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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Heydər Əliyev:
Qalibiyyətlər üçün
doğulmuş unikal şəxsiyyət

üstəqilliyinin 30-cu ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığımız müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulması,
möhkəmləndirilməsi və inkişafı ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz müdrik dövlət xadimi Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini permanent xaos və böhran
məngənəsindən çıxarmış, ümummilli fəlakətin – vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almış, döyüş cəbhəsində məğlubiyyətlər
seriyasına son qoymuş və atəşkəs rejiminin tətbiqinə nail olmuş,
bir sözlə, xalqımızın taleyində misilsiz xilaskar missiyasını
şərəflə yerinə yetirmişdir.

M

O, Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi
sistemin yaranmasının əsasını qoyan
nadir şəxsiyyətdir. 1992-ci ildə bir
müxalifət partiyası olaraq yaratdığı
Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə
sivil yolla gəlməyin əsl “yol xəritəsi”ni
ortaya qoydu. Bununla da bir siyasi
mədəniyyət və siyasi əxlaq nümunəsi
yaratdı. Bu nümunə əslində siyasi
xəttindən və davranışından asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələr üçün örnək
olmalıdır. Bu nümunə özündə sağlam,
obyektiv, şəffaf və demokratik mübarizə
mədəniyyətini ehtiva edir və qələbə
təminatına görə unikaldır.
Heç kəsə sirr deyildir ki, ulu öndər
1993-cü il 3 oktyabrda keçiriləcək
prezident seçkiləri öncəsi seçkiqabağı təbliğat kampaniyasına xüsusi
əhəmiyyət verir, praktiki olaraq əhalinin
bütün təbəqələri ilə görüşürdü. Fikrimizi
faktlar və arqumentlərlə əsaslandıraq.
Azərbaycan Respublikasının
prezidentliyinə namizəd Heydər Əliyev
1993-cü il sentyabrın 10-da yerli və xarici jurnalistlər üçün mətbuat konfransı
keçirdi. Sentyabrın 20-də Azərbaycan
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları,
sentyabrın 21-də AMEA-da ziyalılar qarşısında, sentyabrın 22-də
Ali Sovetdə Azərbaycan gənclərinin
nümayəndələri, sentyabrın 28-də
Bakı Məişət Kondisionerləri zavodunda əmək kollektivlərinin təmsilçiləri
qarşısında çıxışlar etdi. Bu çıxışlarda
ulu öndər Heydər Əliyev prezident
seçiləcəyi təqdirdə xalqı narahat edən
hansı müəkkəb problemlərin köklü
həllinə nail olmağı hədəf seçdiyini
bəyan etdi. Bu, ilk növbədə, polisin
ictimai asayişin qorunması ilə bağlı
birbaşa vəzifəsini icra etməsi, müxtəlif
rayonlarda kök salmış və dinc sakinləri
qorxu altında saxlayan çoxsaylı gizli
silahlı qrupların və bandaların üzə
çıxarılması, onların ifşa və tərksilah
edilməsi ilə bağlı idi.
Ziyalılar qarşısında çıxış edən

Heydər Əliyev ideoloji stereotiplərdən
və təhriflərdən azad olmuş real və
həqiqi Azərbaycan tarixinin yazılmasını
təxirəsalınmaz vəzifə kimi qarşıya qoydu. Ulu öndər xüsusi olaraq vurğuladı
ki, tarixi qələmə alarkən ədalət hissini
bir an yaddan çıxarmaq olmaz. Ağı
ağ, qaranı qara yazmaq lazımdır. Bu
xüsusda ümummilli lider xüsusi olaraq
vurğuladı ki, “1920-ci ildən başlayaraq
müstəqililik əldə etdiyimiz vaxtadək
Azərbaycan xalqı böyük bir tarixi yol
keçmişdir. Azərbaycanda böyük elm,
mədəniyyət yaranmışdır. Ölkənin
sənayesi, kənd təsərrüfatı inkişaf
etmişdir. Bu dövrü tarixdən silmək olarmı? Şübhəsiz, bu dövrün çox qaranlıq
səhifələri də var – 37-38-ci illər, elə 20ci illərin əvvəlləri, 30-cu illər, repressiya
illəri, qanunsuzluq, insan hüquqlarının
pozulması, Azərbaycan xalqına böyük
zərbələr vurulması. Bunlar həqiqətdir.
Eyni zamanda o da həqiqətdir ki, bu
dövrdə əzab-əziyyətlərlə, çətinliklərlə
yanaşı, Azərbaycan xalqı öz iqtisadiyyatını yaratmışdır. Əgər 70-ci illərdə
yaranmış bu iqtisadiyyat olmasaydı,
indi Azərbaycan Respublikası müstəqil
dövlət kimi yaşaya bilərdimi?. Eləcə
də şəxsiyyətləri itirmək olmaz. Bizim
üçün Mirzə Fətəli Axundov da, Əhməd
bəy Ağayev də, Məmməd Əmin
Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətlərdir.
Nəriman Nərimanov da...Tarixi təhrif
edənlər xalqa xəyanət edir. Tariximizdə
olan şəxsiyyətlərin hamısı bizim üçün
qiymətlidir. Onların heç birinə toxunmaq olmaz”.
Bu obyektiv mövqeyi ilə ulu öndər
Heydər Əliyev bir daha paklıq zirvəsinə
yüksələrək haqq və ədalətin keşiyində
dayanırdı. Xalqın gözü tərəzidir. Xalq
öz liderini birmənalı olaraq müəyyən
edirdi. O xalq ki, ölkəsinin viran olduğunun fərqində idi və Heydər Əliyevə
yeganə ümid yeri kimi baxırdı. Həmin
çıxışında Heydər Əliyev Azərbaycanın
o zamankı faciəli vəziyyətini fırtınanın
sahilə tulladığı sınıq gəmi ilə müqayisə

etdi: ”Həmin gəmini yenidən tikmək, elə
vəziyyətə salmaq lazımdır ki, bir daha
dənizə çıxa bilsin. Azərbaycan indi
təxminən belə vəziyyətdədir.”
Gənclər qarşısında çıxışında
isə ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin
təhsil və gənclər siyasəti sahəsində
həllini gözləyən olduqca mürəkkəb
problemlərə diqqəti cəlb etdi və bu
istiqamətlərdə konseptual yanaşmalarını ortaya qoydu. İlk növbədə onu
vurğuladı ki, milli nihilizm mövqeyindən
birdəfəlik imtina etmək lazımdır. Sovet
ideologiyasını haqlı olaraq özümüzdən
uzaqlaşdırsaq da, ancaq sovet təhsil
sistemində bir çox müsbət cəhətlərin
olduğunun da üstündən xətt çəkə
bilmərik. Biz savadlı, təhsilli millətə
çevrilmişik. Elmdə və mədəniyyətdə
böyük uğurlara imza atmışıq. Bundan sonranı düşünmək lazımdır. İndi
necə irəliləyək? Təkcə texnikumları
kolleclərə, məktəbləri liseylərə, institutları universitetlərə və akademiyalara
çevirməklə işləri düzəltmək olmaz.
Ulu öndər hər zaman olduğu kimi,
təkcə problemləri qabartmır, eyni zamanda onların həlli yoluna işıq salırdı.
Bu xüsusda o, Azərbaycan gənclərinin
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Türkiyə,
Rusiya və digər ölkələrin nüfuzlu ali
təhsil ocaqlarına göndərilməsinin
vacibliyini vurğulayır və bu sahədə
hələ sovet dövründə olduqca müsbət
təcrübənin qazanıldığına diqqəti cəlb
edirdi.
Eyni zamanda ulu öndər gənclər
arasında xoşagəlməz halların, o
cümlədən sərxoşluq, narkomaniya, ən
dəhşətlisi isə fərariliyin artmasından
ürək ağrısı ilə danışırdı: “Bilirsiniz adam
dəhşətə gəlir. Axı nə üçün Azərbaycan
oğulları fərari olsunlar? Fərarilik edən
hər bir gənc gərək cəmiyyətin üzünə
çıxa bilməsin, fərarilik xalqa düşmən
olmaq deməkdir.”
Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan gəncləri ilə bu və digər
görüşləri cəmiyyətdə böyük siyasi rezonans doğurdu. Gənclərdə
vətənpərvərlik hissləri yüksəldi. Xalqımız bir daha əmin oldu ki, ona elə bir
siyasi lider rəhbərlik etməyə hazırlaşır
ki, onun polad iradəsi, əzmi və enerjisi
sayəsində bütün bəlalardan hifz olacağımız artıq xülya deyil, bir reallıqdır.
1993-cü il oktyabrın 1-də
isə Azərbaycan Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər
Əliyev Bakıda respublikada yaşayan
azsaylı xalqların nümayəndələri ilə
görüşdü. Bu görüşün ölkəmizdə ictimaisiyasi sabitliyin təminatı baxımından
mühüm əhəmiyyəti var idi. “Xalq
Cəbhəsi-Müsavat” cütlüyünün antimilli

siyasəti sayəsində ölkə ərazisində
yaşayan xalqlar arasında birlik və
harmoniya deyil, təfriqə və toqquşma
meyilləri güclənmişdi. Əslində bu yarıtmaz və xəyanətkar siyasətin müəllifləri
ölkənin bütövlüyü və suverenliyi
əleyhinə ən qorxulu ssenarilərin formalaşmasına rəvac verir və dövlətçiliyə
qarşı xəyanətkar yol seçmiş olurdular.
Bu acı reallıqlar fonunda ulu öndər
Heydər Əliyev məlum görüşdə xüsusi
olaraq vurğuladı ki, prezident seçiləcəyi
təqdirdə o, respublikanın keçmiş
rəhbərliyinin milli siyasətdə buraxdığı
ciddi pozuntuların aradan qaldırılması
üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəkdir.
Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar
siyasi əqidəsindən, milliyyətindən,
dinindən asılı olmayaraq bərabər hüquq və imkanlara malik olacaqlar.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq
tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanan
seçki kampaniyası xalqın etimadını tam
itirmiş Xalq Cəbhəsinin əsl antimilli,
xəyanətkar və dönük mahiyyətinin
daha bariz şəkildə üzə çıxmasına
səbəb oldu. Onlar məğlubiyyətləri ilə
barışa bilmir, əvvəlcə referendumu,
sonra isə prezident seçkilərini boykot
etmək çağırışları ilə mitinqlər təşkil
edirdilər. AXC-nin ekstremist qanadı
isə Türkiyə vətəndaşı Həsən Tokunun
iştirakı ilə sentyabrın 30-da Heydər
Əliyevin həyatına sui-qəsd təşkil
etməyə cəhd göstərdilər. Bu sui-qəsd
addımı da, sonralar təkrarlanan oxşar
cinayətlər və dövlət çevrilişinə cəhdlər
də nəticəsiz qaldı. Ulu Yaradan və
xalq sevgisi missiyası millətin və
dövlətin xilaskarı olan Heydər Əliyevi
hifz etdi. O, qalibiyyətlər üçün doğulmuşdu. 1993-cü il 3 oktyabr prezident
seçkilərində xalqın 98,8 faiz səsini toplayaraq hakimiyyət olimpinin zirvəsinə
yüksəlməklə məhv olmaq təhlükəsi ilə
üz-üzə qalan Azərbaycan dövlətçiliyini
xilas etdi, onun növbəti intibahının
əsasını qoydu. Bu yerdə bəzi paralellər
aparıb, nəzəri mülahizələrimizi
əsaslandırmağa çalışaq.
Ötən əsrin 70-ci illərinin
əvvəllərində “Literaturnaya qazeta”ya
verdiyi məşhur müsahibəsində “Qoy
ədalət zəfər çalsın” deyən Heydər
Əliyev özünün milli intibah missiyasının
1969-1982-ci illər tarixi çərçivəsində,
sözün həqiqi mənasında, ədalətin zəfər
çalmasına nail oldu. Ölkədə həmin
illərdə 213 yeni sənaye müəssisəsi
istismara verildi. Bakı Məişət
Kondisionerləri, Salyan Plastmas Emalı
zavodu, Sumqayıtda Kompressor zavodu, Üst Trikotaj fabriki, Bakıda Tikiş,
Ayaqqabı hissələri fabrikləri, Şampan
şərabları zavodu, Gəncədə Ət kombinatı, Qənnadi fabriki, Əlvan Metallar
emalı zavodu, Lənkəranda Konserv
zavodu, çay fabriki, Naxçıvanda Şüşə
Qablar zavodu, Kəlbəcərdə “İstisu”
mineral su zavodu, Yevlaxda Yunun
ilkin emalı fabriki və s. kimi böyük iqtisadi potensialı olan müəssisələr məhz
həmin illərdə tikilib istifadəyə verildi.
Qeyd edilən 13 il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulu öz həcminə görə
əvvəlki 50 ilə bərabər idi.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda
geniş tikinti-quruculuq işlərinə start
verildi. Respublika tikinti meydanını
xatırladırdı. 1975-1985-ci illərdə ümumi
sahəsi 22, 2 milyon kvadratmetr olan
mənzillər inşa edildi ki, bu göstərici
Azərbaycanda bütün əvvəlki illərdə
tikilmiş mənzillərin 70 faizini təşkil
edirdi. Yeni iş yerlərinin yaradılması
nəticəsində iqtisadiyyatda çalışanların
ümumi sayı 1985-ci ildə 2,4 milyon
nəfərə çatmışdı. Bu, 1970-ci ilin müvafiq göstəricisindən 1,5 dəfə çox idi.
1969-cu ildə orta aylıq əməkhaqqının
səviyyəsinə görə Azərbaycan 15
müttəfiq respublika arasında axırıncı
yerdə dayandığı halda, 1980-ci ildə
4-cü yerə çıxdı.

(ardı 6-cı səhifədə)

Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram
səhifəsində Şuşa ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Şuşa ilə bağlı
paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: “Həsrət və qüssə
dolu uzun illərdən sonra 8 may tarixi
bizim üçün tamamilə başqa məna kəsb
edib. Bu gün Şuşa azaddır! Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə düşməni

sarsıdan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən rəşadətli əsgər və
zabitlərimizin, Silahlı Qüvvələrimizin
mərdliyi, iradəsi və ruh yüksəkliyi
qarşısında baş əyirik. Vətən naminə
həlak olmuş bütün şəhidlərimizin nurlu
xatirəsini ehtiramla yad edirəm! Şuşa
bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”.
AZƏRTAC

Azərbaycan Avropanın ən
böyük futbol turnirinin bir neçə
görüşünə evsahibliyi edəcək
Oyunlardan qabaq AVRO-2020-nin kuboku
Prezident İlham Əliyevə təqdim olunub

İnkişaf çoxşaxəli məfhumdur. Bir ölkənin inkişafından danışarkən,
hansısa istiqamətin tərəqqisindən bəhs edib, digər sahələri unutmaq olmaz.
Əlbəttə, ölkənin inkişaf planı hazırlanarkən, bu məsələ dövlət səviyyəsində
də ən önəmli nüanslardan biri olmalıdır. Bu fikrə əsaslanaraq əminliklə
söyləmək olar ki, Azərbaycan bu gün bütün istiqamətlərdə sürətlə inkişaf
edən ölkədir. Ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, idman sferasında da davamlı inkişaf gedir. Bu inkişafın əsas göstəricilərindən biri kimi
ölkəmizdə, xüsusən, paytaxt Bakıda keçirilən nüfuzlu beynəlxalq idman
yarışlarını da qeyd etmək olar.
İdman hələ qədim dövrlərdən birləşdirici
qüvvə kimi, dövlətlər və xalqlar arasında
qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün ən
mühüm amillərdən biri olmuşdur. İdman həm
də sülh deməkdir və ölkəmizdə beynəlxalq idman yarışlarının keçirilməsi də Azərbaycanın
bu mənada dünyada qazandığı addan xəbər
verir. Ölkəmiz regionda, eləcə də dünyada
sülh və əmin-amanlıq ölkəsi kimi tanınır.
İkinci bir yanaşma isə belədir ki, idman yarışlarının Azərbaycanda keçirilməsi həm də
respublikamızın dünyada tanınması baxımından mühüm önəmə sahibdir. Belə ki, bu tərz
nüfuzlu beynəlxalq yarışlar bütün dünyada
kütləvi şəkildə izlənilir. Və əlbəttə, belə olan
halda yarışın keçirildiyi ölkənin nüfuzu daha
da artır.

Bununla yanaşı, məlum məsələdir ki, bu
yarışların dünya səviyyəsində keçirilməsi üçün
həm də beynəlxalq standartlara cavab verən
idman qurğuları, eləcə də münasib şərait yaradılmalıdır. Son dövrlərdə ölkəmizdə keçirilən
beynəlxalq idman yarışlarına nəzər saldıqda
məlum olur ki, Azərbaycanda idman sahəsinin
inkişafı naminə yetərincə işlər görülüb. XXI
əsrin əvvəlindən etibarən daha da geniş vüsət
alan inkişaf çərçivəsində ölkəmizdə beynəlxalq
əhəmiyyətli turnirlər, mühüm yarışlar keçirilir.
2003-cü ildə müstəqil Azərbaycanda həyata
keçirilən yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa
çempionatı həm də ölkəmizin evsahibliyi etdiyi
beynəlxalq yarışların ilki idi.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində
təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri
və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində
təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və
bərpası işlərinin davam etdirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində
təhsil müəssisələrinin (siyahı əlavə olunur)
tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası işlərinin
davam etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin
bölgüsü”nün 1.14.1-ci yarımbəndində
göstərilmiş 20,0 (iyirmi) milyon manat vəsait
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq

edilmiş bölgüyə uyğun olaraq maliyyələşməni
təmin etsin.
3. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu
Sərəncamla təsdiq edilmiş bölgüdə göstərilən
layihələr üzrə yerinə yetirilmiş işlər haqqında
hesabatı Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tərtib etdiyi formaya uyğun
olaraq rübdə bir dəfə, növbəti rübün ilk ayının
10-dan gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

Şuşa şəhərində istilik təchizatı
sisteminin layihələndirilməsi, tikintisi və
quraşdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Şuşa şəhərində növbəti istilik
mövsümündə 31 binanın isitmə və isti su
ilə təmin edilməsi üçün qazanxanaların,
binadaxili sistemlərin layihələndirilməsi,
tikintisi və quraşdırılması məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə ilkin olaraq 1,0 (bir milyon)

manat vəsait ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

Şuşa şəhərində yeni ümumtəhsil məktəbinin
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
1. Şuşa şəhər 1 nömrəli 960 şagird yerlik
tam orta məktəbin layihələndirilməsi və tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 3,0 (üç)
milyon manat vəsait ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin
etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

“Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin
göstərilməsinə görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan
publik hüquqi şəxslərin siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il
30 iyul tarixli 1119 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2020-ci il 30 iyul tarixli 1119 nömrəli Fərmanı
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2020, № 7, maddə 899) ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait
hesabına işlərin və xidmətlərin göstərilməsinə
görə əlavə dəyər vergisindən azad olunan

publik hüquqi şəxslərin siyahısı”nın 27-ci
hissəsinin sonundan nöqtə işarəsi çıxarılsın
və aşağıdakı məzmunda 28-ci hissə əlavə
edilsin:
“28. Qarabağ Dirçəliş Fondu.”.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli
1559-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il 16 may
tarixli 698 nömrəli və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel tarixli 1560-VQD
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” 2019-cu il 16 may tarixli
699 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycan Respublikasının “Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” 2019-cu il 9 aprel tarixli
1559-VQD nömrəli və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” 2019-cu il 9 aprel
tarixli 1560-VQD nömrəli qanunlarında dəyişiklik
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 18 dekabr tarixli 226-VIQD nömrəli
Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 aprel
tarixli 1559-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 16 may tarixli 698 nömrəli

Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə
850) 4-cü hissəsində “2020” rəqəmləri “2021”
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
2. “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu
il 9 aprel tarixli 1560-VQD nömrəli Qanununun
tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 16 may tarixli 699
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 5, maddə
851) 4-cü hissəsində “2020” rəqəmləri “2021”
rəqəmləri ilə əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin strukturunun
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 yanvar tarixli 1258 nömrəli
Fərmanının icrası ilə əlaqədar qərara
alıram:
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 yanvar tarixli 844
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, №
1, maddə 36; 2004, № 9, maddə 681; 2005,
№ 2, maddə 73, № 12, maddə 1109; 2006,
№ 7, maddə 590, № 9, maddə 736; 2007,
№ 3, maddə 219, № 12, maddə 1244; 2009,
№ 7, maddə 529, № 10, maddə 777; 2010,
№ 4, maddə 298, № 7, maddə 610; 2011,
№ 9, maddə 789, № 11, maddə 1011; 2014,
№ 2, maddə 119, № 12, maddələr 1582,
1584; 2016, № 2 (II kitab), maddə 268, №
3, maddə 472; 2017, № 10, maddə 1780;
2018, № 7 (I kitab), maddə 1453; 2019,
№ 5, maddə 847) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin Nizamnaməsi” üzrə:
1.1. 4.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.1. Şirkətin strukturunu Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi
(bundan sonra – AİH) təsdiq edir.”;
1.2. 4.2-ci, 4.7-ci və 4.9-cu bəndlər
ləğv edilsin;
1.3. 4.3-cü bənddə birinci halda
“Şirkətin” sözü “Şirkət” sözü ilə əvəz
edilsin;
1.4. 4.4-cü bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“4.4. Şirkətin strukturuna daxil olan
qurumların, həmçinin törəmə və asılı
təsərrüfat cəmiyyətlərinin yaradılması,
yenidən təşkili və ləğvi barədə qərarları
Şirkətin Müşahidə Şurası qəbul edir.”;
1.5. 4.5-ci bənddə “Şirkət tərəfindən
yaradılan müəssisələr, təşkilatlar və digər
təsisatlar” sözləri “Şirkətin strukturuna
daxil olan qurumlar” sözləri ilə əvəz edilsin
və həmin bəndə “aparılması” sözündən
sonra “Azərbaycan Respublikasının
qanunları və bu sahədə münasibətləri
tənzimləyən digər normativ hüquqi aktları,
bu Nizamnamə və AİH-nin müəyyən etdiyi
qaydalar və ya AİH-nin razılığı ilə” sözləri
əlavə edilsin;
1.6. 4.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“4.6. Şirkət tərəfindən bəzi fəaliyyət
növlərinin həyata keçirilməsinin tam və
ya qismən onun strukturuna daxil olan
qurumlara həvalə edilməsi barədə qərarları
Şirkətin Müşahidə Şurası qəbul edir.”;
1.7. 4.8-ci bənddə “bilavasitə Şirkət
iştirak edə bilər” sözləri “Şirkətin bilavasitə
iştirakı ilə bağlı qərarları Şirkətin Müşahidə
Şurası qəbul edir” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.8. 4.10-cu bəndə “strukturuna daxil olan qurumların” sözlərindən
sonra
“, törəmə və asılı təsərrüfat
cəmiyyətlərinin” sözləri əlavə edilsin;
1.9. 4.13-cü bənddə “iş proqramlarının və” sözləri “iş planları, habelə” sözləri
ilə əvəz edilsin;
1.10. V bölmə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“V. Şirkətin idarə olunması
5.1. Şirkət öz fəaliyyətində və
idarəetmədə mütərəqqi korporativ
idarəetmə standartlarını tətbiq edir. Şirkətin
korporativ idarəetmə standartları AİH
tərəfindən təsdiq olunur.
5.2. Şirkətin ali idarəetmə orqanı onun
Ümumi Yığıncağıdır. Şirkətin idarəetmə
orqanları Müşahidə Şurası və kollegial icra
orqanı – İdarə Heyətidir.
5.3. Ümumi Yığıncağın müstəsna
səlahiyyətləri “Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 23 yanvar tarixli 1258 nömrəli
Sərəncamı ilə müəyyən edilir. Ümumi
Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə
aid edilməyən məsələlər barədə qərarlar
nizamnaməsinə uyğun olaraq AİH
tərəfindən qəbul olunur.
5.4. Şirkətin fəaliyyətinə ümumi
rəhbərliyi və nəzarəti Şirkətin Müşahidə
Şurası (bundan sonra – Müşahidə Şurası) həyata keçirir. Müşahidə Şurası
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilən 7 (yeddi) üzvdən ibarətdir. Şirkətin
İdarə Heyətinin üzvləri Müşahidə Şurasına
üzv təyin edilə bilməzlər. Müşahidə Şurası
üzvlərinin səlahiyyət müddəti 3 (üç) ildir.
5.5. Müşahidə Şurasının vəzifələri
aşağıdakılardır:
5.5.1. Şirkətin uzunmüddətli inkişaf
strategiyasını təsdiq etmək;
5.5.2. Şirkətin İdarə Heyətinin
fəaliyyətinə nəzarət etmək, AİH-nin təsdiq
etdiyi qiymətləndirmə sisteminə uyğun
olaraq İdarə Heyəti üzvlərinin fəaliyyətini
qiymətləndirmək;
5.5.3. İdarə Heyəti üzvlərinin, habelə
Azərbaycan Respublikasının qanunları
ilə yol verilməyən hallar istisna olmaqla,
Müşahidə Şurasının üzvlərinin mükafatlandırılması qaydasını müəyyən etmək;
5.5.4. Şirkətin korporativ strukturunun və ştat cədvəlinin təsdiq edilməsinə
razılıq vermək, törəmə və asılı təsərrüfat
cəmiyyətlərini yaratmaq, onların
nizamnamələrini təsdiq etmək, rəhbərlərini
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək;
5.5.5. Şirkətin Audit Komitəsini və
digər komitələrini yaratmaq, onların
əsasnamələrini təsdiq etmək, rəhbərlərini

və üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad etmək;
5.5.6. Şirkətin risklərin idarə
olunması, daxili audit və uyğunluğa
nəzarət xidmətlərini yaratmaq, onların
əsasnamələrini təsdiq etmək;
5.5.7. Şirkətin mərkəzləşdirilmiş
fondlarını yaratmaq və onlardan istifadə
qaydalarını müəyyən etmək;
5.5.8. Şirkətin fəaliyyətinin ayrı-ayrı
sahələri üzrə siyasəti və daxili qaydaları (o
cümlədən maraqlar münaqişəsinin istisna
olunması qaydasını) təsdiq etmək;
5.5.9. Şirkətin illik səmərəlilik
göstəriciləri üzrə hədəfləri, habelə likvidliyin hədəf göstəricilərini, maliyyə
dayanıqlığının artırılmasına dair hədəf
göstəricilərini, eləcə də ortamüddətli biznes
planının əsas göstəricilərini təsdiq etmək;
5.5.10. Ümumi Yığıncağın
səlahiyyətlərinə aid edilmiş hallar istisna
olmaqla, Şirkətin investisiya layihələrini və
onların icrasına dair hesabatları, eləcə də
Şirkətin inkişaf strategiyasının və biznes
planının əsas göstəricilərinin icrasına dair
hesabatı təsdiq etmək;
5.5.11. satınalmalarla bağlı Şirkətin
strategiyasını və daxili normativ sənədlərini
təsdiq etmək, fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun olaraq dövlət vəsaiti (dövlət büdcəsi,
dövlətin aldığı və dövlət zəmanəti ilə
alınmış kreditlər və qrantlar) hesabına satınalmaları “Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun,
digər hallarda isə Şirkətin daxili normativ sənədlərinin tələblərinə uyğun olaraq
həyata keçirmək;
5.5.12. Şirkətin xalis aktivlərinin
dəyərinin 25 (iyirmi beş) faizindən çox
məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli
əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə
aidiyyəti şəxslə dəyəri Şirkətin aktivlərinin
5 (beş) faizini və daha çox hissəsini təşkil
edən əqdin bağlanması ilə bağlı Ümumi
Yığıncağa təkliflər vermək;
5.5.13. aidiyyəti şəxslərlə bağlanması nəzərdə tutulan və dəyəri Şirkətin
aktivlərinin 5 (beş) faizinədək hissəsini
təşkil edən əqdləri təsdiq etmək;
5.5.14. Şirkətin xərclər və gəlirlər
smetasını təsdiq etmək və onun icrasına
nəzarət etmək;
5.5.15. Şirkətin fəaliyyətinin müntəzəm
monitorinqinə və qiymətləndirilməsinə
imkan verən hesabatlılıq sistemini yaratmaq, normativ hüquqi aktlarda başqa qayda
nəzərdə tutulmadığı halda, Şirkətin maliyyə
və digər hesabatlarının formasını təsdiq
etmək və təqdim edilməsi müddətlərini
müəyyənləşdirmək;
5.5.16. Şirkətin fəaliyyət istiqamətinə
aid məsələlərlə bağlı monitorinq aparmaq və onun nəticələrinə əsasən tədbirlər
görmək;
5.5.17. Şirkətin müstəqil auditorunu müəyyən etmək, bununla bağlı müqavilənin bağlanmasına, onun
dəyişdirilməsinə və ona xitam verilməsinə
razılıq vermək;
5.5.18. Audit Komitəsinin, daxili audit
bölməsinin və müstəqil auditorun yoxlamalarının nəticələrinə dair tədbirlər görmək;
5.5.19. mənfəətin və zərərin bölgüsünü,
illik hesabatları və maliyyə hesabatlarını
təsdiq üçün Ümumi Yığıncağa təqdim
etmək;
5.5.20. mövcud normativ hüquqi
aktların tələbləri nəzərə alınmaqla, Şirkətin
aktivlərinin idarəetməyə verilməsi və
özəlləşdirilməsi ilə bağlı əqdlərin bağlanmasına razılıq vermək;
5.5.21. Şirkətin filial və
nümayəndəliklərini yaratmaq, onların
əsasnamələrini təsdiq etmək, rəhbərlərini
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etmək;
5.5.22. bu Nizamnamə ilə və
Azərbaycan Respublikasının digər
normativ hüquqi aktları ilə, habelə
Müşahidə Şurası haqqında AİH-nin təsdiq
etdiyi əsasnamə ilə Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər
məsələləri həll etmək.
5.6. Müşahidə Şurası özünün
səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərin
həllini Şirkətin İdarə Heyətinə həvalə edə
bilməz.
5.7. Şirkətin Müşahidə Şurasının
üzvləri adlarına xələl gətirə biləcək
hərəkətlərə və çıxışlara yol verməməlidir,
həmçinin Azərbaycan Respublikası
Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsində
müəyyən edilmiş digər tələbləri yerinə
yetirməlidirlər. Müşahidə Şurası üzvlərinin
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi AİH-nin
təsdiq etdiyi qiymətləndirmə sisteminə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
5.8. Müşahidə Şurasının sədri 3 (üç)
ayda bir dəfədən az olmayaraq Müşahidə
Şurasının iclasını çağırır və iclaslara sədrlik
edir.
5.9. Müşahidə Şurasının iclaslarının
keçirilməsi təşəbbüsü ilə Şirkətin Ümumi
Yığıncağı, Müşahidə Şurasının üzvü və ya
İdarə Heyətinin rəhbəri – Şirkətin prezidenti çıxış edir.
5.10. Müşahidə Şurasının iclasları
onun üzvlərin bilavasitə iştirakı ilə əyani
formada, informasiya texnologiyalarından
istifadə etməklə distant formada, üzvlərin
bilavasitə iştirakı olmadan qiyabi formada,
yaxud qarışıq formada keçirilə bilər.
5.11. Müşahidə Şurasının iclasının
gündəliyi iclasa ən azı 2 (iki) həftə qalmış
korporativ katib vasitəsilə tövsiyələrin
hazırlanması üçün AİH-yə göndərilir. AİH
iclasa ən azı 1 (bir) həftə qalmış gündəliyə
daxil edilmiş hər bir məsələyə dair
tövsiyələrini hazırlayıb Müşahidə Şurasına
göndərir.
5.12. Müşahidə Şurasının üzvlərinə,
AİH-yə və iclasa dəvət olunmuş Şirkətin
prezidentinə və digər şəxslərə iclasın
keçiriləcəyi yer və vaxt (distant formada
keçirilən iclaslara münasibətdə icla-

sın keçiriləcəyi vaxt), habelə AİH-nin
tövsiyələri ilə birlikdə gündəliyə daxil
edilmiş məsələlər barədə korporativ katib
iclasa ən azı 1 (bir) həftə qalmış, zəruri
sənədləri əlavə etməklə yazılı məlumat
verir.
5.13. Müşahidə Şurasının əyani və
distant formada keçirilən iclasları onun
üzvlərinin yarıdan çoxu iştirak etdikdə, qiyabi formada keçirilən iclasları isə üzvlərin
yarıdan çoxu səsvermə bülletenlərini imzaladıqda səlahiyyətlidir. Müşahidə Şurasının
əyani və distant formada keçirilən iclaslarına Müşahidə Şurasının üzvü olmayan
şəxslər də dəvət oluna bilərlər.
5.14. Müşahidə Şurasının iclaslarında
qərarlar aşağıdakı qaydada qəbul olunur:
5.14.1. Müşahidə Şurasının əyani
və distant formada keçirilən iclaslarında
qərarlar açıq səsvermə yolu ilə, iclasda
iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna
malikdir. Səslər bərabər olduqda, iclasa
sədrlik edənin səsi həlledicidir;
5.14.2. Müşahidə Şurasının qiyabi
formada keçirilən iclaslarında qərarlar
üzvlər tərəfindən səsvermə bülletenlərinin
imzalanması yolu ilə qəbul edilir;
5.14.3. Müşahidə Şurasının qarışıq
formada keçirilən iclaslarında qərarlar bu
Nizamnamənin 5.14.1-ci yarımbəndinə
uyğun olaraq keçirilən səsvermə və bu
Nizamnamənin 5.14.2-ci yarımbəndinə
uyğun olaraq səsvermə bülletenlərini
imzalamış üzvlərin səsi nəzərə alınmaqla
qəbul edilir;
5.14.4. Müşahidə Şurasının üzvü
iclasın gündəliyinə daxil edilmiş istənilən
məsələ barədə Ümumi Yığıncaq tərəfindən
qərar qəbul edilməsi tələbi ilə AİH-yə
müraciət edə bilər. Müraciətlə bağlı AİH
qərar qəbul edənədək, həmin məsələyə
Müşahidə Şurası tərəfindən baxıla bilməz;
5.14.5. iclasın gündəliyinə Müşahidə
Şurasının üzvlərinin (sədr də daxil olmaqla) maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları
haqqında AİH-yə ətraflı yazılı məlumat
verməli, bu məsələnin müzakirəsində və
həmin məsələyə dair səsvermədə iştirak
etməməlidir;
5.14.6. gündəliyə daxil edilməmiş və
ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan
qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə,
bütün iştirakçı üzvlərin razılığı olduğu
hallar istisna olmaqla, qərar qəbul edilə
bilməz.
5.15. Müşahidə Şurasının iclaslarının
nəticələri Müşahidə Şurasının sədri və korporativ katib tərəfindən imzalanmaqla protokolla rəsmiləşdirilir. Protokolda iclasın
yeri, vaxtı, keçirilmə forması, iştirak etmiş
üzvlər barədə məlumat, iclasın gündəliyi,
üzvlərin gündəliyə daxil edilmiş məsələlərə
dair çıxışlarının xülasəsi, səsvermənin
nəticələri və qəbul edilmiş qərarlar əks
olunur.
5.16. Müşahidə Şurası bu
Nizamnamənin 5.5.5-ci yarımbəndinə
uyğun olaraq aşağıdakı komitələri yaradır:
5.16.1. Audit Komitəsi;
5.16.2. Təyinat və Mükafatlandırma
Komitəsi;
5.16.3. Strategiya və İnvestisiyalar
Komitəsi.
5.17. Korporativ katib AİH-nin
təqdimatına əsasən Müşahidə Şurası
tərəfindən Müşahidə Şurasının üzvü
olmayan şəxslər sırasından vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad edilir və Müşahidə
Şurasının sədrinə hesabat verir. Korporativ
katib Müşahidə Şurasının iclasında iştirak
edə bilmədikdə, Müşahidə Şurasının sədri
onu əvəz edəcək şəxsi təyin edir.
5.18. Korporativ katib:
5.18.1. Müşahidə Şurasının iclaslarını
təşkil edir;
5.18.2. bu Nizamnamənin 5.12-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş vəzifəni icra
edir;
5.18.3. Müşahidə Şurasının iclasına aid
materialları bu Nizamnamədə göstərilən
qaydada və müddətdə AİH-yə və Müşahidə
Şurasının üzvlərinə təqdim edir;
5.18.4. AİH ilə Müşahidə Şurasının
üzvləri, eləcə də İdarə Heyəti arasında
sənəd və məlumat mübadiləsini həyata
keçirir;
5.18.5. Müşahidə Şurasının qərarlarının
layihələrini hazırlayır, baxılması və imzalanması üçün Müşahidə Şurasının sədrinə
təqdim edir;
5.18.6. Müşahidə Şurasının iclaslarının
protokolunu tərtib edir və imzalanmaq
üçün Müşahidə Şurasının sədrinə təqdim
edir.
5.18.7. Müşahidə Şurasının qəbul etdiyi
qərarların aidiyyəti üzrə göndərilməsini
təmin edir.
5.19. Şirkətin fəaliyyətinə cari
rəhbərliyi Şirkətin İdarə Heyəti həyata
keçirir. Şirkətin İdarə Heyəti Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin
və vəzifədən azad etdiyi 14 (on dörd)
üzvdən – Şirkətin prezidentindən, Şirkətin
birinci vitse-prezidentindən, geologiya
və geofizika məsələləri üzrə, yataqların
işlənməsi üzrə, iqtisadi məsələlər üzrə,
emal üzrə, sərmayələr və marketinq üzrə,
sosial məsələlər üzrə, ekologiya üzrə, kadr,
rejim və informasiya texnologiyaları üzrə,
strateji inkişaf üzrə, neftin, qazın nəqli
və qaz təsərrüfatı məsələləri üzrə vitseprezidentlərindən və vitse-prezidentdən
ibarətdir.
5.20. Şirkətin İdarə Heyətinin
vəzifələri aşağıdakılardır:
5.20.1. Şirkətin strukturuna daxil
olan qurumların fəaliyyətinə dair illik iş
planlarını və onların icra vəziyyətinə dair
hesabatları təsdiq etmək;
5.20.2. Şirkətin mərkəzləşdirilmiş
fondlarının yaradılmasına və istifadəsinə
dair Müşahidə Şurasına təkliflər vermək;

5.20.3. Şirkətin strukturuna daxil olan
qurumlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin,
məhsul, xidmət və işlərin qiymətlərini
müəyyən etmək;
5.20.4. Şirkətin strukturuna daxil
olan qurumların istehsal və təsərrüfat
funksiyalarının tam və ya qismən
mərkəzləşdirilməsinə dair qərar qəbul
etmək;
5.20.5. Şirkətin xarici dövlətlərin
aidiyyəti qurumları ilə birgə işinin
mәqsәdәuyğunluğu barədə qərar qəbul
etmək;
5.20.6. Şirkətin strukturuna daxil olan
qurumlar arasında mübahisələrin həlli üçün
tədbirlər görmək;
5.20.7. bu Nizamnamə ilə Ümumi Yığıncağın və Müşahidə Şurasının
səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər
məsələləri həll etmək.
5.21. İdarə Heyətinin rəhbəri ayda 1
(bir) dəfədən az olmayaraq İdarə Heyətinin
iclaslarını çağırır və iclaslara sədrlik edir.
İdarə Heyətinin iclaslarının keçirilməsi
təşəbbüsü ilə İdarə Heyətinin üzvləri və
Müşahidə Şurası çıxış edir. İdarə Heyətinin
iclasında hər bir üzvün bir səsi olmaqla
qərarlar sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir,
səslər bərabər olduqda, iclasa sədrlik
edənin səsi həlledicidir.
5.22. İdarə Heyətinin iclaslarına
münasibətdə bu Nizamnamənin 5.14.4
– 5.14.6-cı yarımbəndlərində nəzərdə
tutulmuş müddəalar tətbiq edilir. İdarə
Heyətinin iclasları bu Nizamnamənin 5.15ci bəndinə uyğun olaraq protokollaşdırılır.
5.23. Şirkətin prezidenti:
5.23.1. Şirkətin işini təşkil edir və
onun cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir;
5.23.2. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi
məqsədilə Müşahidə Şurasına təkliflər verir
və sənədlər (o cümlədən Şirkətin illik və
rüblük hesabatlarını, habelə strateji planlarının icrası barədə hesabatları) təqdim edir;
5.23.3. Şirkətin korporativ strukturunu
və ştat cədvəlini Müşahidə Şurası ilə razılaşdırmaqla təsdiq edir;
5.23.4. Şirkətin qarşısında duran
vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edir;
5.23.5. Şirkətin Baş Ofisinin və
Şirkətin strukturuna daxil olan qurumların səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün
tədbirlər görür;
5.23.6. Ümumi Yığıncağın və
Müşahidə Şurasının qərarlarının icrasını
təmin edir;
5.23.7. Şirkətin Baş Ofisinin struktur
bölmələrinin əsasnamələrini təsdiq edir,
bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş hallar
istisna olmaqla, Şirkətin Baş Ofisinin
işçilərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilməsi, onlar barəsində həvəsləndirmə və
intizam tənbehi tədbirləri görülməsi barədə
qərarlar qəbul edir;
5.23.8. dövlət orqanları (qurumları)
və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə,
beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları
ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə
münasibətdə Şirkəti təmsil edir;
5.23.9. bu Nizamnamə ilə müəyyən
edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində Şirkətin
adından əməliyyatlar aparır, müqavilələr
bağlayır və onların yerinə yetirilməsini
təmin edir;
5.23.10. Şirkətin əmlakından bu
Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
məqsədlərə uyğun istifadə edir, Şirkətin balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə
səlahiyyətlərini müvafiq qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirir;
5.23.11. Şirkətin fəaliyyətinin təşkili
ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili
sərəncamlar və əmrlər verir;
5.23.12. Müşahidə Şurası ilə razılaşdırmaqla, Şirkətin törəmə və asılı təsərrüfat
cəmiyyətlərinin, həmçinin onun strukturuna daxil olan qurumların rəhbərlərinin
müavinlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edir;
5.23.13. aidiyyəti şəxslərlə Şirkətin
aktivlərinin 5 (beş) faizinədək hissəsini
təşkil edən əqdlərin təsdiqinə dair
Müşahidə Şurasına təkliflər verir;
5.23.14. Ümumi Yığıncağın və
Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid
edilməyən bütün digər məsələlər barədə
qərar qəbul edir.
5.24. Şirkətin prezidenti müvəqqəti
olmadıqda, onun səlahiyyətlərini müvafiq
əmrlə İdarə Heyətinin üzvlərindən biri icra
edir.
5.25. Şirkətin İdarə Heyətinin üzvləri
eyni zamanda Şirkətin strukturuna daxil
olan müvafiq qurumun rəhbəri vəzifəsini
tuta bilərlər.
5.26. Şirkətin İdarə Heyətinin
üzvləri adlarına xələl gətirə biləcək
hərəkətlərə və çıxışlara yol verməməlidir,
həmçinin Azərbaycan Respublikası
Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsində
müəyyən edilmiş digər tələbləri yerinə
yetirməlidirlər.”.
2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin strukturu”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1-ci və 2-ci hissələr ləğv edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda 3-1-ci və 3-2ci hissələr əlavə edilsin:
“3-1. Təyinat və Mükafatlandırma
Komitəsi;
3-2. Strategiya və İnvestisiyalar
Komitəsi.”;
2.3. 10-cu hissədə “hüquqi şəxslər”
sözləri “təsərrüfat cəmiyyətləri” sözləri ilə
əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 8 may 2021-ci il
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Prezident İlham Əliyevin “BBC
News”a müsahibəsini Çinin
“Weibo” sosial şəbəkəsində
35 milyondan çox insan izləyib

Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri Fəxri xiyabanda
ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

Mayın 8-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) nümayəndələri müasir müstəqil
dövlətimizin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 98-ci ildönümü münasibətilə Fəxri xiyabanda ulu öndərin xatirəsini yad edib,
məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə
xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə
tər güllər düzülüb.

“Xalq qəzeti”

Tahir BUDAQOV: Ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında misilsiz xidmətləri var
Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsi
dövründə – ötən il noyabrın 6-da “BBC News”a
müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər Çin
ictimaiyyətinin çox böyük marağına səbəb olub.
Azərbaycan Prezidentinin media orqanlarının
bəzi ölkələrə qarşı saxta və
qərəzli məlumatlar yayması barədə sözləri oxşar
problemlə üzləşmiş Çində
populyar sosial şəbəkələrdə,
o cümlədən “Weibo”, “Wechat”, “Bilibili”, “Duoyin”də
geniş müzakirə olunur və
trendə çevrilib. “Jenmin Jibao”, “China Daily” qəzetləri,
Çin Mərkəzi Televiziyası,
Çin Beynəlxalq Radiosu,
digər nüfuzlu media qurumları, milyonlarla izləyicisi
olan bloqqerlər Azərbaycan
Prezidentinin “BBC News”a
videomüsahibəsinin mövzuya dair hissəsini sosial
şəbəkələrdə paylaşıblar. Bu videonun həştəqi

gün ərzində Çinin sosial
şəbəkələrində ən populyar
həştəqlərdən biri olub və
bunun nəticəsində video təkcə “Weibo” sosial
şəbəkəsində (“Twitter”in
Çin alternativi) təxminən
35 milyon dəfə izlənilib və
bu rəqəm getdikcə artır.
Günün bəzi saatlarında
həmin həştəq üzrə videolara
baxış sayı bir dəqiqə ərzində
133 minə çatıb. “Weibo”
istifadəçiləri Prezident İlham
Əliyevin məlum fikirləri ilə
bağlı təxminən 8300 dəfə
müzakirə açıblar. Yazılan
şərhlərdə belə bir ümumi
rəy var ki, aydın məntiqi və
yüksək natiqlik məharəti
olan Azərbaycan Prezidenti
beynəlxalq münasibətləri

və hüququ dərindən bilir.
Bundan başqa, Çinin digər
sosial şəbəkələrində həmin
müsahibəyə aid yaradılmış
müxtəlif həştəqlər də yüz
minlərlə baxış sayı toplayıb.
Prezident İlham Əliyevin
əsaslı arqumentlərlə
səsləndirdiyi fikirlər demokratiyadan dəm vuranlara,
insan haqları adı altında
başqa ölkələrə təzyiq
edənlərə tutarlı cavab olub.
Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi həmin fikirlər
oxşar problemlə üzləşmiş
ölkələrin ictimaiyyətinin
demək istədiyi sözlər idi. Bu,
həm də beynəlxalq miqyasda praqmatik, cəsarətli və
inamlı mövqeyi ilə tanınan
Azərbaycan Prezidentinə
dünyada göstərilən hörmətin
və inamın təzahürü,
həmçinin bu məsələnin
qlobal önəm daşıdığının
göstəricisidir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2021-ci il 8 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində tikintisi, əsaslı
təmiri və bərpası nəzərdə tutulan məktəblərin siyahısı
Sıra
№-si
1.
2.
3.
4.
5.

Tədbirin adı
Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 71 nömrəli orta məktəb üçün
əlavə 30 sinif otaqlı korpusun tikintisinin başa çatdırılması və mövcud
binanın əsaslı təmiri
Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli orta məktəb üçün
əlavə 15 sinif otaqlı korpusun tikintisinin başa çatdırılması və mövcud
binanın əsaslı təmiri
Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsində 87 nömrəli orta məktəbin
köhnə korpusunun sökülməsi, 1752 şagird yerlik yeni korpusların
tikintisi
Xətai rayonunda 263 nömrəli orta məktəbin ikimərtəbəli korpusunun
və birmərtəbəli keçidlərinin sökülməsi, yeni korpusların (idman və akt
zalı ilə) tikintisi
Nəsimi rayonunda 35 nömrəli orta məktəbin köhnə korpusunun
sökülməsi, yeni korpusun tikintisi
Cəmi

Ayrılan
vəsait
(min
manatla)

İcrası
başa çatan
layihələr

6.240,0

2021

5.280,0

2021

3.210,0
3.690,0
1.580,0
20.000,0

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 133

Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il

“Azərbaycan Respublikasında buğda toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 iyun
tarixli 139 nömrəli Qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
“Azərbaycan Respublikasında buğda
toxumçuluğunun inkişaf etdirilməsi tədbirləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2008-ci il 19 iyun tarixli 139
nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, №
6, maddə 591; 2014, № 2, maddə 201;
2015, № 2, maddə 227; 2016, № 5, maddə
955; 2019, № 12, maddələr 2077, 2098;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 7 dekabr tarixli 485 nömrəli
Qərarı) 5-ci hissəsindən “Elm və” sözləri
çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan xalqı, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümünü böyük ehtiramla qeyd edir. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında misilsiz
xidmətləri var.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında YAP sədrinin müavini-Mərkəzi
Aparatın rəhbəri Tahir Budaqov bu
gün Yeni Azərbaycan Partiyasının
nümayəndələrinin Fəxri xiyabanda ulu
öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti
zamanı jurnalistlərə müsahibəsində
deyib.
Heydər Əliyevin dünya şöhrətli
siyasətçi və dahi şəxsiyyət olduğunu
qeyd edən Tahir Budaqov bildirib:
“Alman filosofu Şopenqauerin belə bir

deyimi var ki, dahi şəxsiyyəti istedadlı
insanlardan fərqləndirən cəhət odur ki,
istedadlı insan heç kimin vura bilmədiyi
hədəfləri vuran, dahi şəxsiyyət isə
heç kimin zamanında görə bilmədiyi
hədəfləri vuran insandır. Heydər Əliyev
istər sovet dönəmində respublikamıza
rəhbərlik etdiyi vaxt, istərsə də ikinci
dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycan dövləti üçün o zaman bəlkə
də çoxlarının dərk edə bilmədiyi, görə
bilmədiyi elə bir işlər görmüşdür ki,

bu işlərin xalqımız və dövlətimiz üçün
bəhrəsini biz on illərdən sonra şahidi
olmuşuq”.
YAP sədrinin müavini qeyd edib ki,
Azərbaycanın müstəqil, suveren dövlət
kimi bərqərar olub inkişaf etməsində,

tərəqqisində və bu gün dünya birliyində
layiqli yer tutmasında Heydər Əliyev
ideyalarının, onun siyasətinin əvəzsiz
rolu vardır. “Bu gün də həmin siyasət
uğurla davam edir. Prezident İlham
Əliyev Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı olaraq ölkəmizi daha uca, yeni
zirvələrə yüksəltmişdir. Ən əsası, ulu
öndərin ən böyük arzusu olan Qarabağın işğaldan azad olunması missiyasını
Prezident İlham Əliyev yerinə yetirmişdir. Buna görə də, biz bu gün ulu
öndərimizin məzarını tamamilə başqa
bir əhval-ruhiyyədə, ərazi bütövlüyünü
təmin edən ölkənin vətəndaşları kimi
ziyarət edirik. Bu gün ulu öndər Heydər
Əliyevin və Zərifə xanım Əliyevanın
ruhları şaddır. Azərbaycan xalqının
gözü aydın olsun. Hesab edirəm ki, bizi
qarşıda hələ yeni-yeni zəfərlər gözləyir”,
– deyə T.Budaqov bildirib.

Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümü Baş Prokurorluqda qeyd edilib
Mayın 8-də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu,
qüdrətli Azərbaycan Ordusunun yaradıcısı, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr
edilmiş “Qarabağ zəfərinin əldə olunmasında Heydər Əliyev
siyasətinin rolu” mövzusunda tədbir keçirilib.
Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
tədbir iştirakçıları əvvəlcə Baş Prokurorluğun inzibati binasının foyesində
müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin
banisi Heydər Əliyevin büstü önünə əklil
və gül dəstələri düzərək, onun unudulmaz xatirəsini dərin ehtiramla yad
ediblər.
Sonra dahi rəhbərin həyat və
fəaliyyətini əks etdirən foto-guşəyə
baxış olub.
Mərasimdə çıxış edən Baş prokuror
Kamran Əliyev görkəmli dövlət xadimi,
təcrübəli siyasətçi, ölkəmizi davamlı
inkişaf yoluna çıxaran ulu öndər Heydər
Əliyevin şərəfli və mənalı ömür yolundan, zəngin dövlətçilik təcrübəsindən
və misilsiz xidmətlərindən söz açıb,
əbədiyaşar liderin müəyyənləşdirdiyi
siyasi kursu uğurla davam etdirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan
yüksək nailiyyətləri diqqətə çatdırıb.
Xüsusi qeyd edilib ki, ümummilli
lider Azərbaycanda birinci dəfə siyasi
hakimiyyətə gəldiyi andan daim milli
həmrəyliyin qorunmasına və dövlətçilik
ənənələrinin yaşadılmasına müstəsna
əhəmiyyət verərək, milli-mənəvi
dəyərlərin yaşadılması, qorunması,
gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyəsi, milli-strateji məqsədlərə
çatmaq üçün hərbi kadr potensialının
formalaşdırılması istiqamətində atdığı
əməli addımlar müstəqilliyimizin bərpası
yolunda mühüm önəmə malik olub.
Azərbaycanın, xüsusən də Qarabağ bölgəsinin inkişafını daim diqqət
mərkəzində saxlayan ulu öndərin həmin
dövrdə və SSRİ kimi fövqəlgücə malik

bir dövlətin rəhbərliyində çalışdığı
dönəmdə erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb
Ermənistana birləşdirmək cəhdlərinin
qarşısını qətiyyətlə aldığı qeyd edilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər
Əliyevin İttifaqda gündən-günə artan
nüfuzunu həzm edə bilməyən və onun
fəaliyyətinə qısqanclıqla yanaşan
ermənipərəst dairələrin təsiri altında olan sovet rəhbərliyinin antimilli
hərəkətlərinə etiraz olaraq ulu öndərin
vəzifəsindən istefa verməsi regionda siyasi qüvvələr nisbətinin sürətlə
dəyişməsinə, xalqımızın ağır və
məhrumiyyətli günlərlə, dövlətçiliyimizin
itirilməsi təhlükəsi ilə üzbəüz qalmasına
şərait yaradıb, son nəticədə erməni
separatçıları tərəfindən əzəli torpaqlarımızın işğalına səbəb olub.
Bildirilib ki, 1993-cü ilin yayında xalqın çağırışı ilə respublika rəhbərliyinə
qayıdaraq xalqımızı və dövlətimizi
böyük təhlükələrdən, vətəndaş
müharibəsindən xilas etmiş, müstəqil
Azərbaycan dövlətini qurmaq missiyasına “ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram” söyləməklə başlayan
dahi öndər böyük siyasi uzaqgörənliyi,
nadir dövlətçilik zəkası ilə möhtəşəm
Zəfərə aparan yolun təməlini qoymağa
müvəffəq olub.
Dahi sərkərdə Heydər Əliyevin
zamanında səsləndirdiyi bir çağırışı ilə yaranmış qüdrətli Azərbaycan
Ordusunun o dövrdə erməni silahlı
qüvvələrinin bədnam niyyətlərinin qarşısını almaqla ilk qələbələrini qazanaraq
düşməni atəşkəsə məcbur etməsi,
qısa müddətdə müasir, mütəşəkkil
ordunun yaradılması, Azərbaycanın

haqq səsini dünyaya çatdırmaqla
yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində mötəbər
beynəlxalq təşkilatların ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün tanınmasına dair qəbul
etdikləri qərar və qətnamələri hərbisiyasi qələbəmizi şərtləndirən ən vacib
amillərdən olması xüsusi vurğulanıb.
Qeyd edilib ki, Heydər Əliyevin
öz xalqına ən böyük xidməti ölkənin
davamlı strateji inkişaf konsepsiyasını müəyyənləşdirməklə yanaşı, onu
özündən sonra yüksək peşəkarlıqla
həyata keçirməyə qadir, səmərəli
fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizi regionun qabaqcıl dövlətinə çevirib, həyata
keçirdiyi sistemli islahatlarla respublikamızın daimi tərəqqisini təmin edən,
ulu öndərin özü qədər inanıb-güvəndiyi
görkəmli siyasi lider İlham Əliyev kimi
davamçı hazırlaması olub.
Ümummilli liderin xilaskarı olduğu
müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edərək onun ideya və
əməllərini davam etdirən, yarımçıq
qalmış arzuları ilə bağlı vəsiyyətlərini
gerçəkləşdirən Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev tərəfindən
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 44 gündə son
qoyulmaqla şanlı tariximizə əbədi həkk
olunan möhtəşəm zəfər salnaməsinin
yazıldığı diqqətə çatdırılıb.

