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AVRO–2020-nin kuboku
Prezident İlham Əliyevə
təqdim olunub

Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tariximədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm
mərkəzlərindən biri olmuşdur. 1977-ci
ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi
hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan etmək
haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin
qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət
xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi
istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.
Azərbaycana qarşı başladığı hərbi
təcavüz nəticəsində Ermənistan Respublikası 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərini işğal
etmiş və şəhərdə xalqımızın tarixi-mədəni
irsinin məhv edilməsi siyasətini həyata
keçirmişdir.
Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi
ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il noyabrın
8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad olunmuşdur.
Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə
vurulmuş zərərin təxirəsalınmadan inventarizasiyası aparılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır. Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyi və səmərəliliyi təmin etmək üçün
Şuşada dövlət idarəetməsinə də böyük
diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəsi məhz
Şuşa rayonuna təyin edilmişdir.

Bu il iyunun 11-dən
iyulun 11-dək keçiriləcək
AVRO–2020-nin Kubok turu
çərçivəsində Avropa çempionatının kuboku Bakıya
gətirilib. Mayın 7-dən 9-dək
Bakıda nümayiş olunacaq
Avropa çempionatının
kuboku Prezident İlham
Əliyevə təqdim edilib.
UEFA-nın ilk baş katibi
olmuş, Avropa çempionatının
keçirilməsi təklifini irəli sürmüş
şəxsin şərəfinə “Anri Delone
kuboku” da adlandırılan bu
kubok turnirin final oyununda
qalib gələn komandaya təqdim
olunacaq. Kubok B
 akıdan
sonra Danimarkanın paytaxtı
Kopenhagenə aparılacaq.
Xatırladaq ki, Avropa
çempionatının 60 illik yubileyi
münasibətilə AVRO–2020-nin
oyunları müxtəlif ölkələrdə
təşkil olunacaq. A qrupunun 3
oyunu və 1/4 final mərhələsinin
1 qarşılaşması Bakı Olimpiya
Stadionunda keçiriləcək.

Tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan
xalqı üçün müstəsna mənəvi dəyərə malik
olması Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla
yanaşılmasını zəruri edir. Bu baxımdan,
Şuşada dövlət idarəetməsinin və hüquqi
tənzimləmənin daha da təkmilləşdirilməsi
şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və
qorunub saxlanmasına xidmət etməklə
yanaşı, onun daim inkişafına şərait
yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, Şuşa şəhərinin tarixi
görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin özünə
qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni
həyatına qovuşması, eləcə də Azərbaycanın
çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq
və şəhərsalma sənətinin parlaq incisi kimi
beynəlxalq aləmdə təbliği məqsədilə qərara
alıram:
1. Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası
 onstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
K
bəndini rəhbər tutaraq və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715
nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında
xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi
təqaüdü verilsin:

AZƏRTAC

Mahmudov Abduləhəd Əlisa oğlu
Mirzəhəsənov Hüseyn-Səfa
Qvaməddin oğlu
Nurzadə Əli Qayıb oğlu
Seyidov Uran Seyid Musa oğlu
Şarovskaya Natalya Yuryevna.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və
“İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci
il 28 may tarixli 707 nömrəli Fərmanına uyğun
olaraq qərara alıram:
1. Səhnə fəaliyyəti ilə bağlı aşağıdakı aparıcı
incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin mükafatları verilsin:
Abbasov Tariyel Abbasqulu oğlu
Abbasova-Budaqova Afaq Nurəhməd qızı
Abdullayev Kyazım Ənvər oğlu
Abdullayev Mətləb Fətəli oğlu
Abdullayeva Xurşud Lütfəli qızı
Abdurahmanov Yusif Fikrət oğlu
Adıgözəlov Yalçın Vasif oğlu
Ağaverdiyeva Məsməxanım Aslan qızı
Axundov Bəxtiyar Ağayar oğlu
Axundov Əbülfəz Dadaş oğlu
Aqalliyay Pellumb Mustafa oğlu
Alışova Şölə Qasım qızı
Allahverdiyev Vasif Kərim oğlu
Allahverdiyeva Naibə Siyavuş qızı
Babayeva İnarə Əhməd qızı
Babayeva Sevinc Məmmədəli qızı
Bağırov İzaməddin Zeynal oğlu
Baliyeva Natalya Gennadyevna
Barateliya Naala Raulyevna
Bayramov Salman Bayram oğlu
Bəxtiyarov Rəşad Bəhram oğlu
Butenko İqor Leonidoviç
Cəfərov Mircavad Mirqədər oğlu
Cəfərov Samir Qədir oğlu
Dadaşov Əmrah Balaxan oğlu

Dubovitskaya Mariya Aleksandrovna
Eyvazov Yasəf Alxas oğlu
Eyyubov Musa Eyyub oğlu
Əbdülsəmədova Zemfira Feyzulla qızı
Əflaki Ədilə Osman qızı
Əhmədov Cavid Təvəkkül oğlu
Əhmədov Çingiz Əli Əşrəf oğlu
Ələkbərzadə Mehriban Zaur qızı
Əliyev Sərvər Bəhlul oğlu
Əliyeva Hüsniyyə Səfər qızı
Əliyeva Münəvvər Sabir qızı
Əliyeva Nərgiz Arzu qızı
Əliyeva Şəfəq Rəsul qızı
Əlizadə Əkbər Müzəffər oğlu
Əlizadə Şəhla Seidşah qızı
Əmirbəyova Rita Cəmil qızı
Əsgərov Əli Rəhim oğlu
Əsgərov Əsgər Əkbər oğlu
Əskərov Qoçaq Məhərrəm oğlu
Əzimov Aydın Kazım oğlu
Hacıyev Əli Əliyusif oğlu
Hacıyev İlqar Xəlil oğlu
Hacıyeva Naylor Fidan Hacıağa qızı
Hacıyeva Sevil İnşalla qızı
Hacıyeva Səbinə Sabir qızı
Heybətov Anar Mithət oğlu
Həsənov Kərim Abbas oğlu
Həsənov Vidadi İsmail oğlu
Həsənova İradə Aslan qızı
Həsənova Natavan Mikayıl qızı
Həşimov Orxan İlqar oğlu
Həşimzadə Xanlar Allahverdi oğlu
Həziyev Natiq Fərzalı oğlu
Hümbətova Ülviyyə Cavanşir qızı
Hüseynli Anar Vaqif oğlu

Hüseynov Fizuli İsmət oğlu
Hüseynov Şövqi Ərəstun oğlu
Hüseynova Kamilla Fikrət qızı
Hüseynova Kəmalə Müzəffər qızı
Xanlarova Mehriban Aslan qızı
Xasiyev Nadir Şənbə oğlu
Xəlilzadə Rüfət Eldar oğlu
İbrahimov Fuad Natiq oğlu
İbrahimova Nigar Rəfael qızı
İbrahimova Səbinə Vaqif qızı
İbrahimova Şəhla İbrahim qızı
İmanov Vaxtanq Yaşar oğlu
İmanova Gülbacı Əliəkbər qızı
İskəndərova Sənubər Sabir qızı
İsmayılov Qurban İbrahim oğlu
İsmayılov Samir Süleyman oğlu
İsrafilov Fərhad Ramazan oğlu
Kazımov Nicat Mirəziz oğlu
Kərimduxt Rövşən Ramazan oğlu
Kərimov Loğman Seyfulla oğlu
Kərimova Cəmilə Rüstəm qızı
Kərimova Qərinə Rəhim qızı
Kərimova Nərgiz Faiq qızı
Qarayev Elnar Cəfər oğlu
Qasımov Məmmədsəfa Məmmədəli oğlu
Qasımov Yusif Əli oğlu
Qəhrəmanov Abbas Əhməd oğlu
Qəmbərli Ayaz Vahab oğlu
Qəmbərov Salman Hüseyn oğlu
Qəribova Nargilə Dursun qızı
Qocayev Rəhim Xəlil oğlu
Quliyev Cəmil Elşad oğlu
Quliyev Əyyub Ramiz oğlu
Quliyev Hafiz Məhərrəm oğlu
Quliyev Nihat Heydər oğlu

Quliyev Rövşən Vaqif oğlu
Quliyeva İntizar Təhməzqulu qızı
Quliyeva Qızılgül Polad qızı
Quliyeva Şəlalə Şahvələt qızı
Qurbanov Cahangir Qafar oğlu
Qurbanova Pərvanə Yaqub qızı
Mahmudov Rövşən Oqtay oğlu
Mehmandarov Mustafa Adil oğlu
Məhərrəmov Firudin Əliməmməd oğlu
Məmmədov Anar Ramiz oğlu
Məmmədov Ayşad Kamal oğlu
Məmmədov Maqsud Fazil oğlu
Məmmədov Murad Məmməd oğlu
Məmmədov Nüsrət Cəfər oğlu
Məmmədov Sabir Duman oğlu
Məmmədov Sabir Novruz oğlu
Məsimov Qurban Abdulla oğlu
Mikayılov Anar Şamil oğlu
Mir-Qasım Ayan Oqtay qızı
Mirzəyev Gülağası Ağa Hüseynoviç
Mirzəyev Rafiq İsmayıl oğlu
Mirzəyev Sücəddin Qiyas oğlu
Musayeva Şükufə İmran qızı
Mustafayev Arzu Əhməd oğlu
Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı
Nağıyev Qasım Gəncalı oğlu
Nəsirova Hicran Fətəli qızı
Nəsrullayev Həsrət Nüsrət oğlu
Novruzova Nübar Qulu qızı
Orucova Naidə Mülük qızı
Orucova Sevda Nəbi qızı
Osmanov Bəhram Məcid oğlu
Osmanov Fuad Tacəddin oğlu
Ömərov Gümrah Rza oğlu
Poladov Əkrəm Nicat oğlu

Ramazanova Nigar Azər qızı
Rəhmanov Rəhman Tofiq oğlu
Rüstəmov Nurlan İbrahim oğlu
Salamova Gülcahan Əhməd qızı
Səlimli Mirbala Seyidəsgər oğlu
Səlimov Ruslan Xanbala oğlu
Səmədov Samir Səməd oğlu
Səmədov Şükür Hacıbala oğlu
Sultanov Neymət İslam oğlu
Şərifəliyeva Səidə Vahid qızı
Şıxəliyev Ramin Tofiq oğlu
Şirinov Aslan Adil oğlu
Şirməmmədov Namis Xanmirzə oğlu
Vahabzadə Səbinə Qulam qızı
Vəliyev Nofəl Abdulməcid oğlu
Vəliyeva Nigar Natiq qızı
Yaqubova Ella İsmayıl qızı
Zeynalov Azər Zeynalabdin oğlu
Zeynalov Elnur Əli oğlu
Zəki Mehriban Mürvət qızı.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. “İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 7 may tarixli 2022 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 5, maddə 583) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il
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“Azərbaycan Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin
tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 24 fevral tarixli
2694 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasında ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə
tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin
tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 24 fevral
tarixli 2694 nömrəli Sərəncamının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 271)
1.2-ci bəndinin sonunda nöqtə işarəsi

nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun
və aşağıdakı məzmunda 1.3 – 1.7-ci
bəndlər əlavə edilsin:
“1.3. Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və
konstitusiya quruluşunun müdafiəsi
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş
şəxslərin uşaqları;
1.4. şəhid ailəsinin üzvləri;
1.5. valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar;
1.6. məcburi köçkün statusu olan
şəxslər;

1.7. I və II dərəcə əlilliyi müəyyən
edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq
imkanları məhdud 18 yaşınadək
uşaqlar.”.
2. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Asiya İnkişaf Bankının

ölkə üzrə direktoru ilə görüşüb

Mayın 7-də Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun
Bayramov Asiya İnkişaf Bankının ölkə üzrə direktoru
Kendis Makdeyqan ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov
qarşı tərəfə postmünaqişə dövründə
bölgədə mövcud olan vəziyyət, həyata
keçirilən genişmiqyaslı bərpa və

 uruculuq işləri barədə məlumat verib.
q
İşğal faktorunun aradan qaldırılması
ilə iki ölkə arasında münasibətlərin
normallaşdırılması üçün imkanların
yaradıldığını qeyd edən nazir bunun
üçün, ilk növbədə, beynəlxalq

 üququn suverenlik, ərazi bütövlüyü və
h
beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə ciddi riayət edilməsinin
zəruriliyi vurğulanıb. Üçtərəfli
bəyanatların icrası, o cümlədən,
kommunikasiya və nəqliyyat xətlərinin
açılmasından bölgənin bütün ölkələrinin
faydalanacağı qeyd olunub.
Kendis Makdeyqan təqdim olunan
məlumatların mövcud vəziyyətin ümumi
kontekstinin başa düşülməsi üçün
önəmli olduğunu bildirib. O, Azərbaycan
tərəfi ilə bu günədək bir çox sahələrdə,
o cümlədən, nəqliyyat, enerji, informasiya texnologiyaları, su və digər şəhər
infrastrukturu xidmətləri və s. sahələrdə
əməkdaşlığın həyata keçirildiyini
qeyd edib və bağlılıq sahəsinin əsas
istiqamət olaraq qaldığını vurğulayıb.
K.Makdeyqan Azərbaycanın cari il
ərzində Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi
Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq
üzrə nazirlər konfransına ev sahibliyi
edəcəyini məmnunluqla səsləndirib.
Nazir Asiya İnkişaf B
 ankının
Azərbaycanda iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi və rəqabətin
artırılması sahələrinə verdiyi dəstəyin
tərəfimizdən yüksək qiymətləndirildiyini
həmsöhbətinin diqqətinə çatdırıb.

Ceyhun Bayramov “TRACECA” Hökumətlərarası
Komissiyasının Daimi Katibliyinin Baş katibi ilə görüşüb
Mayın 6-da Azərbaycanın
xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov “TRACECA”
Hökumətlərarası Komissiyasının Daimi Katibliyinin
Baş katibi Aset Asavbayev
ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat
Xidməti İdarəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, nazir Ceyhun Bayramov
həmsöhbətinə münaqişə sonrası
bölgədə yaranan yeni reallıqlar, o
cümlədən, nəqliyyat sahəsində yaranan
imkanlar barədə ətraflı məlumat verib.
İşğal faktorunun aradan qaldırılması ilə
Azərbaycan və Ermənistan arasında
münasibətlərin normallaşdırılmasından
danışmağın mümkün olduğunu söyləyən
nazir, o cümlədən, nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılmasının nəzərdə
tutulduğu 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci
il 11 yanvar üçtərəfli bəyanatlarının icra
edilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Ceyhun Bayramov bölgənin
uzunmüddətli iztirablardan keçdiyini
və dayanıqlı sülhə ehtiyac duyduğunu
qeyd edib və bu xüsusda, bölgə ölkələri
tərəfindən həyata keçiriləcək birgə
iqtisadi və nəqliyyat layihələrinin sülhü
dönülməz edəcəyini səsləndirib.

Baş katibi Aset Asavbayev
Azərbaycan xalqını münaqişənin
bitməsi və postmünaqişə mərhələsinə
qədəm qoyması münasibətilə
təbrik edib. Bu mərhələdə nəqliyyat
xətlərinin genişləndirilməsi yolu ilə
böyük layihələrin həyata keçirilməsi
üçün “TRACECA” qarşısında geniş
imkanların açıldığı vurğulanıb. Baş
katib Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizinin inkişafı üzrə razılaşma, daimi katibliyin fəaliyyəti, ötən il

üzrə fəaliyyətin nəticələri və irəli sürülən
yeni təşəbbüslər, habelə fəaliyyət coğrafiyasının genişlənməsi, Avropa İttifaqı ilə
əməkdaşlıq və digər məsələlərlə bağlı
məlumat təqdim edib.
Tərəflər, Avropa-Qafqaz-Asiya
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin
“TRACECA” fəaliyyətinin regional və
beynəlxalq müstəvidə dəstəklənməsi
üçün müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsinə razılıq ifadə ediblər.

“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi
inkişafa dair Milli Prioritetlər”in müzakirəsinə
həsr olunmuş növbəti iclas keçirilib

A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən
2021-ci il fevralın 2-də
imzalanmış “Azərbaycan
2030: Sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlər” barədə
Sərəncamdan irəli gələrək “20212025-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın hazırlanması
məqsədilə yaradılmış Komissiyanın mayın 7-də Baş nazir Əli
Əsədovun sədrliyi ilə alt işçi
qrupları rəhbərlərinin iştirakı ilə
videoformatda iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
iclasda "2021-2025-ci illərdə Sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası"nın hazırlanması ilə bağlı verilmiş müvafiq tapşırıqların
icra vəziyyəti, alt işçi qrupları tərəfindən
görülən işlər, təqdim edilən alt-məqsəd
və hədəflər, qarşıda duran vəzifələr və
digər məsələlər müzakirə olunub.

Məhkəmə sistemində islahatlar davam edir

M

əhkəmə-Hüquq Şurasının videokonfrans
formatında iclası keçirilib. Şuradan AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, çıxış edən Şuranın sədri, ədliyyə
naziri Fikrət Məmmədov ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş tərəqqi yolunun
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla inkişaf
etdirildiyini, dövlətimizin iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən
möhkəmləndiyini və əldə olunmuş nailiyyətlərə görə
dünyada ən islahatçı ölkələrdən biri kimi xarakterizə
olunduğunu vurğulayıb.

Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi
ilə işğaldan azad olunmuş doğma
torpaqlarımızın yenidən dirçəlməsi
üzrə həyata keçirilən tədbirlər böyük
fəxarət hissi ilə qeyd olunub. Bildirilib
ki, “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
dövlətimizin başçısının 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanı ədalət mühakiməsinin
təkmilləşdirilməsi işinin müasir çağırışlara uyğun yeni mərhələdə təşkilini, o
cümlədən, kadr islahatlarının aparılmasını, hüquqların məhkəmə müdafiəsinin
güclənməsini şərtləndirib.
Fərmana uyğun olaraq mühüm
qanunlar qəbul edilib, o cümlədən,
cəza siyasəti humanistləşdirilib, “Elek
tron Məhkəmə” informasiya sisteminin
bütün ölkəni əhatə etməsi üçün
tədbirlər görülüb, karantin şəraitində
İKT-lər tətbiq olunmaqla, məhkəmə
proseslərində videoformatdan geniş
istifadə olunub. Yeni regional inzibati və
kommersiya məhkəmələri təsis edilib,
vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması üçün işlək mexanizmlər
yaradılıb, məhkəmələrin və hakimlərin
təminatı güclənib. Məhkəmə infrastrukturunun müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlər
görülüb, yeni bina və komplekslər inşa
olunaraq yüksək texnoloji – “hi-tech”
məhkəmələr yaradılıb. Həmçinin
hakimlərin iş yükünün azaldılması,
işlərə daha keyfiyyətlə və çevik baxılması məqsədilə əlavə ayrılmış 200
yeni hakim ştatının yüksək hazırlığa və
mənəvi keyfiyyətlərə malik hüquqşünaslar hesabına komplektləşdirilməsi
məqsədilə, müsabiqələr xüsusi karantin
rejimi qaydalarına riayət olunmaqla davamlı xarakter alıb, namizədlərin distant

təlimi və məhkəmələrdə təcrübələri
təşkil olunub.
Müsabiqə prosesini artıq uğurla
başa vurmuş 44 nəfər namizəd
dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə
cari ilin əvvəlində müxtəlif birinci instansiya məhkəmələrinə təyin ediliblər.
Hakimlərin seçimi prosesi davam
olunaraq 221 nəfər hakimliyə namizəd
isə hazırda müsabiqənin müxtəlif
mərhələsindədirlər.
İclasda, həmçinin bildirilib ki,
Fərmanın icrası çərçivəsində hakimlərin
fəaliyyətinin hərtərəfli və prinsipial
qiymətləndirilməsi məqsədilə yeni
Qaydalar təsdiq edilib, onun elektron
proqram təminatı h
 azırlanıb. Həmin
Qaydalara uyğun olaraq 120-dək
hakimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə ali, apellyasiya və digər
müvafiq məhkəmələrin rəyləri, Ədliyyə
Nazirliyinin məlumatları, sair aidiyyəti
materiallar toplanılıb, zəruri təhlillər
aparılıb və yekun rəylər hazırlanaraq
Şuranın müzakirəsinə çıxarılıb.
İclasda həmin hakimlər barədə
qiymətləndirmə materialları hərtərəfli
müzakirə olunaraq, onlardan 14 nəfərin
fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıqlar
müəyyən olunub və işdə dönüş yaratmaları üçün 6 ay vaxt verilib, 3 nəfərin
isə səlahiyyətlərinə xitam verilməsi
qərara alınıb.
Bildirilib ki, fərmanının icrası üzrə
görülən tədbirlər çərçivəsində hakim kadrlarından səmərəli istifadə
edilməsi ilə bağlı məsələlər daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. Ötən il dövlət
başçısının sərəncamları ilə 30-dan çox
rəhbər hakim vəzifələrinə təyinatların
aparılması, bir sıra hakimlərin intizam

qaydasında aşağı işə keçirilməsi,
yüksək hazırlığa və zəruri mənəvi
keyfiyyətlərə malik 20-dək yeni nəsil
gənc hakimin ali və apellyasiya
məhkəmələrinə irəli çəkilməsi diqqətə
çatdırılıb.
Bu tədbirlərin davamı olaraq
Şuranın iclasında ali və apellyasiya
məhkəmələrinə zəruri hazırlığa
və mənəvi keyfiyyətlərə malik 24
hakimin təyin olunması, apellyasiya məhkəmələrinin rəhbərliyində
dəyişikliklərın aparılması, həmçinin
fəaliyyətində çatışmazlıqlara yol verən
hakimlərin həmin məhkəmələrdən
kənarlaşdırılmasına dair təkliflər verilib.
Dövlətimizin başçısının məhkəmə
fəaliyyətində şəffaflığın təmin olunması,
korrupsiya və digər neqativ hallara qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı
qəti tapşırıq və tövsiyələri diqqətə çatdırılaraq, prinsipial kadr dəyişikliklərinin
ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinə
töhfə verəcəyinə əminlik vurğulanıb.
İclasda yeni məhkəmələrin yaradılması və hərbi məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
məhkəmələrin ərazi yurisdiksiyasına
dəyişikliklərin edilməsi barədə qərarlar
qəbul edilib.
Həmçinin Şurada hakimlər barədə
intizam icraatı üzrə işlərə baxılaraq,
korrupsiyaya şərait yaradan hallara,
süründürməçiliyə və digər pozuntulara yol verdiklərinə görə Şirvan
Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri
Nüsrət Mirzəyev və Tofiq Heydərova
töhmət verilib, Bakı Şəhəri Nizami
Rayon Məhkəməsinin hakimi Mətanət
Hacıyevaya irad tutulub.

Əfsanəvi partizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun
100 illiyinə həsr olunmuş sərgi keçirilib

“Ermənistan tərəfi üçtərəfli bəyanatlarla üzərinə
götürdüyü öhdəlikləri hələ də yerinə yetirmir”
Xatırlatmaq istərdik ki,
bu, Azərbaycan tərəfindən
edilən ilk humanist addım
deyil, ölkəmiz hətta hərbi
əməliyyatlar davam etdiyi
zaman erməni əsirləri qarşı
tərəfə təhvil vermişdi. Hərbi
əməliyyatlar dayandıqdan
sonra tərəfimizdən 70-dən çox
erməni əsir qarşı tərəfə qaytarılıb. Bunun qarşılığında isə
Ermənistan çox çətinliklə əldə
olunmuş kövrək sülhə zərbə
vuraraq, əməliyyatlar dayandırılqdan demək olar 20 gün
sonra Azərbaycan ərazilərinə
öz hərbçilərini yeritmişdir. Bu
hərbçilərin törətdiyi terror aktı
nəticəsində 4 azərbaycanlı
hərbçi həlak olub, bir nəfər
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zərbaycan Respublikası Xarici İşlər N
 azirliyinin
Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla
Abdullayeva Fransa və Kanada Xarici İşlər
nazirliklərinin erməni əsirlərinin azad olunması ilə bağlı
çağırışına münasibət bildirib. AZƏRTAC xəbər verir ki,
Leyla Abdullayeva bununla bağlı deyib: “Fransa və Kanada Xarici İşlər nazirliklərinin rəsmi tviter səhifələrində
Azərbaycan tərəfindən 3 erməni əsirin azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və digər
erməni əsirlərin də azad olunmasına dair çağırış edilir.
mülki şəxs isə yaralanıb.
Hər iki ölkənin xarici
siyasət qurumunun diqqətinə
çatdırırıq ki, Ermənistan tərəfi
hələ də beynəlxalq humanitar
hüquq öhdəliklərini, eləcə də
üçtərəfli bəyanatlarla üzərinə

götürdüyü öhdəlikləri yerinə
yetirmir. Yəqin ki, Ermənistanın
1991-1994-cü illərdəki
müharibə zamanı itkin düşmüş
4000-ə yaxın azərbaycanlı
barədə məlumatı bu günədək
verməməsi, habelə, azad

olunmuş ərazilərdə kütləvi
şəkildə basdırılmış minaların
xəritələrini təqdim etməkdən
imtina etməsi barədə hər iki
ölkənin məlumatı var.
Fransa və Kanada xarici
işlər nazirlikləri məsələyə
birtərəfli deyil, obyektiv
yanaşma nümayiş etdirmək
istəyirlərsə, o zaman
Ermənistana çağırış edərək
beynəlxalq humanitar hüquq
öhdəliklərinə riayət etməsini,
bölgədə dayanıqlı sülhə əngəl
olan fəaliyyət və əməllərdən
çəkinməsini tələb edərlər.
Əks-təqdirdə, bu, Azərbaycan
cəmiyyətində hər iki ölkəyə
olan etimada ciddi zərbə
vuracaq”.

Mayın 7-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi (XİN) və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı
ilə İkinci Dünya müharibəsi dövründə antifaşist
Müqavimət hərəkatının görkəmli nümayəndəsi, əfsanəvi
partizan Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illiyinə həsr
olunmuş sərgi keçirilib.
XİN-in Mətbuat Xidməti
İdarəsindən bildiriblər ki,
sərgidə Xarici İşlər Nazirliyinin
nümayəndələri, ADA Universitetinin prorektoru Fariz
İsmayılzadə, Fransanın “Fransa
Xatirələri” Cəmiyyətinin

Azərbaycandakı baş
nümayəndəsi Aleksandr Vattin,
Azərbaycan-Fransa Universitetinin direktoru Vazeh Əsgərov
və Əhmədiyyə Cəbrayılovun
oğlu Cavanşir Cəbrayılov çıxış
ediblər.

Çıxış edənlər Əhmədiyyə
Cəbrayılovun həyat yolu, onun
İkinci Dünya müharibəsində
antifaşist müqavimət
hərəkatında nümayiş etdirdiyi
qəhrəmanlıq, AzərbaycanFransa əlaqələrinə verdiyi
töhfədən bəhs ediblər.
Fransanın “Fransa
Xatirələri” Cəmiyyətinin
Azərbaycandakı baş
nümayəndəsi Aleksandr Vattin
İkinci Dünya müharibəsindən
sonra Əhmədiyyə Cəbrayılovun

təltif olunduğu, lakin sağlığında
ona verilməyən orden və
medalları onun ev muzeyində
saxlanması üçün oğlu Cavanşir
Cəbrayılova təqdim edib.
Tədbir çərçivəsində Xarici
İşlər Nazirliyinin Təhlil və
Strateji Araşdırmalar İdarəsi
tərəfindən dərc etdirilmiş
“Əhmədiyyə Cəbrayılov 100”
adlı kitab tədbir iştirakçılarına
təqdim olunub.
Sonda iştirakçılar
Əhmədiyyə Cəbrayılova dair
fotomateriallardan hazırlanmış
sərgiyə baxış keçiriblər.
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Heydər Əliyev liderliyinin
qalibiyyət və zəfər rəmzi
İlham Əliyev: Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim.
Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.

D

ünyada elə bir xalq tapmaq olmaz ki, milli tarixinin ən mürəkkəb mərhələsində onun taleyində
müstəsna rol oynamış, dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış milli lideri olmasın. Çünki liderlərin
mənalı və zəngin həyat səhifələrini vərəqləyərkən, addımlarının təhlillərini apararkən onların
mənsub olduğu xalqların da dövlətçilik ənənələri, tarixi, inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaranır. Bu dahi şəxsiyyətlər yüksək mənəvi aləmləri, ali bəşəri və milli ideallara, ümummilli mənafelərə
ürəkdən bağlılıqları ilə milyonların qəlbində özləri üçün möhtəşəm abidə ucaldırlar. Bu mənada,
xoşbəxt xalqıq ki, bizim də əbədiyyət abidəmiz var – ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİEV!

Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyasının Hərbi məsələlər
şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyevin
“Heydər Əliyev liderliyinin qalibiyyət və
zəfər rəmzi” sərlövhəli məqaləsində yer
alıb. Məqaləni təqdim edirik.
Uca Tanrının bəxş etdiyi belə seçilmiş şəxsiyyətlər xalqlarının əsrlər boyu
cilalanmış dövlətçilik təfəkkürü, siyasi
dünyagörüşü, milli dəyərləri əsasında
optimal dövlət modeli və siyasi varislik
ənənələri yaradırlar. XX əsr tariximizin parlaq siması, böyük şəxsiyyəti
olan ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi portreti də Azərbaycan xalqının
dövlətçilik təfəkkürünün, tarixin sınağından şərəflə çıxmış unikal idarəçilik
məktəbinin, müasir ictimai-siyasi,
fəlsəfi fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin
canlı təcəssümüdür. Məhz Heydər
Əliyevin müdrik və uzaqgörən idarəçiliyi
sayəsində müstəqil Azərbaycan xarici
siyasətində etibarlı tərəfdaşlıq və sabitlik
mərkəzi kimi çıxış edən, iqtisadi və
sosial rifah yolunda qətiyyətli addımlarla
irəliləyən, “dövlət-vətəndaş” birliyinin
təşəkkül tapdığı bir ölkəyə çevrilib.

Heydər Əliyev həmin ilin iyulunda
Bakıya gəlir və onu qarşılayanlardan
biri kimi ulu öndərimizlə ilk
tanışlığımız olur
Dünya siyasət arenasında unudulmaz şəxsiyyətlərdən olan Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə uzun müddət
işləməyim, eləcə də onunla şəxsi tanışlığım isə həyatımın böyük şərəfidir. Məhz,
bu mənada, daim xatirələrimdə yaşayan
ən mühüm məqamları da qeyd etmək
istərdim. Daha dəqiq desəm, ən böyük
xoşbəxtliyim və ömrüm boyu unutmayacağım hadisə dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevlə yaxından tanış olmaq imkanının
mənə nəsib olmasıdır. Ulu öndərlə ilk
görüşüm isə məhz tarixi məqamlara
söykənir. Belə ki, sovet rəhbərliyinin
1990-cı ilin yanvarında xalqımıza qarşı
qanlı faciə törətdiyi ən ağır vaxtda
Heydər Əliyev həyatını təhlükə altına
ataraq, Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək mətbuat konfransı keçirib, 20 Yanvar faciəsinə siyasi
qiymət verərək, mərkəzin və respublika
rəhbərliyinin hüquqazidd əməllərini ifşa
etmişdi. Tarixin məsuliyyətli və çətin, lakin şərəfli dövründə xalqı ilə olmağı, ona
kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev

həmin ilin iyulunda Bakıya gəlir və Onu
qarşılayanlardan biri kimi ulu öndərimizlə
ilk tanışlığımız olur. Lakin həmin çətin
vaxtlarda qardaşı Cəlal Əliyevin evində
qalan Heydər Əliyevə qarşı təhdidlər
səngimir, xəyanətkar qüvvələr isə onu
Bakını tərk etmədiyi təqdirdə istənilən
hadisənin baş verə biləcəyi ilə hədələyir,
təhdid edirdilər. Nəticədə Heydər Əliyev
Naxçıvana getmək məcburiyyətində
qalır. Yaxşı xatirimdədir, Cəlal Əliyevlə
görüşümüzün ertəsi günü Heydər Əliyevi
Naxçıvana yola salmaq üçün aeroporta
getdik və onu təyyarənin salonunadək
ötürdük. Həmin anda mən əmin idim ki,
bu gediş deyil, tarixi dönüşün başlanğıcı
idi və bu an – bilavasitə Heydər Əliyev
dühasının qətiyyətli varlığı artıq müstəqil
Azərbaycanın tarix salnaməsinə qızıl
hərflərlə həkk olunmağa başlamışdı.
Sonralar da Naxçıvanda olarkən ulu
öndərlə görüşlərimiz oldu. Yaşının çox
və səhhətində müəyyən problemlərin
olmasına baxmayaraq, hər zaman
qamətli duruşu, daxili gücə və inama
sahib olması, simasında ifadə olunan
möhkəm iradə və qətiyyət, səsindəki
amiranəlik ümummilli liderin bundan sonra da xalqına xidmət etmək iqtidarında
olduğunu kifayət qədər əks etdirirdi. Bu
gerçəkliklərdən həm də belə bir nəticə
hasil olunurdu: Təbiətən çox təmkinli
olsa da, baş verən haqsızlıqlara qarşı
hər zaman barışmaz mövqedə idi. O,
güclü siyasi fəhmə, taleyüklü məsələləri
həll etmək bacarığına, dəmir iradəyə
və zəngin idarəçilik təcrübəsinə malik
şəxsiyyət idi.

Uğurların təməlində
Heydər Əliyev məktəbinin,
uzaqgörənliyinin əsasları
dayanmaqdadır
Artıq biz kifayət qədər əminliklə,
inamla vurğulaya bilərik ki, tükənməz
azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq
mücəssəməsi olan Heydər Əliyev
faktoru öz müdrik siyasəti, dönməz
əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi
sayəsində milli dövlətçilik ideyasının
gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan
dövlətinin qurulmasına və xalqımızın
müstəqillik arzusuna çatmasına, millimənəvi dəyərlərimizin qorunub-saxlanılmasına, dünyaya örnək olaraq təqdim
olunmasına nail olub. Hadisələrə şahidlik edən tariximiz də bunu mərhələlərlə
sübut edir.

Tarixi mərhələləri vərəqləyərkən biz
qeyd edilən amilləri bir daha nəzərdən
keçirməli oluruq: 1991-ci ildə öz dövlət
müstəqilliyini bərpa edən xalqımız çox
çətin sınaqlardan keçmiş, qanı bahasına
qazandığı müstəqilliyi yenidən itirmək
təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Həmin dövrdə
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik
maraqları ilə üst-üstə düşməyən, bir
çox hallarda isə onlara zidd olan qeyriardıcıl, səriştəsiz siyasətin aparılması,
silahlı birləşmələrin özbaşınalığı, xaos və
vətəndaş qarşıdurması, erməni təcavüzü
bu təhlükəni daha da dərinləşdirirdi.
Məhz belə bir ağır dövrdə – 1993-cü ildə
xalqımızın təkidi və iradəsi ilə ümummilli
lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdaraq müstəqilliyimizi məhv olmaqdan
xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli
missiyanı öz üzərinə götürdü. Hətta o
dövrdə təsəvvür etmək çətin idi ki, ömrünün müdrik çağında olan və çoxsaylı
təhdidlərə məruz qalan Heydər Əliyev
yenidən hakimiyyətə qayıtsın. Lakin buna
rəğmən, bu güclü şəxsiyyətin heç nədən
çəkinmədən, öz həyatını belə təhlükəyə
ataraq meydana atılması xalqı və dövləti
qarşısında misilsiz fədakarlığı idi.
Şübhəsiz ki, ulu öndərin apardığı müdrik siyasət nəticəsində
müstəqilliyimiz qorunub, atəşkəsə nail
olunub, dövlətlə xalqın birliyi təmin edilib. Əgər bu gün Azərbaycan qalib ölkə
olaraq dünyadakı nüfuzunu daha da artırıbsa, 44 günlük Vətən müharibəsində
30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarını düşmən tapdağından azad edibsə,
bütün uğurların təməlində Heydər Əliyev
məktəbinin, uzaqgörənliyinin əsasları
dayanmaqdadır. Bu əsaslar Azərbaycanı
ötən onilliklərdə güclənməsinə, iqtisadi,
diplomatik, hərbi sahədə irəliləməsinə
şərait yaratdı və əlbəttə ki, ulu öndərin
siyasət mücəssəməsi məhz bu günlər
yaşadığımız zəfər tariximizə hesablanmış uzun, çətin bir yolun keçidi idi...

Onun hər zaman xalqının yanında
olduğuna, onu böyük bir izdihamın
müşayiət etdiyinə, hər bir vətəndaşa
qayğı ilə yanaşdığına şahid olmuşam
Məhz həyatımın on ilə yaxın
dövründə Heydər Əliyev kimi dünya
şöhrətli dahi şəxsiyyətlə birgə çalışmağım, onun rəhbərliyi ilə keçirilən
tədbirlərdə iştirak etməyim mənə həmin
hissləri yaşatmaqdadır. Ümummilli
liderimizin müvafiq qərarı ilə 1993-cü

ildən uzun müddət Bakı Şəhər Baş
Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsində
fəaliyyət göstərmişəm. Müstəqilliyini
itirmək təhlükəsindən yenicə xilas
olmuş ölkəmizdə həqiqətən də gərginlik
müşahidə olunurdu. 1993-1998-ci illərdə
paytaxt Bakı kimi böyük bir şəhərin
təhlükəsizliyi, sözsüz ki, təmin olunmalı
idi. Xaricdən təlimatlandırılmış qaragüruhçu qüvvələr demək olar ki, günaşırı
mitinqlər, aksiyalar, küçə yürüşləri keçirir,
müxtəlif sifariş və təxribat xarakterli addımlar atılırdı. Bütün bunların
öhdəsindən gəlmək isə asan iş deyildi.
Ancaq dahi rəhbərin qarşımızda qoyduğu tapşırıqları yerinə yetirmək ən
ümdə vəzifəmiz idi. Biz dövlətçiliyimizin
qorunması, müdafiəsi, vətəndaşlarımızın
mühafizəsi, təhlükəsizliklərinin qorunması, ən nəhayəti isə, ölkəmizin inkişafı
naminə dönməz mövqe sərgiləməyi
məhz ulu öndərimizin qətiyyətindən
öyrənmişdik, bəhrələnmişdik.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin böyüklüyü, dövlətçilik səriştəsi həm də onda idi
ki, o, hüquqi dövlət quruculuğu işində
humanizm prinsiplərindən yerində və
düzgün istifadə etməyi uzaqgörənliklə,
müdrikliklə bacarırdı. Onun hər zaman
xalqının yanında olduğuna, onu böyük
bir izdihamın müşayiət etdiyinə, hər bir
vətəndaşa qayğı ilə yanaşdığına şahid
olmuşam. Heydər Əliyev Azərbaycanı
Vətən, dövlət olaraq çox sevirdi,
azərbaycanlı olması ilə fəxr edirdi.
Azərbaycan kəlməsini söyləyərkən
gözləri yaşarması onun Vətənə olan sevgisinin əyani təzahürü idi. Xalqın əbədi
sevgisini qazanan ulu öndər Heydər
Əliyev daxili və xarici qüvvələrin dövlət
çevrilişi, sui-qəsd və təxribat cəhdlərinə
baxmayaraq, öz həyatı, sağlamlığı
bahasına gecəli-gündüzlü fədakar əməyi
hesabına dövlət müstəqilliyimizi yenidən
bərqərar etdi. Azərbaycan dağılmaqda olan ölkədən inkişaf edən ölkəyə,
vətəndaş müharibəsi astanasında olan
ölkədən vətəndaş həmrəyliyi olan ölkəyə
çevrildi.
Burada bir məqamı xüsusilə diqqətə
çatdırmaq istərdim. Məhz ulu öndər
Heydər Əliyevin atəşkəsə nail olandan
sonra bütün gücünü, diqqətini ordu
quruculuğuna yönəltməsi artıq bizlərə o
anlamı verirdi ki, işğal altında qalan torpaqlarımız gec-tez düşməndən azad olunacaq və bu amil onun ən ümdə vəzifəsi
idi. Heydər Əliyev gecə və gündüz
Qarabağın azad olunması üçün fəaliyyət

göstərir, iqtisadiyyatı gücləndirir, bu
sahənin sayəsində ordu quruculuğunun
formalaşdırılması istiqamətində mühüm
qərarlarını verirdi. O bilirdi ki, Qarabağın
azadlığı güclü ordudan, bacarıqlı əsgər
və zabit heyətindən keçir. Bu baxımdan
da hər an, hər dəqiqə belə məqamları
dərindən təhlil edir, nəticələrə gəlir və
qərarlarını verirdi. Bu, onun uzaqgörən
siyasətinin tərkib hissəsi idi. Məhz
belə bir məqamlarda Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin rəhbərliyi altında çalışmaq
mənə, mənimlə çalışan əməkdaşlara
davamlı stimul verirdi. Bütün bunlar unudulmayacaq qürur, yaddan çıxmayacaq
fərəh və şərəf gerçəkliyidir!

