hüdudları ilə 
məhdudlaşmır.

Həmin günlər erməni quldur 
dəstələri Bakının yaxınlığındakı 
ətraf kəndlərə də basqın edərək 
müsəlmanların evlərinə soxulur, 
yoldan keçən müsəlmanları qarət 
edir və qətlə yetirir, şəhər kənarı 
yollarda pusqular qururlar. 1918-ci 
ilin martında Bakı kəndlərinin – 
Məhəmmədi, Əhmədli, Balaxanı, 
Binəqədi, Bibiheybət, Hökməli, 
Zabrat, Sabunçu, Ramana, Xırdalan 
və digər  kəndlərin sakinləri erməni 
vəhşiliklərinin qurbanı olurlar.

Qırğınlar başlanandan bir gün 
sonra,  martın 31-də azərbaycanlı 
əhalinin nümayəndələri Bakı 
Sovetinə,  şəxsən Şaumyana 
müraciət edərək, qan tökülməsinin 
dayandırılması və şəhərin dinc 
azərbaycanlı əhalisinin həyatının 
mühafizəsi xatirinə onlara verilən 
ultimatumu  qəbul edirlər.  Lakin 
“elan edilmiş barışığa” baxmayaraq, 
şəhərin müsəlman məhəllələrinin 
talan edilməsi, yanğınlar törədilməsi, 
yollarda və şəhər ətrafı kəndlərdə 
erməni silahlı quldur dəstələri 
tərəfindən insanların məhv 
edilməsi səngimir. Son nəticədə 
müsəlmanların kütləvi qırğınları  Bakı 
Soveti tərəfindən deyil,  aprelin 2-də 
bolşevik-daşnak qüvvələri tərəfindən 
aldadıldıqlarını başa düşmüş  36-cı 
Türküstan alayının  və Xəzər rus 
dənizçilərinin qətiyyətli tələbləri və 
Bakı Sovetinin tabeçiliyindən çıxmaq 

hədələri sayəsində dayandırılır.  
1918-ci il mart ayının 30-da  

Bakıda erməni-bolşevik qüvvələri 
tərəfindən türk-müsəlman əhalisinə 
qarşı yönəlmiş qırğınlar öz kütləvi 
xarakterinə, miqyasına və  aman-
sızlığına görə “milli faciə” kimi 
qiymətləndirilərək Azərbaycan 
tarixinə  “1918-ci il Mart hadisələri” 
adı ilə daxil oldu və Azərbaycan 
xalqının tarixinə yeni məfhum – 
“soyqırımı” gətirdi. Bu qırğınlar 
nəticəsində ən ümumi hesabla-
malara görə 12 mindən artıq dinc 
azərbaycanlı, o cümlədən qadınlar, 
uşaqlar, qocalar,   qətlə yetirilmiş, 
müsəlmanlara məxsus yüzlərlə  
tarixi və mədəni abidələr, ictimai, 

dini, ticarət binaları, bütöv  yaşayış 
məhəllələri dağıdılmış və  yandı-
rılmışdır. Yalnız məlum faktlara 
görə şəhərin müsəlman əhalisinə 
400.000.000 rubl məbləğində maddi 
zərər vurulmuşdu.  

Lakin 1918-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımı yalnız Bakıda mart 
hadisələri ilə məhdudlaşmırdı. 
Elə həmin günlər  Şamaxıda da 
azərbaycanlı əhalinin kütləvi qırğın-
ları başlanmışdı. Bakıda olduğu kimi 
Şamaxı hadisələri də bolşevik-daş-
nak qüvvələri tərəfindən əvvəlcədən 
hazırlanmış plan əsasında həyata 
keçirilirdi. 1917-ci ilin sonlarından 
başlayaraq Şamaxıya Bakıdan 
karvan-karvan silah və hərbi sursat 
daşınaraq erməni kəndlərində 
yerləşdirilmişdi və azərbaycanlı 
əhalinin bu qırğınların qarşısını 
almaq və ya ermənilərin və onların 
müttəfiqləri kimi çıxış edən rus-
molokan əhalinin silahlı hücumunu 
dəf etmək cəhdləri baş tutmur. 3 
minlik bolşevik-erməni-molokan 
birləşmələri 1918-ci il martın 29-
dan aprelin 10-dək Şamaxıya kiçik 
fasilə ilə  iki dəfə hücum edərək 
qədim şəhəri tamamilə yandırıb 
xarabazara çevirir. Bütün müsəlman 
məhəllələrini və evlərini, şəhərdəki 
bütün 13 məscidi, içərisində sığına-
caq tapmış insanlarla birlikdə yandı-
rır, azərbaycanlılara məxsus bütün 
ticarət və mülki obyektləri məhv 
edirlər. Şamaxı şəhərinin 21.127 
min müsəlman əhalisinin 8 min 
nəfərdən çoxu qətlə yetirilir. Şəhərə 
və sakinlərə 1 milyard rubldan artıq 
maddi zərər vurulur. 

Qırğınlar Şamaxı qəzasının 
kəndlərinə də yayılır və sonrakı 
aylar da nəzərə alınmaqla qəzanın 
110 azərbaycanlı kəndi məhv edilir, 
yandırılır və dağıdılır. Kəndlərdə 
qətlə yetirilən dinc sakinlərin sayı, 
4359 nəfəri qadın və uşaq  olmaqla, 
10.341 min nəfər, kəndlilərə vurulan 
maddi zərər 607.167.420 rubl təşkil 
edirdi. 

Şamaxıdan sonra qırğınlar 
Göyçay, Cavad, Ərəş, Nuxa və digər 
qəzaları əhatə edir, yüzlərlə kənd 
yandırılır, azərbaycanlı əhali soy-
qırımına məruz qalır, xilas olmağa 
macal tapmış yüz minlərlə əhalinin 
böyük hissəsi öz torpaqlarında 
qaçqınlara çevrilərək meşələrə, 
dağlara, çöllərə səpələndi, kiçik bir 
qismi digər qəzalara və Bakıya üz 
tuturlar. Bu şəraitdə əhali arasında 
güclü epidemiya başlayır, aclıqdan, 
xəstəlikdən, soyuqdan, qorxudan 
ölənləri sayı öldürülənlərin sayından 
dəfələrlə çox idi. 

1918-ci ilin aprel ayının so-
nundan may ayının ortalarınadək 
– cəmi iki həftə ərzində türklərə 
qarşı törətdikləri vəhşilikləri ilə 
məşhurlaşmış erməni-daşnak zabiti  
Amazaspın komandanlığı altında 
yalnız ermənilərdən ibarət  3 minlik 
hərbi birləşmələri Quba şəhəri  və  
Quba qəzasının 167 kəndində 
qırğınlar törədərək 4000-dən artıq 
dinc müsəlman əhalini qətlə yetirdi, 
yanğınlar, talanlar və qarətlər 
nəticəsində əhaliyə milyonlarla rubl 
maddi zərər yetirildi. 

1918-ci il qırğınları yalnız 
Bakı quberniyasının qəzaları 
ilə məhdudlaşmayaraq Gəncə 
şəhərinin ətraf kəndlərini, Lənkəran, 

Zəngəzur qəzalarını, həmçinin 
Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 
bütün yaşayış məntəqələrini əhatə 
etmişdi. Azərbaycanlıların bir xalq 
olaraq varlığı ciddi təhlükə altında 
idi. Bakıda hakimiyyəti ələ keçirmiş 
Şaumyan hökuməti Azərbaycan 
milli qüvvələrinin mərkəzi olan 
Gəncəni ələ keçirməyə və bunun-
la da “Azərbaycan” məsələsini 
birdəfəlik həll etməyə can atırdı. 
Belə ağır bir şəraitdə Azərbaycan 
milli-siyasi qüvvələri tərəfindən 
1918-ci ilin mayında Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması 
və Azərbaycan xalqının öz milli 
hüquqları və müstəqilliyi uğrunda 
ölüm-dirim mübarizəsinə qalxması  
ölkədə siyasi vəziyyəti kökündən 
dəyişdi.  Türkiyənin hərbi yardımı 
ilə 1918-ci ilin iyul ayından başla-
yaraq Azərbaycan torpaqlarının 
işğaldan azad edilməsi və nəhayət 
sentyabrın 15-də respublika pay-
taxtının – Bakı şəhərinin bolşevik-
daşnak-rus hakimiyyətindən azad 
edilməsi ilə Azərbaycan  xalqının və 
dövlətçiliyinin tarixində yeni bir dövr 
başladı. 

AXC hökumətinin  I Dünya 
müharibəsi başlanandan  ölkə 
ərazisində müsəlman-azərbaycanlı 
əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı, 
qırğınlar və talanlar faktlarını araş-
dırmaq məqsədi ilə hələ 1918-ci il 
iyulun 15-də yaratdığı Fövqəladə 
Təhqiqat Komissiyası 50 cilddən 
ibarət sənədlər hazırladı. 

Lakin təəssüflə qeyd olunma-
lıdır ki, azərbaycanlıların soyqırı-
mına məruz qalması kimi faciələr 
hələ də yalnız tarixin yaddaşına 
keçməmişdir.  Yaşadıqları ölkədə 
mühüm siyasi təbəddülatlar və 
sarsıntılar yaşanan zaman hər dəfə 
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
ilə ayağa qalxan erməni millətçiləri  
1988-ci ildə, Sovet İttifaqında güc 
toplayan yenidənqurma siyasəti 
dalğasında  hələ 1905-1906-
cı illər hadisələrindən aldıqları 
dərsə uyğun olaraq, ölkə baş-
çısı M.S.Qorbaçovun ətrafında 
cəmlənən erməni xadimlərinin 
dəstəyi və Sovet ordusunun birbaşa 
müdaxiləsi ilə yeni təxribat törətdilər. 
Müasir dövrdə Azərbaycan xalqı 
bir daha gözlənilmədən təcavüzlə 
üzləşdi. Uydurma “Qarabağ 
məsələsi” ətrafında qaldırılan misli 
görünməmiş təbliğat, Moskvanın 
düşünülmüş siyasəti və nəticəsində 
200 mindən artıq dinc azərbaycanlı 
əhali zorla Ermənistandan, öz tarixi 
torpaqlarından qovuldu, onların 
bir hissəsi yenə də ağlasığmaz 
vəhşiliklərdə qətlə yetirildi. Yaxşı 
silahlanmış erməni terrorçula-
rı Qarabağda və Ermənistanla 
Azərbaycan sərhədlərində geniş-
miqyaslı müharibəyə başladılar. 
Mərkəzi hökumət bu silahlı çıxışların 
qarşısını almaq əvəzinə 1990-cı il 
yanvarın 20-də Bakıya qoşun yerit-
di, 138 nəfər dinc əhali, o cümlədən 
qadınlar, qocalar, uşaqlar  qətlə yeti-
rildi, 700-dən artıq insan yaralandı. 