Tədbirdə Baş Prokurorluğun
Təşkilat və icraya nəzarət idarəsinin
rəisi Elşən Abbasov çıxış edərək
Azərbaycanın müstəqilliyinə, xalqının milli maraqlarına dərindən bağlı
olan ümummilli lider Heydər Əliyevin
ölkəmizi böhrandan xilas edərək
tərəqqiyə aparan yolun təməlini
qoymaqla ərazi bütövlüyünün bərpası
istiqamətində döyüş hazırlığına malik
ordunun yaradılması, formalaşdırılması və inkişafında misilsiz xidmətlərini
qeyd edib. Bildirilib ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin müstəsna dövlətçilik təcrübəsi,
təşkilatçılıq bacarığı, yorulmaz işgüzarlığı ilə Azərbaycan Ordusu qısa
müddətdə böyük inkişaf yolu keçərək
bölgənin ən güclü qüvvəsinə çevrilib,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev tərəfindən davam etdirilən
tədbirlərlə əbədi və əzəli torpaqlarımız
düşmən tapdağından azad olunub.
Tədbirə yekun vuran Kamran
Əliyev hər bir prokurorluq işçisinin
daim Heydər Əliyev ideyalarına sadiq
qalaraq onun unudulmaz xatirəsini
əziz tutacağına və bütün qüvvələrini
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan
uğurlu siyasətin həyata keçirilməsinə
istiqamətləndirəcəyinə əminliyini bildirib.

Azərbaycan Avropanın ən böyük futbol turnirinin bir neçə görüşünə evsahibliyi edəcək
(əvvəli 1-ci səhifədə)
Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu yarışda 30
ölkənin 300-ə yaxın idmançısı iştirak edirdi.
Növbəti il, Bədii Gimnastika üzrə 22 ölkənin
qatıldığı dünya kuboku da Azərbaycanda
keçirildi. 2004-cü ildə ölkəmizdə keçirilən daha
bir mötəbər yarış isə taekvando üzrə Olimpiya
lisenziya turniri idi.
2005-ci ildə bədii gimnastika üzrə 27-ci
dünya çempionatı, 2007-ci ildə sərbəst və
yunan-Roma və qadın güləşi üzrə dünya
çempionatı da Bakıda keçirilən nüfuzlu idman
yarışlarındandır. 2007-ci ildə baş tutan güləş
üzrə dünya çempionatı zamanı paytaxt Bakı
2500-dən çox idmançıya evsahibliyi etmişdir.

Müxtəlif illərdə Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə 25-ci Avropa çempionatı, qılıncoynatma üzrə gənclər arasında dünya birinciliyi,
bodibildinq üzrə 64-cü dünya çempionatı,
gənclər arasında boks üzrə dünya çempionatı,
cüdo üzrə “World Masters” beynəlxalq turniri,
həmçinin cüdo üzrə dünya kuboku, boks üzrə
XVI dünya çempionatı keçirilib.
2012-ci ildə ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq
turnirlərə yeni bir platforma daxil oldu. Belə
ki, həmin il oktyabr ayının 26-28-də paytaxt
Bakıda “GT3 və Klassik Formula 1” keçirililib.
Həmçinin, ilk dəfə keçirilən “City Challenge” yarışlarının avtoparadı paytaxtımızda təşkil olunub.
Dünyanın ən nüfuzlu, məşhur avtomobil yarışı

olan “Formula 1” yarışlarının Bakı mərhələsi
120 ölkədə 300 milyondan çox insan tərəfindən
izlənilib. Əlbəttə, bu rəqəmin böyüklüyünü
düşünəndə Azərbaycanın nə qədər mötəbər bir
yarışa evsahibliyi etdiyini başa düşmək olur.
2015-ci ildə keçirilən Avropa Oyunları
isə ölkəmiz üçün xüsusi əhəmiyyətə malik
beynəlxalq tədbir idi. Belə ki, Avropa Oyunlarının ilk dəfə olaraq məhz Bakıda keçirilməsi
Azərbaycanın idman sahəsi ilə yanaşı, iqtisadi
və sosial cəhətdən də yüksək inkişaf etdiyini
göstərirdi. Avropa Olimpiya Oyunlarında 50
ölkədən 10 mindən çox idmançı iştirak etmişdir.
Otuz idman növündə keçirilməsi nəzərdə
tutulan yarışlar beynəlxalq standartlarda yüksək

səviyyədə baş tutdu. İki il sonra 2017-ci ildə Bakıda növbəti genişmiqyaslı mötəbər beynəlxalq
turnir olan İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirildi.
Və nəhayət futbol. Futbol idman növlərinin
şahıdır. Dünyada ən çox izləyicisi olan idman
növü də məhz futboldur. Bütün dünyada
olduğu kimi, ölkəmizdə də kifayət qədər futbol
həvəskarı var. Azərbaycanda futbol üzrə də
beynəlxalq idman turnirləri keçirilir. Bu mənada,
2012-ci ildə ölkəmizdə 17 yaşlı qızlar arasında
futbol üzrə dünya çempionatı baş tutub. Bu
turnir Azərbaycanda keçirilən “FİFA” miqyaslı
ilk futbol yarışı idi.
Daha sonra 2019-cu il mayın 29-da futbol
üzrə UEFA Avropa Liqasının final görüşü ke-

çirildi. UEFA Avropa Liqasının Bakı Olimpiya
stadionunda keçirilən final qarşılaşmasında Londonun iki nəhəng klubu — “Çelsi” və “Arsenal”
mübarizə aparmışdı.
2021-ci ildə isə Azərbaycanda ötən
ildən təxirə salınan Avropa kubokunun final
mərhələsinin 3 qarşılaşması keçiriləcək. Yarışlar
iyunun 13, 17 və 21-də baş tutacaq. Uelsİsveçrə, Türkiyə-Uels, və İsveçrə-Türkiyə matçları Avropa Kubokunun A qrupu çərçivəsində
keçiriləcək. Daha sonra, 1/4 final mərhələsinin
də bir qarşılaşması Bakı Olimpiya stadionunda
baş tutacaq.
AVRO 2020-nin kuboku evsahibi kimi artıq
Azərbaycana gətirilib. Üç gün Bakıda nüma-

yiş etdirilən kubok Prezident İlham Əliyevə
təqdim olunub. Daha sonra ölkə turuna çıxarılan
AVRO 2020-nin kuboku Azərbaycanın tarixi
yerlərinə aparılıb. Burada müxtəlif abidələrin
önündə fotolar çəkilib. Əlbəttə, daha sonra geniş
futbol ictimaiyyətinə təqdim edilən materiallar ölkəmizin beynəlxalq arenada daha çox
tanınmasına səbəb olacaq. Bildirilmişdir ki,
azərbaycanlı futbol azarkeşlərinin böyük marağına səbəb olan tədbir mayın 9-da tamamlanır.
Qeyd edək ki, AVRO 2020 bu il iyunun 11-də
start götürəcək, turnirin final oyununun isə
iyulun 11-də keçirilməsi planlaşdırılıb.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”
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ünya siyasətinin nəhənglərindən
sayılan Heydər Əliyev xalqının
xilaskarı missiyası ilə Tanrı və zaman tərəfindən Azərbaycanın
taleyinə bəxş edilmiş və bu qürurlu
taleyin zirvəsini müəyyən etmiş nadir
şəxsiyyətlərdən biridir. Bu dahi insanın
Azərbaycan xalqının qan və qəlb yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi,
milli lider və xalq məhəbbətini qazanan
öndər kimi qalması heç şübhəsiz ki,
təsadüfi deyildir. Xalqının taleyində,
mənəvi, siyasi və ictimai həyatında,
dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz
xidmətlər göstərən ikinci dövlət adamı
tapmaq həqiqətən mümkünsüzdür. Elə bu
səbəbdəndir ki, Heydər Əliyevi tanıdığımız gündən ona ən böyük azərbaycanlı
demişik.
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədrinin birinci müavini
Əli Hüseynlinin “Heydər Əliyev məfkurəsi
və müasir dövlət quruculuğu” sərlövhəli
məqaləsində əksini tapıb.
AZƏRTAC məqaləni təqdim edir.
Nadir siyasət adamı Heydər Əliyev
dünyada gedən proseslərə təsir etmək
gücündə olan fövqəladə şəxsiyyət kimi,
eyni zamanda, tarixi yazan və yaradan,
onu yönəltməyi və fövqündə durmağı bacaran, dövlət idarəçiliyi və siyasi təlimlər
elminin müntəxəbatını öz fəaliyyəti ilə
diktə edən müdrik və unikal dövlət xadimi
idi.
O, təkcə güclü təsərrüfatçı deyil,
həm də sözünün çəkisi və sanbalı olan,
kütləni arxasınca aparmağı, auditoriyanı
inandırmağı bacaran bir lider idi. Heydər
Əliyevin dərin məntiqli və məzmunlu nitqi,
auditoriya ilə ünsiyyət qurmaq səriştəsi
onu dinləyənləri məftun edirdi.
Təbiət siyasi xadimlərin heç də hamısında rast gəlinməyən tarixi bəsirəti, siyasi fəhm kimi nadir öncəgörmə qabiliyyətini
zəmanəsini çox-çox qabaqlayan, mahir
psixoloq, insan qəlbinin dərin bilicisi olan
Heydər Əliyevdən əsirgəməyib. O, analitik düşüncə tərzi və çətin vəziyyətlərdə
soyuqqanlılığını saxlamaq məharəti ilə,
yüksək intellekti və dünya mədəniyyətinə
bələdliyi ilə ətrafdakıları heyrətləndirirdi.
Ulu öndər bəlkə də dünyanın çox nadir
siyasətçilərindəndir ki, siyasətin ən qızğın
meydanlarında hisslərini gizlədərək, ağlı
və məntiqi ilə davranmağı bacarıb, əsl
peşəkarlıq nümayiş etdirib.
Müasir siyasi texnologiyalarda lider
üçün xarizma çox mühüm təsirə malik
keyfiyyət hesab olunur. Heydər Əliyevin
ən ali insani keyfiyyətləri, fenomenal
xarakteri, hərəni öz dilində danışdırmaq
məharəti onu tanıyanların sevimlisinə
çevirirdi. Xeyirxahlıq və alicənablıq, inam
və etibar, təmkin və səmimiyyət, səbat,
diqqət və bir çox digər yüksək mənəvi
cəhətlər Heydər Əliyevin fərdi naturasının
özünəməxsus çalarlarıdır.
Heç də hər dövlət xadiminə xas olmayan bu üstünlüklər ulu Tanrının Heydər
Əliyevə verdiyi ən ali keyfiyyətlərdir.
Onun gücü həm də universal, dərin
biliyində, qətiyyətində, işgüzarlığında,
hökmündə, heyrətamiz yaddaşında,
tükənməz səbrində, müsahibini təmkinlə
dinləməklə bərabər həm də eyni zamanda, həmsöhbətinə təsir etmək bacarığında idi.
Məsələləri əhəmiyyətinə görə ardıcıllıqla düzmək qabiliyyəti və mahir
diplomat olması onu dünyanın ən məşhur
siyasətçiləri ilə bir sıraya qoyur. Heydər
Əliyev sanki əzəldən böyük siyasət üçün
yaranmış, təkcə bir ölkə miqyasında
deyil, dünya əhəmiyyətli məsələlərin
həllində qətiyyətlə sözünü deyə bilən
nadir siyasətçi idi. Onun bu sahədəki fitri
istedadı və fövqəladə qabiliyyəti siyasət
aləminə qədəm qoyduğu ilk günlərdən
dövlət və dövlətçilik məsələləri ilə bağlı
baxışlarında da özünü büruzə vermişdir.
O, hər zaman zərgər dəqiqliyi ilə, ölçülüb-biçilmiş qərarlar qəbul edirdi. Hətta
fəaliyyətini haqsız yerə təftiş edənlər ona
irad tutmaq üçün nöqsan adına bir fakt
tapıb ortaya qoya bilməmişlər, əksinə,
əks mövqedə duran siyasi opponentləri
sonradan onun haqlı olduğunu etiraf
etməyə məcbur olmuşlar ki, bu da milli
maraqların kəsişdiyi məqamlarda ölkədə
siyasi həmrəyliyin əldə olunması üçün
çox vacib amildir.
eydər Əliyev Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi illərdə
uzaqgörən daxili və xarici
siyasəti ilə ölkəni hərtərəfli inkişaf yoluna
çıxararaq onun müstəqilliyini əbədi və
dönməz etmişdir. Elə bu səbəbdən idi ki,
hələ dünya çapında yetərincə tanınmayan Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə Heydər
Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində qısa
müddətdə dünya xəritəsində cəlbedici
mövqeyi ilə seçilən nüfuzlu bir dövlətə
çevrilə bildi. Əsrə bərabər cəmi 10 il
ərzində müstəqil Azərbaycan Respublikasının sükanı arxasında duran Heydər
Əliyev xarici siyasət sahəsində böyük dönüş yaratdı. Dünyanın aparıcı dövlətləri,
inkişaf etmiş ölkələri, beynəlxalq
təşkilatlar Azərbaycana ciddi diqqət
yetirməyə başladılar. O, Qərb demokratiyası ilə Şərq dəyərlərinin bənzərsiz
sintezini özündə əks etdirən yeni nəsil
müasir dövlət modelini formalaşdırmağa
nail oldu. Bu siyasətin bariz nəticəsidir
ki, bu gün Azərbaycan öz tolerantlığı və
multikultural dəyərləri ilə dünyanın bütün
digər ölkələrinə təkrarsız nümunədir.
İdarəetmədə böyük səriştəsi və
qibtə ediləcək bacarığı olan, nəyi nə
zaman deməyi, hansı addımı nə vaxt
atmağı zərgər dəqiqliyi ilə bacaran
Heydər Əliyevin təliminə görə siyasət
və uzaqgörənlik qarşılıqlı vəhdətdədir.
Ulu öndər deyirdi ki, “reallığı düzgün
qiymətləndirən, keçmiş təcrübədən
yaradıcılıqla istifadə edən, sosial-siyasi
və iqtisadi problemlərin bütün spektrini,
mürəkkəbliyini nəzərə alan, qəbul olunan
qərarların mümkün nəticəsini irəlicədən

H

Heydər Əliyev məfkurəsi və
müasir dövlət quruculuğu
Bu günlərdə ölkəmizin ictimaiyyəti böyük ruh yüksəkliyi və coşqu ilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünü dövlət səviyyəsində təntənəli
şəkildə qeyd edir. 44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilmiş Zəfərin işığında bu dahi
şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinə yeni baxış bucağından nəzər salarkən onun siyasi
portreti daha dolğun görünür.
görməyə imkan verən siyasi xətt hökmən
uğur qazanmalıdır”. Məntiqlə, həqiqətən
də belə siyasət cəmiyyətin sabitliyinə,
irəliyə doğru hərəkətinə və tərəqqisinə
xidmət etmiş olur.
Heydər Əliyevin siyasəti tamamən
milli maraqlar üzərində qurulmuşdu.
Bununla bağlı onun daha bir möhtəşəm
fikrinə diqqət çəkmək istəyirəm: “...Biz
nazik sapın üstü ilə gedirik. Odur ki, biz
gərək bu siyasəti o qədər ağılla, o qədər
məharətlə aparaq ki, Azərbaycanın milli
mənafeləri müdafiə olunsun”.
Ulu öndər qlobal düşüncəli, geniş
dünyagörüşlü nəhəng bir siyasətçi idi.
O, realist bir insan olaraq hadisələrə
praqmatik yanaşırdı, tarixi şəraitdən
düzgün baş çıxarırdı, ölkənin taleyi üçün
uğurlu qərarlar qəbul edirdi. Heydər
Əliyevin mülahizələri problemlərə
dərindən bələdlik, hadisələrin məğzinə,
səbəb-nəticə əlaqələrinə nüfuz etmək
xüsusiyyəti ilə seçilirdi. Azərbaycanın
daxili siyasətini istiqamətləndirən, xarici
siyasətini beynəlxalq hüquq normalarına
uyğun, məqsədyönlü və tarazlaşdırılmış
şəkildə aparan qətiyyətli dövlət xadiminin gedişləri çox hallarda ən tanınmış
siyasətçiləri belə təəccübləndirir.
Görkəmli siyasətçi üçün uzaqgörənlik,
düzgün qərar çıxartmaq nə qədər
əhəmiyyətlidirsə, rəvan nitqə, yüksək
intellektə, təhlil etmək bacarığına
yiyələnmək də bir o qədər vacibdir. Bu
cəhətdən Heydər Əliyevə bərabər tutula
bilən siyasətçi çox azdır. Ümummilli
liderin ictimai-siyasi fəaliyyətinin obyektiv
təhlili göstərir ki, o, başqalarından fərqli
olaraq qeyri-adi zəkaya, böyük enerjiyə,
islahatçı təfəkkürə, yüksək analitik
təfəkkürə və yenilməz iradəyə malik
siyasətçi olub. “Siyasət üçün doğulmuşlar
siyasətdən əl çəkdikcə, siyasət onlardan əl çəkmir” deyimi tamamilə Heydər
Əliyevə aid edilə bilər. Bəlkə də buna
görədir ki, bir sıra hallarda Heydər Əliyevi
“siyasət qrossmeysteri”, “siyasət patriarxı”
kimi epitetlərlə xarakterizə edirlər.
Hər bir xalqın müstəqil dövlət quruculuğu yolu bir sıra mühüm daxili və xarici
amillərlə şərtlənir. Bu bir həqiqətdir ki,
Azərbaycan xalqı əlverişli tarixi şəraitdən,
özünün siyasi, iqtisadi, mədəni və intellektual potensialından istifadə edərək,
XX əsrin sonunda məhz Heydər Əliyevin
müəllifliyi ilə öz istiqlal arzusunu real
olaraq gerçəkləşdirə, onu formal şəkildən
həqiqi vəziyyətə çevirə bilib. Müstəqillik
dövrünün qısa dövlətçilik tarixi ümummilli
lider Heydər Əliyevin bu fikrini bir daha
təsdiq edir ki, “müstəqilliyin əldə olunması
nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması,
daimi, əbədi olması bundan da çətindir”.
Bu təhlil həm də onu sübut edir ki,
dövlət qurmaq kimi çətin, mürəkkəb və
şərəfli missiyanı yalnız iradəli, geniş və
qlobal dünyagörüşlü, xalqın dəstəyinə
malik və onun milli liderinə çevrilmiş
şəxs yerinə yetirə bilər. Məlumdur ki,
ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində
Sovetlər İttifaqının süqutu nəticəsində
formal müstəqillik əldə etmiş bütün
müttəfiq respublikalarda olduğu kimi
Azərbaycanda da keçmiş kommunist
ideologiyasından imtina edilmişdi. Lakin
bunun əvəzində xalqı səfərbər edən,
onun kimliyini, yaratdığı dövlətin xarakterini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub
saxlayacaq və yönəldəcək milli sistem və
ideya da ortaya qoyulmamışdı. Keçmişin
bütün varlıqlarından, o cümlədən elmi,
intellektual, mənəvi, ictimai dəyərlərindən