Azərbaycan xalqının dahi oğlu
Heydər Əliyev məktəbinin,
irsinin müdavimi olan Ali Baş
Komandanımız İlham Əliyevin
“Qarabağ Azərbaycandır!” kəlamı
və “Dəmir yumruğ”u hesabına yağı
düşmənin başı əzildi
Bu gün Azərbaycan xalqı 200 illik
tarixini ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
və layiqli varisi, müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Heydər oğlu
Əliyevin qətiyyəti, dönməz iradəsi, liderliyi
və sərkərdəliyi sayəsində bərqərar edib.
Bəli, Azərbaycan xalqının dahi oğlu
Heydər Əliyev məktəbinin, irsinin müdavimi olan Ali Baş Komandanımız İlham
Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!”
kəlamı və onun “Dəmir yumruğ”u hesabına yağı düşmənin başı əzildi. Azərbaycan
Ordusu bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi
Qarabağ zəfəri ilə yeni hərb tarixini də
yazmış oldu. Yeni hərb tarixinin yazılması
isə çox çətin, hətta deyərdim ağır işlərin,
zəhmətlərin sayəsində əldə edilib. Cəmi
44 gün ərzində qazanılan qalibiyyət yürüşü enişli-yoxuşlu yolların aşılmasından
sonra baş tutdu. Mənfur düşmən üzərində
2016-cı ildə qazanılmış Aprel zəfəri,
eləcə də 2018-ci ildəki Günnüt qalibiyyəti,
məhz 2020-ci ilin 10 noyabr qalibiyyətinə
doğru aparan şərəf yolu olaraq tariximizə
yazılıb. Bu, eyni zamanda, Xalq-DövlətAli Baş Komandan gerçəkliyinin məntiqi
nəticəsi idi. Bu vəhdət, bu birlik dünyanın bütün ölkələrindən heyrətlə izlənildi,
Azərbaycan dövlətinin nə qədər dərin
əsaslara, təməllərə söykənməsi faktının
şahidi oldu.
Qırx dörd günlük haqq savaşı
adlarını tariximizə əbədi həkk etdirən
qəhrəman şəhid və qaziləri tanıtdı.

Azərbaycanımızın məğrur, vətənpərvər,
cəsur oğullarını nəsillərimiz tanıdı
və daim gələcək irsimizə tanıdacaq.
Vətən uğrunda qanını canını fəda edən
şəhidlərimiz, sağlamlığını qurban verən
qazilərimizin vətən borcu ödəndi. Hər
qarış torpaqlarımızın azad olunmasına
görə onlara borcluyuq və heç zaman
unutmamalıyıq.
Təbii ki, artıq Azərbaycan dünyanın
ən güclü orduları sırasında yer alır və
bunu beşinci nəsil müharibə uğurları
ilə isbatlayıb. Ən müasir hərbi texnologiyalardan tutmuş zirehli texnikalara, PUA-lara, tank və helikopterlərə,
qırıcı təyyarələrə və s. sahib olan silahlı
qüvvələrimiz bundan sonrakı müddətdə
də gücləndirilməkdə davam etdiriləcək.
Prezident çıxışlarında bu məqamlara da
toxunub və bəyan edib ki, Azərbaycan
Ordusu davamlı şəkildə gücləndiriləcək.

Ali Baş Komandanımız
“Dəmir yumruğ”unu iki
cəbhədə – Qarabağda və mediada
göstərdi, hər iki cəbhədə də
qətiyyətli qələbə qazandı
Yeri gəlmişkən, daha bir mühüm
məqama da toxunmaqla qeyd etmək
istərdim ki, 44 günlük Vətən müharibəsi
dövründə Prezident İlham Əliyev, eyni
zamanda, Ali Baş Komandan kimi
demək olar ki, dünyanın 30-dan çox
aparıcı və nüfuzlu media qurumlarına
geniş müsahibələr verdi. Böyük maraqla izlənən bu müsahibələrin hər biri,
həmçinin düşmənlə aparılan informasiya
müharibəsində qalibiyyət simvoluna
çevrildi. Təsəvvür edin, müharibə aparan
bir ölkənin dövlət başçısı ağır iş rejiminə
və sıx qrafikə baxmayaraq, mediaya
xüsusi diqqət göstərdi. Belə ki, düşmənə
cəbhədə verilən layiqli cavablar media
məkanında da verilirdi. Deyərdim ki, Ali
Baş Komandanımız “Dəmir yumruğ”unu
iki cəbhədə – Qarabağda və mediada
göstərdi, hər iki cəbhədə də qətiyyətli
qələbə qazandı. Söz yox ki, dövlətimizin
başçısı buna qədərki dövrdə, daha
dəqiq desək, 10 noyabr bəyanatından
sonrakı atəşkəs müddətində də azad
olunmuş ərazilərimizə etdiyi çoxsaylı
səfərləri zamanı düşmənə xatırlatdı ki,
əgər hər hansı bir təxribata, pozuntulara
yol verilərsə, cavab əvvəlkindən də ağır
olacaq.
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olsun dünya azərbaycanlıları!”.
Bəli, bu, həm də bir tarixi və mənəvi
hesabat idi – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin xalqımızın ulu öndəri,
əbədiyyət simvolu Heydər Əliyevə verilən
qürur, şərəf hesabatı.

Artıq o da məlumdur ki, ötən il
dekabrın 8-də Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar
yaralananların və şəhid ailələrinin
təminatına dəstək fondu – "YAŞAT”
Fondunun yaradılması ilə bağlı Fərman
imzalandı. Belə ki, 44 günlük haqq savaşı
adlarını tariximizə əbədi həkk etdirən
qəhrəman şəhid və qaziləri tanıtdı.
Azərbaycanımızın məğrur, vətənpərvər,
cəsur oğullarını nəsillərimiz tanıdı
və daim gələcək irsimizə tanıdacaq.
Vətən uğrunda qanını canını fəda edən
şəhidlərimiz, sağlamlığını qurban verən
qazilərimizin Vətən borcu ödəndi. Bizlər
hər qarış torpaqlarımızın azad olunmasına görə onlara borcluyuq və heç zaman
unutmamalıyıq. Məhz “YAŞAT” Fondunun

 ümkün olan onlarla hərbçilərimiz sonm
radan Azərbaycana ən sağlam şəkildə
geri qayıtdılar. Həmçinin onların mülki
həyatda işlə təminatları məsələsi də daim
dövlətin diqqəti mərkəzindədir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü və tapşırığı ilə
həyata keçirilən sosial dəstək və dayaq
məqsədli yardım aksiyaları, şəhid və qazi
ailələrinə xüsusi həssaslıq və qayğı ilə
yanaşma xalqımız tərəfindən daim rəğbət
və sevgi ilə qarşılanır. Bizlər isə inanırıq
və əminik ki, xilaskarlıq missiyası xalqımızın həmrəylik və milli birlik ruhunda
hər zaman uğurla davam edəcək və
ölkəmiz daim qüdrətlənəcək. Çünki bu
missiyanın təməl prinsipi qələbə və zəfər
gerçəkliyidir.
Azad olunmuş torpaqlarımızda
düşmən izlərini gördükcə, digər
əminliyimiz də artır – bu torpaqlarımız
bilavasitə Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyev tərəfindən dirçəldiləcək,
abadlaşdırılacaq, dünyanın ən gözəl
cənnət guşələrinə çevriləcək.
Məqaləmin sonunda 2021-ci il mayın
3-4-də “Qubadlı” əlahiddə sərhəd diviziyasının hərbi hissə və bölmələrinə etdiyim
səfərlə bağlı təəssüratlarımı bölüşmək

bu vandalizm aktlarına görə də mütləq
cavab verməli olacaqlar. Erməni işğalçılarının “Ohanyan müdafiə xətti” deyilən
bufer zonalarından həm də belə nəticəyə
gəlmək olar ki, onlar işğalçılıq niyyətlərini
uzun illərə bağlayırdılar. Ancaq onların bu
istəkləri nəticəsiz qaldı və bu gün azad
olunmuş torpaqlarımızda düşmən izlərini
gördükcə, digər əminliyimiz də artır – bu
torpaqlarımız bilavasitə müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən dirçəldiləcək, abadlaşdırılacaq,
dünyanın ən gözəl cənnət guşələrinə
çevriləcək.
Səfərimizdən öncə məhz bu
ərazilərimizdə Azərbaycan zabitinin,
əsgərinin qürurunun, qartal baxışlarının erməni zabitini necə məyus etməsi
görüntülərini izləmişdim. Təkcə bu görüntü də sübut edir ki, Azərbaycan Ordusu
bundan sonra heç vaxt və əsla düşmənin
ayaq açıb-yeriməsinə izn verməyəcək.
Bu dədə-baba torpaqlarımız əmin əllərdə,
etibarlı nəzərlərdə qorunur, mühafizə
olunur.
Eyni zamanda, həmin əraziləri
müşahidə edərkən daha bir düşüncəyə
daldım ki, zamanında ulu öndər Heydər
Əliyev bu ərazilərdə mühüm iqtisadi,
sosial zonalar yaradaraq həm də
təsərrüfatın inkişafı üçün nəhəng işlər

yaradılması və bu qurumun üzərinə
düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gəlməsi də belə qənaətə gəlməyə zəmin
yaradır ki, Azərbaycan dövləti hər zaman
öz əsgərinin yanındadır! Şəhid ailələrinə
və onların övladlarının təhsillərinə,
sosial-məişət həyatlarına göstərilən
diqqət və qayğı ilə yanaşı, qazilərimizə,
müharibə zamanı ağır yaralanan, əlil
qalan hərbçilərimizə tətbiq edilən bütün imkanlar dövlət və ordu birliyinin nə
qədər möhkəm dayaqlara söykəndiyini
əks etdirməkdədir. Hazırkı dövrə qədər
müalicələri yalnız xarici ölkələrdə

istərdim. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, silahlı qüvvələrin müzəffər Ali
Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırıqlarının icra vəziyyətinin yoxlanılması, son
müddətdə bu ərazilərdə aparılan işlərlə
tanış olmaq üçün reallaşdırılan səfərdə
yağı düşmənin necə bir mənfur xislətə
sahib olmasının bir daha şahidi oldum.
Demək olar ki, heç bir salamat bina, ev,
tikili və sosial infrastrukturun qalmadığı
bu ərazilərin 30 ilə yaxın müddətdə talan
edilməsi, dağıdılması da sübut edir ki,
düşmənlərimiz heç bir insani dəyərlərə,
şərəf və ləyaqətə sahib olmayanlar
sırasında yer alırlar. Əlbəttə ki, onlar

həyata keçirmişdi. İndi isə onlardan əsərəlamət qalmayıb. Əminəm ki, sonrakı
proseslərdə bu ərazilərimiz daha da abad
vəziyyətə gətirilməklə yanaşı, dünyanın
diqqətini də özünə cəlb edəcək. Bizim
xalqa, ölkəmizə və dövlətimizə yalnız
qələbə, zəfər yaraşır və bu zəfəri bizlərə
yaşadan ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli
siyasi varisi qətiyyətli sərkərdə, müzəffər
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevdir.
Bu siyasət yaşadıqca, davam etdirildikcə
Azərbaycanı qarşıda daha böyük zəfərlər,
qələbələr gözləyir.

“YAŞAT” Fondu –
Azərbaycan dövləti hər zaman
öz əsgərinin yanındadır

Heydər Əliyev liderliyinin
qalibiyyət və zəfər rəmzi
(əvvəli 3-cü səhifədə)

Artıq Ermənistanın qarşısında
yenilməz, müasir, çevik və qüdrətli
Azərbaycan Ordusu dayanıb
Bu baxımdan Ali Baş Komandan İlham Əliyev qarşıda dayanan
məsələlər barədə verilən sualları
da cavablandırarkən vurğuladı ki,
Ermənistan tərəfi yeni reallıqlarla barışmalı, bizimlə hesablaşmalı, sülh və
əmin-amanlığı bərpa etməklə regionun
inkişafından bəhrələnməlidir. Bu gün
Ermənistanın yalnız iqtisadi, sosial deyil,

A.Rəhimzadə qeyd edib ki, ulu
öndərin 1969-cu ildə hakimiyyətə
gəlişi ərəfəsində respublikamız çox
ciddi problemlərlə üz-üzə idi. Amma
dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişindən sonra
Azərbaycanda bütün sahələr inkişaf
etməyə başladı. Bir sıra mühüm
qərarlar qəbul edildi və atılan inamlı
addımlar nəticəsində Azərbaycan
keçmiş SSRİ-nin aqrar respublikasından sənaye-aqrar respublikasına
çevrildi, yeni sənaye müəssisələri
yaradıldı. Nəticədə, Azərbaycan
keçmiş ittifaq respublikaları arasında
ön sıralara çıxdı.
Arif Rəhimzadə diqqətə çatdırıb
ki, həmin dövrdə də Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
mövcud idi. Amma ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etməyə başlayandan sonra
ermənilərin bu iddialarının qarşısını
qətiyyətlə aldı.
YAP Veteranlar Şurasının sədri
qeyd edib ki, ulu öndərin 1993-cü
ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə, ilk
növbədə, Azərbaycan parçalanmaqdan, bir dövlət kimi məhv olmaqdan
xilas edildi. Heydər Əliyev dühası,
ümummilli liderin çox böyük nüfuzu
və insanları öz arxasınca aparmaq
bacarığı sayəsində Azərbaycanın
başının üstünü almış təhlükələr aradan qaldırıldı, ölkəmiz inkişaf yoluna
çıxdı.
Arif Rəhimzadə söyləyib ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin irsi
zəngin xəzinədir və bu irs dərindən
öyrənilməlidir. Onun sözlərinə görə,
bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham

həm də hərbi-siyasi böhran içində olması,
ölkə daxilində hərc-mərcliyin davam
etməsi, eləcə də keçmiş hakimiyyətdən
olan revanşistlərin yenidən iqtidara can
atmaları 10 noyabr bəyanatının pozulmasına yönəlmiş addımlardır. Ermənistan
bəyanatın müddəalarını icra etməzsə,
onlar üçün əvvəlkindən də böyük
problemlərin yaranmayacağına kimsə
zəmanət verə bilməz. Artıq Ermənistanın
qarşısında yenilməz, müasir, çevik və
qüdrətli Azərbaycan Ordusu dayanıb.

Müzəffər Ali Baş Komandanın
tarixi hesabatı...

Qarabağımızın azad olunmasının
ən həssas məqamı isə qədim tarixi
mədəniyyət irsimiz Şuşanın düşmən
tapdağından xilas edilməsi oldu. Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin Şuşamızın
azad olunması ilə bağlı dediyi fikirləri isə
hər bir azərbaycanlının qəlbini riqqətə
gətirdi: “Mən bu gün, eyni zamanda, ulu
öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət
etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim.
Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad
etdik! Bu, böyük qələbədir! Şəhidlərimizin,
ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün
aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın

YAP Veteranlar Şurası ümummilli liderə həsr olunmuş
“Xalqa bəxş edilmiş ömür” mövzusunda videokonfrans keçirib
Əliyev Heydər Əliyevin ideyalarını
uğurla həyata keçirir: “2003-cü ildə
İlham Əliyev xalqın böyük etimadı
əsasında Azərbaycan Prezidenti
seçildikdən sonra ölkənin inkişafında yeni mərhələ başlandı. Bu
gün ölkəmiz dünyada böyük nüfuz
sahibidir, Azərbaycan heç kimdən
asılı olmadan müstəqil siyasət
həyata keçirir. Bu gün dövlətimizin
təhlükəsizliyi tam təmin olunub,
müstəqilliyimiz qorunur, Azərbaycan
bütün sahələrdə, o cümlədən dünya
birliyinin layiqli üzvü kimi beynəlxalq
müstəvidə möhtəşəm uğurlar qazanır. 44 günlük Vətən müharibəsində
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuz
torpaqlarımızı işğaldan azad etdi.
Bununla da Azərbaycanın inkişafının
yeni mərhələsi başlandı”.
Videokonfransda çıxış edən
YAP Veteranlar Şurasının üzvü Əli
Həsənov bildirib ki, Heydər Əliyev
elə bir düha, elə bir dahi şəxsiyyətdir
ki, haqqında nə qədər yazılsa da,
onun zəngin həyat və fəaliyyətini
tam əhatə etmək mümkün deyil:
“Heydər Əliyev həmişə xalqına
arxalanıb və ondan güc alıb. Onun
dediyi “Mənim üçün hər şeydən əziz
mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir,
mənim torpağımdır” sözləri həyatda

Mayın 7-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Veteranlar Şurası ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 98-ci ildönümü münasibətilə “Xalqa bəxş edilmiş ömür” mövzusunda videokon
frans keçirib. YAP-dan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, videokonfransda çıxış edən YAP Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın İdarə Heyətinin üzvü Arif Rəhimzadə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
xalqımız və dövlətimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən danışıb. Ulu öndərimizin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi 30 ildən artıq dövr respublikamızın inkişaf və tərəqqi illəri kimi səciyyələndirilir.
həmişə təsdiqini tapıb. Respublikamızın keçmişinə nəzər salsaq,
görərik ki, ulu öndər ona qədər
respublikanı idarə edənlər sırasında
bütün varlığı və milliliyi ilə xalqının
bu gününə və gələcəyinə xidmət
edən, azərbaycançılıq ideyasını ön
plana çəkən yeganə rəhbər olub.
Yalnız ulu öndər Heydər Əliyev
1969-cu ildə ölkəmizə rəhbərlik
etdikdən sonra milli kadrlara yol
açıb”.
Əli Həsənovun sözlərinə görə,
milli birlik və həmrəylik, ictimai-siyasi
sabitlik, müasir dünyanın tələblərinə
uyğun iqtisadi inkişaf həmişə ulu
öndərin dövlət idarəçiliyində prioritet
istiqamətlər olub: “Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
çox çətin sınaqlarla, təhlükələrlə üzüzə qalmışdı. Belə bir dövrdə xalq
vəziyyətdən çıxış yolunu məhz ulu
öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıtmasında görürdü. 1993-cü ilin

iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı.
Belə bir mürəkkəb dövrdə erməni
təcavüzkarlığına qarşı mübarizə
aparmaq, ictimai-siyasi sabitliyi
bərpa etmək, iqtisadi islahatlar
həyata keçirmək, ölkə iqtisadiyyatını
inkişaf etdirmək, qaçqın və məcburi
köçkünlərə qayğı göstərmək,
beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı
tanıtmaq və onun dünyada layiqli
yerini müəyyənləşdirmək, ölkəmizə
inam yaratmaq – bütün bunlar
Azərbaycanın qarşısında duran
mühüm vəzifələr idi. Ümummilli
lider müdrikliyi, sarsılmaz iradəsi
və zəngin dövlətçilik təcrübəsi ilə
bu vəzifələrin öhdəsindən şərəflə
gəldi, Azərbaycanı məhv olmaqdan xilas edərək inkişaf yoluna
çıxardı. Heydər Əliyev xalqın və
dövlətin xilaskarı oldu. Məhz onun
müəyyənləşdirdiyi siyasət ölkəmizin
uğurlarının əsasını təşkil edir”.

Bu gün Prezident İlham
Əliyevin Heydər Əliyev siyasətini
uğurla davam etdirdiyini deyən Əli
Həsənov bildirib ki, 44 günlük Vətən
müharibəsində Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsi dövlətçilik
tariximizin ən parlaq səhifəsidir. Bu
zəfərlə Azərbaycan dünyaya öz
gücünü və qüdrətini nümayiş etdirdi.
YAP Veteranlar Şurasının üzvü,
Əməkdar jurnalist Tahir Məmmədov
çıxışında bildirib ki, ulu öndər Heydər
Əliyev bütün həyatını Azərbaycanın
inkişafına həsr edib. Onun sözlərinə
görə, Heydər Əliyevin zəngin irsi bugünkü uğurlarımızı şərtləndirən əsas
amillərdəndir. Müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin
zəngin siyasi irsinin araşdırılması
nəticəsində yaradılan yeni əsərlər
müasir siyasi elmdə əhəmiyyətli yer
tutur. T.Məmmədov qeyd edib ki,
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin

möhkəmləndirilməsində və
inkişafının təmin edilməsində
müstəsna xidmətləri olan Heydər
Əliyevin zəngin və təkrarolunmaz
siyasi, elmi-fəlsəfi irsinin araşdırılması, öyrənilməsi, geniş və hərtərəfli
tədqiqi sahəsində böyük işlər aparılır.
Bütün bunlar Heydər Əliyev irsinin
gələcək nəsillərə çatdırılmasında
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tahir
Məmmədov deyib ki, xalqımızın
qalib və müzəffər oğlu – Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin fəaliyyəti ulu öndərin misilsiz
xidmətlərinin uğurlu davamıdır.
YAP Veteranlar Şurasının
sədr müavini, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova
da çıxışında ulu öndər Heydər
Əliyevin dövlətimiz və xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən bəhs
edib. O, ölkəmizdə uğurlu dövlət
qadın siyasətinin əsasının ulu öndər
tərəfindən qoyulduğunu deyib.
Azərbaycanda qadınların hüquqlarının qorunmasının, onların ictimai
fəallığının təşkili məsələsinin xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
hər zaman diqqət mərkəzində
olduğunu qeyd edən Sədaqət
Qəhrəmanova vurğulayıb: “Heydər
Əliyevin hakimiyyətinin bütün

AZƏRTAC

dövrlərində qadınlara göstərilən
diqqət və qayğının artdığının şahidi
olmuşuq. Məhz onun ölkəmizə
rəhbərliyi dövründə Azərbaycan
qadınları cəmiyyət həyatının müxtəlif
sahələrində öz sözlərini deyə
biliblər. Azərbaycan qadını da hər
zaman ümummilli liderin siyasətini
dəstəkləyib”.
S.Qəhrəmanova diqqətə çatdırıb
ki, Heydər Əliyev ideyaları ətrafında
sıx birləşən Azərbaycan qadınları
Prezident İlham Əliyevin və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın dəstəyini, qayğısını hər
zaman hiss edirlər.
Çıxış edən YAP Gənclər
Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov
bildirib ki, Azərbaycan gəncliyinin
uğurlarının təməlində ulu öndər
tərəfindən əsası qoyulmuş dövlət
gənclər siyasəti dayanır. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin “Cəmiyyətin
gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən
indi gənclərimizə nəyi və necə
öyrətməyimizdən asılı olacaqdır”
fikrinin nəticəsi olaraq Azərbaycan
gəncliyi öz dövrünün yeniliklərini
öyrənərək yetişib. Bu gənclik
dövlətinə və millətinə sadiqlik,
vətənpərvərlik kimi ali milli dəyərləri
mənimsəyərək formalaşıb.
Bəxtiyar İslamov qeyd edib ki,
bu gün gənclərimiz Prezident İlham
Əliyevin böyük qayğısı ilə əhatə olunublar. Hazırda Azərbaycan gəncliyi
böyük bir vəzifənin daşıyıcısıdır.
Bu vəzifə peşəsindən, təhsilindən,
mövqeyindən asılı olmayaraq
Azərbaycanın gələcəyi, daha sürətlə
inkişafı və müstəqilliyinin qorunması
üçün var gücü ilə çalışmaqdır.
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Heydər Əliyev uzaqgörənliyinin və
İlham Əliyev dühasının təntənəsi
...Xalq mənim gücüm, inamım, arxamdır,
ömrümün sonuna qədər xalqımıza,
millətimizə, doğma vətənimiz Azərbaycana
sədaqətlə xidmət edəcəyəm....
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Şərəfli və keşməkeşli ömür yolu

A

zərbaycan tarixinin bir
qərinədən artıq dövrü ötən
əsrin dünya miqyaslı nəhəng
siyasətçisi, böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Fövqəlbəşər
şəxsiyyət öz mənalı və zəngin ömrünü
bütövlükdə millətinə, xalqına, vətəninə
və dövlətinə həsr etmiş, müqəddəs
amallar uğrunda həyatını fəda etmişdir.
Azərbaycanı canından artıq sevən ulu
öndərə olan sonsuz xalq məhəbbətinin
sirri də elə məhz bundadır. Mustafa
Kamal Atatürk demişdir: “Millət sevgisi
qədər böyük mükafat ola bilməz.”. Ulu
öndərin adı vətənpərvərlik rəmzinə,
davranışları müdriklik etalonuna çevrilmiş, onun həyat və fəaliyyəti isə xalqa,
vətənə məhəbbət və sədaqət meyarı
olmuşdur. Bütün bunların nəticəsidir
ki, Azərbaycanın taleyində müstəsna
rolu olan, istiqlalımızın və istiqbalımızın müəllifi, ölkəmizi hərtərəfli inkişaf
etdirməklə dünya dövlətləri sırasında
özünəməxsus yer tutmasına müvəffəq
olmuş böyük tarixi şəxsiyyətin – Heydər
Əliyevin doğum günü hər il respublikamızda, eləcə də ölkə hüdudlarından
xeyli uzaqlarda təntənə ilə qeyd edilir,
əbədiyaşar liderimizin xatirəsi yüksək
ehtiramla yad olunur və parlaq şəxsiyyəti
dərin məhəbbətlə xatırlanır.
Heydər Əliyev uşaqlıq illərindən fitri
istedadı, bacarığı, təhsilə olan marağı,
davranışı, yeniyetmə dövründən isə
nəzəri bilikləri, səlis nitqi, cəsarəti ilə
həmyaşıdlarından seçilir, həyata baxışı, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığı,
vətənpərvərliyi və digər qeyri-adi müsbət
cəhətləri ilə diqqət cəlb edirdi. İstiqanlılığı, mehribanlığı, səmimiliyi, dürüstlüyü və digər ali insani keyfiyyətləri
böyükdən-kiçiyə hər kəsi ona hörmət
bəsləməyə sövq edirdi. Gənc olmasına baxmayaraq, hərtərəfli püxtələşmiş
dahi insan Heydər Əliyev 1944-cü ildə
çoxlarının arzusunda olduğu, lakin hər
insanın müvəffəq ola bilmədiyi, yalnız
yüksək intellektli, əzmkar və bacarıqlı
şəxslərin əldə edə biləcəyi uğuru qazanmaqla dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına
qulluğa qəbul edilməyə nail olur və
dəyərli ömrünün demək olar ki, üçdə bir
hissəsini həmin orqanda şərəflə qulluq
keçir. Vurğulanmalıdır ki, ulu öndər
mənəviyyat tariximizdə gələcək nəsillərə
örnək ola biləcək məhəbbət dastanı da
yaratmışdır. Belə ki, ailənin milli-mənəvi
dəyərlər sistemində xüsusi əhəmiyyət
kəsb etdiyini və dövlətdəki mühüm
rolunu hər zaman qeyd edən, həmçinin
onu cəmiyyətin özəyi, ülvi və müqəddəs
hisslərin təcəssümü, xalqın mənəvi kamillik səviyyəsinin, milli genefondun saf-

lığının qorunmasının əsas vasitələrindən
biri kimi qiymətləndirən Heydər Əliyevə
məhəbbəti uğrunda əzmlə mübarizə
aparmaqla sevgisinə qovuşmaqda,
qəlbinə yaxın bir insanla ailə həyatı qurmaqda, ən əsası əhdinə sadiq qalmaqda
heç kim və heç nə mane ola bilməmişdir.
Cəsarətli və qətiyyəli insan bu yolda
çalışdığı Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarının rəhbərliyinin mövqeyinə qarşı
çıxmaqdan, buna görə hətta tutduğu
vəzifəni itirməklə gələcək karyerasını
təhlükəyə atmaqdan belə çəkinməmiş,
öz haqlı inadından dönməyərək Zərifə
xanım ilə müqəddəs ittifaq bağlamaqla nikaha girmişdir. Söz düşmüşkən,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat
fəlsəfəsini, zəngin mənəvi dünyasını, oftalmologiya elminin inkişafındakı misilsiz
xidmətlərini xüsusi vurğulamaq zəruridir.
Ulu öndər demişdir ki, “.... Gənc yaşlarımdan mənim həyatım dövlət işi ilə
bağlı olubdur. Mən bütün həyatımı buna
sərf etmişəm və bu gün də bu yolda
çalışıram. Bu yolda mənim həmişə
səmərəli, müvəffəqiyyətlə çalışmağımda,
uğurlar əldə etməyimdə hesab edirəm ki,
ailə vəziyyətimin rolu böyük olub. Zərifə
xanım kimi həyat yoldaşım olduğuna
və o, ailəmdə çox yüksək mənəvi mühit
yaratdığına görə mən xoşbəxt olmuşam.
Həyatımın bütün dövrlərində işlə məşğul
olduğuma görə ailə məsələlərinə fikir
verməyə vaxtım olmayıb. Bunların hamısı Zərifə xanımın üzərinə düşüb və o da
bu vəzifəni şərəflə, sədaqətlə, çox böyük
məharətlə yerinə yetirib...”.

Azərbaycançılıq
məfkurəsinin formalaşması
müstəqilliyimizi şərtləndirdi
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arix göstərir ki, hər bir xalqın
vahid məqsədlər uğrunda
birləşməsi üçün zəruri olan
milli ideologiya böyük siyasi liderlərin
dövlətçilik konsepsiyasında reallaşır.
Azərbaycan xalqı ilə bağlı bu şərəfli
missiyanı məhz ümummilli lider
Heydər Əliyev həyata keçirmişdir. Ulu
öndər Heydər Əliyev həyatının bütün
dövrlərində, xüsusilə geniş səlahiyyətlər
sahibi olduğu vaxtlarda tarixi ənənə və
soykökünün təməl prinsipləri üzərində
milli ideologiyanın formalaşması və
möhkəmlənməsi naminə müstəsna
xidmətlər göstərmiş, milli şüurun düzgün
məcrada inkişafına nail olmuş, xalqa
məxsus adət-ənənə və dəyərlər sistemini qloballaşmanın sərt təsirlərindən
qorumağı bacarmış, azərbaycançılığı
milli ideologiyaya çevirməyə nail olmuşdur. Bu isə millətin həmrəyliyində və
mənəvi bütövlüyündə, monolitliyində,
bir xalq kimi formalaşması prosesində

aparıcı amil olmaqla yanaşı, həm də
müdrik rəhbərin xalqı öz ətrafında
birləşdirməsində, bununla da, milli
birliyin yaranmasında olduqca mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Sirr deyil ki, XX əsrin 20-30-cu
illərində qeyri millətlərin anti-Azərbaycan
qüvvələrinin və ermənilərin kök saldığı,
xalqımıza qarşı qanlı repressiyalar hazırlayıb həyata keçirmiş dövlət təhlükəsizlik
orqanlarının millətimizin düşmənlərindən
təmizlənməsi və milliləşdirilməsi kimi
son dərəcə çətin prosesə ilk dəfə hələ
sovet rejiminin ən qüdrətli vaxtlarında
milli kökə və yaddaşa bağlı olan ümummilli lider Heydər Əliyev başlamışdır.
1967-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər
Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədri vəzifəsinə qədər
yüksələn Heydər Əliyev 50-ci ildən başladığı azərbaycanlılaşdırma prosesini
yeni səlahiyyətləri çərçivəsində daha da
inkişaf etdirmiş və məhz onun sayəsində
təhlükəsizlik orqanlarında azərbaycanlı
kadrların sayı xeyli artmışdır. Beləliklə,
Heydər Əliyev milli əhval-ruhiyyəli
vətənpərvər ziyalı kadrları Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinə qulluğa qəbul
etdirməklə, həm onları layiq olduqları işlə
təmin edir, həm orqanı milliləşdirir, həm
də əsassız təqiblərə və repressiyalara
məruz qalmış xalqımızın qeyrətli övladlarını onlara qarşı gözlənilən təhdidlərdən
qorumaqla növbəti təhlükələrin qarşısını
alırdı. Bununla da, gələcək müstəqil
Azərbaycanın milli kadr potensialını
formalaşdırırdı. Göründüyü kimi, Heydər
Əliyevin DTX-da rəhbər vəzifələrdə çalışdığı müddətdə milli şüurun oyanması
istiqamətində əməli addımlar atılmaqla
milliləşmə prosesinin əsası qoyulmuşdur.
14 iyul 1969-cu il tarixdə
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
gələn dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
milli-mənəvi dəyərləri bərqərar etmək,
xalqın şanlı keçmişini, soykökünü qaytarmaq, habelə zəngin mədəniyyətini,
incəsənətini, adət-ənənələrini yaşatmaq,
eləcə də ana dilini inkişaf etdirmək
üçün ölçüyəgəlməz işlər görmüşdür.
Ümummilli lider hələ ötən əsrin 70-ci
illərində Azərbaycan xalqının görkəmli
şəxsiyyətlərinin, o cümlədən ədiblərinin
və şairlərinin xatirəsini əbədiləşdirməklə,
onların əsərlərinin nəşrini təmin etməklə
milli ədəbi düşüncənin də inkişafına
təkan vermiş, azərbaycanlıların necə
zəngin tarixə, qədim soykökünə malik
olduğunu dünyaya bəyan etdirmişdir.
Əzmkar lider Nizami Gəncəvinin və
İmadəddin Nəsiminin yubileylərinin dünya miqyasında qeyd olunması ilə bağlı
partiya qərarlarının verilməsinə belə nail

olmuşdur. Milli-mənəvi dəyərlərə bütün
varlığı ilə bağlı olan böyük insan xalqın
düşüncələrini, adət-ənənələrini, azadlıq
ideyalarını özündə yaşadan Azərbaycan
folklorunun, o cümlədən aşıq musiqisinin
dirçəldilməsini də diqqətində saxlamışdır. Azərbaycan aşıq sənətinin görkəmli
nümayəndələrindən olan Aşıq Ələsgərin
150 illik yubileyinin 1972-ci ildə onun
doğulduğu Göyçə mahalında, Bakıda və
hətta Moskvada ən yüksək səviyyədə
keçirilməsi bunun bariz nümunəsi
olmuşdur. Bu tədbirlərin keçirilməsində
məqsəd aşıq sənətinə və el sənətkarına
yüksək dəyər verilməsi ilə yanaşı,
Azərbaycanın tarixi sərhədləri, ata-babalarımızın bu yerlərdə əzəldən yaşadıqları
barədə həqiqətləri ictimaiyyətə, yeni
nəslə və bütün dünyaya çatdırmaq idi.
Azərbaycan xalqının türk mənşəli olması
“Kitabi-Dədə Qorqud”da daha əhatəli
əks olunduğundan, XX əsrin 20-50-ci
illərində sovet ideologiyası dastanın
öyrənilməsini qadağan etməklə uzun illər
bu abidənin unutdurulmasına çalışsa da,
Heydər Əliyev bu qadağanın da aradan
qaldırılmasına və dastanın dərindən
tədqiqinə normal şəraitin yaradılmasına nail olmuş, nəticədə “Kitabi-Dədə
Qorqud”la bağlı çoxsaylı tarixi və ədəbi
araşdırmalar aparılmış, bu mövzuda
bədii film çəkilmişdir.
Azərbaycan dilini azərbaycançılığın
başlanğıc məqamı, ən mühüm cəhəti,
təməl prinsipi hesab edən ümummilli
lider Heydər Əliyev kosmopolit
ideyaların hökm sürdüyü bir dövrdə
milli məfkurənin qorunub saxlanılması
istiqamətindəki fəaliyyətində ana
dilinin inkişaf etdirilməsi sahəsində
də bir sıra mühüm işlər görmüşdür.
Müdrik lider yəqin bilirdi ki, xalqa millimənəvi dəyərləri aşılamaq üçün ona,
ilk növbədə, öz dilini qaytarmaq və
sevdirmək lazımdır. Rus dilinin dövlət
dili olmasına rəğmən, rəsmi çıxışlarının
əksəriyyətində Azərbaycan dilində
nitq söyləyən ulu öndər, bütün rəhbər
vəzifəlilərdən də bunu tələb edirdi.
Onun rəsmi partiya tədbirlərində ana
dilində nitqləri həmin vaxtadək heç
vaxt işlənməmiş milli siyasi ədəbi dil
üslubunu yaratmaqla bərabər, böyük
tarixi məna kəsb edirdi. Fədakar insanın
ilk dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə başlanan
milliləşmə prosesi, demək olar ki, bu
nitqlərin təsiri ilə başlamışdır. Dahi liderin
yazıçılar, şairlər və sənət adamları
ilə görüşəndə də yeni bir elmi-ədəbi
üslubda danışması, onun zəngin ana
dilinin bütün söz imkanlarına, çalarlarına
zərgər dəqiqiliyi ilə bələd olduğunun
göstəricisi idi. Ümummilli liderin gözəl
nitqi ədibləri, şairləri, hətta ədəbiyyatçı
alimləri belə heyran qoyurdu. O dövrdə
yaşayan şairlərdən biri Heydər Əliyevə
xitabən “Yoldaş Əliyev, Siz Azərbaycan
dilində çox gözəl danışırsınız” deyəndə,
müdrik rəhbər ona belə cavab vermişdi:
“Sən niyə mənim rus dilində səlis
danışmağıma deyil, Azərbaycan dilində
gözəl danışmağıma təəccüb edirsən?
Bu dil mənim ana dilimdir, bu dili bilmək
mənim, eləcə də hər bir azərbaycanlının
müqəddəs borcudur!”. 1978-ci ildə
Azərbaycan SSR-in Konstitusiya
layihəsi qəbul edilərkən, müxtəlif ciddi
maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan
dilinin bu ali hüquqi aktda dövlət dili
kimi təsbit olunması da cəsarətli liderin
qətiyyətli mübarizəsinin nəticəsi idi.
Bundan sonra, hüquqi əsas yarandığı
üçün ana dilini inkişaf etdirmək, bu dildə
elmi və bədii yaradıcılığı genişləndirmək,
televiziya, mətbuat, radio, kino,
teatr sahəsində milli dilin tətbiqini
genişləndirmək daha asan oldu. Təbliğat
üçün xüsusi önəm kəsb edən bu
sahələrdə də milliləşmə prosesi başladı.
Məhz ümummilli liderin təşəbbüsü və
onun himayəsi ilə xalqımızın tarixini,
adət-ənənələrini, qəhrəmanlıq keçmişini
və s. əks etdirən mövzularda filmlər
çəkilməyə başlanıldı. Təsadüfi deyildir
ki, “Nəsimi”, “Babək”, “Dəli Kür” və
digər bu kimi filmlər gənclərin milli
ruhda tərbiyəsində, sonralar onların
kütləvi surətdə müstəqillik hərəkatına
qoşulmasında böyük siyasi rol oynadı.

