8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günüdür!
Qəzet 1919-cu ildən nəşr edilir
www.xalqqazeti.com

№ 052 (29594) 7 mart 2021-ci il, bazar

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar
Günü münasibətilə
Azərbaycan qadınlarına təbrik
Hörmətli xanımlar!
Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir,
hamınıza cansağlığı, səadət və gələcək
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan qadınları milli varlığımızı özündə əks etdirən mədəni
dəyərlərimizin əsrlərdən bəri bir bütöv halında qorunub saxlanılmasında
misilsiz xidmətlər göstərmiş və həmişə
cəmiyyətimizin etibarlı mənəvi dayağı olmuşlar. Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, onlar milli dövlət quruculuğu
işinin fəal iştirakçıları kimi ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni və elmi potensialının
artırılması üçün qüvvələrini əsirgəmədən
tariximizdə dərin iz qoyan fədakar, mübariz və məğrur sələflərindən aldıqları
tükənməz mənəvi güc sayəsində bütün
sınaqları dəf etmiş, öhdələrinə düşən
vəzifələri şərəflə yerinə yetirmişlər.
Azərbaycan qadını mərdlik və
mətanət nümayiş etdirərək, dualarla
cəbhəyə göndərib qələbə xəbəri ilə
yolunu gözlədikləri və yurdumuzun hər
qarışını canından əziz bilən bir nəsil
yetişdirmişdir. Dövlətçiliyimizə ən böyük
töhfə də, heç şübhəsiz, qırx dörd günlük
müqəddəs Vətən müharibəsindəki
qəhrəmanlığı və şücaəti əsla yaddaşlardan silinməyəcək bu gənc nəsildir.

Gözünü açıb Azərbaycanı azad və
müstəqil görmüş həmin rəşadətli nəsildir
ki, ümidləri doğruldaraq ədalətin bərpa
edilməsində, uzun həsrətdən sonra
Qarabağın Ana Vətənə qovuşmasında
və məğrur xalqımıza hüdudsuz Zəfər
sevincinin yaşadılmasında müstəsna
payı vardır.
Mən torpaqlarımızın müdafiəsi
zamanı canından keçmiş igid oğullarımızın xatirəsini bir daha ehtiramla
yad edir, şəhid analarına və xanımlarına, döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş
hərbçilərimizin ömür-gün yoldaşlarına,
Vətənimiz üçün layiqli övladlar böyüdən
əsgər analarına ən xoş arzularımı çatdırıram.
İnanıram ki, qurub-yaratmaq əzmi
və sosial-mədəni fəallığı ilə seçilən
zəngin mənəviyyatlı Azərbaycan qadını
cəmiyyətimizin həyatına bundan sonra
da yüksək dəyərlər qazandıracaq, bizi
qarşıda gözləyən nəhəng quruculuq
dövründəki nailiyyətləri ilə müstəqillik
salnaməmizə yeni parlaq səhifələr yazacaqdır.
Dərin hörmətlə,
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2021-ci il

Azərbaycan qadınlarının
təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə
görə, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə aşağıdakı şəxslər təltif
edilsinlər:

“Şöhrət” ordeni ilə
Bənənyarlı Səadət İzzət qızı
Cəfərova Novella Cəfər qızı
Qocamanlı Səltənət Məmməd qızı

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə
Ağayeva Zenfira Hüseyn qızı

Məmmədova Firuzə Nurəddin qızı
Mirzəzadə Rəna Rza qızı

“Tərəqqi” medalı ilə
Hüseynova Gülnarə Alxas qızı
Qənbərova Gülbəniz Rəşid qızı
Quliyeva Ülkər Hüseyn qızı
Məmmədova Nəzakət Hüseynağa qızı
Nəsibova Nəcibə Məmməd qızı
Vəliyeva Fəridə Talıb qızı.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2021-ci il

Azərbaycan qadınlarına fəxri
adların verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının ictimaimədəni həyatında səmərəli fəaliyyətlərinə
görə, 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibəti ilə aşağıdakı şəxslərə
Azərbaycan Respublikasının fəxri adları
verilsin:

“Əməkdar mədəniyyət işçisi”
Abdullayeva Sahibə Abbas qızı

Firudinbəyova Əfruz Şükür qızı

“Əməkdar jurnalist”
Məhərrəmli Zemfira İsmail qızı
Rəsulova Firuzə Həmdəm qızı.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2021-ci il

Partiyamızın VII qurultayı ölkəmizin
ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisədir.
Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki
Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük
siyasi partiyasıdır. Partiyamızın böyük
ənənələri var. Qeyd olunduğu kimi, biz
gələn il, partiyamızın 30 illik yubileyini
keçirəcəyik. Hesab edirəm ki, partiya
yeniləşmiş formatda, o cümlədən, rəhbər
orqanlarında təmsil olunan namizədləri
nəzərə alsaq daha fəal olacaq, ölkə
qarşısında duran problemləri daha fəal icra
edəcəkdir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri
Yeni Azərbaycan Partiyasının 2018-ci
ildə keçirilmiş VI qurultayından ötən üç
il ərzində ölkə həyatında bir çox önəmli
hadisələr baş vermişdir. Təbii ki, onların
arasında ən önəmlisi ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, Vətən müharibəsində
parlaq qələbənin qazanılmasıdır. Dövlət
başçımız qurultaydakı giriş nitqində xatırlatdı ki, bu illər ərzində Azərbaycan öz
ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, işğalçıları
əzəli torpaqlarımızdan qovdu və beləliklə,
tarixi ədalət bərpa olundu. Təbii ki, bu
uğurlar birdən-birə qazanılmayıb. Bu

Yeni Azərbaycan Partiyası vətənpərvər,
yüksək intellektli, demokratik düşüncəli
insanları birləşdirən güclü siyasi təşkilatdır
qələbəyə çatmaq üçün dövlət başçımız
17 il sərasər, ardıcıllıq, prinsipiallıq və
qətiyyətlə mübarizə aparıb. Özü də həmin
mübarizə təkcə siyasi-diplomatik sahəni
deyil, cəmiyyət həyatının bütün sferalarını
əhatə edib.
Prezident ötən illərdəki bütün çıxış
və nitqlərində təkrar-təkrar deyirdi ki,
Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt
barışmayacaq: “Heç vaxt Azərbaycan
imkan verməyəcək ki, tarixi, əzəli torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın.
Heç vaxt bizi tam qane etməyən razılaşma ilə barışmayacağıq və müharibədən
əvvəl müxtəlif çıxışlarda, müsahibələrdə
deyirdim ki, bizə hansısa yarımçıq sülh
müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik. Biz
tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki
yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın
maraqlarına cavab vermirdi, tarixi ədalətə
cavab vermirdi. Yarımçıq razılaşma istəristəməz gələcəkdə müharibə risklərini
artıra bilərdi. Bizə isə tam, mütləq qələbə
lazım idi. Biz bu mütləq qələbəni qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən
ordusunu məhv etdik və istədiyimizə nail
olduq”.
Dövlət başçımız xatırlatdı ki, bu
gün Yeni Azərbaycan Partiyasının VII
qurultayının keçirilməsinin zərurəti
məhz bu səbəblərdən doğur. Yeni
bir vəziyyət yaranmışdır, bu vəziyyəti
Azərbaycan dövləti və xalqımız yaratmışdır. Yeri gəlmişkən, 2020-ci ildən
əvvəl də Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bir
çox layihələr reallaşdırılmış və bölgəyə
yeniliklər gətirilmişdir.
Məlum olduğu kimi, tarixin bütün
dönəmlərində müharibədə qalib gəlmək
üçün dövlətin iqtisadi imkanları mühüm
rol oynayıb. Azərbaycan həmin imkanları ölkənin təbii sərvətlərindən səmərəli
istifadə etməklə qazanıb. Bu məqamı
dövlət başçımız daha konkret şəkildə dilə
gətirir: “Bizim uğurlu enerji siyasətimiz,
nəqliyyat siyasətimiz nəinki enerji və
nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına
gətirib çıxardı, eyni zamanda, bölgədə
və geniş mənada Avrasiya məkanında
yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bu
gün bu layihələr ətrafında birləşən və
bu layihələri bizimlə bərabər icra edən
ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu, istəristəməz həmin ölkələr arasında, hətta
əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o qədər isti
münasibətləri olmayan ölkələr arasında
da əməkdaşlığı labüd edir. Ona görə
son vaxtlar bizim siyasətimizlə bağlı
dünyada gedən düzgün təhlillər və bizim

Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayı ölkəmizdə son
illərin ən mühüm hadisələrindən biri oldu. Çünki Azərbaycanın öz
ərazilərini düşmən tapdağından azad etməsi ilə nəticələnən 44 günlük
müharibədən sonra təkcə ölkəmizdə və Cənubi Qafqazda deyil,
ümumiyyətlə, Avrasiya məkanında yeni reallıqlar ortaya çıxıb. Həmin
reallıqlardan yaranan çağırışlara cavab vermək üçün isə mütləq
yeniliklər edilməli, idarəçilik prinsipləri müasirləşdirilməli, beynəlxalq
aləmdəki ən müasir metodologiya və texnologiyalara müraciət
olunmalıdır.
fəaliyyətimizə verilən yüksək qiymət
həqiqəti tam əks etdirir”.
Bəli, İlham Əliyev mümkün olan
bütün siyasi-diplomatik addımları atdı,
dövlətimizi gücləndirdi, ən müasir silahlarla təchiz edilmiş ordu formalaşdırdı.
Dünyada davam edən ikili standartların
bir çox fəsadlarının aradan qaldırılmasına nail oldu, ölkədə daxili sabitliyi,
xalq-iqtidar birliyini ən yüksək səviiyyəyə
qaldırdı və İkinci Qarabağ müharibəsinin
məhz ədalətli şəkildə başa çatdırılmasını
təmin etdi. Nəticələr göz qabağındadır
və bu zəfərimiz bölgə üçün yeni reallıqlar
yaratmışdır. Bölgədə yeni əməkdaşlıq
imkanları yaranmışdır. Bölgə ölkələri ilə
əməkdaşlıq isə ulu öndər Heydər Əliyevin
əsas məqsədlərindən biri idi.
Ancaq indiki mərhələdə bizim
daha böyük hədəflərimiz vardır. Həmin
hədəflərə çatmaq üçün isə uzunmüddətli
sülhün təmin edilməsi çox vacibdir. Fakt
ondan ibarətdir ki, dayanıqlı sülhə nail
olmaq üçün çox önəmli şərtlər yaradılmışdır və eyni zamanda, ölkəmizdə də yeni
dövrə qədəm qoymaq üçün yeni imkanlar
yaranıb. Partiyamızın sədri VII qurultaydakı giriş nitqində bu məsələlər barədə
ətraflı söz açdı.
Ancaq Yeni Azərbaycan Partiyasının
yarandığı günlərdəki ölkədaxili vəziyyəti,
eləcə də 1988-ci ildən etibarən baş verən
ictimai-siyasi prosesləri yaxşı xatırlayan
bir qələm sahibi olaraq, məni cənab Prezidentin qurultayda dilə gətirdiyi başqa bir
məqamı eşitmək xüsusilə məmnun etdi.
Partiyamızın sədri dedi ki, mən o vaxt
milli maraqları hər şeydən üstün tutan
“91-lər”i qeyd etmək istəyirəm, onların
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm: “Bu
gün də onların bir çoxu bizim sıramızdadır. Bundan sonra da onlar fəal işlərlə
məşğul olacaqlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasında fəaliyyət
göstərəcəklər və ictimai həyatda fəaliyyət
göstərəcəklər. Onları Azərbaycan xalqı
unutmamalıdır. Mən Prezident kimi,
hər zaman onların fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirirəm. Təkcə ona görə yox

ki, Heydər Əliyevə müraciət ediblər. Ona
görə ki, qorxmadılar, çəkinmədilər, ölkə
maraqlarını öz şəxsi maraqlarından üstün
tutdular”.
Prezident partiyamızın və ölkəmizin
dünəni barədə konkret faktlarla danışdığı
kimi, bu günümüz və sabahımız barədə
də maraqlı məqamlara toxundu və dedi
ki, biz bu uğurlara imza atmaq üçün
beynəlxalq təşkilatlarda kifayət qədər
fəal iş aparmışıq: “Bəziləri hesab edirdi
ki, bu işlər əbəsdir. Yox, elə deyil. Biz
İkinci Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi
bazanı daha da möhkəmləndirməli idik.
2005-ci ilə qədər bizim üçün əsas hüquqi
baza ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələri idi. Əlbəttə ki, bunlar çox
önəmli qətnamələrdir, amma onlar icra
edilmirdi, biz onları icra etdik. Amma
2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament
Assambleyası uzun müzakirələrdən sonra apardığımız iş nəticəsində bizi qane
edən qətnamə qəbul etdi. Əlbəttə, Avropa
Şurası Parlament Assambleyası Qarabağ
məsələsini həll edən qurum deyil, ancaq
onun qətnaməsi hüquqi baza idi. O biri
təşkilatlar da buna baxıb, artıq gördülər
ki, bəli, orada əgər bu, qəbul olunubsa,
deməli, başqa yerlərdə də qəbul oluna
bilər. BMT Baş Assambleyası buna oxşar
qərar, qətnamələr qəbul etmişdir. Avropa
Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Qoşulmama Hərəkatı və digərləri. Bu,
hüquqi bazadır. Bunun nəticəsində
biz Avropa İttifaqı ilə bir neçə il bundan əvvəl imzaladığımız “Tərəfdaşlıq
prioritetləri” sənədinə, yəni, paraflanmış
sənədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə,
suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına hörmət prinsipi əks etdirən
müddəa saldıra bilmişik”.
Cənab Prezidentin “Bəziləri hesab edirdi ki, bu işlər əbəsdir” ifadəsini
eşidəndə xatırladım ki, son illərdə həmin
məsuliyyətsiz və cəfəng bəyanatlarla
dəfələrlə rastlaşmışıq. Məsələn, dövlət
başçımızın təşəbbüsü ilə ölkədəki siyasi
qüvvələr arasında dialoq yaradılanda
özünü milli təəssübkeş adlandıran,

əslində isə antimilli fəaliyyət göstərən
şuranın üzvləri həmin məsələni gözdən
salmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxırdılar.
Bəs nə qazandılar? Xalqın qınağından
başqa heç nə.
Elə VII qurultayın gündəliyində
olan məsələlərdən biri də məhz siyasi
qüvvələr arasındakı dialoqun nəticəsi idi.
Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq
istəyən 6 siyasi partiyanın müraciəti
müzakirə olundu, səsə qoyuldu və qərar
qəbul edildi. Partiya sədrinin müavini Əli
Əhmədov dedi ki, ölkəmizin son uğurları
Azərbaycanın bütün vətəndaşları kimi,
bir çox siyasi partiyalar tərəfindən də
İlham Əliyev siyasətinin birmənalı şəkildə
dəstəklənməsi ilə nəticələnib. Belə ki,
Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası, Milli
Qurtuluş Partiyası, Azərbaycan Yurddaş
Partiyası, Azərbaycan Milli Hərəkat
Partiyası və Azərbaycan Demokrat
Sahibkarlar Partiyası qurultaydan iki
gün əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasına
qoşulmaq haqqında qərar verib, partiyaya müraciət ediblər. Partiyanın sədrinin
tövsiyəsi əsasında bu gün həmin məsələ
partiyanın VII qurultayının müzakirəsinə
çıxarılıb.
Xatırladaq ki, həmin altı partiyanın
təmsilçiləri qonaq qismində VII qurultayda
iştirak edirdilər. Politoloqların fikrincə,
həmin partiyaların Yeni Azərbaycan
Partiyasına qoşulması Azərbaycanda
milli birliyin, həmrəyliyin artmasına, Yeni
Azərbaycan Partiyasının siyasi mövqeyinin daha da güclənməsinə xidmət edən
uğurlu addımdır. Qurultay iştirakçılarının yekdil qərarı ilə siyasi güclərin milli
həmrəylik naminə birləşdirilməsinə xidmət
edən mühüm qərar qəbul olundu.
Həmin qərara münasibət bildirən
partiya sədri yekun nitqində dedi: “Bizim
dost partiyalarımızın bu gün partiyamıza qoşulması… çox önəmli, əlamətdar
hadisədir. Bu da siyasi sistemimizin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan
növbəti addımdır və eyni zamanda,
göstərir ki, partiyamızın həm məramı,
həm proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər dost partiyalar üçün
də cəlbedicidir. Əminəm ki, bir neçə
partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyası ilə
birləşməsi partiyamızı gücləndirəcək. Bu
partiyaların üzvlərini biz qəbul edirik, onlara bizim ailəyə “Xoş gəlmisiniz!” deyirik
və birgə fəaliyyətlə bağlı əlbəttə ki, əlavə
addımlar da atılacaqdır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”
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7 mart 2021-ci il, bazar

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası,
monitorinqi və qiymətləndirilməsi
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi
və qiymətləndirilməsi prosesini təkmilləşdirmək
məqsədilə qərara alıram:
1. “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası” təsdiq
edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 mart 2021-ci il

YAP-ın qurultayı cəmiyyətdə yaranmış
siyasi vəhdəti nümayiş etdirdi
Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında
6 siyasi partiyanın YAP-a qoşulmasına dair
qərar qəbul edildi. Bu partiyaların iqtidar
partiyasına qoşulmasının səbəbi, məhz
ideoloji prioritetlərin vəhdət, ortaqlıq təşkil
etməsindədir. Azərbaycanda təsis edilmiş bir
sıra siyasi partiyalar öz siyasi proqramlarında
başlıca məqsəd kimi ölkənin ərazi bütövlüyünün
bərpasını və azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında
müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi
məramını hədəf seçmişdi. Zaman onları ortaq
mövqeyə gətirdi.
44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış qələbə, həmçinin Azərbaycan – Türkiyə
münasibətlərinin yüksək səviyyədə formalaşması həmin partiyaların siyasi proqramlarında
göstərilmiş əsas məqsədə çatmalarına səbəb
olmuşdu. Ona görə də həmin partiyalar YAP-a
birləşmək haqqında qərar qəbul etmişdilər.
Digər tərəfdən, bu proses bir daha sübut edir
ki, ölkədəki dialoq mühiti siyasətdə yeni tərəqqi
məzmunlu konsolidasiyalara səbəb olur. Bu,
eyni zamanda, ölkəmizdə dialoq mühitinin
dərinləşməsinə və demokratik ənənələrin
şaxələnməsinə xidmət edir. Əlbəttə ki, siyasi
rəqabətin əsas aləti kimi partiyaların güclənməsi
vətəndaşların maraqlarının müdafiə olunmasına
da yeni imkanlar yaradır.
Siyasi partiyaların Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq istəyi YAP-ın, sözün əsl
mənasında, xalq partiyası olduğunu sübut
edir. Çünki YAP ümumxalq partiyası olaraq, ölkəmizdə milli həmrəyliyin yeni inkişaf
mərhələsinin təcəssümünə çevrilib. Bu cür
tendensiyalar, eyni zamanda, iqtidara qarşı
olan müsbət ictimai rəyin artmasından xəbər
verir. Məhz 6 siyasi partiyanın YAP-a qoşulması faktı Azərbaycanda dövlət və milli maraqlar
naminə müxtəlif siyasi qüvvələrin inteqrasiya
nümunəsidir. Bu, həmçinin milli həmrəyliyə və
sağlam dialoqa xidmət edən siyasi islahatların
nəticəsi, ölkənin siyasi həyatında yeni demokratik məzmunlu presedentdir.
Ümumiyyətlə, məhdud resurslara malik olan
partiyaların kifayət qədər qüvvətli siyasi partiyaya qoşulması ölkədə yeni siyasi mənzərənin
yaranmasına səbəb olmaqla yanaşı, həmin
partiyanın üzvləri üçün də yeni imkanlar yaradır.
Bununla da partiya üzvlərinin siyasi maraqlarının təminatı prosesi daha səmərəli təşkil
olunur, eləcə də, siyasi qüvvələrin inteqrasiyası
ölkənin siyasi partiyalar sisteminin daha effektiv
fəaliyyətinə xidmət edir. Ölkədə siyasi partiyaların ləğv olunmadan sayının azalması isə siyasi
proseslərə təsir etmək iqtidarında olan partiyalar üçün daha əlverişli şərait yaradılmasına
xidmət edir.
Siyasi partiyalar sistemində müşahidə olunan tendensiyaların YAP-ın gücündən və elek-

toratın potensialından da xəbər verir. Nisbətən
zəif qüvvələrin daha güclü qüvvəyə qoşulmaq
istəyi təbii və başadüşüləndir. Bu mənada, 6
siyasi partiyanın YAP-a qoşulması iqtidar partiyasına olan etibar və inamdan irəli gəlir.
Prezident İlham Əliyevin “Biz birlikdə
güclüyük” – çağırışı dövlət siyasətinin əsas
fəlsəfəsinə çevrilərək siyasi münasibətlərdə
də öz əksini tapır. Dövlətimizin başçısının
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
milli həmrəylik siyasəti, həmçinin Vətən
müharibəsində qazanılmış qələbə ölkədə milli
birlik yaradıb. Bu gün aydın şəkildə görünür ki,
Azərbaycanda milli maraqların üstünlük təşkil
etdiyi dövr yaşanır. Ölkədə aparılan iqtidarmüxalifət dialoqu nəticəsində əksər siyasi
partiyaların həm iqtidarla, həm də öz aralarında
sağlam münasibətləri formalaşıb, ümumdövlət
məsələlərində vahid mövqe yaranıb.
Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının
Sədri İlham Əliyev partiyanın VII qurultayındakı çıxışında bildirdiyi kimi, məhz bu birliyin nəticəsində Qarabağ uğrunda savaşda,
Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycana heç
kim kömək etməsə də bia öz gücümüzə qalib
gəldik. Biz hər şeyi öz hesabımıza əldə etmişik.
Ermənistan kimi heç vaxt gedib qapı-qapı
gəzməmişik, özümüzü alçaltmamışıq, yalvarmamışıq, yardım heç kimdən istəməmişik: “İqtisadi
müstəqillik həm hazırlıq baxımından, həm siyasi
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi baxımından
əsas şərt idi. Buna da nail olduq. Kimsə bizə
kömək edib? Yox. Borca girmişik? Bu, Vətən
müharibəsi üçün iqtisadi, siyasi, daxili sabitlik
sahələrində hazırlıq. İndi baxın, Azərbaycana
nə qədər xaricdən investisiyalar qoyulur. Bunun
əsas amili daxili sabitlikdir”.
YAP-ın növbəti qurultayı ötən dövrdə
ölkəmizdə yaranmış milli birliyin və mənəvisiyasi həmrəyliyin təntənəsinə çevrilməklə
yanaşı, yeni platformada bu birliyin daha da
möhkəmləndirilməsinə geniş meydan açdı.

Sədaqət VƏLİYEVA,
YAP Nizami rayon təşkilatının sədri,
Milli Məclisin deputatı

YAP daha böyük uğurlara imza atacaq

A

zərbaycanın, eləcə də Cənubi Qafqaz regionunun ən böyük siyasi
təşkilatı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayı bir sıra
əlamətdar qərarların qəbul edilməsi ilə yadda qaldı. İlk növbədə, müasir
dövrün yeni tələblərinə uyğun struktur islahatları həyata keçirildi, bir sıra siyasi
partiyaların YAP-a birləşməsi barədə müraciətinə müsbət cavab verildi. YAP-ın
yeni Nizamnaməsinə uyğun olaraq, partiyanın sədri cənab İlham Əliyev tərəfindən
Mehriban xanım Əliyeva partiya sədrinin birinci müavini təyin edildi.
VII qurultayda qəbul olunmuş qərarlar və
səsləndirilən bəyanatlar belə deməyə əsas
verir ki, YAP Azərbaycanın bundan sonra da
aparıcı siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərəcək
və ölkəmizin qarşısında dayanmış həyati
əhəmiyyətli vəzifələrin yerinə yetirilməsində
üzərinə düşən mühüm missiyanı uğurla davam
etdirəcək.
Bu gün heç kimə sirr deyil ki, YAP
Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsi və strateji
missiyanın yerinə yetirilməsində alternativsiz bir
partiyadır. Nizamnamə və fəaliyyət proqramına
uyğun fəaliyyət göstərən YAP iqtidar partiyası
kimi Azərbaycan xalqının ən ağrılı problemini – Qarabağ münaqişəsinin həllində misilsiz
rol oynadı. Xalqı bir yumruq kimi birləşdirən və
cəmiyyətin bütün təbəqələrinin inamını qazanan YAP-ın bu xilaskarlıq missiyası ən yeni
tariximizə qızıl hərflərlə yazılacaq. Bütün bu
uğurların nəticəsidir ki, bu gün ölkənin digər
siyasi partiyaları da uğurlu siyasi qüvvənin bir
hissəsi olmağa qərar verdilər. Gücünü xalqın
böyük dəstəyindən alan YAP-ın sıralarında
Vətənə xidmət göstərmək istəyən belə siyasi
qüvvələri ancaq alqışlamaq lazımdır. Bunu həm
də Azərbaycanda aparılan dialoq siyasətinin
nəticəsi olmaqla yanaşı, vahid məqsəd və
ideyalar ətrafında birləşməyə öz töhfəsini verən
mühüm proses kimi də qiymətləndirmək mümkündür.
Əlbəttə, YAP-ın son qurultayında struktur
islahatları da aparıldı. Bu da təbiidir, sürətlə
yeniləşən Azərbaycanın qarşısında həllini
gözləyən strateji vəzifələr dayanır. İqtidar
partiyası kimi YAP-ın son qurultayında bununla bağlı bi sıra mühüm bəyanatlar səsləndi,
postmüharibə dövründən sonra yaranmış yeni
reallıqlara uyğun çevik və məqsədəyönümlü
fəaliyyət göstərilməsinin önəmli olduğu vurğulandı. Xüsusilə də YAP-ın sədri İlham Əliyevin
rəhbərlik etdiyi partiyanın ölkənin həyatında oy-

nadığı tarixi rol barədə ətraflı məlumat verməklə
yanaşı, partiyanın qarşısında dayanmış məqsəd
və hədəfləri aydın şəkildə elan etdi. Ölkə başçısı hesab etdiyini də açıqladı ki, YAP yeniləşmiş
formatda, o cümlədən, rəhbər orqanlarında
təmsil olunan namizədləri nəzərə alsaq daha
fəal olacaq, ölkə qarşısında duran problemləri
daha fəal icra edəcəkdir.
Əlbəttə, növbədənkənar qurultayda qəbul
olunmuş ən əlamətdar hadisələrdən biri də
məhz Mehriban xanım Əliyevanın partiya
sədrinin birinci müavini təyin edilməsi oldu. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
belə mötəbər vəzifəyə təyin olunması YAP-ın
fəaliyyətinə güclü təsir göstərəcək. Bu gün bir
faktdır ki, Azərbaycanın inkişafında, beynəlxalq
miqyasda yüksək imici olan Brinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri
əvəzsizdir.
VII qurultayda qəbul olunmuş qərarların
həm də ölkənin siyasi sisteminin daha
da möhkənlənməsinə şərait yaradacağı
şübhə doğurmur. Belə ki, ölkənin aparıcı
siyasi qüvvəsi kimi YAP-ın qəbul edəcəyi
qərarlar Azərbaycanın siyasi sisteminin indiki
vəziyyətinə və gələcəyinə təsir göstərir.
Bir sözlə, VII qurultayda qəbul olunmuş
qərarlar və səsləndirilən bəyanatlar belə
deməyə əsas verir ki, YAP Azərbaycanın
bundan sonra da aparıcı siyasi qüvvəsi kimi
fəaliyyət göstərəcək və ölkəmizin qarşısında
dayanmış həyati əhəmiyyətli vəzifələrin yerinə
yetirilməsində üzərinə düşən mühüm missiyanı
uğurla davam etdirəcək. Xalqın böyük inamı və
dəstəyi də bu missiyanı uğurla yerinə yetirməyə
imkan verəcək.