total imtina tendensiyası Azərbaycanda,
sözün həqiqi mənasında, ciddi ideoloji
boşluq yaratmışdı. Əlbəttə, bu proses
bir tərəfdən keçmiş kommunist rejiminə
nifrətdən qaynaqlanırdısa, digər tərəfdən
1991-1993-cü illərdə Azərbaycanı idarə
edənlərin aydın məqsəd və məramının
yoxluğundan, idarə etdikləri dövlətin
siyasi, iqtisadi, mədəni, mənəvi inkişafı haqqında dolğun təsəvvürə malik
olmamasından dolayı yaranmış siyasi və
iqtisadi böhranla bağlı idi. Azərbaycanda
bu işlərin öhdəsindən gəlmək iqtidarında
olan yeganə lider isə məhz hələ sovetlər
dönəmində respublikaya uğurla rəhbərlik
etmiş, keçmiş SSRİ-nin ali rəhbər strukturlarında ən yüksək vəzifələrdə çalışaraq
böyük dövlətçilik və siyasi təcrübə əldə
etmiş Heydər Əliyev idi. Tarix də 1993cü ildə onun hakimiyyətə qayıdışını ən
düzgün seçim kimi dəyərləndirdi.
Belə ki, ulu öndərin dövlətçilik təlimi
güclü dövlətçilik anlayışı və onun bütün
atributları ilə yanaşı dövlətin iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi əsaslarına söykənir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılması konsepsiyasını həyata keçirməklə
bərabər Heydər Əliyevin əməli və nəzəri
fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini onun
milli dövlətçilik təlimi, milli-mənəvi və
ideya-siyasi dünyagörüşü təşkil edir.
Onun bu sahə üzrə toplanmış zəngin
irsinin tədqiqi təkcə bugünkü ictimai-siyasi dairələr üçün deyil, həm də gələcək
nəsillər, Azərbaycana rəhbərlik edəcək
bütün liderlər üçün örnəkdir.
Bizim milli dövlətçilik tariximizdə
möhtəşəm yer tutan müstəqil Azərbaycan
Respublikasının fərqli cəhəti dövlət quruculuğunu şərtləndirən əsas amillərdən
biri kimi onun milli dövlət olmasıdır.
Uzun illər öz dövlətçiliyindən və milli mənəvi köklərindən ayrı salınmış,
milli və dövlətçilik maraqları tapdanmış
Azərbaycan xalqının özünəqayıdış və
özünütəsdiqində Heydər Əliyevin əməli
fəaliyyəti və ideya-siyasi baxışlarının
çox böyük rolu olmuşdur. Ümummilli
lider, eyni zamanda, Azərbaycan
vətəndaşlarını birləşdirən, xalqımızı
beynəlxalq aləmdə vahid amal, əqidə,
məqsəd və məram ətrafında səfərbər
edən milli təlimi - dövlət siyasəti
səviyyəsinə qaldırılmış azərbaycançılıq
ideologiyasını yaratmağa müvəffəq
olmuşdur. Ayrıca olaraq xüsusi vurğulanmalıdır ki, başqa sahələrdə olduğu kimi,
milli ideoloji baxışlar sisteminin formalaşmasında da Heydər Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin varislik prinsipini
qoruya bilmiş və vaxtilə məhz birləşdirici
ideya kimi irəli sürülmüş azərbaycançılıq
ideologiyasını mükəmməl bir təlim kimi
ölkənin dövlət siyasətinə çevirmişdir.
zərbaycanın mürəkkəb və taleyüklü tarixi dövründə dövlətə
rəhbərliyin ağır məsuliyyətini
öz üzərinə götürmüş Heydər Əliyevin
müstəqil dövlət təlimi və onun ayrılmaz
tərkib hissəsi olan bu ideologiyanın
həyata keçirilməsi müstəqil dövlətimizin
bugünkü varlığının və gələcək inkişafının əsasını təşkil edir. Buna görə də bu
gün elm və mədəniyyətə, vətənpərvərlik
tərbiyəsinə, xalqımızın tarixi irsinə
yetirilən diqqət dövlət quruculuğu
siyasətinin tərkib hissəsi olub Heydər
Əliyevin dövlətçilik təliminin yaradıcı
şəkildə inkişafının təzahürü kimi özünü
göstərir.
Ona görə də bu gün dövlət quruculuğundan danışarkən, heç şübhəsiz, ilk
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yada düşən Heydər Əliyevin bu sahədəki
danılmaz fəaliyyəti və əsasını qoyduğu
siyasi xətdir. Doğrudan da, məhz ulu
öndərin ikinci dəfə xilaskarlıq missiyası ilə hakimiyyətə dönüşündən sonra
Azərbaycanda bütün atributlara malik
güclü dövlətin formalaşması prosesinə
start verildi. Dövlət quruculuğu və
onun hüquqi təminatı uğurlu istiqamət
üzrə davam etdirildi. Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq salnaməsinə şərəfli
səhifələr yazmış Cavanşir, Babək, Şah
İsmayıl Xətai kimi sərkərdələrin həyat
və fəaliyyətini böyük vətənpərvərlik
məktəbi və xalqın birlik təcəssümü kimi
hər zaman nümunə göstərən ulu öndər
özünün titanik fəaliyyəti sayəsində
müasir siyasi şəraitin və zamanın
tələbləri kontekstində dövlət və dövlətçilik
ənənələrini yeni və dolğun çalarlarla daha
da zənginləşdirməyə nail olmuşdur. 1993cü ildən sonra bu istiqamətdə hadisələrin
axarına diqqət yetirəndə əsas kursun
insanlarda etnik-milli duyğularla yanaşı,
ictimai-siyasi özünüdərk düşüncəsinin
və vətəndaşlıq hisslərinin formalaşdırılmasına yönəldildiyinin şahıdi oluruq. Bu
sahədəki fəaliyyətin istiqamətini Heydər
Əliyevin “Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir” şüarı altında
ifadə olunan ideya müəyyən etmişdir.
ütərəqqi dövlətçilik
prinsiplərinin bərqərar olması üçün Heydər Əliyevin
əsas amalı dövlət işini ümumxalq
işinə çevirmək idi. Bu xüsusda insan
amilinə böyük əhəmiyyət verən ulu
öndərin maraqlı bir fikri var: “Bir var
dövlət işi ilə məşğul olan adamlar, bir
də var adi vətəndaş. Adi vətəndaş
da, əgər həqiqətən də vətəndaşdırsa,
deməli, öz vətəninə, burada gedən
proseslərə, dövlətinə biganə qala
bilməz”. Əgər biz Heydər Əliyevin
çıxışlarını diqqətlə izləsək, görərik ki,
onun ən böyük nailiyyət hesab etdiyi
hadisə Azərbaycanın müstəqilliyi, ən
çox vurğuladığı və diqqət verdiyi vəzifə
isə müstəqilliyin dönməzliyinin təmin
edilməsidir.
Heydər Əliyevin yüksək dövlətçilik
anlayışı həm də onunla səciyyələnir
ki, o, öz baxışlarında siyasəti iqtisadiyyatdan, mədəniyyətdən, milli-mənəvi
dəyərlərdən təcrid etmirdi. Onun özünün bir şəxsiyyət və lider kimi hərtərəfli
hazırlıqlı olması, bütün sahələrdə yüksək
intellektual səviyyəyə malik olması daxili
və xarici siyasət kurslarının da bir-birini
üzvi şəkildə tamamlayaraq vəhdət
şəkildə həyata keçirilməsinə imkan
verirdi. Bu gün hər kəs böyük məsuliyyət
hissi ilə dərk edir ki, bütün sahələr üzrə
Azərbaycanın öz maraqlarına uyğun
işlənib - hazırlanmış müstəqil inkişaf
kursu məhz Heydər Əliyev dühasının
məhsuludur. İstər böyük və ya kiçik, uzaq
və ya da yaxın dövlətlərlə, istərsə də iqtisadi və mədəni - mənəvi sahələrdəki tərəf
- müqabillərlə münasibətdə Azərbaycan
ilk növbədə, öz milli maraqlarından çıxış
edir. Həm də bu maraqların rəhbər tutulması elə incə siyasətlə həyata keçirilir ki,
böyük dövlətlərin və qonşuların maraqları
ilə birbaşa ziddiyyət təşkil etməsin.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanda dövlət quruculuğunun
möhkəmlənməsi, bu sahədəki nailiyyətlər
həm də iqtisadi təməlin düzgün qoyulması ilə bağlı olub. Odur ki, Heydər
Əliyev platforması fonunda islahat
deyilərkən, Azərbaycan iqtisadiyyatını
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bazar iqtisadiyyatı yolu ilə aparmaq, özəl
bölmənin fəaliyyətini genişləndirmək və
özəlləşdirməni həyata keçirmək, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa geniş imkanlar
yaratmaq, ölkə iqtisadiyyatını dünyanın
inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadi sistemi
əsasında qurmaq və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək nəzərdə tutulurdu.
Çünki Heydər Əliyev siyasəti iqtisadiyyatdan, mədəniyyətdən, milli-mənəvi
dəyərlərdən təcrid etmirdi. Onun özünün
bir şəxsiyyət kimi hərtərəfli hazırlıqlı
olması, bütün sahələrdə yüksək intellektual səviyyəyə malik olması xarici siyasət
kursunun da kompleks şəkildə həyata
keçirilməsinə imkan verirdi. Əgər Heydər
Əliyevin çıxışlarını diqqətlə izləsək,
görərik ki, onun ən böyük nailiyyət hesab
etdiyi hadisə Azərbaycanın müstəqilliyi,
ən çox vurğuladığı və diqqət verdiyi
vəzifə isə müstəqilliyin dönməzliyinin
təmin edilməsidir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz
kəmərləri və digər transmilli layihələrin
reallaşması ən çətin anlarda uğurlu neft
strategiyasını təməlini qoymuş Heydər
Əliyevin yenilməz siyasi iradəsinin
nümayişdir. Xalqın rifahına yönəlmiş
hədəflərə nail olmaq üçün atılan bu addımlar milli dövlətçiliyin, milli mənafelərin
ifadəçisi kimi anti-Azərbaycan, antimilli
qüvvələrin qarşısında sipərə çevrilmiş
bu böyük insanın qətiyyətli mövqeyinin və uzaqgörənliyinin nəticəsi kimi
dəyərləndirilməlidir.
İqtisadiyyatın inkişafı, adamların rifah
halının yaxşılaşdırılması həmişə Heydər
Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur:
“Biz həm ölkəmizin suverenliyini, ərazi
bütövlüyünü qorumaq üçün çalışırıq, həm
də vətəndaşlarımızın, xalqımızın rifahını
yaxşılaşdırmağa, yaranmış vəziyyətdə
müxtəlif və yeni formalardan istifadə
edərək iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə
çalışırıq”. Heydər Əliyev fikrini bununla
bitirmir və məsələyə tam dialektik bir
mövqedən yanaşmaqla, sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin
də, öz növbəsində, dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, mədəni-mənəvi
həyatın təşəkkülü üçün bir şərt olduğunu qeyd edir. “İqtisadiyyat son məqsəd
kimi yox, şərt kimi, təməl kimi, vasitə
kimi götürülür. Siyasi və mədəni-mənəvi
aspektdəki nailiyyətlərin də çox vaxt
iqtisadi təmələ söykəndiyi vurğulanırdı.
İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə
qadirdir”.
akin “Əgər ölkədə ictimai-
siyasi sabitlik olmasa, sağlam
ictimai-siyasi mühit yaradılmasa, heç bir sosial-iqtisadi proqramdan,
yaxud problemlərin həll edilməsindən
söhbət gedə bilməz” söyləyən Heydər
Əliyev üçün dövlət quruculuğu ilə bağlı
məsələlər fəaliyyət strategiyasında
özlüyündə son məqsəd deyildi. Çünki
mənəvi buxovlardan azad olmayan,
öz milli mənliyini dərk etməyən xalqın
azad ola bilməməsi təfəkküründən çıxış
etsək, belə qənaətə gələrik ki, dövlətin
möhkəmləndirilməsi müstəqil iqtisadi
siyasətlə yanaşı həm də daxili asayişin
və əmin-amanlığın təmin olunmasından
keçir.
Dövlət quruculuğundan danışarkən
onun bir qolu olan hüquqi dövlət quruculuğunu fərqləndirə bilərik. Çünki
bu sahənin də özünəməxsusluğu var.
Təsadüfi deyil ki, 1993-cü ildə ulu
öndərin səsləndirdiyi fikirlər və qarşıya
qoyduğu vəzifələr içində hüquqi təməl
və ümumilikdə hüquq anlayışı əsas
prioritetlərdən birini təşkil edirdi. Bu
məsələyə münasibətdə Heydər Əliyevin
mövqeyi belə ifadə olunur: “Azərbaycan
Respublikasında demokratik, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan
dövləti demokratik prinsiplər əsasında
fəaliyyət göstərməlidir, öz tarixi, milli
ənənələrindən bəhrələnərək, dünya demokratiyasından, ümumbəşəri
dəyərlərdən səmərəli istifadə edərək
demokratik dövlət quruculuğu yolu ilə
getməlidir”. Eyni zamanda, ulu öndər
deyirdi: “Biz istəyirik ki, dövlətimiz tam
demokratik, tam hüquqi, tam dünyəvi
bir dövlət olsun. Bunun üçün də
Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar
olması, inkişaf etdirilməsi, hüquqi aliliyin
təmin olunması əsas vəzifəmizdir”.
Nəhayətdə isə “Dövlət - dövlətçiliyi
qorumalıdır” fikrini dönə-dönə vurğulayan Heydər Əliyev çox qəti və prinsipial
mövqedən çıxış edərək ciddi intizam,
tələbkarlıq və dövlət mənafeyi kimi
amilləri ön planda saxlayırdı. O, ölkədə
geniş vüsət almış cinayətkarlığın bütün
ünsürlərinə qarşı qəti mübarizə aparmaq
üçün 1994-cü ildə imzaladığı xüsusi
fərman qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsində əsaslı
dönüş yaratmışdı. Eyni zamanda, milli
dövlətçiliyin inkişafında korrupsiyanın
aradan qaldırılmasının əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq bu ümumbəşəri sosial bəla ilə
mübarizəyə başlanıldı. Hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən müvəffəqiyyətlə
həyata keçirilən qəti tədbirlər nəticəsində
cəmiyyətdə hökm sürən hərc-mərcliyə və
özbaşınalığa birdəfəlik son qoyuldu.
Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu
prosesi də məhz tam ictimai-siyasi sabitlik bərqərar olunduqdan sonra həyata
keçirilmişdir. Ölkədə hüquqi dövləti qurmaq üçün ilk növbədə konstitusion rejim,
mükəmməl hüquq sistemi, hakimiyyətlər
bölgüsü kimi prinsiplər yaradılmalı idi. Bütün bu müddəaların ən yüksək standartlara uyğun şəkildə əks olunduğu və 1995-ci
ilin noyabrında ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyamızın
müəllifi məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevdir. Həqiqətən də, Ana Qanunumuz dünyada nadir konstitusiyalardandır
ki, burada demokratik hüquqi dövlətin
bütün prinsipləri – qanunun aliliyi, insan
hüquqlarının müdafiəsi, hakimiyyət
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bölgüsü, konstitusiya nəzarəti prinsipləri
təsbit olunmuş, insan haqlarının təmini
dövlətin ali məqsədi kimi bəyan edilmiş,
Konstitusiyamızın üçdə bir hissəsi məhz
bu məsələyə həsr edilmişdir.
Bu yeni, mütərəqqi Konstitusiyamıza
əsaslanaraq mükəmməl hüquq sistemi
formalaşdırmaq üçün ulu öndər qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni, ümumbəşəri
demokratik prinsipləri rəhbər tutaraq,
Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixi və
ənənələri əsasında geniş və ciddi islahatlar aparmaqla hüquqi dövlət quruculuğuna və hüquq sisteminin modernləşməsinə
müstəsna əhəmiyyət verməsi ilə bağlı
niyyətini ortaya qoymuşdur.
zərbaycanda milli qanunvericiliyin mükəmməl səviyyəyə qaldırılmasına xüsusi önəm verən
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hakimiyyət
qollarının müstəqil fəaliyyətinin təmin
edilməsində mühüm rol oynayan bir sıra
hüquqi aktların, o cümlədən "Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında", "Məhkəmələr və
hakimlər haqqında", "Prokurorluq haqqında", "Polis haqqında", "Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında" və hüquq sisteminin
mahiyyətini müəyyən edən digər qanun
və bütün əsas məcəllələrin layihələri
hazırlanmış və nüfuzlu beynəlxalq
qurumlarda ciddi ekspertizadan sonra
qəbul edilmiş, məhkəmələr və hakimlərlə
bağlı digər məsələləri öz səlahiyyətləri
dairəsində həyata keçirmək vəzifələrini
yerinə yetirən Məhkəmə-Hüquq Şurası
təsis edilmişdir.
İnsan hüquqlarının qorunmasına
müstəsna diqqət ayıran ümummilli
liderin 1998-ci ildə imzaladığı "İnsan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında" fərmanında bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlərin istiqaməti və konsepsiyası səhih müəyyən edilmiş, insan hüquqları məsələsi ümumdövlət səviyyəsinə
qaldırılmışdır. Bu istiqamətdə Azərbaycan
parlamenti bir sıra beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya etmişdir.
Dövlətin insan hüquqları sahəsində
atdığı ən mühüm addımlarından biri
kimi, şübhəsiz, Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu ölüm cəzasının
tamamilə ləğv edilməsi, söz və mətbuat
azadlığının təmin olunması, senzuranın
aradan qaldırılması Heydər Əliyevin
demokratik dəyərlərə verdiyi önəmin
ifadəsi və onun böyük mənəviyyat sahibi
olduğunu, şəxsiyyətcə böyüklüyünü bir
daha təsdiq edən çoxsaylı faktlardandır.
Çox zaman Heydər Əliyevin dövlət
quruculuğu sahəsindəki əsas xidmətini
sağlam qüvvələri səfərbər edərək
güclü dövlət strukturları yaratmasında,
müstəqilliyimizin, daxili, ictimai-siyasi
sabitliyin real təminatçısı olan dövlət aparatı qurmasında görürlər. Çünki Heydər
Əliyev idarəetmənin sosialist inzibatiamirlik sistemindən çevik düşüncə və bacarıq üzərindən idarəetməyə keçidin nə
demək olduğunu aydın dərk etdiyindən
bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır və
yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə
böyük əhəmiyyət verirdi.
Ölkədə cərəyan edən hadisələri
dərindən təhlil edən ulu öndər çox
gözəl dərk edirdi ki, Azərbaycanın
müstəqilliyini təmin etmək, onun ərazi
bütövlüyünü təmin etmək və Qarabağ
problemini birdəfəlik həllinə nail olmaq
üçün möhkəm siyasi və iqtisadi bazanın
qurulmasına ehtiyac vardır. Münaqişənin
həllində vasitəçi rolunu oynayan ATƏT-in
Minsk qrupunun və digər beynəlxalq
təşkilatların ikili standartlarla müşayiət
olunan fəaliyyətlərini hər zaman tənqid
hədəfində saxlayan Heydər Əliyev “Biz
Azərbaycan torpağının bir qarışını da
heç kimə verməyəcəyik!”, “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü istənilən yolla mütləq
bərpa ediləcəkdir!” deyə bu məsələdə
qətiyyətli mövqeyini hər zaman hər yerdə
ifadə edərək dünyaya mesaj vermişdir.
Ulu öndərin o dövrdə apardığı siyasətin
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan dövləti
möhtəşəm xalq-ordu-Prezident birliyi
sayəsində Müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsində tarixi Qələbə
qazanaraq 30 ildən bəri düşmən tapdağı
altında qalmış ərazilərimizə, nəhayət
ki, sahib çıxmışdır. Bu baxımdan Vətən
müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfər, ilk
növbədə, Heydər Əliyev ideologiyasının
təcəssümü kimi dəyərləndirilməlidir.
Beləliklə, Azərbaycanın müstəqillik
dövründə əldə etdiyi ciddi uğurlar, sürətli
iqtisadi inkişaf yolu ilə bölgədəki stabil
lider mövqeyi məhz Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi dövlət idarəçiliyinin uzun
illər ərzində formalaşmış, təcrübədən
uğurla çıxmış təkmil mexanizmlər
əsasında həyata keçirilməsi ilə bilavasitə
bağlıdır.
Azərbaycanın Heydər Əliyev epoxasından sonrakı mərhələlərdə tarixin
gedişatı qəti şəkildə deməyə əsas verir
ki, son 17 ildə bölgədə və ölkə daxilində
formalaşmış yeni iqtisadi və siyasi
konfiqurasiya şəraitində ulu öndərimizin
yarımçıq qalmış arzularının, ideyalarının
həyata keçirilməsi istiqamətində xalqı
səfərbər etməyə nail olmuş Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
altında dövlət quruculuğu istiqamətində
yeni dövrlə səsləşən çoxşaxəli iqtisadi,
sosial və hüquqi islahatlar məhz ulu
öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
möhkəm təməl üzərində davam etdirilir,
yeni çalarlarla zənginləşdirilir.
Bu baxımdan əminliklə söyləmək
mümkündür ki, dövlətçilik təcrübəsində
siyasi varislik ənənələrinin davamı,
üstəlik, mütərəqqi inkişaf meyillərinin
gücləndirilməsi Azərbaycanın
dövlətçilik əsaslarının daha da
möhkəmləndirilməsinə, müstəqilliyimizin
əbədiliyinə, dövlətin hərtərəfli yüksəlişinə
ən etibarlı təminatdır.
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Heydər Əliyevin ermənilərin ərazi iddialarına qarşı
mübarizəsi və Şuşaya zəngin tarixi abidə kimi qayğısı

Ermənilərin ərazi iddiaları
Sovet dövründə erməni millətçiləri
imkan düşdükcə Azərbaycan
torpaqlarına əsassız iddialar irəli
sürürdülər. Ancaq Heydər Əliyev Dağlıq
Qarabağın tarixini, coğrafiyasını,
iqtisadiyyatını, orada yaşayanların
düşüncələrini gözəl bilirdi. Hələ
Azərbaycan SSR DTK-nın sədri olarkən
erməni millətçilərinin əsassız ərazi
iddialarının qarşısı qətiyyətlə alınmışdı.
Belə ki, Heydər Əliyev 1967-ci il iyun
ayının 26-da Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi V.Axundova məktubunda
yazırdı ki, iyun ayının 23-dən 24-nə
keçən gecə Xankəndidə bəzi küçələrdə
erməni dilində 8 x 9 sm. ölçüdə 300
vərəqə yayılmışdır. Həmin vərəqələrdə
ermənilər tərəfindən Dağlıq Qarabağın
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi tələb
edilir və millətçi fikirlər irəli sürülürdü.
Məktubda qeyd edilirdi ki, vərəqənin
müəlliflərini axtarıb tapmaq, eləcə də
digər lazımi tədbirləri görmək üçün
Xankəndiyə əməliyyat qrupu göndərilmiş
və təqsirkarlar ciddi cəzalandırılmışlar.
Həmin il təkcə Dağlıq Qarabağda
1200-dən artıq belə vərəqə hazırlanıb
yayılmışdı. Qısa müddət ərzində belə
vərəqələri hazırlayanlardan 13 nəfər,
yayanlardan isə 17 nəfər saxlanılmışdı.
Hələ 1950-ci illərdə Ermənistan
Azərbaycanla sərhəd olan bəzi əraziləri
ələ keçirmək istəyirdi. Erməni rəsmi
dairələri və alimləri hətta XX əsrin 20ci illərinin saxtalaşdırılmış xəritələrini
ortaya çıxarmışdılar. Ərazi məsələsinə
dair danışıqlar artıq müzakirə obyektinə
çevrilmişdi. 1967-ci ildə Ermənistan
SSR-in millətçi dairələri Azərbaycan
SSR-in daxili işlərinə qarışaraq DQMVnin azərbaycanlı əhalinin yaşadığı
məntəqələrin inkişafı üçün ayrılan
vəsaitin bölünüb təsdiq olunmasına hər
vəchlə mane olmağa çalışırdılar. SSRİ
hökumətinin təzyiqi ilə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969cu il mayın 7-də Ermənistan SSR-lə
sərhəd rayonlarının ərazilərindən 2 min
hektardan çox torpağın Ermənistan
SSR-ə verilməsi haqqında hələ 1938-ci
il mayın 5-də qəbul etdiyi qərarı təsdiq
etdi.
Heydər Əliyev 1969-cu il iyulun 14də Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçilən
kimi bu məsələni ön plana çəkdi və bu
qərarın icrasını dayandırdı. Azərbaycan
xalqının mənafeyini hər şeydən üstün
tutan Heydər Əliyev nə qədər təhlükəli
olsa da, təzyiqləri rədd edərək prinsipial
mövqe göstərdi və erməni millətçilərinin
qarşısını qətiyyətlə aldı. Moskvadakı
bəzi qüvvələrin və Ermənistan
rəhbərlərinin cəhdlərinə baxmayaraq,
Heydər Əliyev həmin qərarın həyata
keçirilməsinə imkan vermədi. Lakin
ermənilər öz çirkin niyyətlərindən əl
çəkmirdilər. 1970-ci illərdə də ermənilər
Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən
ortaya atsalar da, onların bu istəklərinin
qarşısı qətiyyətlə alınmışdı.

Qarabağda milli ruhun yüksəlməsi
istiqamətində qətiyyətli addımlar
Ulu öndərin fəaliyyətinin mühüm
əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən
biri məhz Qarabağda milli ruhun
oyadılması olmuşdur. Ümummilli lider
bu istiqamətdə sistemli və məqsədyönlü
şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanın
qədim mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşanın
tarixi keçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev
bu şəhərin inkişafına çox böyük qayğı
göstərirdi.
Ümummilli lider Şuşaya zəngin

tarixi abidə, Azərbaycan xalqının
qəhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı.
Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə 1970-ci illərin
ikinci yarısında bir neçə xüsusi qərar
qəbul edildi. Həmin qərarlara uyğun
olaraq şəhərin keçmişdə tikilmiş
binaları, tarixi abidələri bərpa edildi, yeni
çoxmərtəbəli yaşayış binaları, böyük
mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı
inzibati binalar tikildi. Bununla yanaşı,
Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq
səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi.
Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin
böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə
azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri
açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır,
azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi.
Ölkənin müxtəlif yerlərindən Şuşaya
istirahətə gələnlər, eyni zamanda,
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və
incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular.
Ümummilli lider 1923-cü ildə
məqsədyönlü şəkildə dağlıq və aran
hissələrinə bölünmüş Qarabağın
təsərrüfat baxımından iqtisadi cəhətdən
daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu,
səbəbsiz deyildi. Erməni millətçiləri
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər
rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat
əlaqələrinin olmadığını, əhalinin
ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu
əsas gətirərək vilayətin Ermənistana
birləşdirilməsini tələb edirdilər. Onların
bu niyyətlərinin qarşısını almaqda,
Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla
və digər rayonlarla əlaqəsini daha
da sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli
kommunikasiyaların sayını artırmaq
böyük rol oynaya bilərdi. Ağdam
--Xankəndi dəmir yolu çəkildi. 1979-cu
il yanvarın 12-də həmin yol ümummilli
liderin iştirakı ilə istifadəyə verildi.
Həmin dəmir yolu xətti ilə muxtar
vilayətin respublikanın digər rayonları
ilə daha sıx iqtisadi əlaqəsi yaradıldı.
Bu, Heydər Əliyevin Qarabağın dağlıq
və aran hissələrinin, Azərbaycanın
digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi
cəhətdən daha çox birləşdirilməsi
sahəsində strateji addımı və böyük tarixi
xidməti idi.
Dəmir yolu xəttinin açıldığı gün
Şuşaya gedən ulu öndər şəhərdə
Azərbaycan xalqının tarixi abidələrinin
qorunmasına xüsusi qayğı göstərilməsi
barədə göstəriş verdi. Ulu öndər,
eyni zamanda, Şuşada aparılan
tikinti-quruculuq işləri ilə də yaxından
maraqlanmış, Azərbaycan poeziyasının
klassikləri M.P.Vaqifin və Xurşidbanu
Natəvanın yaşayıb yaratdığı yerlərlə
tanış olmuşdu. Şuşa rayonunun
rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşdə ümummilli
lider tövsiyə edərək demişdi: “Şuşa
abidələr şəhəridir. Diyarın zəngin tarixi
ilə bağlı olan hər şeyi qorumaq, qədim
tikintiləri bərpa etmək lazımdır”. Heydər
Əliyevin bilavasitə səyləri nəticəsində,
az sonra Şuşa şəhərini tarix-memarlıq
qoruğu elan edən qərar qəbul olundu.

39 il əvvəl Şuşaya tarixi səfər
Həmin illərdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi
diqqət və qayğı daha da artmış və geniş
quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki,
görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah
Vaqifin məzarı üstündə 1980-1981-ci
illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982ci il yanvarın 14-də yağan güclü qarın
altında ümummilli lider Şuşada şairin
məqbərəsini böyük təntənə ilə açmışdı.
Onun M.P.Vaqifə bu münasibəti bir

mummilli lider Heydər Əliyevin müdrikliyi, həyata keçirdiyi
düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirləri hesabına 1969-1982-ci
illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə çevrilmişdir. Sovet
dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı göstərmiş, eləcə də, ermənilərin
iddialarının qarşısını qətiyyətlə almışdı. XX əsrin 60-cı illərinin ortalarında Ermənistan SSR-də növbəti dəfə anti-Azərbaycan təbliğatı geniş
miqyas almağa başladı. 1965-ci il aprelin 23-də qondarma “erməni
soyqırımı”nın 50 illiyi, quldur Andronikin isə anadan olmasının 100 illiyi
Ermənistan SSR-də təntənəli sürətdə qeyd edildi. Heydər Əliyev Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin (DTK) sədri olarkən erməni millətçilərinin
əsassız ərazi iddialarına, fitnəkar niyyətlərinə qarşı mübarizəni daha
da gücləndirmiş və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərə şəxsən
nəzarət etmişdir. Həmin dövrdə ermənilərin təbliğatının əsasını uydurma erməni tarixinin yaradılması, məkrli planların növbəti mərhələsini
həyata keçirmək məqsədilə erməni gəncləri arasında ifrat millətçiliyin
və düşmənçiliyin təbliğ edilməsi təşkil edirdi.
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tərəfdən, milli ədəbiyyata sevgisindən
irəli gəlirdisə, digər tərəfdən, diyarın
tarixini, əhalisinin etnik mənsubiyyətini
bir daha göstərməklə bağlı idi. Əslində,
bu məqbərə, eyni zamanda, gözəl
memarlıq abidəsi idi. Heydər Əliyev
abidənin tikintisini böyük, əlamətdar
hadisə hesab edirdi. Ona görə də açılışa
gedərkən ailəsi ilə birlikdə yanında elm,
mədəniyyət və incəsənət adamlarının
böyük bir qrupunu da aparmışdı. Bu
addımı ilə ulu öndər ziyalıları Dağlıq
Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə
istiqamətləndirir, vilayətə tez-tez səfərə
gəlmələrini tövsiyə edirdi.
Ümummilli liderin M.P.Vaqifin
məqbərəsinin açılışında söylədiyi nitq,
onun Dağlıq Qarabağa qayğısının
göstəricisi idi. Səfər zamanı Heydər
Əliyev Şuşada “Poeziya evi”ni açaraq,
Vaqif poeziya günlərində iştirak etdi.
Bununla yanaşı, ulu öndər Üzeyir bəy
Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı
ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış
olmuş və onların qorunmasına dair
tövsiyələrini vermişdi. Bu tarixi səfər
zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri
ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq
göstərişlər verərək işlərin davam
etdirilməsinə dair bir sıra təkliflərini
də söyləmişdi. Ümummilli liderin, eyni
zamanda, Şuşa məscidinə getməsi
bir tərəfdən, onun dini dəyərlərə
olan ehtiramının və dərin bağlılığının
göstəricisi idisə, digər tərəfdən
azərbaycanlı əhalinin milli və dini
dəyərlərə sahib çıxmalarının vacibliyinə
olan nümunə idi. Ulu öndər erməni
millətçilərinin ona müxtəlif böhtanlar
atdığı bir zamanda məscidə getməklə
yerli əhaliyə dini inanclarını qorumağı
da tövsiyə etmişdi. Ümummilli liderin
həmin gün Şuşada şəhər ictimaiyyəti
ilə keçirilən görüşləri hər bir şuşalının
yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu
gün də xatirələrdə yaşayır.
1982-ci il iyulun 29-dan avqustun
2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci
dəfə səfər edən Heydər Əliyevin
bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə
Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı
oldu. Ümummilli liderin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə
Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar yaşayan digər
məntəqələrinin siması xeyli dəyişdi.
Heydər Əliyevin göstərişi ilə Xankəndidə
Pedaqoji İnstitut açıldı və orada
Azərbaycan bölməsi yaradıldı. Bu,
azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri
ilə təmin olunmasına, Qarabağda yeni
elmi-mədəni mühitin formalaşmasına,
azərbaycanlı əhalinin ali təhsil
almasına və doğma yerlərə daha sıx
bağlanmasına əlverişli şərait yaratmışdı.