SSRİ-nin dağılması ilə erməni 
təcavüzü daha geniş vüsət aldı, 
rus qoşunlarının birbaşa iştirakı ilə 
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi  
işğal edildi. 1992-ci ilin fevralında 
ermənilər Qarabağda qədim Xocalı 
şəhərini  yerlə-yeksan edərək onun  
dinc  əhalisinə qarşı  görünməmiş 
vəhşiliklər törətdilər. 613 nəfər 
qəddarcasına məhv edildi, 421 
nəfərə xəsarət yetirildi, 1275 nəfər 
ikin düşdü və girov götürüldü.  Bütün 
bu hadisələr Azərbaycanın müasir 
tarixinə “Xocalı soyqırımı” kimi həkk 
olunaraq,  “soyqırımı” ifadəsi  bir 
daha   gündəmə gətirildi.

Bu gün Azərbaycan 
dövləti erməni millətçilərinin 
azərbaycanlılara qarşı ta-
rix boyu törətdikləri cinayətlər, 
o cümlədən Xocalı soyqırımı 
haqqında həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, bu 
hadisələrin “soyqırımı” kimi tanın-
ması üçün məqsədyönlü və ardıcıl 
fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan 
Azərbaycanın elmi ictimaiyyəti, ilk 
növbədə həmin məsələlərlə məşğul 
olan Azərbaycan tarixçiləri də öz 
tədqiqatlarını daha geniş müstəvidə, 
zamanın tələbləri şəraitində davam 
etdirməlidirlər.

Solmaz RÜSTƏMOVA-TOHİDİ, 
Əməkdar elm xadimi, 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının akademik 

Z.M.Bünyadov adına 
Şərqşünaslıq İnstitutunun 

baş elmi işçisi, tarix elmləri 
doktoru, professor 

XX ƏSRDƏ ERMƏNİLƏRİN 
azərbaycanlılara qarşı soyqırımları

 � XX əsr Azərbaycanın milli dövlətçilik 
tarixində  həlledici sayılan hadisələr baxımından 
yəqin ki, ən əhəmiyyətli bir zaman kəsiyidir.  
Bu hadisələrin ən yüksək zirvəsi, sözsüz ki,  
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın  müstəqilliyinin 
elan edilməsi – azərbaycanlıların ilk milli 
dövlətinin – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
(AXC) yaradılmasıdır. Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasının yaranması  müstəqilliyimizə 
son qoysa da, 70 il müddətində Azərbaycan 
dövlətçiliyinin əsas atributları qorunub saxlanılmış, 
1991-ci ildə  yeni tarixi şəraitdə isə xalqımız öz 
dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş, Azərbaycan 
Respublikası yaradılmışdır.

 � Özbəkistan Respublikası Fərqanə Vilayətinin 
Riştan şəhərinin nümayəndə heyəti İsmayıllıya səfərə 
gəlib. Riştan və İsmayıllının qardaşlaşması istiqamətində 
bu səfər bölgəmizin nümayəndələrinin bir müddət bundan 
əvvəl Riştana etdiyi səfərə cavab olaraq həyata keçirilib.

İsmayıllı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Mirdaməd 
Sadıqov RİH-in konfrans zalın-
da özbək qonaqları qəbul edib. 
11 nəfərdən ibarət nümayəndə 
heyətini ürəkdən salamlayan RİH 
başçısı Azərbaycanın, o cümlədən 
İsmayıllının sürətli inkişafından, 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması 
və zənginləşdirilməsindən, rayo-

nun beynəlxalq münasibətlərinin 
genişləndirilməsindən danışıb.

Natiq qeyd edib ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik 
etdiyi 16 ildə dövlətin dinamik və 
hərtərəfli yüksəlişi təmin edilmiş, 
regional sosial-iqtisadi inkişaf 
siyasəti uğurla həyata keçiril-
mişdir. Ölkələr arasında ikitərəfli 

əlaqələrin formalaşması inkişafın 
hərəkətverici qüvvəsinə çevrilmiş-
dir. Bu gün də biz dini, dili, soykö-
kü bir olan özbək qardaşlarımızla 
görüşürük. Qarşılıqlı əməkdaşlıq 
haqqında saziş imzalayacağıq. Bu 
da hər iki tərəfin iqtisadi, sosial və 
mənəvi inkişafı üçün yeni stimul 
olacaqdır.

Nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
Fərqanə Rayon Hökumətinin 
Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Ab-
dusalom Siddikov səmimi qəbul 
üçün təşəkkürünü bildirib. Qonaq 
Azərbaycanda, İsmayıllıda olmaq-
larından fərəh duyduğunu deyib, 

birgə səfər etdiyi təmsilçilərlə 
iştirakçıları tanış edib. İsmayıllı ilə 
Riştanın qardaşlaşmasının hər iki 
tərəfə böyük səmərə verəcəyini 
yəqinliklə diqqətə çatdırıb. Ümid-
var olduğunu bildirib ki, bu qardaş-
lıq, dostluq əlaqələrinə əsaslanan 
işgüzar səfərlər müntəzəm 
xarakter alacaq, İsmayıllının və 
Riştanın inkişafında əhəmiyyətli 
rol oynayacaqdır.

İsmayıllı ilə Riştan şəhəri 
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq 
haqqında saziş imzalanıb.

Hər iki şəhərin etnoqrafiyasını, 
xalq sənətkarlığını əks etdirən 
hədiyyələr qarşılıqlı olaraq təqdim 
olunub. Nümayəndə heyətinin 
tərkibində olan xanımlara Basqal 
kəlağayısı hədiyyə edilib.

Qəbuldan sonra Heydər Əliyev 
Mərkəzində bir qrup ziyalı ilə qo-
naqların görüşü olub. Özbəkistan-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 
nümayəndələri ilə dəyirmi masa 
arxasında söhbət keçirilib. Bundan 
sonra qonaqlar Heydər Əliyev 
prospektində “Qala divarları” 
qarşısındakı dostluq bağında ağac 
əkiblər.

Özbək qonaqlar bir neçə gün 
İsmayıllıda qalacaq, onun sosial-
iqtisadi inkişafı, coğrafiyası, tarixi 
və bu günü, milli-etnik tərkibi, 
xalq sənətkarlığı, şəhərsalma 
mədəniyyəti, aqrar istehsal 
səviyyəsi ilə tanış olacaqlar. 

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Özbək qonaqlar İsmayıllıda
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Vyanadan sonra: 
növbəti müzakirələrin 

ümumi məqamları

Azərbaycan və Ermənistan 
xarici işlər nazirlərinin Mosk-
vada apardıqları müzakirələrə 
ekspertlərin böyük maraq 
göstərməsi təsadüfi deyildi. 
Gözlənilirdi ki, danışıqlar hansısa 
məqamlara aydınlıq gətirəcək. 
Və ya bütövlükdə bu formatda 
danışıqların davam etdirilməsinin 
mənasının olub-olmaması 
dəqiqləşəcək. Bır sıra ekspertlər 
isə münaqişənin həllinin Rusiya-
nın əlinə keçdiyini qeyd edirdilər. 
İstənilən halda, danışıqların özü-
nün baş tutması faktı kifayət qədər 
əhəmiyyətlidir.

Moskva danışıqlarında Rusi-
yanın xarici işlər naziri və ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri də 
iştirak ediblər. Yekunda ümumi bir 
bəyanat yayılıb ki, müzakirələrə 
müsbət qiymət verilib. Hətta 
orada vacib qərarlar alındığı 
da vurğulanıb. Rusiyanın xarici 
işlər naziri Sergey Lavrov isə 
müzakirələri belə qiymətləndirib: 
“Moskvada Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirləri... 
arasında əldə edilən razılaşmalar 
faydalıdır”.

Azərbaycan XİN-in başçısı 
da Moskva görüşünü müsbət 
qiymətləndirib. Danışıqların fay-
dalı və substantiv keçdiyini ifadə 
edib. Müzakirələrdə müəyyən 
dərəcədə irəliləyişin olduğunu 
vurğulayan Azərbaycan XİN 
başçısı problem yaradan bir sıra 
incəliklər ətrafında geniş fikir 
mübadiləsinin aparıldığını deyib. 
O cümlədən Dağlıq Qarabağın 
gələcək statusu, təhlükəsizlik 
məsələləri, qoşunların işğal 
altında olan torpaqlardan çıxarıl-
ması və məcburi köçkünlərin geri 
qaytarılması ilə bağlı müzakirələr 
baş tutub. Bu kontekstdə humani-
tar məsələlərə də diqqət yetirilib. 
Jurnalistlərin Bakıya, İrəvana 
və Dağlıq Qarabağa səfərlərinin 
təşkili, cəbhə bölgəsində kənd 
təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması, 

həbsdə olanlarla yaxınlarının 
görüşmələri üçün şərait yaradıl-
ması kimi məsələlər də müzakirə 
edilib.

Ancaq tərəflər danışıqların 
detalları haqqında informasiya 
verməyiblər. Çünki konfidensiallı-
ğın saxlanması barədə öncədən 
razılıq olub. Erməni tərəfi də 
təxminən eyni qiymətləndirmə 
verib. Lakin onlar müəyyən 
məsələlərdə özlərinə sərf edən 
variantlardan bəhs edirlər. Erməni 
ekspertlər indi ikinci dərəcəli 
məsələlər üzrə razılığın əldə 
edilə bilməsindən danışırlar. 
Elə məsələlər ki, onlar birbaşa 
münaqişənin həllinə aparmır. 
Məsələn, həbsdə olanların yaxın-
ları ilə görüşlərinin təşkili ümumi 
humanitar aspektdir. Bu, adi in-
sanlıq əlamətidir və münaqişənin 
həllinə ciddi təsir etmir. Buna 
baxmayaraq, bu kimi addımlar 
qarşılıqlı etimadı artıra bilər.