Azərbaycanı qüdrətləndirən
Heydər Əliyev və xalq bağlılığı
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mummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
1992-ci ilin noyabrında siyasi
platforması Azərbaycanın rifahından
xəbər verən Yeni Azərbaycan Partiyası
yaradılır. Müxalifət partiyası kimi yaradıl-

mış Yeni Azərbaycan Partiyası düzgün
fəaliyyəti, bilavasitə milli maraqlara və
xalqa xidməti ilə qısa zamanda iqtidar
partiyasına çevrilir. Yeri gəlmişkən qeyd
olunmalıdır ki, hazırda bu partiya nəinki
Azərbaycanda, həmçinin Cənubi Qafqazda ən böyük siyasi partiyadır.
SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar
yaranmış tarixi şəraiti düzgün
qiymətləndirməklə, vəziyyətdən
bəhrələnən xalqımız ötən əsrin
sonlarında ikinci dəfə öz müstəqilliyinə
qovuşsa da, AXC-Müsavat iqtidarı
təmsilçilərinin ambisiyaları və
səriştəsizlikləri çox qısa müddətdə
müstəqilliyimizi uçurumun kənarına
gətirib çıxartdı. Müstəqilliyimizin ilk
illərində siyasi çəkişmələr ölkə həyatını
iflic edir, müharibə aparan, işğala məruz
qalan dövlətdə vahid komandanlığa tabe
olan ordu olmadığından silahlı qüvvələr
ayrı-ayrı şəxslərin əlində alətə çevrilir,
iqtisadiyyat tənəzzülə uğrayır,
respublikada vətəndaş həmrəyliyi
pozulur, hətta ölkədə “qardaş qanı”
axıdılır və vəziyyət ADR-in acı taleyinin
təkrarlanması, ikinci dəfə qazanılan
müstəqilliyin də itirilməsi təhlükəsi
həddinə çatır. Belə bir olduqca çətin
şəraitdə dövlətçilik ənənələrinə böyük
önəm verən və nicatın onda olmasına
əmin olan xalq, doğru seçim edərək
özünün sınanmış rəhbərini – ümummilli
lider Heydər Əliyevi israrlı tələblə
müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə
dəvət edir. Azərbaycanı və xalqını
özündən çox sevən ulu öndər bütün
təhlükələri gözaltına almaqla, heç birinə
məhəl qoymadan xalqın çağırışını qəbul
edərək, 9 iyun 1993-cü il tarixdə
Naxçıvandan Bakıya gəlir və iyunun
15-də Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri seçilir. Bir müddət sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirməyə
başlayan dünya şöhrətli siyasətçi Heydər
Əliyev, 1993-cü il oktyabrın 3-də
ümumxalq səsverməsi ilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilir.
Sağlam təfəkkürlü hər bir Azərbaycan
vətəndaşı yaxşı dərk edir ki, ölkəmizin
müasir tarixinin həlledici dönüş nöqtəsi
hesab edilən həmin anda Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəlməsəydi, nəinki bugünkü
qüdrətli Azərbaycan olmazdı,
ümumiyyətlə, onun mövcudluğu şübhə
altına düşə bilərdi. Dahi lider ölkəni
böhran vəziyyətindən, müstəqilliyini
itirmək təhlükəsindən xilas etmək üçün
müdrik siyasəti ilə qısa müddət ərzində
vətəndaş qarşıdurmasının və
müharibənin dayandırılmasına nail
olmaqla, Azərbaycanda sabitliyin
bərpasını təmin edir ki, bu da böyük
islahatların başlanmasına rəvac verir.
Beləliklə də, ölkəsini olduqca ağır
vəziyyətdən yüksək məharətlə çıxarmış
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə ölkədə bütün sahələrdə
islahatlar həyata keçirilməyə başlanılır.
İslahatlar aparılarkən kortəbii
ehkamçılığa və tələskənliyə qarşı çıxan
müdrik rəhbər vurğulayırdı ki, “bu iş
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadiyyatına uyğun olaraq təşkil
olunmaqla yerli şərait, milli xüsusiyyətlər,
ənənələr və xarici ölkələrin təcrübəsi
nəzərə alınmaqla həyata keçirilməlidir”.
Sadalananlar nəzərə alınmaqla iqtisadi
islahatların yüksək peşəkarlıqla
aparılması sözsüz ki, Heydər Əliyev
dühasının bəhrəsi idi. Dünya təcrübəsi
də təsdiq edir ki, islahatların uğurlu
nəticəsi düşünülmüş, əsaslandırılmış
strategiya və taktikadan başqa, bir çox
sosial-siyasi və ideoloji amillərdən də
asılıdır. Heydər Əliyev müstəqil şəraitdə,
heç kimə ümid bəsləmədən
iqtisadiyyatımızı düzgün inkişaf
etdirməyi, öz sərvətlərimizdən səmərəli
istifadə etməklə dövlətçiliyimizi
möhkəmləndirməyi, təkcə siyasi-mənəvi
deyil, həm də maddi nəticələr əldə
etməklə insanların həyat səviyyəsini
yaxşılaşdırmağı əsas şərt hesab edirdi.
Məlum olduğu kimi, ulu öndərin ikinci
dəfə respublikamıza rəhbərliyinin ilk
illərində ölkəmiz vətəndaş
müharibəsindən yenicə qurtulmuş,
atəşkəs rejimini təzəcə əldə etmiş ölkə
olduğundan, həmin dövrdə investorları
Azərbaycana sərmayə qoymaq üçün
həvəsləndirmək, onların etimadını
qazanmaq həddindən artıq çətin, demək
olar ki, mümkünsüz bir məsələ idi.
Bununla belə, peşəkar siyasətçi 1994-cü
ilin sentyabr ayında ölkəmizin
qüdrətlənməsində mühüm əhəmiyyəti
olan, Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti
ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorundakı “Azəri-Çıraq-Günəşli”
yataqlarının istifadə edilməsi barədə
“Əsrin müqaviləsi” kimi möhtəşəm bir
müqavilənin bağlanılmasına müvəffəq
oldu. Sözsüz ki, Azərbaycan neftinin
dünya bazarlarına çıxmasında müstəsna
rolu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft

kəmərinin təməlinin qoyulması,
Azərbaycanı dünyada böyük qaz
potensialına malik olan bir dövlət kimi
tanıdan “Şahdəniz” layihəsinin, türk
dünyasının bir-birilə, o cümlədən bütün
dünya ilə birləşdirilməsinə xidmət edən
tarixi “İpək Yolu” layihəsinin reallaşması
da bu dahi şəxsiyyətin xidmətləri idi.
Azərbaycan iqtisadiyyatının son inkişaf
tarixi bariz şəkildə göstərir ki, Heydər
Əliyev məntiqindəki “müstəqillik–
iqtisadiyyat” dialektikası öz dərinliyi,
yeniliyi və konkretliyi ilə həmişə
aktualdır. Dahi rəhbərin müəyyən etdiyi
bütün sahələrdə islahatlar aparmaq yolu
ilə ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və
mövcud iqtisadi potensialdan istifadənin
səmərəsini təxirə salmadan artırmaqla
onu xalqın bütün təbəqələrinin həyat
tərzinin yaxşılaşdırılmasına yönəltmək
kimi bir-birini tamamlayan iki istiqamət
ölkənin müasir inkişaf gerçəkliyinin
obyektiv nəzəri-praktiki təməli kimi çıxış
edir. Ümummilli liderin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş
fundamental iqtisadi islahatlar sayəsində
sürətlə qüdrətlənən Azərbaycanda
paralel olaraq digər sahələrdə, o
cümlədən hüquq sahəsində də əsaslı
islahatların aparılmasına zəmin yarandı.
Bu sahədə aparılan islahatlarda müdrik
liderin 9 avqust 1994-cü il tarixdə
imzaladığı “Cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında”
Fərman xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi.
Görülən səmərəli işlər, o cümlədən qeyd
olunan fərman hüquq-mühafizə
orqanlarını cinayətkar təzahürlərə,
xüsusən də, mütəşəkkil cinayətkarlığa,
korrupsiyaya və terrorizmə, narkotik
vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı
səfərbər etməklə, “cəzanın labüdlüyü”
prinsipinin reallaşması istiqamətində ən
ciddi tədbirlər görülməsini təmin etdi.
Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
yolu ilə irəliləyən müstəqil Azərbaycanda
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması,
insanların azad yaşaması, qanunun
aliliyinin təmin edilməsi üçün ən yüksək
tələblərə cavab verən normativ-hüquqi
baza yaradıldı. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğunda ən
böyük xidmətlərindən biri də müstəqil
respublikamızın ilk Konstitusiyasının
yüksək demokratik meyarlar və
ümumbəşəri prinsiplər əsasında
hazırlanması və ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul edilməsi üçün təşəbbüs
göstərməsi və bu işə hərtərəfli dəstək
verməsi olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, bu
ali qanun xalq arasında “Heydər Əliyev
Konstitusiyası” adlandırılır. 12 noyabr
1995-ci il tarixdə ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ölkənin
gələcək inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirməklə bərabər,
demokratik-hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğunun təməlini qoydu.
Müdrik liderin təşəbbüsü və şəxsi
nəzarəti ilə insan hüquq və
azadlıqlarının qorunması sahəsində
mühüm hüquqi aktlar qəbul edildi,
respublikamız müxtəlif beynəlxalq
konvensiya və sazişlərə qoşuldu,
qanunvericilik, icra və məhkəmə
hakimiyyətinin qarşılıqlı fəaliyyətinin
təmin edilməsi məqsədi ilə silsilə
tədbirlər həyata keçirildi. Görülən böyük
işlər sırasında Heydər Əliyevin 21 fevral
1996-cı il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış
Hüquq İslahatları Komissiyasının
fəaliyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Yeni ictimai münasibətlərə uyğun
Cinayət, Cinayət-Prosessual, Mülki,
Mülki-Prosessual, İnzibati Xətalar,
Cəzaların İcrası, Əmək və digər
məcəllələrin qəbulu isə respublikamızda
bu sahədə görülən işlərin səmərəliliyini
daha da artırdı. Fəlsəfi, hüquqi
düşüncələrə, dərin elmi təhlilə malik
Heydər Əliyevi böyük şəxsiyyət kimi
xarakterizə edən ən mühüm
keyfiyyətlərdən biri də, onun siyasətinin
yüksək humanizm və insanpərvərlik
prinsiplərinə əsaslanması idi. Hər kəsə
bəllidir ki, 1993-cü ilin iyun ayından
ölkəmizdə icrasına moratorium
qoyulmuş ölüm cəzası sonradan
məhdudlaşdırıldı, daha sonra isə,10
fevral 1998-ci il tarixdə bu cəza növü
Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda
ləğv edildi. Geniş ürəyə və zəngin
mənəviyyata malik olan Heydər Əliyev
təqsirkarları qanunvericiliyə uyğun
olaraq cəzalandırmağın tərəfdarı olsa
da, onun xeyirxahlığı, insanpərvərliyi
bəzi hallarda cəzalandırılmış insanları
bağışlamağa da sövq edirdi. Azərbaycan
Prezidenti yanında Əfv Komissiyasının
yaradılması və əfvetmə institutunun
bərpası bunun əyani göstəricisi idi.
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Heydər Əliyev uzaqgörənliyinin və
İlham Əliyev dühasının təntənəsi
(əvvəli 5-ci səhifədə)

Doğma Vətənimiz əmin əllərdədir

V

ətəni və milləti qarşısında misilsiz xidmətləri olan,
müstəqilliyimizin müəllifi
və müasir dövlətimizin memarı ulu
öndər Heydər Əliyevin xalq qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri
də, Azərbaycanın gələcək taleyində
əvəzsiz rolu, milləti və dövləti qarşısında
müstəsna xidmətləri olan cənab İlham
Əliyev kimi bütün ali insani keyfiyyətlərə
malik böyük şəxsiyyət və müdrik bir lider
yetişdirməsi olmuşdur. Bu, ondan irəli
gəlirdi ki, vətənini canından çox sevən
uzaqgörən insanı Azərbaycanın təkcə
özünün rəhbərlik etdiyi dövr üçün deyil,
ondan sonrakı taleyi də düşündürürdü.
2003-cü ildə səhhətində ciddi problemlər
yaranan vaxtlarda belə öz sağlamlığını
deyil, xalqını və Azərbaycanın firavan
gələcəyini fikirləşən böyük qəlbli
şəxsiyyət Heydər Əliyev ictimai rəyə və
ümumxalq mövqeyinə əsaslanmaqla
Azərbaycan xalqına müraciət edərkən
cənab İlham Əliyevi ölkəyə rəhbərlik
etməyə qadir lider kimi gördüyünü
bildirmişdir. Ölkəmizin taleyinin həlledici
məqamlarında hər zaman olduğu
kimi, yenə də Heydər Əliyevin müdrik
məsləhətinin intizarında olan xalq məhz
sonsuz inam bəslədiyi rəhbərin millətinin
və dövlətinin gələcəyini düşünməklə
verdiyi çox dəyərli tövsiyəsindən
bəhrələnərək düzgün seçim etməklə,
bu gün digər dövlət başçılarına örnək
olan böyük tarixi şəxsiyyət cənab İlham
Əliyevi Prezident seçdi.
Aqil liderin prezidentliyi dövründə
onun rəhbərliyi ilə görülən böyük
işlərin sayəsində 2006-cı ildə Xəzər
və Aralıq dənizlərini birləşdirən Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri,
2007-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz
kəməri istifadəyə verilmişdir. Bundan
başqa, 2018-ci ildə Avropanın enerji
təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın
perspektiv inkişafının və iqtisadi maraqlarının təmin edilməsində mühüm
rol oynayan Cənub Qaz Dəhlizinin
və onun tərkib hissəsi olan TANAP
boru kəmərinin Bakıda rəsmi açılış
mərasimləri keçirilmişdir. Bundan əlavə,
20 sentyabr 1994-cü il tarixdə Bakıda
imzalanmış “Xəzər dənizinin Azərbaycan
sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq”
yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş”in müddəti 2017-ci ilin
sentyabr ayının 14-də yeni, ölkəmiz
üçün daha əlverişli şərtlərlə 2050-ci ilə
qədər uzadılmış, bu isə Azərbaycanda
bundan sonra da uzun illər neftin hasilat
səviyyəsinin sabit qalmasına, neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun
təmin olunmasına zəmin yaratmışdır.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, praqmatik lider cənab İlham Əliyevin yürütdüyü
son dərəcə təmkinli, səbirli, balanslaşdırılmış siyasət sayəsində 12 avqust
2018-ci il tarixdə Qazaxıstanın Aktau
şəhərində 5 Xəzəryanı dövlət başçılarının iştirakı ilə imzalanan tarixi Aktau
Konvensiyası ilə 1996-cı ildən davam
edən Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı
22 illik danışıqlar milli maraqlarımızı
qane edən sonluqla bitmiş və Xəzərin
hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi
birdəfəlik öz həllini tapmışdır. 2018-ci
ilin oktyabr ayının 19-da Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlığının təzahürü olaraq
birgə səylərlə reallaşdırılan, hər iki
ölkənin iqtisadi inkişafına, bütövlükdə
regionun tərəqqisinə böyük töhfə olan
“STAR” neft emalı zavodunun açılışı da
neft strategiyasının uğurlarından olmuşdur. Azərbaycandan Avropa bazarlarına
təbii qazı ixrac etmək üçün ən qısa və
birbaşa yol kimi seçilmiş, Cənub Qaz
Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan TAP
layihəsi də artıq yekunlaşdırılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
Avropa və Asiyanı birləşdirən Şərq-Qərb
və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması istiqamətində
də müstəsna əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Belə ki, təməli 2007-ci ildə qoyulmuş Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolunun
2017-ci il oktyabrın 30-da Bakıda rəsmi
açılışı olmuşdur. 2018-ci il sentyabrın
18-də isə yeni Ələt-Astara-İran İslam
Respublikası magistral avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan
ərazisində “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizi layihəsinin reallaşması üçün işlər
başa çatdırılmışdır.
Sözsüz ki, dövlət başçısının
rəhbərliyi ilə ölkəmizin əldə etdiyi uğurları iqtisadi islahatların siyasi islahatlarla
paralel şəkildə və yüksək peşəkarlıqla
aparılması şərtləndirir.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin müdrik və zamanı önləyən
siyasətini dövrün tələblərinə uyğun
uğurla davam etdirən dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin yüksək erudisiyası,
mükəmməl siyasi strategiyası, sarsılmaz qətiyyəti, polad iradəsi, yorulmaz
fəaliyyəti və xalqla iqtidar arasında
olan sıx birliyin sayəsində planetimizin
üzləşdiyi çoxsaylı qlobal çətinliklərə,
ümumbəşəri ciddi və mürəkkəb
problemlərə, eləcə də bütün dünyanı
bürüyən koronavirus (COVID-19) pan-

demiyasına, həmçinin müharibədən yeni
çıxmış ölkə olmağımıza rəğmən, respublikamızda iqtisadiyyat güclənir, bütün
sahələrdə mütəmadi olaraq mütərəqqi
islahatlar həyata keçirilir, regionların tarazlı inkişafının davamlılığı təmin olunur,
hər bir istiqamət üzrə ardıcıl uğurlar əldə
edilir ki, nəticədə dövlətimiz daha da
qüdrətlənir və doğma Azərbaycanımız
durmadan çiçəklənir. Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə nəhəng layihələr reallaşdırılır, qeyri-neft məhsullarının istehsalının
və ixracının artırılması üzrə kompleks
stimullaşdırıcı tədbirlər görülür, dövlətsahibkar münasibətlərinin və biznes-investisiya mühitinin daha da sağlamlaşdırılması, özəl sektorda təşviq alətlərinin
tətbiqi, aqrar sektora, kiçik və orta
sahibkarlığa dövlət dəstəyi daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. Milli iqtisadiyyat
və onun əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələri, konsepsiyalar və digər dövlət
proqramları çərçivəsində müəyyən olunmuş tədbirlərin icrası uğurla həyata keçirilir. Dünyada gedən neqativ proseslərlə
əlaqədar olaraq yaranmış beynəlxalq
iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatına dövlət başçısının tapşırığı ilə görülən
qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində ciddi
təsir göstərməmişdir. Reallaşdırılması
nəzərdə tutulan tədbirlərdən və işlərdən
heç birinin, o cümlədən, hər hansı bir
sosial layihənin icrasının təxirə salınmaması da bunun növbəti təzahürüdür. Vurğulanmalıdır ki, ölkəmizdə gedən sürətli
inkişaf beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
də hər zaman yüksək qiymətləndirilir.
Belə ki, ən nüfuzlu aparıcı beynəlxalq
qurumlardan biri olan Dünya Bankının
“Doing Business” proqramında 190 ölkə
arasında Azərbaycan 28-ci yeri tutmuşdur. Bundan əlavə, respublikamız 10 ən
islahatçı dövlət sırasına daxil edilmişdir.
Dünyanın bir nömrəli forumu olan Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatına əsasən, inkişaf etməkdə olan 74
ölkə arasında dövlətimiz əhalinin elektrik
təchizatı səviyyəsinə görə 2-ci yerdə,
inklüziv inkişaf indeksi üzrə 3-cü yerdə,
hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi,
yəni, islahatçı obrazı əmsalına görə 5-ci
yerdə, hökumətin uzunmüddətli strategiyasına görə 10-cu yerdə, hökumətin
siyasi sabitliyi təmin etməsinə görə 11-ci
yerdə qərarlaşmaqla dünyanın bir çox
ölkələrini geridə qoymuşdur. Göründüyü
kimi, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mükəmməl
daxili və xarici siyasət sayəsində
ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik hökm
sürür, respublikamız hazırda da eyni
templə inkişaf edir, beynəlxalq əlaqələr
genişlənir və vətənimiz Azərbaycan
dünya ölkələri sırasında tutduğu layiqli
mövqeyini hərtərəfli möhkəmləndirir.
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Güc birlikdədir

irr deyil ki, dövlətimizin
qüdrətlənməsində və əldə
olunan uğurlarda, eləcə də
ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsində, milli-mənəvi
dəyərlərimizin və mədəniyyətimizin
bütün dünyaya tanıdılmasında zəngin
biliklərə, dərin düşüncəyə və yüksək
idarəçilik qabiliyyətinə malik böyük
dövlət xadimi – Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Onun respublikamızda təhsilin, elmin,
səhiyyənin, mədəniyyətin, idmanın və
digər sahələrin inkişafında xidmətləri,
milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və
beynəlxalq səviyyədə geniş təbliği
istiqamətində gördüyü böyük işlər
dövlətimizin tərəqqisinə və xalqın
rifahının yaxşılaşdırılmasına töhfələr
verməkdədir. Qeyd olunanlar, eləcə də
Mehriban xanımın sadəliyi, təvazökarlığı,
səmimiliyi, bütün məsələlərdə ədalətli
mövqeyi, vətəninə və xalqına bağlılığı,
insanlığın təntənəsinə xidmət edən
təşəbbüsləri və saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri bu nəcib insana sonsuz xalq məhəbbətini qazandırmışdır.
Mehriban xanımın bəşər mədəniyyətinin
inkişafı istiqamətindəki səriştəli
fəaliyyəti, dövlətlərarası dialoq prosesinə
verdiyi töhfələr və dünyanın müxtəlif
yerlərində həyata keçirdiyi humanitar
tədbirlər isə ona Azərbaycan xalqının
sevgisi ilə bərabər, bir sıra xarici ölkə
vətəndaşlarının da rəğbətini qazandırmışdır. Birinci vitse-prezidentin, xüsusən
də, Şərqlə Qərb arasında mədəni
dialoqa nail olmaq, fərqli sivilizasiyaları
ümumbəşəri maraqlar naminə bir araya
gətirmək, dini tolerantlığı, multikulturalizmi gücləndirmək, gender bərabərliyini
təmin etmək istiqamətindəki fədakar
fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə təqdir
olunur. Təsadüfi deyil ki, şöhrəti respublikamızın hüdudlarından kənara çıxan
Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü
böyük işlərin sədası dünyanın ən nüfuzlu
kütləvi informasiya vasitələrindən gəlir
və Birinci vitse-prezidentin səmərəli
fəaliyyəti digər ölkələr tərəfindən də ali
dövlət mükafatları verilməklə yüksək
qiymətləndirilir.
Möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan
mükəmməl siyasətdən bəhs edərkən,
bu gün dünyada bir nömrəli problemə

...Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini
hiss etmişəm və hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc
verir. Mən bu dəstəyə arxalanıram və xalqı bir daha
əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da xalqa və
Vətənə ləyaqətlə xidmət edəcəyəm....

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan

çevrilən və planetimizi cənginə alan koronavirus infeksiyasına qarşı ölkəmizdə
aparılan uğurlu mübarizəni xüsusi vurğulamaq lazımdır. Belə ki, bu təhlükəli
virusun qlobal problemə çevrilməyə başladığı ilk vaxtdan etibarən onun yayılmasının və fəsadlarının qarşısının alınması,
xalqımızın bu bəladan daha az zərər və
minimal itki ilə çıxması üçün dövlət başçımızın çox tədbirli davranmaqla zamanında müdrik qərarlar verməsi, həmçinin
qətiyyətli addımlar atmaqla aidiyyəti
dövlət orqanlarını və digər qurumları
səfərbər edərək onlara göstərişlər, eyni
zamanda, dəyərli tövsiyələr verməklə
bütün preventiv tədbirlərin görülməsini
təmin etməsi ümumbəşəri bəla ilə
mübarizədə dövlətimizin uğurlarını
şərtləndirdi. Bununla da, vaxtında qəbul
edilən doğru qərarlar və görülən ciddi
tədbirlər nəticəsində koronavirus infeksiyasının ölkəmizdə geniş yayılmasının
qarşısı qətiyyətlə alınır və dövlətimiz bu
sınaqdan da uğurla çıxır.
Ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevə və
Mehriban xanıma sonsuz inamı olan xalqın elə ilk günlərdən onların çağırışına
yekdilliklə dəstək olaraq xüsusi karantin
rejimi qaydalarına şərtsiz əməl etməsi də
sözügedən məsələyə öz müsbət təsirini
göstərdi. Dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin “Biz birlikdə güclüyük!” şüarı
dillərdə əzbər olmaqla xalqı öz liderinin ətrafında daha da sıx birləşdirərək
insanlarda pandemiyaya qarşı mübarizə
əzmi və böyük ruh yüksəkliyi yaratdı.
Eyni zamanda, Mehriban xanımın “evdə
qal” çağırışını böyükdən kiçiyə hamı
rəğbətlə qarşıladı və heç kim zərurət
olmadan evdən çölə çıxmadı. Çünki
sağlam düşüncəli hər kəs yaxşı dərk edir
ki, istər cənab Prezident İlham Əliyevin,
istərsə də Mehriban xanımın hər bir
çağırışı həmişə milli maraqların təmin
edilməsinə, dövlətin qüdrətlənməsinə,
xalqın rifahına və ölkədə firavan həyatın
davamlılığına hesablanır. Xeyirxah
məqsədlərə köklənmiş nəcib xarakteri
ilə ürəkləri fəth etmiş Mehriban xanım
Əliyevanın koronavirus (COVID-19)
pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu
müddətdə talassemiya və hemofiliya,
eləcə də, leykoz xəstəliyindən əziyyət
çəkənlər üçün qan ehtiyatının yaradılmasına dəstək çağırışı, onun hər zaman
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların
yanında olduğunun növbəti təzahürü idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəhid
ailələri, müharibə əlilləri və veteranları ilə mütəmadi olaraq görüşmələri,
onların qayğıları ilə maraqlanmaları,
problemlərini həll etmələri Vətən uğrunda, xalq yolunda öz qanını və canını
əsirgəməyən, bu yolda xidmətləri
olan insanlara qarşı yüksək diqqətin
təcəssümü olmaqla bərabər, həmçinin
hərbi qulluqçularımızda böyük ruh
yüksəkliyi yaradaraq döyüş əzmini
artırırdı ki, bu da haqq mübarizəsində
qələbəmizə rəvac verdi.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, cənab
Prezidentin ən sadiq məsləkdaşı
Mehriban xanım Əliyevanın Vətən
müharibəsi zamanı da yorulmaz
fəaliyyəti diqqəti cəlb etmişdir. Birinci xanım ölkəmizin ədalətli mübarizəsi barədə
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırılması üçün vətənpərvər çağırışları
ilə hər bir azərbaycanlını informasiya
platformalarında mübarizəyə səfərbər
etməyə müyəssər oldu. Cəbhədə
döyüşən qəhrəman hərbçilərimizə,
o cümlədən yaralılarımıza duaları və
hərtərəfli dəstəyi ilə yardımçı olan,
şəhidlərimizin, eləcə də həlak olan dinc
insanlarımızın əzizlərinin ağrı-acısına
şərik çıxaraq bir ana, bir bacı kimi doğma və qayğılı münasibəti ilə onları ovunduran Birinci vitse-prezident xalqımıza
böyük təsəlli oldu.
Bu gün cənab Prezidentə ünvanlanan
minnətdarlıq məktublarının ardı-arasının
kəsilməməsi, Mehriban xanımın saysızhesabsız xeyirxah təşəbbüslərinə görə
insanların məmnunluq hissləri ilə dolu
təşəkkürlərini ifadə edən müraciətlərinin
səngiməməsi ölkədə həyata keçirilən
uğurlu siyasətin qədirbilən xalq
tərəfindən dəyərləndirilməsinin və
dəstəklənməsinin təcəssümü, hər iki
vətənpərvər və xalqını sevən insana olan sonsuz xalq məhəbbətinin
təzahürüdür.

Tarixi ədalətin bərpası və
haqqın qələbəsi

Ö

lkəmizin uğurlarından bəhs
edərkən ötən il xalqımızın
müasir Azərbaycan tarixinin
ən böyük uğurlarından birini əldə etdiyini

sonsuz fərəh və qürur hissləri ilə xüsusi
vurğulamaq zəruridir. Bu gün böyük
iftixarla deyirik ki, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə damlası düşmənin bütövlükdə vücudundan
dəyərli olan qanları ilə şanlı tarix yazan
hərbçilərimiz parlaq qələbəmizi təmin etmiş, nəticədə hərbi və siyasi-diplomatik
yolla 30 ilə yaxın müddətdə işğal altında
olan dədə-baba torpaqlarımız azad
edilərək, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
olunmuşdur. Dövranın gərdişini dəyişən
müdrik lider və yenilməz sərkərdə –
İlham Heydər oğlu Əliyev dühasının
Azərbaycana qazandırdığı möhtəşəm
qələbə xalqa ən dəyərli ərməğan olmuşdur.
Həyata keçirilən uğurlu xarici
siyasətin və görülən böyük işlərin
nəticəsində bütün dünyaya məlum idi
ki, Ermənistan uzun zaman ərzində
Azərbaycanın 20 faiz ərazisini,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış tarixi torpaqlarını – Dağlıq Qarabağı və
ölkəmizin digər 7 rayonunu işğal altında
saxlayır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
1993-cü ildə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin dərhal, qeyd-şərtsiz və
tamamilə qaytarılmasını nəzərdə tutan
müddəaları özündə əks etdirən 822,
853, 874 və 884 saylı dörd qətnaməsinin
qəbul olmasına baxmayaraq, həmin
qətnamələr icra olunmur, bununla
əlaqədar aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar
isə heç bir tədbir görmürdü. Ermənistan
da bu illər ərzində mövcud vəziyyətdən
istifadə edərək qeyd olunan qətnamələri
yerinə yetirmir, hər vəchlə münaqişəni
mümkün qədər çox və daha uzun
müddətə dondurmağa çalışır və statuskvonun qəbuledilməz və dəyişdirilməli
olması barədə beynəlxalq ictimaiyyətin,
o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri olan ölkələrin bütün çağırışlarına məhəl qoymayaraq onları cavabsız qoyurdu.
Qazanılan diplomatik uğurlara baxmayaraq, gedən proseslər,
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş
qərar və qətnamələrin icra edilməməsi
bu qənaətə gəlməyə əsas verirdi ki,
beynəlxalq hüquq sözügedən məsələyə
dair hissədə işləmir. Bütün bunları
nəzərə alan müdrik rəhbərimiz cənab
İlham Əliyev münaqişənin həlli ilə bağlı
hər iki istiqamətdə işini etibarlı tutaraq,
beynəlxalq dəstək və hüquqi baza yaratmaqla bərabər, həm də rəşadətli Silahlı
Qüvvələr formalaşdırmışdır. Ulu öndər
Heydər Əliyevin ordu quruculuğu strategiyasını zamanın tələbləri ilə uzlaşdırmaqla reallaşdıran möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə bu sahədə həyata keçirilən
köklü islahatların və kompleks tədbirlərin
nəticəsi olaraq Silahlı Qüvvələrimizin
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
arsenalı ən müasir silah-sursat və
hərbi texnika ilə zənginləşdirilmiş, hərbi
qulluqçuların nəzəri və peşə bilikləri,
mənəvi-psixoloji hazırlığı artırılmışdır.
Bununla da, artıq Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri müasir tələblərə tam cavab
verən, istənilən döyüş tapşırığını ən
yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə
qadir idi. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev hər dəfə
mötəbər kürsülərdən deyirdi: “...Əgər
bu məsələ sülh yolu ilə həll olunmasa,
bunu hərbi yolla həll edəcəyik...”. Hər
bir azərbaycanlı, o cümlədən Silahlı
Qüvvələrimizin əsgəri, çavuşu, giziri,
zabiti və generalı tarixi torpaqlarımızı
düşmənlərdən azad etmək üçün Ali Baş
Komandanın əmrini gözləyir və buna
hər an hazır idi. Xalqımız tam əmin idi
ki, möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi
ilə işğal altında olan tarixi torpaqlarımız
tezliklə düşmənlərdən təmizlənəcək və
doğma yurdumuzun hər bir guşəsində
Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır.
Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz
tarixi qələbə göstərdi ki, Azərbaycan
uzun müddət işğal altında olan

torpaqlarını bu vaxta qədər istənilən
an hərbi yolla düşmənlərdən azad
edə bilərdi. Bununla belə, ölkəmiz bu
məsələnin beynəlxalq hüquqla və sülh
yolu ilə öz həllini tapmasının tərəfdarı
olduğundan bu qədər səbrlə davranmış, lakin düşmənin ikrah doğuran
hərəkətləri, o cümlədən məlum son
təxribatları haqq savaşının başlanmasını
labüd etmişdir.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə
səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti dəfə təxribat
törədərək genişmiqyaslı şəkildə
cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan
Ordusunun mövqelərini və yaşayış
məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar
və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından
intensiv atəşə tutması ordumuzu mənfur
düşmənin layiqli cavabını verməyə vadar
etdiyindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdi
və bununla da ikinci Qarabağ müharibəsi
başladı. Böyükdən kiçiyə hər kəs Vətən
müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasını
qarşıya məqsəd qoydu. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevə olan sonsuz inam
xalqı öz liderinin ətrafında daha da
sıx birləşdirərək mülki vətəndaşlarda
mübarizə əzmi, hərbçilərimizdə isə böyük
ruh yüksəkliyi yaratdı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrimiz
tərəfindən işğal altında olan ərazilərimizin
bir-birinin ardınca qısa zamanda erməni
qəsbkarlarından təmizlənməsi düşmənin
zəbt etdiyi tarixi torpaqlarımızın tezliklə
tam azad ediləcəyindən və ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunacağından xəbər
verirdi ki, bu da xalqda, o cümlədən
orduda olan ruh yüksəkliyini daha da
artırırdı. Elə ilk günlərdən düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran qəhrəman övladların
ardıcıl zəfərlər qazanmaqla kəndlərimizi,
qəsəbələrimizi, yaşayış məntəqələrimizi,
eləcə də şəhərlərimizi, o cümlədən 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20
oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və nəhayət 8 noyabrda Şuşa şəhərini
işğaldan azad etməsi Ermənistanı sülhə
sövq etdi və düşmənin kapitulyasiya aktını imzalaması ilə nəticələndi. Ardınca 20
noyabrda Ağdam, 25 noyabrda Kəlbəcər
və 1 dekabrda Laçın işğaldan azad edildi.
Bununla da, haqq mübarizəsi hərbi-siyasi
qələbəmizlə başa çatdı və ədalət bərpa
olundu. Təbii ki, bütün bunlar müzəffər Ali
Baş Komandanın mükəmməl siyasətinin
və sarsılmaz qətiyyətinin, dövlətimizin
qüdrətinin, Silahlı Qüvvələrimizin
gücünün, hərbi qulluqçularımızın
qəhrəmanlığının və xalqımızın mübarizliyinin sıx vəhdətinin nəticəsində mümkün
olmuşdur.
Qeyd etmək zəruridir ki,
Ermənistanın növbəti təxribatlarının
qarşısını almaq və düşməni sülhə sövq
etmək məqsədi ilə gedən 44 günlük
müharibədə müdrik və qətiyyətli Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
hərbçilərinin şücaəti hərb tariximizin
qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmağa
müvəffəq oldu. Təsadüfi deyil ki, NATO,
eləcə də ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Ukrayna və digər ölkələrin hərbçiləri
Azərbaycanın Vətən müharibəsi
təcrübəsindən bəhrələnmək, bununla əlaqədar öz ordularında müəyyən
dəyişikliklər aparmaq fikirlərində olduqlarını açıq etiraf edirlər. Möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyev demişdir:
“...heç bir xarici qüvvə Azərbaycanın qazandığı Qələbəyə kölgə sala bilməz...”.
Fürsətdən istifadə edib, uca Allahdan
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
həlak olan bütün şəhidlərimizə rəhmət,
yaralılarımıza isə şəfa diləyirəm.


İntibah dövrünü
yaşayan Azərbaycan

V

ətən müharibəsindən sonra
Azərbaycanın qarşısında duran
ən əsas vəzifələrdən biri də
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda
düşmən vəhşiliyi nəticəsində dağıdılmış

yaşayış məntəqələrimizin, təhsil ocaqlarımızın, erməni vandalizminə məruz
qalmış mədəni və dini abidələrimizin
bərpası, quruculuq işlərinin həyata
keçirilməsidir. Bu məsələ siyasətində
quruculuq, abadlıq prioritet istiqamət
olan və Azərbaycanın hər bir guşəsini
cənnətə çevirmiş cənab Prezidentin
şəxsi nəzarətindədir. Hazırda işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma
işləri yüksək sürətlə uğurla davam
etdirilir. Belə ki, elektrik enerjisi, su və
təbii qaz təminatı kimi təxirəsalınmaz
kommunal təchizatı, həmçinin yol
nəqliyyat və digər sosial infrastruktur
yenidən qurulur, eyni zamanda, Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə rəhbəri olduğu və ulu öndərin xeyirxah ideyalarını
layiqincə davam etdirən Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən dini abidələrimizin, o
cümlədən məscidlərimizin bərpası üzrə
layihələr icra olunur. Dövlət başçısının təşəbbüsü və tapşırıqları ilə “ağıllı
şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyalarının
reallaşdırılması nəzərdə tutulur ki, bu da
pandemiya şəraitində dünya iqtisadiyyatında böyük problemlərin yarandığı bir
dövrdə respublikamızın güc və qüdrətini
sübut edən növbəti bariz nümunədir.
Hər kəsə məlumdur ki, ölkə rəhbəri
artıq bir neçə dəfə ailəsi ilə birlikdə
işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə
səfər edərək, quruculuq və abadlıq işləri
ilə şəxsən tanış olmuş, bu prosesə öz
dəyərli tövsiyələrini vermiş və bir neçə
nəhəng layihənin təməlini qoymuşdur.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın
tarixi torpaqlarımızda sevinc və qürur
dolu davranışları, səmimi paylaşımları
hər birimizdə sözlə ifadə oluna bilməyən
iftixar hissləri yaratmaqla, xalqımız
tərəfindən böyük maraq və fərəhlə qarşılanır. Bütün bunlar dövlət başçısının və
birinci xanımın vətənə, yurda, torpağa və
xalqa bağlılığının təcəssümüdür.
Möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyev demişdir: “...Bütün şəhərlərimiz,
kəndlərimiz bərpa ediləcəkdir. Biz Böyük
Qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan
dövləti əlindən gələni edəcək ki, işğal
olunmuş və azad edilmiş torpaqlara
qayıdacaq Azərbaycan vətəndaşları
rahat yaşasınlar, əmin-amanlıq
şəraitində yaşasınlar. Bu torpaqlarda
həyat canlanacaqdır...”. Qeyd olunanlar
bir daha vətənpərvər liderimizin doğma Azərbaycanın hər qarışına, eləcə
də hər bir vətəndaşının rifah halının
yüksəldilməsinə verdiyi önəmin və
fəaliyyətinin əsas prinsipi olan “mən
hər bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidentiyəm” ifadəsinin reallığının
təzahürüdür.
Göründüyü kimi, “Xalqın, Vətənin
taleyi hər bir insanın taleyinə
çevrilməlidir” – deyən ulu öndər Heydər
Əliyev təkcə öz həyatını dövlətinə və
millətinə fəda etməklə kifayətlənməmiş,
həm də Azərbaycan üçün atasıtək ömrünü Vətəninə və xalqına həsr edən cənab
İlham Əliyev kimi nəhəng tarixi şəxsiyyət
bəxş etmiş, əsl lider hazırlamışdır.
Bütün bunlar qəti əminliklə onu
deməyə əsas verir ki, qədirbilən
Azərbaycan xalqı Vətəni və milləti
qarşısındakı bənzərsiz xidmətləri ilə
“Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı”
adını qazanmış nəhəng tarixi şəxsiyyət
Heydər Əliyevi hər zaman yüksək ehtiramla xatırlayacaq, onun əziz və unudulmaz xatirəsini daim xüsusi hörmətlə yad
edəcəkdir.

Xanlar VƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun müavini –
Azərbaycan Respublikasının
Hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı
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Heydər Əliyev – müstəqil dövlətimizin və
hüquqi-siyasi sistemimizin qurucu lideri
əsaslanmasıdır. Yəni, respublikamız
tam müstəqil siyasət həyata keçirir.
Buna görə də Azərbaycana olan rəğbət
daim artır, ölkəmizə yüksək hörmət və
etimad göstərilir.
Nəticə etibarilə, müasir, demokratik
və qüdrətli ölkəmiz Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi nailiyyətlərə
imza atır. Azərbaycan xalqı isə
Prezident İlham Əliyevin siyasətini
ürəkdən dəstəkləyir, onu milli birliyin,
dayanışmanın və həmrəyliyin simvolu
kimi görür.

D

ünyanın siyasi tarixinə nəzər
saldıqda xalqların taleyinə,
bəşəriyyətin gələcəyinə təsir
edən həlledici faktorlar sırasında lider
amilinin rolu xüsusi olaraq diqqəti
cəlb edir. Beynəlxalq təcrübə göstərir
ki, tarixi-siyasi, coğrafi şəraitdən
asılı olmayaraq, liderlik fenomeni
milli dövlətin inkişafında aparıcı rola
malikdir. Lider yalnız tərəfdarlarını,
xalqı arxasınca aparan rəhbər deyil, o,
həm də tarix yazan və tarixin gedişatına
həlledici təsir göstərən şəxsiyyətdir.
Bu kontekstdə ayrı-ayrı xalqların
və dövlətlərin timsalında müxtəlif
nümunələr mövcuddur.

Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa edən lider kimi adını əbədi
olaraq tarixə yazdırdı
Ümummilli liderimizin əsasını
qoyduğu praqmatik xarici siyasət
kursunun, dərin strateji diplomatiya
siyasətinin, ordu quruculuğu prosesinin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi, ictimaisiyasi sabitliyin qorunması, milli
həmrəyliyin gücləndirilməsi, ölkənin
hərbi qüdrətinin artırılması, beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmləndirilməsi
sayəsində Azərbaycan Dağlıq Qaarabağ
münaqişəsini həll etməklə tarix yazdı
və tarixi ədaləti bərpa etdi. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi

Liderlik amili və
qüdrətli Azərbaycan
Bir əsrdə iki dəfə istiqlaliyyət
qazanmış Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi mövcudluğu, dinamik inkişafı,
beynəlxalq münasibətlər sistemində
davamlı yüksəlişi bilavasitə liderlik
amili ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin həm
SSRİ dönəmində, həm də müstəqillik
illərində ölkəmizə rəhbərliyi dövrünə
nəzər saldıqda görürük ki, xalqın rifah
halının daha da yaxşılaşdırılması,
respublikamızın tərəqqisinin təmin
olunması və digər istiqamətlərdə tarixi
əhəmiyyətə malik olan misilsiz işlər
görülüb. Başqa sözlə, ümummilli liderin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı
tarixi xidmətləri onun fəaliyyətinin bütün
mərhələlərini əhatə edir.
Azərbaycanın müstəqilliyin ilk
illərinin siyasi, ictimai və iqtisadi
mənzərəsi heç kimə sirr deyil.
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi,
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi
qarşısında idi. Belə bir situasiyada
xalqımız 1993-cü ildə parçalanmaq
təhlükəsi ilə üzləşən Azərbaycan
dövlətini xilas etmək üçün ümummilli
lider Heydər Əliyevə üz tutdu. O
zaman ölkəyə “rəhbərlik” edən
qüvvələr də Azərbaycanı məruz
qoyduqları təhlükədən xilas etmək
üçün ulu öndər Heydər Əliyevin Bakıya
gəlməsini yeganə çıxış yolu kimi
dəyərləndirirdilər. Beləliklə, iyunun 9-da
ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan
Bakıya gəlişi Azərbaycanın taleyi ilə
bağlı narahatlıqlara son qoydu. Bu
qayıdış xalqımızı fəlakətdən xilas etdi.
Böyük xilaskarın Bakıya gəlməsi xəbəri
xalq tərəfindən sevinclə qarşılandı.
1993-cü il iyunun 15-də isə Heydər
Əliyev Azərbaycan parlamentinin Sədri
seçildi. Tariximizə Milli Qurtuluş Günü
kimi daxil olan 1993-cü il iyunun 
15-də ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Sədri seçilməsi
ölkəmizin siyasi tarixində keyfiyyətcə
yeni bir mərhələnin başlanğıcı
oldu. Azərbaycanın mürəkkəb
kataklizmlərlə müşayiət edilən daxili
siyasi böhrandan qurtulması məhz
bundan sonra mümkün oldu. Belə
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
rasional seçim strategiyası və
bunun fonunda atdığı praqmatik
addımlar sayəsində ölkədə destruktiv
proseslərin neytrallaşdırılmasına
nail olundu. Həmin tarixi dövrün
qanunauyğunluqlarına və reallıqlarına
bir daha nəzər yetirdikdə belə bir
nəticəyə gəlmək olur ki, milli dövlət
və modern cəmiyyət quruculuğu
prosesinin sistematik surətdə
əsası qoyulmamışdan öncə ölkə
daxilində bir sıra dağıdıcı ünsürlərin
qarşısının alınması, kataklizmlərlə
müşayiət edilən xaotik proseslərin
neytrallaşdırılması, bütün bunların
fonunda isə siyasi sabitliyin təmin
edilməsi lazım idi. Ümummilli lider
Heydər Əliyev, ilk növbədə, sadalanan
strateji vəzifələri reallaşdırmaqla buna
nail oldu.

Ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasi kurs Azərbaycanın gerçək
müstəqilliyini təmin etdi
Bütün bunların qanunauyğun
nəticəsi kimi, 1993-cü il oktyabrın
3-də ölkəmizdə keçirilən prezident
seçkilərində ümummilli lider Heydər
Əliyev xalqımızın böyük əksəriyyətinin
etimadını qazanaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi.
Bundan sonra ulu öndər Heydər
Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri
sayəsində ölkəmiz tərəqqi yoluna
çıxaraq tarixi nailiyyətlər əldə etməyə
başladı. Beləliklə, ümummilli lider

sübut etdi ki, ölkəmizdə xalq-iqtidar
birliyi olduğu təqdirdə ən çətin məsələlər
belə həll edilir.
Bu gün də Azərbaycan xalqı bu
Qələbə əhval-ruhiyyəsini böyük coşqu
ilə yaşayır. Bu Qələbə Azərbaycan
xalqına, xalq da bu Qələbəyə layiqdir.
Çünki Azərbaycan dövlətçiliyi böyük
imtahanlardan keçdi. Azərbaycan
Prezidenti ən doğru zamanda ən doğru
qərarı qəbul etməklə xalqımızın tarixi
Qələbəsini təmin etdi. Diplomatik,
siyasi və hərbi müstəvidə əldə etdiyi
qələbələrlə qalibiyyətimizin simvoluna
çevrildi. İlham Əliyev Qarabağ fatehi
kimi adını hərbi-siyasi tariximizə
qızıl hərflərlə yazdırdı. Son 200 illik
tariximizdə ilk dəfə torpaqlarımızı azad
edən müzəffər Sərkərdə oldu. Bir sözlə,
bütün cəbhələrdə möhtəşəm tarixi
qələbənin memarı Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir.
Vacib nüanslardan biri də budur
ki, parlaq qələbə qazanaraq Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin hərbi-siyasi
yolla həllinə nail olan Azərbaycan
regionda yeni geostrateji reallıqlar
yaratdı. Bu kontekstdə bir sıra
məqamlara xüsusi olaraq diqqət
yetirmək lazımdır. Əvvəla, Azərbaycan
hərb və diplomatiya tarixində bütün
dünyada heyrətlə qarşılanan yeniliklərə
imza atdı. Sovet İttifaqının dağılması

Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbələri
ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması
xalqımızın çoxəsrlik tarixinə taleyüklü
möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu.
Qeyd etdiyimiz kimi, bundan sonra
ölkədə siyasi sabitlik təmin edildi, xaos
və kataklizmlərin qarşısı məharətlə
alındı. Ulu öndər Heydər Əliyevin
zamanında atdığı praqmatik addımlar
bir əsrdə ikinci dəfə müstəqillik əldə
etmiş Azərbaycanın öz mövcudluğunu
qoruyub saxlamasını təmin etdi.
İctimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi
və sistematik səciyyəli kompleks
tədbirlərin görülməsi nəticə etibarilə
yeni cəmiyyət və milli dövlət quruculuğu
prosesinin başlanmasını mümkün edən
strateji faktor oldu. Ulu öndər Heydər
Əliyev tarix baxımından çox qısa bir
müddətdə milli dövlətçiliyin sarsılmaz
əsaslarını yaratmağa, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədi və dönməz
xarakter almasına nail oldu. Bu tarix,
eyni zamanda, Azərbaycanın dünya
birliyinə qovuşması, dünya dövlətləri
tərəfindən tanınması, beynəlxalq
aləmdə layiqli yerini tutması ilə
səciyyələnir. Ölkəmizdə 1993-cü ildən
etibarən həyata keçirilən siyasi kursun
prioritetlərini təşkil edən dünyəvi, hüquqi
dövlət quruculuğu yönümündə atılan
addımlar demokratiyanın, insan hüquq
və azadlıqlarının təməl prinsiplərinin
bərqərar olunmasına zəmin yaratdı.

Müstəqil dövlət quruculuğu
Azərbaycanın qüdrətini artırdı, yeni
inkişaf perspektivləri yaratdı
Bütövlükdə, öz fəaliyyətini
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına həsr
edən ulu öndər Heydər Əliyev, eyni
zamanda, dövlətin hüquqi bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
də mühüm addımlar atdı. Belə ki,
ümummilli liderin rəhbərliyi və bilavasitə
iştirakı ilə hazırlanaraq 1995-ci
il noyabrın 12-də qəbul olunmuş
müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası ölkəmizdə müasir
dövlətçilik sisteminin bərqərar edilməsi
üçün möhkəm hüquqi baza yaratdı.
Məhkəmə islahatlarının həyata
keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin
və digər mühüm təsisatların yaradılması
ölkədə demokratikləşdirmə prosesinin
irəliyə aparılmasında mühüm rol oynadı.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik
dövlət quruculuğunun təmin olunması,
vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsi
istiqamətində ciddi addımlar atıldı.
Bütövlükdə, ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi kurs
Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini
təmin etdi.

Azərbaycançılıq ideologiyası milli
həmrəyliyi təmin edən mühüm
strateji faktor kimi
Ən mühüm məqamlardan biri
budur ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin
əsaslarının gücləndirilməsi, milli
həmrəylik və bütövlüyün təmin
olunması kontekstində ümummilli
lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
azərbaycançılıq ideologiyası müstəsna
əhəmiyyət kəsb etdi. Məlumdur ki,
1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizin
gələcək taleyi ilə bağlı problemlərdən
biri də köhnə siyasi sistemin dağılması
ilə cəmiyyətdə yaranan ideoloji və

mənəvi böhran olub. Köhnə ictimaisiyasi quruluş dağıldıqdan sonra onun
ideoloji və mənəvi dayaqları da iflasa
uğrayıb. Həmin siyasi quruluşun illərlə
formalaşdırdığı və tərbiyə etdiyi ictimai
şüur yeni ideologiya axtarışına çıxmaq
məcburiyyətində qalıb. Bu dövr istər
yeni cəmiyyət modelinin qəbul edilməsi,
istərsə də milli ideologiya formalarının
axtarılması ilə xarakterik idi. Məhz belə
bir mürəkkəb situasiyanın fonunda
siyasi palitrada təmsil olunan qüvvələr
özlərinin qrup mənafeləri naminə
müxtəlif ideoloji cərəyanlara istinad
etməyə çalışırdılar. Belə olduğu halda,
konstruktivlik və milli həmrəylik naminə
mövqelərin yaxınlaşdırılması əvəzinə
maksimalistlik meyilləri artır, bir-birini
inkar formulu təzahür edirdi. Vətəndaş
həmrəyliyi yarada biləcək ideologiya
isə yalnız 1993-cü il siyasi dönəmindən
sonra səslənməyə başlayıb. Bu, ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən irəli
sürülən müddəalar olub. Xalqımızın
ümummilli liderinin müəllifi olduğu
azərbaycançılıq ideologiyası özündə
ümumbəşəri səciyyə daşıyan və milli
dəyərlərə cavab verən prinsipləri
ehtiva etməklə milli həmrəyliyi
təmin edən strateji faktor olub.
Azərbaycançılıq, eyni zamanda, bütün
dünyada yaşayan azərbaycanlıların
milli istinad mənbəyinə çevrilib. Bu
ideologiya siyasi mənsubiyyətindən,
dini əqidəsindən asılı olmayaraq,
bütün etnik qrupların, milli azlıqların
hüquqlarını paritet əsasda təsbit etdi
və milli həmrəylik mənbəyinə çevrildi.
Bu gün dünyaya özünəməxsus
tolerantlıq modeli təqdim edən,
multikulturalizmin inkişafına töhfə verən
Azərbaycan dövləti dini, etnik fərqliliyin,
birgəyaşayışın ən yüksək nümunəsi
sayılır. Bunun da əsasında məhz
ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını

qoyduğu universal ideoloji formula olan
azərbaycançılıq ideologiyası dayanır.

Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan
möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq
yeni zirvələr fəth edir
Bu gün Heydər Əliyev siyasəti
onun layiqli davamçısı, möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən milli maraqlara və müasir
çağırışlara uyğun olaraq müvəffəqiyyətlə
davam etdirilir. Dövlət başçısının
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji
kursun nəticəsində müasir müstəqil
Azərbaycan möhtəşəm nailiyyətlər
qazanaraq yeni zirvələr fəth edir.
Prezident İlham Əliyevin ölkəyə
rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu
vaxtadək olan müddət Azərbaycan
tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü
kimi daxil olub. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın dinamik tərəqqisini təmin
edən strateji inkişaf paradiqmalarını
dəqiq müəyyən edib. İlk növbədə,
inkişafın milli – Azərbaycan modelinin
formalaşdırılması, yeni keyfiyyət
çalarları ilə zənginləşdirilməsi mühüm
məqsəd və vəzifə kimi təsbit olunub, bu
hədəfə çatmaq üçün həyata keçirilən
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
səmərəli nəticələr verib. Bir sözlə,
Prezident İlham Əliyev inkişafın milli
modelini yaratmaqla Azərbaycanın
tərəqqisini təmin edib, ölkəmiz
qarşısında yeni perspektivlər açılıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən praqmatik, çoxvektorlu,
milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət
nəticəsində Azərbaycan regionun ən
güclü aktoruna, yüksək beynəlxalq
nüfuza malik olan dövlətə çevrilib.
Ölkəmizin xarici siyasətinin səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biri bu strateji kursun
müstəqillik və suverenlik prinsiplərinə

bütövlüyünü bərpa edən lider kimi
adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı,
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
salnaməsini yaratdı və 44 günlük
Vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına
çevrildi. Vətən müharibəsində Prezident,
müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm tarixi
qələbə qazanan Azərbaycan həm
öz ərazi bütövlüyünün, həm də tarixi
ədalətin bərpasına müvəffəq oldu.
Sentyabr ayının 27-dən başlayaraq,
dekabr ayının 1-nə qədər davam
edən bu mərhələ, əslində, nəinki
Azərbaycanda, bütövlükdə, Cənubi
Qafqazda tamamilə fərqli və yeni bir
eranın başlanğıcını yaratdı. Ona görə
də 44 günlük aktiv müharibə fazası
və sonrakı günlərdə 3 rayonumuzun
bir güllə atılmadan azad edilməsi elə
bir mühüm hadisədir ki, xalqımızın
tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Yəni,
uzun illərdir davam edən və “Dağlıq
Qarabağ problemi” adlandırılan məsələ
birdəfəlik və heç bir status olmadan həll
edildi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təmin olundu. Azərbaycan xalqı
məğlub edilmiş xalq statusunda təqdim
edilməkdən qurtularaq qalib xalq statusu
əldə etdi, milli birliyin və bərabərliyin
simvoluna çevrildi.
Əlbəttə, çox mürəkkəb tarixi
mərhələdən keçdik. 44 günlük müharibə
tarixində hər hansı kiçik səhv böyük
faciələrə səbəb ola bilərdi. Otuz
ilə qədər davam edən danışıqlar
prosesində Azərbaycan xalqının səbri,
dəyanəti, dözümü sınağa çəkildi. Ancaq
müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyev mürəkkəb regionda bu
qətiyyətli qərarı və çox mürəkkəb
prosesi diplomatiyanın və siyasətin
mümkün etdiyi ən mahir incəliklə idarə
etməyi bacardı, qələbəmizi diplomatiksiyasi müstəvidə də möhkəmləndirdi.
Azərbaycan xalqı bu prosesdə bir daha

prosesində etnik separatçılıqla
müşahidə edilən müharibələr tarixində
dönüş yaratmaqla yeni nümunə ortaya
qoydu. Digər tərəfdən, ölkəmiz böyük
bir strateji regionda yeni güc balansı
yaratmaqla bu yeni geosiyasi tarazlıqda
özünün mühüm yerini və rolunu
müəyyən etdi. Bütün bunlar isə o qədər
sürətlə baş verdi ki, dünya siyasətini
müəyyən edən güc mərkəzlərinin
bir çoxu, sadəcə olaraq, hadisələri
kənardan izlədilər və ona əsla müdaxilə
edə bilmədilər. Halbuki biz çox radikal
və aktiv müdaxilə cəhdlərinin də şahidi
olduq.
Beləliklə, Azərbaycan yeni reallıq
formalaşdırmaqla özünə mühüm
strateji perspektiv təmin edib. Hazırda
Azərbaycan regionun lider və qalib
ölkəsi kimi Prezident, müzəffər Ali
Baş Komandan və qətiyyətli lider
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
öz yeni gələcəyini inşa edir. Nəticə
etibarilə, yuxarıda sadalanan bütün
nailiyyətlərimizin baş tacı Vətən
müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi
hərbi-siyasi qələbəmizdir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tarixi
qələbəmizin birinci qəhrəmanı kimi hər
zaman Azərbaycan əsgərini göstərsə
də, hamımız bilirik ki, milli güc yalnız
milli lider tərəfindən təşkilatlandırılanda
və idarə olunanda həqiqi milli gücə
çevrilir. Ona görə də Prezident İlham
Əliyev, sözün əsl mənasında, böyük
tarixi şəxsiyyət və böyük dövlət
xadimidir.
Qürur doğuran haldır ki, müstəqil və
qüdrətli Azərbaycan bu gün ümummilli
lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında
tərəqqi yolunda əmin addımlarla
irəliləyir, yeni nailiyyətlər qazanaraq milli
gücünü daha da artırır.
Hikmət BABAOĞLU,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə
Heyətinin üzvü, “Yeni Azərbaycan”
qəzetinin baş redaktoru
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-ci il mayın 8-dən 2020-ci il noyabrın 8-dək –
düz 28 il ərzində xalqımız tərəfindən Şuşanın
işğalı günü kimi xatırlanıb. Hər ilin 8 mayında Azərbaycanın
incisi, Qarabağın mirvarisi olan Şuşanın Ermənistanın
işğalçı və terrorçu ordusu tərəfindən zəbt olunduğunu ürək
ağrısı ilə xatırlamış, təkcə Şuşada deyil, Qarabağ uğrunda
döyüşlərdə həlak olmuş bütün şəhidlərimizi ehtiramla anmış,
faciələrimizin unudulmamasına çalışmışıq.

Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan
Ordusu qədim Şuşanı düşməndən
xilas edib. Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyev 2020-ci
il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin
azad olunması münasibətilə xalqa
müraciətində deyib: “İyirmi səkkiz
il yarım işğal altında olan Şuşa
azad edildi! Şuşa indi azaddır!

Prezident İlham Əliyev:

Şuşaya qalib Azərbaycan Ordusunun
Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm
Şuşa tarixən Azərbaycan xalqının əziz, sevimli şəhəri, cənnət
guşəsi olub. Məhz buna görədir ki,
hələ 1756–1757-ci illərdə şəhər
Pənahəli xan tərəfindən Qarabağ
xanlığının paytaxtı kimi seçilmiş,
yenidən qurulub abadlaşdırılaraq, alınmaz qalaya çevrilmişdi.
“Şəhər bir müddət Pənahəli xanın
şərəfinə “Pənahabad”, sonradan
isə “Şuşa qalası”, “Qala” və “Şuşa”
adlandırılmışdı.
Qarabağın dağlıq hissəsində,
o cümlədən, Şuşada erməni
əhalisinin çoxaldılması XIX əsrin
20-ci illərində, xüsusilə, Cənubi
Qafqazın Rusiya tərəfindən işğal
edilməsindən sonraya təsadüf
edir. 1804–1813-cü, 1826–1828ci illər Rusiya–İran və 1828–
1829-cu illər Rusiya–Türkiyə
müharibələrinin gedişində, həm
də sonralar ermənilərin İran və
Türkiyədən kütləvi surətdə Cənubi
Qafqaza, o cümlədən Qarabağa
köçürülməsi nəticəsində burada
onların sayı ilbəil artmağa başlayıb. Bunu Rusiya ilə İran arasında
bağlanmış Gülüstan (12 oktyabr
1813-cü il) və Türkmənçay (10
fevral 1828-ci il) müqavilələri kimi
sənədlər də təsdiq edir. 1828-ci
ildən sonra Qarabağ bölgəsinin
dağlıq hissəsinə İrandan və
Türkiyədən rəsmən 124 min
(qeyri-rəsmi 200 min) erməni
köçürülüb, proses bütün XIX
əsr boyunca davam edib və bu,
ərazidə demoqrafik vəziyyətə çox
böyük təsir göstərib.
Sovet dönəmində şəhərin
abadlaşdırlması ümummilli lider
Heydər Əliyevin daim diqqət
mərkəzində olub. Ulu öndər
Şuşanı abadlaşdırmaq, tarixi

abidələri qoruyub saxlamaq və
böyük bir muzeyə çevirmək üçün
əhəmiyyətli işlər görüb. Keçən
əsrin 70-ci illərində ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən
ortaya atsalar da, Heydər Əliyev
onların bu istəklərini gözlərində
qoyub. Ümumiyyətlə, ümummilli
lider Şuşaya adi bir şəhər deyil,
zəngin tarixi abidə, Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlıq rəmzi kimi
baxıb.
Nəhayət, 1992-ci il mayın
8-də Azərbaycanın qədim musiqi
və mədəniyyət mərkəzi olan
Şuşa şəhəri xəyanət nəticəsində
Ermənistan ordusu tərəfindən ələ
keçirilib. Bununla da 289 kvadratkilometr ərazisi, 24 min nəfər
əhalisi, 1 şəhər və 30 kəndi olan
Şuşa rayonu Ermənistan silahlı
qüvvələrinin nəzarətinə keçib.
Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195
nəfər şəhid olub, 165 nəfər yaralanıb, 58 nəfər isə itkin düşüb.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
təcavüzü nəticəsində Şuşanın 25
məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu,
8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2
institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət
parkı, 2 sanatoriyası, turist bazası,
2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa
Dövlət Dram Teatrı, Şuşa televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki,
Dövlət Rəsm Qalereyası, Uşaq
Sağlamlıq Məktəbi talan edilib,
yandırılıb və dağıdılıb.
Azərbaycan 44 günlük Vətən
savaşında şanlı qələbə qazanaraq, təxminən, 30 ildən bəri
Ermənistanın işğalı altında qalmış
tarixi torpaqlarını azad edib.
2020-ci il noyabrın 8-də isə Ali

Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz bu
tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın
8-i Azərbaycan tarixində əbədi
qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin,
Zəfərimizin günüdür!”
Hərbi-strateji əhəmiyyətə malik Şuşanın Azərbaycan tarixində
xüsusi yerinin olduğunu deyən
Azərbaycan Prezidenti bildirib:
“Şuşanı qan tökərək azad etmişik, Şuşa uğrunda ciddi döyüşlər
gedirdi. Laçın dəhlizi boyunca işğalçıların qalıqları səpələnmişdi,
yüzlərlə, bəlkə də minə qədər
işğalçı Şuşa döyüşlərində
məhv edildi. Hərbçilərimiz
sıldırım qayalardan qalxaraq,
dərədən-təpədən, Xocavənd
meşələrindən, cığırlardan
keçərək yüngül silahlarla Şuşaya
gəldilər. Yüngül silahlarla, tapançalarla, süngü-bıçaqla mübarizə
apardıq. Amma bizə qarşı burada
toplardan, tanklardan istifadə
olundu. Amma düşmən bizim gücümüzü gördü, iradəmizi gördü,
milli ruhumuzu gördü və məğlub
oldu. Şuşanın azad edilməsi
Vətən müharibəsində xüsusi yerə
malik olan hadisədir”.
Şuşanın azad edilməsi
müharibənin sonrakı gedişinə çox
ciddi təsir göstərib və noyabrın
9-da rəşadətli Azərbaycan Ordusu
70-dən çox yaşayış məntəqəsini
və bir neçə mühüm strateji
əhəmiyyətli yüksəkliyi işğalçılardan azad edib.
2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya səfər edən Prezident İlham
Əliyev bildirmişdi ki, qəhrəman
Azərbaycan Ordusu mükəmməl
hərbi əməliyyat keçirərək cəsarət,

Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya
kuboku yarışlarının açılış mərasimi olub

rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli
ruh nümayiş etdirərək, Şuşanı
işğalçılardan azad edib və uzun
fasilədən sonra noyabrın 8-də
Şuşada Azərbaycan bayrağı
qaldırılıb: “Biz buraya qalib kimi
gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq,
azad edilmiş bütün torpaqlarda
Azərbaycan bayrağı dalğalanır.
Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç
kim bu torpaqları bizə elə-belə
verməyib. Heç bir danışıqlar heç
bir əhəmiyyətə malik deyildi. Biz
gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz
torpaqlarımızı azad etməliyik və
bunu etdik”.
Dövlət başçısı həmin səfəri
zamanı hərbçilərlə görüşündə
bəyan etmişdi ki, noyabrın 8-i –
Zəfər günü xalqımızın tarixində
əbədi qalacaq. Noyabrın 8-də
Azərbaycan xalqı üçün çox əziz
olan qədim Şuşa şəhəri azad
edilib. Şuşanın işğaldan azad

edilməsi böyük qəhrəmanlıq,
peşəkarlıq, milli ruh sayəsində
baş tutub. Azərbaycan hərbçiləri
bütün bu ülvi xüsusiyyətləri
nümayiş etdiriblər: “Əminəm
ki, Şuşa əməliyyatı aparıcı
beynəlxalq hərbi məktəblərin
dərsliklərinə salınacaqdır.
Artıq məndə məlumat var ki,
inkişaf etmiş bir çox ölkələrin
mütəxəssisləri 44 günlük Vətən
müharibəsinin hər bir gününü
təhlil edirlər. Çünki 44 günlük
müharibənin hər bir günü qələbə,
zəfər günüdür. Şuşanın işğaldan
azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki
düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı
azad etmək mümkün deyil”.
Bizim qalib xalq olduğumuzu
deyən dövlət başçısı qeyd edib ki,
Şuşada sonuncu dəfə 39 il bundan əvvəl olub və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlib. “Bax, bu gün,

Qanunsuz silahlı birləşmələrin
fəaliyyətində iştirak edən
şəxslər həbs olunublar

A

zərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik maraqlarına
yönələn təhdidlərin, terror-təxribat və digər pozuculuq
fəaliyyətinin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması
istiqamətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən
kompleks mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Mayın 7-də Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya kuboku yarışlarının açılış
mərasimi keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə komandaların paradı olub.
Sonra dünyasını dəyişən Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimovun
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, onun gimnastlarımızla görüşündən bəhs
edən videoçarx yayımlanıb.
Azərbaycanın gənclər və idman nazirinin
müavini İsmayıl İsmayılov açılış mərasimində
çıxış edərək ölkəmizdə idmanın inkişafı
istiqamətində həyata keçirilən uğurlu dövlət
siyasətindən danışıb: “Bu gün COVID-19
pandemiyasına qarşı qlobal səviyyədə
aparılan ciddi mübarizə şəraitində dünya
kuboku yarışlarının ölkəmizdə keçirilməsinə
razılıq verən Azərbaycan Prezidenti, Milli
Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyevə
və ölkəmizdə gimnastikanın inkişafında
əvəzsiz xidmətləri olan Birinci vitse-prezident,
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycanda
idmanın inkişafı istiqamətdə aparılan uğurlu
dövlət siyasəti səmərəli bəhrəsini verir. Ölkədə
fəaliyyət göstərən idman qurumları – Milli
Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, idman cəmiyyətləri vahid
siyasət çərçivəsində ümumi işə xidmət edirlər.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyası da
ölkəmizin ən fəal idman qurumlarından biri
kimi uğurla fəaliyyət göstərir. Federasiyanın
inkişaf etdirdiyi idman növlərində əldə olunan
nəticələr bunu bir daha təsdiqləyir”.
İ.İsmayılov qeyd edib ki, hazırda gimnastika dünyada öndə gedən idman növlərindən
biridir. Dünyada təşkil olunan idman yarışlarında Azərbaycan gimnastları müxtəlif
əyarlı medallar qazanıb və onlara göstərilən
etimadı layiqincə doğruldublar. Bu günlərdə
batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatında
çıxış edən idmançılarımızın qazandıqları
1 gümüş və 2 bürünc medal buna parlaq
nümunədir. Əldə olunan uğurlu nəticələr
ölkəmizdə mötəbər idman yarışlarının yüksək

səviyyədə keçirilməsinə möhkəm zəmin
yaradıb. Bu gün start götürən dünya kubokunun ardınca aerobika gimnastikası üzrə
dünya yaş qrupları və dünya çempionatının
Bakıda keçirilməsi barədə qərarın qəbulu da
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuzunun göstəricisidir.
Azərbaycanın dövlət himni
səsləndirildikdən sonra dünya kuboku yarışları
açıq elan olunub.
Mayın 9-dək davam edəcək kubok yarışları “Tokio-2020” Yay Olimpiya Oyunlarına
təsnifat xarakteri daşıyır.
Yarışın ilk iki günündə təsnifat mərhələləri
baş tutacaq və çoxnövçülükdə ən yüksək
xal toplamış 8 fərdi gimnast, həmçinin qrup
komandaları final mərhələsinə adlayacaq. Turnirin sonuncu günündə isə final mərhələsinin
qalibləri müəyyənləşəcək.
Qeydiyyat siyahısına əsasən, kubok
yarışlarında 35 ölkədən 61-i fərdi və 106-sı
qrup komandasının (18 qrup) üzvü olan 167
gimnast iştirak edir.
Azərbaycanı yarışda Yay Universiadasının
gümüş medalçısı, İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi, Olimpiya Oyunlarına lisenziya
qazanmış Zöhrə Ağamirova, gənclər arasında
dünya çempionatının ikiqat mükafatçısı Arzu
Cəlilova, eləcə də son Avropa çempionatının
üçqat medalçısı, Olimpiya Oyunlarına lisenziya qazanmış qrup hərəkətləri komandası
təmsil edir.
Ənənəyə uyğun olaraq, kubok yarışlarında ən çox icra xalını yığmış gimnast və qrup
komandasına ənənəvi “AGF Trophy” kuboku
təqdim olunacaq.

AZƏRTAC DTX-nin saytına
istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarının
ölkə hüdudlarından kənarda, digər
dövlətlərin ərazisindəki qanunsuz
silahlı birləşmələrin tərkibində iştirak etmələri ilə əlaqədar toplanmış
materiallar əsasında əməliyyat-istintaq
tədbirləri aparılıb.
Araşdırmalar nəticəsində
Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları – 1977-ci il təvəllüdlü
Məmmədov Yəhya Şərməddin oğlunun, 1985-ci il təvəllüdlü Cəbiyev
Elnur Güloğlan oğlunun və qeyrilərinin
ölkə hüdudlarından kənarda aparılan münaqişələrdə qanunsuz silahlı
birləşmələrin tərkibində iştiraklarına
dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri
nəticəsində Yəhya Məmmədov və Elnur Cəbiyevin müvafiq olaraq 2010-cu
ilin noyabr və dekabr aylarında ölkəni
tərk edərək əvvəlcə İran İslam Respublikasına, oradan isə qeyri-leqal
yollarla Pakistan İslam Respublikasına

keçdikləri və həmin ölkənin Şimali
Vəziristan və Uruqzay vilayətlərində
“Taliban” hərəkatına tabe olan
“Səlahəddin” camaatının tərkibində
qanunsuz silahlı birləşmələrin
fəaliyyətində iştirak etdikləri məlum
olub.
Faktlarla bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətində başlanılmış cinayət işi
üzrə Yəhya Məmmədov və Elnur
Cəbiyev saxlanılaraq, Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
12.1, 279.1-ci (Azərbaycan Respublikasından kənarda qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmayan silahlı
birləşmələrin fəaliyyətində iştirak
etmə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs
qismində məsuliyyətə cəlb olunub
və barələrində məhkəmənin qərarı
ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hər
iki şəxs törətdikləri cinayət əməllərini
etiraf edərək səmimi peşmançılıq hissi
keçirdiklərini bildiriblər.
Hazırda cinayət işi üzrə istintaqəməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Bakıda qanunsuz aksiya
keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb
Mayın 7-də paytaxtın Nəsimi
rayonunda bir qrup şəxs xüsusi
karantin rejiminin tələblərinə zidd
olaraq, eyni zamanda, razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
cəhdin qarşısı polis tərəfindən dərhal
alınıb və həmin şəxslər ərazidən
uzaqlaşdırılıb. Saxlanılan yoxdur.

yanvarın 14-də yenə də buradayıq. Bu dəfə müzəffər Azərbaycan
Ordusunun, qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi
gəlmişəm. Düşmənin belini qıran
ordunun Ali Baş Komandanı kimi
gəlmişəm və burada müqəddəs
bayrağın altında, qəhrəman
hərbçilərin önündə deyirəm ki, biz
bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq!
Biz Şuşanı və dağıdılmış bütün
başqa şəhər və kəndlərimizi bərpa
edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi
abidələrimizi bərpa edəcəyik”.
Azərbaycan lideri Şuşa
istiqamətində irəliləyərkən
yollar boyu dağıdılmış yaşayış məntəqələrimiz haqqında
ictimaiyyətə məlumat verib,
çəkiləcək yollar, tikiləcək körpülər,
görüləcək işlər barədə danışıb.
Dövlət başçısı böyük qürur hissi
ilə qeyd edib ki, Füzuli–Şuşa
yolunun və Füzuli Hava Limanının

təməli qoyulub. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 2800 metr olacaq
hava limanı beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təmin
ediləcək. Burada təyyarələrin
qəbulu və yola salınması, eləcə də
sərnişinlərin rahatlığı üçün hər cür
şərait yaradılacaq.
Cənab İlham Əliyev bəyan
edib ki, Şuşa onun tərəfindən
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
elan edilib və artıq şəhərin bərpası
və tarixi simasının özünə qaytarılması istiqamətində işlərə start
verilib. Prezidentin dekabrın 3-də
imzaladığı sərəncama əsasən, noyabrın 8-i Zəfər Günü elan edilib
və bayram günləri sırasında hər il
ölkəmizdə təntənəli şəkildə qeyd
olunacaq.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə Şuşada
“Xarıbülbül” musiqi
festivalı keçiriləcək
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına
uyğun olaraq Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
şəhərində “Xarıbülbül” musiqi festivalı keçiriləcək.
Bu barədə AZƏRTAC-a Heydər Əliyev Fondundan
məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Şuşanın rəmzi
olan gülün adını daşıyan “Xarıbülbül” musiqi festivalı ilk dəfə 1989-cu
ilin may ayında Şuşanın əsrarəngiz
Cıdır düzündə təşkil olunub.
32 ildən sonra Cıdır düzündə
keçiriləcək budəfəki “Xarıbülbül”
musiqi festivalı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunur. Hazırda
festivala son hazırlıq işləri görülür.
Festival çərçivəsində Cıdır
düzündə Azərbaycanda yaşayan
müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığı
“Azərbaycan musiqisində multikulturalizm” mövzusunda təqdim
ediləcək, xalq mahnıları və klassik musiqidən ibarət proqram təşkil
olunacaq.

Azərbaycanda koronavirusa
722 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

A

zərbaycan Respublikasında koronavirus
infeksiyasından 1854 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb, 722 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata
görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış
15 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 325 min 407 nəfərin koronavirus
infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 302 min 860
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4650 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı
17897 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 311 min 267 test aparılıb. Dünənki
test sayı isə 10686-dır.
“Xalq qəzeti”
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illərdə demək olar ki, bütün ali və
orta ixtias təhsili müəssisələrinə
vaxtaşırı baş çəkməsi, pedaqoji
kollektivi dinləməsi, təhsil sistemimizin inkişafı üçün həllər axtarması, qarşıda mühüm vəzifələr
müəyyənləşdirməsi ulu öndərin
bu sahəyə nə qədər böyük önəm
verdiyini göstərirdi.

Yeni əsrə hazırlıq
Heydər Əliyevin atdığı addımlar sayəsində regionlarımızda ali
təhsilli adamların sayı artdı. Onlar
yaşayıb çalışdıqları yerlərdə ziyalı
mühiti formalaşdırmağa başladılar.

Heydər Əliyev həm sovet dövründə, həm
müstəqilliyin ərəfəsində, həm də müstəqillik
dövründə xalq qarşısında, dövlət qarşısında
misilsiz xidmətlər göstərmişdir... Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda biz
ən sonuncu yerlərdə idik. O, Azərbaycanı böyük
inkişafa doğru apararaq ən qabaqcıl yerlərə qədər
ucaltdı.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyev

fenomeni və
xilaskarlıq missiyası
Heydər Əliyevin
siyasi taleyi
Ulu öndər Heydər Əliyev
Azərbaycan dövlətinə rəhbərliyi
dövründə xalqın böyük bir nəslini
milli-dövlətçilik ruhunda yetişdirmiş liderdir. Azərbaycan tarixinin iki son dərəcə mürəkkəb və
keşməkeşli mərhələsində respublikaya rəhbərlik edərək ölkənin
sosial-iqtisadi yüksəlişinə nail olan
dövlət adamıdır. Azərbaycanın
real müstəqilliyini təmin edən
siyasətçidir. Vətənin hər abadlıq
nişanəsində möhtəşəm izləri olan
dövlətçilik memarıdır.
Heydər Əliyev çox maraqlı
siyasi taleyi olan liderlərdəndir.
O, iki dəfə Azərbaycana rəhbərlik
edib. Hər dəfə də ulu öndərin
hakimiyyət rəhbərliyinə gəlişini
dövr, zəmanə, yaranmış tarixi zərurət özü aktuallaşdırıb.
Bu mənada, Heydər Əliyev
zəmanənin özünün yetirdiyi
liderdir. “Siyasi taleyi maraqlı
olan lider” ifadəsini isə ona görə
qeyd etdim ki, bu dahi şəxsiyyət
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə
gəldiyi iki dövrün heç birində öz
sələflərindən qurulu bir dövləti,
abad ölkəni, uğurlu iqtisadiyyatı,
ürəkaçan sosial-iqtisadi şəraiti
təhvil almayıb. Əksinə, özündən
əvvəlkilər onun öhdəsinə saysızhesabsız problemlər, tənəzzülə
uğrayan iqtisadiyyat, cəmiyyətdə
ruh düşkünlüyü, mənəvi aşınma, gələcəyə inamsızlıq qoyub
gediblər.
Müəyyən problemləri olan irilixırdalı hər hansı quruma rəhbər
vəzifəsinə təyin edilən və qarşısında bu problemlərin həlli vəzifəsi
qoyulan hər kəsə belə durumlar
yaxşı tanışdır. Haradan, nədən
başlayacağını, məsələləri necə
yoluna qoyacağını, hansı qərarları
verəcəyini və bu qərarların necə
nəticələnəcəyini müəyyən etmək
çətindir. Bəzən insan özü də
ətrafındakı problemlərin girdabında qərq olduğunu, heç cür
çıxış yolu tapa bilmədiyini və
vəziyyətə təslim olmaq həddinə
çatdığını hiss edir, inamsızlığa
qapılır. İndi gəl gör ki, böyük bir
ölkəni üzləşdiyi ağır çətinliklərdən
çıxarmaq üçün nə qədər çalışıb
qüvvə sərf etməlisən. Üstəlik
də sənə inanıb güvənən milyonlarla insan qısa zamanda
fəaliyyətindən nəzərəçarpacaq
nəticələr gözləyir. Bu gözləntiləri
ancaq Heydər Əliyev kimi güclü
xarakterə, tükənməz enerjiyə,
xalqı səfərbəretmə və inandırma
gücünə malik iradə sahibləri doğrulda bilərdi.
O, Azərbaycana rəhbərliyinin
hər iki dövründə bunu bacardı!