XX əsrin sonunda Ermənistanın
Azərbaycana hərbi təcavüzü,
Şuşanın işğalı və mədəni
soyqırımı siyasəti
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.
İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü,
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini Heydər Əliyev Sov.İKP MKnın plenumunda vəzifəsindən istefa
verdikdən bir neçə gün sonra Sov. İKP
MK-nın baş katibi Mixail Qorbaçovun
iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri
A.Aqanbekyan Parisdə “İntercontinental”
hotelində müsahibəsində DQMV-nin
Ermənistana birləşdirilməsinin iqtisadi
cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu
məsələ üzərində xüsusi komissiyanın
işlədiyini bəyan edərək Dağlıq
Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi
ideyasını irəli sürdü. Bunun ardınca
noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın
Parisdə verdiyi müsahibə “L'Humanite”
qəzetində çap olundu. Bu müsahibə
ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi
iddialarının başlanması üçün bir siqnal
rolunu oynadı. XX əsrin 80-ci illərinin
sonu - 90-cı illərinin əvvəllərində SSRİ
rəhbərliyinin ermənilərə himayədarlığı
sayəsində hadisələr getdikcə daha
da mürəkkəbləşdi və Ermənistan
Respublikası Azərbaycan ərazilərinə
hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə
başladı. 1992-ci ilin əvvəllərindən
başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri
bir-birinin ardınca Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlılar yaşayan sonuncu
yaşayış məntəqələrini də işğal etdi.
İşğala qədər Şuşada memarlıq
abidəsi sayılan 850-dən çox yaşayış
binası və 300-dək mədəniyyət nümunəsi
və tarixi abidə var idi. Bunların
içərisində son tunc və ilk dəmir dövrü
abidəsi sayılan Şuşa və Şuşakənd
daş qutu qəbirləri, daş dövrü abidəsi
olan Şuşa mağara düşərgəsi, XVIII
əsrə dair Şuşa qalasının divarları,
Gəncə qapısı, Pənah xanın sarayı
və kitabxanası, İbrahim xanın bürcü
və qəsri, Xan sarayı və karvansaray,
M.P.Vaqifin mədrəsəsi və türbəsi,
Yuxarı məscid mədrəsəsi, Hacıqulların
malikanəsi, İkimərtəbəli karvansaray,
Mehmandarovların malikanə kompleksi,
Gövhər ağa, Xoca Mərcanlı, Hacı
Abbas, Mərdinli, Saatlı, Köçərli
məscidləri, Xurşidbanu Natəvanın evi və
bulağı, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.Zakirin,
M.M.Nəvvabın, S.S.Axundovun,
N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin
evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və
bulağı, Behbudovların, Fərəməzovların,
Zöhrabbəyovun, Bəhmən Mirzənin
evləri, Üzeyir bəy Hacıbəylinin, Bülbülün
ev-muzeyləri, Xan Şuşinskinin, tarzən
Sadıqcanın evləri, “Realnı” məktəbinin
binası, Qız məktəbi, Şirin su hamamı,

Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi
mədəniyyət nümunəsi erməni işğalçıları
tərəfindən talan edilmiş, dağıdılmış və
məhv edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Şuşanın Azərbaycan üçün nə dərəcədə
əhəmiyyətli olduğunu bildirərək deyib:
“...Şuşa Azərbaycanın ən əziz və
böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı
yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa
qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının
sahibləri olublar və Qarabağda
Azərbaycan torpağının daim qorunması,
saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını
yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının,
əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir,
təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi
abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında
Azərbaycan xalqının bir neçə əsrlik
tarixə malik böyük mədəniyyəti, mədəni
irsi, qəhrəmanlıq nümunələri yaranıbdır.
Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün
azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini
sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz
bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir
qaladır, əziz bir abidədir”.

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı, Xarı bülbül Qarabağın
azadlıq rəmzi oldu
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi kursunu uğurla davam etdirərək
Azərbaycanın milli və dövlətçilik
maraqlarını daim üstün tutan Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyev qeyd
edib ki, ermənilərin bütün cəhdlərinə
baxmayaraq, onlar Şuşanı dünyaya
erməni şəhəri kimi təqdim edə bilməmiş,
28 il ərzində buna çalışmış lakin nail
ola bilməmişlər. Ancaq Şuşa ermənilər
tərəfindən dağıdılsa da, əyilmədi,
əsirlikdə olsa da, öz ləyaqətini itirmədi,
erməniləşdirmə cəhdlərinə məruz qalsa
da, Azərbaycan ruhunu qoruyub saxlaya
bildi.
2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya
səfər edən Prezident İlham Əliyev
son dəfə 39 il bundan əvvəl ümummilli
lider Heydər Əliyevin şəhərə tarixi və
unudulmaz səfəri zamanı gəldiyini
diqqətə çatdıraraq bildirdi ki, qəhrəman
Azərbaycan Ordusu mükəmməl hərbi
əməliyyat keçirərək cəsarət, rəşadət,
qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş
etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad
etmişlər və uzun fasilədən sonra
noyabrın 8-də Şuşada Azərbaycan
bayrağı qaldırılmışdır: “Biz buraya qalib
kimi gəlmişik, bayrağı da qaldırmışıq,
azad edilmiş bütün torpaqlarda
Azərbaycan bayrağı dalğalanır.
Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç kim
bu torpaqları bizə elə-belə verməyib.
Heç bir danışıqlar heç bir əhəmiyyətə
malik deyildi. Biz gördük ki, ancaq öz
gücümüzlə öz torpaqlarımızı azad
etməliyik və bunu etdik”.
Şuşaya səfəri zamanı Prezident
İlham Əliyev bildirib ki, Şuşa işğaldan
azad olunandan sonra şəhərin,
bütün tarixi binaların bərpa edilməsi
prosesinə start verilib. Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını, o cümlədən
Şuşanı işğal etməsi nəticəsində
tarixi, mədəni abidələrimiz dağıdılıb,
ev muzeyləri qarət edilib. Onların
arasında Xurşidbanu Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşadakı
büstləri də var. Güllələnmiş bu büstlər
erməni vandalizminin şahidləridir.
Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdi ki,
ərazi bütövlüyümüz bərpa edildikdən
sonra Bülbülün, Natəvanın, Üzeyir
Hacıbəylinin büstləri yenə də Şuşada
qoyulacaq. Azərbaycan Prezidentinin bu
sözləri artıq reallığa çevrilib. Həmin dahi
şəxsiyyətlərin büstləri Şuşada yenidən
əvvəlki yerlərinə qoyuldu.

Şuşanın ənənələri və qədim
mədəni abidələri bərpa edilir
Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini
bildirən Prezident İlham Əliyev
qeyd etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi
abidələrimizin bərpasında çox həssas
olmalı, tarixi abidələrimizin əsl simasını
bərpa etməliyik. Vaxt itirmədən, ancaq,
eyni zamanda, tələsmədən Şuşanın
ilkin simasının, tarixi simasının bərpa
edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan
Prezidenti Şuşa şəhərini Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan edərək
demişdir: “Şuşa şəhəri buna layiqdir.
Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycanın,
bölgənin mədəni paytaxtı sayıla
bilər. Şuşanın mədəni həyatı zəngin
olmalıdır”. Bununla yanaşı dövlət başçısı
vaxtilə Vaqif poeziya günlərinin ənənəvi
olaraq keçirildiyini vurğulayaraq diqqətə
çatdırmışdır ki, Şuşada Vaqif poeziya
günləri bərpa edilməlidir, “Xarı bülbül”
festivalı bərpa olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyev bildirib
ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində
xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası,
dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki,
bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır,
Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır,
Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə
yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı
bildirmişdir ki, mütəxəssislər, memarlar,
tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər
ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər,
çünki bu, onların şəhəridir. Şuşanın
əsl tarixi simasının və qədim mədəni
abidələrinin bərpası Azərbaycan
memarlıq üslubunu əks etdirməli, çox
zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada
yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər
görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar:
“Biz hamımız istəyirik ki, dağıdılmış
şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, amma,
eyni zamanda, elə olsun ki, bu, oraya
qayıdacaq insanların rahatlığını təmin
etsin və müasir, güclü Azərbaycanın
gücünü bütün dünyaya göstərsin”.
2021-ci il martın 16-da işğaldan
azad ediləndən sonra Şuşaya ikinci
dəfə səfər edən Prezident İlham Əliyev
M.P.Vaqifin məqbərəsinin bərpa işləri ilə
tanış oldu. Bərpa işlərini Azərbaycanın
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondu öz vəsaiti hesabına icra
edir. 1992-ci ildə ermənilər Şuşanı işğal
edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə
dağıdıblar. Bu baxımdan, layihənin icrası
zamanı məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin
bərpasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.
Bununla yanaşı, Şuşada Molla Pənah
Vaqifin büstünün bərpası layihəsi də
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən icra
olunacadır. Səfər zamanı Prezident
İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, artıq
bərpa, quruculuq işlərinə başlanmış,
infrastruktur layihələrinə start verilmişdir.
Azərbaycan Prezidenti bəyan
edib ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəkdir:
“Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə
olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi
abidələrimizi dağıdıb. Amma biz
bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada
bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”.
Dövlətimizin başçısı Novruz
bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən
qürur hissi ilə demişdir: Şuşa sən
azadsan! Şuşa Azərbaycandır! Qarabağ
Azərbaycandır!

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının professoru, siyasi
elmlər doktoru
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Həmin dövrdə kənd
təsərrüfatının dirçəldilməsi və
sonrakı inkişafı sahəsində də böyük
işlər görüldü. Möhtərəm Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 70-ci illərin
əvvəllərində həyata keçirilmiş
kompleks tədbirlər nəticəsində qısa
müddət ərzində qidalılıq balansını itirmiş torpaqlar əsl məhsuldar
torpaqlara çevrildi. İlk növbədə kənd
təsərrüfatının su təchizatı yaxşılaşdırıldı. Bu məqsədlə Yuxarı Qarabağ,
Yuxarı Şirvan və Samur-Abşeron
kanallarının tikintisi başa çatdırıldı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Arpaçay”, Lənkəranda “Xanbulançay”, Masallıda “Viləşçay”, Şəkidə
“Əyriçay”, Şəmkir və Ağstafa su
dəryaçaları, “Bəhrəmtəpə” suvarma
şəbəkəsi, İsmayıllıda “Aşıq Bayram”
gölü istifadəyə verildi.
Əvvəllər əsassız olaraq azaldılmış taxıl, pambıq, meyvəçilik
sahələri, habelə qoyunçuluq və quşçuluq yenidən bərpa olundu. Kənd
təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı
kadrların hazırlanması sahəsində
də ciddi addımlar atıldı. Yalnız
Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Akademiyasında 19701975-ci illərdə 40 min nəfərə yaxın
ali təhsilli, respublikanın orta ixtisas
məktəblərində isə 86, 4 min nəfər
orta ixtisas təhsilli kənd təsərrüfatı
mütəxəssisi hazırlandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
titanik fəaliyyətinin nəticəsi olaraq
1981-ci ildə respublika tarixində
ilk dəfə olaraq 402 min ton taxıl,
1 milyon 151 min ton pambıq, 1
milyon 616 min ton üzüm, 644 min
ton tərəvəz, 41 min ton bostan
məhsulları, 26 min ton yaşıl çay
yarpağı, 125 min ton mal-qara və
quş əti, 340 min ton süd, 294 milyon
ədəd yumurta və 12 min ton yun
tədarük edildi.
Ümumən, həmin illərdə kənd
təsərrüfatının məcmu məhsulu
2,6 dəfə artdı. “Xalq həmişə öz
ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi
ilə tanınır”,-deyən Heydər Əliyevin
sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi
dövrdə təhsil, səhiyyə, mədəniyyət,
incəsənət və milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması və inkişafı
sahəsində də ciddi və əhəmiyyətli
addımlar atıldı.
Həmin dövrdə Azərbaycanda
məktəbəqədər tərbiyə
müəssisələrindən tutmuş ali
məktəblərədək bütün təhsil ocaqları
əvvəlki illərlə müqayisədə yeni inkişaf pilləsinə qalxdı, bu istiqamətdə
aparılan ardıcıl və məqsədyönlü
dövlət siyasəti Azərbaycan
əhalisinin təhsil, ümummədəni
və intellektual səviyyəsinin
yüksəldilməsində müstəsna rol
oynadı.
70-ci illərdə və 80-ci
illərin əvvəllərində ali təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində böyük işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və
qayğısı ilə ali məktəblər üçün çoxlu
sayda tədris korpusları, yataqxana
kompleksləri tikildi.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri
də 1970-1980-ci illərdə şəxsi
təşəbbüsü və qayğısı sayəsində
Azərbaycandan kənarda, keçmiş SSRİ-nin 50-dən artıq böyük
şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu
ali məktəbində respublikamızın xalq təsərrüfatı, elm, təhsil
və mədəniyyətinin 80-dən artıq
sahəsini əhatə edən və xüsusi
ehtiyac duyulan 250-dən çox ixtisas
üzrə 15 mindən artıq azərbaycanlı
gəncin ali təhsil almasına, yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər kimi hazırlanmasına imkan və şərait yaratması olmuşdur. Onu da qeyd
edək ki, Azərbaycandan kənarda
təhsil alanların milli tərkibində
azərbaycanlıların sayı 1970-ci
ilədək 40 faiz təşkil edirdisə, ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı
uzaqgörən siyasət nəticəsində
1976-cı ildə müvafiq göstərici 85
faizə, 1977-ci ildə 92 faizə, 1980-ci
illərin əvvəllərində isə 97,6 faizə
yüksəlmiş oldu. Bu addımlar öz
xarakteri etibarilə strateji məzmun
kəsb edirdi. Daha dəqiq desək,
bir tərəfdən Azərbaycanın yüksək
ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacını
təmin edirdi, digər tərəfdən potensial Azərbaycan diasporunun
formalaşması prosesinin konturları
cızılırdı. Təsadüfi deyildir ki, bu
gün MDB məkanında Azərbaycan
diasporunun sosial tərkibinin böyük
bir hissəsini məhz həmin illərdə ulu
öndərin xeyir-duası ilə təhsil almış

insanlar təşkil edir və onlar müstəqil
dövlətimizin maraqlarını təmsil olunduqları ölkələrdə şərəflə qoruyurlar.
“Xalqı həmişə mənəviyyat
birləşdirmişdir, çünki başqa əsaslara
nisbətən mənəvi əsaslar daha
üstündür,” – deyən ümummilli liderin
qənaətinə görə, milli özünüdərkə
xalqın yaratdığı və yaşatdığı mədəni
sərvətlərə dərindən yiyələnməklə
çatmaq olar. Bu xüsusda Heydər
Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59
yaşında pantürkist-millətçi ittihamı
ilə Sibirə sürgün edilən dahi Hüseyn
Cavidin nəşini 100 illiyində Vətənə
gətirməklə əslində milli hissə və
duyğuya malik olan şəxsiyyətlərin
hamısının cənazəsini, ruhunu öz
doğma vətənlərinə – Azərbaycana
qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930cu illərdə SSRİ Dövlət mükafatı
“Rusca-azərbaycanca lüğət”ə
verilmişdisə, məhz Heydər Əliyevin
qətiyyəti sayəsində 1970-ci illərdə
“Azərbaycan dili” dərsliyi eyni etimada layiq görüldü. Bu mükafatların
arxasında böyük siyasi mətləblər
gizlənirdi. Başqa sözlə, birinci halda
rus dilinin təbliğinə, ikinci halda isə
doğma dilimizin inkişafına görə ali
mükafat verilmişdi. Bu, ulu öndərin
millətin genetik kodunun mühüm
komponenti hesab etdiyi milli dilə
verdiyi əvəzsiz dəyər idi. Elə bu
məntiqlə də Heydər Əliyev böyük
səylər hesabına 1978-ci ildə qəbul
edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi təsbit olunmasına nail olmuşdu.
Bütün bu və digər xidmətləri
ilə Heydər Əliyev ədəbi-mədəni
irsimizin, dilimizin, ziyalılarımızın, ən
başlıcası isə milli özünüdərk və kimliyimizin əvəzsiz himayədarı və hamisi zirvəsinə yüksəlmiş oldu. Təbii
ki, fitri istedadı və iti fəhmi hesabına
ölkəmizin perspektiv müstəqilliyini
proqnozlaşdıran Heydər Əliyev
suveren dövlətçiliyimizin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və xüsusilə də
təhlükəsizlik sahəsində hansı ciddi
problemlərlə sınağa çəkiləcəyini
də görməyə bilməzdi. Bu baxımdan ümummilli liderin hələ sovet
dövründə respublikamız üçün
milli hərbi kadrların hazırlanması sahəsində atdığı uzaqgörən
addımların ölkəmizin Ermənistanın
təcavüzünə məruz qaldığı zamanda
necə misilsiz əhəmiyyət daşıdığının
bir daha şahidi olduq.
Bu, bir həqiqətdir ki, sovet
dövlətində bütün sahələr kimi, ordu
quruculuğu prosesi də məlum siyasi-ideoloji prinsiplərə əsaslanırdı.
Rəsmi Moskva milli respublikalarda,
ələlxüsus müsəlman ölkələrində
milli hərbi kadrların hazırlanması
yönündə cəhdləri bir qayda olaraq
qısqanclıqla qarşılayır və buna
mane olurdu. Müttəfiq respublikalarda hərbi tədris məktəbləri əsasən
Rusiya, Ukrayna və Belarusda
fəaliyyət göstərirdi.
“Bunları görəndə, düşünürdüm ki, yaxşı, biz Sovet İttifaqının

bərabərhüquqlu müttəfiq respublikasıyıq, böyük səlahiyyətlərimiz var.
Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq?,” – bu sözləri Heydər Əliyev
2003-cü il aprelin 21-də, Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin
30 illik yubiley təntənəsində çıxış
edərkən demişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1971ci ildə böyük səylər nəticəsində
belə bir məktəbin yaradılmasına nail olmuşdu. Həmin dövrdə
Azərbaycan ildə təxminən 60 min
gənci ordu sıralarına göndərirdi.
Ancaq onların tam əksəriyyəti inşaat
batalyonlarında xidmət keçirdi.
Hərbi hissələrdə azərbaycanlı
zabitləri isə, necə deyərlər, barmaqla saymaq olardı. Əlbəttə, indi
bəziləri 1971-ci ildə Bakıda belə
bir hərbi məktəbin yaradılmasını
bir zavod, fabrik tikintisi qədər adi
qərar hesab edə bilərlər. Amma
buna nail olmaq üçün həqiqətən
böyük siyasət və uzaqgörənlik lazım
idi. Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi
kadr hazırlığı üçün baza rolunu
oynayacaq məktəbin yaradılmasına rəsmi Moskva laqeyid yanaşa
bilməzdi. Təsadüfi deyil ki, həmin
dövrdə Bakıya təşrif buyuran çeşidli
komissiyalar Azərbaycanda belə bir
hərbi məktəbə ehtiyac olmadığını
“əsaslandırmağa” çalışırdılar. Amma
Heydər Əliyev bu cəhdlərin qarşısını
qətiyyətlə almağı bacardı. Nəticədə
Heydər Əliyevin yaratdığı hərbi
məktəb müstəqil Azərbaycanda
ordu quruculuğu üçün əsas bazalardan birinə çevrildi. 70-ci illərdə
həmin məktəbin müdavimləri olan
zabitlər artıq müstəqil Azərbaycanın
Silahlı Qüvvələrinin komandirləri,
generallarıdırlar.
Beləliklə, Heydər Əliyev
1969-1982-ci illərdə Sovet İttifaqı
çərçivəsində perspektiv müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün xidmət
edə biləcək bütün zəruri addımları atmağa nail oldu. 1991-ci
ildə müstəqilliyini bəyan edən
Azərbaycan Respublikası əslində
real suverenliyinə 1993-cü ildə nail
oldu. Həmin il xalqın israrlı tələb və
xahişindən sonra Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və
bununla da Azərbaycanda milli
intibah dövrünün ikinci mərhəsi
(1993-2003-cü illər) başlandı. Bu
dövr ulu öndərin təbirincə desək,
müstəqilliyin əldə edilməsindən
daha çətin olan onun qorunması və
möhkəmləndirilməsi ilə xarakterizə
olunurdu. Həmin dövrdə Rusiyanın
siyasi-hərbi elitasında formalaşmış
mövqeyə görə, ərazisindən hərbi
bazaları çıxarılan və birmənalı
olaraq Qərbə inteqrasiya xəttini
seçən Azərbaycan guya regionda Kremlin planları üçün birbaşa
təhlükə mənbəyi rolunu oynayırdı.
Həmin mərhələdə hakimiyyətdə
olan Müsavat-AXC cütlüyünün
həyata keçirdiyi səbatsız daxili
və xarici siyasət kursu Rusiyanın
Azərbaycana münasibətdə məlum

sərt mövqeyinin formalaşmasında
az rol oynamadı. Nəticədə məhz
həmin illərdə Rusiyanın himayəsi
ilə torpaqlarımızın Ermənistan
tərəfindən işğalı həyata keçirildi.
Yeri gəlmişkən, burada bir
həqiqəti də xüsusi olaraq qeyd
edək ki, Azərbaycan xalqının ən
ağır dərdi olan Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı ulu öndər Heydər
Əliyevin 1969-1982-ci illərdə həyata
keçirdiyi siyasətin nəticəsində bu
dövrdə erməni millətçiləri bir dəfə də
olsun ölkəmizə qarşı ərazi iddialarını açıq şəkildə dilə gətirməyə
cəsarət etmədilər və buna imkan
verilmədi. Prezident İlham Əliyevin
Sumqayıtın 70 illiyinə həsr olunmuş
tədbirdə qeyd etdiyi kimi, “1987ci ildə Heydər Əliyev vəzifədən
gedəndən sonra iki həftə keçməmiş
erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan ayırıb Ermənistana
vermək haqqında beynəlxalq
mətbuatda və sovet mətbuatında
məsələ qaldırmışlar. Artıq Dağlıq
Qarabağda separatçı meyillərə elə
bil ki, yaşıl işıq yandırıldı. Heydər
Əliyev vəzifədən gedəndən 3 ay
sonra Sumqayıt hadisələri baş
vermişdir. Sumqayıt hadisələri də
məkrli planın tərkib hissəsi idi. Plan
ondan ibarət idi ki, Heydər Əliyev
hakimiyyətdən getsin. Çünki onun
Siyasi Büronun üzvü kimi fəaliyyəti
erməni millətçilərə imkan vermirdi ki,
məsələ qaldırsınlar”.
Bundan savayı, MüsavatAXC cütlüyünün hakimiyyəti
dövründə İranla da münasibətlər
son dərəcə kəskinləşdi. Bu
siyasətin nəticəsində faktiki olaraq
Azərbaycan həm şimaldan, həm də
cənubdan ağır təzyiq altına düşdü.
ABŞ Konqresi isə Azərbaycanı
dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni
qəbul etdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz
ərazi bütövlüyümüzün pozulması təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı.
Erməni işğalçılarının aramsız
hücumları, cənubda “Talış Muğan
Respublikası”nın elan edilməsi,
şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi
iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus hərbi hissənin qiyam
qaldırması həmin dövrdə ölkəmizin
dəhşətli siyasi kataklizmlər
mərhələsində olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Əslində respublikamız
real vətəndaş müharibəsi astanasına idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik
və xaos hökm sürürdü. İnflyasiya
1992-ci ildə 1174%, 1993-cü ildə
isə 1080%-ə çatmışdı. Yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993cü ildə xalqın tələbi və xahişi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra bu
ağır problemlər öz həllini tapmağa
başladı. Lakin bu prosesin özü də
hamar yol ilə getmədi. 1994-cü ilin
oktyabr və 1995-ci ilin mart aylarında Azərbaycanın müstəqilliyini
istəməyən xarici qüvvələrin
himayəsi ilə respublikamızda dövlət
çevrilişlərinə cəhdlər edildi. Prezident Heydər Əliyevlə xalqın sarsılmaz birliyi bu sınaqlardan da uğurlu
çıxışı təmin etdi. Zəmanəmizin dühası olan Heydər Əliyev xalqımızın
və dövlətçiliyimizin tarixində, əgər
bir sözlə ifadə etmək mümkünsə,
məhz Xilaskar missiyasını yerinə
yetirdi.
Ümummilli lider Azərbaycanda
demokratik inkişaf proseslərinin
də əsasını qoydu. Ölkəmizdə
şəxsiyyətin azadlığı və toxunulmazlığı, habelə onların hüquqi
müdafiəsi təmin edildi, çoxpartiyalı
sistem üçün əsaslar yaradıldı, siyasi
plüralizm, vicdan və etiqad azadlığı, milli azlıqların hüquqları, qanun
qarşısında bərabərlik təmin edildi.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında əks olunan,
onun ayrılmaz komponenti olan
təqsirsizlik prezumpsiyası təmin
edildi. Bundan savayı, Konstitusiya Məhkəməsi, üçpilləli məhkəmə
sistemi, yeni məhkəmə korpusu yaradıldı, məhkəmələrin müstəqilliyi və
prosedur qaydalarının şəffaflaşması
təmin edildi, on minlərlə insan
amnistiya edildi və böyük sayda
məhkum bağışlandı, senzura ləğv
edildi, KİV-in azadlığı və QHT-lərin
sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Bu prosesdə – demokratik
dövlət quruculuğu istiqamətində
ümummilli liderin miras qoyduğu irsin öyrənilməsi, təbliği və
tətbiqində unikal genetik irsə,
zəngin təcrübəyə, böyük intellektə
və geniş təşkilatçılıq qabiliyyətinə
malik Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti, UNESKO və
ISESKO-nun xoşməramlı səfiri Meh-