Erməni ekspertlər 
Ermənistanın aktiv surətdə silah-
landığını da vurğulayırlar. Onların 
fikirlərinə görə, Azərbaycanın 
hansı addımı atacağı bəlli olmaz. 
İstənilən vaxt situasiya partlaya 
bilər. Buna görə də Ermənistan 
rəhbərliyi gözlənilməz varianta 
hazır olmağa çalışır.

Nəhayət, baş nazir Nikol 
Paşinyan Moskva danışıqları 
kontekstində deyib ki, Azərbaycan 
seçimini etməlidir: ya sülh da-
nışıqları, ya da müharibə. O, 
Ermənistanın müharibədən qorx-
madığını da deyib. Eyni zamanda, 
Ermənistanın kimsəni müharibə 
ilə qorxutmadığını söyləyib. Guya 
Ermənistan həmişə sülhə sadiq 
olub.

Danışıqlarla bağlı Ermənistan 
tərəfdə danışılanlar sırasında 
münaqişənin həllində “Med-
vedev planı”na qayıdıldığı 
haqqında fikrin səsləndirilməsi 
də diqqəti çəkir. 2016-cı ildə 
Ermənistana səfər edən Dmitri 
Medvedev demişdi: “Burada da 
bir çox siyasətçilər haqlı olaraq 
gələcək nəsillər qarşısında öz 
məsuliyyətlərini anlayırlar. Yəni 
ki, gələcək nəslə dondurulmuş 

deyil, həll olunmuş münaqişə 
ötürmək lazımdır. Problem 
odur ki, münaqişənin istənilən 
həlli bir tərəfi qane edəcək, 
digər tərəfi isə narazı salacaq. 
Əgər münaqişəni dondurul-
muş vəziyyətdə saxlamaq, 
yəni onu tez bir zamanda həll 
etmək qərarından imtina etmək 
və münaqişənin həlli yolunda 
verilən insan itkiləri arasında 
seçim etməli olsam, mən yenə də 

ikincini seçərəm. Yaxşısı budur 
vəziyyət belə qalsın, amma qan 
tökülməsin”.

Azərbaycanın planı: 
münaqişənin həllinin 

əsas modeli

Bu, faktiki olaraq, münaqişənin 
dondurulmasına üstünlük vermək 
demək idi. İndi isə erməni 
ekspertlər iddia edirlər ki, 2016-cı 

ildə D.Medvedev gərginliyi artır-
madan danışıqların aparılmasın-
dan bəhs etmişdi. Konkret olaraq, 
Rusiyanın baş naziri münaqişə 
zonasında texniki təchizat 
vasitəsilə tərəflərin davranışlarına 
nəzarət etmək fikrini irəli sürmüş-
dü. Burada da məqsəd aydındır: 
işğalı fakt kimi dəyişməz olaraq 
qəbul edib, hərbi əməliyyatların 
başlamasını əngəlləmək və 
Azərbaycanı güzəştlərə məcbur 

etmək. Lakin həm D.Medvedevin 
o zaman dediyi, həm də nazirlərin 
Moskva görüşündə müzakirə 
olunan məsələlər göstərir ki, 
erməni ekspertlər özlərinə sərf 
edən uydurma variantdan ya-
zırlar. Biz, bilərəkdən erməni 
tərəfinin mövqeyini bir qədər geniş 
təqdim etməyə çalışdıq. Çünki 
onlar göstərir ki, İrəvan hələ də 
konstruktiv mövqeyə gəlməyib 
və vəziyyəti özünə sərf edən 
çərçivədə təqdim etməyə cəhd 
göstərir. Danışıqların real vəziyyəti 
isə başqa məqamlardan xəbər 
verir.

Moskva danışıqları Azərbaycan 
Prezidenti ilə Ermənistanın 
baş nazirinin Vyanada apardığı 
danışıqların məntiqi davamıdır. 
Martın 29-da Avstriya paytax-
tında keçirilən görüşdə tərəflər 
xarici işlər nazirlərinin danışıqları 
davam etdirməsi və dialoqda 
olmaları barədə konkret razılığa 
gəliblər. Bu, onların yaydıqları 
bəyanatda da öz əksini tapıb. 
Eyni zamanda, həmin bəyanatda 
humanitar məsələlərə də toxu-
nulur və bu istiqamətdə konkret 
addımların atılması tövsiyə edilirdi. 
Bunlardan başqa, Vyanada da-
nışıqların formatının dəyişmədiyi 
və Ermənistanın prosesi dalana 
dirəmək cəhdinin iflasa uğradığı 
da aydın oldu. Çünki həm danışıq-
larda, həm də yayılan sənəddə iki 
dövlətin imzası vardı: Azərbaycan 
və Ermənistanın. Bu o demək idi 
ki, Ermənistanın yeni iqtidarının 
israr etməyə çalışdığı yeni format 
qəbul olunmayıb. Moskvadakı da-
nışıqlara da məhz bu kontekstdə 
baxmaq lazımdır.

Əvvəla, söhbət kiminsə 
təşəbbüsü ələ almasından gedə 
bilməz. Dövlət başçıları Vyanada 
görüşür, nazirlər isə Moskvada. 
Moskva görüşü niyə Kremlin 
təşəbbüsü ələ alması kimi təqdim 
edilməlidir? Görünür, hələ də bir 
sıra dairələr münaqişənin ədalətli 
həllinə çalışmaqdan çox, hansısa 
böyük dövlətin marağına qulluq 
etməyə üstünlük verir. Təəssüf ki, 
onların sırasında Azərbaycanda 
olanlar da vardır.

İkincisi, danışıqların nəticələri 
barədə deyilənlər göstərir ki, 
başlıca olaraq fikir mübadiləsi 
davam etdirilib və Ermənistanda 
yeni hakimiyyətə gələnlərin 
nəzərinə çatdırılıb ki, münaqişə, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
bərpa olunmasa, həll edilə bilməz. 
Ermənistan işğalçı qüvvələri zəbt 
etdikləri Azərbaycan ərazilərindən 
çəkilməli, yurdlarından didərgin 
salınmış Azərbaycan vətəndaşları 
geri qaytarılmalıdırlar. Bütün 
bunlardan sonra digər məsələlər 
konkret həllini tapa bilər.

O başqa məsələdir ki, 
Azərbaycan heç zaman insani, 
humanitar məsələlərin həllinə 
etiraz etməyib. Buraya ilk növbədə 
girovların dəyişdirilməsi daxil-
dir. Ancaq yenə də İrəvan bu 
məsələni təxirə salmağa çalışır. 
Bundan əlavə, həbsdə olanların 
yaxınları ilə görüşlərin təşkilinə 
Azərbaycanın etirazı yoxdur. Bun-
larla yanaşı, erməni jurnalistlərin 
Bakıya, azərbaycanlı jurnalistlərin 
isə İrəvana səfərləri qəbul edilə 
bilər. Çünki belə ünsiyyətdə daha 
yaxşı aydın olur ki, işğalçı kimdir 
və real sülh üçün o, hansı addım-
ları atmalıdır. Erməni jurnalistə 
Bakıda bunu aydınca başa sala 
bilərlər. Eyni zamanda, İrəvanda 
azərbaycanlı jurnalist oradakılara 
eyni həqiqəti bir daha çatdıra bilər.

Bunlar onu göstərir ki, 
Moskva danışıqlarını müsbət 
qiymətləndirməklə yanaşı, onu 
hansısa kənar qüvvənin siyasi 
uğuru kimi qiymətləndirmək də 
doğru deyil. Azərbaycan xalqı çox 
belə manevrləri görüb. Onu aldat-
maq mümkün deyildir. Real olanı 
budur ki, Azərbaycan dövləti və 
cəmiyyəti bir yumruq kimi birləşib, 
ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə 
məşğuldur. Burada kiminsə 
qalib gəlməsi və ya uduzması 
özlüyündə hədəf deyil. Hədəf tor-
paqların işğaldan azad edilməsidir. 
Moskvada aparılan danışıqlar bu 
yolda uğurlu addımlardan biri ola-
caqsa, çox yaxşı. Bunu isə zaman 
göstərəcək.
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Azərbaycan böyük səyahət 
məkanına çevrilməkdədir

Bunu Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Kon-
federasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayev Bakıda 3-cü Qlobal Sağlam-
lıq Turizm Forumu (QSTF) və Qlobal 
Sağlamlıq Turizm Şurasının (QSTŞ) 
5-ci Assambleyasında çıxışı zamanı 
deyib.

Onun sözlərinə görə, 2018-ci 
ildə Azərbaycana dünyanın 196 
ölkəsindən 2.9 milyon və ya əvvəlki 
illə müqayisədə 5,7 faiz çox turist 
gəlib: “2018-ci ildə Körfəz ölkələrindən 
gələn turistlərin sayında daha çox 
artım müşahidə edilib. 2018-ci ildə 
Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən 

gələn turistlərin sayı 6,7 faiz artaraq 
112,5 min nəfər, MDB ölkələrindən 
gələnlərin sayı 3,8 faiz artaraq bir 
milyon nəfərdən çox olub”.

Konfederasiya prezidenti bildirib 
ki, aparılan hesablamalara görə, 
xarici qonaqlar ölkəmizdə 2 milyard 
dollar pul xərcləyiblər: “Prezident 
İlham Əliyevin 6 dekabr 2016-cı il 
tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş 
“Azərbaycan Respublikasında ixtisas-
laşmış turizm sənayesinin inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə vurğulanır 
ki, mövcud imkan və potensialdan 

səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 
2025-ci ilədək həm regionda, həm 
də digər dünya ölkələri arasında 
cəlbedici turizm məkanlarından birinə 
çevriləcək. 2025-ci ildən sonrakı dövr 
üzrə perspektivdə isə ölkəni dünyada 
turistlərin ən çox üstünlük verdikləri 
20 turizm məkanından birinə çevirmək 
dayanır”.