Xalqın adamı
Hələ sovet dövründə
ümummilli lider Heydər
Əliyev iqtisadiyyatı böhran
dövrünü yaşayan, bir sıra
göstəricilərinə görə keçmiş ittifaq
respublikalarından geridə qalan
bir ölkənin rəhbərliyinə gəlmişdi.
Həmin dövrdə Azərbaycanın
mərkəzi şəhərlərindəki kosmopolit
ruh tüğyan edir, xalqın millimənəvi dəyərləri sıxışdırılıb
sıradan çıxarılır, idarəçilik
aparatında ziyanlı meyllər artır,
əhali, xüsusilə əməkçi kənd
sakinləri çox kasıb vəziyyətdə
dolanırdı. Ölkənin yaşadığı bu

sosial-iqtisadi, mənəvi böhranı
hər kəs gündəlik həyatında
hiss edirdi. Onu da görürdük ki,
ölkəyə rəhbərlik edənlər, müxtəlif
strukturlarda dövlət vəzifələrini
həyata keçirənlər getdikcə xalqdan
necə uzaq düşməkdədirlər.
Yad meyillər, ünsiyyət dili,
mədəniyyət və maraqlar fərqi,
həyat tərzləri arasında balansın
getdikcə daha da pozulması,
sadə insanlara yuxarıdan aşağı
münasibət dövlət təsisatları
və məmurlarla xalq arasında
böyük uçurum yaratmağa
başlayırdı. İlk baxışdan, guya,
hər şey qaydasında görünürdü.
Partiya, vahid sovet sistemi
hər şeyi tənzimləyirdi. Hamının
bərabərliyini, hər kəsə ədalətli
münasibəti, guya, təmin edirdi.
Amma bir qədər mahiyyətinə
varan kimi anlayırdın ki, çox şeylər
öz yerində deyil, üstəlik durum
getdikcə daha da acınacaqlı
miqyas almaqdadır.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin
ölkə rəhbərliyinə gəlişi vəziyyəti
kökündən dəyişməyə başladı.
Uzun illər xüsusi xidmət orqanlarında çalışdığından haqqında məlumatlar o qədər geniş
olmasa da, ölkəyə rəhbərliyinin
ilk günlərindən barəsində formalaşan qənaətlər bundan ibarət
idi ki, Heydər Əliyev böyük zəka
sahibidir. Sadə, zəhmətkeş xalqın
arasından çıxaraq gərgin əməyi,
zəkasının gücü, peşəkarlığı, ən
mühümü isə dürüstlüyü ilə vəzifə
pillələrində addım-addım irəliləmiş
bir dövlət xadimidir. Onunla bağlı
el arasında dolaşan söhbətlər bu
qənaətləri hər an təsdiqləyirdi. O,
ilk vaxtlardan xalq malını dağıdanlara, rüşvətxorlara, ziyankarlara
qarşı kəskin mübarizəyə başladı.

Milli qüdrət simvolu
Heydər Əliyevin ilk günlərdən
ölkə ictimaiyyəti qarşısında bütün
çıxışlarını Azərbaycan dilində
etməsi və sadə insanların güngüzəranı, problemləri ilə bağlı
toxunduğu məsələlər onun xalqın
adamı olması barədə düşüncələrin
öz təsdiqini tapması demək idi.
Bunu Heydər Əliyev haqqında
əvvəlki yazılarımda da qeyd
etmişəm. Bir daha vurğulayıram
ki, biz adətən, ölkənin rəhbər
şəxsləri qismində əsasən qeyriazərbaycanlı soyadlarını eşitməyə
öyrəşmişdik. Televiziyada, radioda
rəhbərlərin nitqlərini başqa dillərdə
dinləməyə adət etmişdik. İlk dəfə
idi ki, Azərbaycan rəhbərliyində
rəsmi çıxışlarını ana dilimizdə
və həm də bu qədər mükəmməl
səviyyədə edən, milli ruha bağlılığını hər vəchlə büruzə verən
lider görürdük. Ona görə də
Heydər Əliyev adı və soyadı bizə,
hər şeydən əvvəl, hakimiyyət
zirvəsindəki milli qüdrət simvolu
kimi görünürdü. Bu hiss ruhumuzun oyanışına təkan verirdi.
Heydər Əliyevin böyüklüyü
onda idi ki, o, bu inama, ümidə
heç zaman zərrə qədər də
olsun xələl gətirmədi. İnsanların
gözündə heç vaxt dəyişmədi.
Sadə adamlar daim onu haqqınədalətin təminatçısı kimi gördülər.
Özlərinə doğma sandılar. Bir
çətinliklə üzləşəndə, hansısa
səlahiyyət sahibinin ədalətsizliyi
ilə qarşılaşanda ona üz tutdular.
Hər zaman sidq-ürəkdən inandılar
ki, Heydər Əliyev vəziyyətin belə

H

ər yazı keçmiş, bu gün və gələcək qarşısında böyük məsuliyyət deməkdir. Çünki
onun sonunda qoyulmuş bir imzan var. Əgər bu yazı müasiri olduğun tarixi
şəxsiyyətlər haqqında düşüncələrini əks etdirirsə, o zaman məsuliyyətin ikiqat artır.
Yazdıqların əslində öz fərdi ömrünün, yaşadıqlarının, müşahidələrinin ayrı-ayrı anları olsa
da, fərqindəsən ki, bu anlarda həm də çox zəngin tarix var. Bu anlara tarixi dəyər gətirənsə
nurlu obrazı həmin dövrün əhatəsindən boylanan böyük şəxsiyyətlərdir. Ona görə də gərək
düşüncələrini elə qələmə alasan ki, yazdıqların o dəyərin ucalığına layiq olsun.
Tale mənə Azərbaycan xalqının həyatında, milli dövlətçilik ənənələrinin inkişaf etdirilərək
möhkəmlənməsində əzəmətli yeri olan ulu öndər Heydər Əliyev kimi böyük şəxsiyyətin
rəhbərliyi altında çalışmaq, mütəmadi ünsiyyətdə olmaq, qarşıya qoyduğu vəzifə və tapşırıqları yerinə yetirmək xoşbəxtliyi nəsib edib. Ona görə yaddaşım hər biri Heydər Əliyev irsinin
bugünkü və gələcək tədqiqatçıları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən maraqlı xatirələrlə
zəngindir. Bu xatirələr təkcə tarixşünaslıq sarıdan maraq doğurmur. Ümummilli liderlə hər
ünsiyyət, onun hər sözü, irəli sürdüyü fikir, hansısa fakta münasibəti, hətta iradları belə
böyük bir məktəb idi.

qalmasına, kiminsə haqsızlıq
etməsinə, insanların hüquqlarını
pozmasına, özünü qanunlardan
üstün tutmasına imkan verməz.
Və ulu öndər həqiqətən buna imkan vermədi. Özünü xalqdan ayrı
salanların, müştəbehliyə qapılanların, vətəndaşların narazılığına
səbəb olanların, pis əməllərə uzanan əllərin tənbehini gecikdirmədi.
Böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyev hakimiyyət olimpinə xalqın
arzularından gəlmiş adam idi. O,
sovet Azərbaycanına da, müstəqil
dövlətimizə də rəhbərliyi dövründə
bu saf arzuya, xalqın ona
münasibətinə daim sadiq qaldı.
Ulu öndərin missiyası geniş
və çoxşaxəli idi. O, qısa zamanda Azərbaycan iqtisadiyyatını
tənəzzüldən çıxardı. Azərbaycanı
60-cı illərin sonlarına qədər
müvafiq göstəricilərinə görə digər
keçmiş ittifaq respublikalarının
ardınca sürünən aqrar ölkədən
inkişaf etmiş öncül sənaye
ölkəsinə çevirdi. Azərbaycan
əldə etdiyi nəticələrə görə ilk
sıralarda qərarlaşmağa başladı. Heydər Əliyev böyük milli
hədəflər müəyyənləşdirdi. Xalqı
bu hədəflərə doğru səfərbər
etdi. Azərbaycan qısa zamanda özü boyda tikinti, abadlıq
meydanına çevrildi. İnsanların
həyatı müsbətə doğru dəyişməyə
başladı. Sadə zəhmət adamları
əməyinin bəhrəsini gördü. Rifahı
yüksəldi. Mədəni inkişafa qovuşdu. Arzuladığı həyatı qurmağa
başladı. Heydər Əliyevin tikdirdiyi
böyük zavodlarda, fabriklərdə on
minlərlə Azərbaycan gənci özünə
layiqli iş yeri tapdı. Onun Bakı
da daxil olmaqla bütün mərkəzi
şəhərlərimizdə inşa etdirdiyi geniş
yaşayış massivlərində gənc ailələr
ev-eşik sahibi oldular. Heydər
Əliyevin o illərdə saldırdığı şəhər
tipli qəsəbələr, abad kəndlər,
ucaltdığı memarlıq inciləri bu gün
də həmin illərin inkişaf simvolu
kimi göz oxşayır, ulu öndərin
fədakar əməyinə minnətdarlıq
duyğusunun ifadəsinə çevrilir.
Əslində bu, həm də xalqını
qəlbən sevən rəhbərin cəsarət
nümunəsi idi...
Heydər Əliyev bu nümunəni
tarixin başqa anlarında da
təkrar-təkrar nümayiş etdirdi.
Milli ruhun daşıyıcısı olan ziyalılarımızı təzyiq və təqiblərdən
qoruyanda da, bu ruhu əks etdirən
əsərlərə himayədarlıq edib onlara
həyat qazandıranda da, keçmiş
SSRİ-nin ali rəhbərlərindən biri
kimi Kremldə çalışdığı illərdə
Azərbaycan və ümumilikdə digər
respublikalarla bağlı göstərdiyi
təəssübkeşlikdə, prinsipiallıqda
da.

Bir sözlə, ulu öndərin sovet
siyasi arenasında rəhbərliyə gəlişi
bütün maneələri dəf edərək илк
növbədə müstəqil düşəncəyə
yol açmışdır. Ümummılli lider
dövlətçiliklə bağlı çıxışlarında
həmişə deyirdi: “Dövlətçilik hər
bir şəxsin qəlbində olmalıdır…
Hər bir vətəndaş gərək ölkəsinin
böyük siyasəti haqqında düşünsün...”. Heydər Əliyev fenomeninin
böyüklüyü isə məhz xalq qarşısında daim yüksək mənəvi və
siyasi məsuliyyət hissi daşıması,
ictimai inamı doğrultmaq üçün
böyük səylə, əzmlə çalışması ilə
xarakterizə olunmuşdur .

Hər kəs üçün təhsil
Ümummıllı lider Heydər
Əliyevin qarşıya qoyduğu ən böyük milli hədəf isə xalqın mənəvi
inkişafı, maariflənməsi, dünyanın
ən inkişaf etmiş xalqları sırasında
öz yerini tutması idi. Bu böyük
dövlət adamı belə bir hədəfə
çatmaqda təhsilin müstəsna
rolunu aydın qiymətləndirirdi. Ona
görə də yüksək təhsilin hər kəsə
əlçatan olmasından ötrü tarixi
addımlar atırdı. Heydər Əliyev
ucqar kəndlərdəki tarlalarda,
şəhər və qəsəbələrdəki zavod və
fabriklərdə gənclərlə görüşəndə
onlara verdiyi əsas suallardan biri
də məhz bu əli qabarlı gənclərin
təhsil planı ilə bağlı olurdu. Heydər
Əliyev onlara bütün şəraitlərdə
təhsil imkanı yarada bilməkdən
ötrü mühüm işlər görürdü.
Məhz ulu öndər on minlərlə
gəncin əlçatmaz arzusu olan ali
məktəblərin qapılarını həmin o
əməkçi gənclərin üzünə açdı.
Sadə zəhmət adamlarının övladlarının müəyyən güzəştli qəbul
şərtləri ilə nüfuzlu ali məktəblərdə
təhsil ala bilməsinə imkan yaratdı. Ali məktəblərə qəbul zamanı
xoşagəlməz meyilləri, ədalətsizlik
hallarını aradan qaldırdı. Biliyi
əsas meyara çevirdi!
Ümummilli lider Heydər
Əliyevlə həyatda ilk ünsiyyətimiz
də o gözəl illərə, 1975-ci ilin
yayına təsadüf edir. Bu, əslində
gözlənilməz bir görüş idi. Onda
Azərbaycan Dövlət Universitetində
riyaziyyat müəllimi işləyirdim.
Yay imtahanı vaxtı idi. Qəfil
xəbər yayıldı ki, sabah Heydər
Əliyev universitetə gəlir. Əvvəlcə
dəhlizdə onu müşayiət edənlər,
bir azdan isə Heydər Əliyev
özü göründü. O, bizim olduğumuz auditoriyaya gəlib, təhsil
sistemindəki müxtəlif problemlər,
ali məktəblərdə mövcud vəziyyət,
imtahanlar, aspirantura haqqında
söhbətlər etdi. Müəyyən tələblərini
diqqətə çatdırdı. Universitet
müəllimlərinin fikirlərini dinlədi,
müəyyən problemlərin həllinə
kömək göstərdi. Onun həmin

Böyük rəhbərin inkişaf yönümlü addımları isə təkcə bununla
məhdudlaşmırdı. O dövrdə dünya
yeni çağırışlarla üz-üzə idi. Elmitexniki tərəqqi böyük möcüzələr
yaradırdı. Dövrün innovasiyaları
həyatımızda çox şeyləri dəyişirdi.
Yeni texnologiyalara bələd olan
kadrlara tələbat gün keçdikcə
daha da artırdı. Həmin illərdə
Heydər Əliyev hər il minlərlə
azərbaycanlı gənci ölkəmiz üçün,
xüsusilə əhəmiyyətli ixtisaslar
üzrə təhsil almaqdan ötrü keçmiş ittifaqın ali məktəblərinə
göndərməyə başladı. Ulu öndərin
ölkə rəhbərliyinə gəlişinə qədər
rayon mərkəzindəki kiçik bir
texnikumun xəyalı ilə yaşayan,
hətta bu arzusu da əlçatmaz
görünən yeniyetmələrin səsisorağı artıq Moskvanın, Kiyevin,
Sankt-Peterburqun, Kazanın və
başqa böyük şəhərlərin ən nüfuzlu
universitetlərindən gəlirdi. Bu
proses Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi kimi gözlərimin
önündə baş verirdi. Təhsil naziri vəzifəsinə təyin olunandan
sonra isə bu işin təfərrüatlarını
daha dərindən öyrənmək imkanım yarandı. Heydər Əliyevin
fədakarlığına, uzaqgörənliyinə,
xalqın gələcəyi üçün çəkdiyi
zəhmətə sözün əsl mənasında
heyran qaldım.
Təhsil naziri işlədiyim vaxtlarda
bir gün Azərbaycanın keçmiş ali
və orta ixtisas təhsili naziri Qurban
Əliyevlə görüşdük. O, bu xüsusda
maraqlı bir məqamı yada saldı:
“Nazir vəzifəsində işlədiyim vaxt
hər il avqustun ikinci yarısında
Heydər Əliyev məni Moskvaya–
SSRİ-nin ali təhsil naziri Yelyutinin
yanına göndərirdi. Deyirdi ki,
Yelyutinlə özüm danışmışam, əgər
ali məktəblərdə başqa respublikalar üçün nəzərdə tutulmuş
yerlərdən boş qalanları varsa,
o, həmin yerləri Azərbaycana
verəcək. Get, onunla bu
məsələləri müzakirə et”.
Onu da qeyd edək ki,
1970-ci ildə ölkədən kənarda
ali təhsil alanların cəmi 40 faizi azərbaycanlı idisə, Heydər
Əliyevin apardığı müdrik və
uzaqgörən siyasət nəticəsində
1976-cı ildə bu rəqəm 85 faizə,
1980-ci illərin əvvəlində isə 97,6
faizə yüksəlmişdi.
Onu da yaxşı xatırlayıram
ki, məni təhsil naziri vəzifəsinə
təyin edərkən, ulu öndər vaxtilə
SSRİ-nin ali məkəblərinə təhsil
almağa göndərdiyi gənclərlə
xüsusi maraqlandı. Dərs ilinin
əvvəlində onlarla görüşünü təşkil
etməyimizi tapşırdı. 1998-ci ilin
31 avqustunda indi ulu öndərin
adını daşıyan sarayda həmin tarixi
görüşü keçirdik. Heydər Əliyevin o
görüşdəki dərin məzmunlu çıxışı
heç zaman yadımdan çıxmaz...

Ulu öndər özünəməxsus qətiyyətlə
deyirdi: “Bütün bunların hamısı
o vaxtlar Azərbaycanın gələcəyi
üçün mütəxəssislər hazırlamaq
məqsədi daşımışdır. Bu işə biz
1970-ci ildən başlamışdıq. Mən
bu gün çox böyük məmnuniyyət
hissi ilə qeyd edirəm ki, bu şəxsən
mənim təşəbbüsümlə olmuşdur.
Mən hələ o vaxtdan ölkəmizin
gələcəyi barədə düşünmüşəm.
Zaman keçdi, artıq biz XX
əsrin son illərini yaşayırıq. İndi
isə sizinlə görüşərək və bu
problemlərlə daim şəxsən məşğul
olaraq, Azərbaycanın XXI əsri
haqqında düşünürəm.

O, gələcəyi görürdü
Həqiqətən Heydər Əliyev dahi
strateq, müdrik lider kimi yaşadığımız hər dövrdən bir neçə il sonranı görə bilirdi. Yürütdüyü siyasət,
atdığı addımlar da gələcəyə
hesablanırdı. Ulu öndər müstəqil
Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik
missiyasını üzərinə götürəndə
də sosial-iqtisadi problemlər
məngənəsində boğulan,
vətəndaş müharibəsi, parçalanma
təhlükəsinin bircə addımlığına
gəlib çatmış, insanlarının sabaha
heç bir ümidi qalmamış, müharibə
şəraitində yaşayan və mənfur
Ermənistan tərəfindən torpaqlarının xeyli hissəsi işğal olunmuş bir
ölkəni təhvil almışdı. Belə çətin
və həlledici dövrdə ölkənin və
xalqın gələcəyinə görə məsuliyyəti
üzərinə götürmək bir dövlət xadimi
üçün həddən artıq riskli qərar
idi. Amma Heydər Əliyev bunu
etməyə bilməzdi. Çünki onu xalq
çağırırdı. Azərbaycanın üzləşdiyi
bəlalardan qurtuluşu üçün yeganə
xilas yolunu onun qətiyyətində,
siyasi təcrübəsində, idarəçilik
bacarığında görürdü. Heydər
Əliyev Azərbaycanın taleyi naminə
bu missiyanı üzərinə götürdü və
xalqın dəstəyinin verdiyi güclə
ölkəni qısa müddətdə ağır sınaqlardan çıxararaq inkişaf yoluna
yönləndirdi.
Ulu öndər Azərbaycanı
dərin uçurumdan sovuşdurdu,
vətəndaş müharibəsinin, ölkənin
parçalanmasına gətirib çıxara
biləcək separatçı meyillərin,
fitnəkar əməllərin qarşısını
aldı. Cəmiyyətdə milli birliyi
təmin etdi. Hüquqi dövlət quruculuğu proseslərinin əsasını
qoydu. Böyük qonşularla pozulmuş münasibətləri nizamladı.
Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğun balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu müəyyən etdi.
Heydər Əliyev apardığı davamlı
islahatlarla Azərbaycanı müasir
dünyanın çağırışlarına uyğunlaşdırdı. Ölkənin əsas inkişaf
istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.
Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri
bərqərar olundu. Özəlləşdirmə,
torpaq islahatı kimi mühüm
məsələlərlə bağlı bir sıra suallara
cavab tapıldı. Azərbaycan bütün
bu sahələrdə atdığı məqsədyönlü
addımlarla postsovet məkanında
parlaq örnəklər yaratdı. Ümummilli
liderin həyata keçirdiyi islahatlar
sayəsində Azərbaycanda inkişafın
əsas hərəkətverici qüvvələrindən
olan orta təbəqə, o cümlədən
sahibkarlar sinfi formalaşmağa
başladı. Ölkə iqtisadiyyatında
özəl sektorun mövqeyi tədricən
genişləndi.
Ulu öndər ordu quruculuğu sahəsinə xüsusi diqqət
ayırırdı. Cəbhə bölgəsində
əldə olunan atəşkəs əsas resursları ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafına yönəltməyə imkan

verdi. Bu inkişafın nəticələrindən
bəhrələnərək Azərbaycanda nizami ordu quruldu, zaman-zaman
gücləndirildi, modernləşdirildi,
ordumuzun hərbi qüdrəti yüksəldi.
Prezident İlham Əliyev Bakı
Dövlət Universitetinin 100 illik
yubiley mərasimində ulu öndərin
bu sahədəki xidmətlərini xüsusi
vurğulayaraq demişdir:
“Heydər Əliyevin qərarı ilə 1970-ci
illərin əvvəllərində Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb
yaradılmışdır. Bu da ulu öndərin
uzaqgörənliyini göstərir. Çünki o
vaxt azərbaycanlılar sovet ordusunda az təmsil olunurdu. Heydər
Əliyev çox istəyirdi ki, Azərbaycan
hərbçiləri yetişsin. Sanki bilirdi ki,
nə vaxtsa Azərbaycan müstəqil
dövlət olacaq və bu kadrlar bizə
lazım olacaq. Bir sözlə, təhsilə,
bütün başqa sahələrə göstərilən
diqqət, onun fədakar əməyi və
Azərbaycan xalqının müdrikliyi
imkan verdi ki, Heydər Əliyev
Azərbaycanın ən ağır günlərində
öz xilaskarlıq missiyasını icra
etsin”.
Transmilli korporasiyalarla
bağlanan “Əsrin müqaviləsi”,
həyata keçirilən beynəlxalq
layihələr Azərbaycanı regionun
əsas inkişaf mərkəzinə çevirdi.
Cənubi Qafqaz bölgəsinin nəbzi
məhz burada döyünməyə başladı. Azərbaycanın beynəlxalq
mövqeləri möhkəmləndi. Ölkə
hüdudlarından kənarda səsimiz,
sözümüz eşidilməyə başladı.

Vətəndaş tərbiyəsi
Böyük rəhbərin yerinə
y etirdiyi əsas missiyalardan biri
yeni vətəndaş tərbiyəsi idi. O,
hər zaman olduğu kimi yenə
bu məsələdə təhsilin, elmin,
mədəniyyətin gücünə əsaslanırdı.
Bütün bunların fövqəladə qüdrəti
sayəsində müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün layiqli vətəndaşların
yetişdiriləcəyinə, insanların sosial
rifahının ən yüksək səviyyədə
təmin olunacağına, cəmiyyətdəki
bir sıra problemlərin öz həllini
tapacağına inanırdı. Ona görə
də Heydər Əliyev təhsil ocaqlarının fəaliyyətinə son dərəcə
önəm verirdi. Tez-tez müxtəlif
təhsil müəssisələrinə baş çəkirdi.
Vəziyyətlə yaxından maraqlanırdı. Bu sahədə baş verən bütün
proseslərin ən xırda detallarına qədər ulu öndərin birbaşa
nəzarətində olduğunu təhsil naziri
işlədiyim illərdə hər gün hiss edirdim.
Ulu öndər Heydər Əliyevi
təhsillə bağlı hər bir məqam
maraqlandırırdı: təhsil ocaqlarındakı vəziyyət, müəllimlərin əhvalruhiyyəsi, ali məktəblərdə şəxsən
tanıdığı alimlərimizin fəaliyyəti.
O illərdə çox ciddi sıxıntılar
yaşayırdıq. Universitet auditoriyaları təmirsizlikdən pis vəziyyətə
düşmüşdü. Yaxın-uzaq xarici
ölkələrin universitetlərində yüksək
potensiallı alimlərimizə böyük
tələb vardı. Onlar yüksək məvacib
təklifi alaraq kütləvi surətdə işdən
çıxıb xaricə gedirdilər. Heydər
Əliyevin əsas tapşırığı isə o idi ki,
bu cür alimlərimizi mümkün qədər
qoruyub ölkədə saxlamaq, beyin
axınının qarşısını almaq lazımdır.
O, alimlərimizin, pedaqoqlarımızın dolanışığını yaxşılaşdırmaq,
sıxıntılarını aradan qaldırmaq
üçün həmin illərin şərtləri, maddi
imkanları çərçivəsində ardıcıl
addımlar atırdı.

(ardı 10-cu səhifədə)
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Heydər Əliyev

fenomeni və
xilaskarlıq missiyası

(əvvəli 9-cu səhifədə)
Heydər Əliyev özü idarəçi, rəhbər
kimi mükəmməllik nümunəsi idi və
tabeliyində olanlardan da vəzifələrin
icrasında maksimum mükəmməllik tələb
edirdi. Onun yadından heç nə çıxmazdı.
Ən xırda detal belə nəzərindən kənarda
qalmazdı. Ulu öndər yol verilən nöqsanlara, səhlənkarlığa qarşı sərt olduğu
qədər yaxşı işi də təqdir etməyi bacaran,
yüksək motivasiya yaradan rəhbər idi.
Ona görə də Heydər Əliyevin etimadına
layiq olmaqdan, onun qarşıya qoyduğu
vəzifələri yerinə yetirməkdən böyük şərəf
və məmnuniyyət duyurdun.
Nazir vəzifəsinə təyin edərkən
qəbulunda olduğum gün o, mənə bir çox
tapşırıqlar vermişdi. Ali təhsil sistemindəki
qeyri-qənaətbəxş vəziyyət, xaotik
durum və bu durumdan istifadə etməyə
çalışanların xoşagəlməz fəaliyyəti ulu
öndəri ciddi narahat edirdi. O, milli təhsil
sistemimizdə yüksək keyfiyyət görmək
istəyirdi. O zamankı durumda isə belə
bir keyfiyyəti təmin etmək çətin idi. Qısa

Ümummilli lider Azərbaycana
rəhbərliyinin bütün mərhələlərində
dövlət–vətəndaş münasibətlərinin hüquq
müstəvisində tənzimləndiyi, humanizm
ideyalarının möhkəm təmələ çevrildiyi
ədalətli cəmiyyətin formalaşdırılması, idarəçilikdə demokratik ənənələrin
bərqərar olması naminə misilsiz xidmətlər
göstərmiş və cəmiyyət həyatının müxtəlif
sahələrində haqq-ədalət prinsipinin qorunmasına çalışmışdır. Ulu öndər yalnız
bu yolla dövlətlə xalq arasında möhkəm
mənəvi, siyasi və hüquqi bağlantıya,
qarşılıqlı etimada nail olmağı mümkün
hesab etmişdir.
Müasir dünya tarixinə parlaq və
silinməz iz qoymuş böyük şəxsiyyət, qeyri-adi zəka, fitri istedad sahibi ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümü ölkəmizin hər yerində,
eləcə də onun hüdudlarından kənarda
hər bir azərbaycanlının yüksək ehtiram
və dərin məhəbbət hissi ilə geniş qeyd
olunur.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının qəlbində zamanla ölçülə
bilməyəcək bir ömür əbədiliyi qazanmışdır. Bu, onun, bütövlükdə, ölkə
üçün gördüyü işlərin təcəssümüdür.
Hakimiyyətdə olduğu zaman çərçivəsində
adını Vətənlə bərabərləşdirməyi bacaran
bir şəxsiyyət olduğunu sübuta yetirmişdir. Azərbaycanın yaradıcısı, qurucusu
kimi məfhumların isminin yanında ifadə
olunması Heydər Əliyev dahiliyinin bariz
nümunəsidir. Belə bir tarixi sima tutduğu
mövqedən asılı olmayaraq, insanların
qəlbində öz abidəsini yaratmışdır. Xalqını
sonsuz məhəbbətlə sevən, azərbaycanlı
olmağı ilə həmişə qürur duyan Heydər
Əliyev bütün zamanların ən böyük
azərbaycanlısı olmuşdur.
Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik
qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin
mənalı həyat yolu, zəngin və çoxşaxəli
irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə
nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz
müdrik liderinin rəhbərliyi ilə qazanmış
olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir
daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun
oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə
gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz
onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır.
Ölkəmiz dünyada layiq olduğu
mərtəbəyə ulu öndərin uzaqgörənliyi,
müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi,
zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində
yüksələ bilmişdir. Müasir Azərbaycan
tarixinin bütöv bir epoxası, önəmli bir
mərhələsi ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Onun 34 illik rəhbərliyi dövrü Azərbaycan
tarixinin ən yüksək inkişaf mərhələsi
olmuşdur. Müstəqil ölkəmizin bugünkü

müddətdən sonra Heydər Əliyev özəl ali
məktəblərə lisenziya verən komissiyanı – Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Ali
Ekspert Komissiyasını ləğv etdi. Tezliklə,
Azərbaycan Respublikasında Təhsil
İslahatları üzrə komissiya yaradıldı və
bu komissiyanın sədri təyin olundum.
Komissiya bir il ərzində Azərbaycanda
məktəbəqədər tərbiyədən ali təhsilə
qədər bütün istiqamətlər üzrə islahatlar
proqramı hazırladı. Heydər Əliyev iki
dəfə Prezident Administrasiyasında bu
proqram üzrə müzakirə keçirdi. Dünya
Bankını da prosesə cəlb etdi. Proqram
1999-cu ilin 15 iyununda Milli Qurtuluş
Günü təsdiqləndi. Hər zaman düşünürəm
ki, bu simvolik məqamın özü də dahi
İnsanın təhsilə qayğısının təzahürü idi.

Elm və təhsilin,
mədəniyyətin hamisi
1993-cü ildən başlayaraq büdcədən
təhsil üçün nəzərdə tutulan vəsaitin
həcmi ildən-ilə artırılırdı. Heydər
Əliyevin hakimiyyəti dövründə dövlət ali

məktəblərində pulsuz təhsillə yanaşı,
ödənişli təhsilin də tətbiqi onların maddi problemlərinin həllinə böyük kömək
göstərirdi. Bu, dövlət ali məktəblərinin
qismən maliyyə müstəqilliyi qazanmasına, gəlir əldə etməsinə və həmin gəlirlər
hesabına pedaqoji heyətin əmək haqlarının artırılmasına, bir sıra maddi-texniki
problemlərin həllinə böyük kömək oldu.
1994-cü ildən ali məktəblərə ödənişli
təhsildən vəsait daxil olmağa başladı, sonra müəllimlərin əməkhaqlarına
əlavələr edildi, onların xaricə axını dayandı. Bunu hər zaman demişəm, bu gün
də tam məsuliyyətimlə bildirirəm ki, əgər
ulu öndərin bu qərarı olmasaydı, bir çox
dövlət universitetləri fəaliyyətlərini sadəcə
dayandırmaq məcburiyyətində qalacaqdı.
Ən böyük nailiyyətlərimizdən biri də
dərsliklərin şagirdlərə pulsuz verilməsi
ilə bağlı idi. Hələ sovet Azərbaycanına
rəhbərlik etdiyi vaxtlarda Heydər Əliyev
birinci sinifdən onuncu sinfə qədər bütün
şagirdlərə dərsliklərin pulsuz verilməsi
barədə sərəncam imzalamışdı. Amma
AXC-Müsavat cütlüyünün hakimiyyəti
dövründə bu qayda ləğv edildi, hər il
övladlarına xeyli sayda dərsliklər almaq
valideynlər üçün ciddi xərcə çevrilmişdi.
Amma ölkə rəhbərliyinə yenidən qayıdışından sonra Heydər Əliyev çətinliklə də olsa
imkan taparaq bu məsələni yoluna qoydu.
Dərsliklər şagirdlərə Azərbaycan dövlətinin
hədiyyəsi kimi yenidən pulsuz verildi.
Ulu öndər Azərbaycan dilində
dərsliklərin yüksək keyfiyyətlə tərtibinə,
Azərbaycan dili və tarixinin ən yüksək
səviyyədə tədrisinə hər zaman ciddi
önəm verirdi. Bu məsələdə ən xırda
nöqsan haqqında belə sərt münasibətini
bildirər, güzəştsiz davranardı. Ana
dilimizdə dərsliklərin hazırlanmasına
ölkənin aparıcı alimlərinin, peşəkar
mütəxəssislərinin cəlb olunması onun
əsas tələblərindən idi.
Heydər Əliyev qəlbən, ruhən elmətəhsilə, müəllim sənətinə bağlı bir insan
idi. Çünki onun özünün fitrətində ziyalılıq
vardı. Bu sənətin sahiblərini özünə necə
doğma saydığını, onların mühitində özünü necə rahat, gümrah, enerji dolu hiss
etdiyini duymaq çətin deyildi. Heç yadımdan çıxmaz: 1998-ci ilin 25 sentyabrında

müstəqil Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayını keçirirdik. Heydər Əliyev
ağsaqqal müəllimlər, ölkəmizin hörmətli
ziyalıları sırasında əyləşmişdi. Qurultaydakı çıxışım bir saata yaxın çəkdi, aparıcı fasilə elan edəndə Heydər Əliyevə
yaxınlaşıb həyəcanla onun reaksiyasını
gözlədim. Prezident əlimi sıxdı:
– Çox sağ ol, məruzən xoşuma gəldi,
indi planınızda nə var?
Bildirdim ki, foyedə sərgi açılıb, baxmaq istərdinizmi?
– Əlbəttə. Mütləq.
Sərgiyə tərəf getdik. Foyedə izdiham
toplaşmışdı. Mühafizəçilər sədd yaratmışdılar ki, kütlə Prezidentin eksponatlara
baxmasına mane olmasın. Heydər Əliyev
bunu görüb şəxsi mühafizə rəisini yanına
çağırıb etiraz etdi:
– Sən niyə müəllimlərlə aramda sədd
yaradırsan? Məni müəllimlərdən qorumaq
lazım deyil.
Pedaqoqlar bir anda Heydər Əliyevi
əhatəyə aldılar. Onlarla ünsiyyət Heydər
Əliyevə çox xoş idi. Hamılıqla sərgiyə
baxıb yenidən zala qayıtdıq.

Xalq müəllimi
Həmin qurultayda ulu öndərin
"Azərbaycanın xalq müəllimi" fəxri adı
ilə təltif edilməsi barədə qərar oxundu.
Açığı, bu qərarı, özü ilə qabaqcadan
razılaşdırmadığımızdan sərt reaksiya
verə biləcəyindən yaman təşviş keçirirdik.
Amma gözlədiyimizin tam əksinə, Heydər
Əliyev bu mükafatı böyük məmnuniyyətlə
qəbul etdi. Fikrimcə, bunun özü də,
ümummilli liderin müəllim adının şərəfinə
verdiyi yüksək dəyərin təcəssümü idi. O,
öz müəllimlərinin, taleyində xüsusi yeri
olmuş alimlərin, ziyalıların heç birini unutmamışdı. Onların həyat və fəaliyyəti daim
nəzər-diqqətində idi.
Bu epizodu da heç zaman unutmaram. 1997-ci ilin yazı idi. Onda hələ
BDU-nun rektoru vəzifəsində çalışırdım. Universitet qəzetinin redaktoruna
göstəriş vermişdim ki, bir il əvvəl dünyasını dəyişmiş Sabir Xəlilovun anım günü
münasibətilə qəzetə məqalə hazırlasın.
Sabir Xəlilov aspirantura şöbəsinin
rəhbəri idi. Vaxtilə Heydər Əliyevi
dəstəkləyən məşhur "91-lər"dən olmuşdu.

Məqalə qəzetdə dərc olunan gün Heydər
Əliyev mənə zəng vurdu və ciddi tonda
soruşdu:
– Sabir Xəlilovun vəfatını niyə mənə
xəbər eləməmisən? Bu cür insanları
sağlığında qiymətləndirmək, həyatdan
köçəndə isə böyük ehtiramla yola salmaq
lazımdır. Bildirdim ki, o, rəhmətə gedəndə
mən rektor deyildim. Bu zaman Prezident
dedi:
– Bu xəbəri bu gün universitet
qəzetindən oxumuşam. Gec də olsa,
Sabir müəllimin ailəsinə mənim başsağlığımı çatdır. Onun qəbri üstünə gedin və
ailəsinə lazım olan köməyi göstərin.
Bu söhbətdən çox təsirləndim.
Elə həmin gün Prezidentin sözlərini
mərhumun ailəsinə, eləcə də universitetin
Elmi Şura üzvlərinə çatdırdım. Yalnız bu
tapşırığı yerinə yetirəndən sonra rahatlıq
tapdım.
1996-cı ildə universitetin qocaman
müəllimi, professor Tofiq Bəktaşi dünyasını dəyişmişdi. Tofiq müəllim bir müddət
Naxçıvanda işləmişdi. Sonra uzun
müddət Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Nəzəri-mexanika kafedrasında çalışmışdı. 1965-ci ildə mən tələbə olanda bizə
nəzəri mexanika fənnini tədris etmişdi.
Heydər Əliyev Tofiq Bəktaşinin vəfatı
barədə eşidən kimi o zaman BDU-nun
rektoru Murtuz Ələsgərova zəng vurmuş
və mərhumun dəfnini xüsusi ehtiramla
təşkil etməyi tapşırmışdı:
– Tofiq Bəktaşi vaxtilə Naxçıvanda
müəllimim olub. Onu son mənzilə
ehtiramla yola salmaq lazımdır.