riban xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
xidmətləri müstəsna əhəmiyyət kəsb
edir. Başqa sözlə, ulu öndərin irsinin
öyrənilməsi istiqamətində irimiqyaslı
proqramların həyata keçirilməsini
dəstəkləmək, Azərbaycan xalqının rifahının yüksəldilməsinə
yönəldilmiş təşəbbüsləri himayə
etmək, ölkədə elm, təhsil,
mədəniyyət, səhiyyə və idmanın
inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə
sadiq gənclərin yetişdirilməsinə
və digər mühüm vəzifələrin icrasına nail olmaq ölkənin birinci
xanımının rəhbərlik etdiyi təşkilatın
genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərini təşkil edir və geniş
ictimaiyyət tərəfindən olduqca
yüksək dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq
sevgisinin kökündə dayanan əsas
amil insanların inamını qazanması
ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva
Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına müsahibəsində bu xüsusda
haqlı olaraq vurğulayır ki, “Üzərimə
düşən məsuliyyət olduqca böyükdür.
Mən Prezidentin etimadını doğrultmalıyam və ən başlıcası isə inamı,
ümidi olan insanların etimadını
doğrultmalıyam.”
Azərbaycan xalqı qəlbində
əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin
anadan olmasının 98-ci ildönümünü
onun siyasi xətti ətrafında daha sıx
və monolit birlik nümayiş etdirərək
qeyd edir. Bu gün ulu öndərin şah
əsəri olan müstəqil Azərbaycan
etibarlı əllərdədir, davamlı və
dinamik inkişaf tempinə malikdir.
Zəmanəmizin dühasından “Ona
özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm”, –
qiymətini alan Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın bugünkü və
gələcək inkişafının təminatçısıdır. O,
Azərbaycanın çağdaş tarixinə yeni
missiya ilə daxil olmuşdur. Cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan özünün milli dövlət
quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti
şərəfli mərhələsini yaşayır.
Öz əməlləri ilə xalqın və dövlətin
sonsuz sevgisini qazanmış lider
xoşbəxtdir. Məsələyə bu xüsusda
yanaşdıqda böyük qürur və fəxarət
hissi ilə deyə bilərik ki, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev xoşbəxt
dövlət rəhbəridir. Xalq ona görə
cənab prezidenti sevir ki, o, müasir
Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi siyasi kursa sadiqdir və son
18 il ərzində ölkəmizi uca zirvələrə
yüksəltməkdədir. Xalq ona görə prezidentini sevir ki, o, heç bir vaxt hər
hansı böyük dövlət və ya beynəlxalq
təşkilatın diqtəsi ilə deyil, məhz lideri
olduğu çoxmillətli və çoxkonfessiyalı
Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarından irəli gələn müstəqil siyasətin
müəllifidir. Həmin siyasətin təntənəsi
Azərbaycanın siyasi sabitliyində,
iqtisadi gücündə, sosial rifahında,
uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə
də tarix yazan güclü ordusunda
öz təsdiqini tapır. Bu gün müzəffər
Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
torpaqlarımızı Ermənistanın işğalçı
silahlı qüvvələrindən azad etmək
kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə
yerinə yetirmişdir. Noyabr ayının
8-də qədim Azərbaycan şəhəri,
Qarabağın incisi Şuşanın müasir
hərb elminin ən nadir və unikal
əməliyyatlarından birinin həyata
keçirilməsi nəticəsində azad olunması düşmənin müqavimət potensialını heçə endirdi. Nəticədə noyabr
ayının 10-da prezidentlər İlham
Əliyev, Vladimir Putin və baş nazir
Nikol Paşiyanın imzaladığı üçtərəfli
bəyanat regionda uzunmüddətli
münaqişənin hərbi fazazasını başa
çatdırdı və faktiki olaraq işğalçı
Ermənistan dövlətinin kapitulyasiyası aktı oldu. Noyabr ayının 20-də
Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər,
dekabr ayının 1-də isə Laçın rayonu
bir güllə belə atılmadan, bir nəfər
şəhid belə vermədən işğaldan azad
olundu. Ordumuzun əldə etdiyi tarixi
zəfər heç bir halda təsadüfi olmayıb,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında həyata keçirilən inkişaf
doktrinasının, o cümlədən titanik
hərbi quruculuq siyasətinin məntiqi
nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası Siyasi
Araşdırmalar İnstitutunun
direktoru, siyasi elmlər doktoru,
professor
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Əliyevin, eləcə də xalqımızın
taleyində yeni mərhələ sayıla bilər.
Məhz bu dövrdə böyük rəhbərin
məqsədyönlü və ardıcıl siyasəti
nəticəsində qardaş Türkiyə
Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə sıx əlaqələr quruldu,
blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan əhalisi çətin vəziyyətdən çıxa
bildi. Eyni zamanda, həmin dövrdə
ulu öndərin Naxçıvana rəhbərlik
etməsi bu tarixi Azərbaycan
torpağını erməni işğalına məruz
qalmaqdan xilas etdi.
Həqiqi xalq lideri Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə–
ölkəmiz hələ müstəqilliyini əldə
etməmişdən öncə böyük cəsarət
nümayiş etdirərək üçrəngli bayrağımızı muxtar respublikanın
dövlət bayrağı kimi təsdiq etdi. Bu,
olduqca qətiyyətli və uzaqgörən bir
addım idi. Bu addım eyni zamanda müstəqilliyimizə gedən yolda
dönüş nöqtəsi idi.
1992-ci ildə Naxçıvanda sonradan nəinki ölkəmizin, bütünlüklə,
regionun ən böyük və monolit
siyasi partiyasına çevriləcək Yeni
Azərbaycan Partiyasını yaratmaqla ümummilli lider Heydər Əliyev
həm Azərbaycanın xilasının konturlarını müəyyənləşdirdi, həmçinin
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dünya ölkələri Azərbaycanla hesablaşmalı oldular.
Eyni zamanda ulu öndərimizin
rəhbərliyi ilə peşəkar ordunun formalaşdırılması, silahlı
birləşmələrin vahid komandanlıq
altında səfərbər olunması, Füzuli–Horadiz istiqamətində uğurlu
döyüş əməliyyatlarının aparılması
düşməni atəşkəs sazişini imzalamağa məcbur etdi. Atəşkəs
dövründə peşəkar ordu quruculuğu, diplomatik cəbhədə qazanılmış uğurlar və ölkəmizin iqtisadi
cəhətdən inkişafı Azərbaycanın
mövqelərini günbəgün
möhkəmləndirdi. İmzalanmış
neft müqavilələri və digər iqtisadi
layihələrlə dövlətimizin rifah halını
yüksəltdi, insanlarımızı ümidsizlik
girdabından xilas etdi.
Bütün bu xronologiya bir daha
sübut edir ki, əgər ulu öndər
münaqişənin başladığı ilk dövrdə
ölkəmizə rəhbərlik etsəydi, bu
müsibətlərin heç biri xalqımızın başına gəlməyəcəkdi. Bu
nəhayətsiz, miqyası heç bir ölçüyə
sığmayan uğurlarımıza konseptual yanaşma, 30 ildə ölkəmizdə
baş vermiş hadisələrin politoloji
təhlili onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycanın bugünkü bütün

Prezident İlham Əliyevin diqqət
mərkəzində olmuşdur. Möhtərəm
dövlət başçısının sərəncamı
ilə Bakı Dövlət Universitetinin
100 illik yubileyinin 2019-cu ildə
təntənəli şəkildə qeyd edilməsi,
alimlərimizin əməyinə yüksək
qiymətin verilməsi, onların ali
dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi
universitetin 100 illik tarixinin
səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Universitet kollektivi həmişə
olduğu kimi bu gün də ulu öndərin
siyasətini, cənab Prezidentimizin
müəyyənləşdirdiyi prioritetləri
rəhbər tutaraq öz fəaliyyətini davam etdirir və ölkəmizin tərəqqisi
naminə əzmlə çalışır.
Qüdrətli liderin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi illərdə bugünkü
güclü, qüdrətli Azərbaycanın
prioritetlərini də müəyyənləşdirdi,
dövlətçiliyimizin hərtərəfli inkişaf
konsepsiyasını hazırladı. Dahi
şəxsiyyətin Azərbaycan xalqına ən böyük töhfəsi isə həmin
prioritetləri, inkişaf konsepsiyasını
özündən sonra həyata keçirəcək
siyasi varisini yetişdirməsidir.
2003-cü ildə sevimli xalqına
etdiyi tarixi müraciətində ulu öndər
əminliklə deyirdi: “İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim

nailiyyətlərinin, eyni zamanda 44
günlük Vətən müharibəsindəki
şanlı qələbəmizin təməlində əsası
1993-cü ildə Prezident Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş sarsılmaz xalq-iqtidar birliyi dayanır.
Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin 1993–2003cü illəri əhatə edən hakimiyyəti
dövründə Azərbaycan keçid
dövrünün çətinliklərini uğurla arxada qoyub, dirçəliş mərhələsinə
daxil oldu. 1996-2003-cü illərdə
makroiqtisadi göstəricilər 2–3 dəfə
artdı, ölkədə 3 min yeni sənaye
müəssisəsi yaradıldı. Bu dövrdə
iqtisadiyyatına 20 milyard dollar
investisiya qoyulan Azərbaycanda
ümumi daxili məhsul 22,3 dəfə
artdı. Bütün sahələrdə islahatlar
geniş vüsət aldı və respublikamızın beynəlxalq nüfuzu durmadan
yüksəlməyə başladı.
Ölkə həyatının bütün sahələrini
öz qayğısı ilə əhatə edən
Prezident Heydər Əliyev dünya
şöhrətli məzunu olduğu, qürurla
“Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət
Universitetinin məzunuyam”
– kəlamı ilə adını, şöhrətini
zirvələrə ucaltdığı, eyni zamanda,
Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
Respublikasının milli sərvəti, milli
iftixarı adlandırdığı Bakı Dövlət
Universitetinə də hər zaman
qayğı ilə yanaşmışdır. Ulu rəhbər
istər sovet dövründə, istərsə də
müstəqillik illərində universitetin
kadr potensialının, maddi-texniki
bazasının güclənməsinə əvəzsiz
töhfələr vermişdir. Ümummilli
liderin təhsil illəri və sonralar
bu təhsil ocağı ilə sıx əlaqələri
BDU-nun şanlı tarixinin bütöv bir
mərhələsini təşkil edir. Bu tarixi
mərhələnin hər bir anı universitetimizin qədirbilən kollektivi və milli
ruhlu tələbələri üçün doğmadır,
əzizdir, müqəddəsdir.
Bu gün fəxrlə söyləyirik ki,
BDU-nun ən böyük, dünya şöhrətli
məzunu ulu öndərimiz Heydər
Əliyevdir. Ulu öndərin ötən əsrin
70-ci illərindən müntəzəm qayğısı
ilə əhatə olunan doğma universitetimiz son 18 ildə isə möhtərəm

taleyüklü məsələləri, planları, işləri
Sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək.
Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm”.
Bu dahiyanə fikirlər keçdiyimiz
zaman ərzində ölkə həyatının bütün sahələrində özünü ifadə elədi,
ümummilli liderin bütün arzuları,
planları liderlik xüsusiyyətlərini
özündə ehtiva edən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
uğurla həyata keçirildi.
Bu gün əminik ki, anadan
olmasının 98-ci ildönümündə ulu
öndərin ruhu ötən illərdəkindən
daha şad, daha məsuddur.
Çünki müstəqil Azərbaycan
dövlətinin banisinin axıra çatdırmaq istədiyi ən taleyüklü məsələ
Qarabağ münaqişəsinin həlli,
işğal altındakı torpaqlarımızın
azad edilməsi idi. Müqəddəs ata
vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirən
möhtərəm Prezidentimiz, yenilməz
sərkərdəmiz İlham Əliyev müzəffər
ordusu, məğrur xalqı ilə birlikdə
44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığımız parlaq qələbə ilə
xalqımızın başını dünya durduqca
uca, ölməz rəhbərin müqəddəs
ruhunu əbədi olaraq şad etdi.
Bitməyən mənəvi ömrünüzün
98-ci zirvəsində cənnətdəki ruhunuz şaddır, ulu öndərimiz! Yadigarınız, siyasi varisiniz, ləyaqətli
davamçınız Prezident İlham Əliyev
vaxtilə Sizin dövlət bayrağı kimi
təsdiqlədiyiniz üçrəngli bayrağımızı əbədi olaraq Cəbrayılda,
Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda,
Ağdamda, Laçında, Kəlbəcərdə,
Şuşada, cənnət Qarabağımızda ucaltdı. Əminik ki, Sizin
müqəddəs ruhunuz bu uca Zəfərin
zirvəsindən qalib günlərimizə
şahidlik edir, müdrik Prezidentimiz
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın möhtəşəm
uğurlarına sevinir.

Elmin və təhsilin hamisi
Həyatının məqsədi, başlıca
amalı doğma xalqının xoşbəxtliyi
olan ulu öndər Heydər Əliyev
millətimizin taleyinə həlledici təsir
göstərən, bu taleyi yönləndirən,
istiqamətləndirən dahi
şəxsiyyətdir. Dünya tarixində xalqların, dövlətlərin taleyinə həlledici
təsir göstərən şəxsiyyətlər çox
azdır. Həmin şəxsiyyətləri siyasi
ədəbiyyatda lider adlandırırlar.
Amma dahi Heydər Əliyevin fəth
etdiyi zirvə liderlik zirvəsindən də
ucadır. Ona görə də xalqımız haqlı
olaraq bu böyük şəxsiyyəti ümummilli lider adlandırır.
Ümummilli liderlərə isə dünya
siyasətində nadir hallarda rast
gəlmək olur: Mustafa Kamal Atatürk, Corc Vaşinqton, Mahatama
Qandi kimi... Dünya siyasətinin
fenomeni Heydər Əliyev kimi... Bu
mənada ulu öndər Heydər Əliyev
yalnız Azərbaycan xalqının və
dövlətinin taleyüklü problemlərini
həll edən tarixi şəxsiyyət deyil,
eyni zamanda tarixi yaradan
şəxsiyyətdir.
XX əsrin əvvəllərində dövlət
müstəqilliyini itirmiş, ümidsizlik
girdabında boğulan Azərbaycan
xalqının suverenlik arzuları əsrin
70-ci illərində yenidən cücərməyə
başladı. 14 iyul 1969-cu ildə
tale Azərbaycan xalqının üzünə
yenidən güldü. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik
etməyə başladığı həmin tarix
yalnız sovet Azərbaycanının
həyatında yeni mərhələnin başlanğıcı deyil, eyni zamanda müstəqil
Azərbaycanın quruculuğuna
gedən yolun başlanğıcı, xalqımızın illərlə qəlbində közərtdiyi,
sönməyə qoymadığı müstəqillik
alovunun ilk işartısı oldu.
Sovet imperiyasının təqib və
təzyiqlərinə baxmayaraq ötən
əsrin 70-80-ci illərində ulu öndər
Heydər Əliyev xalqmızın milli
şüurunun dirçəlməsi, tarixi yaddaşımızın bərpası, ana dilimizin
üstünlüyünün təmin olunması,
soy-kökümüzə qayıdışla bağlı misilsiz işlər gördü, müstəqilliyimizə

gedən çətin yolun ilk cığırlarını ustalıqla açdı. Məhz həmin
illərdə bu dahi şəxsiyyətin səyləri
nəticəsində Azərbaycan sovetlər
birliyinin ucqar, geridə qalmış
kənd təsərrüfatı respublikasından
sənayenin inkişaf etdiyi respublikaya çevrildi, qısa bir müddətdə
iqtisadi artım tempinə görə orta
ittifaq səviyyəsini ötüb keçdi.
1969–1982-ci illərdə respublikada milli gəlir 2,6 dəfə, sənaye
məhsulunun həcmi 2,7 dəfə, kənd
təsərrüfatı 2,3 dəfə artdı, 250-dək
yeni iri sənaye müəssisəsi yaradıldı, ölkənin sənaye potensialı
əvvəlki 50 ildəki göstəriciləri 2 dəfə
üstələdi.
Elmin, təhsilin inkişafına xüsusi
diqqət yetirən, gələcəkdə müstəqil
Azərbaycana bacarıqlı, peşəkar
kadrların lazım olacağını prioritet hesab edən Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətləri sayəsində
respublikada yüzlərlə yeni
məktəb istifadəyə verildi, ali təhsil
müəssisələrinin sayı və onların
qəbul planları artırıldı, tələbə
qəbulunda şəffaflıq, ədalətlilik
təmin olundu. Ulu öndərin şəxsi
nüfuzu və əlaqələri hesabına
yüzlərlə azərbaycanlı gənc zəruri
ixtisaslara yiyələnməsi üçün
keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl elm və
təhsil mərkəzlərinə göndərildi.
Azərbaycanlı gənclərin
hərbi peşəyə yiyələnməsi, eyni
zamanda gələcəkdə müstəqil
Azərbaycan Ordusunu milli ruhlu,
vətənpərvər zabit korpusu ilə
təmin etmək məqsədilə Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb
yaradıldı. Çar Rusiyası zamanında
azərbaycanlıların hərbi xidmətə
aparılmadığını, sovet dövründə isə
əsasən tikinti taborlarında xidmətə
cəlb olunduğunu göz önünə
gətirəndə Azərbaycanda Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin
hansı çətinliklərdən keçərək
yaradıldığını, həmçinin bu müdrik
qərarın tarixi əhəmiyyətini daha
aydın təsəvvür etmək olur.
Eyni zamanda, bu müdrik,
dahiyanə və cəsarətli qərarı qəbul

D

ünya siyasət tarixinin fenomenal şəxsiyyətlərindən biri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, xalqımızın xilaskarı ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan olmasından 98
il ötür. Əziz və unudulmaz xatirəsi hər zaman bizimlə olan ümummilli liderimizin heç
vaxt bitməyəcək, əsrlərlə yaşayacaq mənəvi ömrünün 98-ci zirvəsindən ötən illərə baxdıqca,
bir daha şahid oluruq ki, XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq xalqımızın və dövlətimizin əldə
etdiyi bütün uğurların təməlində məhz Heydər Əliyev siyasəti, bu fenomenal şəxsiyyətin işıqlı
əməlləri, parlaq siması dayanır. Bu şərəfli ömür yolunun hər bir səhifəsi onun bütünlüklə
xalqımızın tərəqqisinə, Azərbaycan dövlətinin inkişafına və dünyada layiqincə tanıdılmasına
həsr olunub.

edən, onu inadla gerçəkləşdirən
ulu öndər Heydər Əliyevin
fəhminə, dünyagörüşünə,
uzaqgörənliyinə heyran olmamaq mümkün olmur. Məhz
həmin hərbi məktəbdə yetişmiş,
formalaşmış zabitlər müstəqil
Azərbaycan Ordusunun qurucuları oldular, Birinci Qarabağ
müharibəsində və möhtəşəm
qələbə ilə başa çatan Vətən
müharibəsində öz peşəkarlıqlarını,
vətənpərvərliklərini nümayiş
etdirdilər, şəhidlik, qazilik zirvəsinə
ucaldılar.
Milli ruhun dirçəlməsində
mədəniyyətin, ədəbiyyatın oynadığı müstəsna, aparıcı rolu yüksək
dəyərləndirən ulu öndər Heydər
Əliyev ötən əsrin 70–80-ci illərində
Azərbaycanın mütəfəkkir tarixi
şəxsiyyətlərinin, o cümlədən Nizami, Füzuli, Nəsimi, Səməd Vurğun,
Hüseyn Cavid kimi görkəmli
adamların yubileylərinin ölkə və
ittifaq miqyasında keçirilməsinə
nail oldu, nüfuzlu elm, ədəbiyyat,
mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə
abidələr ucaltdı, onların xatirəsini
əbədiləşdirdi. Bütün bu əməli
addımlarla ulu öndərimiz xalqımızın zəngin mədəniyyətini,
ədəbiyyatını, adət-ənənələrimizi
təbliğ edir, xüsusilə gənc nəslə
aşılayırdı.
Əminliklə söyləmək olar ki,
sovet dövründə ulu öndərin bütün
fəaliyyəti müstəqil Azərbaycanın
qurulmasına hesablanmışdı və bu
əməli addımlar müstəqilliyimizin
bönövrəsinə atılan ilk sütunlar
idi. Bu gün müstəqil və qüdrətli,
ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş

Azərbaycan məhz həmin sütunların üzərində qərar tutub.
1982-ci ildə SSRİ Nazirlər
Soveti Sədrinin Birinci müavini vəzifəsinə təyin olunan
Heydər Əliyev Sovet İttifaqında
siyasi hakimiyyətin zirvəsinə
yüksəlməklə əlində olan bütün imkanlardan yararlanaraq
doğma xalqının tərəqqisinə
çalışmış, Azərbaycanın iqtisadi, sosial, mədəni inkişafı üçün
misilsiz işlər görmüşdür. Hər
zaman prinsipallığı, dürüstlüyü və səmimiliyi ilə seçilən ulu
öndər Heydər Əliyev 1987-ci
ildə Sovet İttifaqı rəhbərliyinin
və şəxsən M.Qorbaçovun yanlış
siyasətinə etiraz olaraq tutduğu
bütün vəzifələrdən istefa versə də
ruhdan düşmədi. Dünya şöhrətli
siyasət və dövlət xadimi bir an
belə işgüzar fəaliyyətdən kənarda
qalmadı, əksinə doğma xalqının
tükənməz sevgisi və ali ehtiramı
onu daha inamla, əzmlə çalışmağa sövq etdi.
Hər zaman qəlbi doğma xalqı
ilə döyünən ulu öndərin qanlı
20 Yanvar faciəsinin törədildiyi
günlərdə imperiyanın paytaxtında açıq bəyanatla çıxış edərək
faciənin səbəbkarlarını göstərməsi
və doğma xalqının yanında
olduğunu yüksək səslə ifadə
etməsi Heydər Əliyev personasını
əvəzolunmaz, cəsarətli, ideyalarından, prinsiplərindən bircə addım
belə geri çəkilməyən lider kimi bir
daha təsdiqlədi.
Böyük siyasət qrossmeystrinin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri seçilməsi Heydər

ölkəmizin 90-cı illərin hərc-mərclik,
özbaşınalıq axınındakı səbatsız,
dağınıq siyasi həyatına yeni siyasi
sistem, yeni düzən gətirdi.
1993-cü ildə ölkəmizdə yaranan siyasi gərginlik, özbaşınalıq
özünün pik həddinə çatdı. Siyasi
çəkişmələrin fonunda əhalinin
güzəranı günbəgün ağırlaşır, tarixi
torpaqlarımız bir-birinin ardınca
mənfur qonşumuz tərəfindən
işğala məruz qalırdı. Bu ağır
vəziyyətdən isə Azərbaycanı yalnız və yalnız böyük siyasət xadimi
Heydər Əliyev xilas edə bilərdi.
1993-cü ildə xalqın çağırışına səs
verən Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun
günü Azərbaycanın müasir tarixinin dönüş nöqtəsi oldu. Məhz 15
iyun tarixi Azərbaycanı bir dövlət
kimi yox olmaq təhlükəsindən
birdəfəlik xilas etdi. Bu mənada
qədirbilən xalqımız haqlı olaraq
həmin tarixi Milli Qurtuluş Günü
adlandırır.
Hadisələrin sonrakı inkişafının
təhlili sübut edir ki, əgər ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycana
daha əvvəldən rəhbərlik etsəydi,
ermənilər və onların havadarları öz
çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə
nail olmayacaqdılar, torpaqlarımız işğal altına düşməyəcəkdi.
Tariximizə Milli Qurtuluş Günü
kimi düşən 1993-cü ilin 15 iyununda ulu öndərimiz Azərbaycanda
siyasi hakimiyyətə gəldikdən
sonra ölkəmizdə iqtisadiyyatın və
sənayenin bütün sahələri sürətlə
inkişaf etdi, əhalinin rifah halı
yaxşılaşdı, ölkəmiz diplomatik
cəbhədə böyük uğurlar qazandı,

Elçin BABAYEV,
Bakı Dövlət Universitetinin
rektoru

“Ulu öndər Heydər Əliyevin
həyatında kitab və mütaliənin rolu”
A

zərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum
günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, YAP Səbail rayon təşkilatı və Milli Kitabxananın birgə
təşkil etdiyi “Ulu öndər Heydər Əliyevin həyatında kitab və mütaliənin
rolu” mövzusunda tədbir və BDU-nun dosenti Rasim Süleymanovun
“Ulu öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan kitab mədəniyyəti” kitabının
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Milli Kitabxanada keçirilən tədbirdə
çıxış edən professor Kərim Tahirov,
bildirmişdir ki, mayın 10-u dünyanın
görkəmli və dahi şəxsiyyətlərindən biri
olan ulu öndər Heydər Əliyevin doğum
günüdür. Ümummilli lider Heydər
Əliyev kitaba, kitabxanaya, ədəbiyyata,
milli-mənəvi dəyərlərimizə mühüm
diqqətverirdi. Bunun nəticəsidir ki,
ümummilli liderimiz milli mədəniyyətin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana
işinin inkişafı sahəsində xeyli işlər

görmüşdür. Kitab və kitabxana işinə
yüksək qiymət verən, onu Azərbaycan
mədəniyyətinin aparıcı sahəsi kimi
dəyərləndirən ulu öndər kitabxana
işinin inkişafına xüsusi yanaşırdı. Bu
dahi şəxsiyyətin ölkəyə rəhbərliyi
illərində bir sıra şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində yeni kitabxana binalarının
tikilməsi, respublikada kitabxana
şəbəkəsinin sürətli inkişafı, kitabxanaçı
kadrların hazırlanması sahəsində
səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi,

kitabxanaların maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
O, qeyd etmişdir ki, 1995-1997-ci
illərdə ulu öndər Milli Kitabxanada dörd
dəfə olmuş və ilk gəlişində bu kitabxanaya öz şəxsi kitabxanasından 300
nüsxəyə yaxın kitab hədiyyə etmişdir.
Kitabxanada yaradılmış “Heydər Əliyev
guşəsi”ndə ulu öndərin Milli Kitabxanaya
hədiyyə etdiyi kitablar, onun öz kitabları
və haqqında yazılan kitablar, Milli Kitabxanada olarkən çəkilən foto- şəkillər,
Məkkədən gətirdiyi və Milli Kitabxanaya
hədiyyə etdiyi “Qurani- Kərim”, habelə
kitabxanadakı çıxışlarının lent yazıları
nümayiş olunur.
Mədəniyyət nazirinin birinci müavini
Vaqif Əliyev çıxışında bildirmişdir ki,
bir neçə gün sonra Azərbaycan xalqı
öz ümummilli liderinin doğum gününü qeyd edəcəkdir. Heydər Əliyev 80
illik həyatında çox mənalı bir ömür
yaşayıb. Onun istər Sovet hakimiyyəti

illərində, eləcə də müstəqillik dövründə
Azərbaycan dövləti qarşısında misilsiz xidmətləri olmuşdur. Bu gün
Azərbaycanın müstəqil və qüdrətli bir
ölkəyə çevrilməsinin bünövrəsini də
məhz Heydər Əliyev qoymuşdur. Heydər
Əliyev daim Vətənini, onun gələcəyini
düşünürdü. Bir neçə ay öncə hörmətli
Prezidentimiz və Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər
Azərbaycan Ordusunun xalqımıza
qazandırdığı möhtəşəm tarixi qələbə də
ulu öndərin ideyalarının təntənəsi, onun
arzularının həyata keçməsi deməkdir.
Sonra YAP Səbail rayon təşkilatının
sədri, professor Şəmsəddin Hacıyevin, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin
direktoru, akademik Nizami Cəfərovun,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,
“525-ci qəzet”-in baş redaktoru Rəşad
Məcidin ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyatında kitab və mütaliənin rolu haqqında çıxışları dinlənilmişdir.
Tədbirdə “Ulu öndər Heydər Əliyev
və Azərbaycan kitab mədəniyyəti”

monoqrafiyasının təqdimatı da keçirilmişdir. Kitabın müəllifi, dosent Rasim
Süleymanov çıxış edərək demişdir ki,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin
yetirdiyi ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir.
Bu kitabda ulu öndərin həyatımızın
bütün sahələrini əhatə edən zəngin
elmi-nəzəri irsinin araşdırılmasına,
öyrənilməsinə geniş yer ayrılmış və bu
məsələlər ardıcıllıqla təhlil olunmuşdur.
Respublikamızda və dünyada görkəmli
ictimai-siyasi, dövlət və elm xadimlərinin