Hüseyn İBRAHİMOV,
tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent

Bu gün Azərbaycan genişmiqyaslı
islahatlar aparan ölkədir. Biz gündəlik
həyatda, ölkəmizin iqtisadi göstəricilərində,
sosial sahədə əldə edilmiş nailiyyətlərdə
görürük ki, bu islahatların çox böyük
əhəmiyyəti var. Eyni zamanda, ictimai-siyasi
iqlimin sağlamlaşdırılmasında da bizim
təşəbbüslərimizin, islahatlarımızın böyük
rolu vardır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Prezident nitqində bir sıra
məsələlərlə bərabər, Azərbaycanın son
illərdə genişmiqyaslı islahatlar apardığını, ölkəmizin iqtisadi göstəricilərində,
sosial sahədə mühüm nailiyyətlər
əldə etdiyini vurğulayıb. Eyni zamanda, xoşagəlməz hallara qarşı ciddi
mübarizə tədbirləri görüldüyünü də
diqqətə çatdırıb.
Dövlətimizin başçısı işğalçı
Ermənistana qarşı aparılan savaşda parlaq qələbə nəticəsində
Azərbaycanda hazırda yeni bir
reallıq yarandığını xatırladaraq deyib: “Bundan əvvəlki dövrlərdə də
bizim təşəbbüslərimizlə reallaşan
bir çox layihələr bölgəyə yenilik

Azərbaycanda son 17 ildə qarşıya qoyulan
bütün vəzifələr uğurla yerinə yetirilib
gətirdi, əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirdi. Bizim uğurlu enerji
siyasətimiz, nəqliyyat siyasətimiz nəinki
enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin yaranmasına gətirib çıxardı, eyni zamanda,
bölgədə və geniş mənada Avrasiya
məkanında yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı. Bu gün bu layihələr ətrafında
birləşən və bu layihələri bizimlə bərabər
icra edən ölkələrin sayı artmaqdadır.
Bu, istər-istəməz həmin ölkələr arasında, hətta əvvəlki dövrlərdə bir-biri ilə o
qədər isti münasibətləri olmayan ölkələr
arasında da əməkdaşlığı labüd edir…”.
Son 17 illik tariximiz göstərir ki,
Azərbaycanın sosial-iqtisadi sahələrdə
inkişafını şərtləndirən islahatlar
ardıcılıqla həyata keçirilib. Belə ki,
dövlətimizin başçısının müdrik siyasəti
ilə bu müddətdə qarşıya qoyulan bütün
vəzifələr uğurla icra edilib, dayanıqlı
iqtisadi inkişafa nail olunub, Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə çox böyük nüfuza
sahib olan bir ölkəyə çevirilib.
Hazırda istənilən meyar, parametr
üzrə heç bir dövlətdən asılı olmayan
Azərbaycan iqtisadi sahədə ən qabaqcıl
yerlərdə qərarlaşıb. İstər xarici borc,
istər iqtisadi artım, istərsə də adambaşına düşən valyuta ehtiyatları baxımından ölkəmiz önəmli uğurlara imza
atıb: “Çox mötəbər təşkilat tərəfindən
dünyanın 60-dan artıq suveren fondlarının təhlili aparılıb və Azərbaycan Dövlət
Neft Fondu bütün parametrlər, bütün
meyarlar üzrə beşinci yerdədir. Mən
demişəm bu siyahı dərc edilsin, hər kəs
görsün ki, hansı ölkələrin suveren neft
fondları, yaxud da ki, ehtiyat fondları
orada göstərilir. Görün, biz kimləri qabaqlamışıq? Davos İqtisadi Forumunun
hesabatına baxın, biz iqtisadi inkişaf
baxımından, infrastruktur layihələri baxımından inkişaf etmiş ölkələri qabaqlamışıq. Kimsə bizə kömək edib? Yox.
Bunu borca girib etmişik? Yox. Bizim
xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun
cəmi 18-19 faizini təşkil edir. Bir də ki,
bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici borcumuzdan 5-6 dəfə çoxdur. Biz istəsək
sabah, birisi gün, bir aydan sonra bütün
xarici borcumuzu ödəyə bilərik…”.
Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, Azərbaycan bu nailiyyətləri öz
uğurlu siyasəti, öz səyi hesabına əldə

Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) martın 5-də keçirilən
VII qurultayında Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri
İlham Əliyev videoformatdakı nitqində ölkəmizin siyasi, sosialiqtisadi vəziyyəti barədə ətraflı bəhs edib. Dövlətimizin başçısı
YAP-nın qurultayından ötən üç il ərzində respublikamızda,
eləcə də regionumuzda bir sıra taleyüklü hadisələr yaşandığını,
ölkəmizdə bu dövrdə prezident və parlament seçkilərinin
keçirildiyini, bununla da aparılan islahatların yeni bir mərhələyə
daxil olduğunu, sosial-iqtisadi sahələrdə mühüm uğurlar
əldə edildiyini, eyni zamanda, ictimai-siyasi iqlimin daha da
sağlamlaşdığını, nəhayət, Vətən müharibəsində qazanılan parlaq
qələbəmizin xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını diqqətə
çatdırıb.
edib, əraziləri işğal altında, çox çətin
geosiyasi vəziyyətdə olan ölkə kimi
qazanıb.
Azərbaycanda yaşanan sabitlik,
sağlam siyasi-iqtisadi iqlim hesabına
respublikamıza investisiya axınının
daim güclənməsi nəzərə çarpıb.
Müstəqillik dövründə Azərbaycana yatırılan 300 milyard dollara yaxın sərmayə
hesabına ölkəmizin adambaşına düşən
investisiya miqyasına görə regional lider
olması məhz bunun bariz ifadəsidir.
Təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqı,
PWC, Deloitte kimi mötəbər qurumların keçirdiyi sorğular da investorların
Azərbaycanla bağlı proqnozlarının
müsbət olduğunu və onların investisiyaların həcmini artırmaq barədə
düşündüklərini göstərir.
Hazırda Azərbaycan hökuməti xarici
investorlara və tərəfdaşlara təqdim
edilməsi məqsədi ilə xarici investisiyaların cəlbi üçün nəzərdə tutulan
layihələrin sahibkarlıq subyektlərindən
qəbuluna xüsusi önəm verir. Bu zaman
investisiya layihələrində əsas diqqət
maliyyə baxımından əsaslandırılan
və iqtisadi cəhətdən səmərəli olan,
beynəlxalq standartlara uyğun gələn
müəssisələrin yaradılmasına və
həmin obyektlərdə ixracyönümlü və
idxaləvəzləyici məhsulların istehsal
edilməsinə yetirilir.
Azərbaycanda əcnəbi investorların
səmərəli fəaliyyəti məqsədilə hər cür
şərait, xüsusilə mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılıb, “açıq qapı” siyasəti
prioritet istiqamət kimi qəbul edilib.
Bundan başqa, son illərdə Azərbaycan

hökuməti ilə xarici dövlətlər arasında
investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı
qorunması ilə bağlı çox sayda saziş
imzalanıb. Avropa İttifaqının 20-dən çox
üzv ölkəsi ilə respublikamız arasında
ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb.
Xarici investorların ölkəmizə
gəlişinin asanlaşdırılması üçün dövlətözəl sektor tərəfdaşlığı, gömrük orqanlarının biznes subyektləri ilə qarşılıqlı
əlaqələri gücləndirilib. Bununla bağlı
Azərbaycan Prezidentinin 21 dekabr
2018-ci il tarixli fərmanı ilə “Xarici ticarət
iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış
sistemindən istifadə hüququnu əldə
etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası” təsdiq
olunub.
Yaradılan əlverişli biznes və investisiya mühiti, Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınması,
regionda əlverişli mövqeyə malik olan
mühüm tranzit mərkəzi olması, insan
kapitalının inkişafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu baxımından cəlbediciliyini
artırır. Eyni zamanda, Azərbaycan
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn
öhdəliklərini tam şəkildə və vaxtında
yerinə yetirir. Ölkəmizin təşəbbüskarı
olduğu transmilli layihələr bu gün
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində mühüm rol oynayır.
Prezident İlham Əliyev qurultaydakı nitqində bütün bu iqtisadi inkişafın
təməlində daxili sabitlik dayandığını
qeyd edərək bildirib: “Doing Business”
proqramında, biz yaxşı yerlərdəyik. İndi
bizim yerimizi də artırıblar və qabaqcıl
ölkələr sırasındayıq. Ermənistana bir

manat qoyan var? Yox. Adam gərək dəli
olsun oraya pul qoysun. Heç xaricdə
yaşayan ermənilər də pul qoymurlar.
Nə üçün? Çünki hərc-mərclik var, aləm
qarışıb, sabitlik yoxdur, lider yoxdur,
etibar edə biləcəyi bir şəxs yoxdur ki,
investor gəlsin desin, bəli, mən inanıram bu dövlətə, bu dövlət başçısına,
mən vəsait qoyuram. Biz bu il təqribən
400-500 milyon dollarlıq ancaq xarici investisiyaları bərpaolunan enerji
növlərinə gətirmişik. Artıq bir müqavilə
bağlanıb, bir müqavilə də bu ay, ya
gələn ay bağlanacaq. Onlar özləri bunu
təklif etmişdilər. Yeddi aparıcı şirkət bu
layihələr uğrunda mübarizə aparırdı.
Onlardan ikisi bizə ən sərf edən təkliflər
irəli sürdü. Onlar 440 meqavat gücündə
günəş və külək elektrik stansiyalarını öz
vəsaiti hesabına inşa edəcək…”.
Prezident İlham Əliyev çıxışında
siyasi sahədə olduğu kimi, ölkə iqtisadiyyatında da yeni dövr başladığını
xatırladıb. Bu mərhələdə şəffaflığa,
dürüstlüyə daha çox diqqət yetirildiyini,
inhisarçılığa son qoymaq istiqamətində
əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirildiyini
vurğulayıb. Bunun nəticəsidir ki, artıq
cari ilin iki ayı ərzində mühüm uğurlar
əldə edilib. Belə ki, göstərilən müddətdə
gəlirlərdə proqnozdan əlavə təqribən
300 milyon manat artım olub. Bunun
böyük hissəsi vergi orqanları, bir hissəsi
də gömrük tərəfindən reallaşdırılıb:
“Nəyin hesabına? Vergitutma bazası
genişlənir, biznes kölgədən çıxır. Sahibkarlara düzgün istiqamət verilir. Davranış qaydaları müəyyəndir. Bunu camaat
da görür, sahibkarlar da görür. Beləliklə,
hətta böhranlı pandemiya dövründə biz
maliyyə baxımdan çox özümüzü rahat
hiss edirik, büdcənin icrası ilə heç bir
problem görmürük. Əksinə, biz Qarabağda böyük bərpa işlərinə başlamışıq.
Bütün bunlar vəsait tələb edir. Ona görə
iqtisadi sahədə əsas məsələ budur.
Özəl sahibkarlığın inkişafı, o
cümlədən azad edilmiş torpaqlarda bütün işlərin planlı şəkildə aparılması, investisiyalar üçün imtiyazların müəyyən
edilməsi – bu təlimat da verilib. Əminəm
ki, xarici investorlar azad edilmiş torpaqlara böyük həvəslə gələcəklər”.

Vaqif BAYRAMOV,
“Xalq qəzeti”

Xalqımız kimi, partiyalar da taleyini YAP-a etibar edir
Həmin partiyaların ümummilli lider
Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu yolunu inamla davam etdirən
Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulması
bu tarixi mübarizənin ən ciddi uğurlarından sayılan milli birliyimizin yaranıb möhkəmlənməsinin göstəricisidir.
Bu həm də onun nəticəsidir ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən
ölkəmizin ictimai-siyasi fikir tarixinin
ən əlamətdar, ən şərəfli səhifələrində
yer alıb. Qurultaydakı çıxışında
partiyanın sədri, dövlət başçısı İlham
Əliyevin dediyi kimi, Yeni Azərbaycan
Partiyası ümumxalq partiyası olaraq,
ölkəmizdə milli həmrəyliyin yeni inkişaf
mərhələsinin təcəssümünə çevrilib.
Dünya şöhrətli siyasi xadim, müdrik
rəhbər Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə
müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt əsasında
işini quran hakim partiya ötən illərdə
müstəqil Azərbaycanın inkişafına,
yüksəlişinə, tərəqqisinə öz töhfələrini
əsirgəməyib. Zamanın sınaqlarından uğurla çıxan YAP ölkədə həyata
keçirilən hüquqi dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu, demokratik inkişaf prosesində yaxından iştirak edib. Bu
illər ərazində Yeni Azərbaycan Partiyası
fəaliyyəti ilə ulu öndərin zəngin siyasi
və dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan
ən güclü, monolit siyasi təşkilat kimi
yetkinləşib, ictimai nüfuzuna görə onunla müqayisə edilə biləcək ikinci siyasi
qüvvənin olmadığını təsdiq edib.
Şərəfli tarixi missiyasını ləyaqətlə
yerinə yetirən Yeni Azərbaycan Parti-

Azərbaycan siyasi gerçəkliyinin ən böyük təşkilatı olan
Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayı müstəqillik
dövründə bu partiyanın öncüllüyü ilə qazanılmış t arixi
uğurların cəmiyyətə parlaq hesabatı oldu. Qurultayla
bağlı önəmli hadisələrdən biri də bir qrup partiyanın öz
məramının artıq YAP-ın proqram fəaliyyəti ilə eyniləşdiyini
etiraf etməsidir.
yası bütün situasiya və məqamlarda
ardıcıl, məqsədyönlü şəkildə dövlətçilik,
milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik
mövqeyində dayanıb, xalqımızın arzularının təcəssümü, yekdil iradəsinin
ifadəçisi kimi çıxış edib. Məhz bunun
üçün 1993-cü ildən ölkəmizdə keçirilən
bütün prezident, parlament və bələdiyyə
seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri qalib olub.
Azərbaycanın müstəqillik qazandığı ilk dövrün fəlakətli durumunda yeni
siyasi fəlsəfə ilə, müasir baxışlarla
ölkənin siyasi meydanına qədəm qoyan
partiya bu gün böyük və nüfuzlu siyasi
təşkilat olduğunu sübut edib. Ulu öndər
Heydər Əliyevin “Yeni Azərbaycan
Partiyasına xidmət etmək dövlətə, xalqa
xidmət etmək deməkdir” – formulu
hər bir dövr üçün aktuallığını qoruyub
saxlaması ilə xalqın partiyaya sevgisinin günbəgün artmasına yön verib,
partiyanı Cənubi Qafqaz regionunun ən
güclü siyasi qüvvəsinə çevirib.
YAP lideri, Prezident İlham Əliyevin

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən milli həmrəylik siyasəti, 44
günlük Vətən müharibəsində qazanılan böyük qələbə ölkəmizdə milli
birliyimizin, həmrəyliyimizin yenilməz
olduğunu nümayiş etdirdi. Ölkə başçımızın cəmiyyətimizdə birlik, bərabərlik,
mütəşəkkillik, həmrəylik rəmzinə
çevrilən “Biz birlikdə güclüyük!” şüarı
dövlət siyasətinin əsas fəlsəfəsinə
çevrilərək ən müşkül problemlərin də
həllində siyasi-mənəvi açara çevrilib.
Qarabağın azadlığı uğrunda Vətən
müharibəsinin başladığı ilk gündən
bütün Azərbaycan xalqı kimi, ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən 50 siyasi partiyanın Prezident, Silahlı Qüvvələrimizin
Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşdiyini bəyan
etməsi, vahid hədəf uğrunda birlikdə
mübarizə aparmaları milli birliyimizin,
həmrəyliyimizin sarsılmazlığını bir daha
sübut etdi.
Bütün bunların nəticəsi olaraq, Yeni
Azərbaycan Partiyasının VII qurulta-

yında Azərbaycan Xalq Demokratik
Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası,
Milli Qurtuluş Partiyası, Azərbaycan
Yurddaş Partiyası, Azərbaycan Milli
Hərəkat Partiyası və Azərbaycan Demokrat Sahibkarlar Partiyasının vahid
platforma ətrafında vahid təşkilatda
birləşməsi Azərbaycanda siyasi dialoq
mühitinin dərinləşməsindən və demokratik ənənələrin şaxələnməsindən xəbər
verir. Ölkənin ən müxtəlif spektrini
əhatə edən 6 siyasi təşkilatın dövlət və
milli maraqlar naminə milli həmrəyliyin
yeni inkişaf mərhələsinin təcəssümünə
çevrilən YAP-a qoşulması cəmiyyətdə
hakim partiyaya olan rəğbət, inam və
etibardan, mübarizəsini onun sıralarında davam etdirmək əzmindən irəli gəlir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının indiki
qurultayı göstərdi ki, xalqımız kimi,
artıq qrup halında partiyalar da taleyini
YAP-a etibar edir.

Naqif HƏMZƏYEV,
Milli Məclisin deputatı

7 mart 2021-ci il, bazar

Xalqın məhəbbətini və inamını
qazanmaq böyük şərəfdir
vadlı tibbi kadrların yetişdirilməsi,
bu kateqoriyadan olan gənclərin
xaricdə təhsil almaları üçün hər
cür qayğı və diqqət göstərilir,
tədris xərcləri ödənilir.
Alman şairi Henrix Heyne
yazırdı ki, “millətlərin adətləri
müxtəlifdir, amma yaxşılıq hər
yerdə eynidir”. Çin filosofu
Konfutsi isə insanları xarakterizə
edərkən “ən yaxşı insan fərq
qoymadan həmişə yaxşılıq
edəndir”, – deyirdi. Mehriban
xanımın xeyirxah əməllərinin
coğrafiyası çox genişdir. Onun
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən xeyriyyə tədbirləri artıq
şoxdan sərhədləri aşaraq dünyanın bir çox ölkəsində reallığa
çevirib. 2007-ci ildə Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamda
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan
məktəbi Heydər Əliyev Fondunun
diqqətindən kənarda qalmayıb.
Məktəbə kompüter dəsti və dərs
vəsaitləri göndərilib. 2008-ci ilin
fevralında isə fondun “Təhsilə
dəstək” layihəsi çərçivəsində Pakistanın Müzəffərabad şəhərində
dağıdıcı zəlzələ nəticəsində
yararsız vəziyyətə düşən məktəb
yenidən tikilərək, yüksək səviyyəli
tədrisə imkan yaradan avadanlıqlarla təmin olunub. Azərbaycanın
birinci xanımının təşəbbüsü ilə Rusiyada, Gürcüstanda, Misirdə yeni
məktəb binaları tikilərək istifadəyə
verilib.
UNESCO və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Mehriban
xanımın şəxsi fəaliyyəti
və təşəbbüsü nəticəsində
Azərbaycan mədəniyyəti və
incəsənəti, onun ən layiqli
nümayəndələri artıq neçə illərdir
ki, dünyaya geniş planda tanıdılır, təqdim olunur. Qədim və
şərəfli tariximizin yadigarı olan
tarixi abidələrimizin bərpa olunub
gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün
əhatəli işlər aparılır. Xalqımızın

tarixi irsinin, incəsənətinin dünyanın bir parçası olduğunu sübut
etmək, Azərbaycanın dünyanın ən
qədim sivilizasiya mərkəzlərindən
biri olduğunu, Azərbaycan
mədəniyyətinin dünyaya sürətlə
inteqrasiya məramını sübut etmək
məqsədi ilə həyata keçirib.
Heydər Əliyev Fondu artıq neçə illərdir ki, ermənilər
tərəfindən xalqımızın başına
gətirilən faciələrin dünya xalqlarına çatdırılması istiqamətində
davamlı və əhatəli iş aparır.
Məsələn, erməni vandalizminin
mahiyyətinin əyanı sübutu olan
20-ci əsrin ən qəddar faciəsi
olan Xocalı qətliamı hər il Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
dünyanın əksər ölkələrində qeyd
edilməkdədir. Mehriban xanımın
birbaşa təşəbbüsü və dəstəyi ilə
keçirilən bu tədbirlərdə yaradıcı
insanların, rəssamların, sənət
adamlarının Xocalı faciəsindən
bəhs edən əl işlərindən ibarət
sərgilər təşkil olunur. Fotoşəkillər

xoşməramlı səfiri olmazdan
daha əvvəl dara düşən, köməyə,
himayəyə, yardıma ehtiyacı olan
insanların, belə demək olarsa,
bütövlükdə Azərbaycan xalqının
xoş məramlı səfiridir. O, həm də
xalqımıza məxsus milli-mənəvi
və tarixi dəyərlərin təkcə ölkə
daxilində deyil, bütövlükdə
dünya miqyasında qorunması,
öyrənilməsi və təbliği sahəsində
xüsusi xidmətləri olan mədəniyyət
səfiridir.
Arxasıza dayaq olmaqdan,
kimsəsizə kömək etməkdən, imkansıza əl tutmaqdan daha artıq
savab nə ola bilər?! Etiraf edək ki,
Mehriban xanım bu gün ölkəmizdə
ehtiyacı olan hər bir vətəndaşın
ümid yeri, güman yeridir. İnsanlar gözəl bilirlər ki, çətinliyə
düşənin, köməyə ehtiyacı olanın,
bir sözlə hər kəsin üz tutmağa
bir ünvanı var. Ona mehribanlıq göstərəcək, dərdinə pasiban
olacaq bir doğması var. Ona üz
tutanların nə zamansa naümid,

min illik tarixi abidələrinin tədqiqi,
arxeoloji qazıntıların aparılması üçün xüsusi diqqət göstərilir.
Min illərdir tarixin süzgəcindən
süzülüb gəlmiş, diqqətdən kənar
qalmış adət ənənələrimizə, musiqi
mədəniyyətimizə yenidən həyat
verilir. Belə bir deyim var, “əməlini
göstər, kim olduğunu deyim”.
Onun müdrik və məqsədyonlü
fəaliyyəti nəticəsində xoşniyyətli
xalqımız dünyaya geniş planda
təqdim oluna bilib.
Mehriban xanım xarici
ölkələrdəki unikal mədəniyyət
abidələrinin bərpası prosesində
də yaxından iştirak edir. Fransada Dünya Mədəni İrs Siyahısına
daxil edilmiş Versal sarayını,
Parisdə XIV əsrə aid Notr-Dam,
Strasburq Kafedral kilsələrinin,
İkinci Dünya müharibəsində
dağılmış Berlin şəhər sarayının,
həmçinin Vatikan arxivlərində
saxlanılan Azərbaycanın orta əsr
əlyazmalarının bərpa olunmasına
kömək edib. Heydər Əliyev Fondu
ilə Müqəddəs Arxeologiya üzrə
Papa Komissiyası arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumuna
əsasən, Fond Romanın Kapitoli
Muzeyində bərpa işlərinin həyata
keçirilməsinə də dəstək verib.
Mehriban xanım Əliyeva bütün
bu işləri xalqımızı dünyaya tanıtmaq, Azərbaycan mədəniyyətinin,

və sənədli filmlər nümayiş
etdirilərək insanlara bu faciə
barədə dəqiq bilgi verilir. Bunun
nəticəsidir ki, artıq bir neçə ölkə
20-ci əsrin ən dəhşətli, qanlı
faciəsi olan Xocalı qətliamını soyqırımı kimi tanıyıb. Bu, insanları
öz çürük ideyaları ilə zəhərləyən
erməni lobbisi üzərində parlaq
qələbənin sübutudur. Xeyirin, şər
üzərində qələbəsidir.
Biz bütün bunların nəticəsini
döyüş meydanında rəşadətli
Azərbaycan ordusunun, əsgər
və zabitlərimizin qəhrəmanlıqlar
göstərdiyi zaman bir daha hiss
etdik. 44 günlük Vətən müharibəsi
zamanı dünyanın ən nəhəng dini
mərkəzi olan Vatikanın Qarabağ
probleminin həllində obyektivliyin
tərəfdarı olduğunu ifadə etməsi,
neytrallığını qoruyub saxlaması,
İtaliya kimi nəhəng bir dövlətin
öz dostluğunu ifadə edərək
xalqımızın, dövlətimizin yanında
olması haqqın, ədalətin təntənəsi
kimi qəbul edilməlidir. Vətən
muharibəsi zamanı dost ölkə
Pakistanın hər an isti nəfəsini duyduq. Budur, siyasi uzaqgörənlik.
Budur, hay-küysüz xalq, millət
sevgisi. Öz xalqının, dövlətinin yolunda özünü sakit, səssizcə fəda
etmək qüdrəti.
Mehriban xanım Əliyeva
UNESCO və ISESCO-nun

peşiman olduğunu düşünmək belə
ədalətsizlik olar. Bu günədək bəlkə
də, minlərlə insan, məhz onun
qayğısı sayəsində müalicə alaraq
sağlamlığına qovuşub. Onun
vətən yolunda canlarını fəda etmiş
şəhidlərin ailələrinə göstərdiyi
qayğı və fədakarlıq sözlə ifadə
olunmayacaq dərəcədə böyükdür.
Qazilərimiz üçün ən son texnologiya ilə hazırlanmış protezlər,
yaradılan reabilitasiya mərkəzləri,
Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti
hesabına tikilən evlər, edilən
yardımlar görülən işlərin az bir
qismidir. Bir sözlə, insanlarımızın
dara düşüb, köməyə ehtiyac duyduğu hər yerdə Mehriban xanım
var, onun köməyi və şəfqəti var.
Şamaxıda zəlzələ olarkən dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev və
Mehriban xanım hətta mətbuat
nümayəndələrindən daha öncə
təbii fəlakət zonasına gedərək
zərərçəkənlərin ailələrində oldu,
əllərini onların çiyninə qoyaraq, dağılan evlərinin yerinə
daha gözəlini inşa etdirib onlara
verəcəklərini dedilər.
Dünya COVID-19 bəlası ilə üzüzə qalanda da Mehriban xanımın
xalqla bir olduğuna, sosial qayğıya
ehtiyacı olan təbəqənin yanında
olduğuna şahidlik etdik. Bu çətin
günlərdə Heydər Əliyev Fondu
əhalinin ehtiyacı olan təbəqələrinə

Xoşbəxt o insanlardır ki, onlara verilən ömrü təkcə özləri, ailələri, yaxınları üçün
yaşamırlar. Ömürlərini mənsub olduqları vətənin, xalqın xoş gələcəyinə həsr edə bilirlər.
Bu insanlar tutduğu vəzifəyə görə deyil, etdiyi əməllərə görə tanınır, sevilirlər. Onlar ən
yüsək vəzifəni, ən uca məqamı xalqa xidmətdə görürlər. Belələri bir evin, bir ailənin övladı
olmaqdan çıxıb, bütöv bir millətin övladı ola bilirlər.
Dünyada adını tarixin yaddaşına yazmağı, bununla da bir
millətin tarixi olmağı bacaran
xanımlar, xatunlar çox olub.
Azərbaycanın ilk qadın hökmdarı Tomris, orta əsrlərin mahir
diplomatı Sara xatun, planetimizin
yaxın keçmişinin parlaq simaları olan İndira Qandi, Marqaret
Tetçer, Benezir Buhutto, Hillari
Klinton, Angela Merkel tarixdə yer
alan xanım liderlərdir. Adları tarixə
düşmüş bu xanımlar nə qolun,
nə də zorun gücü ilə uğur əldə
ediblər, nə də tutduqları məqamı
kimlərsə onlara peşkəş edib. Bu
insanlar, sadəcə, ağılın, dərin
zəkanın, yüksək intellektin, gərgin

zəhmətin, xalqa olan hörmətin
və xalqın inamını qazanmağın
nəticəsində uğur əldə ediblər.
İnsan üçün ən böyük sərvət
mənsub olduğu xalqın hörmətini,
inamını, sevgisini qazanmaqdır.
İnsanların qəlbində ucalan sarayı
heç kimsə dağıda, yıxa bilməz.

Mehriban xanım Əliyeva da xeyirxah əməlləri ilə insanların qəlbində
özünə məskən salmağı bacaran,
dünyada ölkəsini tanıdan xanım
liderdir.
Heydər Əliyev Fonduna uğurla
rəhbərlik etməklə ulu öndərin
müəyyən etmiş olduğu yolla
getməyə üstünlük verən birinci xanım bu millətin istiqbalının elmdə,
təhsildə, bilikdə olduğunu, millətin
yüksəliş yoluna məhz bu rakusdan işıq salmağın mümkünlüyünü
yaxşı bildiyi üçün ölkəmizdə ilkin
olaraq məktəb və məktəbəqədər
uşaq müəssisələrinin tikintisinə
daha çox önəm veməyi üstün
tutdu. Məhz Mehriban xanımın

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə
Azərbayacanın ucqar kəndlərində
çoxsaylı yeni məktəblər tikilmiş,
yaxud da əsaslı şəkildə təmir
olunaraq, hər cür zəruri avadanlıqlarla, müasir idman qurğuları, trenajor zalları və tədris vasitələri ilə
təmin olunaraq məktəblilərimizin

ixtiyarına verilmişdir. Yeni idman meydançaları, uşaq, ailə
sağlamlıq mərkəzləri tikilərək
vətəndaşların xidmətinə verilib.
Ötən illər ərzində Heydər
Əliyev Fondu və Mehriban xanım
Əliyevanın fəaliyyətinin daha bir
prioritet istiqaməti xəstəxana və
polikilinikaların tikilməsi, təmirə
ehtiyacı olanların yenidən bərpası,
yeni sağlamlıq mərkəzlərinin
açılması olmuşdur. Heç kimə sirr
deyil ki, Mehriban xanımın qayğısı nəticəsində Bakı şəhərində,
respublikanın digər rayon və
şəhərlərində tikilib istifadəyə
verilən müasir və baxımlı arxitektura nümunəsi olan tibb

müəssələri əhaliyə xidmət göstərir.
Bu gün Azərbayacanın ən ucqar
rayonunun vətəndaşının belə
müayinə və müalicə üçün Bakıya
gəlməsinə lüzum yoxdur. Hər bir
vətəndaşımız yaşadığı rayonda diaqnostika olunub, yüksək
səviyyədə müalicə ala bilir. Sa-
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sovqat göndərib, yardımlar etdi.
Artıq neçə illərdir ki, Qurban,
Ramazan, Novruz bayramlarında aztəminatlı ailələri bayram
sovqatları ilə sevindirmək ənənə
halını alıb. Özü də Heydər Əliyev
fondu bu cür humanist tədbirləri
təkcə ölkəmizdə deyil, Pakistanda,
Somalidə və digər ölkələrdə də
həyata keçirməkdədir.
Səmimiyyəti, doğmalığı, xoş
rəftarı ilə insanların qəlbində
məskən salmağı bacaran
Mehriban xanım Əliyeva sadəliyin
zirvəsinə ucaldıqca, insanlığın,
müdrikliyin zirvəsini də fəth
etməyi bacara bilib. Elə belə
deməyiblər ki, dünyanın ən böyük
fatehi insanların qəlbini fəth
edib, orada yurd-yuva salmağı
bacaran insan ola bilər. Sadə
əmək adamlarının evlərinə qonaq
gedib ünsiyyət qurmaq, elin,
obanın qayğısını öyrənib dərdini
bilmək, insanlarımızda doğmalıq
hissini daha da gücləndirir.
Xalqın öz Prezidentinə, onun
ailəsinə sevgisni, güvənini artırır.
Azərbaycan dövlətinin böyük bir
ailə, Azərbaycan Prezidentinin isə
bu ailənin başçısı olmasına güclü
inam yaradır.
Milli adət-ənənələrə hörmət,
milli mənəvi dəyərləri uca tutmaq
baxımından da Mehriban xanımın
bir nümunə, bir örnək olduğu
inkarolunmazdır. Onun müqəddəs
ziyarətgahlara səfərləri, işğaldan
azad olunmuş torpaqlarda ilk
olaraq məscidlərimizi, milli
mənəvi baxımdan xüsusi rolu
olan Xüdafərin körpüsünü
ziyarət etməsi, Şamaxıda Pir
Ömər Sultan ziyarətgahında
olması, tarixi-mədəni yadigarların
öyrənilməsi, konservasiyası və
bərpası işinə dəstək verməsi
insanlar tərəfindən son dərəcə
yüksək dəyərləndirilməkdədir.
Tanrı insanları sevəndə, insan
Allaha layiqli bəndə olanda ulu
yaradan da onun mükafatını
əsirgəmir. İnsan nəinki bəndənin,
Allahın da sevimlisi ola bilir. Biz
qürurla deyə bilərik ki, xalq olaraq
Allahın sevimlisiyik. Bütün bunlara
görə tanrı bizi mükafatlandırdı.
Tariximizə Vətən müharibəsi kimi
düşən II Qarabağ müharibəsində
Müzəffər Ali Baş Komandanımızın
rəhbərliyi və rəşadətli Azərbaycan
Ordusunun şücaəti sayəsində
30 il işğal altında saxlanılan
torpaqlarımız azad olundu.
Bununla da xalqımızın xalqlar
arasında, dövlətimizin dövlətlər
arasında, ordumuzun ordular
arasında, Prezidentimizin, Ali Baş
Komandanımızın dünyanın siyasi
liderləri sırasında reytinqi göylərə
qalxmış oldu.
İnsan dünyaya bir dəfə
gəlir. Həyat da birtərəfli yol
kimidir. Geriyə dönüş yoxdur.
Gərək sənə verilən ömrü elə
yaşayasan, elə ömür sürəsən
ki, keçdiyin yola dönüb geri
baxanda peşman olmayasan.
Özün qalmasan da, izin qala. Nə
mutlu ki, arxanca gələnlər, şüurlu
həyatını bütünlüklə xalqına və
dövlətinə həsr edənlər, bu yolu
bir də keçmək istəyənlər xalqının
qəlbində əbədi olaraq öz abidəsini
ucaltmış bir insanın keçdiyini
bilmiş olsun.