Ümidlərin doğrulduğu an
Heydər Əliyev hər il sentyabrın 1-də
məktəblərə baş çəkir, uşaqlara sevgi
göstərir, onlarla söhbət edir və bu, balacaları çox fərəhləndirirdi. Bu xüsusda
yaddaşımda dərindən iz buraxmış bir
epizodu indi internet resurslarında da
izləmək mümkündür. 1999-cu ildə Heydər
Əliyev Xətai rayonu ərazisində salınmış
SOS Uşaq Kəndinin açılışında iştirak
edirdi. Azərbaycanda belə bir mərkəzin
yaradılması yeni hadisə idi. Prezident
xarici qonaqlarla mərkəzin otaqlarından
birinə daxil oldu. Həmişəki kimi balacalarla söhbət etməyə başladı. Axırda

Mütərəqqi islahatların banisi
uğurları Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsidir. Azərbaycan hazırda
hərtərəfli və dinamik inkişaf yolundadır,
həyatımızın bütün sahələrində yüksəliş,
tərəqqi var. İqtisadi artım tempinə görə,
respublikamız son illər bütün dünyada
lider mövqeyə yüksəlib.
Bu gün ölkəmizdə davam edən geniş
quruculuq işləri Heydər Əliyev zəkasının
bəhrəsidir. Azərbaycanın tarixinə qurucu və xilaskar kimi daxil olmuş ulu
öndərimiz xalqımızın taleyində, mənəvi,
siyasi və ictimai həyatında misilsiz
xidmətlər göstərmişdir. Azərbaycan
tarixinin görkəmli siması olan Heydər
Əliyev xalqımızın qəlbində özünə abidə
qurmuş şəxsiyyətdir. Azərbaycanın
yeni tarixi məhz ulu öndərin liderliyi və
müəllifliyi ilə yaranmışdır. Bu dahi insan
dövlət idarəçiliyinin hər bir mərhələsində
Vətəninə, xalqına sonsuz məhəbbət və
sədaqət hissi ilə yanaşmış, milli ideallara
daxilən bağlı olmuşdur. Azərbaycanın
məşhur isimlərinin malik olduğu ali
keyfiyyətlər küll halında Heydər Əliyev
şəxsiyyətində təcəssümünü tapmışdır.
Ümummilli lider unikal bir siyasi məktəbin,
mükəmməl dövlətçilik və idarəçilik sisteminin banisi, milli inkişafı şərtləndirən ideoloji-siyasi irsin müəllifi kimi əbədiyaşarlıq
qazanmışdır.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurulması prosesi, onun uğurlu inkişafı
konsepsiyası kimi respublikamızda
həyata keçirilən məhkəmə-hüquq
islahatları məhz xalqımızın dahi oğlu
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müasir
Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər
Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti,
gərgin əməyi nəticəsində əldə olunmuş
nailiyyətlər sonrakı illərdə respublika iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı
üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
Ölkəmizin ötən illərdə iqtisadi və
demokratik inkişaf, hüquqi dövlət
və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
istiqamətində qazandığı böyük nailiyyətlər
də məhz ümummilli lider tərəfindən formalaşdırılmış möhkəm təmələ əsaslanır.
Azərbaycanın müаsir tarixini ulu
öndərin fəaliyyətindən kənar təsəvvür
etməyin mümkünsüzlüyü ictimai fikirdə
birmənalı şəkildə qəbul edilən real

Hər bir insanın tarixi dəyəri onun öz ölkəsi, Vətəni, milləti
qarşısındakı xidmətləri ilə ölçülür. Zaman şəxsiyyəti yetişdirdiyi
kimi, dahi insanlar da tarixin gedişinə təsir edərək dövrün
və zamanın baş qəhrəmanına çevrilirlər. Ulu öndər Heydər
Əliyev də Azərbaycanın XX əsr tarixində dünyaya bəxş etdiyi
əvəzolunmaz lider, böyük azərbaycanlı idi.
həyat həqiqətidir. Bu həqiqət nəinki
Azərbaycanın müasir mövcudluğunda,
həm də ona aparan yollarda qarşıya çıxan saysız-hesabsız maneələrin
aradan qaldırılmasında ulu öndər
Heydər Əliyevin nümayiş etdirdiyi
uzaqgörənlikdə, iradə və qətiyyətdə,
müdriklik və dərin zəkada təzahür edir.
Ümummilli lider Hеydər Əliyеvin
rəhbərliyi ilə həyаtа kеçirilən müdrik
dövlətçilik siyаsəti nəticəsində bu gün
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа mütərəqqi
və dünyəvi dəyərlərə uyğun islаhаtlаr
аpаrılmаqlа dеmоkrаtik, hüquqi və sivil
dövlət qurulmuş, dönməz və dаyаnıqlı
ictimаi-siyаsi sаbitlik əldə еdilməklə
qаnunun аliliyinə, insаn hüquq və
аzаdlıqlаrınа rеal təminаt vеrən vətəndаş
cəmiyyəti fоrmаlаşmışdır.
Ölkəmizdə hüquq sisteminin və ədalət
mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması
məqsədilə qanunvercilik və institusional
islahatlar daha da genişləndirilməkdədir.
Demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu prosesi hazırda ulu öndər Heydər
Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Azərbaycan tarixinin görkəmli siması,
milli inkişafımızın memarı, ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğunun banisi Heydər
Əliyevin bənzərsiz ömür yolu, zəngin
dövlətçilik mədəniyyəti, siyasi irsi minilliyin ən mühüm və şərəfli bir səhifəsini
təşkil edir. Məhz tarixin bu dövründə respublikamızın bütün sahələrdə yüksəlişi,
insan hüquq və azadlıqlarının təminatı
vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət
quruculuğuna hesablanmış Azərbaycanın
ədliyyəsi və məhkəmə-hüquq sistemində
həyata keçirilən islahatlarının sosial-iqtisadi inkişaf dinamikası ilə uzlaşdırılması
nəticəsində mümkün olmuşdur.
Müxtəlif dövrlərdə ədalətsizlikdən

əziyyət çəkən bir dövlətin və xalqın
ədliyyə sistemini sarsıtmaq əleyhimizə
aparılan haqsız siyasətin tərkib hissəsi
olmuşdur. Xalqımız belə ədalətsizliklərə
hökm oxuyan Heydər Əliyev kimi
şəxsiyyət yetişdirməklə təməli hələ
ötən əsrin 70-ci illərində qoyulan
milli dövlətçilik ənənələri sırasında
özünəməxsus yeri və rolu olan ədliyyə
sisteminin müasir, davamlı inkişafına nail
olmuşdur. Məlumdur ki, Ədliyyə Nazirliyi
Şərqdə ilk demokratik respublika olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan
edildiyi gün – 1918-ci il mayın 28-də
formalaşdırılmış, noyabr ayının 22-də
isə nazirliyin əsasnaməsi təsdiqlənmiş,
sovetlər dövründə repressiyalara məruz
qalmış, nazirlik dəfələrlə ləğv edilərək
yenidən yaradılmış, ədliyyə sisteminin
inkişafına ciddi əngəllər törədilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, Ədliyyə Nazirliyinin yenidən dövlət strukturu kimi təşəkkül
tapması ümummilli lider Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Sovetlər birliyində Heydər
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə gəlişi ilə
ədliyyə sistemində, ilk növbədə, milli kadr
hazırlığına xüsusi diqqət yetirilmiş, ədalət
mühakiməsinin səmərəliliyinin artırılması
üzrə ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. 1970-ci
il oktyabrın 27-də Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin qərarı ilə Ədliyyə Nazirliyi
təsis olunmuş, 1972-ci ildə Nazirliyin
əsasnaməsi təsdiq edilmiş, ədliyyə sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən mühüm
normativ sənədlər qəbul olunmuş, bu
sahənin gələcək inkişafı üçün hərtərəfli
zəmin yaranmışdır.
Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra da ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən Ədliyyə Nazirliyinin
inkişafı, hüquqi dövlətdə onun layiq olduğu yeri tutması üçün mühüm addımlar
atılmış, funksiyaları genişləndirilmişdir.
Azərbaycan üçün demokratik, hüquqi və
dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu seçmiş

ümummilli lider ölkəmizdə müstəqil
məhkəmə hakimiyyətinin formalaşmasına
xüsusi diqqət yetirmiş, onun müəllifliyi ilə
hazırlanmış ilk milli Konstitusiyamız isə
yeni məhkəmə sisteminin yaradılmasına
və məhkəmə islahatlarının başlanılmasına təkan vermişdir.
İslahatların mütəşəkkil həyata
keçirilməsi məqsədilə Heydər Əliyev
tərəfindən 1996-cı ildə Hüquqi İslahatlar Komissiyası yaradılmış və bu işə
xüsusi əhəmiyyət verən dahi öndər
həmin komissiyaya rəhbərliyi məhz
öz üzərinə götürmüşdür. Qısa müddət
ərzində sovetlər birliyindən miras qalmış
məhkəmə və hüquq sistemi demokratik
prinsiplər əsasında tamamilə yenidən
qurulmuş, beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə uyğun olan qanun və
məcəllələr qəbul edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
dövlət başçısı imicini şərtləndirən ən
başlıca amillərdən biri də bağışlamağı
bacaran, böyük qəlbə malik, humanist və
nəcib şəxsiyyət olması idi. Ulu öndər respublika rəhbərliyinə qayıtdıqdan çox az
sonra əfvetmə institutunu bərpa etməklə
vətəndaşların dövlətə, onun rəhbərinə
güvənini, ümid və etimadını artırdı.
1993-2003-cü illərdə 32 əfv, 8 amnistiya
aktı imzalamaqla cəzanın adekvatlığı və
humanistliyi məsələlərinə xüsusi diqqətlə
yanaşdığını sübuta yetirdi. Bu məqsədlə,
eyni zamanda, məhkəmə-hüquq
sistemində işlək və çevik mexanizmlərin
tədbiqini, habelə ədalət mühakiməsinin
səmərəliliyini təmin etdi. Ölkəmizdə insan
haqlarının müdafiəsinə dair mühüm normativ aktlar qəbul olundu. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (Ombudsman) institutu
yaradıldı. Hüquqi dövlət quruculuğu
prosesi çərçivəsində ədliyyə orqanlarında
əsaslı islahatlar aparıldı. Azərbaycanda
köklü məhkəmə-hüquq islahatlarının
reallaşdırılmasının zəruriliyini nəzərə
alan ümummilli liderin təşəbbüsü ilə
1997-ci ildə zəngin demokratik ənənələri
olan ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” yeni
qanun qəbul olundu və məhkəmə islahatlarına dair proqram xarakterli fərman
imzalandı. Ümummilli liderin rəhbərliyi
ilə aparılan məhkəmə-hüquq islahatı

uşaqlardan soruşdu ki, Azərbaycanın
himnini oxuya bilərsinizmi? Onlar səssəsə verərək himni çox gözəl oxudular.
Prezidentin hətta gözləri doldu və bizə
– kənarda dayanıb bu mənzərəni seyr
edən bir neçə nazirə müraciət etdi:
– Baxın, siz himni belə oxuya
bilərdiniz? Bu uşaqlar Azərbaycanın
xoşbəxt gələcəyidirlər.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin Vətən müharibəsindəki tarixi
qələbəmizdən sonra xanımı Mehriban
Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva ilə birgə
Şuşaya səfəri zamanı bu şəhərdəki tarixi
çıxışını dinləyərkən o epizodu xatırladım.
Azərbaycan torpaqlarını həqiqətən Ulu
Öndər Heydər Əliyevin, cənab İlham
Əliyevin yetişdirdiyi gənclik azad etdi.
İllər əvvəl parta arxasında himnimizi
səs-səsə verib oxuyarkən gözlərimiz
dolan, Azərbaycana sonsuz sevgiləri
ilə ulu öndərdə gələcəyə böyük inam
yaradan o uşaqlar böyüyüb torpaqlarımızı
düşməndən təmizlədilər. Mehriban xanım
Əliyevanın bütün ölkə boyu həyata keçirdiyi “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”
layihəsi çərçivəsində tikilmiş, abadlaşmış məktəblərin işıqlı sinif otaqlarında
Vətənə sevgi, dövlətimizin gücünə inam
hissi ilə böyüyən, vətənpərvərlik ruhunda
yetişdirilən gənclərimiz bizi öz tarixi haqqımıza qovuşdurdular.
Heydər Əliyevlə hər ünsiyyətdə
işğal altındakı torpaqlarımızın, məcburi
köçkünlərimizin sosial qayğıları ilə bağlı
məsələlərin bu böyük dövlət adamı üçün
nə qədər böyük dərd olduğunu hiss
edirdin. Ən xoşbəxt, sevinc dolu anlarında da bu dərdin kədəri, iztirabları onun
qayğılı gözlərindən oxunurdu. 2003-cü
ilin prezident seçkisi ərəfəsində “Mən ona
özüm qədər inanıram” əminliyi ilə xalqa
təqdim etdiyi cənab İlham Əliyevdən ulu
öndərin Azərbaycan Prezidenti kimi çox
böyük gözləntiləri vardı. Ölkə başçısı
İlham Əliyev bu inamı, gözləntiləri doğrultdu. Ulu öndərin onun əmin əllərinə etibar
etdiyi Azərbaycanı bütün göstəricilər üzrə
tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə çatdırdı. Ən mühümü isə cənab İlham Əliyev
Azərbaycan xalqını Heydər Əliyevin ən
böyük arzusuna qovuşdurdu. Ordumuzun gücü ilə torpaqlarımızı işğaldan azad
etməklə Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi.
Tarixi zəfərimiz ulu öndərin Azərbaycanın
bu gününə və gələcəyinə uca, aydın
səmalardan baxan müqəddəs ruhunu şad
etdi.
Bu zəfər, azad yurdlarımızda
başlanmış quruculuq tədbirləri, azadlığına sevinən torpaqlarımızda açan
yaz çiçəkləri Heydər Əliyevin və onun
şəxsində ömrünü Azərbaycana həsr
etmiş bütün dahi tarixi şəxsiyyətlərimizin
xatirəsinə ən qiymətli hədiyyədir.
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nəticəsində keçmiş sovet məhkəmə sistemi ləğv edilərək 2000-ci ildən yeni, insan
haqlarının müdafiəsinə daha etibarlı
təminat verən üçpilləli müstəqil məhkəmə
sistemi fəaliyyətə başladı.
Dahi liderimiz Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi təməl prinsiplərin nəticəsidir ki,
hüquqi dövlət quruculuğu yolunda inamlı
addımlar atan Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətin təkamül sistemini,
dövlət idarəçilik mexanizmlərinin səmərəli
fəaliyyətini tənzimləyən qanunların
müasirləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
davamlı prosesə çevrilib.
Bu gün tarix Heydər Əliyevin
dövlətçilik strategiyasının nə qədər
effektiv və uzaqgörən olmasını bir daha
sübut edir. Əminliklə deyə bilərik ki, biz
hələ uzun bir tarixi dövr ərzində Heydər
Əliyev kursunun dəyərini, davamlılığını,
onun xalqımızın və milli dövlətçiliyimizin
taleyində oynayacağı əvəzsiz rolun şahidi
olacağıq.
Dahi şəxsiyət Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi inkişaf kursunu daha
da zənginləşdirən Prezident İlham
Əliyevin siyasi iradəsi, zəngin dövlətçilik
təcrübəsi, titanik işgüzar keyfiyyətləri, ən
əsası isə xalqa olan dərin məhəbbəti,
vətənpərvərliyi müstəqil Azərbaycan
dövlətinin gələcək inkişafına təminat
verən yeganə amildir. Ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan dövləti bundan sonra da
böyük inkişaf yolu keçəcək, ulu öndər
Heydər Əliyevin bütün arzularını gerçəyə
çevirəcəkdir.
Biz bu gün ulu öndərimizi xatırlayır,
iftixarla deyirik ki, bəli, Azərbaycanın
ümummilli lideri, Azərbaycan dövlətinin
xilaskarı, yeni Azərbaycanın memarı
Heydər Əliyev bizim qəlbimizdə daim
yaşayır və yaşayacaq, gələcək nəsillər
onun həyat yolunu araşdıracaq və
öyrənəcəklər. Ən sevindirici hal isə odur
ki, indi ulu öndərimizin ölməz ideyaları
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Ümummilli liderimizin istək və arzularını gerçəkləşdirmək üçün dövlət başçımız
möhtəşəm quruculuq tədbirləri, islahatlar həyata keçirir. Ötən müddət ərzində
ölkə Prezidentinin yorulmaz fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan dünyanın ən
dinamik inkişaf edən ölkəsinə çevrilib. Bu,
hər birimizi fərəhləndirir, daha yaxşı çalışmağa ruhlandırır. Davamlı inkişaf həm də
onu göstərir ki, Heydər Əliyevin dövlətçilik
ideyaları yaşayır və ulu öndərimizin yolu
xalqımızı yeni-yeni uğurlara, zəfərlərə
aparır.

İslam ƏLİYEV,
Bakı Şəhəri Yasamal Rayon
Məhkəməsinin sədri
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zərbaycan xalqının ümummilli lideri, dahi və unudulmaz şəxsiyyət Heydər Əliyev
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi hər bir azərbaycanlının həyatında
müstəsna rol oynamış böyük dövlət xadimi olmaqla yanaşı, eyni zamanda göstərdiyi
əvəzsiz xidmətləri ilə xalqın qəlbində əbədi yer tutmuş rəhbərdir. Onun iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələri üzrə milli kadrların hazırlanması istiqamətində hələ sovet dönəmindən başlayaraq
atdığı misilsiz addımlar ölkənin inkişafına xidmət edəcək güclü milli kadr potensialını formalaşdırmışdır. Heydər Əliyevin bu istiqamətdə gördüyü işlər arasında ölkədə iqtisad elmi
və təhsilinin inkişafı və milli iqtisadiyyatın müasir iqtisadçı kadrlarla təminatı hər zaman
prioritetliyilə seçilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli
lider 13 iyun 2002-ci ildə
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin 70 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə
geniş məzmunlu çıxış etmiş,
həmin çıxışında cəmiyyətin
bünövrəsində iqtisadiyyatın
dayandığını və buna görə də ən
hörmətli ixtisasın iqtisadçı ixtisası
olduğunu qeyd etmişdir. Bu çıxış
müasir Azərbaycanda iqtisad elmi
və təhsilinin inkişafı, milli iqtisadçı
kadrların formalaşdırılması
prosesinin başlıca vəzifələrini
özündə ehtiva edən proqram
xarakterli tarixi sənəddir.
Ümummilli lider çıxışında bu
məqamı xüsusi vurğulamışdır:
“Mən bu gün sizin qarşınızda
Azərbaycan iqtisadiyyatının
bugünkü vəziyyəti ... haqqında
söhbət açmaq fikrində deyiləm.
Sadəcə bu mövzulara toxunuram
və bununla bağlı iqtisadçının
vəzifəsi, iqtisad elminin vəzifəsi
və İqtisad Universitetinin
vəzifələri haqqında danışıram.”
Dahi rəhbərin UNEC qarşısında
qoyduğu vəzifələr universitetimizin
yüz illik yubileyinə (2030-cu
ilə) hədəflənmiş “UNEC-100”
İnkişaf Strategiyasının da əsasını
təşkil etməklə, bu gün UNEC-in
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini
müəyyən edir.
Şübhəsiz ki, müstəqillik
illərində UNEC-in inkişafı yolunda
bir çox addımlar atılmış və
tədbirlər görülmüşdür. Ancaq 24
oktyabr 2013-cü ildə “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası”nın
qəbul edilməsi və bu çərçivədə ali
təhsil sektorunda yeni məzmunlu
və kompleks islahatlara
start verilməsi, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) inkişafında da dönüş
nöqtəsi olmuşdur. Bu dövrdə
universitetdə, ali təhsil sektorunda
baş verən qlobal tendensiyalara,
eləcə də ölkə iqtisadiyyatının
yeni inkişaf tələblərinə uyğun
olaraq, “Universtitet 3.0”
konsepsiyasını reallaşdırma və ya
elm-təhsil-innovasiya üçbucağını
formalaşdırma, bir sözlə, üçüncü
nəsil universitetə çevrilmə
yolunda kifayət qədər uğurlu
sayıla biləcək islahatlar həyata
keçirilmişdir.

Aydındır ki, bazar
iqtisadiyyatına keçid digər ictimai
elmlərdə olduğu kimi, iqtisad
elmində də köklü dəyişiklikləri
tələb edir və bu dəyişiklər həm
aparılan tədqiqatlara, həm də
iqtisadçı kadr hazırlığı prosesinə
yanaşmada özünü göstərir. Ulu
öndər bu barədə qeyd edir: “...
İctimai elmlər çox dəyişir...
Elmdə, təhsildə, kadrların
hazırlanmasında bu dəyişikliklər
gərək yeni Azərbaycanın
yaranmasına xidmət etsin. O
cümlədən də iqtisad elmi.” Bu
baxımdan UNEC-də dünyanın
yüksək reytinqli universitetlərinin
təcrübəsi və ölkə iqtisadiyyatının
tələbləri əsasında tədris plan və
proqramlarının təkmilləşdirilməsi,
kadr hazırlığı üzrə yeni ixtisasların
formalaşdırılması, təhsilverənlərin
peşə bacarıqlarının artırılması,
elmi-pedaqoji kadr potensialının
gücləndirilməsi və ən əsası
elmi-tədqiqatların keyfiyyət
parametrlərinin yüksəldilməsi
istiqamətlərində əhəmiyyətli sayıla
biləcək işlər görülür.
Heç kimə sirr deyil ki, istənilən
universitetdə yüksək səviyyəli
tədrisin və biznes dünyası ilə
səmərəli əlaqələrin qurulması
üçün ilk növbədə yüksək elmitədqiqat potensialı tələb olunur.
Bu baxımdan UNEC elmi-tədqi
qat potensialını artırmaq və yaxın
gələcəkdə tədqiqat universitetinə
çevrilmək yolunda son illər
bir sıra müsbət nəticələr əldə
etmişdir. Belə ki, UNEC-də

artıq dördüncü tədris ilidir ki,
“Azərbaycan Respublikasında
Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın 2.3.1 və 5
 .10-cu
bəndlərinə uyğun olaraq
Differensial Əmək Haqqı Sistemi
tətbiq edilir. Professor-müəllim
heyətinin elmi fəaliyyətlərinə 70
faiz payın ayrıldığı bu sistemin
tətbiqi nəticəsində UNEC-in
elmi-pedaqoji göstəriciləri
əvvəlki illərlə müqayisədə
ciddi şəkildə yaxşılaşmış və bu
yaxşılaşma müvafiq beynəlxalq
təşkilatların hesabatlarında və
reytinq siyahılarında da öz əksini
tapmışdır.
Differensial Əmək Haqqı Sisteminin tətbiqi ilə yanaşı, UNEC-də
nüfuzlu beynəlxalq elmi nəşrlərdə
əsərləri çap edilən əməkdaşlar

üçün mükafatlandırma sistemi
də fəaliyyət göstərir. Bu mükafatlandırma sisteminə əsasən
hazırda nüfuzlu “Web of Science” və “Scopus” elmi bazalarına
daxil olan elmi nəşrlərdə əsərləri
çap edilən UNEC əməkdaşları
və təhsilalanlar nəşrin təsir
dərəcəsindən (impact factor) asılı
olaraq 4000 manat məbləğinə
qədər mükafat almaq imkanına
malikdirlər.
2019-2020-ci tədris ilindən
tətbiq edilən “tədqiqatçı statusu”
mexanizmi isə professor-müəllim
heyətinin elmi əsərlərinə verilən
istinadlara əsaslanır. Elmi Şura
tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq
qaydalara görə bu status “Google
Scholar” platformasında son 5 il
üçün ümumi istinadlarının sayı ən
azı 100, Hirş indeksi ən azı 8 və
hər bir əsərinə verilən özünüistinadların sayı ən çox 2 olan UNEC
alimlərinə verilir və bu statusu alan
alimlərin aylıq baza əmək haqqı
50 faiz artırılır.
Heç də təsadüfi deyil ki, atılan
bu kimi addımların nəticəsində
UNEC əməkdaşlarının müstəqillik
illərində “Web of Science” bazasına daxil olan elmi nəşrlərdə
çap etdirdikləri elmi əsərlərin 90
faizə qədəri məhz son altı ilin
payına düşür. Nüfuzlu “Clarivate Analytics” şirkətinin UNEC-i
“Outstanding Higher Education
Organization”, “Web of Science
Awards-2018” və “Most Progressive Universities in Web of Science
for the Last 3 Years” mükafatlarına
layiq görməsi də bunu bir daha
sübut edir.
Universitetimiz qarşıdakı illərdə
tədqiqat universiteti statusunu
əldə etməyi özünün başlıca strateji
məqsədlərindən biri kimi müəyyən
etmişdir. UNEC bu məqsədə
nail olmaq üçün qarşıdakı illərdə
magistratura və doktorantura
təhsilini tamamilə mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırmağı,
milli və beynəlxalq səviyyədə
yüksək reytinq qazanmış ən azı
bir “beyin mərkəzi” formalaşdırmağı, sifarişlər və qrantlar
əsasında yerinə yetirilən tədqiqat
layihələrinin sayını davamlı artırmağı, “Web of Science” və “Scopus” bazalarındakı məqalələrinin
sayını hər il artıraraq ölkədə
lider universitetlər səviyyəsinə

yüksəlməyi, bu bazalara daxil olan
ən azı 2 nüfuzlu konfransa və ən
azı 3 elmi jurnala sahib olmağı və hər il iqtisadçı tələbələrin
nüfuzlu beynəlxalq tələbə konfransını təşkil etməyi özünün əsas
hədəfləri kimi seçmişdir.
Ümummilli lider universitet kollektivi qarşısındakı tarixi çıxışında
bir neçə dəfə bazar iqtisadiyyatının önəmi və əsas xüsusiyyətləri
üzərində dayanmaqla, biz iqtisadçılara elm və tədris fəaliyyətlərində
yol göstərmişdir. O, yeni iqtisadi
sistemin təməlində bazarın dayandığını, bazarın özünütənzimləmə
mexanizmi olduğunu və bütün
iqtisadi fəaliyyətlərin də məhz
bazarın tələblərinə uyğun həyata
keçirilməsinin zəruriliyini vurğulamışdır:“... Bazar iqtisadiyyatı özü-özünü tənzimləyən bir
iqtisadiyyatdır. Bunun da kökü
bazardır. Bazar varsa, iqtisadiyyat
var. İqtisadiyyat bazar üçündür.”
Bu gün UNEC-də həyata keçirilən
elmi tədqiqatlarda və tədris edilən
fənnlərdə də məhz bu prinsip əsas
götürülür. İstifadə edilən dərslik
və dərs vəsaitlərinin əksəriyyəti
inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatına
malik ölkələrin universitetlərində
tədris edilən vəsaitlərdir. Bu
istiqamətdə son illər atılan addımlar arasında UNEC-də tədris
olunan fənnlərin sillabuslarının
tamamilə yenilənməsini, kitabxana fondunun müasir dərslik
və dərs vəsaitləri hesabına
zənginləşdirilməsini və dünya
universitetlərində tədris edilən fundamental dərsliklərin Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməsini xüsusi
vurğulamaq mümkündür. Bu
baxımdan son dövrlər UNEC-də
başlıca fənnlər olan “İqtisada
giriş”, “Mikroiqtisadiyyat” və
“Makroiqtisadiyyat”ın, Harvard
Universitetinin professoru Qreqori
Mənkyu tərəfindən yazılmış müvafiq dərsliklər əsas götürülərək
tədrisinə başlanması və Nobel
Mükafatı Laureatı Paul Kruqmanın “Beynəlxalq iqtisadiyyat:
nəzəriyyə və siyasət” adlı məşhur
dərsliyinin BP-nin maliyyə dəstəyi
ilə UNEC əməkdaşları tərəfindən
Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bazar iqtisadiyyatının
tələblərinə uyğun keyfiyyətli
tədqiqatların və tədris prosesinin təşkilində son illər dünyanın
inkişaf etmiş universitetlərindən
məzun olan 400-dən çox gəncin
müəllim və ya tədqiqatçı kimi
UNEC-də işə cəlb edilməsinin də
böyük rolu olduğu qeyd edilməlidir.
Bu gənclərin əksəriyyəti “20072015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
çərçivəsində inkişaf etmiş bazar
iqtisadiyyatına malik ölkələrin
nüfuzlu universitetlərindən magistr
və ya fəlsəfə doktoru dərəcəsi
almışdır. “Gənc müəllim-1” və
“Gənc müəllim-2” layihələri
çərçivəsində müsabiqə əsasında
UNEC-də əmək fəaliyyətinə
başlayan bu gənclər, təhsil
aldıqları universitetlərlə UNEC
arasında səmərəli əməkdaşlıq
əlaqələrinin, o cümlədən də
təcrübə mübadiləsinin qurulmasında əhəmiyyətli rol oynayırlar.
UNEC kadr hazırlığında
bazarın tələblərini daha dolğun
şəkildə öyrənmək və onlara
uyğunlaşmaq məqsədilə 2017-ci
ildə ölkədə ilk dəfə olaraq
dövlət, özəl, “üçüncü” və
“dördüncü” sektorların, eləcə
də universitetlərin nüfuzlu
təmsilçilərinin iştirakı ilə “Tələb
işəgötürənlərdən – təklif UNECdən” mövzusunda konfrans
keçirmiş və həmin konfransda
“UNEC – iş dünyası strateji
əməkdaşlıq platforması:
UNEC2B” təqdim edilmişdir.
“UNEC2B” platforması, tədrisin
əmək bazarının tələbələrinə
uyğunlaşdırılması, sahibkarlıq
universiteti modelinin yaradılması
və məzunların işlə təmin
olunmasında UNEC və iş
dünyasının birgə fəaliyyətini
nəzərdə tutur. Platformaya
əsasən UNEC, məzunlarını
işə qəbul edən işəgötürənlərin
sifarişi əsasında 3 il ərzində
“servis xidməti”, yəni məzunlar
üçün UNEC tərəfindən ödənişsiz
ixtisasartırma kursları təşkil etməyi
öz üzərinə götürmüşdür.
Heydər Əliyev Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi

və modernləşdirilməsi prosesinin
mütərəqqi dünya təcrübəsi və
müasir iqtisadi nəzəriyyələr
əsasında həyata keçirilməli
olduğunu düşünür və bu təcrübə
və nəzəriyyələrin ölkə reallıqlarına
uyğunlaşdırılmasını iqtisadçı
alimlərin başlıca vəzifəsi kimi
görürdü: “Dünya təcrübəsini siz...
toplamalısınız. Nəzəriyyəni – yeni
nəzəriyyə icad etməyə ehtiyac
yoxdur – ümumiləşdirmək, bizim
iqtisadiyyatımıza uyğunlaşdırmaq
sizin vəzifənizdir.” Son illər
UNEC-də qeyd edilən vəzifədən
irəli gələrək UNEC Tədqiqat
Fondu, çoxlu sayda tədqiqat
mərkəzləri yaradılmış, elmi
tədqiqatların milli iqtisadiyyatın
problemləri ilə əlaqələndirilməsi
istiqamətində əməli işlər görül
müşdür. Hazırda UNEC-də

Azərbaycan iqtisadiyyatının
müxtəlif problemlərinin tədqiqi ilə
məşğul olan “Avropa iqtisadiyyatı
tədqiqat mərkəzi”, “Empirik
tədqiqatlar mərkəzi”, “Xarici
ticarətə dəstək mərkəzi”, “Digital
marketinq mərkəzi”, “Ermənistan
iqtisadiyyatını araşdırma
mərkəzi”, “İnkişaf iqtisadiyyatı
laboratoriyası”, “Rəqəmsal
iqtisadiyyat tədqiqat mərkəzi”,
“İslam iqtisadiyyatı mərkəzi”,
“Elektron pul araşdırma mərkəzi”,
“Koqnitiv iqtisadiyyat tədqiqat
mərkəzi”, “Bilik iqtisadiyyatı
tədqiqat mərkəzi” kimi mərkəzlər
fəaliyyət göstərir. Yeni yaradılmış
bütün bu strukturlarda UNEC-in
professor-müəllim heyəti ilə birgə
tələbə, magistr və doktorantlar
da tədqiqat aparmaq imkanı əldə

qurulmuş və tədqiqat nəticələri
“Springer” kimi nüfuzlu beynəlxalq
elmi nəşriyyat tərəfindən dərc
edilmişdir.
UNEC-in bu sahədə atdığı
uğurlu addımlardan biri də milli
iqtisadiyyatın və qlobal iqtisadi
proseslərin müxtəlif aspektləri
ilə bağlı müzakirələrin aparıldığı nüfuzlu elmi tədbirlərin təşkil
edilməsidir. Bu baxımdan son illər
UNEC-də Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancarın da iştirakı ilə
“Universitetlərdə elmi fəaliyyətin
müasir idarəetmə modeli”, materialları “Web of Science” bazasında
indeksləşən “Davamlı inkişafın sosial-iqtisadi problemləri”,
“Elektron pullar: mövcud vəziyyət
və perspektivlər”, universitet və
biznes nümayəndələrinin iştirakı
ilə “Bilik əsaslı iqtisadiyyata keçid:
potensial imkanlar”, Dünya Bankı
ekspertinin iştirakı ilə “İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi: özəl sektorun
rolu”, “Rəqəmsal iqtisadiyyat:
müasir çağırışlar və real imkanlar” mövzusunda beynəlxalq elmi
konfrans, “Distant ali təhsil: yeni
imkanlar və müasir çağırışlar”
mövzusunda UNEC beynəlxalq
forumu və digər müxtəlif mövzuları
əhatə edən nüfuzlu elmi tədbirlər
keçirilmiş, yerli və beynəlxalq
ekspertlərlə birlikdə ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişaf
perspektivləri müzakirə edilmişdir.
UNEC son illər dünya elminin
nümunəvi əsərlərinin Azərbaycan
dilinə tərcüməsi sahəsində də
yaxşı təcrübə əldə etmiş və bu
istiqamətdə ölkə elminə töhfələr
verməyə başlamışdır. Belə

etmişdir. Nümunə üçün qeyd edə
bilərik ki, “Empirik tədqiqatlar
mərkəzi”ndə tələbələrimizin
müəllimləri ilə birgə hazırladığı
“Bakıda mənzil qiymətlərinin
determinantları: empirik təhlil”
adlı məqalə nüfuzlu “Scopus”
bazasında yerləşən “International
Journal of Housing Markets
and Analysis” jurnalında nəşr
edilmişdir. Yeni yaradılmış
“İnkişaf iqtisadiyyatı labo
ratoriyası”nda isə SOCAR-ın
sifarişi əsasında dünyada ilk
dəfə olaraq “Azərbaycan neftinin
(Azerilight) dünya bazar qiymətinin
proqnozlaşdırılması” mövzusunda
geniş tədqiqat layihəsi həyata
keçirilmiş, müvafiq model

ki, son dövrlər “Aziz Sancarın
Nobel bioqrafiyası”, “Thomson
Reuters”in “Elmmetriya üzrə
vəsait: elm və texnologiyaların
inkişaf indiqatorları”, Dünya
İqtisadi Forumunun icraçı
rəhbəri Klaus Şvabın “Dördüncü
sənaye inqilabı” kimi əhəmiyyətli
əsərlər UNEC alimləri tərəfindən
Azərbaycan dilinə tərcümə
edilərək oxucuların istifadəsinə
verilmişdir.
UNEC-də hər il keçirilən “Elm
aylığı” da xüsusi vurğulanmalıdır.
Belə ki, geniş tədbirlər planı
əsasında reallaşdırılan “Elm
aylığı”nda iqtisad elminin müasir
problemlərinə, milli iqtisadiyyatın
aktual məsələlərinə həsr edilmiş

müxtəlif formatlı elmi müzakirələr
təşkil edilir. Son illər təşkil edilən
bu müzakirələr arasında “Yeni
elm sahələri-ekonofizika”, “Elm
haqqında elm”, “İqtisadiyyat üzrə
Nobel mükafatı laureatları”, “Elmi
fəaliyyətin institutsional sistemi”,
“Qeyri-müəyyənlik şəraitində
makroiqtisadi göstəricilərin
qarşılıqlı əlaqələrinin və vergi
yükünün qiymətləndirilməsi”,
“Azərbaycanda rəqəmsal
iqtisadiyyatın inkişaf
perspektivləri”, “İslam maliyyəsi”,
“Ha-Joon Changın iqtisadiyyat
kitabı” və digər maraqlı mövzuları
qeyd etmək olar.
Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi
islahatların, onların nəticələrinin
dərin elmi təhlillərinin aparılması
heç şübhəsiz ki, ilk növbədə
iqtisadçıların işidir. Bu baxımdan,
UNEC böyük potensiala malikdir.
Ümummilli lider bu barədə bir növ
biz iqtisadçılara yol göstərir: “...
İqtisadçılar gərək apardığımız
islahatların hər birinin həm
həyata keçirilmə prosesini, həm
də nəticələrini təhlil etsinlər. Ola
bilər, bundan yaxşı əsərlər də
yaza bilərsiniz.” Son illər UNEC
əməkdaşları tərəfindən ölkədə
aparılan iqtisadi islahatların
və onların əldə olunan uğurlu
nəticələrinin təhlilinə həsr edilmiş
çoxlu sayda elmi və analitik
məqalələr ayrı-ayrı qəzet və
jurnallarda, o cümlədən də
UNEC-in nəşr etdiyi “Economic
sciences: Theory and Practice”,
“Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Elmi Xəbərləri”
və “UNEC Ekspert Jurnalı”nda
çap edilmişdir. Xüsusilə də
UNEC ekspertlərinin analitik
məqalələrinin nəşr olunduğu və
2016-cı ildən fəaliyyət göstərən
“UNEC Ekspert” jurnalında qeyrineft sektorunun inkişafı, biznes
mühitinin yaxşılaşdırılması,
sosial müdafiənin gücləndirilməsi
və digər istiqamətlər üzrə
Azərbaycanda həyata keçirilən
islahatların təhlilinə və strateji yol
xəritələrinə həsr edilmiş çoxlu
sayda analitik məqalələr nəşr
edilmişdir.
Son illər UNEC əməkdaşlarının
Azərbaycanda aparılan iqtisadi
islahatlar və ölkə iqtisadiyyatının
ayrı-ayrı məsələlərinə həsr edilmiş
elmi əsərləri nüfuzlu beynəlxalq
nəşrlərdə də çap edilmişdir. Bu
əsərlərə “Web of Science” bazasının müvafiq indekslərinə daxil olan
nüfuzlu nəşrlərdə son illər dərc
edilən “Təhsilin keyfiyyətinin statistik qiymətləndirməsinə ekspert yanaşması: Azərbaycan nümunəsi”
(2016), “Türkdilli respublikalarının
Trans-Xəzər enerji əməkdaşlığının
əhəmiyyəti” (2017),
“Azərbaycanda elektrik enerjisinə
tələbin modelləşdirilməsi” (2017),
“Dünya bazarında xam neftin
qiymətinin proqnozlaşdırılması
metodları” (2018), “Makroiqtisadi
stabilliyin fuzzy təhlili” (2018),
“Azərbaycanda beynəlxalq
miqrasiyanın ölçülməsi” (2018),
“Azərbaycanda iqtisadi artımın
CO2 emissiyasına təsiri”(2018),
“İnsan kapitalının inkişafı, iqtisadi göstəricilər və ətraf mühitin
keyfiyyətinin tədqiqi” (2019),
“Sugeno-tipli fuzzy nəticəçıxarma
metodu ilə dövlətin administrativ
səylərinin vergi potensialına
təsirinin qiymətləndirilməsi” (2019)
və digər əsərləri göstərmək
mümkündür.
UNEC-in bu istiqamətdə
əldə etdiyi uğurlardan biri də
Azərbaycan Resublikasının
Təhsil Nazirliyi və “Baku Ekspo
2025” Əməliyyat Katibliyinin
“İnsan kapitalını inkişaf etdirərək,
daha yaxşı gələcək quraq”
mövzusunda birgə təşkil etdiyi
məqalə müsabiqəsində UNEC-in
gənc müəlliminin qalib olmasıdır. Təşkilatçılar tərəfindən
müsabiqənin qalibi kimi UNEC-in
gənc müəlliminin Fransanın Paris
şəhərində yerləşən Beynəlxalq
Sərgilər Bürosunun qərargahına
səfəri də təşkil edilmişdir.
UNEC müəlliminin qalib olan
“Azərbaycanda multikultural
dəyərlərin inkişafında təhsil və
elmin rolu” adlı elmi məqaləsində
həm təsviri, həm də empirik metodlardan istifadə edilərək ölkədə
təhsil və elmin multukultural
dəyərlərin inkiafındakı rolu ortaya
qoyulmuşdur.
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Heydər Əliyev və iqtisadi
təhsilin modernləşməsi
(əvvəli 11-ci səhifədə)
Həqiqətən də bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi subyektlərin
gözləntiləri və davranışı iqtisadi
siyasətin, iqtisadi islahatların uğurunu şərtləndirən əsas amillərdən
biridir. İqtisadi subyektlərin
gözləntilərinin və davranışlarının
düzgün istiqamətdə formalaşması
isə heç şübhəsiz ki, ilk növbədə
iqtisadi maarifləndirmə tələb edir.
Heydər Əliyev bu istiqaməti də
iqtisadçıların qarşısında bir hədəf
kimi qoyurdu: “... Mənim üçün
daha çox maraqlıdır ki, iqtisadi
siyasətimizi, islahatlarımızı geniş
kütləyə izah etməkdə fəal yardımçımız olasınız.” Son illər UNEC
çoxlu sayda iqtisadi ekspertləri
ilə televiziyalar, radiolar, qəzetlər,
jurnallar, sosial şəbəkələr, ictimai mühazirələr və digər
vasitələrlə iqtisadi subyektlərin
maarifləndirilməsi işinə öz
töhvəsini verməyə çalışır. Hər il
UNEC ekspertlərinin mediada
yüzlərlə çıxışı olur, UNEC-in rəsmi
sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə
mindən çox maarifləndirici
məlumatlar yayılır, UNEC Radioda
isə maarifləndirici xarakterli proqramlar hazırlanır.
2017-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondu və Almaniya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq üzrə Əmanət Kassaları Fondunun “Gənc alimlər və
maliyyə savadlılığı” mövzusunda
birgə təşkil etdikləri elmi məqalə
müsabiqəsində də UNEC-in dörd
gənc alimi qalib olmuşlar. Onların yazdığı məqalələr əhalinin
maliyyə savadlılığının artırılmasının müxtəlif nəzəri-metodiki
aspektlərinə həsr edilmişdir.
UNEC-in bu istiqamətdə
gördüyü işlər arasında ölkədə
ilk dəfə olaraq, TED təşkilatının
rəsmi lisenziyası əsasında
beynəlxalq statuslu “TEDxUNEC”
ictimai mühazirələrinə başlamasını da qeyd etmək lazımdır.
Belə ki, hər il keçirilən “TEDxUNEC” mühazirələrində ölkənin
görkəmli alimləri, ictimai xadimləri
geniş ictimaiyyət üçün müxtəlif
mövzularda çıxışlar edir və bu
maarifləndirmə işinə öz töhfələrini
verirlər.
UNEC, yeni yaratdığı “Ekstern mərkəzi” vasitəsilə yaxın gələcəkdə ölkədə iqtisadi
maarifləndirmə işinə daha böyük
töhfələr verməyə iddialıdır. Bu
mərkəzdə həyata keçiriləcək
təlimlər və təhsil proqramları
vasitəsilə əhalinin daha geniş
təbəqələrinin ayrı-ayrı iqtisadi
mövzularda maarifləndirilməsi
mümkün olacaqdır. Artıq bu
istiqamətdə ilk təşəbbüs də
reallaşmışdır. Belə ki, İqtisadiyyat
Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) təşkilatçılığı ilə “UNEC
Ekstern Mərkəzi”ndə sahibkarlar
üçün onlayn təlimlər təşkil edilmişdir. Bu təlimlər vasitəsilə Bakı
və regionlarda fəaliyyət göstərən
təxminən 300 sahibkara “Qida
təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata
keçirilən xidmətlərin təşkili və
yeniliklər” mövzusunda onlayn
təlimlər verilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
Bu gün UNEC qlobal təhsil
və tədqiqat bazarına inteqrasiya
etmək, yüksək keyfiyyətli tədris
və tədqiqatların həyata keçirildiyi
universitetə çevrilmək məqsədilə
dünyanın müxtəlif ölkələrinin nüfuzlu universitetləri və beynəlxalq
elm, təhsil və mədəniyyət
təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir,
təcrübə mübadiləsi həyata keçirir
və birgə proqramlar reallaşdırır.
Heydər Əliyev universitetimizin
kollektivi qarşısındakı çıxışında
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyanın əhəmiyyətini vurğulayaraq
qeyd edirdi: “... Dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunaraq iqtisadiyyatımızı çox sürətlə inkişaf etdirə
bilərik. Belə imkanlar mövcuddur
və bizim böyük perspektivlərimiz
var.” 2016-cı ildə UNEC “Kəmər
və Yol Universitetləri Alyansı”na
və “Mərkəzi Asiya Universitetləri
Birliyi”nə, 2017-ci ildə isə “İslam
Dünyası Universitetləri Federasiyası” İdarə Heyətinə üzv seçilmişdir.
UNEC-in beynəlxalq
əməkdaşlığında beynəlxalq
mübadilə və tədqiqat proqram-

larına qoşulma xüsusi yer tutur.
Hazırda UNEC beynəlxalq tələbə
və müəllim mobilliyini artırmaq
məqsədilə, “DAAD”, “Mevlana”,
“TEMPUS”, “Erasmus+” kimi
beynəlxalq proqramlardan və
ikili razılaşmalardan geniş istifadə
edir. “Mevlana” mübadilə proqramı çərçivəsində UNEC hazırda
Türkiyənin 51 universiteti ilə aktiv
əməkdaşlıq edir. Bu günə qədər
sözügedən proqram çərçivəsində
hər iki ölkənin 200-dən çox müəllim
və tələbəsinin qarşılıqlı mübadiləsi
həyata keçirilmişdir. “Erasmus+”
mübadilə proqramı üzrə isə
40-dan çox universitet ilə qurulan
əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində
son illər UNEC-in 130-dan çox
müəllim və inzibati heyəti Avropanın müxtəlif universitetlərində
təcrübə mübadiləsi prosesinə
qoşulmuşdur.
DAAD tərəfindən
maliyyəşdirilən “EE-KEY-AZ
Sahibkarlıq təhsili: Azərbaycanda
iş yerlərinin yaradılması və
məşğulluq” layihəsi çərçivəsində
dörd il ərzində təhsilalanlar üçün
sahibkarlıq sahəsində Almaniyanın Siegen Universitetində və
UNEC-də yay və qış məktəbləri
təşkil edilmiş, iki universitet