M.Musayev əlavə edib ki, bu 
məqsədə əsasən dörd hədəf 
müəyyənləşdirilib: “Birinci hədəf Bakı-
nın turizm potensialından tam istifadə 
edilməsi, ikinci hədəf milli səviyyədə 

daha yaxşı idarəetmənin təşkili, turizm 
və rekreasiya zonalarının yaradılması, 
mövsümiliyin aradan qaldırılması üçün 
regional səviyyədə turizm infrastruk-
turunun inkişafı, hava əlaqələrinin 
yaxşılaşdırılması, viza prosedurlarının 
sadələşdirilməsi də daxil olmaqla 
turizm sektorunun inkişafı üçün ölkə 
üzrə əlverişli mühitin formalaşdı-
rılmasıdır. Üçüncü hədəf regional 

turizm təşəbbüslərini həyata 
keçirməklə Azərbaycanda 
turizmi inkişaf etdirmək, 
dördüncü hədəf isə turizm 
sahəsində təhsil proqramla-
rına investisiya qoyuluşunu 
həyata keçirmək və turistlərin 
məmnunluğunu artırmaq 
üçün standartlaşdırma və 
sertifikatlaşdırma sistemini 
təkmilləşdirməkdir”.

Daha sonra M.Musayev 
vurğulayıb ki, 2017-ci ildə Ümum-
dünya Turizm və Səyahət Şurasının 
açıqladığı hesabata əsasən, 2016-cı 
ildə səyahət və turizm sənayesinin 
Azərbaycanın ümumi daxili 
məhsuluna birbaşa təsiri 2 milyard 
285,3 milyon manat, yaxud hesabat 
dövründəki ÜDM-in ümumi həcminin 
4,1 faizi qədər olub. Ümumilikdə isə 
2017-2027-ci illər ərzində bu vəsaitin 
daha da artaraq 4,6 milyard manata 
çatacağı gözlənilir.

“Xalq qəzeti”

Ermənistan 1915-ci il 
arxivlərini açmağa qorxur

Ankara hələ 2005-ci ildə arxivlərin açılması və həmin 
hadisələrin araşdırılması üçün müstəqil komissiyanın yaradılma-
sı ilə bağlı İrəvana müraciət etmişdi. Əgər 1915-ci il hadisələri 
həqiqətən də “erməni soyıqırımı olsaydı”, İrəvan bu arxivləri 
açardı. Lakin İrəvan bundan imtina etdi.

Ermənilərin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı bütün iddiaları 
əsassızdır: “Türkiyə arxivlərində erməni silahlılarının xari-
ci qüvvələrin dəstəyi ilə Ağrı, Qars, Ərzurum, Van və digər 
vilayətlərdə dinc əhalini öldürmələri, eləcə də Osmanlı imperi-
yası dövründə türk dövlət məmurlarını qətlə yetirmələri barədə 
minlərlə fakt var”.

Türkiyədən fərqli olaraq Ermənistanda hələ də türklərə 
qarşı nifrət və düşmənçilik qalır. Ermənistanda bir türkün belə 
olmadığı halda, Türkiyədə ermənilər dinc şəkildə və heç bir 
problem olmadan yaşayırlar. Çoxmillətlilik Türkiyənin ən əsas 
dəyərlərindəndir.

Türkiyə hökumətindən təəssüflə bildiriblər ki, Ermənistan 
hələ də digər dövlətlərin əlində marionet olan lobbisinin 
girovu olaraq qalır: “Erməni lobbisinin Türkiyəyə qarşı bütün 
hərəkətləri ilk növbədə öz ölkələrində yoxsulluq içində yaşayan 
ermənilərin maraqlarına zərər vurur. Ermənistan hökuməti 
“soyqırımı” sənayesində qazanc əldə etməkdənsə, xalqın 
gələcəyi barədə düşünməlidir”.

Erməni lobbisi qərb ölkələrinin parlamentlərinə təsir 
göstərərək hansısa yolla Ankaraya təzyiq göstərməyi 
düşünürsə, çox böyük səhv edir: “İrəvan qondarma 
“erməni soyqırımı” barədə iddialar irəli sürməklə Ankara ilə 
münasibətləri normallaşdıra bilməyəcək”.

Şri-Lankada partlayışlarda 
ölənlərin sayı 310-a çatıb

Şri-Lankada aprelin 21-i baş verən terror aktları 
nəticəsində ölənlərin sayı 310 nəfərə çatıb. Xəsarət alanların 
sayı 500-dən çoxdur.

Xatırladaq ki, aprelin 21-i Şri-Lankanın Kolombo şəhərində 
və ölkənin digər ərazilərində Pasxa bayramı zamanı 8 partlayış 
törədilib.

Aprelin 22-si ölkənin paytaxtı Kolomboda daha bir partla-
yış baş verib. Partlayış daha əvvəl terakt baş verdiyi kilsənin 
yaxınlığındakı yük maşınına yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun 
zərərsizləşdirilməsi zamanı baş verib.

Partlayışlara görə cavabdehliyi heç bir terror qruplaşması 
öz üzərinə götürməyib.

Aprelin 23-ü Şri-Lankada matəm günü elan edilib.
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ehtimallar, ssenarilər və ümidlər
Aprelin 15-də Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Moskvada Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı müzakirələr aparıblar. 
Prosesdə Rusiyanın xarici işlər naziri də iştirak edib. Danışıqlardan sonra bəyanat yayılıb. 
Tərəflər bütövlükdə müzakirələri müsbət qiymətləndiriblər. Ekspertlər də müəyyən analizlər 
əsasında proqnozlar verməyə çalışırlar. Hiss olunur ki, bir sıra hallarda real vəziyyəti de-
yil, kimlərsə özlərinə sərf edən ssenariləri ortaya atırlar. Əslində, Moskva danışıqları Vyana 
görüşündə əldə edilən razılıqların məntiqi nəticəsidir. Onları bu kontekstdən çıxarmaq reallığı 
təhrif etməkdir. Vyanada isə müəyyən məqamlar öz əksini tapmışdı. Məsələn, danışıqlar formatı 
dəyişməzdir. Moskvada bunu inkar edəcək bir hadisə baş vermədi. Bundan əlavə, Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü vacib prinsip kimi nəzərə alınmalıdır. Moskvada da bu barədə danışılıb. Eyni 
zamanda, bir sıra humanitar addımların atılması da gündəmdə olub. Bütün bunlar nazirlərin 
Moskva görüşünün real mənzərəsini yaratmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Həmin bağlılıqda bu 
görüşün geosiyasi təhlili üzərində bir qədər geniş dayanmağa ehtiyac görürük.

Nazirlərin Moskva görüşü:

Dövlətin turizm sahəsinə göstərdiyi 
diqqət və qayğısının nəticəsidir 
ki, Azərbaycan dünyada artıq 

yeni bir turizm istiqaməti kimi səyahət 
həvəskarlarının seçdiyi məkana 
çevrilməkdədir.

Kütləvi informasiya vasitələri bildirirlər ki, hersoq ağ ciyər 
infeksiyası səbəbindən hospitalda vəfat etmişdir.

İkinci dünya müharibəsi başladıqda hersoq Jan ailəsi ilə 
birlikdə Fransaya qaçmış, daha sonra Kanadaya getmişdir. 1942-
ci ildən Britaniya ordusunun tərkibində vuruşmuş, Brüsselin azad 
olunmsı üçün Normandiya əməliyyatında fəal iştirak etmişdir.

1964-cü ildə Parm Burbonları sülaləsinin nümayəndəsi 
olaraq öz anası Böyük hersoginya  Şarlottadan taxt-tacı qəbul 
etmişdir. Böyük hersoqun dəfni mayın 4-nə nəzərdə tutulur.

1964-2000-ci 
illərdə taxt-tacın 
sahibi olmuş Lük-
semburqun Böyük 
hersoqu Jan 98 
yaşında dünyası-
nı dəyişib. Böyük 
hersoq 2000-ci ilin 
oktyabrında tacını 
oğlu Anriyə versə 
də bütün titullarını 
saxlamışdı.

Lüksemburqun 
Böyük hersoqu 
Jan vəfat edib

 Ermənistan 1915-ci il arxivlərini açmağa qorxur, 
çünki bundan sonra bütün dünya həmin ildə baş 
verən hadisələrin “erməni soyqırımı”  olmadığını, 
əksinə, Osmanlı imperiyasında müsəlman 
əhalinin erməni silahlıları tərəfindən soyqırımının 
həyata keçirildiyini biləcək
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 “MOSKVİÇTEXXİDMƏT” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Moskviçtexxidmət”ASC səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı 8 iyun 2019-cu il 
saat 10.00-da Bakı şəhəri, Sumqayıt şossesi 4 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları haqqında.
2. Dividendlərin verilməsi haqqında.
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyinə aid məsələlərlə bağlı cəmiyyətə müraciət etmək olar.
Telefon- (012) 447-05-50.
Ünvan- Bakı, Sumqayıt şossesi 4.

“Xudat Balıq” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Xudat Balıq” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı  
7 iyun 2019-cu il  saat 14.00-da, Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsində 
yerləşən inzibati binada aşağıdakı gündəlikdə keçiriləcəkdir: 

• “Xudat Balıq”   ASC-nin   2018-ci maliyyə ili üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiq olunması.

Səhmdarlar növbəti illik  ümumi  yığıncağın  gündəliyi  üzrə  mate-
riallarla  iş  günləri  saat 10 .00-dan 18 .00-dək, səhmdar cəmiyyətin 
Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsində   yerləşən inzibati binasında 
səhmdar cəmiyyətin direktoruna müraciət etməklə tanış ola bilərlər.

Yığıncaqda iştirak etmək vacibdir.
Ünvan- Xudat şəhəri, Müqtədir qəsəbəsi.

Müşahidə şurası

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Tərtər rayonunun işğal altında 
olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayo-
nunun Acarlı, Yusifcanlı, Cəbrayıl 

rayonunun Nüzgar kəndləri yaxınlı-
ğında, həmçinin Goranboy, Tərtər və 
Ağdam rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub.

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Saatlı 
Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 
digər alış və xidmətlərin, xüsusi geyimlərin  
satın alınması üçün təkliflər sorğusu elan edir

Təkliflər 15 may 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 16 may 2019-cu il saat 12.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs - Mətləb Hüseynov, telefon - 02128-5- 34-06.
Ünvan-Saatlı şəhəri, Qara Qarayev küçəsi 5.