Qafar CƏBIYEV,
tarix elmləri doktoru,
professor, Əməkdar jurnalist
Elşən QƏNI,
publisist
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7 mart 2021-ci il, bazar

Azərbaycan Respublikası İqtisadi
Şurasının növbəti iclası keçirilib

“Siyasi dialoqda qadınların rolu”
mövzusunda görüş keçirilib
 Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və
qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsi və Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı
ilə martın 6-da “Siyasi dialoqda qadınların rolu” mövzusunda
videokonfrans formatında tədbir keçirilib.

 Martın 5-də Azərbaycan Respublikası İqtisadi Şurasının
növbəti iclası keçirilib.
Nazirlər Kabinetinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
iclasın gündəliyində Şuranın iş planına

uyğun olaraq 2020-ci ilin yekunları üzrə
maliyyə sabitliyi hesabatı, bank sektorunun cari vəziyyəti və digər məsələlər

müzakirə olunub.
İqtisadi Şura tərəfindən ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin
olunması istiqamətində qərarlar qəbul
olunub və aidiyyəti qurumlara müvafiq
tapşırıqlar verilib.

Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren
fondları siyahısında ilk beşlikdə qərarlaşıb
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondu (ARDNF) dünyanın ən şəffaf suveren
fondları siyahısında ilk beşlikdə qərarlaşıb.

ARDNF-in İctimaiyyətlə
əlaqələr departamentindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən
uğurlu neft strategiyasının
önəmli tərkib hissəsi kimi
neft və qaz gəlirlərinin indiki
və gələcək nəsillər arasında
ədalətli bölgüsünün təmin
edilməsi məqsədilə yaradılan Dövlət Neft Fondu
fəaliyyətə başladığı müddətdən
bəri ölkənin sosial-iqtisadi
həyatında önəmli rol oynamaqla bərabər, vəsaitlərin idarə
edilməsi, idarəçilik, institusional quruculuq, hesabatlılıq və
şəffaflıq kimi istiqamətlərdə
beynəlxalq səviyyədə örnək
qurum kimi tanınaraq ən ali
mükafatlara layiq görülüb və
ölkəmizin nüfuzunun yüksək
səviyyədə qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli töhfə verib.
Suveren fondların şəffaflıq
və hesabatlılıq istiqamətində
fəaliyyətinin dəyərləndirməsini
həyata keçirən Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə ABŞ-ın nüfuzlu
Peterson İnstitutunun (PIIE)
tərtib etdiyi və cari ilin fevral
ayında nəşr olunan 2019-cu
il üzrə Suveren Fondların
Şəffaflıq və Hesabatlılıq üzrə
qiymətləndirmə cədvəlində
Dövlət Neft Fondu 64 suveren
fond arasında 92 xal toplayaraq 5-ci yerdə qərarlaşıb.
2019-cu il üzrə
qiymətləndirmə cədvəli qlobal

suveren fondların vəsaitlərinin
idarə edilməsi, idarəçilik,
dayanıqlılıq, şəffaflıq və
hesabatlılıq, eləcə də Santyaqo Prinsiplərinin tətbiqi
kimi müxtəlif istiqamətlərin
dəyərləndirilməsi əsasında
formalaşmışdır. ARDNF 2019cu il üçün qiymətləndirmədə
hər bir kateqoriya üzrə demək
olar ki, maksimuma yaxın bal
toplayıb.
Beynəlxalq İqtisadiyyat
üzrə Peterson İnstitutu, eyni
zamanda, suveren fondlar
üçün vahid beynəlxalq standartlar toplusu olan Santyaqo
Prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı da
qiymətləndirmə cədvəli tərtib
edib. Bu cədvəl 24 Santyaqo
Prinsipindən suveren fondların qiymətləndirmə cədvəlinə
uyğun gələn 16 prinsipin
tətbiqi və eləcə də onların
elementlərin dəyərləndirilməsi
əsasında formalaşıb. Dövlət
Neft Fondu Santyaqo
Prinsiplərinin tətbiqi üzrə
qiymətləndirmə cədvəlində də
5-ci mövqedə qərarlaşıb.
ABŞ-ın Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu
1981-ci ildə təsis edilib və bu
qurum özəl və qeyri-kommersiya təşkilatı olub beynəlxalq
iqtisadiyyatın araşdırılması sahəsində ixtisaslaşıb.
Birləşmiş Ştatların ən nüfuzlu
universitetlərindən biri sayılan
Pensilvaniya Universitetinin
Beynəlxalq elmlər şöbəsinin
rektoru Ceyms Makqann
tərəfindən hazırlanmış 2020-ci

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə
31 siyasi partiyanı (Yeni Azərbaycan
Partiyası, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Partiyası, Demokratik İslahatlar Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Milli Cəbhə
Partiyası, Azərbaycan Ümid Partiyası,
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, AĞ
Partiyası, Azərbaycan Naminə Alyans
Partiyası, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası,
Vəhdət Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Azərbaycan Sosial Rifah
Partiyası, Gələcək Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası,
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası,
Müasir Müsavat Partiyası, Milli Dirçəliş
Hərəkatı Partiyası, Azərbaycan Kommunist Partiyası, Aydınlar Partiyası,
Müstəqil Xalq Partiyası, Milli Həmrəylik
Partiyası, Yeni Zaman Partiyası, Ədalət
Partiyası, Birlik Partiyası, Azərbaycan
Təkamül Partiyası, Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası, Cümhuriyyət
Xalq Partiyası, Müsavat Partiyası,
Azərbaycan Xalq Partiyası) təmsil edən
50-dən çox qadın iştirak edib.
Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin
müdiri Ədalət Vəliyev görüşdə iştirak
edən qadınları Prezident İlham Əliyevin
adından 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar
Günü münasibətilə təbrik edib və ölkə
rəhbərliyinin siyasi dialoqun təşviqində
qadınların daha fəal roluna ümid
bəslədiyini bildirib.
Dövlətin, həmçinin ictimai təfəkkürün

inkişafında qadınların rolu kontekstində
tarixə ekskurs edən şöbə müdiri tarixi
ənənələrin parlaq davamçısı olan
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dünya
siyasi arenasında öz sözünü deyən
müasir dünyamızın ən nüfuzlu qadınları
sırasında öncül yer tutduğunu vurğulayıb, onun müstəqil Azərbaycanın
aparıcı qadın qüvvəsinin siması olmaqla, qadın hərəkatını canlandırdığını,
bu istiqamətdə məzmun etibarilə yeni,
müasir mərhələ açdığını qeyd edib.
Azərbaycanın beynəlxalq təşəbbüsləri
və uğurları kontekstində Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi və bilavasitə
iştirakı ilə həyata keçirilən humanitar
xarakterli, habelə multikulturalizm,
mədəniyyətlərarası dialoq, tolerantlıq və
bu kimi digər inteqrativ məzmunlu qlobal
layihələrin dünya ictimaiyyəti tərəfindən
rəğbətlə qarşılandığı diqqətə çatdırılıb.
Sonra Administrasiya rəsmisi
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
ölkədə reallaşdırılan sistemli islahatlar,
həmçinin siyasi dialoq mühitinin təşviqi
istiqamətində görülmüş işlər haqqında
məlumat verib. Siyasi proseslərdə iştirak
edən tərəflər arasında sağlam və etibarlı
münasibətlərin qorunmasında qadınların əvəzolunmaz rolunun, vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının daha fəal mövqe
tutmalarının vacibliyini qeyd edib.
Görüşdə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Bahar Muradova “Qadınlar siyasi

həmrəylik uğrunda”, Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
Fatma Yıldırım “Qadınların demokratik
parlament ənənələrinin inkişafında
rolu və siyasi dialoqa töhfələri”, Dilarə
Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının
Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri (Müsavat
Partiyasının üzvü) Novella Cəfərova
“Vətən müharibəsi və insan hüquqları”,
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının
sədri Əsli Kazımova “Siyasi proseslərdə
qadınların iştirakı”, Hüquq müdafiəçisi
İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun
Müdafiəsi İctimai Birliyinin rəhbəri (Müsavat Partiyasının üzvü) Səidə Qocamanlı “Qadınların qərar qəbuletmədə
rolu”, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının
üzvü (Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin
sədri) Tənzilə Rüstəmxanlı “Vətən
müharibəsində qəhrəman qadınlar”,
Azərbaycan Ümid Partiyası sədrinin müavini Tamilla Qulami “Qadınlar barış və
dialoq təbliğatçılarıdırlar”, Azərbaycan
Milli İstiqlal Partiyasının fəalı Ceyran
Ənsər “Siyasi dialoq mədəniyyətinin
inkişafı”, Ana Vətən Partiyası sədrinin
müavini Günay Ağamalı “Siyasi dialoqun zərurəti: mövcud vəziyyət və
perspektivlər”, Milli Cəbhə Partiyasının
fəalı Almaz Məmmədova “Təhsildən
kənar qalan qadınlar: mövcud
problemlər və çıxış yolları” və iştirakı” və
Gələcək Azərbaycan Partiyası Qadınlarla iş üzrə sədrinin müavini Tovuz
Soltanova “İctimai sektorda qadınların
fəaliyyəti və inkişaf yolu” mövzuları üzrə
məruzələrlə çıxış ediblər.
Sonda Administrasiya rəsmisi
ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal
mövqe tutmuş qadınların bundan sonra
da dövlətin inkişafında və cəmiyyətdə
yaşanan həmrəylik mühitinin qorunmasında öz bilik və bacarıqlarının
əsirgəməyəcəklərində əminliyini bildirib.

Diplomatik korpus nümayəndələri Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının tikintisinin gedişi ilə tanış olublar
AZƏRTACın məlumatına
görə, diplomatlara Azərbaycan
Prezidenti
İlham Əliyev
tərəfindən yenicə
əsası qoyulmuş
hava limanında
görüləcək işlər
barədə məlumat
verilib. Bildirilib
ki, tikinti işlərinə
Azərbaycanın
xarici tərəfdaşları
da fəal surətdə
cəlb olunub.

il “Global Go to Think Tank
Index” hesabatına əsasən,
Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə
Peterson İnstitutu ABŞ-ın bir
nömrəli “Think Tank”ı statusunu qazanıb və eləcə də
2020-ci il üzrə dünya “beyin
mərkəzləri” reytinqində 9-cu
mövqedə qərarlaşıb. Eyni
zamanda, PIIE 2016-2019-cu

illər üzrə dünyada Beynəlxalq
İqtisadi Siyasət üzrə ən
mükəmməl beyin mərkəzi
sayılır və bu institut, eləcə də
2020-ci ildə ən mükəmməl
idarəçilik kateqoriyasında birincilik statusuna malikdir.
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Diplomatik korpus
nümayəndələri Füzuliyə səfər
çərçivəsində Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının tikintisinin
gedişi ilə tanış olublar.

Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Füzuli rayonunun
işğaldan azad olunmuş Merdinli kəndində olublar

 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən,
martın 6-da ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələrinin
işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri təşkil edilib. Səfərin məqsədi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin qədim yurd yerlərimizdə törətdiyi
vəhşiliklər və cinayət əməlləri ilə tanış olmaqdır.
AZƏRTAC xəbər verir ki, diplomatları
və hərbi attaşeləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının xarici siyasət
məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Birinci vitse-prezidentin köməkçisi
Elçin Əmirbəyov, xarici işlər nazirinin
müavini, ADA Universitetinin rektoru
Hafiz Paşayev və başqaları müşayiət
ediblər.
Azərbaycandakı diplomatik korpusun

rəhbərləri, hərbi attaşelər və jurnalistlər
Ermənistan işğalından azad olunmuş
Füzuli rayonunun Merdinli kəndinə gəlib,
buradakı məscidin hazırkı vəziyyəti ilə
tanış olublar.
Erməni vəhşiliyi barədə məlumat
verən Prezidentin köməkçisi Hikmət
Hacıyev qeyd edib ki, Merdinli kəndinə
səfərin əsas səbəblərindən biri bu
kəndin dağıdılması ilə yanaşı, kənddəki
tarixi məscidin məhv edilməsini

göstərməkdir: “Digər işğal edilmiş
ərazilərdə şahid olduğumuz kimi, burada
da görürük ki, bu məsciddən də heyvanların, donuzların saxlanması üçün
istifadə edilib. İndiyə qədər səfər edilən
kəndlərdə yaşayış yerlərində də görmüsünüz, daş-daş üstündə qalmayıb.
Bütün bunlar vandalizmin göstəricisidir.
Məscidin dağıdılması ilə yanaşı,
onun təhqir edilməsi bütün dinlərdə
qəbuledilməzdir. Bu, Azərbaycan xalqına, həmçinin müsəlmanların hisslərinə
təhqirdir”.
Prezidentin köməkçisi əlavə edib
ki, digər ərazilər kimi, bu kəndin ərazisi
də piyadalar və tankəleyhinə minalarla kütləvi şəkildə çirkləndirilib: “Bu
ərazilərin təmizlənməsi üçün ANAMA
tərəfindən iş aparılır, lakin 10 noyabr
bəyanatından bu günə kimi 50-dən çox
azərbaycanlı mülki şəxs və hərbçi bu
minaların qurbanı olub”.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 6 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası,
monitorinqi və qiymətləndirilməsi qaydası
1. Ümumi müddəalar
1.1. Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası,
monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası
(bundan sonra – Qayda) “Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 879 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya Mərkəzinin Nizamnaməsində
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli
990 nömrəli Fərmanının 2.2-ci bəndinə uyğun olaraq
hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qayda dövlət proqramlarının,
strategiyaların, milli fəaliyyət planlarının,
konsepsiyaların və bu kimi digər sənədlərin (bundan
sonra – dövlət proqramı) tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi məsələlərini tənzimləyir.
1.3. Dövlət proqramı ölkənin sosial-iqtisadi
inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin prioritetlərinə və
məqsədlərinə nail olunmasını təmin edən, vəzifələrinə,
icra müddətlərinə, icraçılarına və resurslarına görə
bir-biri ilə qarşılıqlı şəkildə uyğunlaşdırılmış tədbirlər
kompleksindən ibarət və dövlət siyasətinin alətlərini
özündə birləşdirən strateji planlaşdırma sənədidir.
1.4. Dövlət orqanlarının, dövlət mülkiyyətində olan
və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus
olan hüquqi şəxslərin və dövlətin adından yaradılan
publik hüquqi şəxslərin (bundan sonra – dövlət orqanı
(qurumu) birbaşa səlahiyyətlərinə aid edilən vəzifələr
dövlət proqramında tədbir kimi müəyyənləşdirilə
bilməz.
1.5. Bu Qayda dövlət investisiya proqramlarının,
həmçinin dövlətin təhlükəsizliyi baxımından dövlət sirri
hesab edilən proqramların tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi fəaliyyətinə şamil edilmir.
1.6. Bu Qaydada istifadə olunan əsas anlayışlar
aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.6.1. monitorinq – dövlət proqramı üzrə
məlumatların sistemli toplanması yolu ilə həmin
dövlət proqramında qarşıya qoyulmuş məqsədlər üzrə
görülmüş işlərin və əldə olunmuş nəticələrin müəyyən
edilmiş müddətlərdə nəzərdən keçirilməsi;
1.6.2. qiymətləndirmə – dövlət proqramının
icrasının və nəticələrinin sistemli və obyektiv ölçülməsi
və dövlət proqramında qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
yerinə yetirilməsi və məqsədlərə nail olunması
səviyyəsinin, səmərəliliyinin, effektivliyinin, yekun
nəticələrinin, uyğunluğunun və davamlılığının müəyyən
edilməsi;
1.6.3. dövlət proqramının layihəsini hazırlayan
orqan (qurum) – fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq, bu Qaydanın tələbləri nəzərə alınmaqla, dövlət
proqramının layihəsini hazırlayan dövlət orqanı
(qurumu);
1.6.4. monitorinq və qiymətləndirmə orqanı
(qurumu) – bu Qaydaya uyğun olaraq dövlət
proqramlarının monitorinqini və qiymətləndirilməsini
həyata keçirən orqan (qurum);
1.6.5. əlaqələndirici orqan (qurum) – dövlət
proqramlarının icrasının əlaqələndirilməsini təmin
etmək məqsədilə həmin proqramların təsdiq edildiyi
hüquqi aktlarla müəyyən olunan dövlət orqanı
(qurumu);
1.6.6. tədbir – dövlət proqramı çərçivəsində
nəticələrə nail olmaq üçün maliyyə vəsaiti, texniki
yardım və digər resurslar cəlb olunmaqla həyata
keçirilən fəaliyyət;
1.6.7. resurslar – dövlət proqramı ilə müəyyən
edilmiş tədbirlərin icrası məqsədilə istifadə edilən
maliyyə, insan resursları və digər resurslar;
1.6.8. ilkin nəticələr – dövlət proqramı ilə müəyyən
edilmiş tədbirlərin icrasının ilkin göstəriciləri;
1.6.9. aralıq nəticələr – dövlət proqramı ilə
müəyyən edilmiş tədbirlərin ilkin nəticələrinin
qısamüddətli və ortamüddətli dövrdə yarada biləcəyi və
ya yaratdığı təsirlər;
1.6.10. yekun nəticələr – dövlət proqramı ilə
müəyyən edilmiş tədbirlərin icrasının son göstəriciləri;
1.6.11. effektivlik – dövlət proqramının məqsəd
və hədəflərinə hansı dərəcədə nail olunduğunu və ya
olunacağını əks etdirən qiymətləndirmə meyarı;
1.6.12. səmərəlilik – dövlət proqramının icrası
məqsədilə sərf edilən resursların nəzərdə tutulan
nəticələrə çevrilmə dərəcəsini ölçən qiymətləndirmə
meyarı;
1.6.13. uyğunluq – dövlət proqramının
məqsədlərinin müəyyən edilmiş hədəf göstəricilər
çərçivəsində ehtiyaclara və ya prioritetlərə cavabvermə
dərəcəsinin qiymətləndirilməsi meyarı;
1.6.14. indikator – dövlət proqramı üzrə əldə
edilmiş nəticələrin sadə və etibarlı üsulla ölçülməsinə
imkan verən, dövlət proqramının tətbiqi nəticəsində
yaranmış dəyişiklikləri əks etdirən, habelə icraçı
orqanların (qurumların) fəaliyyətinin nəticələrini
qiymətləndirməyə kömək edən kəmiyyət və ya
keyfiyyət göstəriciləri;
1.6.15. maraqlı tərəflər – dövlət proqramının
icrasında və ya onun qiymətləndirilməsində birbaşa,
yaxud dolayısı ilə maraqlı olan dövlət orqanları
(qurumları), fiziki və hüquqi şəxslər;
1.6.16. hədəf qrupu – dövlət proqramının
nəticələrindən faydalanması nəzərdə tutulan dövlət
orqanları (qurumları), fiziki və hüquqi şəxslər.
2. Dövlət proqramının tərtibi və təsdiqi
2.1. Dövlət proqramının tərtibi ölkənin sosialiqtisadi inkişafının əsas istiqamətləri və prioritetləri, bu
Qaydanın tələbləri nəzərə alınmaqla, habelə aidiyyəti
dövlət orqanlarının (qurumlarının) öz strateji planlarına
uyğun olaraq texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış
təklifləri əsasında müvafiq dövlət proqramının
layihəsinin hazırlanması prosesini nəzərdə tutur.
2.2. Dövlət proqramının layihəsinin hazırlanması
zamanı müvafiq sahələrdə həyata keçirilən ölkə
əhəmiyyətli layihələrin məqsəd və vəzifələri, eləcə də
proqramın tətbiqinin digər sahələrə olan təsiri nəzərə
alınır.
2.3. Dövlət proqramının layihəsi hazırlanan
zaman aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə
məsləhətləşmələr aparılmalı, habelə “İctimai iştirakçılıq
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq dövlət proqramının ictimai dinləmə və
müzakirələrin aparılması təmin edilməlidir.
2.4. Dövlət proqramının strukturu aşağıdakı
bölmələrdən ibarət olmalıdır:
2.4.1. qısa xülasə – dövlət proqramında qeyd
edilmiş mühüm məsələlərin icmalının təsviri;
2.4.2. qlobal trendlər – dövlət proqramının aid
olduğu sahə üzrə müşahidə edilən başlıca istiqamətlər,
bu sahədə gözlənilən əsaslı dəyişikliklər və onların
Azərbaycan Respublikasına potensial təsirlərinin təsviri;
2.4.3. mövcud vəziyyətin təhlili – dövlət
proqramının əhatə edildiyi sahə üzrə ölkəmizdə mövcud
vəziyyət və görülmüş işlərlə bağlı qısa məlumat,
proqramın hazırlanmasını zəruri edən məsələlərin,

bu istiqamətdə aparılmış təhlillərin və əldə edilmiş
nəticələrin ümumiləşdirilmiş təsviri;
2.4.4. hədəf göstəricilər – dövlət proqramının
əhatə etdiyi dövr üzrə nail olunması əsas kimi
müəyyənləşdirilmiş göstəricilər;
2.4.5. məqsədlər – dövlət proqramı üzrə
müəyyənləşdirilən hədəf göstəricilərə nail olunması
üçün qarşıya qoyulmuş hədəflərin təsviri;
2.4.6. prioritet istiqamətlər – məqsədlərin
reallaşdırılması üzrə həyata keçiriləcək konkret
tədbirlərin, əldə ediləcək nəticələrin, tələb olunan
resursların təsviri;
2.4.7. maliyyələşdirmə mexanizmləri – dövlət
proqramı üzrə müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olmaq
üçün müəyyənləşdirilmiş vəsaitin həcminin və həmin
vəsaitin təmin edilmə mənbələrinin təsviri;
2.4.8. tədbirlər planı – dövlət proqramı üzrə
müəyyən olunan hər bir tədbir üzrə icraçıların (əsas
və digər icraçıların) və icra müddətlərinin, habelə hər
bir prioritet istiqamət üzrə gözlənilən nəticə və nəticə
indikatorlarının qeyd olunduğu planın təsviri.
2.5. Bu Qaydanın 2.4.3-cü yarımbəndinə uyğun
olaraq müvafiq sahə üzrə mövcud vəziyyətin təhlilində
aşağıdakı metodlardan istifadə edilə bilər:
2.5.1. rəqabət üstünlüyü – müvafiq sahəyə rəqabət
üstünlüyü verən xüsusiyyətlərin aşkar edilməsi
istiqamətində təhlillər aparılması;
2.5.2. tələb bazarlarının təhlili – rəqabət üstünlüyü
aşkar edilmiş sahə üzrə gələcəkdə satış bazarlarının
formalaşdırılması istiqamətində əsas tələb bazarlarının
müəyyən edilməsi üçün təhlillər aparılması;
2.5.3. diaqnostik təhlil – müvafiq sahədə dəyər
zənciri üzrə problemlərin və onların mümkün həlli
yollarının aşkarlanması istiqamətində təhlillər
aparılması;
2.5.4. GZİT (Güclü və Zəif tərəflər, İmkanlar və
Təhlükələr) təhlil – müvafiq sahənin güclü və zəif
tərəflərinin aşkar edilməsi, imkanların və təhlükələrin
müəyyənləşdirilməsi.
2.6. Dövlət proqramı hazırlanarkən müvafiq sahə
üzrə mövcud vəziyyətin təhlilində, həmin proqramın
predmeti nəzərə alınmaqla, bu Qaydanın 2.5-ci bəndi
ilə müəyyən edilən metodlarla yanaşı, beynəlxalq
təcrübədə tətbiq olunan digər metodlardan istifadə edilə
bilər.
2.7. Dövlət proqramı hazırlanarkən müvafiq sahə
üzrə mövcud vəziyyətin təhlili və beynəlxalq təcrübənin
araşdırılması vasitəsilə həmin sahə üzrə problemlər
müəyyən edildikdən sonra hədəf göstəricilər, həmin
hədəf göstəricilərə çatmaq üçün qarşıya qoyulan
məqsədlər müəyyənləşdirilir.
2.8. Dövlət proqramının hədəfləri müəyyən
edilərkən ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının proqnoz
göstəriciləri, həmçinin həyata keçiriləcək tədbirlərin
mümkünlüyü nəzərə alınmalıdır.
2.9. Bu Qaydanın 2.7-ci bəndinə uyğun olaraq
müəyyənləşdirilən məqsədlərə nail olmağa xidmət edən
prioritet istiqamət aşağıdakı strukturda tərtib edilir:
2.9.1. əsaslandırma – müvafiq istiqaməti
prioritetləşdirən əsas səbəblərin, mövcud problemlərin,
habelə çatışmazlıqların təsviri;
2.9.2. görüləcək tədbirlər – dövlət proqramı ilə
müəyyən edilmiş icra müddəti çərçivəsində prioritet
istiqamət üzrə həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlərin
adı və təsviri;
2.9.3. gözlənilən nəticə və nəticə indikatorları
– prioritet istiqamət üzrə gələcəkdə səmərəliliyin
ölçülməsi məqsədilə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş
nəticə indikatorları və prioritet istiqamət tədbirlərinin
icrası nəticəsində həmin indikatorlar üzrə əldə olunması
gözlənilən hədəf göstəricilər;
2.9.4. gözlənilən risklər və onların
neytrallaşdırılması tədbirləri – prioritet istiqamət üzrə
müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin icrası prosesində qarşıya
çıxa biləcək əsas risk faktorları və onların təsirlərinin
aradan qaldırılması məqsədilə həyata keçirilməli olan
tədbirlərin təsviri;
2.9.5. tələb olunan vəsait (uyğun olduqda) –
prioritet istiqamət üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrasına tələb edilən vəsaitin məbləği;
2.9.6. investisiya imkanları (uyğun
olduqda) – prioritet istiqamət çərçivəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrası prosesində özəl sektor üçün
yaranan biznes imkanları.
2.10. Bu Qaydanın 2.9.3-cü yarımbəndinə uyğun
olaraq nəticə indikatorları hazırlanan zaman “ilkin
nəticələr”ə, “aralıq nəticələr”ə və “yekun nəticələr”ə
münasibətdə hər bir göstəricinin xüsusiyyətinə uyğun
olaraq, baza ili, baza ili üzrə göstərici və həmin
göstərici barədə məlumatın əldə edilməsi mənbələri
müəyyənləşdirilir.
2.11. Baza ili üzrə göstəricilər əsas götürülməklə,
dövlət proqramının əhatə etdiyi dövr çərçivəsində “ilkin
nəticələr”ə münasibətdə illik əsasda, “aralıq nəticələr”ə
münasibətdə dövlət proqramının icra müddətinin
yarı dövrünün sonunda (bu dövrdə prioritetin icra
müddəti bitərsə – həmin dövrdə), “yekun nəticələr”ə
münasibətdə isə dövlət proqramının yekunu üzrə hədəf
göstəricilər müəyyən edilir.
2.12. Dövlət proqramının tədbirlər planı və müvafiq
tədbirlərin əsas və digər icraçıları aidiyyəti dövlət
orqanlarının (qurumların) fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun olaraq müəyyənləşdirilir (1 nömrəli əlavə).
2.13. Bu Qaydaya uyğun olaraq dövlət proqramının
tərtib edilməsi prosesinə beynəlxalq təşkilatlar,
qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət və özəl sektor
nümayəndələri, müstəqil ekspertlər və digər maraqlı
tərəflər cəlb oluna bilər.
2.14. Dövlət proqramının layihəsini hazırlayan
dövlət orqanı (qurumu) dövlət proqramının layihəsini
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Qanununun və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust
tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının
hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında
Əsasnamə”nin 2.12-ci bəndinin tələblərini nəzərə
almaqla hazırlayır və Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə təqdim edir.
2.15. Dövlət proqramının layihəsinə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən baxılır
və bu Qaydanın 2.14-cü bəndində göstərilən normativ
hüquqi aktların tələblərinə riayət etməklə təsdiq
olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim edilir.
2.16. Dövlət proqramı, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndinə
uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
hüquqi aktları ilə təsdiq edilir.
3. Dövlət proqramının icrası
3.1. Dövlət proqramının icrası qarşıya qoyulmuş
məqsədlərə nail olunması, dövlət proqramında nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin həmin dövlət proqramında nəzərdə
tutulan maliyyələşdirmə mənbələri hesabına icraçılar