Hazırda UNEC müxtəlif nüfuzlu xarici universitetlərlə birgə 8
beynəlxalq ikili diplom proqramı
həyata keçirir. Eyni zamanda
son dövrlər UNEC ölkədə təhsil
xidmətləri ixrac edən ali təhsil
ocağına da çevrilmişdir. Artıq
bir neçə ildir ki, universitetimiz
Yunanıstan Respublikasının Qərbi
Makedoniya Universiteti ilə birgə
Yunanıstanda “Neft və qazın
idarə edilməsi və daşınması”
(MOGMAT) magistr proqramı üzrə
yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayır. Qeyd edilən proqram üzrə
tədris və tədqiqat fəaliyyətlərini
UNEC müəllimləri tərəfdaş
universitetin müəllimləri ilə birgə
həyata keçirirlər. Bundan başqa,
UNEC ölkə xaricində filialı olan
Azərbaycan universiteti kimi bu
imkanından geniş istifadə etməyə
başlamışdır. Belə ki, Rusiya
Federasiyasının (RF) Dərbənd
şəhərində yerləşən UNEC filialı
RF-nin rəsmi lizenziyası əsasında
fəaliyyətə başlamış və filialın yeni
və müasir kampusü istifadəyə
verilmişdir.
Son illər ali təhsil sahəsində
müxtəlif nüfuzlu beynəlxalq
reytinq təşkilatları ilə sıx əlaqələr
qurulmuş, bu təşkilatların

arasında çoxlu sayda alimlərin və
inzibati işçilərin qarşılıqlı təcrübə
mübadiləsi həyata keçirilmişdir.
Son illər UNEC beynəlxalq
qrant layihələrinin əldə edilməsi
və onların idarə olunmasında
da uğurlar əldə etmişdir. Avropa
Komissiyasının maliyyələşdirdiyi
“Beynəlxalq əlaqələr sahəsində
universitet idarəçiliyinin inkişaf
etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi”
layihəsi, “Xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan insanların Azərbaycan ali
təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası” layihəsi və “Azərbaycanda
doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsi və Vahid Avropa
Ali Təhsil Məkanının tələblərinə
uyğun strukturlaşdırılması”
layihəsi bunlara misal göstərilə
bilər. Bunlara əlavə olaraq,
UNEC Böyük Britaniya tərəfindən
maliyyələşdirilən və hər biri 50
min funt sterlinq olan iki “Creative
Spark” layihəsini də qazanmış və
onların icrasını hazırda İngiltərənin
Qrinviç Universiteti və Şərqi London Universiteti ilə birgə həyata
keçirir.

müəyyən etdiyi parametrlər ətraflı
şəkildə öyrənilmiş və UNEC-in
qeyd edilən parametrlər üzrə
göstəricilərinin yaxşılaşdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Nəticədə,
UNEC tarixində ilk dəfə olaraq,
14 iyun 2016-cı ildə QS Reytinq
Agentliyinin reytinq siyahısına
daxil olmuşdur. Agentliyin hesabatına görə UNEC inkişaf etməkdə
olan Avropa və Mərkəzi Asiya
regionu universitetləri arasında ən
yaxşı ilk 200 universitet arasına
daxil olmuş və iqtisad yönümlü
ən yaxşı 4-cü universitet seçilmişdir. 2
 017-ci ildə isə UNEC
bu siyahıda mövqeyini daha 30
pillə yüksəldərək regionun ən
yaxşı 161-170 universiteti sırasına daxil olmuşdur. Şübhəsiz
ki, bu nəticələr əvvəllər heç bir
beynəlxalq reytinq siyahısında
görünməyən UNEC üçün çox böyük bir nailiyyət hesab oluna bilər.
Dünya universitetlərinin veb
populyarlığını müəyyən edən
UniRank agentliyinə görə 20172020-ci illər arasında hər il UNEC

universitet internet resursları üzrə
Azərbaycanın ən yaxşı və ən populyar ali məktəbi seçilir. Həmçinin
nüfuzlu “Webometrics” agentliyinin reytinq siyahılarına əsasən
UNEC 2017-2020-ci illər arasında
“Google akademik istinadlarının
sayı”na görə hər il Azərbaycan ali
məktəbləri arasında birincidir.
UNEC-in yüksək mövqe tutduğu beynəlxalq reytinq siyahılarından biri də “UI Green Metric
World University Rankings”dir.
Bu reytinq siyahısına görə UNEC
2019-cu ildə dünya üzrə 432-ci,
Azərbaycan üzrə isə 1-ci “yaşıl”
universitetdir.
2020-ci ildə dünyanın ən nüfuzlu reytinq agentliklərindən olan
“The Times Higher Education”
tərəfindən açıqlanan reytinq siyahısı isə UNEC-in 90 illik yubileyi
ərəfəsində universitet kollektivi
üçün bir növ əsl hədiyyə oldu.
Belə ki, agentlik 22 aprel 2020-ci
ildə “THE İmpact Ranking” reytinqini açıqladı və bu siyahıda UNEC
dünya universitetləri arasında
619-cu, Azərbaycanda isə 1-ci
yerdədir. Dünya universitetlərinin
fəaliyyətini Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının 17 Dayanaqlı İnkişaf
Məqsədləri (DİM) üzrə ölçən bu
reytinqdə UNEC ən yaxşı nəticəni
17 məqsəddən 8-cisi olan “Layiqli
əmək və iqtisadi artım” hədəfi
üzrə əldə etmişdir. Bu hədəf üzrə
fəaliyyətinə görə UNEC dünyanın
ən yaxşı 300 (201-300) universiteti sırasına daxil olmuşdur. Yenə
eyni siyahıda “Keyfiyyətli təhsil”
məqsədi üzrə dünyanın ən yaxşı
401-600 universiteti sırasında
qərarlaşan UNEC, möhkəm in
frastrukturun yaradılması, inklüziv
və dayanıqlı sənayeləşmənin
təşviqi və innovasiyaların inkişafına dəstəyi ölçən “Sənaye, innovasiya və infrastruktur” məqsədi
üzrə 401+, eləcə də, “Məqsədlər
üçün tərəfdaşlıq” məqsədi üzrə
dünya universitetləri arasında
401-600-cü ən yaxşı universitetlər
sırasında olmuşdur.
Yenə 2020-ci ildə Avropa
Birliyinin Erasmus+ proqramı tərəfindən maliyyələşən
U-Multirank reytinq təşkilatı dünya
universitetlərinin fəaliyyətini ölçən
reytinq sıralamasının yeddinci
buraxılışını və 28 fənn üzrə reytinq
cədvəlini açıqlayıb. U-Multirank
reytinq sıralamasının bu ilki buraxılışında 92 ölkədən 1800-ə yaxın
universitet 5 kriteriya - tədris və
öyrənmə, tədqiqat, bilik transferi, beynəlmiləlləşmə və regional
fəaliyyətlər üzrə qiymətləndirilib.
Ümümi performansı U-Multirank
təşkilatı tərəfindən “A” (çox yaxşı)
ilə qiymətləndirilən UNEC bu ilki
reytinqdə ən yaxşı 950 (1786
universitet arasında) universitet sıralamasında qərarlaşıb. Reytinqə
düşən 1786 universitet arasında
UNEC, iqtisadiyyat ixtisası (subject ranking) üzrə xüsusi reytinqdə
209-cu ən yaxşı nəticəni əldə
edərək, 250 ən yaxşı universitet
sırasına daxil olmuşdur.
Qarşıdakı illərdə UNEC,
qlobal ali təhsil bazarına inteqrasiya yolunda tələbələrin sayında
əcnəbilərin payını 10 faizə çatdırmağı, beynəlxalq mübadilə proqramlarında iştirak edən tələbə,
müəllim və inzibati işçilərin sayını
davamlı artırmağı, beynəlxalq ikili
diplom proqramlarının sayını 10-a
yüksəltməyi, ingilis dilində təhsil
proqramlarını davamlı inkişaf
etdirməyi və 90 yaşında dünyanın
ən yaxşı 1000, 100 yaşında isə
ən yaxşı 500 universitetindən biri
olmağı hədəfləyir.
İqtisadiyyat dinamik inkişaf
edən, daim yeniliklərə, innovativ texnologiyalara açıq olan bir
sahədir. Bu baxımdan iqtisadçı kadrları yetişdirən ali təhsil
müəssisələrinin də bütün bu
yeniliklərə adekvat cavab verə
biləcək çevik təhsil proqramlarına,
yüksək keyfiyyətli tədris prosesinə
sahib olması tələb olunur. Ümummilli lider bu istiqamətdə qeyd
edir: “... Ən əsası bizim gəncləri,
gənc nəsli müasir bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun olaraq,
müasir dünya maliyyə sisteminin tələblərinə uyğun olaraq
təhsilləndirin.”
Son illər həm bakalavr, həm
də magistratura səviyyəsində
yeni ixtisasların açılması, tədris
prosesinin tamamilə elektronlaşdırılması, şəffaflığın və hesabatlılığın yüksəldilməsi, əsas hissəsini

xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramının məzunlarının təşkil etdiyi
çoxlu sayda gəncin elmi-pedaqoji
fəaliyyətə cəlb edilməsi, ingilis və
rus dillərində təhsil proqramlarını
həyata keçirən iki yeni məktəbin
(fakültənin) yaradılması, türk
dilində tədris aparan fakültənin
inkişaf etdirilməsi, azərbaycan
dilində tədris aparan fakültələrin
bazasında keyfiyyətcə yeni meqa
fakültələrin formalaşdırılması,
gənc və peşəkar kadrların tədris
prosesinin idarə edilməsinə cəlb
edilməsi, 24/7 kitabxananın
yaradılması və yeni tədris materiallarının formalaşdırılması hesabına tədris prosesinin informasiya
təminatının yaxşılaşdırılması,
tədris planları və proqramlarının (sillabuslar) yeniləşdirilərək
mütərəqqi dünya təcrübəsinə uyğunlaşdırılması və digər tədbirlər
nəticəsində UNEC iqtisadçı kadr
hazırlığını xeyli təkmilləşdirmişdir.
Tələbələrin peşəkar kadr
kimi formalaşmasında tələbə
təşkilatlarının da böyük rolunun
olduğunu nəzərə alan UNEC, bu
istiqamətdə də aktiv iş aparır. Belə
ki, son illər UNEC-də “Tələbərektor”, “İqtisadçı tələbələrə
dəstək içtimai birliyi”, “İqtisadçı
tələbələrin elmi fəaliyyətinə dəstək
ictimai birliyi” və digər yeni tələbə
təşkilatları fəaliyyətə başlamış
və tələbələr tərəfindən həyata
keçirilən sosial layihələrin sayı
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Burada UNEC tələbələrinin son
illər ölkədə formalaşmış könüllülük
hərəkatında aktiv iştirak etməsini
də vurğulamaq lazımdır. Xüsusilə
də, ölkəmizdə həyata keçirilən
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə,
idman yarışlarında UNEC-in
minlərlə tələbəsinin könüllü
statusunda iştirak etməsi onların
peşəkar kadr kimi yetişməsi işinə
də böyük töhvə verir.
Qeyd edilən işlərin nəticəsidir
ki, II ixtisas qrupunda respublika
üzrə prezident təqaüdçülərinin
2015-ci ildə yalnız 4 faizi UNEC-i
seçdiyi halda, bu rəqəm hər il
artaraq hazırda 70 faizə çatmışdır.
Eyni zamanda əvvəllər belə fakt
qeydə alınmasa da, son üç ildə
ölkə üzrə mümkün ən yüksək –
700 bal toplayan abituriyentlər
arasında UNEC-i seçənlərin sayı
artmışdır. UNEC-in qəbul imtahanları üzrə orta keçid balı göstəricisi
2014-2015-ci tədris ilində 391
olduğu halda, sonrakı illərdə davamlı yüksələrək 410-u keçmişdir.
UNEC, qarşıdakı illərdə qəbul
olan abituriyentlərin orta keçid
balını 500-ə yüksəltməyi, tədris
prosesini təhsilalanlarda zəruri
bilik və bacarıqları – yetərli ixtisas
bilikləri, analitik və empirik təhlil
bacarığı, tənqidi və həll istiqamətli
düşüncə tərzi, yüksək akademik
yazı qabiliyyəti, İKT-dən istifadə
bacarığı, xarici dil bacarığı, liderlik
və komandada işləmə bacarığını tam şəkildə formalaşdırmağa
imkan verəcək səviyyədə daim
təkmilləşdirməyi, təhsil proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyadan keçməsini təmin etməyi,
tələbələrin təqaüd imkanlarını
davamlı yaxşılaşdımağı, distant
təhsil xidmətləri göstərməyi və
professor-müəllim heyətinin
peşəkarlıq səviyyəsini daim artırmağı özünün əsas hədəfləri kimi
qəbul etmişdir.
Heydər Əliyevin UNEC kollektivi qarşısında qoyduğu əsas
vəzifələrdən biri də dünya maliyyə
sisteminə bələd olan və xarici
dilləri bilən kadrlar yetişdirməkdir:

“İqtisadiyyatı irəliyə aparmaq
üçün, dünyanın mürəkkəb maliyyə
sisteminə, iqtisadi sisteminə
qoşulmaq üçün bizə müasir,
hazırlıqlı, xarici dilləri bilən, dünya
təcrübəsini mənimsəmiş gənclər
lazımdır. Bu isə sizin qarşınızda
duran əsas vəzifədir.” Son illər
UNEC-in ölkədə 4 dildə təhsil
verən yeganə universitet statusunu daha da gücləndirmək
istiqamətində bir sıra əlavə
tədbirlər həyata keçirilmişdir. İlk
növbədə bakalavr səviyyəsində
tədrisin rus və ingilis dillərində
aparıldığı iki yeni məktəb (fakültə)
yaradılmaqla yanaşı, türk dilində
təhsil verən “Türk Dünyası iqtisad
fakültəsi”nin də müəllim potensialı
gücləndirilmiş və mövcud ixtisasların sayı artırılmışdır. Əvvəllər
yalnız “biznesin idarə edilməsi” və
“beynəlxalq münasibətlər” ixtisasları üzrə bakalavr hazırlayan bu
fakültə, artıq “maliyyə”, “iqtisadiyyat”, “marketinq” və “mühasibat”
ixtisasları üzrə də kadr hazırlığına
başlamışdır.
Magistratura səviyyəsində
də analoji addımlar atılmış,
MBA təhsili üzrə müasir UNEC
Biznes Məktəbi, Beynəlxalq
Magistratura və Doktorantura
Mərkəzi yaradılmışdır. Son illər
UNEC-də MBA təhsili üzrə tədris
planları tamamilə yeniləşdirilərək
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmış, əmək bazarının
tələblərindən irəli gələrək, “biznes
analitikası”, “sosial media”, “idmanın idarə edilməsi”, “səhiyyənin
idarəedilməsi”, “turizm və otelçilik”
kimi yeni ixtisas və ixtisaslaşmalar
açılmış, mübadilə və ikili diplom
proqramları həyata keçirilmişdir.
UNEC Biznes məktəbi 2016-cı
ildən ABŞ-ın AACSB təşkilatının
tam hüquqlu üzvü olmuş, ACCA
təşkilatı tərəfindən akkreditasiya edilərək “mühasibat uçotu”
ixtisasının məzunları F1-F9, digər
ixtisaslarının məzunları isə F1-F4
sertifikatını əldə etmək hüququ
qazanmışlar. Həyata keçirilən bu
tədbirlərin nəticəsidir ki, UNEC
Biznes Məktəbi 56-cı proqramda
ölkə üzrə payını 2014-2015-ci
tədris ilindəki 43,5 faizdən hazırda
75 faizədək yüksəldə bilmişdir.
Magistratura və doktorantura
üzrə isə yüksək ixtisaslı elmipedaqoji kadr hazırlığı prosesini
təkmilləşdirmək məqsədilə təhsilin
bu pillələrinin elmi-tədqiqat potensialının gücləndirilməsi, plagiatçılıqla mübarizənin genişləndirilməsi
və dissertasiyaların yerinə
yetirilməsi prosesinin ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələbləri ilə daha
da uzlaşdırılması istiqamətində
əhəmiyyətli işlər görülmüşdür. Bunun üçün ilk növbədə magistratura
pilləsində təhsilin tamamilə yeni
standartları tətbiq edilmiş, tədris
planlarına “Tədqiqat metodları”
adlı məcburi fənn daxil edilmiş
və ölkədə ilk dəfə olaraq magistraturada ikinci tədris ili tamamilə
magistrlərin elmi-tədqiqat
təcrübəsinə və dissertasiyaları
yerinə yetiriməsinə ayrılmışdır.
UNEC, doktorantura təhsilinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə,
Avropa İttifaqının “Erasmus+”
proqramı çərçivəsində həyata
keçirilən “Azərbaycanda doktorantura təhsilinin Avropa ali
təhsil tələblərinə uyğun yenidən
qurulması və inkişafı – NİZAMİ”
layihəsinə qoşulmuşdur. Doktorantura pilləsi üzrə təhsilin yeni
standartları hazırlanmaqla yanaşı,
doktorantların xarici dil biliklərinə
olan tələb də əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəldilmişdir. Belə

ki, artıq bir neçə ildir UNEC-də
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə
doktoranturaya qəbul zamanı
verilən ingilis dili imtahanları və
ingilis dilindən minimum imtahanları “British Council” tərəfindən
“APTIS” imtahan sistemi əsasında
götürülür.
Son illər UNEC-də
təhsilalanların xarici dildə yüksək
keyfiyyətli təhsil almaq imkanlarını
artırmaq məqsədi ilə nüfuzlu xarici
universitetlərlə birlikdə ikili diplom
proqramları da formalaşdırılmışdır.
Hazırda UNEC London Universiteti/London İqtisadiyyat Məktəbinin
beynəlxalq proqramına qoşulmuş,
Fransanın Montpellier Universiteti
ilə, Litvanın Mikolas və İsveçrənin
UBIS Universiteti ilə ikili diplom
proqramı reallaşdırır.
Hazırda UNEC-də ingilis
dilində 21 təhsil proqramı fəaliyyət
göstrərir ki, bu da Ümummili Liderin qarşımızda qoyduğu müasir,
bacarıqlı, xarici dilləri bilən və
dünya təcrübəsini mənimsəmiş
gənclərin yetişdirilməsi baxımdan
əhəmiyyətlidir.
UNEC, təhsilalanlarla yanaşı təhsilverənlərin də xarici dil
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
istiqamətində tədbirlər həyata
keçirir. Bu istiqamətdə atılan ən
mühüm addım “British Council”
ilə bağlanmış müqavilə əsasında
UNEC müəllimləri üçün təşkil
edilən “Akademik İngilis Dili
Kursları”dır. Müqavilə çərçivəsində
“British Council” UNEC müəllimləri
üçün diaqnostik “APTIS” test
imtahanları təşkil etmiş və bu
imtahanlardan B1 və yuxarı
nəticələr alan müəllimlər üçün 4
aylıq müddəti əhatə edən 96 saatlıq akademik ingilis dili təlimləri
aparmışdır. Təlimlər, UNEC
müəllimlərinin ingilis dili bacarıqlarını təkmilləşdirməklə onların
qlobal elm və təhsil məkanına
inteqrasiya imkanlarının daha da
artırılması məqsədini daşımışdır.
Şübhəsiz ki, UNEC əldə
etdiyi bu uğurlarla kifayətlənmək
niyyətində deyildir. Universitet
2018-ci ildə qəbul etdiyi “UNEC100” İnkişaf Strategiyasını
qarşıdakı illərdə reallaşdırmaqla,
100-cü ilini qeyd edəcəyi 2030cu ilə daha böyük uğurlarla daxil
olmağı hədəfləmişdir. Sənəd,
UNEC-in 100 yaşının tamam
olacağı 2030-cu ilə qədərki dövr
ərzində onun fəaliyyətinin əsas
strateji istiqamətlərini özündə
ehtiva edir. Strategiyada 2030-cu
ilə qədər reallaşdırılması nəzərdə
tutulan 7 strateji məqsəd və 31
strateji hədəf müəyyən olunmuşdur. Eyni zamanda sənəddə qeyd
olunan hədəf və məqsədlərin
həyata keçirilməsi üçün konkret
strateji fəaliyyət istiqamətləri də
öz əksini tapmışdır. Sənədə görə
UNEC 100 yaşını qeyd edəcəyi
2030-cu ildə dünyanın ən yaxşı
500 universiteti siyahısına daxil
olmağı hədəfləmişdir.
Beləliklə, bu gün Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)
özünün böyük tarixi keçmişi və
mövcud potensialına arxalanaraq, gələcəyə inamla addımlayır,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
ideyaları işığında möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
müəyyən etdiyi təhsilin, elmin və
iqtisadiyyatın inkişaf strategiyalarının reallaşdırılması işinə layiqli
töhfələr verməyə çalışır və bu
yolda səylərini davam etdirir.

Ədalət MURADOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC)
rektoru, professor
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zərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müasir çağırışlara
uyğun islahatların, o cümlədən idarəetmə mexanizminin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə kadr islahatlarının aparılması, şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılması, korrupsiyanın yolverilməzliyi ilə bağlı tapşırıqlarının icrası Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılır.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
bununla əlaqədar ədliyyə orqanlarında işin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
müvafiq struktur və kadr islahatları
aparılıb, ədliyyə işçilərinin, o cümlədən
Penitensiar Xidmət əməkdaşlarının
məsuliyyət hissi və tələbkarlıq artırılıb,
sui-istifadə, korrupsiyaya şərait yaradan
pozuntulara və digər nöqsanlara yol
verən işçilər barəsində ciddi tədbirlər
görülüb. Belə ki, nazirlik tərəfindən
aparılmış xidməti yoxlama nəticəsində
qadın məhkumların saxlanıldığı
cəzaçəkmə müəssisəsində aşkar
olunmuş nöqsan və problemlər aradan
qaldırılaraq kadr dəyişikliyi aparılıb,
müəssisənin rəhbərliyi yenilənib, işçi

peşə hazırlığı ilə bağlı proqramlar,
təlim-tədris kursları təşkil olunub.
Bu da azadlığa buraxıldıqdan sonra məhkumların yeni yiyələndikləri
peşələr hesabına məşğulluğuna, işlə
təminatına, bütövlükdə azad cəmiyyətə
daha tez uyğunlaşmasına imkan
yaradır.
Bu məqsədlə ali təhsil
müəssisələrinin professor-müəllim

Məhkumların reinteqrasiyasında

innovativ yanaşma

boya-abadlıq işləri aparılır.
Cəmiyyətin həssas təbəqəsi olan
qadın və yeniyetmə məhkumların qayğı
və problemləri ilə maraqlanılaraq onların hüquqlarının təminatı, islah prosesinin və asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə
bağlı sorğular keçirilib, həmçinin pandemiya ilə əlaqədar xüsusi karantin rejimi

heyəti, tələbə-həmkarlar təşkilatları,
vətəndaş cəmiyyəti institutları dəvət
olunmaqla cəzaçəkmə müəssisələrində
çoxşaxəli, mühüm tərbiyəvi əhəmiyyət
kəsb edən tədbirlər, xarici dil və müxtəlif
peşə kursları təşkil olunub.
Azərbaycanın müasir tarixinə
qızıl hərflərlə yazılmış 44 günlük

etdirilib. Eyni zamanda, dövlətimizin
başçısı tərəfindən elan olunmuş 2021ci il “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində
dahi şair və mütəfəkkirin insanları
əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək
mənəvi keyfiyyətlər aşılayan zəngin
yaradıcılığına həsr olunmuş tədbirlər
keçirilib. Azərbaycan Dillər Universitetinin və Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimləri dəvət olunmaqla
məhkumlara humanizm, ədalətlilik,
qanunçuluq, milli təəssübkeşlik, dini və
milli-mənəvi dəyərlərimiz mövzularında
mühazirələr tədris olunub. Yeniyetmə
məhkumlarla fakültativ məşğələlər, dil
və kompüter kursları təşkil edilib.
Məhkumlara keyfiyyətli hüquqi
yardımın göstərilməsi diqqətdə saxlanılaraq Vəkillər Kollegiyası ilə səmərəli
əməkdaşlıq çərçivəsində Kollegiyanın
Hüquqi Yardım və Tədris Mərkəzinin
vəkilləri, habelə İnsan Hüquqları üzrə
Birgə İşçi qrupunun üzvləri olan hüquq
müdafiəçiləri tərəfindən cəzaçəkmə
müəssisələrinə mütəmadi baş çəkilərək
məhkumlarla görüşlər keçirilib, onların
qayğı və problemləri ilə maraqlanılaraq
hüquq və vəzifələri, cəmiyyətə yenidən
inteqrasiyası və digər məsələlərlə

Şair-tərcüməçi Akif Əhmədgil beynəlxalq
ədəbi mükafata layiq görülüb

A

zərbaycan Yazıçılar Birliyindən aldığımız xəbərdə bildirilir ki, istedadlı şair
və tərcüməçi Akif Əhmədgil Qazaxıstan Respublikasının “Alaş” beynəlxalq
ədəbi mükafatına layiq görülüb.

Türk dünyasının bu nüfuzlu mükafatı
Azərbaycan şairinə dünya şöhrətli qazax şairi
və ictimai xadimi, Azərbaycanın böyük dostu
Oljas Süleymenovun Bakıda çap olunmuş
“Tanrının təbəssümü” (2016) və Uluqbəy
Esdövlətin “Uluqbəy küçəsi” kitablarında
toplanmış şeirlərin tərcüməsinə görə verilib.
Akif Əhmədgil bu mükafatın Azərbaycan–Qazaxıstan dostluğunun və qardaşlığının daha
bir təzahürü olduğunu söyləyib və qardaş
ölkənin “Alaş” beynəlxalq ədəbi mükafatının
təsisçilərinə onun zəhmətinə verilən qiymətə
görə minnətdarlığını ifadə edib.
Akif Əhmədgil əlavə edib ki, uzun illərdən
bəri dostluq etdiyi böyük qazax şairi Oljas Süleymenovla yaradıcılıq əlaqələrini bu gün də
davam etdirir və onun yeni şeirlərini vaxtaşırı
tərcümə edib Azərbaycan oxucularına çatdırır. Qardaş ölkənin nüfuzlu mükafatı isə onu
qaxax poeziyasının ən yaxşı nümunələrini
bundan sonra daha çox dilimizə çevirib çap
etdirməyə həvəsləndirir.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması
istiqamətində intensiv tədbirlər davam etdirilir

heyətlə məhkumlar arasında davranış
qaydalarına, rejimə və nizam-intizama
əməl edilməsi təmin olunub.
Eyni zamanda, penitensiar
infrastrukturun müasirləşdirilməsi
çərçivəsində yeni, o cümlədən qadın və
yetkinlik yaşına çatmayan məhkumlar
üçün müəssisələrin inşa olunaraq bu
il istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur, mövcud olanlarda isə Penitensiar
Xidmət tərəfindən təmir-bərpa, o
cümlədən müsbət psixoloji təsirə malik

şəraitində yeniyetmə məhkumların
valideynləri ilə ünsiyyət qurmaları üçün
videokonfrans formatında görüşlər
təşkil edilir. Bununla yanaşı, onların
ayrı-ayrı ixtisaslara, peşə sahələrinə
olan marağı öyrənilib. Bu prosesdə
uzun illərdir səmərəli ictimai iştirakçılıq
mexanizmi olan Ədliyyə naziri yanında
İctimai Komitənin imkanlarından geniş
istifadə olunub.
Bununla bağlı nazirlik tərəfindən
məhkumların istəkləri nəzərə alınaraq bilik və bacarıqlarının artırılması,

Vətən müharibəsində xalqımızın
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığı
Böyük Qələbəyə həsr olunan
tədbirlərdə məhkumlar ölkəmizin
hərbi-siyasi uğuru, xalqımızın
vətənpərvərliyi, dövlətimiz və
ordumuzla həmrəyliyi, dünya hərb
tarixinə öz unikal əməliyyatları ilə
düşən hərbçilərimizin qəhrəmanlığı
barədə məlumatlandırılıb. Qələbə
münasibətilə nazirlik tərəfindən hazırlanmış “Zəfər yürüşü” filmi nümayiş

bağlı müxtəlif pulsuz hüquqi yardım
göstərilib.
Bununla yanaşı, “Ümidli Gələcək
Sosial Təşəbbüslər” İctimai Birliyinin
psixoloqları tərəfindən məhkumların
sosial davranışı, emosional psixoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması, reabilitasiyası və sair mövzular üzrə mühazirələr
keçirilib, onlarla psixoloji söhbətlər
aparılıb.
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bu
istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.

Yüksək Texnologiyalar Parkı elmin
kommersiyalaşdırılmasına dəstək verir
Azərbaycanda elmin kommersiyalaşmasında birbaşa
iştirak edən AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı
(YT Park) ölkəmizdə elmtutumlu, rəqabətqabiliyyətli
və innovativ məhsulların istehsalını həyata keçirir,
yenilikçi bizneslərin yaradılmasında yaxından iştirak edir.
Texnoparkın fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-2025-ci
illər üçün inkişaf proqramı”na uyğun olaraq elmi
müəssisələr ilə əməkdaşlığı artırmaq və elmin
kommersiyalaşmasına dəstək verməkdir.
AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkından
aldığımız məlumata görə,
hazırda AMEA institutlarının
əməkdaşlarının müəllifi olduğu kommersiya potensiallı ixtira patentlərinin texnoparkda
reallaşdırılması həyata keçirilir. Bu institutların sırasında

akademik Ə.M.Quliyev adına
Aşqarlar Kimyası, Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutu, Torpaq
şünaslıq və Aqrokimya,
akademik M. Nağıyev adına
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya,
Polimer Materialları, Dendrologiya və Botanika institutları
yer alıb.

Texnoparkda qeyd
olunan institutlarda aparılan tədqiqatların nəticəsi
olan müxtəlif motor və
sürtkü yağları, polimer,
epoksid kompozisiyaları,
dərman preparatları, bir
çox xəstəliklərin profilaktikası üçün vasitələr, kimyəvi
maddələrin alınması üsulları
ilə bağlı patent layihələrin
həyata keçirilməsinə dəstək
göstərilir.
Qeyd edək ki, bu
dəstəyin daha da artırılması, AMEA-nın institutlarının patentləşmiş elmi
nailiyyətlərinin kommersiyalaşdırılması, marketinq

BİLDİRİŞ

tədqiqatlarının aparılması,
biznes planının hazırlanması,
texnoloji transferin həyata
keçirilməsi, investor və
ya tərəfdaşların tapılması
məqsədilə YT Parkda sahəvi

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC
Azərbaycanın rayonlarında su təchizatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə subartezian quyularının qazılması üçün layihə
sənədlərinin hazırlanması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyatı işlər üzrə ixtisas uyğunluğu.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Emin Quliyev.
Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a.
E-mail: tomiobm@mst.gov.az
Telefonlar- 431-08-64; Faks 43079-57.
Tenderin əsas şərtlər toplusunu
elektron qaydada etender.gov.az
saytında 450 (dörd yüz əlli) manat
məbləğdə vəsait ödədikdən sonra
almaq olar.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Tikilməkdə olan meliorasiya və
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş
müdiriyyəti
VÖEN - 1300300711
H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497
16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın
Yasamal filialı
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN - 9900001881
SWIFT - IBAZAZ2Х (AZIPS-in

üzvü)
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini
təsdiq edən bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi
kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin
1(bir) faizi məbləğində tender təklifinin
təminatı (tender təklifi zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 60 (altmış) bank
günü çox olmalıdır;
- malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- son maliyyə dövrünə olan
məlumatı əks etdirməklə iddiaçının
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən verilmiş maliyyə hesabatının
surəti;
- maliyyə vəziyyəti barədə bank
arayışı;
- son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış;
- qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank

Ötən il açıq sahələrdə, meşə və meşəətrafı ərazilərdə,
eləcə də biçilmiş və biçilməmiş əkin sahələrində baş vermiş yanğın hadisələri və onların səbəbləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində
təhlil edilib, yaz-yay mövsümündə, o cümlədən dənli
və texniki bitkilərin yığılması, daşınması və saxlanması dövründə yanğınların daha çox baş verdiyi ərazilər
müəyyənləşdirilib.
FHN-in mətbuat
yanğınların başvermə
xidmətindən AZƏRTAC-a
ehtimalı yüksək olan yerlərdə
bildiriblər ki, bunun nəticəsi
yerli icra hakimiyyəti orqanolaraq xidmət tərəfindən
ları və bələdiyyələr, həmçinin
yanğın hadisələrinin qarşıaidiyyəti təşkilatlarla birlikdə
sının alınması məqsədilə
yanğın təhlükəsizliyi

 aydalarının tələblərinə
q
uyğun olaraq əkin sahələri və
meşə ərazilərinin ətrafının,
avtomobil və dəmir yolları,
yüksək gərginlikli hava elektrik xətləri və digər kommunikasiyalar keçən və bunlara
yaxın olan sahələrin şumlanması üsulu ilə yanğına qarşı
mühafizə zolaqlarının yaradılması işlərinə başlanılıb.
Məsələ ilə əlaqədar
Dövlət Yanğın Nəzarəti
Xidməti aidiyyəti təşkilatlara
rəsmi müraciətlər ünvanlayıb, zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi və müvafiq
rejimə əməl olunmasının
əhəmiyyəti bir daha diqqətə
çatdırılıb. Həmçinin meşə
mühafizəsi və bərpası
müəssisələrinin, fermer
təsərrüfatları və fərdi sahibkarların yanğın təhlükəsizliyi
sahəsində maarifləndirilməsi
istiqamətində də müvafiq
işlər həyata keçirilir.
Xidmət bu istiqamətdə
tədbirləri davam etdirir.

rekvizitləri, dövlət reyestrindən çıxarışın, nizamnamənin və şəhadətnamənin
surəti;
- digər sənədlər – tenderdə
xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların
Azərbaycan nümayəndəliyinin olmasını
təsdiqləyən sənədlər;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat. Arayış Dövlət Statistika
Komitəsindən alınır (son dövr üçün) ;
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 3 il ərzində cinayətə
görə məhkum olunmaması barədə
məlumatlar;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd.
İddiaçılar qeyd olunan sənədləri 17
iyun 2021-ci il saat 17.00-а qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini
möhürlənib imzalanmış şəkildə 25 iyun
2021-ci il saat 17.00-а qədər 2 qat
bağlı zərfdə (əsli və surəti olmaqla)
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
edilən təkliflər qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri 29 iyun 2021-ci il saat
11.00-dа açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri online qaydada
zərflərin açılışı prosedurunda izləyə
bilərlər.