Tender komissiyası

Səbail Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
ödənişli ictimai işlərə cəlb edilmiş işçilərin xüsusi geyim, 
inventar (225200 xərc maddəsi üzrə) və mal-materiallarla 

(225413 xərc maddəsi üzrə) təmin edilməsinin satın alınması 
üçün təkliflər sorğusu elan edir

Təkliflər 8 may 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul olunur.
Təklif zərfləri 10 may 2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs-Xanzadə Həsənova, telefon 493-55-43.
Ünvan- Bakı, Xaqani küçəsi 65.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin 
qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin qəsəbə Şəhidlər xiyabanında abadlıq işlərinin 
aparılmasının satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Lot-1. 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin 

qəsəbə Şəhidlər xiyabanında abadlıq 
işlərinin aparılmasının satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun 
yuxarıda göstərilən lot üzrə öz yazılı tender 
təkliflərini möhürlənib imzalanmış ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

 Tender təkliflərinin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

-sərfəli tender təklifinə,yüksək 
keyfiyyətə,müqavilənin vaxtında yerinə 
yetirilməsinə və iddiaçının maliyyə 
vəziyyətinə.

 Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 

imkanlarına malik olmalıdırlar.
 Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir.
 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-

ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin 
qəsəbəsi, Q.Qarayev küçəsi 10 nömrəli 
ünvandan ala bilərlər.

 Əlaqələndirici şəxs-Əliyev Ramil 
Dilavər oğlu.

 İştirak haqqı 290 manatdır.
 Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İcra 

Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə 
Nümayəndəliyi 

 VÖEN - 2900329461 
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod - 210005

 VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
 S.W.I.F.T. BIK - CTREAZ 22
 H/h- AZ 84 

CTRE00000000000002516632
 Büdcə təşkilatının kodu -142340
 Fond -7Y
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət,
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi,
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır),

-tender təklifi dəyərinin 1% həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır),

-podratçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı,

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

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri 27 may 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş,ikiqat 
zərfdə, Bank təminatı və tender təkliflərini 
isə 30 may 2019-cu il saat 18.00-a kimi 
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvanda Hacı Zeynalab-
din qəsəbə İcra Nümayəndəliyinə təqdim 
etməlidirdər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

 İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-cu il 
saat 15.00-da yuxarıda göstərilən ünvan-
da açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Dövlət başçısının fərmanı  
sahibkarların və Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun problemlərini həll edəcək

– İlk sualımız təbii ki, bu isla-
hatlarla bağlı olacaq. Necə düşü-
nürsünüz, son dövrün islahatları 
iqtisadiyyatımızın inkişafına nə 
kimi töhfələr verəcək?

– Möhtərəm Prezident cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar 
ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafında 
yeni bir səhifə açıb. Azərbaycanda 
özəl sektorun, sahibkarlığın in-
kişafı dövlət başçısının əsas 
prioritetlərindəndir. Biznes mühitinin 
bütün sahələri, xüsusilə biznesə 
başlama, tikinti üçün icazələrin 
alınması, maliyyə mənbələrinə çıxış 
imkanlarının artırılması, əmlakın 
qeydiyyatı, xarici ticarətin aparılması 
istiqamətində qəbul edilən önəmli 
qərarlar ölkəmizdə sahibkarlığın 
cəlbediciliyini artırıb. Sahibkarlıq 
sahəsində lisenziya və icazələr 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, inves-
tisiya layihələrinin güzəştli şərtlərlə 
kreditləşdirilməsi, sahibkarlıq 
subyektlərində aparılan yoxlamaların 
2021-ci ilədək dayandırılması, inves-
tisiyaların və ixracın təşviqi, vergi, 
gömrük sahəsində islahatlar və digər 
tədbirlər son illərdə sahibkarlığın inki-
şafına çox böyük dəstək olub. Həyata 
keçirilən islahatlar ölkəmizin inkişaf 
etdirilməsinə, insanların rifah halının 
daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlib. 

– Mayis müəllim, geridə qoydu-
ğumuz il “Mətanət A” şirkəti üçün 
hansı uğurlarla yadda qaldı? 

– “Mətanət A” şirkəti ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin xeyir-duası 
və möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyevin dəstəyi ilə ölkəmizdə 
çoxsaylı istehsal sahələri, yeni iş 

yerləri yaradıb, öz məqsədyönlü 
fəaliyyəti ilə ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafına töhfələr verib, dövlətimizin 
regional və qlobal səviyyədə 
rəqabətədavamlı və uğurlu sahibkar-
lıq nümunələrindən birinə çevrilib. 

Cənab Prezident  “Mətanət 
A” şirkətinin “Ağdağ” müasir gips 
zavodunun açılışında çıxışı zama-
nı sərhədyanı ərazilərdə istehsal 
obyektlərinin tikilməsi zərurətini 
vurğulamışdı. Biz bu tövsiyəni rəhbər 
tutaraq artıq Qazax rayonunun 
Daşsalahlı kəndində dünyanın ən 
innovativ texnologiyalarına əsaslanan 
Qazax əhəng zavodunun tikintisi-
ni başa çatdırdıq. Zavodun yaxın 
zamanda dövlət başçısının iştirakı ilə 
açılışı gözlənilir.

– Bu zavodun dünyadakı 
ən son innovativ texnologiya-
ya əsaslandığını bilirik.  Onun 
tikintisində dövlətin güzəştli 
kreditlərindən yararlandınızmı? 

– Qeyd etdiyim kimi, dövlətin 
dəstəyini hər zaman hiss etmişik.  
Qazax əhəng zavodunun tikintisi 
və avadanlıqların alınması üçün 
“Mətanət A” şirkətinin öz vəsaitindən 
əlavə, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 
tərəfindən də kredit ayrılıb, kredit 
müvəkkil bank olaraq “DəmirBank” 
ASC vasitəsilə verilib. 

– “DəmirBank” ASC-nin lisenzi-
yasının ləğv edilməsi bu məsələ ilə 
bağlı çətinlik yaratdımı?

– Bəli, yaratdı. “DəmirBank” 
ASC-nin bank lisenziyasının ləğvi 
səbəbindən Sahibkarlığın İnkişa-
fı Fondu tərəfindən verilən kredit 
də daxil olmaqla Kredit Portfeli-
nin sağlam banka köçürülməsi ilə 
əlaqadar problemlər yarandı ki, bu 
da şirkətimizin gələcək layihələrinin 
icrasını şübhə altına qoyurdu. Lakin 
Prezidentin müvafiq fərmanı bu 
problemimizin həllinə kömək oldu. 

Belə ki, möhtərəm Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin 31 iyul  2018-
ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikası Sahib-
karlığın İnkişafı Fondu”nun (SİF) 
vəsaitindən istifadə Qaydası”nın 
3.6 bəndinə əsasən, Fondun vəsaiti 
hesabına maliyyələşdirilən kredit port-
felini ləğvetməyə məruz qalmış bank-
dan digər müvəkkil banka keçirilməsi 
üçün məhkəməyə müraciət etmək 
səlahiyyəti Sahibkarlığın İnkişafı 
Fonduna verildi. Bu səlahiyyətindən 
istifadə edərək, Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondu məhkəməyə müraciət etdi. 
Məhkəmə  Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin bu fərmanını əsas 
götürərək kredit portfelimizin tam 
həcmdə “Dəmirbank” ASC-dən “Pa-
şabank” ASC-yə köçürülməsinə dair 
ədalətli qərar qəbul etdi. 

Sözügedən fərman, həmçinin hər 
zaman özəl sektorun, sahibkarlığın 
inkişafına xüsusi diqqət və qayğı ilə 
yanaşan möhtərəm  Prezidentimiz 
cənab İlham Əliyevin bu sahayə 
verdiyi önəmin göstəricisi idi. Bu 
fərmanla, həmçinin Sahibkarlığın İn-
kişafı Fondunun vəsaitinin də qorun-
ması təmin olundu. Cənab Prezident 
çıxışlarında dəfələrə bəyan edib ki, 

sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanın 
ümumi inkişafının əsas şərtidir və 
hər bir dövlət qurumu sahibkarlığın in-
kişafına dəstək göstərməlidir. İnanırıq 
ki, “Dəmirbank” ASC-nin ləğvedicisi 
Əmanətlərin Siğortalanması Fon-
du da dövlət başçımızın fərmanını 
əsas tutaraq çıxarılan bu  məhkəmə 
qərarının icrasını təmin edəcək, kredit 
portfelimizi tam həcmdə “Paşa-
bank” ASC-yə köçürəcək, bununla 
da şirkətimiz tərəfindən həyata 
keçiriləcək yeni istehsal layihələrinin 
icrasına maneələr aradan qalxmış 
olacaq, regionlarda yeni iş yerləri açı-
lacaq və son  nəticədə  Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondunun vəsaitləri səmərəli 
şəkildə yenidən sahibkarlığın inkişafı-
na yönələcəkdir. 

– Bu məhkəmə qərarının icrası 
nə qədər vaxt aparacaq?

– Möhtərəm Prezident İlham 
Əliyevin sahibkarlığın inkişafı siyasəti 
bütün dövlət qurumları tərəfindən 
davamlı olaraq dəstəklənir. Hesab 
edirik ki,  sözügedən qurum da dövlət 
başçımızın iqtisadi sahədə siyasətinə 
öz töhfəsini verəcək. 

– Mayis müəllim, 2019-cu 
ildən gözləntiləriniz necədir? 
Ümumiyyətlə, şirkətin yaxın pers-
pektiv üçün nə kimi planları var?

– Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, 
müəyyən problemlər layihələrimizin 
icrasını ləngidirdi. İnanırıq ki, bu 
problemimiz də uğurlu həllini tapacaq 
və biz də iqtisadiyyatımızın inkişafına 
töhfə verməkdə davam edəcəyik. 
“Dəmirbank” ASC-nin ləğvedicisi 
Əmanətlərin Siğortalanması Fondu 
tərəfindən kredit portfeli tam həcmdə 
“Paşabank” ASC-yə köçürüldükdən 
sonra biz ilk növbədə Mineral Yun 
Zavodunun tikintisini başa çatdıraca-
ğıq. “Mətanət A” şirkəti olaraq bundan 
başqa 2019-cu ildə Zənginləşdirilmiş 
Kvars Qum zavodu layihəsini və 
digər yeni layihələrin icrasını başa 
çatdırmaqla istehsal sahələrini 
genişləndirmək və yeni iş yerləri ya-
ratmaq əsas hədəflərimizdəndir. 

– Sabah ölkəmizdə Sahibkarlar 
Günü qeyd olunacaq. Bu əlamətdar 
günlə bağlı fikirlərinizi bilmək ma-
raqlı olardı.

– Möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyev tərəfindən Sahibkar-
lar Gününün təsis edilməsi dövlət  
başçısının sahibkarlığa, özəl sektora 
verdiyi yüksək dəstəyin ifadəsidir. 
Mən bütün sahibkarları Sahibkarlar 
Günü münasibətilə ürəkdən təbrik 
edir, ölkəmizin inkişafı istiqamətində 
işlərində uğurlar arzulayıram. 

“Xalq qəzeti”

Müdafiə Nazirliyi: Düşmən sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub

 “Oş – Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” 

Açılış mərasimindən əvvəl 
Qırğızıstanın Oş şəhərinin 
meri Taalaybek Sarıbaşov 
şəhərin "Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı" elan 
olunması ilə əlaqədar keçirilən 
tədbirlərdə iştirak etmək üçün 
buraya gələn xarici qonaqlar-
la görüşüb. Görüşdə türkdilli 
dövlətlər arasında əlaqələrin 
daha da dərinləşdirilməsi 
məsələlərindən danışılıb.

Sonra TÜRKSOY-un 
baş katibi Düsen Kaseinov, 
Qırğızıstanın mədəniyyət, 
informasiya və turizm na-
ziri Azamat Jamankulov, 
Azərbaycanın mədəniyyət 
nazirinin müavini Rafiq Bay-
ramov Türkiyə və Qazaxıs-
tanın mədəniyyət nazirlərinin 
müavinləri Əhməd Xaluk 

Dursun və Eldos Ramazanov, 
Özbəkistan, Türkmənistan və 
digər ölkələrin nümayəndələri 
Oşun "Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı" seçilməsi 
münasibətilə təbriklərini çatdı-
rıblar.

Açılış mərasimində Qırğı-
zıstan Prezidenti Sooronbay 
Jeenbekov mərasimdə çıxış 
edərək ölkəsində yaşayan 
xalqları təbrik edib, qədim Oş 
şəhərinin “Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” elan 
olunmasından qürur duyduğu-
nu bildirib. Prezident bu qədim 
şəhərin tarixi abidələri və ta-
nınmış şəxsiyyətləri haqqında 
danışıb. Dövlət başçısı deyib 
ki, bu bayrama Azərbaycan, 
Türkiyə, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Türkmənistan, 
Rusiya, Serbiya, Bosniya və 
Herseqovina, Makedoniya və 
digər ölkələrdən incəsənət 

ustaları qatılıblar.
TÜRKSOY-un baş katibi 

Düsen Kaseinov bildirib ki, 
Oş şəhərinin üç min ildən 
artıq yaşı var və Böyük İpək 
Yolu üzərində yerləşdiyindən 

onun zəngin mədəniyyəti və 
ənənələri formalaşıb.

Tədbirdə  TÜRKSOY-un 
üzvü olan və digər ölkələrin 
incəsənət ustalarının iştirakı 
ilə böyük konsert proqramı 
təqdim olunub.

“Oş – Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” layihəsi 
çərçivəsində tədbirlər da-
vam edib. Sözügedən layihə 
çərçivəsində türk dövlətlərinin 
etnofestivalı keçirilib. Fes-
tivalda Oş vilayətinin bütün 
rayonları öz adət-ənənələrini, 
mətbəx nümunələrini, 
geyimlərini və musiqilərini 
təqdim ediblər. “Manas” dan 
parçalar söyləyiblər. Həmçinin 
iştirakçı ölkələrin də musiqiləri 
səsləndirilib.

M.MEHDİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Qırğızıstanda “Oş 
– Türk dünyasının 
mədəniyyət paytaxtı” 
layihəsinin rəsmi açılış 
mərasimi keçirilib. 
Azərbaycanı bu 
tədbirdə mədəniyyət 
nazirinin müavini Rafiq 
Bayramovun rəhbərliyi 
ilə nümayəndə heyəti 
təmsil edib.Bu  barədə  
Mədəniyyət Nazirliyinin 
mətbuat  xidməti 
məlumat yayıb.

Nəsimi poeziyası 
tələbələrin bədii qiraətində

 � Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Universitetinin (ADMİU) təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə keçirilən, respublikanın ali məktəb 
tələbələrinin böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyinə həsr 
olunmuş Nəsimi poeziyasının bədii qiraəti üzrə 
müsabiqəsi başa çatmışdır. Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində  iki ay davam edən bədii qiraət 
yarışmasına yekun vurulmuş, qaliblər təntənəli 
surətdə mükafatlandırılmışlar.

Müsabiqənin iştirakçıları 
arasında ADMİU-nun səhnə 
danışığı kafedrasının do-
senti, Əməkdar artist Ağalar 
Bayramovun yetirmələri olan 
tələbələr xüsusi seçilmişlər. 
Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin rektoru Ceyran 
Mahmudovanın rəhbərlik 
etdiyi nüfuzlu münsiflər 
heyətinin qərarı ilə I yerə 
tanınmış bədii qiraət ustası-
nın rəhbərliyi ilə müsabiqəyə 
hazırlaşmış ADMİU-nun dram 
rejissoru ixtisası üzrə 4 kurs  
tələbəsi  Ümid Abbasov və  
III yerə teatr və kino aktyoru 
ixtisasi üzrə I kurs  tələbəsi 

Sabirə Abdullayeva layiq 
görülmüşlər.

İkinci yer isə  ADMİU-
nun səhnə danışığı kafed-
rasının dosenti, Əməkdar 

artist Mahirə Yaqubovanın 
yetirməsi olan teatr və kino 
aktyoru ixtisası üzrə 4 kurs 
tələbəsi Novruz Şahverdiyevə 
verilmişdir.

Nəsimi poeziyasına həsr 
olunmuş respublika tələbə 
bədii qiraəti müsabiqəsi 
qaliblərinin nümunəvi çıxış-
ları və tanınmış sənətçilərin 

ifasında  Nəsiminin sözlərinə 
yazılmış musiqilərlə başa 
çatmışdır. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

 � Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı, qeyri-
neft ixracının həcminin artırılması ölkəmizdə son illər həyata 
keçirilən iqtisadi siyasətin əsasını təşkil edir. Bu uğurlu 
siyasətin nəticəsi olaraq son 15 ildə qeyri-neft sektorunda  3 
dəfəyə yaxın artım qeydə alınıb. Müasir dövrün çağırışlarına 
uyğun olaraq son vaxtlar ölkəmizin daha da inkişafına 
yönələn  ciddi islahatlar həyata keçirilir. Sahibkarlar Günü 
ərəfəsində ölkəmizin aparıcı sahibkarlıq nümunələrindən biri 
olan “Mətanət-A” şirkətinə son dövrün mühüm islahatlarının 
sahibkarlığın inkişafına və yeni istehsal sahələrinin 
yaradılmasına təsirinin dəyərləndirilməsi ilə bağlı müraciət 
etdik. Şirkətin İnvestisiya Layihələri üzrə vitse-prezidenti Mayis 
Qasımov suallarımızı cavablandırdı. 

“Mətanət A” şirkətinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun krediti hesa-
bına maliyyələşən və  “Dəmirbank”ASC-nin lisenziyasının ləğvinə görə 
tikintisi yubanan yeni istehsal layihələri, nəhayət ki, yaxın zamanda 
tamamlanacaq və regionlarımızda yeni iş yerləri açılacaq.



24 aprel 2019-cu il, çərşənbə 11
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Teatr və konsert müəssisələri 

üçün İPOS sistemi ilə işləyən xüsusi cihazlı 
turniketlərin satın alınması.

Lot -2. Teatr və konsert müəssisələri 
üçün İPOS sistemi ilə işləyən xüsusi 
cihazlı turniketlərin quraşdırılmasının satın 
alınması.

 Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
və mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik 
iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124939385
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respub-

likası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 
84, Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78C-

TRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı 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 olma-
lıdır);

- tender təklifi qiymətinin 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-ol-
maması 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 15 may 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
23 may 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 24 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Publik Hüquqi Şəxs

kağızkəsən avadanlıqların satın alınması üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kağızkəsən avadanlıqların satın 

alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda 
göstərilən məbləğdə iştirak haqqını hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 
M.Müşfiq küçəsi 1M nömrəli ünvandan ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 500 manatdır.
Təşkilat- Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs 
(VÖEN-1304673921)

Bank-“Azər-Türk bank” ASC-nin Müştəri 
Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan- Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193.

Kod- 507699
VÖEN (bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı 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 müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

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

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş 
surətləri);

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik 
olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən 
sənəd;

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün 

potensial imkanları və maddi-texniki bazası 
haqqında yazılı məlumat.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 14 
may 2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 24 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzinə (ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Ya-
samal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 27 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq 
sənədi təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, tele-
fon- 502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks- 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasamal 

rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

 Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi “Azİntelecom” MMC 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1 . “Şəbəkə Təhlükəsizliyi (Fi-

rewall) həlləri üçün avadanlığın” satın 
alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib im-
zalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli (əlaqələndirici şəxslər - Kamil 
Bektaşidən və Vüqar Yəhyazadədən) 
telefon -012 200 00 74/72 ) ünvandan 
ala bilərlər .

İştirak haqqı 1000 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-

AZ76NABZ01350100000000094944
S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı 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 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

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

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət  
satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 29 may 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 10 iyun 
2019-cu il saat 17.00-a kimi, Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 11 iyun 2019-
cu il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 , “AzInte-
lecom” MMC-nin inzibati binasında 
açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Hacı Zeynalabdin 
qəsəbə İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin qəsəbəsinin küçə və yollarının asfalt örtüyünün təmiri işlərinin satın alınması üçün 

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
 Tender 1 lot üzrə keçirilir.
 Lot -1. 2019-cu ildə Hacı Zeynalabdin 

qəsəbəsinin küçə və yollarının asfalt örtüyünün 
təmiri işlərinin satın alınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası qanununa uyğun yuxarıda göstərilən 
lot üzrə öz yazılı tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış ikiqat bağlamada yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

 Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-sərfəli tender təklifinə, yüksək keyfiyyətə, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsinə və 
iddiaçının maliyyə vəziyyətinə.

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

 Müqavilə il ərzində yerinə yetirilməlidir.

 Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt 
şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Q.Qarayev 
küçəsi 10 nömrəli ünvandan ala bilərlər.