tərəfindən tam və vaxtında yerinə yetirilməsidir.
3.2. Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti
əlaqələndirici orqan (qurum) həyata keçirir.
3.3. Dövlət proqramının icrasının səmərəli təşkili
məqsədilə əlaqələndirici orqanın (qurumun) rəhbərliyi
ilə həmin dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin əsas və digər icraçısı olan orqanların
(qurumların) nümayəndələrindən ibarət işçi qrup
yaradılır.
3.4. Bu Qaydanın 3.3-cü bəndinə uyğun olaraq
yaradılan işçi qrupun ildə ən azı bir dəfə iclası keçirilir
və icra prosesində qarşıya çıxan əsas problemlərin həlli
istiqamətində fikir mübadiləsi aparılır.
3.5. Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icrasının təşkili məqsədilə prioritet
istiqamətlər və (və ya) tədbirlər (bundan sonra –
prioritet istiqamətlər) üzrə alt işçi qruplar yaradıla bilər.
3.6. Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icra vəziyyəti və nəticələri barədə aidiyyəti
dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən illik hesabatlar
hazırlanır və təsdiqedici sənədlərlə birlikdə hər il
yanvarın 20-dək əlaqələndirici orqana (quruma) təqdim
edirlir.
3.7. Əlaqələndirici orqan (qurum) bu Qaydanın
3.6-cı bəndinə uyğun olaraq təqdim edilmiş məlumatları
ümumiləşdirərək təhlil edir və hazırladığı hesabatı
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir.
4. Dövlət proqramının monitorinqi və
qiymətləndirilməsi
4.1. Dövlət proqramının monitorinqini və
qiymətləndirilməsini həyata keçirəcək monitorinq
və qiymətləndirmə orqanı (qurumu) dövlət proqramı
təsdiq edilən zaman müəyyən edilir. Əlaqələndirici
orqan (qurum) dövlət proqramları üzrə monitorinq və
qiymətləndirmə orqanı (qurumu) kimi müəyyən edilə
bilməz.
4.2. Dövlət proqramının monitorinqi və
qiymətləndirilməsi prosesinə yerli və ya beynəlxalq
ekspertlər cəlb oluna bilərlər.
4.3. Monitorinq və qiymətləndirmə orqanı
(qurumu) dövlət proqramının monitorinqini və
qiymətləndirilməsini apararkən əlaqələndirici orqanla
(qurumla), habelə müvafiq prioritetlər üzrə əsas və digər
icraçı orqanlarla (qurumlarla) əməkdaşlıq edə bilər.
4.4. Dövlət proqramının monitorinqinin nəticələri
monitorinq və qiymətləndirmə orqanının (qurumunun)
tərtib etdiyi illik hesabatda öz əksini tapır.
4.5. Dövlət proqramının monitorinqi bu Qaydanın
3.6-cı bəndinə uyğun olaraq əlaqələndirici orqanda
(qurumda) toplanaraq monitorinq və qiymətləndirmə
orqanına (qurumuna) təqdim edilən hesabatların
və təsdiqedici sənədlərin əsasında tədbirlərin icra
vəziyyətinin və nəticələrinin illik monitorinqi
formasında aparılır.
4.6. Dövlət proqramları üzrə icra vəziyyətinin
monitorinqi bu Qayda ilə müəyyən edilən
metodologiyaya əsasən aparılır və monitorinqin
nəticələrinə dair hesabat tərtib olunur (2 və 3 nömrəli
əlavələr).
4.7. Dövlət proqramı üzrə nəticələrin monitorinqi
dövlət proqramının nəticə indikatorları üzrə müəyyən
edilmiş hədəf göstəricilərin və əldə edilmiş faktiki
göstəricilərin müqayisəsi əsasında aparılır və dövlət
proqramının nəticələrinin monitorinqi üzrə hesabat
tərtib olunur (4 nömrəli əlavə).
4.8. Dövlət proqramının icra vəziyyətinin və
nəticələrinin monitorinqi zamanı təqdim edilmiş
hesabatların təhlili aparılır və məlumatlar müvafiq
dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələri ilə
müzakirələr əsasında dəqiqləşdirilir. Bu zaman müvafiq
dövlət orqanlarından (qurumlarından) tədbirlərin
icra vəziyyəti barədə əlavə məlumatlar və təsdiqedici
sənədlər istənilə bilər.
4.9. Dövlət proqramının icrasının bu Qaydaya
uyğun monitorinqi həmin dövlət proqramının icrasına
dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin təyinatına uyğun
və səmərəli xərclənməsinin dövlət maliyyə nəzarəti
qaydasında yoxlanılmasını, habelə qanunvericiliyin
icrasına nəzarət və icra intizamının təmin edilməsi
çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası tərəfindən dövlət nəzarəti
tədbirlərinin həyata keçirilməsini, icra hakimiyyəti
orqanlarının və dövlət qurumlarının fəaliyyətinin,
onların həyata keçirdikləri layihələrin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsini istisna etmir.
4.10. Dövlət proqramının icra vəziyyətinin və
nəticələrinin monitorinqi aparılarkən dövlət proqramının
həyata keçirilməsi üzrə əsas icraçı olan dövlət
orqanlarının (qurumlarının) hər birinin fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi də aparılır və bu məqsədlə onların
reytinqi hesablanır.
4.11. Dövlət proqramının qiymətləndirilməsi zamanı
müvafiq sahə üzrə proqramda nəzərdə tutulan tədbirin
həyata keçirilməsindən əvvəlki göstəricilərlə faktiki
göstəricilər müqayisə edilir və səmərəlilik hesablanır.
4.12. Dövlət proqramının qiymətləndirilməsi dövlət
proqramının icrası və onun yekunlaşması mərhələsində
aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:
4.12.1. dövlət proqramının qiymətləndirilməsinə
hazırlıq – monitorinq və qiymətləndirmə orqanı (qurumu) tərəfindən effektivliyin, uyğunluğun və səmərəliliyin müəyyən olunmasına imkan verən qiymətləndirmə
suallarının əlaqələndirici orqanın (qurumun) rəyi nəzərə
alınmaqla tərtib olunması;
4.12.2. dövlət proqramının qiymətləndirilməsi
planı – bu Qayda ilə müəyyən edilən forma üzrə qiymətləndirmə planının hazırlanması (5 nömrəli əlavə);
4.12.3. dövlət proqramının qiymətləndirilməsi
üzrə hesabat və tövsiyələrin hazırlanması – dövlət
proqramının qiymətləndirilməsi üzrə qiymətləndirmə
hesabatının və müvafiq tövsiyə sənədinin hazırlanması.
4.13. Dövlət proqramının qiymətləndirilməsi
dövlət proqramının icra müddətinin yarısı bitdikdən
və ya dövlət proqramının icrası yekunlaşdıqdan sonra
aparılır. İcra müddəti 3 (üç) il və daha az olan dövlət
proqramının qiymətləndirilməsi yalnız həmin proqram
yekunlaşdıqdan sonra aparılır.
4.14. Dövlət proqramının icra vəziyyətinin və
nəticələrinin monitorinqi üzrə hesabat ildə bir dəfə,
qiymətləndirilməsi üzrə hesabat isə bu Qaydanın
4.13-cü bəndi ilə müəyyən olunmuş müddət bitdikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
edilir.
4.15. Dövlət proqramının yekun qiymətləndirilməsi
üzrə hesabat Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim edildikdən sonra bir ay müddətində monitorinq
və qiymətləndirmə orqanının (qurumunun), habelə
əlaqələndirici orqanın (qurumun) rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilərək ictimaiyyətə açıqlanır.

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”na 1 nömrəli əlavə

Dövlət proqramının tədbirlər planı
Əsas icraçı
orqan
(qurum)

Tədbirin adı

Digər
icraçılar

İcra
müddəti*

Nəticə indikatorları
ilkin nəticələr aralıq nəticələr yekun nəticələr

Prioritet 1.
Tədbir 1.1. ……
Alt tədbir 1.1.1**..
Alt tədbir 1.1.2**..
Tədbir 1.2. ...
Tədbir 1.3. …
* İcra müddəti ən azı illik əsasda tərtib edilməlidir.
** Tədbirlər üzrə alt tədbirlər də müəyyənləşdirilə bilər.

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”na 2 nömrəli əlavə

Dövlət proqramının icra vəziyyətinin
monitorinqi üzrə metodologiya
1. Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin
icra vəziyyətinin monitorinqi məqsədilə məlumatların
yığılmasında və emalında aşağıdakı metodlardan istifadə
olunur:
1.1. əlaqələndirici orqanın (qurumun) təqdim etdiyi
hesabatların və təsdiqedici sənədlərin təhlili;
1.2. tədbirin icra vəziyyətinin müəyyən olunması
məqsədilə sənədlərin təhlili;
1.3. aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə və
mütəxəssislərlə müzakirələrin təşkili;
1.4. üçüncü tərəflərdən məlumatların əldə edilməsi;
1.5. yerində baxış tədbirlərinin təşkili.
2. Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icra vəziyyətinin monitorinqi aşağıdakı ardıcıllıqla həyata
keçirilir:
2.1. məlumatların və təsdiqedici sənədlərin əldə
edilməsi və təhlili
2.1.1. Monitorinq və qiymətləndirmə orqanı (qurumu)
hər bir tədbir üzrə görülmüş işləri və təqdim olunmuş müvafiq təsdiqedici sənədləri nəzərdən keçirərək, tədbirlərin
icra vəziyyətinin monitorinqi çərçivəsində aşağıdakı meyarlar üzrə əsaslandırmaqla, ilkin qiymətləndirmə aparır:
1. tədbir icra edilmişdir;
2. tədbir qismən icra edilmişdir;
3. tədbir icra edilməmişdir;
2.2. aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə
müzakirələrin təşkili
2.2.1. dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icra vəziyyətinin monitorinqi çərçivəsində ilkin
qiymətləndirmə həyata keçirildikdən sonra monitorinq və
qiymətləndirmə orqanı (qurumu) aidiyyəti orqanlarla (qurumlarla) birlikdə görülmüş işlərin və icra prosesində qarşıya çıxan problemlərin müzakirəsini keçirir. Bu zaman
aidiyyəti orqan (qurum) tədbirlərin icra vəziyyəti ilə bağlı
əlavə məlumat təqdim edə, həmçinin tədbirlərin icrası ilə
əlaqədar qarşıya çıxan əsas problemlər və onların həlli
yolları müzakirə oluna bilər;
2.3. mütəxəssislərlə müzakirələrin təşkili
2.3.1. aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə
müzakirələr tamamlandıqdan və təsdiqedici sənədlər
əldə edildikdən sonra müvafiq sahə mütəxəssisləri ilə
tədbirlərin icra vəziyyəti, o cümlədən aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) icra ilə əlaqədar qaldırdığı əsas
problemlər, təklif etdikləri həll yolları və digər məsələlər
yenidən müzakirə edilir. Monitorinq və qiymətləndirmə
orqanı (qurumu) bu müzakirələrə beynəlxalq təşkilatları,
vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarını, qeyri-hökumət
təşkilatlarını və digər maraqlı tərəfləri cəlb edə bilər;
2.4. icra vəziyyətinin monitorinqi çərçivəsində əldə
olunan məlumatlar əsasında tədbirlərin qiymətləndirilməsi
2.4.1. bu metodologiyanın 2.1 – 2.3-cü bəndlərində
qeyd olunan ardıcıllıqla məlumatların əldə edilməsi, yoxlanılması, müzakirələrin təşkili işləri yekunlaşdıqdan sonra tədbirlərin icra vəziyyətinin monitorinqi çərçivəsində
ilkin qiymətləndirmədə müvafiq dəqiqləşdirmələr aparılır
və hər bir tədbir, yekun qiymətləndirmə nəticələrinə
uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada müvafiq balla
qiymətləndirilir:
1. icra edilmiş tədbir – 1 bal;
2. qismən icra edilmiş tədbir – 0,5 bal;
3. icra edilməmiş tədbir – 0 bal;
2.5. dövlət proqramı ilə müəyyən edilmiş prioritet
istiqamətlərin və dövlət proqramının icra vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi

2.5.1. dövlət proqramı ilə müəyyən edilmiş prioritet istiqamətlər və ümumilikdə dövlət proqramının icra
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı qaydada həyata
keçirilir:
1. tədbirlərin icra vəziyyətinə əsasən prioritet
istiqamətlər və dövlət proqramı üzrə “icra edilmişdir”,
“qismən icra edilmişdir” və “icra edilməmişdir” kimi
qiymətləndirilmiş tədbirlərin sayının ümumi tədbirlərin
sayına nisbəti əsasında xüsusi çəki müəyyən edilir;
2. prioritet istiqamətlərin ümumi icra vəziyyəti aşağıdakı düsturla qiymətləndirilir:
(İE+Qİ+İB)/TS*100=İF
burada:
İE – icra edilmiş tədbirlər üzrə ümumi bal;
Qİ – qismən icra edilmiş tədbirlər üzrə ümumi bal;
İB – icra edilməmiş tədbirlər üzrə ümumi bal;
TS – prioritet istiqamət üzrə tədbirlərin sayı;
İF – prioritet istiqamət üzrə icra faizi.
Qeyd: Prioritet istiqamətdə nəzərdə tutulmuş bütün
tədbirlər icra olunarsa, bütün tədbirlər üzrə ümumi balın
tədbirlərin ümumi sayına nisbəti maksimum 1-ə bərabər
olacaqdır;
3. prioritet istiqamətin ümumi icra vəziyyətinə
uyğun olaraq əldə edilmiş nəticələr aşağıdakı qaydada
qiymətləndirilir:
burada: 0 –50 faiz aralığındakı göstərici – qırmızı
(qeyri-məqbul);
51 – 80 aralığındakı göstərici – sarı (məqbul);
81 –100 faiz aralığındakı göstərici – yaşıl
(qənaətbəxş);
4. dövlət proqramının icra vəziyyətinin ümumi
qiymətləndirilməsi aşağıdakı düsturla aparılır:
PB/PS*100 = DPQ
burada: PB – prioritet istiqamətlər üzrə ümumi bal;
PS – prioritet istiqamətlərin sayı;
DPQ – dövlət proqramının icra faizi;
5. dövlət proqramının icra vəziyyətinin ümumi
qiymətləndirilməsinə dair əldə edilmiş nəticə aşağıdakı
qaydada qiymətləndirilir:
burada: 0– 50 faiz aralığındakı göstərici – qırmızı
(qeyri-məqbul);
51 – 80 aralığındakı göstərici – sarı (məqbul);
81 – 100 faiz aralığındakı göstərici – yaşıl
(qənaətbəxş);
6. dövlət proqramı üzrə hər bir əsas icraçı orqanın (qurumun) məsul olduğu tədbirlər üzrə qiymətləndirmədən
istifadə olunmaqla, tədbirlərin icra vəziyyətindən asılı
olaraq, əsas icraçı orqanların (qurumların) fəaliyyətinin
nəticələri aşağıdakı qaydada qiymətləndirilir:
TB/TS*100= İQF
burada: TB – orqanların (qurumların) əsas icraçı olduğu tədbirlər üzrə ümumi bal;
TS – orqanların (qurumların) əsas icraçı olduğu
tədbirlərin ümumi sayı;
İQF – icraçı orqanların (qurumların) fəaliyyətinin
nəticələri (faizlə);
7. dövlət proqramında müəyyən edilmiş tədbirlər
üzrə əsas icraçı orqanların (qurumların) ümumi
qiymətləndirilməsinə dair əldə edilmiş nəticələr aşağıdakı
qaydada qiymətləndirilir:
burada: 0 – 50 faiz aralığındakı göstərici – qırmızı
(qeyri-məqbul);
51 – 80 faiz aralığındakı göstərici – sarı (məqbul);
81 – 100 faiz aralığındakı göstərici – yaşıl
(qənaətbəxş).

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”na 3 nömrəli əlavə

Dövlət proqramının icra vəziyyətinin
monitorinqi hesabatı
Dövlət proqramının adı:
İcra vəziyyətinə dair qısa məlumat:
Qısa xülasənin ümumi strukturu:
– dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin icra
vəziyyətinin ümumi qiymətləndirilməsi;
– dövlət proqramının icrası ilə bağlı həyata keçirilən
əsas işlər;
– dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər üzrə
aşağı icra göstəricisinə malik olan sahələr;
– dövlət proqramının həyata keçirilməsi prosesində
qarşıya çıxan əsas problemlər*;

– problemlərin həlli ilə bağlı tövsiyələr.
Prioritet istiqamət 1:
– görülmüş işlərin qısa təsviri (görülmüş bütün tədbirlər əhatə edilməklə);
– prioritet istiqamət üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası ilə bağlı görülmüş işlər;
– prioritet istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
həyata keçirilməsi prosesində qarşıya çıxan əsas
problemlər;
– problemlərin həlli ilə bağlı tövsiyələr.

Prioritet istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyəti
Tədbirin adı

Əsas icraçı orqan (qurum)

Digər icraçılar

İcra müddəti

Təqdim edilmiş
məlumatlar

Ümumi nəticə

Prioritet istiqamət 1.
 icra edilmişdir
Tədbir 1.1.

 qismən icra edilmişdir
 icra edilməmişdir
 icra edilmişdir

...

 qismən icra edilmişdir
 icra edilməmişdir

Risklərin nəzərdən keçirilməsi:
Risklərin monitorinqi həmin risklərin başvermə ehtimalının və ya təsir dairəsinin azaldılması məqsədini
daşıyır.
Qeyd: Dövlət proqramının icra vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi üzrə monitorinq və qiymətləndirməni
həyata keçirən orqana (quruma) dair ümumi göstəriş:
– “İcra edilmişdir” kimi qiymətləndirmə hesabat
dövrü ərzində tədbirdə nəzərdə tutulan bütün işlərin artıq
həyata keçirildiyini və tədbirin icrasının tamamlandığını
bildirir;

– “Qismən icra edilmişdir” kimi qiymətləndirmə
tədbirin icrası istiqamətində bir çox vacib addımlar
atıldığını və həmin tədbirdə nəzərdə tutulmuş layihələrin
hazırlandığını və ya qismən həyata keçirildiyini bildirir;
– “İcra edilməmişdir” kimi qiymətləndirmə tədbirin
icrası istiqamətində hər hansı əməli addım atılmadığını
bildirir.
* Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası prosesində qarşıya çıxan ən mühüm bir və ya bir
neçə problem qeyd edilir.

6

7 mart 2021-ci il, bazar

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”na 4 nömrəli əlavə

Dövlət proqramının nəticələrinin
monitorinqi hesabatı
Dövlət proqramının adı:
İcra vəziyyətinə dair qısa məlumat:
Qısa məlumat aşağıdakı qaydada iki əsas hissəni
ehtiva edir:
Dövlət proqramının ümumi qiymətləndirilməsi:
– dövlət proqramında nəzərdə tutulan prioritet
istiqamətlərin qiymətləndirilməsi;
– dövlət proqramında müəyyən edilmiş ilkin
nəticə indikatorlarının (prioritet istiqamətlər üzrə
müəyyən edilmiş əsas icra göstəricilərinin) təhlili;
– dövlət proqramının ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf
göstəricilərinə (ÜDM-ə, məşğulluğa və s.) təsiri;
– dövlət proqramında müəyyən edilmiş
məqsədlərə nailolma səviyyəsi.
Qiymətləndirmənin nəticələrinin qısa rəqəmsal
təsviri:
– planlaşdırılmış investisiya məbləği ilə sərf
edilmiş məbləğin müqayisəli təhlili (faizlə);
– dövlət proqramında müəyyən edilmiş
tədbirlərin icra göstəricisi (“icra edilmişdir”,
“qismən icra edilmişdir”, “icra edilməmişdir” meyarları üzrə).
Prioritet istiqamət 1:
İcra vəziyyətinə dair qısa məlumat
Qısa məlumat son bir il ərzində prioritet

istiqamətlərdə müəyyən edilmiş tədbirlər və əldə
olunmuş nəticələr üzrə irəliləyişi əhatə edir.
Prioritet istiqamət üzrə müəyyən edilmiş
tədbirlərin icrası nəticəsində əldə olunmuş
nəticələrin aşağıdakı qaydada təhlili:
– əsas icra göstəricilərindən istifadə;
– əsas icra göstəricilərindən başqa, əlavə
məlumatdan istifadə;
– təhlillərə müvafiq olaraq əldə edilmiş nəticənin
qiymətləndirilməsi.
Prioritet istiqamətlərdə müəyyən edilmiş
tədbirlərin icra vəziyyətinin təhlili
Prioritet istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin həyata keçirilməsi prosesində qarşıya
çıxan əsas problemlər*
Problemlərin həlli məqsədilə tövsiyələr**
Prioritet istiqamət üzrə müəyyən edilmiş
tədbirlərin icrası məqsədilə sərf edilmiş vəsaitin
məbləği (qrafiklə göstərilə bilər).
* Dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icrası ilə bağlı ən mühüm bir və ya
bir neçə problem qeyd edilməlidir. Problemlər
prioritetliyinə görə sıralanır.
** Problemin aradan qaldırılması üzrə
tövsiyələr və/və yaxud müvafiq tədbirlər qeyd
edilməlidir.

“Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və
qiymətləndirilməsi Qaydası”na 5 nömrəli əlavə

Dövlət proqramının qiymətləndirilməsi planı
1.

Dövlət proqramının adı

2.

Dövlət proqramının aid olduğu yer (yerlər)

3.

Əlaqələndirici orqan (qurum)

4.

Əsas və digər icraçı orqanlar (qurumlar)

5.

Dövlət proqramının məqsədi və əsaslandırılması

6.

Qiymətləndirmənin məqsədi

7.

Əsas maraqlı tərəflər

8.

Əsas qiymətləndirmə sualları (effektivliyin, uyğunluğun və səmərəliliyin ölçülməsi)

9.

Dövlət proqramının icrasının nəticələri

9.1.

Aralıq nəticələr

9.2.

Yekun nəticələr

10.

Risklərin müəyyən olunması və təhlili

11.

Qiymətləndirmə qrafiki

12.

Dövlət proqramını qiymətləndirəcək orqan (qurum)

13.

Baza ili üzrə məlumat və metodologiya
(Baza ili üzrə məlumatlar hansılardır? Nəticələrin effektivliyinin, uyğunluğunun və səmərəliliyinin
ölçülməsi üçün hansı məlumattoplama metodlarından istifadə olunacaqdır? Məsələn, sorğu (anket),
diaqramlar, xəritələr, proqramdan əvvəl və proqramın icrasından sonra statistika və ya birinci və ya
ikinci dərəcəli məlumatlar)

14.

Kommunikasiya planı (nəticələrin bildirilməsi)

Sahibkarlığın inkişafı daim diqqət mərkəzindədir
Azərbaycanın dünya miqyasında sabit iqtisadiyyata malik dövlət,
beynəlxalq birliyin etibarlı tərəfdaşı kimi
tanınması ölkəmizə investisiya axınını
şərtləndirib. Bu məsələdə hökumət
tərəfindən “açıq qapı” siyasətinin
reallaşdırılması da stimullaşdırıcı rol
oynayıb. Bu, öz ifadəsini investorların
hüquq və mənafelərinin qorunmasında,
mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli
və xarici sahibkarlara bərabər şəraitin
yaradılmasında daha qabarıq büruzə
verib. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”,
“Xarici investisiyaların qorunması haqqında”, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haqqında” qanunların və bir sıra normativ
sənədlərin qəbulu məhz bu məqsədi
daşıyıb. Bundan savayı, Azərbaycan
hökuməti ilə xarici dövlətlər arasında
investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı
qorunması ilə bağlı çox sayda saziş
imzalanıb. Avropa İttifaqının 20-dən çox
üzv ölkəsi ilə respublikamız arasında
ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə edən
islahatlar hüquqi-siyasi istiqamətdə
həyata keçirilməklə, həm də sahibkarlığın inkişafına güclü təkan verib. Başqa
sözlə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində
dövlət öz imkanları hesabına müasir sahibkarlıq subyektlərinin formalaşmasına
geniş imkan yaradıb, onların öz potensiallarından səmərəli istifadə etmələri
üçün əlverişli mühit formalaşdırıb. Bu
isə iqtisadiyyatın, xüsusilə də qeyrineft sektorunun inkişafını sürətləndirib.
Sahibkarların fəaliyyətinə əsassız və
qanunsuz müdaxilələrin, bürokratik yoxlamaların aradan qaldırılması, liberal
biznes mühitinin formalaşdırılmasının
xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılması
da investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərib.
Özəl bölmənin inkişafına, iş adamlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılmasına pandemiya dövründə
xüsusilə əhəmiyyət verilib, sektorun
müəyyən problemlərlə üzləşməməsi
üçün hökumət tərəfindən operativ
tədbirlər reallaşdırılıb. Bununla əlaqədar
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti yanında
operativ qərargah yaradılıb, sahibkarlıq
subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması
üçün qısa və ortamüddətli yol xəritəsi
hazırlanıb.
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (SİF) tərəfindən
2020-ci ildə müvəkkil kredit təşkilatları
vasitəsilə layihələrin ümumi dəyəri
397 milyon manat olan 908 investisiya
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 126,9
milyon manat güzəştli kredit verilib.
Bu kreditlər hesabına 2700-dən çox
yeni iş yerinin açılması imkanı yaranıb. Kreditlərin 57 faizi aqrar sektorun
(istehsal və emal), 43 faizi sənaye
məhsullarının istehsalı və emalı və
digər sahələrin inkişafına yönəldilib.

Qubadlı rayonu ərazisində DSX-nin
Hərbi Xəstəxanası və Mühəndisİstehkam Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

edib, hazırda Azərbaycan-Ermənistan
dövlət sərhədində üçrəngli dövlət bayrağımız altında Azərbaycanın dövləti maraqlarının ən yüksək səviyyədə qorunmasını
vurğulayıb.
Azərbaycan sərhədçilərinin həyat və
sağlamlıqlarını qorumaq, şəxsi heyətin
xidməti ərazidə təhlükəsiz hərəkətlərinə
şərait yaratmaq üçün təyinatlı olan yeni
sərhəd mühafizə orqanlarının fəaliyyətə
başlaması münasibətilə DSX-nin rəisi
general-polkovnik Elçin Quliyevin təbriki
şəxsi heyətə çatdırılıb.
Tədbir çərçivəsində Mühəndisİstehkam Mərkəzinin inzibati binası və
təchizat anbarı, mina və partlamamış
hərbi sursatların aşkarlanması üzrə
mövcud texniki vasitələr, xüsusi geyimlər
tədbir iştirakçılarına nümayiş etdirilib.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət
sərhəd xətti boyu minaladığı ərazilərdən
sərhədçi-istehkamçıların hazıradək tank
əleyhinə 340 və piyada əleyhinə 825 mina,
çoxsaylı partlamamış sursatlar aşkarlayaraq zərərsizləşdirmələri, xidməti ərazidə
bu fəaliyyətin gündəlik olaraq davam

Kreditlərin 79 faizi regionların, 21 faizi
isə Bakı qəsəbələrinin payına düşüb.
Pandemiyadan zərərçəkmiş
sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara dəstək məqsədilə ötən ilin iyun
ayından iki proqramın – kredit-zəmanət
və faizlərin subsidiyalaşdırılması
mexanizmlərinin tətbiqinə başlanıb.
Kredit-zəmanət mexanizmi çərçivəsində
yeni biznes kreditlərinin ayrılması
məqsədilə müraciətlərin onlayn rejimdə
qəbul edilməsi üçün İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ölkədə ilk dəfə olaraq
Elektron Kredit Platforması yaradılıb və
sahibkarların istifadəsinə verilib. Ötən
il bu platforma üzərindən yeni biznes
krediti sifarişi 949 milyon manat olan
3300-dən çox müraciət qeydiyyata
alınıb. Bu müraciətlərdən kredit tələbatı
148 milyon manat olan 433-nə fond
tərəfindən zəmanət verilib.
Zəmanət verilmiş müraciətlər üzrə
zəmanət məbləği 86,1 milyon manat
təşkil edib. Zəmanəti qüvvəyə minmiş
müraciətlər üzrə kredit məbləği 130 milyon manat, zəmanət məbləği isə 74,8
milyon manat olub.
Digər dəstək mexanizmi olan sahibkarların 1 milyard manat kredit portfeli
üzrə 100 milyon manat faiz subsidiyasının verilməsi nəzərdə tutulur ki, bunun
da 50 milyon manatı dövlət büdcəsinin,
50 milyon manatı isə fondun vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Bu mexanizmə
əsasən, faiz subsidiyası sahibkarların
ötən il martın 10-na mövcud kreditləri
üzrə kreditin faiz dərəcəsinin 10 faiz
bəndi miqdarında 12 ay ərzində verilir.
Pandemiya nəticəsində iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında, o cümlədən
özəl bölmədə nəzərə çarpan qeyrimüəyyən vəziyyət iş adamlarının ixrac
fəaliyyətində müəyyən çətinliklərin
yaranmasına, onların potensial
sifarişlərinin azalmasına səbəb olub.
Nəticədə xarici ticarət dövriyyəsi həcm
və dəyər baxımında azalıb. Buna görə
də Azərbaycan hökuməti vəziyyəti nizamlamaq, qeyri-neft ixracının azalmasının qarşısını almaq məqsədilə stimullaşdırıcı və dəstəkləyici qərarlar qəbul edib.
Məsələ ilə əlaqədar diqqəti bəzi
məqamlara yönəltmək istəyirəm. Belə
ki, qeyri-neft məhsullarının ixracını sürətləndirmək üçün qeyri-neft
məhsullarının “ixrac qeydi ilə satışı”nın
həyata keçirilməsi qərara alınıb. Bununla da ixrac prosesində qeyri-neft

məhsullarının ƏDV-yə sıfır dərəcə ilə
cəlb olunması yerli istehsal məhsulunun
qiymət üstünlüyünə malik olmasına
zəmin yaradıb.
Respublikada biznes mühitinin liberallığı, ixracatçılar arasında
rəqabətin təmin edilməsi postpandemiya dövründə ixracın diversifikasiyasına
müsbət təsir göstərib. Bu dövrdə kiçik
və orta sahibkarlığın ixracda payının
artırılması istiqamətində ucuz maliyyə
resurslarına əlçatanlığı, ixracyönümlü kreditlərin verilməsi və müxtəlif
dəstəkləyici (beynəlxalq keyfiyyətin
tətbiqi, tədqiqat və inkişaf xərcləri)
tədbirlərin göstərilməsi ixracın diversifikasiyasında məhsul çeşidliliyinin
artırılmasına əlverişli şərait yaradıb.
Pandemiya dövründə özəl bölməyə,
sahibkarlığa xüsusi önəm verilməsindən
bəhs edərkən, “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Qanuna təklif edilən
dəyişiklik layihəsinin Milli Məclisdə
qəbul olunması barədə müəyyən
məlumatları da diqqətə çatdırmaq
istərdim. Xatırladım ki, icazə verilən
yoxlamalar istisna olunmaqla, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması müddətinin daha bir il
– 2022-ci il yanvarın 1-dək uzadılması
nəzərdə tutulub.
Bununla belə müəyyənləşdirilən
məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla
sözügedən müddətdə bir sıra yoxlamalar davam etdirilə bilər. Məsələn,
vergi və maliyyə bazarları, gömrük auditi sahələrində, özəl tibb
fəaliyyətinin subyektlərində yoxlamaların gerçəkləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda, dərman vasitələrinin
keyfiyyəti, təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması, habelə qida
məhsullarının təhlükəsizliyinə nəzarətin
reallaşdırılması ilə bağlı da yoxlamalar planlaşdırılır. Yanğın və tikintiyə
dövlət nəzarəti, həmçinin təhlükə
potensiallı obyektlərin, eyni zamanda, dağ-mədən sahələrinin təhlükəsiz
istismarına, radiasiya təhlükəsizliyinə
nəzarət sahəsində yoxlamalar da bu
qəbildəndir.
Əlavə olaraq “Cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə haqqında” Qanunun
tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin

həyata keçirilməsi ilə bağlı həmin qanunla müəyyənləşdirilən nəzarət orqanları
tərəfindən həyata keçirilən yoxlamaların
aparılması da nəzərdə tutulur.
Bu məsələdə diqqətçəkən mühüm
məqamlardan biri də yoxlamaların
dayandırıldığı müddət başa çatdıqdan
sonra da həmin dövrdəki fəaliyyətlə
bağlı yoxlamaların aparılmasının
qadağan edilməsidir. Başqa sözlə,
yoxlamaların qadağan edildiyi müddət
bitdikdən sonra sahibkarın yoxlamaların
qadağan edildiyi dövr üçün fəaliyyətinin
yoxlanılması nəzərdə tutulmur. Təbii ki,
bu zaman icazə verilən yoxlamalar üzrə
fəaliyyətlər istisna edilmir.
Xatırladım ki, dəyişikliklər son
nəticədə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən təsdiq olunduqdan
sonra qüvvəyə minəcək.
Sahibkarlığın inkişafından
danışarkən, Dövlət Vergi Xidmətinin
reallaşdırdığı bəzi tədbirlərə də nəzər
salmaq istərdim. Belə ki, adıçəkilən
qurum bu gün ölkədə iqtisadi inkişafın təmin edilməsində, sahibkarlığın
dəstəklənməsində mühüm rol oynayır.
Bu baxımdan, vergi qanunvericiliyinin
tətbiqi zamanı sahibkarların qarşısına çıxan çətinliklərin öyrənilməsi, bu
istiqamətdə vergi orqanları ilə sahibkarlar arasında qarşılıqlı birgə əməkdaşlığa
əsaslanan horizontal münasibətlərin
qurulması vergi siyasəti üzrə prioritet
istiqamətlər kimi diqqət çəkir.
Yeri gəlmişkən, bu məsələ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə
təsdiqlənən “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də
öz ifadəsini tapıb. Belə ki, burada
cəmiyyət, biznes və dövlət üçlüyünün
əhəmiyyəti vurğulanmaqla yanaşı,
biznesə dost dövlət idarəetməsi iqtisadi
yüksəlişin təməl amilləri sırasında qeyd
edilib. Həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin
rəhbərliyi tərəfindən vergiödəyiciləri ilə
vergi qurumları arasında münasibətlərin
yeni müstəvidə qurulması, dialoq formatında görüşlərin keçirilməsi, assosiasiyalarla bağlı görülməli olan işlərin
intensivləşdirilməsi barədə tapşırıqlar
verilib.