Heydər Əliyevə və onun zəngin irsinə
həsr etdikləri fundamental nəşrlərin
və elmi əsərlərin gələcək nəsillərə
çatdırılması məsələləri də burada
ümumiləşdirilmişdir.
Məlumat üçün bildirək ki, ulu
öndərin doğum günü münasibətilə Milli
Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən
“10 may – ümummilli lider Heydər
Əliyevin doğum günü” adlı virtual sərgi
də hazırlanmışdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”
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zərbaycan xalqının müasir
dövlətçilik t arixinin
formalaşmasında və
inkişafında böyük dövlət
xadimi Heydər Əliyevin rolu
və xidmətləri ölçüyəgəlməzdir.
Ümummilli lider bəşəri dəyərlər
zəminində xalqın müstəqillik
məfkurəsini reallığa çevirməklə
müasir dövlətçilik sistemimizin
mükəmməl siyasi-ideoloji, iqtisadi və mənəvi dayaqlar sistemini
yaratmışdır. Bu böyük şəxsiyyət
bütöv bir tarixi mərhələnin yaradıcısı və nadir ictimai-siyasi
fenomen idi.
Heydər Əliyevin 1969-cu il
iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə gəlişi xalqımızın yaddaşına möhtəşəm tərəqqiyə dönüş anı,
şərəfli bir tarixin başlanğıc günü kimi
həkk olunmuşdur.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır
ki, zəngin təbii sərvətlərinə, elmitexniki potensialına baxmayaraq,
ittifaq hökumətinin ögey münasibəti
üzündən Azərbaycan ötən əsrin
60-cı illərində sosial-iqtisadi inkişaf
parametrlərinə görə müttəfiq respublikalar arasında sonuncu yerlərdən
birini tuturdu. Ölkənin sosial-iqtisadi
tənəzzülü xalqın mənəvi-psixoloji
durumuna da mənfi təsir göstərirdi.
Azərbaycanı düşmüş olduğu ağır
vəziyyətdən çıxarmaq üçün kompleks proqramların həyata keçirilməsi
günün əsas tələbinə çevrilmişdi.
1969 – 1982-ci illərdə ölkənin
sosial-iqtisadi göstəricilərinin təhlili
göstərir ki, zəngin təcrübəyə, nadir
istedada malik Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında respublikada
istehsalın həcmi və məhsuldarlıq
sürətlə yüksəlmiş, böyük nailiyyətlər
qazanılmışdır. O illərdə elmi-texniki
tərəqqi sahəsində ciddi irəliləyiş
baş vermiş, yeni və müasir istehsal sahələri yaradılmış, əhalinin
sosial-rifahının yaxşılaşdırılması
istiqamətində önəmli tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Ulu öndərin fədakar əməyi
və xüsusi təşkilatçılıq qabiliyyəti
sayəsində Azərbaycan iqtisadi inkişaf dinamikasına görə digər müttəfiq
respublikaları ötərək ön sıraya
keçmişdir. Heydər Əliyev Kremldəki
yüksək nüfuzundan istifadə edərək
respublikanın xalq təsərrüfatının
inkişafını təmin etmək üçün Sov.İKP
MK-nın və SSRİ Nazirlər Sovetinin
beş birgə qərarının qəbul edilməsinə
nail olmuşdu:
–“Azərbaycan SSR-in xalq
təsərrüfatını inkişaf etdirmək
tədbirləri haqqında” 23 iyul 1970-ci il
tarixli qərar;
–“Azərbaycan SSR-in xalq
təsərrüfatını daha da inkişaf
etdirmək tədbirləri haqqında” 25 iyul
1970-ci il tarixli qərar;
–“Azərbaycan SSR-də kənd
təsərrüfatı istehsalını daha da
intensivləşdirmək tədbirləri haqqında” 9 iyul 1975-ci il tarixli qərar;
–“1976 – 1980-ci illərdə respublika sənayesinin ayrı-ayrı sahələrinin
inkişaf etdirilməsinə dair Azərbaycan
KP Mərkəzi Komitəsinin təkliflərinin
nəzərdən keçirilməsinin nəticələri
barədə” 27 iyul 1976-cı il tarixli
qərar;
–“Azərbaycan SSR-də kənd
təsərrüfatı istehsalını daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı
inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”
22 fevral 1979-cu il tarixli qərar.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu
qərarların yerinə yetirilməsini təmin
etmək məqsədilə ittifaq büdcəsindən
Azərbaycana böyük həcmdə maliyyə
vəsaiti ayrılmışdı. Nəticədə, respublika iqtisadiyyatında o vaxta qədər
yığılıb qalmış problemlər həll olundu,
nöqsanlar aradan qaldırıldı, intensiv
və dinamik inkişaf prosesi gücləndi,
635 min yeni iş yeri yaradıldı.
Tərəqqi yolunda maneəyə
çevrilmiş neqativ hallara qarşı
sistemli mübarizə, əsaslı struktur
və keyfiyyət dəyişiklikləri tezliklə öz
bəhrəsini verdi. 1969 –1982-ci illərdə
respublikada yüzlərlə zavod, fabrik,
yeni istehsal sahələri yaradıldı, 213
iri sənaye müəssisəsi istifadəyə
verildi. Azərbaycanda istehsal
olunan 350 adda məhsul dünyanın
65 ölkəsinə ixrac olunurdu. Respublikada milli gəlirin ümumi həcmi 2,5
dəfə, sənaye istehsalı 2 dəfə, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı 2,7
dəfə, xalq istehlakı mallarının istehsalı 3 dəfə artmışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti sayəsində
Azərbaycan ittifaqın elektrotexnika
sənayesinin aparıcı mərkəzlərindən
birinə çevrilmişdi. Bakı Məişət
Kondisionerləri Zavodu, “Azon”,
“Ulduz” cihazqayırma zavodları,
Sumqayıt kompressor zavodu kimi iri
müəssisələrin işə salınması və digər
tədbirlərin reallaşdırılması sayəsində
respublikanın əsas sənaye fondları
70 faiz yeniləşdirildi. Ötən əsrin
ikinci yarısında Xəzər dənizinin
dərinliklərində zəngin neft yataqlarının aşkarlanmasından sonra
onların işlənməsi üçün dərin özüllü
platformalar və nəhəng qurğular
hazırlayacaq zavodun tikintisinə
ehtiyac yaranmışdı. Bakı şəriksiz
olaraq SSRİ-də neft sənayesinin
mərkəzi olsa da, yeni zavodun
tikintisinə iki şəhərin – Bakı və
Həştərxanın namizədliyi irəli sürül-

Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq,
onu qururuq, yaradırıq. Onu indiki nəsillər üçün yaradırıq, gələcək nəsillər
üçün yaradırıq. Bizim üzərimizə şərəfli vəzifə düşübdür və bunu layiqincə
yerinə yetirməliyik. Güman edirəm ki, hər bir vətəndaş bu vəzifənin yerinə
yetirilməsində öz yerini tapacaqdır.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider

Heydər Əliyev və milli-tarixi
yaddaşımızın reallıqları
müşdü. Azərbaycana qarşı qısqanc
münasibət fonunda Bakı ikinci plana
keçmişdi. Lakin böyük dövlət xadimi
Heydər Əliyev mərkəzi hökumətin
müqavimətini qıraraq bu zavodun
Bakıda inşa edilməsinə nail oldu.
Dünyada analoqu olmayan
Dərin Dəniz Özülləri Zavodunun
tikintisi üçün 450 milyon ABŞ dolları
məbləğində vəsait ayrılmışdı. O dövr
üçün bu astronomik vəsait Heydər
Əliyevin prinsipial mübarizədə
qələbəsinin parlaq ifadəsidir. 1978-ci
ildə təməli qoyulan bu zavod ulu
öndərin ciddi nəzarəti altında Fransanın ETMP şirkəti tərəfindən inşa
edilərək 1984-cü ildə işə salındı.
Zavodun əsas texnoloji avadanlıq
və yükqaldırma mexanizmləri ilə
təchiz olunmasını Qərbi Almaniyanın
“Demaq” firması həyata keçirmişdi.
1985-ci ildə dərin özüllü platforma üçün birinci dayaq bloku suya
buraxılaraq quraşdırma nöqtəsinə
göndərilmişdi. “Əsrin müqaviləsi”
imzalanana qədər Dərin Özüllər
Zavodunda 100-153 metr dərinlik
üçün nəzərdə tutulmuş onlarla
stasionar dəniz platforması quraşdırılaraq suya buraxılmışdır. 1994-cü
ildən sonra ulu öndərin rəhbərliyi
altında neft sənayesi müəssisələri, o
cümlədən Dərin Özüllər Zavodu müasir beynəlxalq standartlara uyğun
olaraq təkmilləşdirildi.
Tarix öz yaddaşında hakimiyyət
əldə etmək, fərdi ambisiyalarına
yetmək üçün çalışanları deyil,
xalqın azadlığı, dövlətin müstəqilliyi,
ölkənin tərəqqisi uğrunda mübarizə
aparan siyasi xadimləri saxlayır. Ulu
öndər Heydər Əliyev də öz xalqının, Vətəninin müqəddəratının həll
olunduğu çox çətin mübarizələrdən,
ağır sınaqlardan şərəflə çıxmış,
öz adını Corc Vaşinqton, Mustafa
Kamal Atatürk, general Şar de Qoll,
Konrad Adenauer kimi dünya tarixinə
qızıl hərflərlə həkk etmişdir. Geniş
dünyagörüşü, unikal təfəkkür, dəmir
məntiq, böyük əməksevərlik, obyektivlik, xalqına sonsuz məhəbbət onun
fenomenal şəxsiyyətini xarakterizə
edən əsas keyfiyyətlər idi. Yaşadığı dövrdə baş verən hadisələrin,
proseslərin zaman keçdikcə nə ilə
nəticələnəcəyini yaxşı dərk edən
Heydər Əliyev gələcək müstəqil
dövlətin iqtisadi, sosial bazasının,
kadr potensialının yaradılmasına
da uzaqgörənliklə qayğı göstərir,
əlverişli zəmin formalaşdırırdı. Xalqımızın böyük oğlu istisnasız olaraq öz
həyatını Azərbaycana həsr etmişdi.
Böyük bir inamla deyə bilərik ki,
Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna hesablanmış şərəfli yol ulu
öndərin ölkəmizə birinci rəhbərliyi
dövründən başlamışdır.
Bu həqiqəti biz 1991-ci ildən
sonra daha aydın dərk etməyə
başladıq. SSRİ dağılandan sonra
Azərbaycana həmin dövrdən böyük
bir infrastruktur miras qalmışdı. Başqa sözlə, Azərbaycan keçmiş ittifaqda özünü müstəqil olaraq dolandıra
biləcək üç respublikadan biri idi.
Azərbaycan öz müstəqilliyini
1991-ci il oktyabrın 18-də elan etsə
də, o vaxtlar ölkədə hakimiyyətdə
olan Mütəllibov güruhunun, daha
sonra AXC-Müsavat cütlüyünün
fərasətsiz idarəçiliyi üzündən
yaranmış dərin siyasi, iqtisadi və hərbi böhran nəticəsində
Azərbaycan dövlətçiliyi itirilmək
təhlükəsi ilə üzləşmişdi. 1993-cü
ilin iyununda xalqın təkidli tələbləri
ilə Azərbaycanda hakimiyyətə
qayıdan Heydər Əliyev mürəkkəb
və ziddiyyətlərlə dolu olan tarixi
prosesləri düzgün qiymətləndirərək,
geosiyasi dəyişikliklərin gedişini xalqın maraqları çərçivəsinə
yönəltdi, praqmatik və rasional

tədbirlər həyata keçirdi. Qısa
müddətdə ölkədə sabitlik bərpa
olundu, cəbhədə Ermənistanın hərbi
təcavüzünün qarşısı alındı, atəşkəs
əldə edildi, irimiqyaslı islahatlara
başlanıldı, milli və etnik zəmində
qarşıdurma aradan qaldırıldı.
1993-cü ilin oktyabrında
Azərbaycanda ilk demokratik, azad
və ədalətli prezident seçkiləri keçirildi. Bu seçkinin keçirilməsi üçün
tam demokratik şərait yaradılması,
seçicilərin böyük mütəşəkkillik və
fəallıqla səsvermə prosesində iştirak
etməsi ölkədə sabitliyin davamlı
xarakter almasına müsbət təsir
göstərdi.
1994-cü il mayın 12-də
Ermənistanla atəşkəs haqqında
razılaşma imzalanması düşmənin və
onun xarici havadarlarının planlarını
alt-üst etdi. Böyük dövlət xadimi
Heydər Əliyev atəşkəsə nail olmaqla
müharibənin Azərbaycana gətirəcəyi
faciələrin, məhrumiyyətlərin,
təxribatların, ağır itkilərin, sosialpsixoloji gərginliyin qarşısını aldı və
ölkənin gələcək inkişafı üçün zaman
qazandı.
İctimai-siyasi müstəvidə
sabitləşmə dövlət müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, ölkədə demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunun
genişləndirilməsi üçün real zəmin
yaratdı. Ulu öndər ölkənin milli inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirərək
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm və zəruri
addımlar atmağa başladı.
Ümummilli Heydər Əliyev
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun etibarlı qanunvericilik bazasının yaradılmasına xüsusi önəm verirdi. Lakin totalitar sovet rejimindən
miras qalan hüquq sistemi insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə,
qanunun aliliyinin təmin olunmasına, demokratik, azad vətəndaş
cəmiyyətinin qurulmasına imkan
vermirdi. Bu səbəbdən də mütərəqqi
və demokratik dəyərlərə əsaslanan
yeni qanunvericilik bazasının yaradılması, müasir dünya standartlarına
cavab verən hüquq və məhkəmə sisteminin qurulması zəruri idi. Ölkənin
siyasi həyatında hər bir fərdin iştirakını təmin etmək üçün demokratiya,
humanizm, insan hüquqları, siyasi
və iqtisadi azadlıqlar kimi fundamental bəşəri dəyərlərə geniş meydan
verilməsi mühüm vəzifəyə çevrilmişdi. Demokratik cəmiyyətlərdə
olduğu kimi hakimiyyətin obyektləri
və subyektləri xalqın simasında
cəmləşməli idi.
Bu istiqamətdə görülən işlərin
nəticəsi olaraq, 1995-ci il noyabrın
12-də referendum yolu ilə demokratik dəyərləri özündə ehtiva edən
Azərbaycan Konstitusiyası qəbul
olundu. Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
Dövlət Konstitusiya Komissiyası
tərəfindən hazırlanmış Əsas Qanun
Azərbaycanda hüquqi dövlət və
azad vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, hakimiyyətin demokratik meyarlar əsasında bölgüsü, qanunun
aliliyinin, insan hüquqlarının qorunması, söz, fikir, mətbuat azadlığının,
siyasi plüralizm və çoxpartiyalılığın,
demokratik seçki və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması
üçün real şərait yaratdı. Ulu öndər
Konstitusiyanın qəbulunun dövlət
quruculuğu baxımından əhəmiyyətini
çox yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Əminəm ki, Azərbaycanın ilk
demokratik Konstitusiyası xalqımızın demokratiya, milli dövlətçilik
yolu ilə getməsini təmin edəcək
və gələcək nəsillərə sivilizasiyalı,
yüksək səviyyəli, dünya demokratiyasında özünəməxsus yer tutan
müstəqil Azərbaycan dövləti miras
qoyacağıq”.

Azərbaycanın beynəlxalq və
regional təşkilatlarda təmsil olunmasına, dünyanın bütün dövlətləri ilə
bərabərhüquqlu faydalı əməkdaşlıq
əlaqələri, tərəfdaşlıq münasibətləri
qurulmasına xüsusi önəm verən
Heydər Əliyev enerji amilini xarici
siyasətin mühüm təsir mexanizminə
çevirməklə ölkəmizin təhlükəsizliyini
dünyanın təhlükəsizlik sistemi ilə
qırılmaz tellərlə əlaqələndirirdi.
Çünki ölkənin müstəqilliyini
möhkəmləndirmək, ərazi bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadiyyatımızın
dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasına nail olmaq üçün, hər şeydən
əvvəl, Azərbaycanın beynəlxalq
təhlükəsizlik sistemində yerini
müəyyənləşdirmək və bütün mövcud
imkanlardan istifadə etməklə mövqeyimizi möhkəmləndirmək lazım idi.
Bizim neft strategiyamızda
zəngin neft və qaz ehtiyatlarının
genişmiqyaslı istismarına xarici investisiyaların cəlb edilməsi, 1994-cü
il sentyabrın 20-də Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda “Azəri”,
“Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının birgə
işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında xarici neft şirkətləri
ilə bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”
mühüm yer tutur. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanmış bu müqavilədən sonra həyata
keçirilməyə başlayan neft strategiyası sayəsində dünya dövlətlərinin
Azərbaycana marağı daha da artdı,
ölkəmizin beynəlxalq mövqeləri
möhkəmləndi, iqtisadi əlaqələrimiz
genişləndi. Neft strategiyasının reallaşdırıldığı ilk illərdə Bakı – Novorossiysk, Bakı – Supsa boru kəmərləri
yenidən quruldu, daha sonra yeni
neft və qaz ixrac kəmərləri inşa
olundu. Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft
və Bakı – Tbilisi – Ərzurum qaz
ixrac boru kəmərlərinin istifadəyə
verilməsi sayəsində neftin və qazın
ixracının artması Azərbaycanın yeni
neft strategiyasının böyük uğuru və
qələbəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycana daxil olan böyük neft gəlirlərinin toplanması
və şəffaflıq şəraitində səmərəli
istifadəsinin təmin edilməsi
məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyevin
fərmanı ilə 1999-cu ildə Dövlət
Neft Fondu yaradıldı. Bununla
da neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli bölgüsünə, ölkədə
mühüm investisiya, o cümlədən
infrastruktur və regional layihələrin
maliyyələşdirilməsinə əlverişli şərait
və aşkarlıq mühiti yarandı.
İlkin hesablamalara görə, “Azəri
– Çıraq – Günəşli” yataqlar blokundan çıxarılan neft ehtiyatları 511 milyon ton müəyyən edilmiş, sonralar
qiymətləndirici quyuların nəticələrinə
görə, bu rəqəm 1 milyard 72 milyon tona yüksəlmişdir. Yataqların
işlənilməsinə tələb olunan sərmayə
xərcləri 11,5 milyard ABŞ dolları
təşkil edirdi. Bu müqavilə dünyanın
19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dan
çox sazişin imzalanmasına yol açdı.
“Əsrin müqaviləsi” karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına və
qoyulan sərmayələrin həcminə
görə dünya miqyasında ən iri
sazişlər siyahısına daxildir. Bu
müqavilənin imzalanmasına həsr
olunmuş təntənəli mərasimdə çıxış
edərkən ümummilli lider Heydər
Əliyev demişdir: “Biz belə bir addım
atmaqla Azərbaycanın dünya üçün,
dünya iqtisadiyyatı üçün açıq bir
ölkə olduğunu nümayiş etdiririk.
Biz bu müqaviləni imzalamaqla
Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu,
Azərbaycanın tam müstəqil olduğunu, xalqımızın öz sərvətlərinə
özünün sahib olduğunu dünyaya
bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu

müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan
Respublikası ilə dünyanın inkişaf
etmiş dövlətləri, onların ən böyük
şirkətləri arasında əlaqələr yaradırıq... Biz bu müqaviləni imzalamaqla xarici ölkələrdən Azərbaycana
investisiya qoyulması üçün böyük
yol açırıq”.
Sonrakı hadisələr Heydər
Əliyevin nə qədər uzaqgörən
şəxsiyyət və müdrik dövlət xadimi olduğunu bir daha təsdiqlədi. İmzalanmış neft sazişləri üzrə Azərbaycanın
neft sənayesinin inkişafına 64
milyard ABŞ dolları həcmində
sərmayə qoyuldu. Bu sərmayənin
57,6 milyard dolları dəniz yataqlarının mənimsənilməsinə və perspektivli strukturlarda axtarış-kəşfiyyat
işlərinin aparılmasına sərf olundu.
1997-ci ildə “Çıraq” yatağından neft
hasilatına başlandı. 1999-cu ildə isə
Azərbaycanın mənfəət nefti ilə doldurulmuş ilk tanker dünya bazarlarına yola salındı.
Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd
edirdi ki, beynəlxalq neft-qaz bazarlarının qloballaşması ilə inkişaf
və uğur transmilli keyfiyyət kəsb
edir. Bu konseptual müstəvidə
Azərbaycan dünya bazarında artıq
təkcə neftin və qazın ixracatçısı kimi
deyil, həm də neft və neft-kimya
sənayesi məhsullarının istehsalçısı
kimi layiqli yer tutur. Bu məhsulların
istehsalına ötən əsrin 70 – 80-ci
illərində ulu öndərin rəhbərliyi və
təşkilatçılığı ilə yaradılmış mövcud
emal və neft-kimya müəssisələri
imkan yaratmışdır.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığı
dövrün iqtisadi-siyasi mənzərəsini,
reallıqlarını incəliklərinə qədər
bilən, bu prosesdə fəal iştirak edən,
xalqımız və dövlətimiz qarşısında
misilsiz xidmətləri olan cənab İlham
Əliyev bu müqavilənin ölkəmizin
həyatında rolunu və önəmini
yüksək dəyərləndirmişdir: “Əsrin
müqaviləsi”nin Azərbaycan tarixində
xüsusi yeri vardır və Azərbaycanın
müstəqil ölkə kimi yaşamasında bu
rol əvəzolunmazdır. O vaxt bizim nə
imkanımız var idi, nə də vəsaitimiz.
Ölkədə sənaye sahəsində hələ ki,
tənəzzül yaşanırdı, iqtisadiyyat,
demək olar ki, çökmüşdü. Müstəqil
ölkə üçün yaşamaq çox çətin idi.
Müstəqilliyimiz, demək olar ki, şübhə
altında idi. Məhz o çətin illərdə
Azərbaycana investisiyalar gətirmək,
Azərbaycanı dünya birliyinə etibarlı
tərəfdaş kimi təqdim etmək, xarici
investorlar üçün şərait yaratmaq,
eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət
maraqlarını tam şəkildə qorumaq böyük siyasi təcrübə, bilik və məharət
tələb edirdi. O vaxt Azərbaycanın
xarici şirkətlərlə əməkdaşlığı
bölgədə birmənalı qarşılanmırdı.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması
böyük siyasi cəsarət tələb edirdi.
Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti və
Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə biz
buna nail ola bilmişik”.
2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında yenidən tərtib olunmuş
Saziş imzalandı və yataqların
işlənməsi müddəti 2050-ci ilə qədər
uzadıldı. Yeni sazişdə Azərbaycana
çatacaq mənfəət neftinin həcmi 75
faiz nəzərdə tutulur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
böyük dövlətlərin, müxtəlif qruplaşmaların təsir və təzyiqlərinə
baxmadan müstəqil və ardıcıl
siyasət yeritməkdə Azərbaycanın
geosiyasi müstəvidə strateji maraqlarının təmin olunmasına çalışır,
eyni zamanda, tarixi şəraitə uyğun
olaraq xarici siyasət kursunu dəyişən
geosiyasi mühitdə gələcək strateji

müttəfiqləri müəyyənləşdirirdi. Xarici
siyasətin ardıcıl və sistemli aparılması Azərbaycan diplomatiyasının
uğurlarını getdikcə artırır, çoxtərəfli
və ikitərəfli formatda əməkdaşlıq
imkanlarını genişləndirirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev
yaxşı bilirdi ki, müasir dünyada
demokratikləşmə xəttini müdafiə
etməyən, yaxud insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarına dəyər
verməyən dövlətin ciddi nüfuz
qazanmasından, geniş coğrafi
məkanda cərəyan edən hadisələrə,
proseslərə təsiretmə imkanlarından
bəhs etmək mümkün deyildir. Bu
səbəbdən də Azərbaycan dünyanın
fövqəlgüc mərkəzlərinin regiondakı maraqlarını optimal çərçivədə
uzlaşdırmaqla ayrı-ayrı dövlətlərlə
bərabərhüquqlu tərəfdaşa çevrilmək
yolunu tutur, beynəlxalq təşkilatlarla
faydalı əməkdaşlıq əlaqələri
qurur, milli mənafelərimizi yüksək
səviyyədə müdafiə edirdi.
Ümummilli lider bu reallıqdan
çıxış edərək BMT, ATƏT, Avropa
Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, İKT,
MDB, GUAM, QİƏT, İƏT və digər
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə
böyük diqqət yetirir, əzmkarlıq nümayiş etdirirdi.
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin
təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə
beynəlxalq birliyə inteqrasiya
etmədən, dünya ölkələri arasında
layiqli yer tutmadan milli maraqların təmin olunması qeyri-mümkündür. Buna görə də ulu öndər
Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imici
qazanmasına böyük səy göstərir,
strateji tərəfdaşlarımızın sayının artmasına çalışır, qlobal güc mərkəzləri
ilə əlaqələrin genişləndirilməsini
mühüm vəzifə kimi ön plana çəkirdi.
Ölkəmizin geosiyasi cəhətdən
olduqca həssas bölgədə yerləşməsi
dünya nizamını müəyyənləşdirən
böyük dövlətlərin Azərbaycandakı
maraqlarının məharətlə tarazlaşdırılmasını tələb edirdi. Sürətlə dəyişən
qlobal proseslər nəzərə alınmadan
hadisələrin dərin qatlarına nüfuz
etmək, düşüncəni nəticələrdən
səbəblərin dərk olunmasına
istiqamətləndirmək müşkül işə
çevrilərdi. Müstəqillik qazanmış gənc
ölkədə tarixin sınağına çəkiləcək
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi,
onun müasir dünyada tüğyan edən
siyasi təlatümlərdən qorunması,
radikal transformasiyalar fonunda
respublikanın sosial-iqtisadi qüdrət
sahibi olmasını təmin etmək vəzifəsi
Heydər Əliyevin liderlik missiyasının
əzəmətini daha da artırırdı.
Tarixi dönüş məqamında xalqın
çağırışı ilə hakimiyyətə qayıdan
ulu öndər müxtəlif istiqamətlərdən
daxili və xarici təzyiqlərlə, işğal
və müharibə faktorları ilə üzləşsə
də, ruhdan düşmür, insani qüvvə
xaricində olan bir fədakarlıqla
mübarizə aparırdı.
Heydər Əliyevi realist, praqmatik
lider kimi səciyyələndirən mənəvisiyasi, elmi-intellektual keyfiyyətlərin
zənginliyi ona ağılın və intellektin
gücü ilə taleyüklü məqamlarda
istisnasız olaraq düzgün qərar qəbul
etmək qabiliyyəti vermişdi. Ulu
öndərin möhtəşəm tarixi qayıdışını
zəruri edən nəzəri-ideoloji əsaslar
da məhz güclü şəxsiyyət, həqiqi lider
imicinə dayaqlanırdı.
Cənubi Qafqaz regionunda
sabitləşdirici rol oynayan, demokratik dəyərlərin həyatın bütün
sahələrində bərqərar olmasına
xüsusi önəm verən Azərbaycan
dövləti Avropa ilə Asiyanı daha sıx
bağlayan nəhəng iqtisadi layihələrin
təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı kimi
artıq böyük uğurlar qazanıb. Ölkəmiz
üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən
qlobal məsələlərin həllinə təsir
gücünə malik olan böyük dövlətlərin
diqqətini cəlb etmək, onlarla strateji tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmaq
xarici siyasətimizin ciddi uğuru kimi
dəyərləndirilməlidir. ABŞ və Avropa
dövlətlərinin Cənubi Qafqaz, Xəzər
hövzəsi, Mərkəzi Asiya ilə bağlı çox
mühüm layihələrində Azərbaycan
əlaqələndirici, etibarlı tərəfdaş imici
qazanıb.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında imzalanmış Tərəfdaşlıq
və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq,
demokratik institutların inkişafına dəstək, iqtisadi əməkdaşlıq,
sərmayələrin təşviqi kimi proseslərdə
çərçivə bazası rolunu oynadı.
Şərq Tərəfdaşlığı və Avropa İttifaqı ölkələrinin dövlət və
hökumət başçılarının, Avropa
Komissiyası və Avropa İttifaqı
Şurasının rəhbərlərinin, Avropa
Parlamentinin, Aİ-nin digər strukturlarının yüksək vəzifəli rəsmilərinin
iştirakı ilə keçirilən Riqa Zirvə
görüşündən sonra Avropa İttifaqı – Azərbaycan münasibətləri
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoydu. Azərbaycan dövlətinin israrlı
mövqeyi nəticəsində Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişini əvəzləyəcək
yeni ikitərəfli sazişin hazırlanmasına
razılıq verildi və bununla da Avro-