(elmi bölmə) və ya institutlar
üzrə işçi qrupun yaradılması
nəzərdə tutulur.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”nin 20 dekabr 2020-ci il
tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin 9 Saylı Ərazi Maliyyə
Hesablaşma Mərkəzi tərəfindən odun
yanacağının satın alınması məqsədilə dərc
edilmiş açıq tender (elektron satınalma)
prosedurunun nəticələri İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən tender

prosedurundakı texniki səhvlərə görə
qeydə alınmadığı üçün ləğv edilir və “ALFA
İNŞAAT-S” MMC ilə bağlanmış müqavilə
etibarsız sayıldığından tender prosedurunun yenidən keçirilməsi qərara alınmışdır
Əlaqələndirici şəxs - Fəxri Qafarov.
E-mail: faxrikafarov@mail.ru,
telefon - 050 541-31- 91.
Tender komissiyası

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Bəhrəmtəpə hidroqovşağında qəza vəziyyətinin aradan qaldırılması və
yenidən qurulması tədbirlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Təkliflərin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyatı işlər üzrə ixtisas uyğunluğu.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Emin Quliyev.
Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a.
Tikilməkdə olan meliorasiya və
irriqasiya obyektlərinin birləşmiş
müdiriyyəti
E-mail: tomiobm@mst.gov.az
Telefonlar- 431-08-64; Faks 43079-57.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu almaq üçün yazılı müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan
hesaba obyekt üzrə 1200 (min iki yüz)
manat məbləğdə vəsait ödədikdən
sonra ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
VÖEN - 1300300711
H/h- AZ 10 IBAZ 380700194497
16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın
Yasamal filialı
M/h- AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN - 9900001881

SWIFT : IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini
təsdiq edən bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz)
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi
kimi tender təklifinin ümumi qiymətinin
1(bir) faizi məbləğində tender təklifinin
təminatı (tender təklifi zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 60 (altmış) bank
günü çox olmalıdır;
- malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- son maliyyə dövrünə olan
məlumatı əks etdirməklə iddiaçının
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən verilmiş maliyyə hesabatının
surəti;
- maliyyə vəziyyəti barədə bank
arayışı;
- son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış;
- qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank

rekvizitləri, dövlət reyestrindən çıxarışın, nizamnamənin və şəhadətnamənin
surəti;
- digər sənədlər- tenderdə xarici şirkətlər iştirak etdikdə onların
Azərbaycan nümayəndəliyinin olmasını
təsdiqləyən sənədlər;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat. Arayış Dövlət Statistika
Komitəsindən alınır (son dövr üçün) ;
- satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində cinayətə
görə məhkum olunmaması barədə
məlumatlar;
- tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq
edən sənəd.
İddiaçılar qeyd olunan sənədləri 10
iyun 2021-ci il saat 17.00-а qədər tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini
möhürlənib imzalanmış şəkildə 29 iyun
2021-ci il saat 17.00-а qədər 2 qat bağlı zərfdə (əsli və surəti olmaqla) təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim
edilən təkliflər qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri 30 iyun 2021-ci il saat
12.00-dа Bakı şəhəri, Hökumət evi, V
mərtəbədə açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.
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Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti
şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsi üçün küçəyə vurulan
xatirə lövhələrinin hazırlanmasının satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Şəhidlərin adlarının
əbədiləşdirilməsi üçün küçəyə vurulan
xatirə lövhələrinin hazırlanmasının satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici
şəxs- Şirinov Fuad Vidadi oğlu.
Ünvan-Ağcabədi şəhəri, H.Əliyev
prospekti 124 .
E-mail: mail@agcabedi-ih.gov.az
Telefonlar-0517630000, 0212755208.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 150 ( bir yüz əlli )
manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet por-

talı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri
VÖEN- 3400101701
H/hAZ16CTRE00000000000002515431
Fond- 7Y
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN:1401555071
M\hAZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK- CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü çox olmalıdır) .
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:

4.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında arayış .
4.2. İddiaçının fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti.
4.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı.
4.4. Son bir il ərzində(fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının
mövcud olmamasına aid arayış.
4.5. İddiaçının nizamnaməsi.
4.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə).
4.7. İddiaçının rekvizitləri .
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 3 iyun
2021-ci il saat 11.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 11 iyun
2021-ci il saat 11.00-a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 12 iyun 2021-ci
il saat 11.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
Qeyd: Ağcabədi Rayon İcra
Hakimiyyəti və eləcə də rayonun ərazisində
fəaliyyət göstərən digər təşkilatlar
tərəfindən keçirilən tenderlərdə 8 saylı
ərazi vergilər idarəsinin qeydiyyatında olan
vergi ödəyicilərinin işlərin görülməsində
və xidmətlərin göstərilməsində iştirakı
məqsədə müvafiqdir.

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
1 nömrəli körpələr evi
2021-ci ildə camaşırların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçıları dövlət satınalmalarının www.etender.gov.az vahid
internet portalına (portal) elekton imzaları
vasitəsilə daxil olaraq tender haqqında
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Təkliflərin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi,
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə
vəziyyəti.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Malların təchizatı, iş
və xidmətlərin yerinə yetirilməsi cədvəli hər
ay müəyyən edilmiş və 2021-ci il dekabrın
30-na kimi nəzərdə tutulmuşdur.
Tenderin əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
istəyənlər əlaqələndirici şəxsə müraciət
edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs-Məlahət
Mehrəliyeva, telefon- 012-440-49-28.
Ünvan-Bakı, Bakıxanov küçəsi 37, 1
nömrəli körpələr evi.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin
Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya
Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Lot – 1. “ÇTZ “kanalının yenidən
qurulmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının
və layihə sənədlərinin hazırlanması işlərinin
satın alınması.
Lot – 2. “Boz -Təpə” kanalının yenidən
qurulmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının
və layihə sənədlərinin hazırlanması işlərinin
satın alınması.
Lot – 3. “R-15” kanalının yenidən
qurulmasının texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının
və layihə sənədlərinin hazırlanması işlərinin
satın alınması.
Lot – 4. “Türyançay” sağ sahil kanalının
yenidən qurulmasının texniki-iqtisadi
əsaslandırılmasının və layihə sənədlərinin
hazırlanması işlərinin satın alınması.
Lot – 5. “Türyançay” sol sahil kanalının
yenidən qurulmasının texniki-iqtisadi
əsaslandırılmasının və layihə sənədlərinin
hazırlanması işlərinin satın alınması .
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyatı işlər üzrə ixtisas uyğunluğu.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq istəyənlər
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Emin Quliyev.
Ünvan - Bakı şəhəri, Moskva prospekti 69a.
Təşkilat - Tikilməkdə olan Meliorasiya və
İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti
E-mail: tomiobm@mst.gov.az
Telefonlar -431-08-64; Faks 430-79-57.
Tenderin əsas şərtlər toplusunu elektron
qaydada etender.gov.az saytında hər bir lot

üçün 450 (dörd yüz əlli) manat məbləğdə vəsait
ödədikdən sonra almaq olar.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
VÖEN - 1300300711
H/h - AZ 10 IBAZ 380700194497 16100216
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”nın Yasamal
filialı
M/h -AZ03NABZ01350100000000002944
VÖEN -9900001881
SWIFT : IBAZAZ2Х (AZIPS-in üzvü)
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifi zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1(bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı (tender
təklifi zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 60
(altmış) bank günü çox olmalıdır;
- malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış ;
- son maliyyə dövrünə olan məlumatı əks
etdirməklə iddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən maliyyə hesabatının surəti;
- maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;
- son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin

Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin 9 saylı Ərazi Maliyyə
Hesablaşma Mərkəzi
elektron qaydada

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot -1 .Odun yanacağının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı (etender.gov.az) vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxsFəxri Qafarov .
Ünvan- Yevlax şəhəri, H.Əliyev prospekti 95.
E-mail: faxrikafarov@mail.ru Tel: (050)
541 31 91.
Maraqlananlar aşağıda qeyd olunan
hesaba 100 (bir yüz) manat məbləğdə iştirak
haqqını Dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə Asan ödənişlə ödədikdən
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalından
elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləriTəşkilat- Təhsil Nazirliyinin 9 saylı Ərazi
Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi
• VÖEN-2201133531
• H/h- AZ25CTRE00000000000002165002
• Bank -Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri portal vasitəsi ilə elektron
formada təqdim etməlidirlər.

1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır.
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti ten
der təklifinin qüvvədə olma müddətindən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir.
4.1.Vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında arayış.
4.2. İddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti.
4.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
4.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin
yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması haqqında arayış.
4.5.Nizamnamə.
4.6. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə.
4.7. Rekvizitlər.
4.8. Digər sənədlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 2 iyun 2021ci il saat 12.00 -a, 2 və 3-cü bəndlərdə qeyd
olunan sənədləri isə 10 iyun 2021-ci il saat
12.00 -a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron qaydada təqdim etməlidirlər.
Tender təklifləri zərfləri 11 iyun 2021-ci
il saat 12.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
Göstərilən tarixlərdən gec təqdim edilən
sənədlər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.

Tender komissiyası

bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı
hesaba köçürməlidirlər.
ADI-MNDXA - nın 8 saylı Xəzinədarlıq
İdarəsi
VÖEN- 1401555071 KOD: 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK- CTREAZ22
H\h- AZ69CTRE00000000000002128223
Kitab- 009283 , fond -7
Büdcə səviyyəsinin kodu -142330
VÖEN- 1405060291
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

-iddiaçının hüquqi statusunu əks
etdirən sənədlərin (nizamnamə, dövlət
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya
reyestrdən çıxarış, VÖEN) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, ƏDV qeydiyyatının olub-olmamasını müyyən etməyə
imkan verən sənədlərin surətləri;
-tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd (vəzifəyə təyin edilməsi barədə
əmr);
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalı (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir) və
portala yüklənməlidir. İddiaçılar tenderlə
bağlı sualları yalnız portal vasitəsi ilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 1 iyun 2021-ci
il saat 10.00-a, tender təklifi ilə bank
təminatı sənədlərini isə 9 iyun 2021-ci il
saat 9.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
10 iyun 2021-ci il saat 10.00-da dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında
aparılacaqdır.
QEYD: tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə
aparılır.

Tender komissiyası

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti
2021-ci il üçün mənzil fondunun
əsaslı təmiri işlərinin elektron qaydada satın alınması məqsədilə

Azərbaycan Respublikasının Vergi məcəlləsi
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
haqqında arayış;
- qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və bank
rekvizitləri, dövlət reyestrindən çıxarışın,
nizamnamənin və şəhadətnamənin surəti;
- digər sənədlər- tenderdə xarici
şirkətlər iştirak etdikdə onların Azərbaycan
nümayəndəliyinin olmasını təsdiqləyən sənədlər;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı
məlumat. Arayış Dövlət Statistika Komitəsindən
alınır (son dövr üçün) ;
- satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 il ərzində cinayətə görə məhkum
olunmaması barədə məlumatlar;
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd.
İddiaçılar yuxarıda qeyd olunan sənədləri
16 iyun 2021-ci il saat 17.00-а qədər tender
komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
İddiaçılar öz tender təkliflərini möhürlənib
imzalanmış şəkildə 24 iyun 2021-ci il saat
17.00-а qədər elektron portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
elektron portalında qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri 25 iyun 2021-ci il saat 11.00-dа
açılacaqdır .
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
onlayn şəkildə zərflərin açılışı prosedurunu
izləyə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına nasos
aqreqatlarının ehtiyat hissələrinin
hazırlanmasının satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin satınalmaların təşkili şöbəsi
rəisinin müavini (əlaqələndirici şəxs-İntizam Novruzova, telefon-431 47 67/3019 və Tural Rzayevə, 431 47
67/2266) müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
26 may 2021-ci il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim
olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri,
Moskva prospekti 67 nömrəli ünvanda 27 may 2021-ci
il saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların
səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda
iştirak edə bilərlər.
Tender komissiyası

“AZƏRBORU” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
Dünyada mövcud olan pandemiya ilə əlaqədar ölkəmizdə
karantin rejminin elan edilməsini nəzərə alaraq səhmdar
cəmiyyətin səhmdarlarının 2021-ci il iyunun 30-da keçirilməsi
nəzərdə tutulan növbəti ümumi yığıncaq qeyri-müəyyən
müddətə təxirə salınır.
Ümumi yığıncağın keçiriləcəyi tarix və yeri barədə əlavə
məlumat veriləcəkdir.
Müşahidə şurası

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif
edilir ki, dövlət satınalmalarının https://www.etender.gov.az/
vahid internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə
təqdim edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Alxasov
Taleh, telefon-(02424) 4-28-70.
İştirak haqqı 450 (dörd yüz əlli)
manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Təşkilat- Şəki Şəhər İcra
Hakimiyyəti
H\h-AZ41CTRE
00000000000002510131
VÖEN-3000072051
BANK- Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Kod- 210005

BANKIN VÖEN-i-1401555071
M\h -AZ41NABZ
01360100000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- İddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank

“Bakı Elektroştamp” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
“Bakı Elektroştamp” ASC səhmdarlarının növbəti
ümumi yığıncağı 28 iyun 2021-ci il saat 10.00-da,
onlayn rejimdə Zoom proqramı vasitəsilə qeyd olunan linkə qoşulmaqla https://zoom.us/j/9597173481
8?pwd=TzdpWlFzL2taMkdRQTQxeEY4eXpYdz09
aşağıdakı gündəlikdə keçiriləcəkdir:
Gündəlikdəki məsələlər:
1 . “Bakı Elektroştamp” ASC -nin 2019 və
2020-ci maliyyə illəri üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin nəticələrinin təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə
materiallarla iş günləri saat 10.00-dan 17.00-dək
səhmdar cəmiyyətin Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Araz küçəsi 7 nömrəli ünvanda yerləşən inzibati binasında səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə
müraciət etməklə tanış ola bilərlər. Karantin rejimi
ilə əlaqədar məhdudiyətlər müəyyənləşdirilə bilər.

arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi
digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 2 iyun
2021-ci il saat 17.00 -a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 10 iyun 2021-ci il saat 17.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 11 iyun
2021-ci il saat 11.00 -da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə
aparılır.
Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
məişət avadanlıqlarının
satın alınması məqsədilə
müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər
www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla
elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və
ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət
üçün son müddət 24 may 2021-ci il saat
17.00-dəkdir.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici
dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.
Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,
daxili: 1263.

“Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC
Əlicançay su anbarının suvarma sahəsi (magistral və paylayıcı kanallar və meliorativ tədbirlər) ilə
birlikdə texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması işlərinin satın alınması üçün

TƏKLIFLƏR SORĞUSU KEÇIRIR
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək istəyən iddiaçıların sənədləri və təklifləri möhürlənmiş zərflərdə Bakı
şəhəri, Moskva prospekti 69a nömrəli ünvanda 24
may 2021-ci il saat 15.00-a qədər qəbul olunur.
İddiaçıların təklif zərfləri 25 may 2021-ci il saat
11.00-da Hökumət evinin inzibati binasında 5-ci
mərtəbə , 516-cı otaqda açılacaqdır.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır. Maraqlanan iddiaçılar 012 -431-08-64 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərlər. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
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8 may 2021-ci il, şənbə

Viləşçay Su Anbarı İstismarı İdarəsi

Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral Kanalların İstismarı İdarəsi

2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1 . Hidrotexniki qurğuların cari və
əsaslı təmir üçün mal-materialların və avadanlıqların satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu. Müqavilənin
yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il dekabrın
31-nə kimidir.Tenderlə əlaqədar məlumat
almaq üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxs Əjdər Fətullayevə müraciət etmək
lazımdır.
Ünvan -Masallı rayonu, Seybətdin
kəndi.
E-mail-vileshchaysaii@mst.gov.az
Telefon- 025-21-5-31-87.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün
elektron müraciət etdikdən və aşağıdakı
hesaba qeyd olunan məbləğləri ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər.

Bank rekvizitləri :
Təşkilat – Viləşçay Su Anbarı İstismarı
İdarəsi
VÖEN-6400132621
H/h –AZ15CTRE00000000000002352101
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ 41 NABZ01360100000000000003944
S.W.İ.F.T.BİK- CTREAZ -22
Büdcə təsnifatının kodu-142330
Büdcə səviyyəsinin kodu-7
İddaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri elektron formada təqdim
etməlidirlər:
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
- tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1(bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatıbank zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır);
- malgöndərənin (podraçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri;
- malgönərənin (podraçının ) son bir
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə,bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;

- malgöndərənin (podraçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda təqdim
edilmişdir);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar;
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 4
iyun 2021-ci il saat 17.00 -a kimi tender
komissiyasına dövlət satınalmarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 14 iyun
2021-ci il saat 17.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 16 iyun 2021-ci
il saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Tender 2 (iki) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-_3_. Nasosların , hidrotexniki
qurğuların təmiri üçün avadanlıq və ehtiyat
hissələrin satın alınması.
Lot -4_. Nasosların aqreqatlarının
(1200V-6,3/63- 2 ədəd və D-5000-32 – 3
ədəd) təmiri və sazlanması işlərinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz
tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 30-na kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs- Nəsibov Nizami
Yusif oğlu.
Ünvan-Şəmkir rayonu, Seyfəli kəndi.
E-mail-semkircay_2015@mail.ru
Telefon- 050- 645- 06 -52.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak
üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba 100 (bir yüz) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Bank rekvizitləri:
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN-1401555071
• Kod- 210005
• M\ h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T- CTREAZ22
• Şəmkirçay Su Anbarı və Magistral
Kanalların İstismarı İdarəsi
• H\h- AZ39CTRE00000000000002353803
• VÖEN- 8501095811
Əlavə qeyd-Şəmkirçay Su Anbarı və
Magistral Kanalların İstismarı İdarəsinin
xüsusi hesabı
BSK-7 depozit və tapşırıqlar (mərkəzi)
BTK-142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada
elektron formada təqdim etməlidirlər.
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı – bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
1. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
2. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
3. Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.

4. Malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi.
Malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən
sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları,lazımi texniki imkanlarının
olması barədə rəsmi arayış.
Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-
olmaması barədə arayış.
İddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə
və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 3 iyun
2021-ci il saat 10.30-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 13 iyun
2021-ci il saat 18.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 14 iyun 2021-ci
il saat 10.30-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Ağstafaçay Hidroqovşağı İstismarı İdarəsi

Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi

2021-ci il üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1 . Kanalların cari təmiri və
lildən təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatları əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar.
İddiaçılar öz tender təkliflərində
bütün vergi rüsumlarını və digər xərcləri
nəzərə almalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını asan ödəniş sistemi ilə hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs – Yaqubov
Nəsib İbrahim oğlu.
Ünvan: Ağstafa şəhəri, H.Əliyev
küçəsi 4.
İştirak haqqı 70 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Ağstafaçay HQİİ
Bank rekvizitləri:

H/h- AZ50CTRE00000000000002353702
VÖEN- 3600080771
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK – CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
olkə və rekvizitləri;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
–tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- podratçının müəyyən etdiyi digər
sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 3 iyun
2021-ci il saat 15.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 11 iyun
2021- ci il saat 15.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 14 iyun 2021-ci il saat
15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola
bilərlər.
QEYD: tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il mayın
8-dən sonra əldə etmək olar .

Biləsuvar Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 5 (beş) lot üzrə
keçiriləcəkdir.
Lot -1. Mexaniki avadanlıqlar
üçün ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Lot -3. Tikinti obyektlərinin
cari təmirinə lazım olan malmaterialların satın alınması.
Lot -5. Avtonəqliyyat
vasitələrinin cari təmirinə lazım
olan ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Lot-9. Çay məcralarının
(Bolqarçayın) lildən təmizlənməsi
işlərinin satın alınması.
Lot-10. Elektrik nasos stansiyalarında sazlama işlərinin, hidrotexniki qurğuların və nasosların cari
təmirinə istifadə ediləcək ehtiyat
hissələrinin satın alınması .
Tender iştirakçılarına təklif
olunur ki, öz tender təkliflərini
dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində
aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
–aşağı qiymət, yüksək
keyfiyyət, müqavilənin vaxtında
yerinə yetirilməsi və podratçının
aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə
müddəti 2021-ci il dekabrın 31-nə
kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat
almaq üçün elektron qaydada
əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır.Əlaqələndirici şəxs
– Qəhrəmanov Heydər Elqərib
oğlu.
Ünvan: Biləsuvar rayonu,
Babək küçəsi 5.
E-mail: mirzeyev48@mail.ru
Telefonlar – (02529) 5-00-33;
(02529) 5-19-96.
Maraqlananlar tenderin əsas

şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən və aşağıda
qeyd olunan hesaba hər lot üçün
100 (bir yüz) manat məbləğdə
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada
ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı
heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri• H/h-AZ95CTRE
00000000000002352601
• VÖEN-4100023151
• Bank- DÖVLƏT
XƏZİNƏDARLIĞI AGENTLİYİ
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ37NABZ
01350100000000001944
• S.W.İ.F.T: BIK CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar)
iddiaçı statusu almaq və tenderdə
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini
təsdiq edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən
azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci
əlavəsi kimi tender təklifinin ümumi
qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı – bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma
müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz)
bank günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu
sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
4.1. Malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.

4.2. Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər daha az
müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün
fəaliyyəti dövründəki) maliyyə
vəziyyəti barədə bank sənədi.
4.3. Malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə aid
məlumat (bu məlumatlar tenderin
əsas şərtlər toplusunda tələb
olunan sənədlərdə və formalarda
təqdim edilməlidir).
Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından
arayışlar.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən
həmin iddiaçıların işçilərinin sayı,
əmlakları, avadanlıqları və lazımi
texniki imkanlarının olmasına aid
rəsmi arayış.
Sosial Müdafiə Fonduna borcu
olub-olmaması barədə arayış.
4.4. İddiaçıların müvafiq mallar
üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar)
1 və 4-cü bəndlərdə qeyd olunan
sənədləri 23 iyun 2021-ci il saat
17.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə elektron
təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar)
öz tender təkliflərini 2 iyul 2021-ci
il saat 17.00-a qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim
olunan təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 5 iyul
2021-ci il saat 17.00-da elektron
portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Borulu keçidin cari təmiri
işlərinin satın alınması.
Lot-2. Cari təmir işləri üçün malmaterialların və tinglərin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilmə
sində aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs – Əhmədov Adil
İbrahim oğlu (baş mühəndis).
Ünvan – Bərdə rayonu, Heydər Əliyev
prospekti 110.
E-mail: qarabag.mmi@mail.ru
Telefon – 020 20 8-54-09.
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir yüz) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.

“Şəki Aqrotexservis”
ASC səhmdarlarının
nəzərinə !
29 iyun 2021-ci il saat 11.00-da
səhmdarların növbəti illik ümumi
yığıncağı pandemiya qaydalarına
uyğun keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər ;
1. 2020-ci il üzrə maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinə aid illik hesabatın müzakirəsi və müvafiq qərarın
qəbul edilməsi.
2. Digər məsələlər.
Telefon -050 -373 -49 -70.
Ünvan: Şəki şəhəri M.Rəsulzadə
küçəsi 5.

“Hədiyyələr” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
23 iyun 2021-ci il saat 11.00-da
“Hədiyyələr” ASC səhmdarlarının
növbəti illik ümumi yığıncağı
keçirələcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci ilin yekunları üzrə
cəmiyyətin icra orqanının hesabatının dinlənilməsi və balansın təsdiqi.
2. Cəmiyyətin müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl
xitam verilməsi, yeni müşahidə şurasının və onun sədrinin seçilməsi.
Səhmdarların ümumi yığıncağının
gündəliyi üzrə materiallarla 2021-ci
il iyunun 18-də cəmiyyətin inzibati
binasında tanış olmaq mümkündür.
Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, A. Salamzadə küçəsi 31.
Telefon- 012-560-09-71.

Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bank rekvizitləri:
Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
VÖEN – 4000189801
Bank – 19 saylı Regional Xəzinədarlıq
İdarəsi
H/h – AZ53CTRE00000000000002355103
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
– iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
– tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30
(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
(bir) faizi məbləğində – tender təklifinin
təminatı – bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin
qüvvədə olma müddətindən sonra ən azı
30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
1. Malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
1.1. Vergilərə və digər icbari
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı

keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
arayış.
1.2. İddiaçıların fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti.
1.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı.
1.4. Son bir il ərzində (fəaliyyətini
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan)
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmaması barədə
arayış.
1.5. İddiaçının nizamnaməsi.
1.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan keçdiyi ölkə).
1.7. İddiaçının rekvizitləri.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 6
iyun 2021-ci il saat 12.00-a kimi tender
komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini və bank təminatını 14 iyun
2021-ci il saat 12.00-a qədər elektron
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 16 iyun 2021-ci
il saat 12.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.

Tender komissiyası

Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti
respublika əhəmiyyətli bayram tədbirlərinin keçirilməsi məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Respublika əhəmiyyətli bayram
tədbirlərinin keçirilməsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs- Şirinov Fuad Vidadi oğlu.
Ünvan-Ağcabədi şəhəri ,H.Əliyev prospekti 124.
E-mail: mail@agcabedi-ih.gov.az
Telefonlar-0517630000 ,0212755208.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba 200 (iki
yüz ) manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.Ödənilmiş
iştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri
VÖEN- 3400101701
H/h-AZ16CTRE00000000000002515431
Fond- 7Y
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod-210005
VÖEN:1401555071
M\h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT BIK: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə

olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı – bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
çox olmalıdır) .
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
4.1. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında arayış.
4.2. İddiaçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti.
4.3. Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı.
4.4. Son bir il ərzində(fəaliyyətini dayandırdığı
müddət nəzərə alınmadan)vergi ödəyicisinin
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi
hallarının mövcud olmamasına aid arayış .
4.5. İddiaçının nizamnaməsi.
4.6. Dövlət reyestrindən çıxarış (qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə).
4.7. İddiaçının rekvizitləri .
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 3 iyun 2021-ci il
saat 11.00-a kimi tender komissiyasına dövlət satın
almalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
və bank təminatını 11 iyun 2021-ci il saat 11.00-a
qədər elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 12 iyun 2021-ci il saat
11.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.
Qeyd: Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyəti və
eləcə də rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən digər
təşkilatlar tərəfindən keçirilən tenderlərdə 8 saylı
ərazi vergilər idarəsinin qeydiyyatında olan vergi
ödəyicilərinin işlərin görülməsində və xidmətlərin
göstərilməsində iştirakı məqsədə müvafiqdir.
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G-7 ölkələri Çini
beynəlxalq sistemdə
fəal iştiraka çağırıblar
ABŞ

Antonio Quterreşin bəyanatı
Ötən il Yer kürəsində
havanın temperaturu 3
milyon il ərzində rekord
həddə qalxaraq, bəşəriyyəti
iqlim fəlakətinə yaxınlaşdırıb. Bu bəyanatla BMT-nin
Baş katibi Antonio Quterreş
çıxış edib. Baş katib deyib:
“Ötən il ekstremal hava və
iqlim kataklizmlərinin daha
bir görünməmiş dövrünün
şahidi olduq”.
Onun sözlərinə görə, atmosferdəki karbon qazının
konsentrasiyası ən yüksək səviyyəyə qədər yüksələrək
sənayedən əvvəlki səviyyəni – 148 faizi üstələyib.
Məlumatı CNN yayıb.

Böyük Britaniya
1,14 milyard avro zərər
Cari ilin birinci
rübünün nəticələrinə
əsasən, Böyük
Britaniyanın “British
Airways” aviaşirkəti
1,14 milyard avro
zərər edib. Bu
barədə Beynəlxalq
Aviasiya Holdinqi
(IAG) məlumat yayıb. Bildirilir ki, zərərə koronavirusla
əlaqədar tətbiq edilən qadağalar səbəb olub.
Məlumatı “Reuters” yayıb.

İstehsal azaldılıb
Dünya avtomobil
şirkətləri cari ilin ilk
yarısında avtomobil istehsalını 2 milyon ədəd
azaltmağı qərara alıblar.
Bunu “Oxford Economics” konsaltinq şirkəti
açıqlayıb. Bildirilir ki,
buna ötən ilin sonunda
yarımkeçirici qurğuların istehsalında yaranmış qıtlıq səbəb
olub. Yeri gəlmişkən, pandemiya dövründə bir çox ölkədə
sərt qapanmalar müddətində avtomobil zavodları işlərini
dayandırıb, şirkətlər isə yarımkeçiricilər üçün sifarişləri
azaldıb: “Mikrosxemlərin istehsal müddəti 6 aya çatır. Ona
görə də dünya avtomobil sənayesi istehsal prosesini bərpa
etdikdən sonra mikrosxem qıtlığı yaşanmağa başlayıb. Bu
isə öz növbəsində istehsalın azaldılmasına səbəb olub”.
Xəbəri “Autoua.net” verib.

İran
Yerli superkompüter hazırlanıb
İran məhsuldarlığı bir
neçə petaflops olan öz superkompüterini sınaqdan
keçirib. Bunu İranın Rabitə
və informasiya texnologiyaları naziri Məhəmməd
Cavad Azari Cəhromi
“Twitter”də səhifəsində yazıb. Bildirilir ki, lazımi hesablama imkanlarını təmin etmək üçün iranlı mütəxəssislər
məhsuldarlığı bir neçə petaflops təşkil edən “Simurq”
superkompüterini hazırlayıblar və sınaqdan keçiriblər.
Qeyd edilib ki, İran 10 ildən çoxdur ki öz superkompüteri üzərində işləyir, hələ 2000-ci illərin əvvəllərində
ilk modellər haqqında məlumat verilmişdi, ancaq
məhsuldarlığı bir neçə petaflops olan superkompüter haqqında informasiya ilk dəfə açıqlanıb.
Məlumatı “Nauka.tass.ru” yayıb.

Fransa
Mbappeni Salah əvəzləyə bilər
Çempionlar Liqasının
yarımfinalında “Mançester Siti”yə uduzaraq
(ümumi 4:1) turnirlə
vidalaşan Fransanın PSJ
klubunun əsas futbolçularından biri olan Kilian
Mbappenin komandada
qalıb-qalmayacağı sual altına düşüb. Bunu nəzərə alan
Paris təmsilçisi artıq “B” planını hazırlayıb. Belə ki, paytaxt
klubu fransalını “Liverpul”un misirli ulduzu Məhəmməd
Salahla əvəzləməyə hazırlaşır. 28 yaşlı forvardın da
“mersisaydlılar”ın heyətində qalmağa müsbət yanaşmadığı
yazılır. PSJ Salah üçün "Liverpul"a 80 milyon avro təklif
etməyə hazırlaşır. Klub Mbappenin satışından isə 110
milyon avro qazanmaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, Salahın “Liverpul”la müqaviləsi 2023-cü
ilə qədərdir.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ qoşunların
Əfqanıstandan təhlükəsiz
çıxarılmasına çalışır
“Associated Press” agentliyinin yaydığı
məlumata görə, Birləşmiş Ştatlar hökuməti
ABŞ və koalisiya qoşunlarının Əfqanıstandan
təhlükəsiz çıxarılmasına çalışır. Bu məqsədlə
rəsmi Pentaqon olaraq Əfqanıstana 10-a yaxın
qırıcı təyyarə göndərib.

“Yeddilik qrupu” (G-7) ölkələrinin xarici işlər nazirləri
Londonda keçirdikləri görüşdə Çini beynəlxalq hüquq
normalarına əməl etməyə və qlobal çağırışlara qarşı
birgə mübarizəyə qoşulmağa çağırıblar. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.

“Türkiyə Qərbi Balkanlarda
sabitləşdirici rol oynayır”

B

osniya-Herseqovinanın xarici işlər naziri Bisera Turkoviç paytaxt Sarayevoda Türkkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə keçirdiyi müzakirələrdən
sonra birgə mətbuat konfransında Ankaranın regionda və
dünyada nüfuzunun artdığını qeyd edib. Bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

G-7 ölkələri xarici siyasət idarələri başçılarının bununla bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda bildirilir: “Biz böyük
dövlət olan və qabaqcıl texnoloji potensiallı iqtisadiyyata malik Çini normalara əsaslanan beynəlxalq sistemdə fəal iştirak
etməyə çağırırıq”.
XİN başçıları bəyan ediblər ki, iqlim dəyişiklikləri, bioloji
müxtəlifliklərin ixtisarı və COVID–19 pandemiyasından sonra
iqtisadiyyatın bərpası kimi problemlərin həlli dünyanın böyük
dövlətləri üçün ümumi maraqlar deməkdir.
Görüş iştirakçıları, eyni zamanda, Çini “insan hüquqlarına
əməl etməyə” çağırıblar. Bu zaman “Honkonqda demokratik
seçki hüququ”nun pozulmasına və kiberhücumlarla mübarizə
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib: “Biz Çini kiberməkanda
özünü məsuliyyətli aparmaqla bağlı öhdəliklərinə əməl
etməyə, o cümlədən, intellektual mülkiyyətin oğurlanmasından, yaxud bu cür hüquq pozuntularının kibertexnologiyalar
vasitəsilə dəstəklənməsindən çəkinməyə çağırırıq”.
“Yeddilik qrupu” ölkələri xarici siyasət idarələri rəhbərlərinin
London görüşündə Çin, demək olar ki, əsas müzakirə mövzusu olub. ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken və Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Dominik Raab görüşdə iştirak edən
həmkarlarını Çin Xalq Respublikası tərəfdən gələn çağırışlar
qarşısında birləşməyə dəvət edib. Təşkilatın digər ölkələrdən
olan nümayəndələri də çıxışlarında qeyd ediblər ki, London
və Vaşinqtonun Çinlə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

B.Turkoviç vurğulayıb ki, ölkəsinin strateji tərəfdaşı
olan Türkiyə faktiki olaraq Qərbi Balkanlarda konstruktiv və
sabitləşdirici rol oynayır. Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi əlaqələr gücləndirilir və bu
amil Bosniya-Heseqovinanı daha güclü olmasına müsbət təsir
göstərəcək.
B.Turkoviç sonra məmnunluq hissilə vurğulayıb ki, rəsmi
Ankara Bosniya-Herseqovinanın ərazi bütövlüyünü və rəsmi
Sarayevonun Avropa İttifaqına və NATO-ya üzlük cəhdlərini
dəstəkləyir.
Mövlud Çavuşoğlu, öz növbəsində razılıq hissilə iki ölkə
arasında bir sıra sahələrdə sıx əlaqələrin davamlı olaraq
gücləndiyini bildirib. Qeyd edib ki, Ankara Bosniya-Herseqovinaya suverenliyini dəstəkləyib və bundan sonra da
dəstəkləyəcək.
Xatırladaq ki, 1990-cı illərdə keçmiş Yuqoslaviyanın parçalanmasından sonra bir sıra yeni dövlətlər yaranmışdır. Lakin
bu ölkələr arasında ərazi iddiaları, eləcə də etnik zəmində
müəyyən problemlər və gərginliklər davam edir. Bir sıra
ölkələr Bosniya və Herseqovinaya qarşı bəzən əsassız ərazi
iddiaları səsləndirirlər. Bu günlərdə ABŞ və Avropa İttifaqının
rəhbərliyi
Bosniya-Hersoqovinanın ərazi bütövlüyünü dəstəklə
diklərini bildiriblər.
Yeri gəlmişkən, dünən Türkiyənin xarici işlər naziri
M.Çavuşoğlu Qərbi Balkanlarda yerləşən digər bir
ölkəyə – Sloveniyaya səfər edərək bu ölkədəki həmkarı ilə bir
çox regional məsələləri müzakirə edib.

K

“İtkin düşənlər üzrə 26
ictimai təşkilatı birləşdirən işçi
qrupu Kolumbiya ombudsmanının ofisindən ümummilli
tətillərin əvvəlindən bəri itkin
düşmüş sayılan 379 nəfərin

təcili axtarışlarına başlamağı
tələb edir”, - deyə ictimai birliyin tvitter səhifəsində bildirilir.
Kolumbiyanın ombudsman idarəsi isə, öz
növbəsində, onlara 145 itkin

Dünyada hər 50 nəfərdən biri
COVID–19 virusuna yoluxur
Ekspertlər COVID–19
virusunun statistikasını
aparıblar. Məlum olub
ki, planetdə koronavirus
infeksiyasına yoluxanların sayı 155,9 milyon
nəfəri keçib. BMT-nin
məlumatına görə, Yer
üzündə 7 milyard 795
milyon nəfər əhali
yaşayır. Onların 2 f aizi
COVID–19 virusuna
yoluxub.
TASS-ın məlumatına
görə, ən çox koronavirus
infeksiyasına yoluxanlar
5 ölkədədir – ABŞ (32,7 milyon
nəfər) , Hindistan 21,5 milyon
nəfər), Braziliya (15 milyon
nəfər), Fransa (5,8 milyon
nəfər) və Türkiyə ( 5 milyon
nəfər).

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

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: xalqqazeti@gmail.com

düşən barədə informasiyanın
daxil olduğunu və onlardan
55-nin artıq tapıldığını deyib.
Qeyd edilir ki, aprelin
28-dən başlayaraq, Kolumbiyada vergi islahatına
qarşı nümayişlər keçirilir.
Boqota, Kali, Medelin və digər
şəhərlərdə nümayişlər iğtişaşlarla müşayiət olunub. Polislə
toqquşmalarda, azı, 19 nəfər
ölüb, 840 nəfərdən çox insan
isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər
alıb. Hökumət sonradan islahat planında dəyişiklik etməyə
razılaşıb, maliyyə naziri istefa
verib, lakin etirazlar davam
edib.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”

Rusiyanın Omsk vilayətinində meşə
yanğınları 10 hektar sahəni əhatə edib.
Alov Bolşereçenski rayonunun Karakul
kəndində 33 evdən 25-ni məhv edib. Hadisə
nəticəsində tələfat olmayıb.

Omskda meşə yanğınları

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Hüseyn Mövsümov ailəsi ilə birlikdə
HACI HAFİZİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə
dərin hüznlə başsağlığı verir.
AZƏRTAC-ın kollektivi iş yoldaşları Fəridə Abdullayevaya
qardaşı
FƏRHAD ABDULLAYEVİN
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.
Odlar Yurdu Universitetinin rektoru Əhməd Vəliyev və
universitetin kollektivi Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyi
və kollektivi Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini
Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa
Nemətov və İttifaqın Mərkəzi Aparatı xalq artisti
ARİF QULİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun ailəsinə və
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Bundan əlavə, Andorrada
əhalinin 17 faizi (13,4 min
nəfər), Monteneqroda əhalinin
15,7 faizi ( 90 min nəfər),
Rusiyada əhalinin 3,3 faizi
(4,81 milyon nəfər) koronavirus
infeksiyasına yoluxub.
Amerikalı alimlər bildiriblər
ki, dünyada hər 50 nəfərdən
biri COVID – 19 virusuna
yoluxub.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ÂÂ Mayın 8-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən
buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər
bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub
küləyi əsəcək. Gecə 11-14, gündüz 18-21, Bakıda
gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm
civə sütununa enəcək, nisbi rütubət gecə 70-80,

BAŞ REDAKTOR

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

379 nəfər itkin düşüb
olumbiyada
vergi
islahatlarına
qarşı bir həftə davam
edən etirazlar zamanı,
azı, 379 nəfər itkin
düşüb. Bildirilir ki, bu
barədə yerli hüquq
müdafiə təşkilatları
məlumat yayıb. Bu
barədə “Reuters”
agentliyi məlumat
verib.

Mənbə qeyd edir ki, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin birləşmiş
qərargah rəisləri komitəsinin sədri, general Mark Milli
Əfqanıstandan çıxarılan hərbçiləri qorumaq üçün “F-18” qırıcı təyyarələrindən istifadə olunacağını açıqlayıb. O, həmçinin
bu əməliyyatlarda “Dwight Eisenhower” aviasiya gəmisi və
altı ədəd “B-52” strateji bombardmançı təyyarəsinin iştirak
edəcəyini bildirib.
Generalın sözlərinə görə, Pentaqon amerikalı hərbçilər
ölkəni tərk etdikdən sonra da rəsmi Kabilə hərbi dəstək
göstərə və üçüncü ölkədə Əfqanıstanın təhlükəsizlik
qüvvələrinin təlimini davam etdirə bilər.
Qeyd edək ki, NATO aprelin 29-dan etibarən öz qoşunlarını Əfqanıstandan çıxarmağa başlayıb. Bu vaxta
qədər ölkədə, təxminən, 2,5 min ABŞ hərbçisi və xüsusi
əməliyyatlarda iştirak edən bir neçə yüz amerikalı hərbçi
qalmışdı. Onların hamısı ABŞ Prezidentinin fərmanı ilə
Əfqanıstanı tərk edəcək.
Prezident Cozef Bayden administrasiyası qoşunların
Əfqanıstandan çıxarılması prosesini sentyabrın 11-nə qədər
tamamlamağı planlaşdırır.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollektivi Azərbaycan
Respublikasının baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.

Zərərçəkmiş ailələrə rayon mərkəzindəki “Rus”
mehmanxanasında müvəqqəti sığınacaq verilib.
RİA “ Novosti”nin məlumatına görə, artıq yanğın
söndürülüb.
Hazırda dəymiş ziyanın məbləği hesablanır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

gündüz 50-55 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən
yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq.Şərq küləyi əsəcək. Gecə 8-13°,
gündüz 21-26° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, Xocalı,
Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, az yağış
yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8°, gündüz
12-17° isti olacaq.

Ağsu rayonundan Rövşən Bağırov və rayon icra
hakimiyyətinin kollektivi Lerik rayonundan Rəhmətovlar ailəsinə
əzizləri, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş
KAPITAN ƏBÜLFƏZ RƏHMƏTOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli,
Cəbrayıl rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz
20-25° isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ,
İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı,
Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə
şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı ehtimalı
var. Gecə və səhər duman olacaq. Şərq küləyi
əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 18-23°, dağlarda
gecə 2-7°, gündüz 14-17° isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax, Göyçay,
Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz
22-27° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin
gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı
ehtimalı var. Səhər saatlarında duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək,arabir güclənəcək.Gecə
12-15°, gündüz 18-23°, dağlarda gecə 8-11°,
gündüz 13-18° isti olacaq.
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