İqbal MƏMMƏDOV,
Milli Məclisin deputatı, iqtisadi
siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin üzvü

Neftin qiymətinin artması valyuta ehtiyatlarımızın
çoxalmasına böyük təsir göstərəcək
Səudiyyə Ərəbistanı ilə “OPEC+”
ölkələrinin bu ilin aprel ayında hasilatın artırılmaması ilə bağlı ilkin anlaşma
müzakirələri neftin dünya bazar qiymətinə
təsirsiz ötüşmədi. Artıq “Brent” markalı
neftin bir barrelinin qiyməti 67 dollardan
baha satılır. Pandemiyadan sonra ilk dəfə
neftin qiyməti 70 dollarlıq psixoloji həddə
yaxınlaşmaqdadır.
Aydındır ki, hətta “OPEC+” ölkələri
tərəfindən aprel ayından gündəlik neft
hasilatı 1,4 milyon barrel artırsa da belə
bazarda təklifi kəskin artırmayacaq.
Bu isə həmin halda qiymət tarazlığının

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Vətən müharibəsində
qazanılmış möhtəşəm Qələbə sayəsində
dövlətimizin ərazi bütövlüyü təmin edildikdən,
o cümlədən ölkəmizin Ermənistan Respublikası
ilə dövlət sərhədi işğaldan azad edildikdən
sonra bu ərazilərdə dövlətimizin başçısının
tapşırığına əsasən zəruri sərhəd müdafiə və
mühafizə infrastrukturunun yaradılması, hərbi
qulluqçuların xidmət, sosial-məişət şəraitinin,
o cümlədən tibbi təminatının yaxşılaşdırılması
üzrə ardıcıl və kompleks tədbirlər davam etdirilir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX)
mətbuat mərkəzindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, martın 5-də Qubadlı rayonu
ərazisində DSX-nin Hərbi Xəstəxanası
və Mühəndis-İstehkam Mərkəzi fəaliyyətə
başlayıb.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə bu
tədbirlər çərçivəsində ilk dəfə olaraq
Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının vaksinasiyasına start verilib, birinci
gündə 100 sərhədçi COVID-19 xəstəliyi
əleyhinə peyvənd olunub. COVID-19
infeksiyası əleyhinə Vaksinasiya Strategiyasına əsasən, bu günədək DSX-nin 2
mindən artıq hərbi qulluqçusunun vaksinasiya edildiyi vurğulanıb, Azərbaycan
sərhədçisinə göstərilən bu yüksək dövlət
qayğısına görə minnətdarlıq ifadə olunub.
Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin birinci
müavini – Baş Qərargah rəisi general-leytenant Rəşad Sadiqov açılış mərasimində
çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı altında xidmət etməyin hər bir
Azərbaycan sərhədçisi üçün böyük şərəf
və qürur mənbəyi olduğunu xüsusi qeyd

A

zərbaycanda son 17 il ərzində investisiya fəaliyyətinin
genişləndirilməsinə, biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına,
sənaye istehsalının artırılmasına, qeyri-neft sektorunun
inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm verilib. Bu istiqamətdə qarşıya
qoyulan əsas vəzifələr sərmayə qoyuluşunun artırılması,
sahibkarların ixrac potensialının gücləndirilməsi, investisiya
imkanlarının genişləndirilməsi, potensial tərəfdaşların tapılması
və birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata keçirilməsi olub.

qorunub saxlanmasına imkan verəcək.
Gündəlik neft ixracı 688,8 min barrel
təşkil edən Azərbaycan üçün neftin
dünya bazar qiymətinin yüksəlməsi
ölkəyə daxil olan valyutanın həcminin

artması baxımdan arzuolunandır.
2021-ci ilin dövlət büdcəsində bir
barrel neftin qiymətinin 40 dollar
müəyyənləşdirildiyini nəzərə alsaq neftin
illik orta qiyməti yüksək olarsa Dövlət
Neft Fonduna daxilolmaları artıracaq
və valyuta ehtiyatlarımız çoxalacaq. Bu
baxımdan, neft bazarındakı son tendensiya bütövlükdə neft ölkələri üçün
arzuolunan dəyişiklikdir. Öncə də qeyd
etdiyimiz kimi, bütün bununla yanaşı,
“OPEC+” anlaşmasına rəğmən neftin
qiymətinin 2021-ci ildə necə dəyişməsi
birbaşa pandemiyanın miqyasından asılı
olacaq.

Vüqar BAYRAMOV,
Milli Məclisin deputatı

Bu təbrik əvvəlkilərə bənzəmir, analar!

etdirilməsi qeyd olunub. Bu mərkəzin
hərbi qulluqçuları tərəfindən sərhədboyu
ərazilərdə şəxsi heyətin və hərbi nəqliyyat
vasitələrinin hərəkəti üçün yolların salınması istiqamətində görülən işlər xüsusi
vurğulanıb.
Yeni istifadəyə verilmiş dördmərtəbəli,
70 çarpayı fonduna malik Hərbi
Xəstəxanada hərbi qulluqçulara yüksək
ixtisaslı tibbi yardımın göstərilməsi
üçün yaradılmış şəraitə baxış keçirilib.
Hərbi Xəstəxanada əməliyyat, ultrasəs
müayinəsi və exokardioqrafiya, stomatoloji, manipulyasiya otaqları, somatik
və infeksion palataları var. Bununla
yanaşı, inzibati otaqlar, əczaxana, depo,
yeməkxana, mətbəx, ərzaq və əşya
anbarları mövcuddur. Bölmələr tibb heyəti
ilə tam komplektləşdirilib, zəruri avadanlıq və cihazlarla təchiz olunub. Hərbi tibb
müəssisəsi mərkəzi istilik sistemi ilə təmin
edilib.
Hərbi xəstəxananın tibbi ambulans
avtomobillərinə baxış keçirilib, səhra
şəraitində yaralılara ilkin tibbi yardım
göstərilməsi və onların təxliyəsi üçün yaradılmış imkanlar nəzərdən keçirilib.

Kişilərin qadınları təbrik etməsi təbii haldır. Biz illərdir zərif cinsin
nümayəndələrini – qadınları, ana və bacılarımızı təbrik edir, onlara ürək
sözlərimizi bildirir, arzularımızı çatdırırıq. Səmimiyyətimə inanın, 30 ilə
yaxındır ki, bu təbriklərə qoşulanda həmişə qəribə hisslər keçirmişəm,
bir növ, özümdə narahatlıq duymuşam. Belə düşünmüşəm ki, biz onları
təbrik edəndə, bir dəstə gül bağışlayanda, xoş sözlər deyəndə, üzə vurmasalar da “Nə təbrik, nə bayram, siz kişilər gedin torpaqlarımızı qaytarın sonra” – deyə fikirləşiblər.
Başqalarını bilmirəm, bu, mənim
şəxsi qənaətimdir. Bəlkə də, hissə qapılıram, ifrata varıram, torpağı düşmən
tapdağı altında olan kişi qadını o
zaman ürəkdən təbrik edə bilər ki, onun
gözlərinin içinə cəsarətlə baxa bilsin.
Bax bu cəsarəti, bu inamı bizə Ali Baş
Komandanımız, möhtərəm cənab Prezidentimiz, Azərbaycan Ordusu yaratdı,
hamımızın, xalqın, millətin, biz kişilərin
başını uca etdi!
İndi bu sətirləri, təbrik sözlərini yazıram və hiss edirəm ki, çox cəsarətliyəm,
qadınlarımızın yanında başıucayam.
Nahaq demirlər ki, “Ana torpaq!” Bəli,
torpaq anadır, torpaq bacıdır, torpaq
namusdur, torpaq qeyrətdir...Bax
bunları özümüzə qaytaranlara axı necə
minnətdar olmayasan?! İstəmirəm bu
bayram əhvalımı korlayam. Amma
məcburam deyəm ki, bəzən bu böyük

Qələbəmizə kölgə salmaq istəyən
naqislərimiz var. Nə isə...
Bu əziz gündə mən Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyevanı təbrik
edirəm. Mən bu cəsarətli və qeyrətli
xanıma həm də ona görə minnətdaram
ki, cənab Prezidentimiz üçün o 44 ağır,
gərgin günlərdə, bəzi ölkələrin, naqis
niyyəti bəlli olan xarici jurnalistlərin
açıq-aşkar hücuma keçdiyi vaxtlarda
da, həmişəki kimi, yanında oldu, dayaq
oldu, öz sözünü dedi. Müharibədən sonrakı günlərdə də yaralı əsgərlərimizə,
şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət, qayğı
bir ana, bacı nəvazişinin simvoluna
çevrildi, əsl Azərbaycan Qadınının sanki
yeni bir obrazını yaratdı.
Mən o 44 gündə kipriyi ilə od götürən
analarımızı təbrik edirəm. “Balamı Vətən
yolunda qurban vermişəm” deyən Ananın əllərindən öpürəm. Bu müqəddəs
torpağın azad olunması həm də sizin

dualarınızın, övlad tərbiyənizin, 30 ilə
yaxın bir vaxtda sönməz arzularınızın
toplumudur, məntiqi nəticəsidir. Var olun!
...Qadın elə bir müqəddəs varlıqdır ki, onun təsirini həyatın bütün
sahələrində hiss edirsən. Evdə, işdə,
ictimai-siyasi həyatda, bir sözlə, hər
yerdə. Universitetimizdə də qadınların sayı az deyil. Elə bir mühüm sahə
yoxdur ki, biz orada qadınlarımıza
etibar etməyək, onları irəli çəkməyək.
Onları da ürəkdən təbrik edirəm. Bütün
Azərbaycan qadınlarının 8 Mart bayramını təbrik edir və onların hər birinə
möhkəm cansağlığı, səadət, firavanlıq
arzulayıram. Bayramınız mübarək, əziz
qadınlar!

İbrahim CƏFƏROV,
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü, professor
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7 mart 2021-ci il, bazar

Qadınlarımızı bəşəri sevgi ilə
şərəfləndirən 8 Mart ucalığı
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar
Günü Azərbaycanın milli
təntənələri sırasında da layiqli yer
tutur. Bu, hər şeydən əvvəl, tarix
boyu ata-babalarımızın ailədə və
cəmiyyətdə qadınlara bəslədiyi
sevgi-sayğının sonsuzluğundan və
hörmət-ehtiramın yüksəkliyindən
irəli gəlir.

Azərbaycan cəmiyyətində qadınların ana-bacı, qız-gəlin kimi xətirhörməti həmişə uca olub. Buna görə
də qadınları şərəfləndirən və qadınların
şərəfləndirdiyi 8 Mart günü beynəlxalq
aləmdə tarixə qədəm basdığı ilk illərdən
Azərbaycanda da geniş əks-səda verib.
Bir əsrdən artıqdır ki, Azərbaycan bu
günü milli və bəşəri sayğı səviyyəsində
qeyd edən ölkələrin sırasındadır.
Müstəqillik illərində isə 8 Mart ana-bacılarımızın qədir-qiymətini duyub-anlamaq
baxımından hər birimizin həyatına bol
sevinc, yeni arzular, səmimi təbriklər
gətirən bir bayrama çevrilib.
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü
artıq illərdən bəri eyni gündə dünyanın
hər yerində, hər bir ailədə böyük sevgi
və təntənə ilə qeyd edilən, bəlkə də,
yeganə bayramdır. Bu, isə bütün dünyada qadınların kişilərlə bərabər hüquqlarının bir daha etiraf olunması, beynəlxalq
aləmdə təsbit olunması və hər bir ölkədə
eyni dərəcədə gerçəkləşməsi arzuistəyinin zəruriliyi ilə bağlıdır. Bu bayram
bizə beynəlxalq həyatdan gəlsə də,
xalqımıza çoxdan doğma və əziz olub.
Xoşbəxlikdən ölkəmizdə qadın azadlığının tarixi də bir əsrdən artıqdır. Milli
dövlətçiliyimizi bərpa etmiş Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qadınlara
kişilərlərlə bərabər hüquqlar verməsi milli
tariximizin ən öyünclü faktları sırasında
yer alıb. Ötən sovet epoxasının sivil,
üzağardan addımlarından da biri qadınların cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi
ilə bağlı olub.

Müstəqillik illərində isə ümummilli
bayramlar sırasında 8 Martın yeri, dəyəri
bir az da artıb. Ana, qadın şərəfinin
tarixən çox uca tutulduğu ölkəmizdə
qadınların adı ilə bağlı bu bayram hər il
həyatımızı cəmiyyətin zərif məxluqa olan
ehtiramı və qədirbilənliyi ilə mənalandırır.
8 Martın yaratdığı sevinc duyğuları və
sayğı anlayışı min illərdən bəri milli bayram kimi qeyd edilən Novruzqabağı milli
əhvalı və təntənəni də ikiqat artırır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi ənənənin davamı olaraq,
hər il 8 Martda Prezident İlham Əliyev
dövlətimizin və xalqımızın adından
Azərbaycan qadınlarını səmimi təbrik
edir, onlara ən xoş arzularını çatdırır. Bu
ali münasibət qadınlar gününün daha
bir ümumxalq bayramı kimi ölkəmizdə
yüksək səviyyədə qeyd edilməsinə
yüksək stimul yaradır. Belə bir diqqətin
nəticəsidir ki, qadınlarımızın cəmiyyətdə
mövqeyi və nüfuzu ildən-ilə yüksəlir.
Həm evdə, həm də bayırda həyatın
ikiqat yükü altında olan qadınlarımızın
yükünü azaltmaq, şərəfini yüksəltmək
üçün dövlətimiz mümkün olan hər şeyi
edir, hər birimiz onların qayğısını azaltmaq, məmnunluğunu artırmaq üçün hər
bir fədakarlığa hazırıq.
Hər 8 Mart bayramı qadınların
cəmiyyətdə rolunun və onlara sevgi-sayğının yüksəldilməsi ilə bağlı
ölkəmizdə də görülən işlərin hesabatına, həllini gözləyən məsələlərin isə
önə çəkilməsi vəzifəsinə çevrilir. Bu
gün Azərbaycan qadını evdə və işdə,
ölkədə və beynəlxalq aləmdə dərin

Qadın bəşəri nurlandıran çıraqdır, onun işığı, nuru
azalarsa, kainat qaralar, cəhalət hökm sürər... O, həyat
mənbəyi, ən gözəl şeirlərin, bəstələrin ilham pərisi, ən ülvi
duyğuların ünvanıdır! Bəşər övladı onun laylası, oxşaması ilə böyüyür, ilk tərbiyə və təlim alır. Millətin və dövlətin
gələcəyi həyatı davam etdirən, nəsillər yetirən qadına
verilən dəyərdən asılıdır.
Azərbaycan xanımları
müxtəlif xalqlara mənsub dünya qadınları arasında zəkası,
əxlaqı, gözəlliyi, sadiqliyi, xeyirxahlığı, qəhrəmanlığı və digər
mənəvi keyfiyyətləri ilə örnəkdir.
Tarix boyu qadınlarımız yurdunun, vətəninin müdafiəsi,
dövlətçiliyimizin qorunması və
möhkəmləndirilməsi uğrunda

Həcər kimi dərin zəkaya, möhkəm
iradəyə malik hökmdar, diplomat,
döyüşçü qadınlarımızın göstərdiyi
qeyrət nümunəsi dövlətçilik, xarici
siyasət və hərb tariximizin şanlı
səhifələridir.
XX əsrin başlanğıcında
Azərbaycanın qadın hüquqları
problemi ilk olaraq 1903-cü il martın 30-da Tiflisdə nəşrə başlayan

kişilərlə bərabər mübarizə aparmış, hünər, cəsarət, vətənpərvərlik
və müdriklik nümunələri ilə bəşər
salnaməsinin qəhrəman obrazlarına çevrilmişlər. Yunan tarixçisi
Herodotun məlumatına görə, e.ə.
VI əsrdə Əhəməni imperiyasının hökmdarı indiki Azərbaycan
ərazisində yaşamış türk tayfası
massagetlərin torpaqlarını ələ
keçirmək istərkən Massaget
dövlətinin başında duran hökmdar qadın Tomirisin qoşunları
Kirin ordusunu məğlub etmişdir.
Azərbaycanın ilk tarixi hökmdar
qadını, müdrik və qəhrəman
Tomiris öz dövlətinin müstəqilliyini
və ərazi bütövlüyünü qoruyub
saxlamışdır. E.ə. I əsrdə Appian Roma sərkərdəsi Pompeyin
Albaniyaya hücumu haqqında
yazır ki, romalılara qarşı kişilərlə
bərabər qadınlar da vuruşurdular.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən
qədim yazılı abidəsi “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında Selcan xatun,
Burla xatun, Banuçiçək və digər
xanımların silahlanması, at çapıb
döyüş meydanlarında vuruşması
da tarixən qadınlarımızın müti
olmadığını, azad ruhunu, igidliyini
səciyyələndirir.
Tomiris, Möminə xatun, Qətibə
xanım, İnanc xanım, Mehrcan
xanım, Sara xatun, Tuti Bikə
xanım, Bəyim xanım, Nigar,

“Şərqi-Rus” qəzetində qaldırıldı.
Azərbaycan qadınlarının təhsil
almaq imkanının məhdudluğuna
qarşı atılmış mühüm addımlardan biri H.Z.Tağıyevin 1901-ci ilin
oktyabr ayında Bakı Qız Məktəbini
təsis etməsi oldu. 1908- ci ildə
isə Həsən bəy Zərdabinin xanımı
Hənifə Məlikovanın təşəbbüsü ilə
Azərbaycanda ilk qadın xeyriyyə
cəmiyyəti yaradıldı.
1918-ci il mayın 28-də
AXC-nin qəbul etdiyi İstiqlal
Bəyannaməsinin IV bəndində
bərabərhüquqluluq prinsipi,
seçmək və seçilmək hüququ
təsbit edildi. Azərbaycan Şərqdə,
müsəlman dünyasında qadınlara
seçmək və seçilmək hüququ verən
ilk dövlət oldu. Beləliklə, 1918-ci il
dekabrın 8-də fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin
parlamentinə seçkilərdə
azərbaycanlı qadınlar da iştirak
etdi. Bununla da, nəinki Şərqdə,
hətta demokratiyanın beşiyi sayılan bir sıra Avropa ölkələrindən,
o cümlədən, Fransadan (1944)
və ABŞ-dan (1920) əvvəl
Azərbaycanda qadına cəmiyyət
həyatında siyasi proseslərə qoşulmaq hüququ verildi.
Sovet hakimiyyəti illərində də
Azərbaycan qadını çox mürəkkəb
və şərəfli yol keçib. 1921-ci il
Azərbaycan tarixində qadınların

zəkası, yüksək hissiyyatı, hərtərəfli
bacarığı, çağdaş dünyanın çağırışlarına mükəmməl cavabları ilə mötəbər
mövqeyə yüksəlmişdir. Həyatın elə bir
sahəsi yoxdur ki, qadınlarımız orada
yüksək səviyyəli iştirakları ilə təmsil
olunmasınlar. Dövlətimizin ikinci ali şəxsi
səviyyəsinə yüksəlmiş Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın
ölkəmizdə və dünya miqyasında
gerçəkləşdirdiyi humanist missiya,
çoxşaxəli fəaliyyət Azərbaycan qadınının
beynəlxalq aləmə təqdim etdiyi nadir
örnək kimi qəbul olunur.
Təsadüfi deyil ki, ailələrdə,
kollektivlərdə baharın ilk çiçəklərini,
dünyanın ən ətirli və yaraşıqlı güllərini
8 Martda analarımıza, qız-gəlinlərimizə,
ulu Dədə Qorquddan üzü bəri “başım
baxtı, evim taxtı”– deyib öydüyümüz
xanımlarımıza təqdim edirik. Ən tərifli
sözlərimizin, uca diləklərimizin ünvanı
bundan sonra da analarımız, bacılarımız, qız balalarımız olacaq.
Builki 8 Martı Azərbaycan cəmiyyəti
ikiqat bayram sevinci ilə qarşılayır. Analarımızın yetirdikləri qəhrəman övladlar
yaralı Qarabğımızı 30 illik əsarətdən
xilas edib, düşməndən xalqımızın
intiqamını almaqla ana-bacılarımıza,
qız-gəlinlərimizə builki bayramın ən
böyük hədiyyəsini töhfə ediblər. Budəfəki
bayramda Azərbaycan qadınlarını xalqımıza tariximizin ən böyük qələbəsini
bəxş etmiş övladlar böyüdüb, tərbiyə
etdiklərinə görə ikiqat minnətdarlıq duyğuları ilə təbrik edirik. Şəhid analarının
qarşısında ən müqəddəs duyğularla baş
əyirik, yurdsevərlik zirvəsində əbədiyyətə
qovuşmuş övladlarının qalib ruhuna ulu
tanrıdan sonsuz rəhmət diləyirik.
Qoy bir də Ana Vətənimizə namərd
yağı ayağı dəyməsin! Torpaqlarımızın
ətirli gül-çiçəkləri bir daha şəhid qanınını
andırmasın! Analarımızın nəsibi azad
yurdumuzda əmin-amanlıq və səadət
olsun!

Cavanşir FEYZİYEV,
Milli Məclisin deputatı,
fəlsəfə doktoru

“Bütün digər xalqların qadınları kişilərlə bərabər ictimai-siyasi
hərəkatda iştirak etdiyi və bununla da öz millətinin uğurlarına kömək
etdiyi bir vaxtda müsəlman qadın dustaqlıqda qala bilməz və qalmamalıdır”. Bunu ötən əsrin əvvəllərində azadlıq mücahidi Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə demişdi. Bu bəşəri qənaət ideyadan cəmiyyətə köçməli idi.
Və köçdü də. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyət olan Azərbaycan Demokratik Respublikası qadın siyasətini cəmiyyətin qadına münasibətini
yeniləşdirən ilk dövlət aktı kimi tarixə yazdı.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qəbul etdiyi
İstiqlal Bəyannaməsinin IV bəndində
bərabərhüquqluluq prinsipinin, seçmək
və seçilmək hüququnun təsbit edilməsi
ilə öz qanuni təsdiqini tapdı. Nəticədə,

onun timsalında Azərbaycan qadınına olan
sevgidir...
Tarix, həm də Azərbaycan tarixi
təsdiqləyir ki, xalqımızda qadına hörmət
mental dəyərlərdəndir. 1988-ci ilin fevralında azərbaycanlıların Xankəndinə kütləvi

Bəşərə yaraşıq,
insanlığa şərəf
Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçmək
və seçilmək hüququ verən ilk ölkə oldu.
Dünya gördü ki, Azərbaycan Demokratik
Respublikası demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlətdir. O dövrdə Azərbaycanda qızların təhsil alması məsələsinə də önəmli
münasibət olub.
Azərbaycanda qadınlara həmişə
məxsusi ehtiram olub. Böyük tarixi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycanda
hakimiyyətdə olduğu illərdə qadınlar
cəmiyyətin bütün strukturlarında təmsil
olunurdular. Qadın yazıçılar, qadın
şairlər, qadın rəssamlar, qadın həkimlər,
qadın hüquqşünaslar, qadın partiya və
dövlət xadimləri, Məhəmməd Hadinin
təbirincə desək, Azərbaycanın imzasının
beynəlxalq qurumlarda daha yaxından,
böyük sayğılarla, ehtiramlarla tanınmasının cəfakeşləri olublar. Ulu öndər deyirdi:
“Qadın bəşərə yaraşıq, zinət, insanlığa
şərəf, şan-şöhrətdir. Qadın ucalıq ülvilik
məbədidir. İsmət, qeyrət, qüdrət rəmzidir”.
Bu kəlamlar qadınların Azərbaycan
cəmiyyətində hansı səviyyədə ehtiramla
əhatələndiyinin göstəricisidir.
Azərbaycanda hamı etiraf edər ki, (və
edir ki!) görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva həmişə ehtiramla
anılıb. Bu, təkcə görkəmli alimə, böyük
insani keyfiyyətləri ilə cəmiyyətin əzizi olan
insana sevgi ilə məhdudlaşmır, həm də

yürüşünün qarşısını yaylığını qəzəblənmiş
kütlənin qabağına atmaqla Xuraman
Abbasova almışdı. Yəni xalqın qəzəbi
qadına ehtiram kimi qadın yaylığı amilini
üstələmədi.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
bərpa olunduqdan az sonra böyük tarixi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqın təkidi
ilə yenidən hakimiyyətə qayıdışından
sonra qadınların cəmiyyətdə rolu daha
da yüksəldi. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev ulu öndərin
siyasi kursunu bu istiqamətdə də uğurla davam etdirir, qadınların cəmiyyətdə
roluna müstəsna əhəmiyyət verir. Bunun
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan qadınlar təkcə
respublikamızda deyil, dünya miqyasında
beynəlxalq qurumlarda Azərbaycanımızı
həsəd aparılası səviyyədə layiqincə təmsil
edirlər.
Regionda güclü dövlət olan
Azərbaycanda gender siyasəti getdikcə
güclənir, qadınların cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi istiqamətində dövlət
səviyyəsində müxtəlif miqyaslı tədbirlər
həyata keçirilir. Respublikamızda yaradılan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi uğurla fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan qadınları mühüm dövlət qurumlarında, parlament və bələdiyyələrdə
uğurla təmsil olunur, ictimai-siyasi, sosial-

iqtisadi, elmi-mədəni proseslərdə fəal
iştirak edirlər. Bütün bunlar dövlətin qadın
siyasətinin mahiyyətinin göstəricisidir.
Azərbaycanda Birinci vitse-prezident təsisatının yaradılması, bu vəzifəyə
UNESCO-nun, ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri kimi beynəlxalq fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın milli maraqlarını kifayət
qədər yüksək səviyyədə təmsil edən,
“fərqi yoxdur, ictimai xadimsən, yaxud
dövlət xidmətində işləyirsən – insanlığı qorumaq lazımdır” əqidəsi, amalı ilə
yaşayan Mehriban xanım Əliyevanın təyin
edilməsi də qadınların cəmiyyətdə rolunun
kontekstləşdirilməsinin nəticəsidir.
Ermənistan sovetlərdən qalma 366-cı
alayın fəal iştirakı ilə Xocalıda qətliam,
soyqırımı törətdi. Dünya ictimaiyyəti bu

qətliama görə işğalçı Ermənistanı dövlət
səviyyasində, bəşəri qanunlar əsasında
qınamadı. “Heydər Əliyev Fondu”nun
birinci vitse-prezidenti Leyla xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət!” kampaniyası faciənin tanıdılması, onun mahiyyətinin daha əhatəli
açılması istiqamətində müqayisəyəgəlməz
təsirə malik oldu. Bu fakt da təsdiqləyir ki,
Azərbaycan qadını azərbaycançılıq ideologiyasını yaşadır, Azərbaycan dövlətçiliyinin
cəfakeşidir...
Azərbaycan qadını Vətən
müharibəsində zəfər qazanan oğulların
anasıdır, bacısı, həyat yoldaşıdır.
Azərbaycan şairlərinin şeirlərində
qadın, ana böyük sevgilərlə tərənnüm
olunur. Bu şeirlər ana adının, ananın
böyüklüyünün, “qəhrəmanlar anası olduğunun” (S.Vurğun) poetik təqdimatıdır.
Cəfər Cabbarlının “Ana” şeirinin finalına
bütün azərbaycanlıların ana sevgisinin
möhürbəndi deyərdim: “Ana… Ana…
Sənə mən rahibəm itaətdə!..”
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə bütün qadınları səmimi
qəlbdən təbrik edir, hər birinə cansağlığı,
ailə səadəti, qadın xoşbəxtliyi arzulayıram.