 Əlaqələndirici şəxs- Əliyev Ramil Dilavər oğlu.
 İştirak haqqı 290 manatdır.
 Təşkilat- Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti 

Başçısının Hacı Zeynalabdin qəsəbə İnzibati 
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

 VÖEN - 2900329461 
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
 Kod - 210005
 VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ 41 NABZ 01360100000000003944
 S.W.I.F.T. BIK - CTREAZ 22
 H/h- AZ 84 CTRE00000000000002516632
 Büdcə təşkilatının kodu - 142340

 Fond - 7Y
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət,
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi,
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən son-

ra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır),
-tender təklifi dəyərinin 1% həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmalıdır),

-podratçının son bir ildə maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı,

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

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. 

 Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu-
na uyğun keçiriləcəkdir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri 27 may 2019-cu il saat 
18.00-a qədər möhürlənmiş, ikiqat zərfdə, bank 
təminatı və tender təkliflərini isə 30 may 2019-cu 
il saat 18.00-a kimi Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, 
Q.Qarayev küçəsi 10 nömrəli ünvanda Hacı 
Zeynalabdin qəsəbə İcra Nümayəndəliyinə 
təqdim etməlidirdər.

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 31 may 2019-cu il saat 
15.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaq-
dır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Bakımexanizasiyanəqliyyat” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

25 may 2019-cu il saat 11.00-da 
“Bakımexanizasiyanəqliyyat” ASC səhmdarlarının 
növbəti ümumi yığıncağı Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, Babək prospekti 33A nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi :
• “Bakımexanizasiyanəqliyyat” ASC-nin 2018-

ci maliyyə ili üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
nəticələrinin təsdiqi.

• Digər cari məsələlər.

“Kəpəz Mehmanxana” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Kəpəz Mehmanxana” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 10 iyun 2019-
cu il saat 10.00-da cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda keçiriləcəkdir.

Müşahidə şurası tərəfindən gündəliyə aşağıdakı məsələlər verilir:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirə ediləcək sənədlərlə hər həftənin iş günləri saat 

13.00-dək cəmiyyətə gəlməklə tanış ola bilərlər.
Ünvan- Gəncə şəhəri, Cavadxan küçəsi 1.
Əlaqə telefonu-(022) 266 – 60 – 13 .

Müşahidə şurası

“Mingəçevir Ağac Emalı” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Mingəçevir Ağac Emalı” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 10 iyun 
2019-cu il saat 15.00-da cəmiyyətin yerləşdiyi binada keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il maliyyə balansının təsdiqi.
2. Cəmiyyətin yeni direktorunun seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Ünvan- Mingəçevir şəhəri, Gəncə şossesi 8.
Səhmdarlar yığıncaqda müzakirəyə verilmiş məsələ ilə bağlı sənədlərlə hər həftənin iş 

günləri cəmiyyətə gəlməklə tanış ola bilərlər.
Əlaqə telefonu- 051-306-66-98.

Müşahidə şurası

B İ L D İ R İ Ş
“AXA MBASK Sığorta 

Şirkəti” ASC bildirir 
ki, cəmiyyətin baş 
ofisi 2019-cu il aprelin 
1-dən etibarən onun 
hüquqi ünvanı olan Bakı 
şəhəri, Nəsimi rayonu, 
Həzi Aslanov küçəsi 
80/9 nömrəli ünvana 
köçmüş və hazırda 
həmin ünvanda fəaliyyət 
göstərir. 

B İ L D İ R İ Ş
 “Xalq qəzeti” nin 30 mart 

2019-cu il tarixli nömrəsində 
Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət İmtahan Mərkəzi pub-
lik hüquqi şəxs tərəfindən 
imtahan zalları üçün qablaş-
dırılmış içməli suyun satın 
alınması ilə əlaqədar dərc 
edilmiş kotirovka sorğu-
sunda “ALİVE-RR” MMC 
qalib elan olunmuş və həmin 
MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Teatr–konsert müəssisələrində 

quraşdırılmış qazanxana və havanlandır-
ma sistemlərinə illik texniki xidmətin satın 
alınması.

Lot-2. Muzey müəssisələrində qu-
raşdırılmış qazanxana və havanlandırma 
sistemlərinə illik texniki xidmətin satın 
alınması.

 Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
və mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik 
iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
lot üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124932895
 Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Respubli-

kası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 84, 
Hökumət evi, III mərtəbə.

VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE00000000000002178501
Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 

VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142340
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- son 5 ilin iştirak göstəricisi haqqında 

arayış;
- son 5 ilin maliyyə dövriyyəsi haqqında 

arayış; 
- 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 olmalı-
dır);

- tender təklifi qiymətinin 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-ol-
maması 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;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 29 may 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
6 iyun 2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 7 iyun 2019-cu il saat 11.00-
da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. X Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər 

Festivalının təşkili işlərinin (festival proq-
ramının tərtib edilməsi, videoçarxın ha-
zırlanması, reklam və çap məhsullarının 
nəşri, mükafat və diplomların hazırlan-
ması, münsiflər heyəti və qonaqların 
dəvət olunması, onların otel və nəqliyyat 
məsələlərinin, eləcə də festivalın açılış 
və bağlanış mərasimlərinin təşkili və bədii 
tərtibat işləri) satın alınması.

Tender iştirakçıları öz tender 
təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etməlidirlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara, mütləq şəkildə müvafiq 
sahə üzrə spesifik iş təcrübəsinə malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 100 
(yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu əldə edə bilərlər.

Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan Res-
publikası, Bakı şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli 
küçəsi 84, Hökumət Evi.

Telefon- +99412 498 97 82 
VÖEN- 1700015381

H/h- AZ78C-
TRE00000000000002178501

Bank rekvizitləri-
Bankın adı- Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T.- CTREAZ22
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142230
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı 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 qiymətinin 1%-i 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqa-
nından 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.

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 təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 may 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 24 may 2019-cu il saat 17.00-
dək təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 27 may 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası



24 aprel 2019-cu il, çərşənbə12

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com

BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:

AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282

7426

1368

40 qəpik

Macarıstan

Diplomatik qalmaqal
Sloveniyanın “Mladi-

na” qəzetində dərc olun-
muş material Lyublyana 
ilə Budapeşt arasında dip-
lomatik qalmaqal yaradıb. 
Bildirilir ki, Avropa Xalq 
Partiyası çərçivəsində 
Macarıstanın “Fides” 
Partiyasının Sloveniya-
nın ifrat sağçı qüvvələri 
tərəfindən dəstəklənməsi 
məsələsinə toxunulur. 
Məqalədə Macarıstanın 
Baş naziri Viktor Orbanın 
“hayl” nasist salyutu ilə 
təsvir olunan karikaturası dərc edilib.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Rumıniya 

İşçi qüvvəsi çatışmır
Rumıniya yaxın 

illərdə ölkəyə 
1 milyon işçi 
qüvvəsi cəlb etmək 
niyyətindədir. Bu 
açıqlama ilə Rumı-
niyanın Pakistan-
dakı səfiri Nikolae 
Qoya çıxış edib. O 

deyib ki, Rumıniyada yaşanan işçi qüvvəsi böhranı 
səbəbindən ölkəyə sürücülər, həkimlər, mühəndislər, 
kompüter texnologiyası mütəxəssisləri, inşaatçılar 
cəlb olunacaq. Bu il Rumıniya 20 min əcnəbini ölkədə 
bir sıra sahələrdə işləmək üçün qəbul edəcək.

Xəbəri BBC verib.

Botsvana 

Ən şəffaf almaz
Botsvanada 

dünyanın ikinci 
ən böyük almazı 
tapılıb. Bildirilir 
ki, ölçüsü 41,1 
karat olan almaz 
Okavanqo Almaz 
Şirkətində təqdim 
olunub. Bu, ölkənin 
almaz mədənlərində 
indiyədək tapılan ən qiymətli daşdır. “Okavango Blue” 
adı verilən nadir daşın fərqləndirici xüsusiyyəti onun 
indiyədək tapılmış ən şəffaf almaz olmasıdır. 

Məlumatı CNN yayıb.

Yaponiya 

“Pajero” dövrü bitir
“Mitsu-

bishi” şirkəti 
populyar “Mit-
subishi Pajero” 
avtomobilinin 
ölkə daxilində 
satışını da-
yandırır. Buna 
səbəb ötən il 
daxili bazarda 
bu avtomobilə 

tələbatın azalmasıdır. Belə ki, 2018-ci ildə şirkət Yapo-
niyada cəmi bir neçə yüz ədəd bu avtomobildən sata 
bilib. Şirkətin açıqlamasına görə, gələn ildən həmin 
avtomobil yalnız xarici bazarlara ixrac ediləcək.

Xəbəri “AutoCar” verib.

İtaliya 

“Yuventus”un uğur estafeti
“Yuventus” 

futbol klubunun 
baş məşqçisi 
Massimiliano 
Alleqri dün-
ya futbolu 
tarixində eyni 
klubla ardıcıl 
5 dəfə çem-
pion olmağı 
bacaran ikinci 
baş məşqçidir. 
Xatırladaq ki, 
“Yuventus” İta-
liya çempionatının 33-cü turunda “Fiorentina”nı 2:1 
hesabı ilə məğlub edərək, çempionluğunu elan edib. 

Xəbəri AS verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 24-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi 
gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə 
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 
Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecə 
5-8, gündüz 11-15 , Bakıda gecə 6-8, 
gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer 
təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə 
sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 
55-65 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, 
yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 0-4 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, gündüz 11-16 
dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında gün ərzində bəzi 
yerlərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Şərq küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə 
şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 3-7, gündüz 9-14 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 1-5, 

gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 
0-3 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, a yağış 
yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 4-7, gündüz 13-18 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüz bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-8, 
gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 
1-4 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti 
olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Azərbaycan Dillər Universitetinin professor-

müəllim heyəti və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 
universitetin ümumi işlər üzrə prorektoru Tural 
Cəlilova

BİBİSİNİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər. 

Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti 
özünün inzibati binasının cari təmiri 

işlərinin satın alınması üçün  
kotirovka sorğusu elan edir

Təkliflər 8 may 2019-cu il saat 17.00-dək qəbul 
olunur.

Təklif zərfləri 10 may 2019-cu il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

Əlaqələndirici şəxs- Sənan Mustafayev, telefon 
5-12-05.

Ünvan- Ağstafa şəhəri, Hüseyn Arif küçəsi 3.