Səbinə XASAYEVA,
Milli Məclisin deputatı

ilk qurultayı keçirildi. 1923-cü ildə
“Şərq qadını” jurnalının nəşrə
başlaması Azərbaycanda qadın
hərəkatı tarixində əlamətdar
hadisə idi.
Sovet dövründə Azərbaycan
qadınları müxtəlif sahələrdə ilklərə
imza atıblar. Azərbaycanda və bütün Şərqdə Leyla Məmmədbəyova
ilk qadın təyyarəçi, Ağabacı Rzayeva peşəkar musiqi təhsili almış
ilk qadın bəstəkar, Şəfiqə Axundova ilk dəfə opera bəstələyən
xanım kimi tanınıblar. Kinoaktrisa,
neft mühəndisi və kimyaçı akademik İzzət Orucova, akademik
Validə Tutayuq, opera müğənnisi
Şövkət Məmmədova, balerina
Qəmər Almaszadə, ilk xanım
nazir Tahirə Tahirova Azərbaycan

Azərbaycanın müstəqilliyinin
bərpasından sonrakı illərdə qadınların problemlərinin həllinə dövlət
səviyyəsində diqqət göstərildi.
Ölkəmiz 1995-ci il iyunun 30-da
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
“Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv
olunması haqqında” Konvensiyasına qoşularaq öz üzərinə
müvafiq öhdəliklər götürdü.
Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci
ildə qəbul olunmuş ilk Konstitusiyası ilə cinsindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın bərabər
hüquq və azadlıqları təsdiq edildi.
Hökumət gender bərabərliyi ilə
bağlı normativ hüquqi aktlar qəbul
etdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1998-ci il yanvarın 14-də im-

təminatları haqqında” Qanun
qəbul edildi. Həmin ildə Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə
Qadın Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
kimi yenidən formalaşdırıldı.
Uzun əsrlər boyu bəşəriyyətin
zərif yarısının əsas məqsədi
nəslin davamı və ailə ocağının
qorunması idi. Texnoloji tərəqqi,
elmi kəşflərin hakim olduğu
müasir cəmiyyətdə qadınlarımız yeni statusa malikdirlər. XXI
əsrin Azərbaycan qadını güclü
olmağa çalışır, cəmiyyətin əksər
sahələrində uğurla çalışır. Həyatın
bütün sahələrində öz müstəqil
düşüncəsini ifadə edir, öz həyatını
planlaşdırır. Sosial varıq olaraq

Bu gün Azərbaycan qadını yeni
bir cəmiyyətin fəal qurucusudur.
İdarəedici və qanunverici
orqanların rəhbərliyində,
parlamentin deputatları arasında,
xarici siyasətdə zərif cinsin
nümayəndələrinin təmsil olunması
ölkəmizdə qadınların idarəedici
qüvvə olduqlarını sübut edir.
Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, Yeni
Azərbaycan Partiyası sədrinin
birinci müavini, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCO
və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycan qadınının dövlətçilik
sahəsində göstərdiyi tarixi
xidmətlərin layiqli davamçısıdır.
Xalqımızın mədəniyyətinin,

ların sosiallaşması, işgüzar və
vətəndaş fəallığının artırılması
ümumən, gender bərabərliyinə
nail olmaq dövlətin və cəmiyyətin
inkişaf strategiyasının vacib bir
hissəsidir. Bu, mədəni demokratik
cəmiyyət quruculuğuna gedən
trayektoriyadır.
Hər şeydən öncə, qadınların
yüksək təhsil səviyyəsi olmalıdır.
Təhsilli qadın ağıllı millət, yetkin
nəsil deməkdir. Azərbaycanda
qadınların təhsil alması, qadınlar
arasında savadsızlığın aradan
qaldırılması, qadın sağlamlığı,
onların iqtisadi azadlığının təmin
olunması məsələləri hər zaman
dövlətin diqqət mərkəzindədir.
Sosial dəyərləri və ailəni
qorumaq, cəmiyyətə layıqli, milli-

qadınının şöhrətini bütün dünyaya
yaydılar.
Zərif cinsin nümayəndələri
güclü iradələri ilə milli azadlıq hərəkatının ön sıralarında
vətənimizin ərazi bütövlüyü və
süverenliyi uğrunda mübarizə aparıblar. Azərbaycanın müstəqilliyinin
ilk illərində, Ermənistanın ölkəmizə
hərbi təcavüzü ilə başlayan
Qarabağ müharibəsində iştirak
edən qadınlarımızın fədakarlığı,
şücaəti yeni tariximizin qürurla vərəqlədiyimiz səhifələridir.
Milli qəhrəmanlarımız jurnalist
Salatın Əsgərova, I Qarabağ
müharibəsinin şəhidi Qaratel Hacımahmudova, Vətən müharibəsinin
ilk qadın hərbçi şəhidi Arəstə
Baxışova Azərbaycan qadınının
vətənsevərlik, mərdlik, cəsarət
simvoludurlar.
1994-cü ildə Milli Qəhrəman
statusunun müzakirəsinə həsr
edilmiş iclaşların birində ümummilli lider Heydər Əliyev demişdi: “Milli Qəhrəman adı kimə
verilməlidir?... Qazaxda bir
Qaratel vardı, düşmən əlinə sağ
keçməsin deyə özünü öldürmüşdu. Bax əsl Milli Qəhrəman adı
o xanıma layıqdir”. Bu, vətən
uğrunda canından keçmiş şəhid
xanıma münasibətdə, ulu öndərin
ümumən Azərbaycan qadının
fəadakarlığına və ləyaqətinə verdiyi dəyəri idi.

zaladığı “Azərbaycanda qadınların rolunun artırılmasına dair
tədbirlər haqqında” Sərəncamı,
daha sonra “Azərbaycan Respublikası Qadın Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin yaradılması
haqqında” Fərmanı qadınların
ictimai-siyasi həyatda iştirakının
genişləndirilməsi sahəsində dövlət
strategiyasının əsaslarının yaradılmasında mühüm rol oynadı.
2000-ci il martın 6-da imzalanan “Azərbaycan Respublikasında
dövlət qadın siyasətinin həyata
keçirilməsi haqqında” Fərman
qender bərabərliyi və qadınların
imkanlarının genişləndirilməsi
sahəsində dövlət strategiyasının
yaradılmasının əsasını qoydu.
Bu hüquqi sənəd, kişilərlə yanaşı qadınların da respublikanın
bütün dövlət strukturlarında təmsil
olunmasını, həmçinin qanunvericiliyin qender ekspertizasının
keçirilməsini nəzərdə tutur. 2000ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qadın Problemləri üzrə Milli
Fəaliyyət Planının (2000-2005-ci
illər) təsdiqi gender bərabərliyinə
dair normativ hüquqi aktların
məntiqi davamı idi.
Sosial-iqtisadi sahədəki
islahatlar cəmiyyətin
demokratikləşməsi şəraitində
gender məsələsinə yeni yanaşma
tələb edirdi. 2006-cı ildə “Gender
(kişi və qadınların) bərabərliyinin

siyasi müstəvidə aktivliyi ilə seçilir,
dövlət idarəçiliyində, qanunvericilik aktlarının formalaşmasında,
diplomatiya aləmində, iş dünyasında, ölkə iqitisadiyyatında, səhiyyə,
hüquq, təhsil, elm və mədəniyyət
sahəsində əhəmiyyətli rol oynayır.
Sahibkarlığın, xüsusi ilə qadın
sahibkarlığının inkişafı zərif cinsin
nümayəndələrinin iqtisadi və
sosial nüfuzunun artmasına və bir
çox hallarda, cəmiyyətdə gender
bərabərsizliyinin aradan qaldırılmasına yardım edir. Bunun ən
önəmli səbəblərindən biri dövlət
tərəfindən həyata keçirilən qadın,
gender siyasətidir. Bu siyasətin
nəticəsidir ki, qadınlarımız təkcə
respublikamızda deyil, ölkəmizin
hüdudlarından kənarda da yaxşı
tanınır, beynəlxalq qurumlarda
dövlətimizi ləyaqətlə təmsil edirlər.

musiqisinin, incəsənətinin,
ədəbiyyatının, tarixinin dünyada
tanınmasında, dövlətimizin
beynəlxalq aləmdə təmsil
olunmasında, ölkə daxilində
mədəniyyətin, təhsilin, elmin
inkişafında Mehriban xanım
Əliyevanın rolu danılmazdır.
Azərbaycan qadını millimənəvi dəyərlərə sadiqliyi ilə
cəmiyyətimizi qloballaşmanın ailə
institutuna gətirdiyi mənfi dalğasından qoruyur. Cəmiyyətdəki
gender problemlərinin həlli üçün
ən vacib şərt dövlət strukturları,
ictimai birliklər və qeyri-hökumət
təşkilatlarının fəal dialoqu və
sosial tərəfdaşlığıdır, çünki onlar
dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti
arasındakı əlaqədir. Bu səbəbdən,
qadınların təhsil və məşğlluq
hüquqlarının qorunması, on-

mənəvi dəyərlərə bağlı, demokratik düşüncəli, müasir təfəkkürlü
vətəndaş yetişdirmək Azərbaycan
qadınının əsas vəzifələrindəndir.
Bununla birlikdə, qadınlarımız
təhsil almaq, yüksək rəhbər
vəzifələrdə çalışmaq, müstəqil
biznes qurmaq, cəmiyyətin bütün
sferalardında peşəkar kadr olaraq
öz talelərini təyin etmək hüququna sahibdirlər. Qadının hüquq
və vəzifələrinin harmoniyası
onun cəmiyyətdə yerini və rolunu
təyin edir, mövqeyinin və rolunun
inkişafı isə ümumən, cəmiyyətin
inkişafını səciyyələndirir.

Azərbaycan qadınının müasir
cəmiyyətdə yeri və rolu

Leyla RƏŞID,
“Xalq qəzeti”,
Beynəlxalq Kommunikasıya
və Media Mərkəzinin sədri

8

7 mart 2021-ci il, bazar

Erməni vandalları Azərbaycanın təbiətinə
ciddi ziyan vurub, ekoloji terror törədiblər
 İşğaldan azad olunmuş
Qubadlı rayonuna səfər edən
Azərbaycandakı diplomatik
korpusun rəhbərləri, hərbi
attaşelər və jurnalistlər burada
erməni vandallarının törətdiyi
ekoloji terrorun izləri ilə tanış
olublar.

 Martın 6-da
Azərbaycandakı diplomatik
korpusun rəhbərləri, hərbi
attaşelər və jurnalistlər
Ermənistan işğalından azad
edilmiş Qubadlı rayonunda
olublar. Səfər Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən
reallaşıb.

Diplomatları və hərbi attaşeləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitseprezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov,
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət
ediblər.

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli-

Diplomatları və hərbi attaşeləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitseprezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov,
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət
ediblər.
AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, Prezidentin
köməkçisi Hikmət Hacıyev Qubadlı
rayonunun mərkəzində səfər işti-

yinin nümayəndəsi Möhübbət Qurbanov erməni vandallarının Qubadlıda
törətdikləri vəhşiliklər barədə məlumat

verib. Bildirib ki, Həkəri çayı boyunca
böyük tut bağları ekoloji terrora məruz
qalıb. Bütün ağaclar kəsilib, yandırılıb.
Şərq çinarı, yunan qozu kimi nadir ağac
növləri məhv edilib. 107 hektar ərazini
əhatə edən Bəsitçay dövlət qoruğu ekoloji terrora məruz qalıb. Burada dəfələrlə
yanğınlar törədilib. Kəndlərimiz dağıdılıb, yaşıllıqlarımız məhv edilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycandakı
diplomatik korpusun rəhbərləri, hərbi
attaşelər və jurnalistlərin işğaldan azad
olunmuş rayonlara səfəri Prezident
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən reallaşıb.

Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Laçında
“Güləbird” Su Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar
 Martın 6-da
Azərbaycandakı diplomatik
korpusun rəhbərləri, hərbi
attaşelər və jurnalistlər Laçın
rayonuna səfər ediblər. Səfər
Prezident İlham Əliyevin
tapşırığına əsasən həyata
keçirilib.
AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş
müxbiri xəbər verir ki, səfər çərçivəsində
diplomatik korpusun rəhbərləri, hərbi
attaşelər və jurnalistlər erməni vandallarının qədim yurd yerlərimizdə törətdiyi
vəhşiliklər və cinayət izləri ilə tanış
olublar.
Diplomatları və hərbi attaşeləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitseprezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov,
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Pa-

şayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət
ediblər.
Səfər iştirakçıları Laçında
“Azərenerji” ASC-nin “Güləbird” Su
Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar.
“Azərenerji” ASC-nin vitse-prezidenti

Diplomatik korpusun rəhbərləri
Qubadlı rayonuna səfər ediblər

rakçılarını erməni vandalizminin acı
nəticələri barədə məlumatlandırıb.
Qeyd edib ki, rayon işğal dövründə
yerləbir edilib, hətta onun mərkəzinin
harada yerləşdiyini müəyyən etmək
belə çətindir. Yaşayış binaları dağıdılıb,
yalnız işğal dövründə hərbi məqsədlər
üçün Ermənistan tərəfindən istifadə
olunan binalar tikilib.
Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Qubadlının və Zəngilanın işğalı çox çətin

şəraitdə baş verib. Cəbrayıl və Füzuli
işğal olunduğu üçün bu rayonlarda
yaşayan insanların rayonu tərk etməsi
çətin idi, onlar mühasirəyə alınmışdılar. Belə bir şəraitdə mülki əhalinin
çox hissəsi Araz çayı üzərində İranın
yaratdığı humanitar dəhliz vasitəsilə
çıxmaq məcburiyyətində qaldılar.
Onların bir çoxu da Araz çayında
həyatlarını itirdilər. Bu da Ermənistanın
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı işğal

prosesi çərçivəsində törətdiyi qırğın
siyasətinin tərkib hissəsi idi. Ekspertlər
Qubadlıda olub və burada törədilən
dağıntıları qiymətləndiriblər.
Qubadlıda çoxsaylı dini-mədəni
abidələrin olduğunu deyən Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb ki, bu abidələrin
hamısı dağıdılıb. “Mən Cəbrayılda dağıdılan qəbiristanlıqlar barədə də danışmaq istərdim. Evlərin, qəbiristanlıqların
məqsədli şəkildə dağıdıldığının şahidiyik. – deyə o əlavə edib.
Birinci vitse-prezidentin köməkçisi
Elçin Əmirbəyov 1993-cü ildə Xarici İşlər
Nazirliyinin əməkdaşı olaraq Qubadlıya
son səfəri barədə danışıb. Bildirib ki,
əhalinin əksəriyyəti həmin dövrdə rayonu tərk etmək istəmirdi. Rayon coğrafi
baxımdan çox strateji yerdə yerləşir.
Qubadlı 1988-ci ildə Ermənistandan qovulan azərbaycanlıları qəbul edən ilk rayonlardan biri idi. Əhali rayonu müdafiə
edirdi, lakin həm Qarabağdan, həm də
Ermənistan ərazisində yerləşən Qafan
şəhərindən davamlı artilleriya atəşinə
məruz qalan qubadlılılar həyatlarını
xilas etmək üçün öz evlərini tərk etməyə
məcbur oldular.
O deyib ki, Qubadlının əhalisi
təxminən 29 min nəfər idi, lakin keçən
illər ərzində rayonun əhalisinin sayı
artaraq 40 mini keçib.

Dünyamızı bəzəyənlər

Ziyəddin Quliyev işğaldan azad edilən
ərazilərin mövcud və perspektiv elektrik
təchizatı barədə ətraflı məlumat verib.
Qeyd olunub ki, Həkəri çayı üzərində
yerləşən 8 meqavat gücündə “Güləbird”
Su Elektrik Stansiyası bu il fevralın

15-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı
ilə işə salınıb. Erməni qəsbkarları işğal
dövründə xislətlərinə uyğun olaraq digər
yerlərdəki kimi, bu stansiyanı da darmadağın etmişdilər. Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə qısa müddət ərzində
istismara verilən bu stansiya işğaldan
azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun
yaradılması və nəzərdə tutulan digər
işlərin həyata keçirilməsi baxımından
böyük önəm daşıyır.
“Güləbird” Su Elektrik Stansiyasının
istifadəyə verilməsi tarixi və əlamətdar
hadisədir. Bu, işğaldan azad olunan
rayonlarda Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə istifadəyə verilən ilk infrastruktur layihəsidir. Bu stansiya təxminən
7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə
təminatında mühüm rol oynayacaq. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın
rayonunun cənub hissəsini və ərazidə
yerləşən digər infrastruktur layihələrini
elektrik enerjisi ilə təmin edəcək.


Beynəlxalq Qadınlar Günü
dünyada ən kütləvi qeyd olunan
bayramlardan biridir. Çünki qadınlar bar
verən həyat ağacları, ömürlərin tarazlığını
qoruyub-saxlayan, milli-mədəni sərvətləri
nəsildən-nəslə ötürən nurlu varlıqlardır.
Onların olduğu yerdən gözəllik, səliqəsahman əskik olmaz.
Azərbaycan xanımları isə dünyanın ən ali bəşəri dəyərlər daşıyıcısı,
ən fədakar, ən layiqli qadınlarıdır.
Onlar hər cür tərifə, təqdirə və ülvi
arzulara layiqdirlər. Mayasını ana
südündən, ana laylasından tutan
yüksək vətənpərvərlik duyğusu,
el-oba təəssübü kimi yüksək insani keyfiyyətləri öz balalarının can
cövhərinə çevirən Azərbaycan qadınları ömürlərimizin günəşidirlər.
Mən səhiyyə sistemində çalışıram.
Parlamentdə Səhiyyə komitəsinin
üzvüyəm. Sumqayıtda çalışdığım tibb
ocağında, eləcə də ölkəmizin digər

xəstəxana və poliklinikalarında onlarca qadın tibb işçisi fəaliyyət göstərir.
Desəm ki, onların böyük əksəriyyəti
özlərinin peşə bacarığı, xəstələrə
qayğıkeş münasibəti, şəfalı əlləri ilə
fərqlənirlər, mübaliğə etmiş olmaram.
Çünki daha canıyanan, saf və xeyirxah
olmaları onların üstün cəhətləridir.
Bu gün başda ixtisasca həkim
olan birinci xanım Mehriban Əliyeva
olmaqla, bütün qadınlarımızı, bütün
qadın həmkarlarımı gözəl bayramları
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bizim əziz şəhid analarımızın qarşısında ehtiramla baş əyir, əllərindən

öpür və onlara səbr diləyirəm.
Əgər onların dünyaya gətirib Vətən
üçün yetişdirdikləri igid oğullarımız,
qəhrəman əsgər, gizir və zabitlərimiz,
cəngavər xüsusi təyinatlılarımız, qartal
qıylı pilotlarımız olmasaydı ötən payızda dünyanı heyran qoyan 44 günlük
zəfər yürüşümüz möhtəşəm zəfərimizlə
başa çatmaz, müqəddəs torpaqlarımız azadlığına qovuşmazdı. Bu yerdə
mənimlə eyni şəhərin sakini olmuş Milli
Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad
Həşimovun anası Səmayə xanımın
oğlu haqqında söylədiyi fikirləri xatırlayıram: “Mən səngər generalı yetişdirmişdim”. Bu sözləri yalnız böyük ürək
sahibi olan Azərbaycan anası deyə
bilər!
Həyatımızın bütün sahələrində
qadınlarımız ön mövqe tutur, nümunə
göstərirlər. Bir daha qadınların hamısını təbrik edir, onlara bol həyat sevinci
arzulayıram.

Müşfiq MƏMMƏDLİ,
Milli Məclisin deputatı

Gədəbəydə koronavirusa yoluxmanın
Milli kitabxanalar arasında əlaqələr genişlənir qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görülür
Azərbaycan Milli
Kitabxanasının direktoru,
professor Kərim Tahirov
Türkiyə Milli Kitabxanasında
olmuşdur. O, qardaş ölkənin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Kitabxanalar və Yayımlar
şöbәsinin rəhbəri və Milli
Kitabxananın direktoru Əli
Odabaşla görüşmüşdür.

K. Tahirov görüş zamanı
iki qardaş ölkənin kitabxanaları arasındakı əlaqələrin
daha da inkişaf etdirilməsinin
vacibliyini vurğulamışdır.
Qeyd etmişdir ki, Azərbaycan
və Türkiyə milli kitabxanaları arasında imzalanmış
əməkdaşlıq haqqında memorandum yenilənməlidir.
Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru da memorandumun yaxın zamanlarda
yenilənməsini məqsədəuyğun

hesab etmişdir. Danışıqlar
əsnasında yaxın zamanlarda
Türkiyə Milli Kitabxanasında
Azərbaycan mədəniyyətinə,
tarixinə, ədəbiyyatına və
incəsənətinə dair guşənin
yaradılacağı planlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə, Milli
Kitabxanadan Azərbaycanın
tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı
və incəsənəti ilə bağlı kitablar
Türkiyəyə göndəriləcək.

Daha sonra Kərim Tahirov
dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
880-ci ildönümü münasibətilə
Türkiyə Milli Kitabxanasında
saxlanılan Nizami Gəncəvi
əlyazmalarının elektron
versiyalarının Azərbaycan
Milli Kitabxanasına verilməsini
xahiş etmişdir. Eyni zamanda,
Misirdə və Sankt- Peterburqda mühafizə olunan Nizami

əlyazmalarının da rəqəmsal
surətlərinin alınacağını və çap
olunacağını bildirmişdir.
Görüş zamanı K.Tahirov
işğaldan azad olmuş
ərazilərimizdə 975 kitabxananın məhv olunduğunu və
orada olan 4 600 000 kitabın
yandırıldığını vurğulamışdır. Direktor işğaldan azad
olunmuş ərazilərdəki kitabxanaların kitab fondlarının
bərpası üçün kitab toplama
kampaniyası başladıldığını
bildirmişdir. Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru həmin
kitabxanaların fondlarına
kitab göndərəcəklərini qeyd
etmişdir.
Daha sonra Kərim
Tahirov “Qarabağ. Əsrlərin
salnaməsi” (Azərbaycan
və ingilis dillərində) kitabını
Türkiyə Milli Kitabxanasına
hədiyyə etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Əslində, bir sıra digər şəhər və
rayonlarla müqayisədə Gədəbəydə
koronavirusa yoluxanların sayı
azdır. Bu, Gədəbəyin təkcə dağ
rayonu olması ilə əlaqədar deyil.
Sadəcə, rayonda koronavirusa
yoluxmanın qarşısını almaq üçün
bütün zəruri tədbirlər görülür.
Səhiyyə, təhsil işçiləri, əhali ilə
müntəzəm görüşlər keçirilir, onlar
təlimatlandırılır, reydlər təşkil
olunur.
Rayon icra hakimiyyətinin vacib
məsələyə həddindən artıq ciddi yanaşması, nəzarəti gücləndirməsi öz təsirini
göstərir. Elə peyvəndləmə prosesinin də
Gədəbəydə mütəşəkkil keçməsi məhz
bu tələbkarlığın, nizam-intizamın və
izahat-təbliğat işlərinin yüksək səviyyədə
təşkilinin nəticəsidir.
Maraqlıdır ki, rayon ərazisində digər
xəstəliklərin də qarşısının vaxtında alınması üçün səmərəli iş görülür. Onlardan biri
də rayonda quş xəstəliklərinin başvermə
riskinin idarə olunması üçün baytarlıq-

sanitariya nəzarətinin gücləndirilməsi
məsələsidir. Hüquq-mühafizə orqanlarının
və aidiyyatı dövlət qurumları rəhbərlərinin
iştirakı ilə keçirilən görüş də məhz bu
məqsədlə təşkil olunmuşdur.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı
İbrahim Mustafayev çıxış edərək demişdir ki, biz bir virusla mübarizə aparıb
digər xəstəliklərin yayılma ehtimalını
unuda bilmərik. Bunun üçün əlaqədar
təşkilatların, o cümlədən hüquq-mühafizə
orqanlarının mübarizəsi bir qədər də
gücləndirilməli, qanunsuz ov edənlərə və

digər neqativ hallara qarşı ciddi tədbirlər
görülməlidir.
Görüş iştirakçıları rayon ərazisində
epizootik vəziyyəti ətraflı müzakirə
edərək qarşıda duran vəzifələri
müəyyənləşdirmişlər. Aidiyyatı orqanlara
müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Bu işlərin
daha keyfiyyətli təşkili məqsədilə işçi qrupu yaradılmışdır.
Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

7 mart 2021-ci il, bazar

H

əm martın ilk günlərinin mülayim havası,
həm Qələbə sevincinin ölkəmizdə yaratdığı
qeyri-adi ab-hava, həm də Kürün Mingəçevirə
bəxş etdiyi əsrarəngiz görüntü. İlahi, necə də xoş
səhərdir… Həmsöhbətin sabahın bu günə nisbətən
daha ilıq olacağı ümidiylə yaxasını açan tumurcuqlar,
çiçəkləməkdən ötrü burnunun ucu göynəyən ağaclar,
gözünü ovan uşaq kimi ala-yuxulu görünən gül
kollarıdırsa, söhbət çox çəkə bilər. Kür təkcə suyuna
görə yox, xatirələrə, təəssüratlara görə də, sözün
həqiqi mənasında, dəryadır.

… Nədənsə, mərhum
həmkarımız, gələn il 90 yaşını
qeyd edəcəyimiz Əməkdar jurnalist Əşrəf Hacıyevin ötən əsrin
90-cı illərində Mingəçevir haqqında yazdığı “Kürün ram edildiyi
yerdə…” sərlövhəli məqaləsi
yadıma düşdü. Doğrudan da,
dağlardan, daşlardan axıb gələn,
hirsi, hikkəsi, daşqınları ilə hamını
qorxudan Kür Mingəçevirdə necə
də “quzuya dönüb”? Necə də sakit
və əmin-arxayın axıb gedir.
Bu fikirlərlə gəzərkən köhnə
dostum və həmkarım Mirsədi
Daşdəmirovla rastlaşdım və istəristəməz, “Kürün ram edildiyi yer”
ifadəsini ona da dedim. Cavabı
əhvalımı bir az da yaxşılaşdırdı:
– Sən Kürü və Mingəçeviri, bəlkə
də, yüz dəfə görmüsən. Güman
edirəm ki, indiki təəssüratların
Azərbaycan Ordusunun son iki
yüz ildə azğın düşməni ilk dəfə
ram etməsinin əks-sədasıdır.
Ölkəmiz iqtisadi cəhətdən heç

zaman olmadığı kimi, qüdrətli olduğuna görə düşməni darmadağın
etdik. Həmin qüdrətin artmasında
Mingəçevirin sənaye potensialı da
az rol oynamayıb. Yeri gəlmişkən,
azğın düşmənin uzaqvuran silahları da Mingəçevir ətrafında az ram
edilməyib. Üstəlik, Mingəçevirdə
COVID – 19-un da ram edilməsi
üçün az iş görülməyib. Yəni bu
əhval-ruhiyyələr Kürü sənə başqa
görkəmdə göstərir.
Həmkarım haqlı idi. Ona görə
də şəhər icra hakimiyyətinin
başçısı İlham İsmayılov elə
həvəslə danışdı ki, görülən işlərin
həcminin belə böyük olmasına heyran qalmaya bilmirsən.
Həyatını Mingəçevirə bağlamış
İlham müəllim bu şəhər, onun
insanları haqqında mehribanlıqla
və səmimiyyətlə danışır: “Yax-

tikilib, Nizami küçəsində yeni
parkın salınması işləri aparılıb,
İncilli parkı salınıb və bir çox başqa
yeniliklər qeydə alınıb, Bələdiyyə
parkı yenidən qurulub, “Qurucular” parkında yenidənqurma işləri
aparılıb, Sağ sahil parkı əsaslı
surətdə yenilənib. Bundan başqa,
“Tərəvəzçilik sovxozu” adlanan
yaşayış massivində baxımsız
qalmış boş sahədə istirahət guşəsi
yaradılıb və sakinlərin istifadəsinə
verilib.
Şəhər rəhbəri yeddi parkın
adını ara vermədən çəkəndə

danışmağa, təbii ki, sözü çoxdur.
Sayını siz də bilin: “Dövlət Proqramının “Mədəniyyət obyektlərinin
əsaslı təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
və konservasiyası sahəsində
işlərin davam etdirilməsi” bəndi
üzrə şəhid A.Niftəliyev adına
Mədəniyyət Mərkəzində əsaslı
təmir işləri davam etdirilib, 13
saylı tam orta məktəbin yeni tədris
binasının tikintisi, 16 saylı tam orta
məktəbdə əsaslı təmir işləri başa
çatdırılıb və məktəblər istifadəyə
verilib, 12 saylı tam orta məktəbdə

raqlanırıq. Şəhər icra hakimiyyəti
başçısının sərəncamları ilə 18 oktyabr – Müstəqillik Günü və 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü münasibətilə
233 şəhid ailəsinə, 245 nəfər
Qarabağ müharibəsi əlilinə
187600 manat, 49 nəfər İkinci
Qarabağ müharibəsində həlak
olmuş şəhidlərin ailələrinə 58400
manat, 43 nəfər İkinci Qarabağ
müharibəsi qazilərinə 8600 manat
olmaqla, ümumilikdə 253000
manat məbləğində vəsait ayrılıb.
Bundan başqa, İkinci Qarabağ

qurulması kimi tikinti-quruculuq və
abadlıq işləri də vardır.
Mingəçevir haqqında danışırıqsa, şəhər bələdiyyəsinin
fəaliyyətindən yazmamaq, ən azı,
insafsızlıq olardı. Çünki 44 günlük
Vətən müharibəsində, torpaqlarımızın erməni işğalçılarından azad
edilməsi prosesində ön və arxa
cəbhələrdə bələdiyyələr də fəallıq
göstəriblər. Bundan başqa, pandemiya və müharibə şəraitində yaşamağımıza baxmayaraq, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qurulmuş güclü iqtisadiyyat nəticəsində

tikinti işləri görülüb. Parka 2 ədəd
metal konstruksiyalı söhbətgah,
17 ədəd yeni dizaynda oturacaq
qoyulub, 2 yerdə istirahət guşəsi
yaradılıb. Parkın 230 kvadratmetr
hissəsinə tamet döşənib, 60
kvadratmetr gül əkilən yerlər
aqlayla üzlənib. Parkda eyni
zamanda yaşıllaşdırma işləri
aparılıb. Belə ki, orada 150 ədəd
“ Tuya” dekorativ ağacı, 200 ədəd
gül kolu əkilib, 350 kvadratmetr
sahəyə yaşıl ot örtüyü döşənib. Bu
işlər üçün bələdiyyə büdcəsindən
19 min 227 manat vəsait ödənib.

müharibəsində həlak olmuş 47
şəhid ailəsinə, 52 nəfər Qarabağ
qazisinə ərzaq yardımı edilib, 1
şəhid ailəsinin evi əsaslı təmir
olunub, 1 şəhid ailəsi və 2 nəfər
qazinin mənzilinə istilik sistemi
çəkilib. ŞİH başçısının şəhid
ailələri və qazilərlə görüşü, sözün
həqiqi mənasında, ənənəvi şəkil
alıb. Şəhidlərdən söz düşmüşkən,
öyrəndik ki, son zamanlar
Mingəçevirdəki Şəhidlər xiyabanında yenidənqurma işləri aparılıb.
Bütün bunlar bu günün reallıqlarıdır. Ancaq Mingəçevirdə
sabahın reallıqlarını yaratmaq
üçün konkret planlar var və
bu istiqamətdə işlər görülür.
Öyrəndik ki, şəhər icra hakimiyyəti
tərəfindən 2021-ci ildə görülməsi
nəzərdə tutulan əsas işlərin sırasında Sahil parkının və Heydər
Əliyev prospektindəki xiyabanların yenidən qurulması, Tarix
muzeyinin qarşısındakı ərazinin
yenidənqurma işlərinin davam
etdirilməsi, çoxmərtəbəli 17 yaşayış binasının dam örtüyü, fasad
və girişlərinin əsaslı təmiri, Nizami
küçəsindəki bir hissəsi abadlaşdırılmış ərazidə yeni salınmış “Nizami” parkının genişləndirilməsi,
Günəşli yaşayış massivinin
küçələrinin bir hissəsinin -İ.Qayıbov, Xətai, H. Z.Tağıyev,
Ə.Vahid, Şəfəq, H.Hüseynov
və Babək küçələrininn əsaslı
təmiri; Vaqif, Vidadi, V.Hüseynov,
M.Rəhimov və Samux küçələrinin
kəsişməsindəki səkilərin təmiri,
Qərb giriş qapısının, Soyqırımı
abidəsinin, 1941-1945 abidə
kompleksində fəvvarənin yenidən

ölkədə sosial proqramların və yeni
sosial infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi davam edir.
Bələdiyyələr də həmin inkişafdan geri qalmır, dövlət dəstəyinə
arxalanaraq, yerli əhəmiyyətli
sosial, iqtisadi inkişaf və ekoloji
proqramları öz imkanları daxilində
reallaşdırmağa çalışırlar.
Elə Mingəçevir bələdiyyəsi
də iki istiqamətdə – ermənilərə
və pandemiyaya qarşı mübarizə
apardığımız çətin vaxtlarda öz
fəaliyyətini seçicilərin rəy və

Bundan başqa, bələdiyyə
büdcəsindən ayrılmış 13 min 496
manat vəsait hesabına Səməd
Vurğun adına parkın işıqlandırma
sistemi yenidən qurulub, 10 ədəd
oturacaq qoyulub və park səliqəsahmana salınıb.
Yəni bələdiyyənin gördüyü
işləri təqdir etmək, yada salmaq
da sadə insanların zəhmətinə
verilən qiymətdir.
… Deyirlər, qış dumanı qar
gətirər, yaz dumanı isə bar. Bozdağın üstüylə sürünən yaz dumanı

təklifləri əsasında quraraq, ümumi
işə kömək edib.
Bələdiyyənin fəaliyyəti barədə
danışarkən qeyd etməliyik ki,
dövlət büdcəsindən daxil olan
dotasiya hesabına iki parkda
abadlaşdırma, tikinti-quraşdırma
işləri aparılıb. Heydər Əliyev
prospektində, bələdiyyənin
inzibati binasının yanındakı park
yenidən qurulub, əsaslı təmir-

axşama doğru qatılaşırdı. Daha
doğrusu, bol bara zəmin yaradırdı.
Ancaq düşündüm ki, bu duman
mənim səhərki təəssüratlarımla
üst-üstə düşmür.
Qoy olsun, Şuşanın dağlarının başında duman dağılıbsa,
bəsimizdir.

qurtulmağa imkan verəcək. Şəhərdə
20 mindən çox böyük teleekran
quraşdırılacaq və onların köməyi
ilə videogörüşlər keçirmək mümkün
olacaq. Vaxt keçdikcə onlar hər
evdə və hər ofisdə quraşdırılacaq.
Bundan başqa, hər şəhər sakini
smart kart vasitəsilə bütün şəhər
xidmətlərindən istifadə edəcək. Yəni
həmin kartla avtobusla səyahət
etmək, kinoteatrı getmək, pulsuz velosiped kirayələmək və s.
mümkün olacaq. Həmçinin Sonqdo kommunal, tibbi və korporativ
informasiya sistemlərinin birləşdiyi
ilk şəhər olmağı iddia edir. Burada
hər bir evə fiber-optik xətt və simsiz
yüksəksürətli kanal çəkilmişdir.
Bir sözlə, 16 il ərzində Sonqdo şəhəri çirkli bataqlıqdan dünyanın ən perspektivli urbanistik
layihələrindən birinə çevrilmişdir.
Ekoloji cəhətdən təmiz və texnoloji
cəhətdən təchiz edilmiş şəhər olan
Sonqdo yaxın gələcəkdə ŞimalŞərqi Asiyanın iqtisadi mərkəzinə
çevrilməyi nəzərdə tutur. Yaradıcılar
layihənin sonuna qədər şəhərin
dünyanın ən ağıllı şəhəri olacağına söz verirlər. Bir çox layihələr ilk
dəfə Sonqdo tətbiq olunur və bu
mənada şəhər test üçün bir platforma kimi çıxış edir. Əgər eksperiment

uğurlu olacaqsa və sistemlər öz
effektivliyini və rahatlığını sübut
edəcəksə, perspektivdə Seulu da
belə görəcəyik.
Doğrudur, xarici görünüş
baxımından Sonqdo şəhərinin çox
cəlbedici görünmədiyi vurğulanır.
Memarlıq baxımından şəhərin
ifadəsiz və səliqəli təşkil edilmiş
bloklardan ibarət olduğu bildirilir. Hətta bu gələcəyin şəhərinin
öz memarlıq simasının olmadığı
qabardılır. Bununla yanaşı, Sonqdo
layihəsinin baş səhmdarı və investoru “Gale International” Asiyanın
digər ölkələrində də analoji şəhər
layihələrini reallaşdırmağı planlaşdırır.
Artıq bu istiqamətdə əməkdaşlıq
nümunələri də var. Məsələn,
2013-cü ildə Çinin Çanşa şəhərinin
yaxınlığında ilk Sonqdo layihəsinin
reallaşdırılmasına başlanmışdır.
Çin rəsmiləri “Gale International”
şirkətilə oxşar şəhərlərin yaradılması barədə razılığa gəlmişlər. Güman
ki, tezliklə dünyada belə şəhərlərin
sayı çox olacaq.

Mingəçevirin sabahı bu
günündən də gözəl olacaq
şısı budur, gəlin, Nur şəhərinin
sənaye potensialından bəhs edək,
– deyə başçı bildirdi. – Şəhərin
enerji istehsalı müəssisələrində
aparılan modernləşmə və əsaslı
yenidənqurma işləri davam
etdirilib. Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasında irimiqyaslı
yenidənqurma və əsaslı təmir
işləri aparılıb. İnzibati bina inşa
olunub, yeni kimya sexi, hava
kompressor stansiyası, 330
kilovoltluq qapalı yarımstansiya,

azot və kislorod sexləri tikilib, 500
kilovoltluq açıq paylayıcı və çirkab
suların təmizlənməsi qurğularında
yenidənqurma işləri aparılıb.
Əlavə etdi ki, ölkə iqtisadiyyatında əldə olunmuş yüksək sosialiqtisadi göstəricilər, Mingəçevirin dinamik inkişafına öz müsbət təsirini
göstərmişdir. Şəhərdə 11 ədəd
doqquzmərtəbəli çoxmənzilli yaşayış binasının dam örtükləri və giriş
blokları, ümumi istifadə olan yerləri,
fasadı təmir olunub, küçələrə,
məhəllədaxili yollara və səkilərə,
ümumilikdə 151 min kvadratmetr
sahəyə yeni asfalt örtük salınıb,
34249 metr səki daşı qoyulub,
“Dostluq” parkının genişləndirilmiş
hissəsində abadlıq işləri yekunlaşdırılıb, Dövlət rəmzləri muzeyi
istifadəyə verilib, Nəsimi parkı

yadıma paytaxtda hər il sayı
çoxalan parklar düşdü. Doğrudan
da, dövlət başçımız nə qədər
parkın, xiyabanın açılışında iştirak
edir. Sevindirici haldır ki, bu ənənə
Mingəçevirdə də uğurla davam etdirilir. Onu da deyim ki, Mingəçevir
bu qəbildən olan tədbirlərin
önündə gedən şəhərlərdəndir.
Yeri gəlmişkən, dövlət başçımız paytaxtda yeni tikilmiş
məktəblərdən birinin açılış
mərasimində dedi ki, mənim tapşırığımla ölkənin bütün şəhər və rayonlarında yeni təhsil , mədəniyyət
və səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
və ya əsaslı təmiri davam etdirilir.
ŞİH başçısının bu barədə də

və İnteqrasiya təlimli internat tipli
gimnaziyada əsaslı işlər görülüb”.
Yada saldım ki, bu gün ölkədə
davamlı olaraq gündəlikdə saxlanılan, həm dövlət başçımızın,
həm də Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın daim
maraqlandığı məsələlərdən biri də
şəhid ailələri və qazilərin sosial problemlərinin həllidir. İlham
İsmayılov “Haqlısınız, –deyərək,
hansısa vərəqələri götürdü, amma
heç bir kağıza baxmadan əlavə
etdi:
– Sosial sahələrin işi daim
diqqətimizdədir. Şəhid ailələrinin,
Qarabağ döyüşlərində yaralanmış
qazilərin problemləri ilə daim ma-
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ürətli urbanizasiya şəhər mühitinin inkişafı üçün
yeni yollar axtarmağa məcbur edir. Son 50 il
ərzində dünya şəhərlərinin əhalisinin sayı artaraq
56 faizə çatmışdır. BMT-nin proqnozlarına görə, 2050ci ilə qədər bu göstərici 70 faizi ötəcək. Nəzərə alsaq ki,
əhalinin ümumi sayı da artacaq, o zaman müasir şəhərlər
öz sistemlərinə, ilk növbədə, nəqliyyat və energetika
sistemlərinə bu cür yüklənmələrə tab gətirməyə çox
çalışmalıdır. Buna görə də, mütəxəssislər qlobal əhali
artımının həlli kimi “ağıllı şəhər” konsepsiyasını təklif
edirlər. Ən əsası, “ağıllı şəhər” konsepsiyası texnoloji
inkişafın aparıcı lokomotivinə çevrilir və bu prosesdən
kənarda qalanların gələcəyi qaranlıq qalacaq.

Cənubi Koreyanın paytaxtı
Seuldan bir saatlıq məsafədə
yerləşən Sonqdo şəhərinin sakinləri
artıq gələcəkdə yaşayırlar. Belə ki,
şəhərin hər bir sakinində ictimai
nəqliyyatda və dayanacaqda pul
ödəmək, kinoteatra getmək və ya
velosiped icarəyə götürmək üçün
istifadə edilə bilən ağıllı kart var.
Sakinlər tıxaclarda, demək olar ki,
heç qalmırlar: bütün avtomobillər
sıxlığı tez bir zamanda aşkar etmək
üçün xüsusi radiomarkerlərlə təchiz
olunmuşdur və yol səthinin altındakı
sensorlar şəbəkəsi trafik sıxlığını müəyyənləşdirir və siqnalları
tənzimləyir.
Sonqdo yaşayış binalarındakı
pnevmatik zibilötürücülər avtomatik
olaraq mənzillərdən zibili çıxarır
və məişət tullantılarını sortlaşdırır,
onların bir hissəsi yenidən işlənir
və bərpa olunan enerjinin alınması
üçün istifadə olunur. Sonqdo sıfırdan hazırlanmış və inşa olunmuş

“ağıllı şəhər” nümunələrindən biridir.
Hələ 2000-ci ildə onun yerində bir
neçə balıqçılıq tikilisi vardı idi. Üç il
sonra Cənubi Koreya hökuməti Seul
Aeroportunun yaxınlığında biznesrayon yaratmaq üçün həmin əraziyə
500 milyon ton qum tökmüşdü.
2014-cü ildə yeni şəhərin əhalisi
artıq 70 min nəfəri örtmüşdü, yatırılan vəsaitin məbləği isə 35 milyard
dollara çatmışdı. Şəhər biznes üçün
cəlbedici şəraiti olan iqtisadi zonaya,
həmçinin bütün dünyada “ağıllı”
şəhərlərin inkişafı üçün modelə
çevrilmişdir.
Sonqdo şəhərinin inşasına
2005-ci ildə başlanılmışdı. Əvvəlcə
tikintinin 2016-cı ilədək tamamilə
başa çatdırılması planlaşdırılırdı,
lakin nəticədə yekun işlər 2025-ci ilə
təxirə salındı. Sonqdo kompakt bir
şəhərdir, o belə layihələndirilmişdir
ki, şəhərin istənilən nöqtəsinə
15 dəqiqə ərzində velosipedlə
çatmaq olar. Məsələ ondadır ki,

müasir şəhərsalmada, 20-ci əsrdə
məşhur olan ciddi şəhər zonallığı
praktikası artıq köhnəlmiş hesab olunur. Bu praktika nəqliyyat
sistemini həddindən artıq yükləyən
şəhərdaxili miqrasiyanın səbəbi kimi
göstərilir. Buna görə də, Sonqdo
şəhərində ofis binaları ticarət zonalarının yerləşdiyi ilk mərtəbələrdə
yaşayış evləri ilə qonşuluqdadır.
Maraqlıdır ki, şəhərdəki yaşıl
ərazilər həm də binalardır. Sonqdo ABŞ-ın Qrinsburq şəhərindən
sonra dünyada ən çox yaşıllığa
malik ikinci şəhərdir. Grinsburq
yaşıl şəhər adına iddia edirsə,
Sonqdo “ağıllı şəhər” olmaq istəyir.
Bununla yanaşı, Sonqdo ətraf
mühitə mümkün qədər ən az zərər
vurmaq prinsipi əsasında salınmış bir şəhərdir. Şəhər üçün əsas
məsələ enerji səmərəli və ekoloji
cəhətdən zərərsiz texnologiyaların
istifadəsidir.
İndi Sonqdo şəhərində,
təxminən, 90 min nəfər yaşayır,
ümumilikdə isə 252 min nəfərin
məskunlaşdırılması planlaşdırılır.
Şəhərdə 400 min iş yeri yaradılır və
daha 200-300 min insanın hər gün
materikdən işə gələcəyi planlaşdırılır.
Şəhərdə insanın rahat yaşaması üçün bir neçə təşəbbüs irəli
sürülmüşdür. İlk növbədə, bu,
avtomobil nəqliyyatından imtinanın
populyarlaşmasıdır. Avtomobil,
əslində, obyektlərin 15 dəqiqəlik
məsafəsində olduğu bir şəhərdə
lazım da deyil. Bunun müqabilində
şəhərdə 25 kilometrlik velosiped
yolları çəkilir, ada ilə Inçxon Hava
Limanını birləşdirən avtobus və metro fəaliyyət göstərir. Yox, əgər şəhər

sakini avtomobili seçərsə, o zaman
saysız-hesabsız hibrid və elektrikli
vasitə doldurma stansiyaları, eləcə
də pulsuz avtomobil parklanmaları
onu ekoloji nəqliyyat vasitələrinə
yönəldəcək. Yeri gəlmişkən, Sonqdo
şəhərində parklanmaların 95 faizi
yerin altında yerləşir.
Şəhərdə iki istiqamətli enerji
istehlakı sistemi tətbiq edilir:
tədarükçüdən istehlakçıya və əksinə.
Bütün enerji istehlakçıları enerji
istehlaklarını bu məlumatların təhlil
olunduğu nəzarət mərkəzinə bildirir
və həmin mərkəz də dəyişən tələbə
uyğunlaşa biləcək səmərəli elektrik
şəbəkəsi əldə etmək üçün nəticəni
hesablayır. Kondisioner, işıqlandırma
və ya mikrodalğalı sobanı uzaqdan
idarə etməyə imkan verir. Məsələn,
Sonqdo şəhərində ofisdə ütünü
söndürmədiyini xatırlayan vətəndaşın
evə qaçmasına lüzum yoxdur, çünki
bütün məişət avadanlığını birbaşa
ofisdən yoxlaya və cihazı söndürə
bilir. Bundan başqa, şəhərdəki bütün
pəncərələr aşağı istilik keçiriciliyi
əmsalı olan şüşədən hazırlanır. Bu
da otağı Günəş işığından sərinlətmək
üçün qənaət etməyə imkan verir.
Sonqdoda yalnız LED işıqlandırma
cihazları istifadə olunur. Şəhərdə
alternativ enerji mənbələri də var:
təbii qazla işləyən generatorlar inşa
olunmuşdur, Günəş enerjisindən
də istehsal edilir. İşlənmiş isti su
isə texniki və yaşayış binalarının
qızdırılması üçün istifadə olunur və
bütün bu innovasiyalar hər bir binada
enerji istehlakını 30 faiz azaltmağa
imkan verir.
Ümumiyyətlə, Sonqdo şəhərində
sudan istifadə yüksək səviyyədə
təşkil olunmuşdur. Məlumdur ki,

2025-ci ilə qədər su qıtlığı olan
bölgələrdə yaşayan insanların
sayı altı dəfə artacaq. Buna görə,
Songdoda suyun qorunmasına çox
ciddi yanaşılır. Məsələn, şəhərdə
bütün yağış suyunu toplayırlar və
həmin toplanmış yağış suyundan
küçə bitkilərinin suvarılmasında,
küçələrin yuyulmasında və binalarda
kanalizasiya məsələlərində istifadə
edirlər. Yağış suyunun saxlanması
üçün konteynerlər şəhərin hər bir
rayonunda var. Bundan başqa,
şəhərdə çirkab suları təmizlənir və
suvarma parklarında, müəssisələrdə
də istifadə olunur.
Bütün şəhərdən dəniz suyu olan
bir kanal keçir. Buradakı su texniki
məqsədlər üçün istifadə olunur
və mexaniki, eləcə də kimyəvi
çirkləndiricilərdən təmizlənərək
geri qayıdır. Bütün bunlar da su
təchizatı və kanalizasiya xərclərini
əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Damlardakı bitki örtüyü də yağış
sularının axınını azaldır, Günəş
istiliyini udur və ətrafdakı havanı
sərinləşdirərək ondan fotosintez
üçün istifadə edir. Düşünülmüş
yaşıllaşdırma, yağış suları və “boz
su”nın (qabyuyanlardan və paltaryuyan maşınlardan axıntılar)
təmizlənməsi Sonqdoda təmiz
suyun istehlakını adi şəhərdəkindən
təxminən 10 dəfə aşağı etməyə
imkan verəcək.
Şəhərdə böyük əsas sistemlərə
əlavə olaraq, optimallaşdırma digər
sahələrə də toxunmuşdur. Məsələn,
Sonqdoda adi şəkildə zibil toplamaq olmayacaq. Pnevmatik boru
vasitəsilə həm yaş, həm də quru zibil mərkəzi emal stansiyasına çatdırılacaq. Bu, küçələrdə tullantıların və
zibillərin saxlanmasından tamamilə

Hazırladı:
Səbuhi MƏMMƏDOV,
“Xalq qəzeti”
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Rəngkarlıq kraliçası
Yaradıcılıq istedadı ilə həmkarlarından fərqlənən və dövrünün
qabaqcıl sənət adamlarının diqqətini cəlb edən rəssamlarımızdan biri
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi Vəcihə Səmədova (1924-1965)
olub. Onun keçdiyi qısa, lakin şərəfli sənət yolu milli rəssamlığımızın
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayıb.
V.Səmədovanın sənətə gəlişi
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Məktəbindən başlayıb. 1944cü ildə rəssamlıq məktəbini bitirdikdən
sonra V.İ.Surikov adına Moskva Dövlət
Rəssamlıq İnstitutuna qəbul olunub.
Sənətin mürəkkəb və özünəməxsus
incəliklərini müəllimləri V.Y.Yakovlev və
P.Korindən böyük maraqla öyrənib.
Yaratmış olduğu diplom işi təsviri
sənət aləminə ciddi və istedadlı rəssamın
gəlişindən xəbər verirdi. Bakıya qayıtdıqdan sonra Vəcihə xanım yaradıcılıq axtarışlarını uğurla davam etdirib. Qısa zaman
içərisində gənc rəssam portret, mənzərə
süjetli tablo, natürmort və digər janrlarda
bir-birindən maraqlı və yüksək sənət meyarlarına uyğun əsl sənət inciləri yaradır.
V.Səmədova portret janrında da uğurlu
nailiyyətlər əldə edib. Onun müxtəlif peşə
adamlarına həsr etdiyi portret əsərləri bunu
bir daha təsdiq edir. Surətini yaradacağı

şəxsin keçirdiyi hisslərini, yaşadığı duyğuları fırçasının gücü ilə kətana köçürməyə
çalışırdı.
Əslində, o, təəssürat rəssamı idi. Yəni
sənət dili ilə ifadə etmiş olsaq, impressionist idi. Bunu rəssamın mövzuya yanaşmasında daha çox ani məqamlara üstünlük
verməsi bir daha təsdiq edir. Onun portret
əsərləri arasında “Avtoportret”, “Söhbət
İbrahimovanın portreti”, “Gənc skripkaçı”,
“Geoloq Minurə Məmmədbəylinin portreti”
əsərlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Yüksək sənətkarlıq metodu ilə yaratdığı
portret əsərlərinə xas bədii xüsusiyyətləri
tematik tablolarına da şamil etmək olar.
V.Səmədovanın tematik tablolarına “Mah-

nı”, “Toy günü”, “Nişan aparanlar”, “Kür
qırağında”, “Xəbər gözləyənlər”, “İmtahandan əvvəl”, “Gözləmə” və başqa əsərlərini
misal göstərmək olar.
Rəssamın ən yaddaqalan əsərlərindən
olan “Kür qırağında” tablosu mürəkkəb
kompozisiya quruluşuna və dərin
bədii ifadə həllinə malikdir. Oturmuş

vəziyyətdə saçlarını sıxan məqamda
təsvir edilən qadının ekspressiv hərəkəti
və heyrətdoğurucu inanılmaz ustalıqla və
əsl təkraredilməz sənət metodu ilə yaradılıb. Artıq bu tabloya tamaşa edəndə bir
daha duymaq olur ki, rəssam ən adi anda
yaranan vəziyyətə xüsusi diqqət yetirərək,
çoxlarının belə əhəmiyyət vermədiyi incə
nüansları kətana köçürməyi düşünür və
əksər hallarda öz istəyinə nail olurdu.
Onun mənzərə əsərlərində yüksək əhval,
lirik- estetik bədii xüsusiyyətlər vardır.
Ayrıca işləmiş olduğu mənzərə əsərləri ilə
yanaşı, portret və tematik tablolarında da
təbiət görüntülərinə, dəniz mənzərələrinə

və digər ovqatyaradıcı xüsusiyyətlərə
rast gəlmək olar. Rəssamın mənzərə
əsərlərindən “Qoşqar yaylağında”, “Göy
göl”, “Kəpəz”, “Kür sahillərində”, “ Zığ”,
“Çadırlar” və s. əsərləri bu baxımdan
diqqətəlayiqdir. Rəssam yay aylarında
ailəsi ilə birgə rayonlarımıza etdiyi səfərləri
zamanı maraqlı mənzərə tabloları yaratmışdır.
V.Səmədovanın Bolqarıstana yaradıcılıq ezamiyyəti onun yaradıcılığında
yeni istiqamətin inkişafına gətirib çıxarıb.
Rəssam bu səfəri zamanı yaradıcılıq
təcrübəsini artırıb və yeni məzmun və
forma dolğunluğu ilə yaratdığı əsərləri ilə
tamaşaçıları məmnun edib. Bu silsiləyə
aid tablolarına “Sofiya bazarında”, “Qoca
bolqar qadınları”, “Plovdiv qayaları”, “Türk
qızı” və başqa əsərlərini qeyd edə bilərik.
Vəcihə xanım uğurlu yaradıcılıqla
yanaşı, pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul
olub. Rəssam qazandığı bilik və bacarığını
Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbində
dərs verdiyi tələbələrindən əsirgəməyib.
Rəssam daim gərgin yaradıcılıq
axtarışlarında olub və daxili dünyasını
əsrarəngiz tablolarında əks etdirib. Qəfil
ölüm istedadlı rəssamı sənət dostlarının
sıralarından və yaradıcılıq aləmindən çox
tez ayırdı.
V.Səmədovanın xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədilə Rəssamlar
İttifaqının Bədii Sərgi Salonuna onun adı
verilib. V.Səmədovanın həyat yoldaşı Lətif
Feyzullayev rəssam, oğlu Nicat Feyzullayev isə kinorejissor idi. Nicat anası haqqında “Rəngkarlıq kraliçası” filmini çəkmişdir.
Vəcihə xanımın yaratdığı qiymətli sənət
nümunələri xalqımızın mənəvi xəzinəsində
öz layiqli yerini həmişə qoruyub saxlayacaq.

Prezident İlham Əliyev görkəmli elm xadimi Lütfi Zadənin 100 illiyinin qeyd
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Lütfi Zadənin 100 illiyi ilə əlaqədar
“Applied and Computational Mathematics” beynəlxalq jurnalının “Fuzzy
logic and its application to modeling epidemies: Coronavirus and beyond”
mövzusunda xüsusi buraxılışı dərc olunub.

Beynəlxalq jurnalın xüsusi buraxılışı
Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr olunub
Ölkəmizdə yeganə impakt faktorlu
jurnal olan “Applied and Computational
Mathematics” Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnоlogiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası və Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutunun həmtəsisçiliyi ilə nəşr edilir. Jurnalın
baş redaktorları Azərbaycandan akademiklər
Fikrət Əliyev, Əli Abbasov və Ukraynadan
professor Vladimir Larindir.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
xüsusi buraxılışda çap olunan məqalələr
Lütfi Zadə nəzəriyyəsinin COVID-19-a tətbiqi
ilə bağlıdır. Sözügedən buraxılış qeyri-səlis
yanaşmanın köməyi ilə yoluxucu xəstəliklərin,
xüsusən də yeni koronavirusun yayılma
dinamikasının modelləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması kimi məsələlərə həsr olunub.
Jurnalda Meksika, Kanada, Çin, Türkiyə, Tayvan, Hindistan, İran və digər ölkələrdən olan
riyaziyyat, informatika, bioinformatika, tibbi
informatika üzrə tanınmış alimlərin koronavirusla bağlı yeni elmi nəticələri yer alıb.
Buraxılışın əsas dəvətli redaktoru qeyrisəlis məntiq üzrə dünyaca tanınmış məşhur
alim Tijuana Texnologiya İnstitutunun (Meksika) professoru Oskar Kastillo, digər dəvətli
redaktorlar isə Zakia Hammouç (Harran
Universiteti, Türkiyə), Abdon Atanqana (Azad
Dövlət Universiteti, Cənubi Afrika), Kruz
Varqas De Len (Guerrero Muxtar Universi-

teti, Meksika), Karam Allalidir (Kasablanka II
Həsən Universiteti, Mərakeş).
Qeyd edək ki, jurnalın xüsusi buraxılışları
beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan elminin
dünya elminə inteqrasiyası və böyük uğurudur.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Peşə təhsilinin inkişafı üçün yeni perspektivlər yaranır
Prezident İlham Əliyev dünyanın
qabaqcıl ölkələrində əmək bazarının
əsas istiqamətlərindən biri olan peşə
təhsilində səmərəli sistem formalaşdırılmasını daim diqqətdə saxlayır.
Ölkədə bu yöndə yeni çağırışlara
uyğun formatlar yaradılır, pilot təhsil
proqramları, karyera planlaşdırmaları tətbiq olunur. Ötən ilin sentyabr
ayında Sumqayıt Kimya Sənaye
Parkının Peşə Təhsili Mərkəzinin
açılışında iştirak edən dövlətimizin
başçısı belə müəssisələrin yaradılmasının gənclərə dövrün tələbinə
uyğun bacarıq və peşə vərdişlərinin
aşılanmasındakı rolunu yüksək
qiymətləndirmişdir.
Müasir peşə mərkəzlərinin yaradılması geniş əhatəli tədbirləri nəzərdə
tutur. Fevral ayında Türkiyədə səfərdə
olan təhsil naziri Emin Əmrullayev
səfəri çərçivəsində Çankaya Peşə
və texniki Liseyində də tədris prosesi ilə tanış olub. Peşəyönümünün
təkmilləşməsi üzrə qardaş ölkənin
zəngin təcrübəsi var. İndiyədək
Azərbaycandan 100-dən çox peşə
təhsili müəllimi Türkiyədə təcrübə keçib. Bu sahədəki yaxınlaşma İqtisadi
Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası
Komissiyanın 9-cu iclasından sonra
imzalanan protokolda da öz əksini tapıb. Yeni layihə çərçivəsində iki peşə
məktəbi – məslək okulunun birgə
idarə olunması planlaşdırılır. Razılığa əsasən, bundan sonra dəstək
ölkəmizdə xüsusi ehtiyac duyulan
sahələr nəzərə alınmaqla davam
etdiriləcək.

binası əsaslı təmir edilir. Lənkəranda
isə inşa ediləcək peşə kompleksinin
layihəsi hazırlanıb və bir aya orada
işlərə başlanacaq. Bu ilin sonunadək
hər üç peşə təhsili kompleksi
istifadəyə veriləcək.
Qeyd edək ki, nazir müavini İdris
İsayev və Peşə Təhsili üzrə Dövlət

İnkişaf tendensiyası regionları
da əhatə edir. Elə təhsil nazirinin
müavini İdris İsayevin bildirdiyinə
görə, ölkəmizdə peşə təhsili
şəbəkəsinin maddi-texniki bazası
genişləndirilməkdədir. Artıq Bərdədə
yeni peşə kompleksinin tikintisi başa
çatıb və yaxın vaxtlarda orada avadanlıq quraşdırılacaq. Cəlilabadda
yeni korpuslar tikilir və yataqxana

Agentliyinin direktoru Pərviz Yusifov bu günlərdə həmin məqsədlə
cənub bölgəsindəki TPM-lərə
səfərdə olublar. Cəlilabad mərkəzinin
Göytəpə şəhərindəki əsas korpusunun ərazisində yeni layihə üzrə
aparılan tikinti-təmir işlərinin gedişi
ilə tanış olub, qismən bərpa edilmiş
əyani tədrisin gedişi ilə maraqlanıblar. Sonra regionun kadr hazır-

Hazırkı dövrdə peşə təhsili xüsusi əhəmiyyət daşıyan
məsələdir. Sovetlər dönəmindəkindən fərqli olaraq, indi
ümumtəhsil məktəblərində yaxşı oxuyan şagirdlər də peşə
təhsili müəssisələrinə üz tuturlar. Bu sahədə strategiya sektorun
inkişafını təmin etməkdən, beynəlxalq tərəfdaşlıq sayəsində
müasir kadr hazırlığını daha da təkmilləşdirməkdən ibarətdir.
Çünki ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı bir çox cəhətdən bu
amildən asılıdır.