Amerikalı turistlərə xəbərdarlıq

 � ABŞ Dövlət Departamenti hazırda Şri-
Lankada olan və bu ölkəyə səyahət planlaşdıran 
amerikalı turistlərə xəbərdarlıq edib ki, adada yeni 
terror aktları baş verə bilər. Bu barədə “Reuters” 
agentliyi məlumat yayıb.
Mənbə qeyd edir ki, Dövlət Departamenti amerikalıları “daha 

ehtiyatlı” olmağa çağırıb. “Terrorçu qruplar Şri-Lankada mümkün 
hücumları planlaşdırmaqda davam edirlər. Onlar turizm obyektlərini, 
nəqliyyat qovşaqlarını, bazarları, ticarət mərkəzlərini, yerli hakimiyyət 
orqanlarını, otelləri, klubları, restoranları, dini icmaları, parkları, iri 
idman və mədəniyyət tədbirlərini, təhsil müəssisələrini, aeroportları 
və digər ictimai yerləri hədəf seçərək xəbərdarlıq etmədən hücu-
ma keçə bilərlər”, - deyə ABŞ xarici siyasət idarəsinin bəyanatında 
bildirilib.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Tərəflər bir-birini əhalinin 
sıx məskunlaşdığı yaşayış 
məntəqələrinə uzaqvuran 
toplardan atəş açmaqda 
günahlandırırlar. Hər iki 
tərəfdən ölən və yaralanan-
ların olduğu bildirilir. Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatının 
məlumatına əsasən, bu il 

aprel ayının 4-dən başla-
nan silahlı münaqişədə 254 
insan həlak olub, 1,2 mindən 
çox sakin müxtəlif dərəcəli 
xəsarətlər alıb. 

Son günlər Liviya paytax-
tını tərk etməyə vadar olan 
ailələrin sayı sürətlə artır. 
BMT-nin Qaçqınların İşi üzrə 

Ali Komissarlığından medi-
aya bildiriblər ki, Tripolinin 
32 min sakini daimi yaşayış 
yerindən qaçaraq məcburi 
köçkünə çevrilib. 

Bu arada Tripolidə baş 
nazir Saracın tərəfdarları 
feldmarşal Xəlifə Həftərin 
hərəkətlərinə qarşı etiraz 
nümayişi keçiriblər. Tədbir 
iştirakçıları, eyni zamanda 
Misir Prezidenti Əbdül-
Fəttah əs-Sisinin əleyhinə 
şüarlar səsləndiriblər. 
Misirin dövlət başçısı Həftəri 
dəstəkləməkdə günahlandı-
rılır.

Bazar ertəsi Faiz 
Sarac “Mond” qəzetinə 
müsahibəsində isə Fran-
sa Prezidenti Emmanuel 
Makronu Liviyanın legitim 
hökumətinə lazımi dəstək 
verməməkdə suçlayıb. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Tripoli ətrafında döyüşlər qızışır

Dünən paytaxt Tripoli şəhəri ətrafında 
Faiz Saracın başçılıq etdiyi Milli Həmrəylik 
Hökumətinin hərbi birləşmələri ilə qiyamçı Li-
viya Milli Ordusunun qüvvələri arasında kəskin 
döyüşlər baş verib. Bu barədə yerli mənbələrə 
istinadən “Euronews” agentliyi məlumat yayıb. 

Məlumatda bildirilir ki, 
ABŞ Prezidenti səfər zamanı 
Bukinqem sarayını ziyarət 
etmək niyyətindədir. Bundan 
başqa, Amerika liderinin 

iyunda həmçinin Fransaya 
səfəri planlaşdırılır.

Xatırladaq ki, ABŞ dövlət 
başçısının Britaniyaya 
bundan əvvəlki səfəri 13 iyul 

2018-ci il tarixinə təsadüf 
edib.

Qeyd edək ki, aprel 
ayının əvvəlində “The Sun-
day Times” qəzeti kraliça 
II Yelizavetanın D.Trampı 
Birləşmiş Krallığa dəvət 
edəcəyi barədə məlumat 
vermişdi.

Məlumat üçün deyək ki, 
ABŞ Prezidentinin Böyük 
Britaniyaya baş tutacaq 
səfəri haqqında dəqiq rəsmi 
məlumat qarşıdakı 48 saat 
ərzində elan edilə bilər.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Donald Tramp iyunda 
Britaniyaya səfər edəcək

ABŞ Prezidenti Donald Tramp iyun ayın-
da Böyük Britaniyaya dövlət səfəri edəcək. 
Bu barədə “Sky News” telekanalı məlumat 
yayıb.

Məlumata görə, qatar 
Xasan stansiyasında az 
müddət dayandıqdan sonra 
Vladivostoka yola düşəcək. 
Primorskdakı bu stansiya-
da Rusiya-Koreya dostluq 
evi var, onu “Kim İr Senin 
evi” adlandırırlar. Ev Şimali 
Koreya liderinin 1986-cı ildə 
SSRİ-yə səfəri ərəfəsində ti-
kilib. Vaxtilə Rusiyaya səfərə 
gələn KXDR liderləri Kim İr 
Sen və Kim Çen İr bu evi 
ziyarət ediblər. 

Şimali Koreya 
mətbuatının yaydığı 
məlumata görə, Kim Çen In 
dünən yola düşüb və 700 
kilometrlik məsafəni 10-15 
saata qət edərək bu gün 

Vladivostoka çatacaq. Onun 
Rusiya Prezidenti ilə görüşü 
isə aprelin 24-25-də baş 
tutacaq. 

Gözlənilir ki, Putin Kim 
Çen Inla aprelin 26-27-də 
Pekində keçiriləcək “Bir 
kəmər-bir yol” beynəlxalq 
konfransı ərəfəsində yolüstü 
görüşəcək. Bu, 2001-ci ildə 
Rusiyanın sabiq Prezidenti 
Dmitri Medvedevlə KXDR 
lideri olmuş Kim Çen İrin 
görüşündən 8 il sonra iki lider 
arasında ilk təmas olacaq. 

“KXDR-in “Çoson İlbo” 
qəzetinin verdiyi məlumata 
görə, dünən Kim Çen Inın 
bacısı Kim Yö Çjon görüşlə 

bağlı hazırlıq işlərini görmək 
üçün artıq Vladivostoka 
gəlib. Cənubi Koreyanın 
“Rönxap” agentliyi isə görüş 
ərəfəsində bildirmişdi ki, iki 
lider arasında sammit Mosk-
vada deyil, Vladivostokda 
baş tutacaq.

Vladivostok dəmir yolu 
vağzalının əməkdaşı isə RİA 
“Novosti”yə deyib ki, KXDR 
liderinin işlər idarəsinin 
müdiri Kim Çxan Son vağzal 
ətrafında təhlükəsizliyin 
təminatı ilə maraqlanıb. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Rusiya və KXDR liderləri 
Vladivostokda görüşəcəklər 

Şimali Koreya lideri Kim Çen 
In Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putinlə görüşmək üçün bu gün 
Vladivostoka gəlir. Onu gətirən 
zirehli qatar əvvəlcə Rusiyanın 
Xasan sərhəd stansiyasında 
dayanacaq. Məlumatı RİA 
“Novosti” verib. 

Filippində iki güclü zəlzələ
İki gündür ki, Filippində zəlzələ baş verir. Əvvəlcə Luson 

adasında 6,3 bal, sonra isə Taklobandan 76 kilometr şimal-
qərbdə yerləşən Samar adasında 6,6 bal gücündə zəlzələ baş 
verib.

Rusiya Elmlər Akademiyası Geoloji Xidmətinin Altay- 
Sayan filialının məlumatına görə, təbii fəlakət nəticəsində həlak 
olanlar və xəsarət alanlar var. Yerli hakimiyyət orqanları ölkədə 
təbii fəlakət elan ediblər. Ən çox ziyan isə Pampakha əyalətinə 
dəyib.

Təbii fəlakət zonasında xilasedicilər və həkimlər işləyirlər.
Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Neftin qiyməti 
bahalaşmaqda davam edir

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti baha-
laşmaqda davam edir. Londonun “İCE” Birjasının 
məlumatına görə, “Brent” markalı neftin bir bareli 
74,42, Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına görə, 
Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” markalı 
neftinin bir bareli 73,80, Azərbaycanın “AzeriLight” 
markalı neftinin bir bareli 75,94 dollar olub.

Ekspertlər bildiriblər ki, əgər ABŞ-ın başqa dövlətlərin 
İran neftinin almaması haqqında verdiyi sanksiya baş 
verərsə, onda dünya bazarında “”qara qızıl”ın qiyməti 
daha da bahalaşacaq.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 

Qeyd edək ki, 
Azərbaycan Qran-prisinin 
açılışında Dövlət him-
nini gənc və istedad-
lı müğənnilərimizdən 
Bəyimxanım Vəliyeva ilə 
Nurlan Növrəsli ifa edəcəklər.

Yarışlar ərəfəsində bir-
birindən maraqlı tədbirlər 
nəzərdə tutulub. Mədəniyyət 
ocaqlarına təşrif buyuracaq 
turistlərin tamaşalara daha 
rahat şəkildə baxmaları üçün 
repertuarda olan səhnə 
əsərləri ingilis dilinə tərcümə 
olunub və subtitrlərlə təqdim 

ediləcək. Qonaqlara dünya 
dramaturgiyasının ən məşhur 
nümunələri ilə bərabər, 
Azərbaycan milli drama-
turgiyasından əsərlər də 
təqdim ediləcək. Paytaxtda 
fəaliyyət göstərən teatrlar 
maraqlı repertuar tərtib edib. 
Beynəlxalq yarış müddətində 
teatrlar repertuarındakı ən 
məşhur nümunələri təqdim 
edəcəklər. 

Musiqili Teatr “Formula-1” 
həftəsində xüsusi repertuarla 
çıxış edəcək. Aprelin 26-da 

“Kimdir müqəssir?”, 27-də 
“Arşın mal alan”, 28-də isə 
“O olmasın, bu olsun” tama-
şaları nümayiş olunacaq. 
Tamaşalar qonaqlara ingilis 
dilində subtitrlər vasitəsilə 
göstəriləcək.

Həmin günlərdə 
muzeylərimiz də idman yarı-
şının iştirakçıları və qonaqlar 
üçün açıq olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət  müəssisələri  
“Formula-1”-ə  hazırlaşır

Hər il olduğu kimi, 
mədəniyyət müəssisələri bu 
dəfə də “Formula 1” Qran-pri 
yarışlarının iştirakçıları və 
qonaqları üçün xüsusi proqram 
hazırlayır.