Direktorların işə qəbulu üzrə test
imtahanlarına başlanılıb
Martın 6-7-də Bakı şəhəri daxil olmaqla 12 bölgədə yerləşən 25 imtahan
mərkəzində direktorların işə qəbulu üzrə test imtahanları keçiriləcək.
Təhsil Nazirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, imtahanlar Tibbi Ərazi Bölmələrini
İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVID-19)
profilaktikasına dair” metodiki göstərişləri
nəzərə alınmaqla sanitar-epidemioloji qaydalara uyğun olaraq aparılır.
Test imtahanlarında elektron ərizəsi qəbul
edilmiş 3 min 330 namizədin iştirakı nəzərdə
tutulub. İmtahan zamanı namizədlərə 90
dəqiqə müddətində təhsil qanunvericiliyi
üzrə 25, məntiq üzrə 20, əmək qanunve-

riciliyi üzrə 15 test tapşırığı təqdim olunacaq. Namizədlərin şəxsi səhifələrində qeyd
olunacaq vaxtdan 1 saat əvvəl imtahan
təşkil edilən mərkəzdə olmaları mütləqdir.
Namizədlər tibbi maskada olmalı, şəxsiyyəti
təsdiq edən sənədin əslini özləri ilə
gətirməlidirlər.
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə keçid balı namizədlərin test
imtahanında göstərdiyi nəticələr və vakansiyaların sayı nəzərə alınmaqla müəyyən
ediləcək.

lığında xüsusi çəkisi olan mərkəzin
mühəndis-pedaqoji kollektivi, tələbə
və məzunları ilə görüş başlanıb.
Nazir müavini İdris İsayev peşə
təhsilinə göstərilən dövlət qayğısından, görülən işlərdən və qarşıda
duran vəzifələrdən danışıb. Yaxın
gələcəkdə Cəlilabad Dövlət Peşə
Təhsil Mərkəzinin cənub bölgəsində
ən böyük və ən müasir təhsil
müəssisəsinə çevriləcəyi bildirilib.
Dövlət Agentliyinin direktoru Pərviz
Yusifov tədris prosesinin optimal
təşkili məqsədilə birgə istifadə imkanlarından bəhs edib. Toxunulan digər
istiqamət yüksək peşə təhsili alan
tələbələrin növbəti mərhələdə regionda fəaliyyət göstərən ali məktəblərdə
təhsillərini davam etdirməsindən
ibarət olub. Həmçinin regionda
fəaliyyət göstərən işəgötürənlərlə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
imkanları və bu yöndə kadr hazırlığının təşkili prosesində birgə fəaliyyət
istiqamətləri müzakirə edilib.
Biz gözəl perspektiv vəd edən
Cəlilabad Dövlət Texniki Peşə
Mərkəzi ilə tanış olmaq üçün Göytəpə
şəhərinə yollandıq. Direktor Etibar
Sadıqov bildirdi ki, mərkəzdə fevralın
15-dən əyani dərslər başlanıb. Hazırda burada paralel olaraq tikinti və
əsaslı təmir işləri sürət və keyfiyyətlə
aparılır. Yeni kompleksə müasir
emalatxanalar, avtotəmir və idman
korpusları, istixana, kənd təsərrüfatı

maşınları üçün qaraj, anbar və əsaslı
təmir olunan 5 mərtəbəli yataqxana
binası daxildir. Dövlət Peşə Təhsil
Mərkəzinin uğurları az deyil. “Woodpecker” mebel şirkəti ilə işgüzar
əlaqələrin nəticəsində burada üzlükçü-dizayner ixtisasına yiyələnmiş
məzunların bir qrupu ötən il həmin
şirkətdə əmək fəaliyyyətinə başlayıb. Mütəxəssislərin Estoniyaya bir
həftəlik səfəri də qabaqcıl təcrübənin
öyrənilməsi baxımından önəmli olub.
Qeyd edək ki, birləşmədən sonra burada üç istiqamətdə kadrlar hazırlanacaq: kənd təsərrüfatı, mebel sənayesi
və avtomobil ixtisaslarına aid peşələr
üzrə. Mərkəzin tezliklə publik hüquqi
şəxs kimi təşkilinə hazırlıq gedir.
Cəlilabad Peşə Təhsili Mərkəzinin
yetirmələri Vətən müharibəsində də
öz igidlikləri ilə fərqləniblər. Vüqar
İbadov, Murad Səlifov, Musa Mustafayev, Elnur Bağırov, Rəşad Zeyniyev, Vüsal Cəfərov, Famil Ağaşov və
Əsgər Məmmədov şəhidlik zirvəsinə
ucalıb, ölümlərindən sonra “Vətən
uğrunda” medallarına layiq görülüblər.
Kollektiv onların xatirəsini daim əziz
tutur.
Fevralın 15-dən bu mərkəzdə,
ümumiyyətlə, bütün peşə təhsili
ocaqlarında əyani dərslər qismən
bərpa olunub. İstehsalat təliminin
təşkili zamanı təhsil müəssisəsində
tələbə sıxlığının qarşısını almaq
məqsədilə dərs cədvəllərində müvafiq dəyişikliklər həyata keçirilib.
Tədris planları və dərs cədvəllərinə
əsasən, ixtisasdan asılı olaraq
istehsalat təlimi dərslərinin əyani
formada təşkili həftədə 2 gün olur.
İstehsalat təcrübəsi dərsləri isə
işəgötürən təşkilatlarda xüsusi
karantin rejimi üzrə qaydalar və
tələblər gözlənilməklə əyani təşkil
edilib. Tədris prosesi Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2020-ci il 10 sentyabr tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Xüsusi karantin
rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində tədris və
təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin
müvəqqəti Qaydaları”na əsasən təşkil
edilib.
Qeyd edək ki, əyani dərslərin
qismən bərpasını peşə təhsili alan
tələbələr sevinclə qarşılayıblar.
Çünki əyani dərslər ötən dövrdə
onlayn məşğələlər və teledərslər
zamanı qazanılmış nəzəri bilik və
bacarıqların praktiki məşğələlərdə
möhkəmləndirilməsinə, həmçinin
praktiki bacarıq və səriştələrin əldə
edilməsinə imkan yaradacaq.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Dünən səngərdə,
bu gün kabinetdə

Ölkə Prezidentinin “Yerli icra hakimiyyətləri
haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi
barədə” 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında”
7 yanvar 2021-ci il tarixli Fərmanı onların
həyatını, demək olar ki, tamamilə dəyişdirdi.
Dünənə kimi səngərlərdə olan, torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda vuruşan gənclər bu gün
sayılıb-seçilən işlə, vəzifə ilə təmin olunublar.
Sadiq Abbaszadənin 27 yaşı var. İxtisasca coğrafiya
müəllimidir. Gəncədəki məktəblərin birində müəllim işləyib.
Sonra 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak edib. Lakin o,
bununla da kifayətlənməyib. İkinci Vətən müharibəsində döyüş yoldaşlarının yanında olub, “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” medalı ilə təltif edilib. Evlərinə qayıdıb, gündəlik məişət,
təsərrüfat qayğıları ilə məşğul olub.
Və günlərin bir günü onu rayon icra hakimiyyətinə dəvət
ediblər. İcra hakimiyyəti başçısının səlahiyyətlərini müvəqqəti
icra edən Turani Əliyevin əmri ilə Sadiq yeni yaradılmış
“Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili
şöbəsi”nin baş məsləhətçi vəzifəsinə təyinat alıb. Ailə qurmuş
bir gəncin belə yüksək vəzifəyə təyin olunması nəinki Sadiqin
özünün, onu tanıyanların, rayon ictimaiyyətinin də hədsiz
razılığına səbəb olub, böyük əks-səda yaradıb.
Yaxud Yusif Hacıyev. O da icra aparatına dəvət olunub, baş mütəxəssis vəzifəsinə təyin edilib. 2012-ci ildə
Bakı Dövlət Universitetini bitirən, bankların birində hüquqşünas işləyən Yusif Hacıyevin də sonrakı həyatı, necə
deyərlər, səngərlərdən keçib. İkinci Vətən müharibəsindən
alnıaçıq-üzüağ qayıdıb. O da ailəlidir, bir övladı da var.
Qeyd edək ki, hər iki gənc Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvüdür.

Hamlet QASIMOV, “Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti
Yanğına qarşı ləvazimatların
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 2021-ci il martın
12-si saat 18.00-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, Heydər Əliyev prospekti
152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.
Əlaqə telefonu – (012) 404-37-00, daxili
– 1263.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsi
2021-ci ildə AMEA-nın tabeliyindəki müəssisə və təşkilatların istifadəsindəki avtonəqliyyat
vasitələrinin texniki sazlığının təmin olunması üçün zəruri ehtiyat hissələrinin satın alınması məqsədilə

Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. 2021-ci ildə AMEA-nın tabeliyindəki
müəssisə və təşkilatların istifadəsindəki avtonəqliyyat
vasitələrinin texniki sazlığının təmin olunması üçün
zəruri ehtiyat hissələrinin 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 məlumatı əldə
etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
İddiaçılar 150 (yüz əlli) manat məbləğdə iştirak
haqqını (ASAN ödəniş vasitəsilə) aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə və
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
İşlər İdarəsi
VÖEN – 1700007431
Bank – DXA
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
H/h – AZ28CTRE00000000000004138316
Fond – 7, büdcə təsnifatı kodu – 142330
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təqdim etməlidirlər:

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
bank təminatı (təklif zərfləri açıldığı gündən sonra ən
azı 60 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır);
- satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti
olması (iddiaçının hüquqi statusu, nizamnaməsi, dövlət
reyestrindən çıxarışın və vergi uçotunda olduğunu
təsdiq edən sənədin surəti, rekvizitləri);
- iddiaçıların ixtisas göstəricilərinə aid məlumat;
- iddiaçının Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı
keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında müvafiq
vergi və sosial müdafiə orqanından arayış, habelə
son 1 (bir) il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud
olmaması barədə məlumatlar;
- yüklülük barədə vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haqqında
dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə

Qax RİH Başçısının Şəhər İnzibati
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi
Qax şəhərinin küçə, prospekt və parklarının 2021-ci ildə işıqlandırılması üçün
nəzərdə tutulan mal və materialların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Qax şəhərinin küçə, prospekt
və parklarının 2021-ci ildə işıqlandırılması
üçün nəzərdə tutulan mal və materialların
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
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 vasitəsi
ilə təqdim edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşilatın bank rekvizitləri:
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
H/h – AZ62CTRE00000000000002510432
VÖEN (Bank) – 1401555071

Bank – “Kapital Bank”ASC-nin Qax
filialı
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: STREAZ22
VÖEN – 4300052111
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
1. İddiaçıların tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri.
2. Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi.
3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır).
4. Tender təklifinin bank zəmanəti
(1 faiz həcmində) zərflər açılan tarixdən
sonra ən azı 60 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır.
5. Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında vergi orqanları
tərəfindən arayış.

6. İddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti.
7. İddiaçıların son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı.
8. İddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalınan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
2 aprel 2021-ci il saat 10.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 12
aprel 2021-ci il saat 18.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçların təklifləri 13 aprel 2021-ci il
saat 10.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə tanış
ola bilərlər.
Qeyd – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2021-ci il martın
7-dən sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

hesabatı;
- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- mikro, kiçik, orta və ya iri sahibkarlıq subyektinə
aid olması barədə məlumat;
- iddiaçıların maşın və mexanizmləri, avadanlıqları və lazımi texniki imkanlarının olması haqqında
məlumatlar;
- satınalma prosedurlarının başlanmasından
əvvəlki 5 (beş) il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə
edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə
görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi barədə məlumatlar;
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata
keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə
malik olması barədə məlumatlar.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 (iki) nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Üstünlük Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə

satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun həyata keçiriləcəkdir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün aşağıdakı
şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs – Kamran Mustafayev
Ünvan – Bakı şəhəri, Səbail rayonu, İstiqlaliyyət
küçəsi 30 nömrəli ünvanda yerləşən AMEA Rəyasət
Heyətinin inzibati binası.
Telefon – (012) 492 83 98
E-mail – k.mustafa91@bk.ru
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
(tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla)
5 aprel 2021-ci il saat 11.00-a, tender təklifini və təklifin
bank təminatını isə 13 aprel 2021-ci il saat 16.00-dək
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portal vasitəsilə
qəbul olunmayacaqdır.
İddiaçıların tender təklifi zərfləri 14 aprel 2021-ci
il saat 11.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet
portal vasitəsilə açılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və
qiymətləndirilməsini elektron portal vasitəsilə izləyə
bilər.
Qeyd – tenerdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi
və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Samur-Abşeron Kanalının İstismarı İdarəsi
Büdcə vəsaiti hesabına elektron satınalma vasitəsilə nəqliyyat
vasitələrinin və mexanizmlərin ehtiyat hissələrinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Malgöndərənlər (podratçılar) dövlət
satınalmalarının https://www.etender.
gov.az vahid internet portalından tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə edə
bilərlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– tender predmeti üzrə oxşar
təcrübənin mövcudluğu (son 3(üç) il
üzrə mal-materialların təchizatı və həcmi
üzrə icra edilmiş ən azı 2(iki) müqavilə),
keyfiyyət uyğunluğuna aid göstəricilərin
(mal-materialların keyfiyyət zəmanəti
və digər standartlara uyğun təsdiqedici
sənədlər), alınması nəzərdə tutulan malmaterialların tələb olunan vaxtda təhvil
verilməsi (sifarişçinin yazılı sifarişindən
sonra 15 bank günü müddətində) və ən
aşağı qiymət təklifi.
Malgöndərənlər (podratçılar)
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalından əldə edə bilərlər.
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

Təşkilat – SAMUR-ABŞERON KANALININ İSTİSMARI İDARƏSİ
VÖEN – 3100176751
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ
0136010000000003944
S.W. İ. F. T. BIK – CTREAZ 22
H/h – AZ34CTRE00000000000002356803
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqını təsdiq
edən sənəd;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 90 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş

öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış;
- malgöndərənlərin (podratçıların)
son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank
tərəfindən verilmiş arayışı;
- malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
- müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar)
tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 7 aprel
2021-ci il saat 18.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə 15 aprel 2021-ci il
saat 18.00-a qədər dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 16
aprel 2021-ci il saat 18.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında
həyata keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası
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Türkiyə və Almaniya liderləri
videoformatda görüşüblər
Fransa

Rəy sorğusu
8 ay əvvəl vəzifəsindən
getməyinə baxmayaraq,
Fransanın sabiq Baş naziri
Eduard Filip hələ də fransızların sevimli siyasətçisi
kimi qalır. Bu, “Elabe” sosial
sorğu mərkəzinin “Les Echos” qəzeti və “Radio classique” radiosunun sifarişi ilə
keçirdiyi sorğu nəticəsində
bəlli olub. Sorğuda 54 faiz
səs qazanan sabiq Baş nazir birinci yeri tutub. Maraqlıdır
ki, fransız fotomüxbir, televiziya aparıcısı Nikola Ulo 47
faiz səslə ikinci, mədəniyyət naziri Rozelin Başlo (38 faiz)
üçüncü olub. Səhiyyə naziri Olivye Veran (35 faiz) səs
toplayıb.
Məlumatı “Le Monde” yayıb.

Səudiyyə Ərəbistanı
Nazirin bəyanatı
Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı
xam neft hasilatını
gündəlik 1 milyon
barrel azaltmaqda
davam edəcək.
Bu bəyanatla
ölkənin enerji
naziri şahzadə
Əbdüləziz çıxış
edib. “OPEC+” alyansının növbəti iclasından sonra
jurnalistlərə müsahibə verən nazir əlavə deyib: “Hasilatın
yenidən artırılması bu ay gündəmdə deyil və nazirlik onu
gələcək aylarda müzakirə edə bilər. İclasda da bəyan
etdim ki, biz qlobal neft bazarında tam sabitlik yaranana
qədər könüllü verdiyimiz bu qərara sadiq qalacağıq və onu
dəyişməyə tələsmirik”.
Xəbəri “Əl Ərəbiyyə” verib.

Çin

Hərbi xərclər artırılır
Çin hökuməti
cari il üçün ordunun müdafiə
xərclərini əvvəlki
illə müqayisədə
6,8 faiz artıraraq,
təxminən 209 milyard dollara çatdıracaq. Bu barədə
məlumat Pekində
yenicə işə başlayan 13-cü çağırış Çin Xalq Nümayəndələri Yığıncağının
dördüncü sessiyasında təqdim edilən büdcə layihəsində
əksini tapıb. Layihə martın 11-də başa çatacaq sessiyanın
gedişində təsdiq üçün səsverməyə çıxarılacaq.
Xəbəri “Sinxua” verib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Almaniya Kansleri
Angela Merkellə videokonfrans rejimində söhbət edib. Bu barədə
Türkiyə Prezidenti administrasiyasına istinadən “Anadolu” məlumat
verib.
Məlumata görə, ölkə liderləri ikitərəfli
münasibətləri və regional məsələləri
müzakirə ediblər. Söhbət zamanı Ərdoğan
Almaniya Kansleri ilə dialoqun mütəmadi
qaydada davam etdirilməsinə xüsusi
əhəmiyyət verdiyini bəyan edib.

Türkiyənin dövlət başçısı Suriya
qaçqınlarının könüllü şəkildə öz evlərinə
qayıtmasında Avropa İttifaqının maliyyə
və texniki köməyinin mühüm rol oynadığını bildirib: “Bu gün Türkiyə milyonlarla
suriyalını müdafiə edən və onlara kömək
göstərən yeganə ölkədir. Suriyada siyasi

proses effektiv şəkildə davam edir”.
Liviyadakı vəziyyətlə bağlı danışan
Ərdoğan deyib ki, bu ölkədə hazırda
ən prioritet məsələ yeni hökumətin
parlamentdə tez bir zamanda təsdiq
edilməsi və ölkənin gələcəyi naminə
fəaliyyətə başlamasıdır.
Türkiyə lideri koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizədə pozitiv tendensiyaya nail olunduğunu və bununla əlaqədar
2021-ci il turizm mövsümünün apreldə
təhlükəsiz və məhdudiyyətsiz şəkildə açıla
biləcəyini qeyd edib.
Merkellə söhbətdə Türkiyə tərəfdən
XİN başçısı Mövlud Çavuşoğlu, Ədalət və
İnkişaf Partiyasının nümayəndəsi Ömər
Çelik, Prezident Administrasiyasının idarə
başçısı Fəxrəddin Altun və Prezidentin
mətbuat katibi İbrahim Kalın iştirak ediblər.
Almaniya Kansleri isə Avropa İttifaqı və
Türkiyə arasında hərtərəfli və konstruktiv
münasibətlərin vacib olduğunu bildirib.
Bu barədə Almaniya hökumətinin rəsmi
nümayəndəsi Şteffen Zaybert məlumat
verib. Onun sözlərinə görə, liderlər bir
sıra regional məsələlər, eləcə də Şərqi
Aralıq dənizində vəziyyət və koronavirusa
qarşı mübarizə ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparıblar: “Kansler Merkel Aİ–Türkiyə
əlaqələrinin vacibliyini təsdiq edib. Liviyadakı vəziyyətin müzakirəsi zamanı tərəflər
Abdül Həmid əd-Dbeydənin rəhbərliyi ilə
yeni hökumətin formalaşması prosesinə
həm ölkə daxilində, həm də xaricdə dəstək
veriləcəyini qeyd ediblər”.
Merkel Şərqi Aralıq dənizindəki
vəziyyətin yalnız dialoq yolu ilə beynəlxalq
hüquq əsasında həll edilməli olduğunu
bildirib.

Böyük Britaniyada məzun olan
xarici tələbələr üçün şad xəbər
“Euronews”
agentliyinin
yaydığı məlumata
görə, Böyük
Britaniyada məzun
olan xarici tələbələr
işləmək üçün
daha 2 il ölkədə
qala biləcəklər.
Mənbə qeyd edir ki, Birləşmiş Krallıqda təhsilini uğurla
başa vuran əcnəbi tələbələrin işləmək və ya iş axtarmaq
üçün bu ölkədə daha iki il qala biləcəkləri açıqlanıb. Doktoranturanı bitirən şəxslər isə 3 il müddətində ölkədə qalaraq
işləyə və ya iş axtara biləcəklər.
Qəbul edilən qərar iyulun 1-dən tətbiq ediləcək. Lakin
bunun üçün müraciət edənlərin iyunun 21-dək Britaniyada
olmaları lazımdır.
Qeyd edilir ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən
2020-2021-ci illərdə öz ölkələrində onlayn akademik təhsilə
başlayanlar da bu sistemə müraciət edə biləcəklər.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Parisdə mədəniyyət işçiləri
etiraz nümayişinə çıxıblar

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Britaniyanın “The Telegraph” saytı: Azərbaycanlılar
Qarabağa qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirlər
Böyük Britaniyanın “The
Telegraph” xəbər saytında
azərbaycanlı köçkünlərin Qarabağa
qayıtmaq arzularından bəhs edən
məqalə dərc olunub.
Məqalənin müəllifi, Azərbaycanın
işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər
etmiş jurnalist Kampbel Makdiarmid Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətraf 7 rayonda
yaşamış yüz minlərlə azərbaycanlının öz
ata yurdlarından didərgin salındıqlarını,
lakin onların heç vaxt bu vəziyyətlə barışmadıqlarını qeyd edir.
Məqalədə Birinci Qarabağ müharibəsi
zamanı Dağlıq Qarabağın və ətraf yeddi
rayonun ermənilərin nəzarəti altına
keçdiyi, Azərbaycanın isə bu nəticəni heç
vaxt qəbul etmədiyi vurğulanır. Ötən ilin
sentyabrında Prezident İlham Əliyevin
əmri ilə həmin ərazilərin geri qaytarılması
üçün əks-hücum əməliyyatının başlandığı,
noyabr ayında isə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
atəşkəs əldə edildiyi bildirilir. Qeyd edilir
ki, nəticədə erməni qüvvələri Qarabağı
əhatə edən ərazinin böyük hissələrini geri
qaytarmaq məcburiyyətində qaldı. İndi
məcburi köçkünlər həmin ərazilərdə işlərin
bitməsini və sonra geri qayıtmalarını
səbirsizliklə gözləyirlər.
Məqalədə 14 yaşında Qarabağdan

çıxmağa məcbur qalan Həbib Məmmədov
adlı şəxsin doğulduğu və böyüdüyü
torpaqlara 27 ildən sonra qayıtmaq üçün
səbirsizləndiyi də diqqətə çatdırılır.
Bildirilir ki, 1994-cü ildə atəşkəs
razılaşması imzalansa da, tam sabitlik
olmayıb. İşğal edilən torpaqlarda pambıq
tarlaları, üzüm bağları məhv edilib, bir
zamanlar yaşayış yerləri olan ərazilər
yerlə-yeksan edilib. Vaxtilə 30 min nəfərin
yaşadığı Ağdam şəhəri o qədər ziyan
görüb ki, onu “Qafqazın Xirosiması” adlandırırlar.
Müəllif Prezident İlham Əliyevin fevralın 26-da keçirdiyi mətbuat konfransından da söhbət açır. O, dövlət başçısının
sentyabr ayında başlanan müharibənin
son çarə olması, danışıqların nəticə

verməməsi ilə bağlı fikirlərini diqqətə
çatdırır.
Məqalədə, həmçinin azad edilmiş
ərazilərdə görülən işlər barədə məlumat
verilir. Bildirilir ki, Prezident İlham Əliyev
geri alınmış ərazilərdə yenidənqurma işləri
üçün təxminən 1,4 milyard funt-sterlinq
vəsait ayırıb. Füzulidə beynəlxalq hava
limanı sürətlə tikilir. Azərbaycan qüvvələri
tərəfindən geri alınmış Şuşa şəhərinə çoxzolaqlı avtomobil yolu çəkilir. Yeni elektrik
dirəkləri artıq Zəfər Yolu adlandırılan
marşrut xəttindədir.
Həmçinin müəllif Qarabağda yaşayan ermənilərin aqibəti haqqında da
məlumat verərək bildirir ki, Azərbaycan
vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən
erməniləri tam hüquqlar gözləyir.
Azərbaycan çoxmillətli ölkədir, onsuz da
bu ölkədə 30 min erməni yaşayır. Ancaq
bu hüquqlara erməni dilinin rəsmi dil kimi
tanınması aid deyil. Prezident İlham Əliyev
də mətbuat konfransında bu məsələyə
toxunaraq dedi ki, Azərbaycanda rəsmi dil
Azərbaycan dilidir və başqa heç bir dil bu
statusa sahib deyil.
Məqalədə ermənilərin işğal olunmuş
ərazilərdə törətdikləri dağıntıları əks
etdirən fotolar da yer alıb.

Aynurə TAĞIYEVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

London

Fransanın paytaxtı Parisdə mədəniyyət
sektoru mütəxəssisləri “Odeon Paris” teatrına
toplaşaraq, vəziyyətlərinin dözülməz olduğunu,
kino-teatr mütəxəssislərinin Baş nazir və
mədəniyyət naziri ilə birlikdə milli şura çağırılana
qədər teatrı tərk etməyəcəklərini bildiriblər. Bu
barədə “Le Figaro” məlumat yayıb.
Mənbə yazır ki, koronavirus əleyhinə məhdudiyyətlər
çərçivəsində teatr, kinoteatr, konsert zalları, muzey
kimi mədəniyyət ocaqlarının bağlanmasına etiraz edən
mədəniyyət işçiləri onlara işləmək üçün şərait yaradılmasını və ya dövlət tərəfindən lazımi şəkildə kompensasiya
ödənilməsini tələb edirlər.
Qeyd edilir ki, pandemiyanın yayılmasının qarşısını
almaq məqsədilə tətbiq olunan məhdudiyyətlər çərçivəsində
ötən ilin oktyabrından ölkədə bütün teatr, kinoteatr, konsert
zalları, muzeylərin bağlanması bu sektorda çalışanlar üçün
problemlər yaradıb. Sadalanan mədəniyyət mərkəzlərinin
tezliklə açılma ehtimalı olmadığı üçün mədəniyyət sahəsinin
mütəxəssisləri hökumətdən kompensasiya ödənişini 2022-ci
ilin avqust ayınadək uzatmağı tələb edirlər.
Minlərlə mədəniyyət işçisi ölkənin bir çox şəhərində,
eləcə də paytaxt Parisdə böyük mədəniyyət mərkəzləri qarşısında toplaşaraq öz etirazlarını bildiriblər.

Mahmud QƏRİBOV, “Xalq qəzeti”

Ən populyar elektromobil
Çinin “Wuling”
elektromobilləri
200 gündə 200
min satışla bu
sahədə rekord
müəyyənləşdirib.
Məlumata görə,
artıq ölkədə hər gün,
demək olar ki, azı,
min ədəd elektromobil satılır. 2021-ci ilin yanvarında “Wuling Hong Guang Mini EV” dünyada ən populyar elektromobil modeli olub. Müqayisə üçün deyək ki, yanvar ayında
36 min 762 ədəd “Wuling” və 21 min 589 ədəd “Tesla”
elektromobili satılıb.
Məlumatı “ITHome” portalı yayıb.

İngiltərə

Maraqlı hərrac
Londonda
keçirilən onlayn hərracda
şəhərdəki
məşhur “Abbey
Road” küçəsinin
lövhəsi 37 min
funt-sterlinqə
satılıb. Eyniadlı
məşhur musiqi
səsyazma studiyası bu küçədə
yerləşir. Qeyd edək ki, küçənin şöhrət qazanmasının əsas
səbəblərindən biri məşhur “The Beatles” qrupunun 1969cu ildə çıxan albomuna bu adı verməsidir. Musiqi tarixinin
ən ikonik üzlüklərindən birinə sahib olan albomun fotoşəkli
də həmin küçədə çəkilib.
Xəbəri “The Guardian” verib.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

Pandemiya 2022-ci ilə
qədər davam edəcək

Azərbaycanda sutka ərzində
koronavirusa 353 nəfər yoluxub
 Azərbaycan Respublikasında sutka
ərzində koronavirus infeksiyasına 353
nəfər yoluxub, 149 nəfər müalicə olunaraq
sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri
müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 236 min 365 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan
229 min 591 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3238 nəfər
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 3536 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 2 milyon 645 min 206 test aparılıb.
Dünənki test sayı isə 9436-dır.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa
Şöbəsinin rəhbəri Hans Klyuqe “Die Wolt” a verdiyi
müsahibədə bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
proqnozuna görə, 2021-ci il də COVID-19 ili olacaq. Pandemiya davam edəcək. Yalnız 2022-ci ilin əvvəllərində pandemiya yox ola bilər.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Lionel Messi La Liqada
ən yaxşı futbolçu seçildi

“Xalq qəzeti”

ÂÂ Martın 7-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında hava
şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir
tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi
gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə
duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi
əsəcək, səhər güclü şimal-qərb küləyi ilə
əvəzlənəcək. Havanın temperaturu Bakıda
və Abşeron yarımadasında gecə 4-6°,
gündüz 8-10° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi
760 millimetr civə sütunundan 768 millimetr
civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 7080 faiz təşkil edəcək.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
havanın gün ərzində arabir yağıntılı olacağı,
qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın
temperaturu gecə 2° şaxtadan 3°-dək isti,
gündüz 5-10° isti olacaq.

BAŞ REDAKTOR

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

ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gün
ərzində havanın arabir yağıntılı olacağı, qar
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə
arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun
gecə 3-8° şaxta, gündüz 0-5° isti olacağı
proqnozlaşdırılır.
ÂÂ Gəncə, Qazax, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru
havanın yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək,
bəzi yerlərdə arabir sürətlənəcək. Havanın
temperaturunun gecə 0-5°, gündüz 12-17° isti
olacağı bildirilir.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında havanın gün ərzində arabir
yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.

Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir
güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə
0-5°, gündüz 11-16° isti, dağlarda gecə 0-5°,
gündüz 5-10° isti olacağı ehtimalı var.
ÂÂ Mərkəzi Aran: Mingəçevir və Şirvan
şəhərlərində, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında hava əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru
yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, bəzi yerlərdə arabir sürətlənəcək.
Havanın temperaturunun gecə 2-6°, gündüz
13-18° isti olacağı ehtimal edilir.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında hava əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin axşama doğru yağış
yağacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı
proqnozlaşdırılır. Dağlarda duman olacaq.
Şimal-şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun
gecə 4-6°, gündüz 11-16° isti, dağlarda gecə
2-4°, gündüz 7-10° isti olacağı gözlənilir.

"Xalq qəzeti"nin kompyuter 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

İspaniya çempionatında ötən ayın ən yaxşı
futbolçusu müəyyənləşib. Bu barədə “Marca”
nəşri məlumat yayıb. Mənbə qeyd edir ki,
İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun
argentinalı hücumçusu “Qızıl top” və “Qızıl buts”
mükafatlarının sahibi Lionel Messi La Liqada ötən
ayın ən sərrast futbolçusu seçilib.
33 yaşlı ulduz futbolçu fevral ayında meydana çıxdığı 5
matçda 7 qol vurub.
Qeyd edilir ki, Lionel Messi səsvermədə Aleksandr İsak
(“Real Sosyedad”), Yassin Bunu (“Sevilya”), Tibo Kurtua
(“Real”), Aleks Berenqer (“Atletik Bilbao”), Nabil Fekir (“Betis”) və Xose Luis Moralesi (“Valensiya”) qabaqlayıb.
Yeri gəlmişkən, dünyanın ən yaxşı veteran futbolçuları və təcrübəli futbol mütəxəssisləri illər keçdikcə Lionel
Messinin öz oyun tempini daha da artırdığını söyləyirlər.
Mütəxəssisləri ən çox təəccübləndirən hal isə, yaş
ötməsinə baxmayaraq, ulduz futbolçunun performansının
aşağı düşəcəyi barədə proqnozların onun mükəmməl oyunu qarşısında tamamilə əks olmasıdır.

Rövşən TOĞRUL,
“Xalq qəzeti”

İNDEKS

0282

TİRAJ

4857

SİFARİŞ

336

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