pa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
bərabərhüquqlu əməkdaşlığın
möhkəm təməli qoyuldu.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir
ki, böyük öndərin əsasını qoyduğu
müstəqil dövlətə bu gün onun layiqli
siyasi varisi möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyev rəhbərlik edir,
onun ideyalarını qətiyyətlə, yaradıcılıqla həyata keçirir. Türkiyə
Cümhuriyyətinin banisi Mustafa
Kamal Atatürk deyirdi ki, tarix yazmaq, tarix yaratmaq kimi çətin və
məsuliyyətli vəzifədir. Xoşbəxtik ki,
Uca Tanrı bizə ideya və əməlləri ilə
təkcə dünənin, bugünün deyil, həm
də sabahın tarixini yazan, yaradan
iki böyük siyasi lider bəxş edib. Onların ən böyük güc mənbəyi mənsub
olduqları xalqın dəstəyi, ən güclü
silahları zəka və intellektdir.
Heydər Əliyev və İlham Əliyev
yeni tipli dövlət xadimi obrazının
parlaq rəmzləri kimi xalqın passionar
enerjisini, ölkənin bütün potensialını
rasional idarəetmə yolu ilə vahid
məcraya yönəldərək milli dövlətçilik
maraqlarımızı, arzularımızı
gerçəkləşdirdilər, həm tarix yazdılar,
həm də tarix yaratdılar. Çağdaş tariximizin böyük bir mərhələsi zaman
və məkan hüdudlarına sığmayan
bu nəhəng siyasi liderlərin, fenomen şəxsiyyətlərin – Ümummilli
lider Heydər Əliyevin və möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin
adı ilə bağlıdır.
Dünyanın siyasi elitasının
cəmləşdiyi nüfuzlu forumlarda, siyasi
diskussiyalarda onların məntiqinə,
siyasi düşüncəsinə, yüksək
intellektinə, qeyri-adi yaddaşına,
müdrikliyinə həmişə heyran qalmışlar. Bütün bunlar tarixə çevrilən
həqiqətlərdir.
Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, o, ulu
öndərin ideyalarını XXI əsrin çağırışlarına, baş verən qlobal proseslərin,
zamanın ruhuna uyğun olaraq
yaradıcılıqla inkişaf etdirən böyük
dövlət xadimidir. Dövlət başçısının
özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri,
siyasi prosesləri yönəltmək
məharəti, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması istiqamətində
göstərdiyi rəşadət və əzmkarlıq ona
böyük xalq məhəbbəti qazandırmışdır.
Möhtərəm Prezidentimiz, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə sentyabrın 27-də
başlayan Vətən müharibəsi noyabrın 10-da Qələbə ilə başa çatdı.
Qəhrəman Azərbaycan Ordusu 44
gün davam edən hərbi əməliyyatlar
zamanı Ermənistan ordusunun
məğlubedilməzliyi haqqında mifləri
darmadağın etdi, döyüş cəbhəsində
böyük zəfərə imza atdı. Düşmənin
ağ bayraq qaldırmaqdan, kapitulyasiya aktına imza atmaqdan başqa
yolu qalmadı. Ermənistanın müdafiə
naziri David Tonoyanın Qələbəmizin
möhtəşəmliyinə dəlalət edən etirafına diqqət yetirək: “Biz çox böyük bir
qüvvəyə – super silahlı Azərbaycan
Ordusuna qarşı vuruşmuşuq.
Məndən “siz niyə silahlanmadınız?” – deyə soruşa bilərsiniz. Biz
də silahlı idik, ancaq kəmiyyət və
resurslar baxımından imkanlar qeyrimütənasib idi”.
Noyabrın 10-da Azərbaycan və
Rusiya prezidentləri İlham Əliyev,
Vladimir Putin və Ermənistanın
baş naziri hərbi əməliyyatların
dayandırılması haqqında Bəyanat
imzaladılar. Bəyanat imzalandıqdan sonra Prezident İlham Əliyev
xalqımıza müraciət etdi: “Biz qalib
gəldik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu deyil və
heç vaxt olmayacaq. Azərbaycan
bu mövqedən bir addım belə geri
çəkilməyəcək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü məsələsində heç bir
güzəşt olmayacaqdır”.
BMT-nin, nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların qətnamələrinin kağız
üzərində qalmasına, havadarlarının
işğalçı Ermənistanı daim silahlandırmasına, ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətsizliyinə və imitasiyalarına
baxmayaraq geosiyasi mübarizə
prosesində zaman Azərbaycanın
xeyrinə işləyirdi. Diplomatik-siyasi
mübarizə müstəvisində reallığı təhlil edən ulu öndər Heydər
Əliyev deyirdi ki, diplomatiya döyüş
meydanı deyil, burada siyasətçilər
təvazökarlıq, səbir, iradə və əzm
göstərməklə istədiklərinə nail olurlar.
Müdrik kəlamdır. Zaman yetişdi
və Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin
polad iradəsi, sarsılmaz qətiyyəti,
müzəffər Ordumuzun qüdrəti, əsgər
və zabitlərimizin qəhrəmanlığı,
xalqımızın monolit birliyi sayəsində
Azərbaycan misilsiz bir Zəfər
qazandı.

Həsən HƏSƏNOV,
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru
Əməkdar jurnalist,
YAP Təftiş Komissiyasının
üzvü
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Ümummilli lider Heydər Əliyev 1969
1982-ci illərdə çoxsaylı mühüm layihələr
gerçəkləşdirməklə sosial-iqtisadi
cəhətdən geridə qalan Azərbaycanı
çiçəklənən, inkişaf edən bir diyara çevirib.
Müstəqillik dövründə isə millətini, xalqını
üzləşdiyi bütün bəlalardan qoruyub,
ictimai-siyasi sabitliyi təmin edib,
vətəndaş qarşıdurmasını aradan qaldırıb,
ölkənin parçalanmasının qarşısını almaqla
milli qurtuluşu reallaşdırıb, respublikanı
inkişaf, tərəqqi yoluna çıxarıb.
Dahi şəxsiyyətin Azərbaycana
rəhbərliyinin sovet dönəmində
ən böyük sənaye obyektləri
tikilərək, istifadəyə verilib, sosial
infrastruktur formalaşdırılıb,
yüksək səviyyədə elmi-tədqiqatlar
aparılıb, kadr hazırlığı diqqətdə
saxlanılıb, gənclərin respublikanın
elmi-texniki və mədəni
potensialını yüksəltmək üçün
mühüm ixtisaslara yiyələnmələri
məqsədilə keçmiş ittifaqın ən
nüfuzlu ali məktəblərində təhsil
almağa göndərilməsi reallaşdırılıb.
Gerçəkləşdirilən institusional
islahatlar sayəsində kənd
təsərrüfatında, təhsil və səhiyyə
sektorlarında, eləcə də neft
sənayesində böyük inkişaf
tempi əldə edilib. Beləliklə, ulu
öndərimizin 1969-1982-ci illərdə
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə
həyata keçirilən islahatların
və görülən strateji tədbirlərin
fonunda ölkəmiz sürəti inkişaf yolu
keçərək keçmiş SSRİ miqyasında
xüsusi çəkiyə malik respublikaya
çevrilib. Bununla bərabər,
paytaxt Bakının inkişafı, burada
onlarla sənaye müəssisəsinin
yaradılması, mikrorayonların
və yeni qəsəbələrin salınması,
kəndlərimizin abadlaşdırılması,
gənclərin işlə təmin edilməsi,
idarəetmədə irəli çəkilməsi
kimi məsələlər bu dövrdə
Heydər Əliyev hakimiyyətinin
əsas prioritetləri kimi diqqətdə
saxlanılıb.
lu öndərimizin
Azərbaycana
rəhbərliyinin birinci
dönəmində respublikanın
inkişaf tempinin, genişmiqyaslı
quruculuq işlərinin davamlı
xarakter alması üçün səmərəli
islahatlar həyata keçirilib.
Bu dövrdə kənd təsərrüfatı
potensialının gücləndirilməsi ilə
yanaşı, Azərbaycanın sənaye
respublikasına çevrilməsinə
xüsusi önəm verilib. Neft-kimya,
maşınqayırma, metallurgiya,
mədənçıxarma və digər
sahələrin əhəmiyyətli dərəcədə
inkişafı istiqamətində layihələr
gerçəkləşdirilib.
Azərbaycan həmin dövrdə
sənaye məhsulunun artım tempinə
görə keçmiş SSRİ respublikaları
arasında ilk yerlərdən birini tutub,
1970- 1980-ci illərdə istehsal
olunan sənaye məhsulunun payı
ÜDM-də 66 faizə çatıb. Həmin illər
ərzində respublikada 400-ə yaxın
yeni sənaye müəssisəsi tikilərək
istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə,
əgər 1969-cu ildə sənaye
obyektlərinin sayı 735 idisə, 1982ci ildə bu rəqəm 1048-ə çatdırılıb.
Azərbaycanın sürətli inkişaf
dinamikası tikinti-quraşdırma,
nəqliyyat, infrastruktur bölmələrinə
də təkan verib. Nəhəng inşaat
meydançasını xatırladan
respublikamızda aparılan
quruculuq işləri nəticəsində bir
neçə il ərzində yeni yaşayış
massivləri, sosial obyektlər tikilib.
Ümummilli lider Heydər
Əliyev 1993-cü ildə xalqın təkidi
ilə ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə
gəldikdən sonra isə dövlətçiliyimiz
faktiki olaraq qurulmağa,
onun milli dövlətçilik atributları
formalaşdırılmağa başlandı.
Həyata keçirilən kompleks
islahatlar nəticəsində müstəqil
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı
təmin olundu. İqtisadiyyatın
əsasını təşkil edən neft sektoru
ilə yanaşı, digər sahələrdə də
genişmiqyaslı islahatlara start
verildi. Bazar iqtisadiyyatına
uyğun qanunvericiliyin, büdcə,
vergi, bank sistemlərinin
formalaşdırılması, aqrar
islahatların həyata keçirilməsi,
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi,
sahibkarlığın inkişafı üçün
əlverişli biznes mühitinin
yaradılması nəticəsində bazar
iqtisadiyyatına keçidin əsası
qoyuldu və sahibkarlıq fəaliyyəti
formalaşdırıldı. Bunlarla
bərabər, neft-qaz sektorunda
gerçəkləşdirilən genişmiqyaslı
tədbirlər iqtisadiyyatın digər
sahələrinin inkişafında lokomotiv
rolunu oynadı.
Düşünülmüş iqtisadi siyasət
nəticəsində makroiqtisadi
sabitliyə nail olundu və bundan
sonra davamlı iqtisadi artım
nəzərə çarpmağa başladı,
iqtisadiyyatın bütün sahələrində
islahatlar aparıldı, əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində ciddi addımlar
atıldı. Qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsinə mühüm
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
tarixi hadisədir, Azərbaycan xalqının
tarixi nailiyyətidir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir və
bizim borcumuz dövlət müstəqilliyini,
əldə etdiyimiz milli azadlığı daim
qoruyub saxlamaqdır. Bizim borcumuz
bu müstəqilliyi möhkəmləndirməkdən
və gələcək nəsillərə müstəqil, qüdrətli
Azərbaycan dövləti çatdırmaqdan ibarətdir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

HEYDƏR ƏLIYEV

ideyalarının təntənəsi
önəm verildi və xarici
investorların ölkəyə axınını
sürətləndirmək, onların səmərəli
fəaliyyəti üçün əlverişli şərait
yaratmaq, xarici ticarəti
sərbəstləşdirmək, özəl bölməni
inkişaf etdirmək, habelə milli
iqtisadiyyatın beynəlxalq iqtisadi
sistemə uyğunlaşdırılmasını,
inteqrasiyasını gerçəkləşdirmək
məqsədilə mükəmməl
qanunvericilik bazası yaradıldı.
Həyatının mənasını xalqına
və dövlətinə xidmətdə görən
ulu öndərin müstəqil gənc
respublikamıza rəhbərliyi
dövründə gördüyü əvəzsiz işlər
Azərbaycanı çox qısa müddətdə
beynəlxalq arenada böyük nüfuza
və söz sahibinə malik bir ölkəyə
çevirdi. O vaxt dövlət müstəqilliyini
yenicə bərpa edən Azərbaycan
Ermənistanla müharibə şəraitində
idi. Bu risk doğuran amillər
böyük dövlətləri və şirkətləri
Azərbaycana investisiya
yatırmaqda ehtiyatla davranmağa
vadar edirdi. Ümummilli liderin
beynəlxalq arenadakı şəxsi
nüfuzu ilə tərəddüdlərə son
qoyuldu: 1994-cü il sentyabrın
20-də Azərbaycanın ən yeni
tarixində dönüş nöqtəsi olan
neft müqaviləsi imzalandı.
“Əsrin müqaviləsi” adlandırılan
bu saziş ölkəmizin gələcək
inkişafına və təhlükəsizliyinə
etibarlı zəmin yaratdı, dünya
xəritəsindəki mövqeyini daha da
möhkəmləndirdi. Azərbaycan artıq
bütün dünyada neft ölkəsi olaraq
tanınmağa başladı.
eydər Əliyev
bazar iqtisadiyyatı
münasibətlərinə
keçid şəraitində əhalinin sosial
risklərdən müdafiəsini diqqət
mərkəzində saxlayıb, sosial ədalət
prinsipinə xüsusi əhəmiyyət
verib. Bunun əyani təzahürü
kimi, mütəmadi xarakter alan
iqtisadi artım dinamikası sosial
müstəvidə də hər il mühüm
addımların atılması ilə müşayiət
olunub. Ümumilikdə, 1995-2003cü illərdə respublikada pensiya
və müavinətlərin orta aylıq
məbləğinin 8 dəfə, orta aylıq
əməkhaqqının isə 6 dəfədən
çox artmasına nail olunmaqla,
məşğulluq səviyyəsi ildən-ilə
yüksəlib.
Həyata keçirilən iqtisadi
siyasət nəticəsində ölkədə planlı
təsərrüfatdan bazar iqtisadiyyatına
keçid prosesi sürətlənib,
iqtisadiyyatın tarazlı inkişafı üçün
kompleks tədbirlər reallaşdırılıb.
Davamlı iqtisadi qərarların qəbulu
qiymət indeksinin 2-3 il ərzində
aşağı salınmasına və inflyasiyanın
11-12 faizə düşməsinə gətirib
çıxarıb. Əhalinin pul gəlirləri, orta
aylıq əməkhaqqı, pensiya məbləği
3-4 dəfə artıb. 1995-ci ildən
sabitləşməyə başlayan iqtisadiyyat

H

inkişaf üçün baza rolunu oynayıb
və növbəti illərdə bu tendensiya
özünü daha qabarıq şəkildə
göstərməyə başlayıb.
Müasir müstəqil Azərbaycanın
qurucusu Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə siyasi sistemin
möhkəmlənməsi, dövlətçilik
ənənələrinin yaradılması,
azərbaycançılıq ideologiyasının
bərqərar olması nəticəsində bu
gün Azərbaycan yüksək səviyyədə
inkişaf edən bir ölkəyə çevrilib.
Dünyada son illər baş verən
qlobal iqtisadi böhranların,
arası kəsilmədən davam
edən, dərinləşən və əhatə
dairəsi getdikcə genişlənən
siyasi çaxnaşmaların təsirinin
Azərbaycandan da yan keçmədiyi
bir şəraitdə ölkəmizin dayanıqlı
sosial-iqtisadi inkişafının təmin
olunması ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi
kursun bu gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən
dövrün tələbinə uyğunlaşdırılaraq
mükəmməl səviyyədə davam
etdirilməsi sayəsində mümkün
olub. Ötən 17 il ərzində ölkənin
makroiqtisadi sabitliyi nəinki
qorunub saxlanılıb, eyni
zamanda, iqtisadi potensialı
daha da gücləndirilib. Təkcə
son illərin əsas makroiqtisadi
göstəricilərinə diqqət yetirsək, bu
həqiqəti aydın görə bilərik. Belə
ki, milli iqtisadiyyatın davamlı
inkişafı üçün ölkəmiz BMT-nin
Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə
qoşulub. Əhalinin hər nəfərinə
düşən ümumi daxili məhsul 4 753
manatdan 7 263 manata çatdırılıb.
Qeyri-neft iqtisadiyyatının
həcmi real ifadədə 1,6 dəfəyə
yaxın artaraq 2020-ci ildə 50,8
milyard manat olub. Qeyri-neft
sənayesində məhsul istehsalı
5 milyard manatdan 12 milyard
manata, kənd təsərrüfatında
məhsul istehsalı 3,9 milyard
manatdan 8,4 milyard manata
yüksəlib.
İqtisadiyyatın digər sahələrində
də yüksək göstəricilər qeydə
alınıb. Məsələn, ixracda qeyrineft sektorunun payı 7,4 faizdən
13,7 faizə çatıb. İdxalın həcmi 1,7
dəfə artaraq 6,6 milyard dollardan
10,7 milyard dollara yüksəlib.
Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2,1 dəfə
artaraq 24,7 milyard manat təşkil
edib.
Ölkədə investisiya mühitinin
yaxşılaşması nəticəsində 20102020-ci illərdə iqtisadiyyata 211,2
milyard ABŞ dolları həcmində
investisiya qoyulub. O cümlədən,
daxili investisiya 110,3 milyard
ABŞ dolları, xarici investisiya isə
101 milyard ABŞ dolları təşkil
edib. Qoyulmuş investisiyaların
130 milyard ABŞ dollarından çoxu
qeyri-neft sektorunun inkişafına
yönəldilib.

Azərbaycanın bu gün sosial
- iqtisadi sahələrdə əldə etdiyi
uğurlar, eləcə də ölkədə həyata
keçirilən iqtisadi islahatlar,
rəqabətədavamlı, innovativ
iqtisadi sistemin formalaşdırılması
istiqamətində atılan ardıcıl
addımlar dünyanın aparıcı iqtisadimaliyyə institutlarının, iqtisadi
azadlıq səviyyəsini tədqiq edən
mərkəzlərin diqqətindən kənarda
qalmır və yüksək qiymətləndirilir.
eynəlxalq reytinq
agentliklərinin
proqnozları da bir daha
təsdiqləyir ki, Azərbaycan artıq
iqtisadi cəhətdən azad ölkədir.
Respublikada əlverişli biznes,
investisiya mühiti mövcuddur.
Eyni zamanda, hökumət
vergi gəlirlərində və kapital
xərclərində, habelə milli valyutanın
məzənnəsi ilə bağlı təsirli
nizamlayıcı addımlar atmaqla
mövcud valyuta ehtiyatlarının
azalmasının qarşısını alır. Bu
isə liberal iqtisadi islahatların,
düşünülən, elmi əsaslara
malik inkişaf konsepsiyasının
həyata keçirilməsi, siyasi iradə
nəticəsində mümkün olub
və bütün bunlar dövlətimizin
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri
səviyyəsinə çatmaq əzmindən,
Azərbaycanın uğurlu gələcəyindən
xəbər verir.
Xatırladım ki, təkcə bu ilin
ötən aylarında dünyanın aparıcı
iqtisadi-maliyyə institutlarının,
beynəlxalq reytinq agentliklərinin
hesabatlarında ölkəmizin sosialiqtisadi həyatı ilə bağlı ayrı-ayrı
sahələrdə əldə edilən uğurlar
yüksək dəyərləndirilib, gələcək
inkişafla bağlı müsbət proqnozlar
verilib. Məsələn, Azərbaycanda
aparılan iqtisadi islahatlar Dünya
Bankı tərəfindən dəstəklənib, ölkə
rəhbərliyinin uğurlu sosial-iqtisadi
siyasəti nəticəsində əldə olunan
nailiyyətlər yüksək qiymətləndirilib.
Yeri gəlmişkən, digər reytinq
göstəricilərinə də diqqət yetirək:
Azərbaycan “Doing Business”də
dünyanın ən islahatçı 10
ölkəsindən biri kimi qeydə alınıb.
Dünya İqtisadi Forumunun İnklüziv
İnkişaf İndeksi üzrə 74 inkişaf
etməkdə olan ölkə arasında
3-cü yerdə, “Qlobal Rəqabətlilik
İndeksi”ndə 141 ölkə arasında 58ci yerdə, “İqtisadi Azadlıq İndeksi
2021” hesabatında 178 ölkə
arasında 38-ci yerdə qərarlaşıb.
Burada tarixi bir həqiqəti
də xatırlatmaq istərdim. Belə
ki, dahi siyasətçi Heydər
Əliyev istər Bakıda, istərsə də
Moskvada işləyərkən daim erməni
millətçiləri və separatçıları ilə
ciddi mübarizə aparıb, torpaq
iddialarının qarşısını alıb, onlara
və havadarlarına tanınmış
sərhədlər çərçivəsində olan
ərazimizin bir qarışının belə heç
vaxt verilməyəcəyini qəti şəkildə
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bildirib: “Dünya da görür ki,
Ermənistan Azərbaycana təcavüz
edir. Azərbaycana qarşı olan bu
təcavüz ədalətsizlikdir. Bu, misli
görünməmiş bir şeydir. Ancaq
bunu dünyaya sübut etmək ki,
Ermənistan Azərbaycana bu
cür təcavüz edib və Ermənistan
təcavüzkardır – bu, asan
məsələ deyildir. Çünki dünyada
Ermənistanı dəstəkləyən, ona
kömək edən, dayaq duran böyük
ölkələr var”.
Ulu öndər, həmçinin Dağlıq
Qarabağ probleminə hər zaman
ikili standartlarla yanaşıldığını
təəssüflə qeyd edərək, bundan
ruhdan düşməməyi, haqq
mübarizəsini ədalət zəfər çalana
qədər geri çəkilmədən aparmağı
xüsusi vurğulayırdı.
Ulu öndər bütün varlığı ilə
inanırdı və həmişə bildirirdi
ki, “əgər ərazilərimiz sülh
yolu ilə azad olunmasa, biz
nəyin bahasına olursa-olsun
torpaqlarımızı azad edəcəyik.
Dünya bilməlidir, hamı bilməlidir
və o cümlədən, Ermənistan
tərəfi də bilməlidir ki, biz heç
vaxt torpaqlarımızın bir metrini
də, bir qarışını da heç kəsə
verməyəcəyik. Dünya belə
qalmayacaq. Heç kəs güman
etməsin ki, torpaqlarımızın bir
hissəsi– Dağlıq Qarabağ, yaxud
başqa bir hissəsi zorla əlimizdən
alına bilər. Xeyr, biz bununla heç
vaxt razı ola bilmərik və heç vaxt
razı olmayacağıq. Bizim xalqımız
heç vaxt bununla razı ola bilməz,
Azərbaycan Prezidenti heç vaxt
bununla razı ola bilməz!”.
zərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev də
bu düşüncə ilə, bu
qətiyyətlə doğma torpaqlarımızın
erməni işğalından azad
edilməsi uğrunda yorulmadan,
usanmadan mübarizə apardı.
Ölkəmizi 17 il ərzində həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də hərbi
cəhətdən gücləndirdi, regionun
lider dövlətinə çevirdi, nəhəng
nəqliyyat-kommunikasiya,
neft, qaz, enerji layihələrinin
təşəbbüskarı kimi çıxış etdi.
Bununla da Azərbaycanın
Ermənistana və bütün dünyaya
Cənubi Qafqazda ən güclü dövlət
olduğunu göstərdi.
Ümumiyyətlə, Prezident
İlham Əliyev 2003-cü ildə qarşıya
qoyduğu və bəyan etdiyi strateji
hədəfləri gerçəkləşdirmək üçün
ötən müddətdə istər beynəlxalq
miqyasda, istərsə də ölkə
daxilində məqsədyönlü, ardıcıl,
düşünülmüş siyasət həyata keçirdi
və “güclü dövlət” konsepsiyasını
reallaşdırmağa nail oldu.
Bununla da dövlətimizin başçısı
qurucu, birləşdirici, Azərbaycan
xalqının bütün istək və arzularını
reallaşdıran, öz fəaliyyətində
Azərbaycan dövlətinin maraqlarını
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ən ali məqsəd kimi görən və
bütün qüvvəsini bu istiqamətə
yönəldən, xalqın birmənalı şəkildə
dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi
liderə çevrildi.
Bu gün tam əminliklə deyə
bilərik ki, Prezident İlham Əliyev
praqmatik siyasətçidir, hadisələri,
prosesləri dəqiq qiymətləndirir,
mühüm məsələlərin elmi cəhətdən
əsaslandırılmış həlli yollarını
təqdim edir, verdiyi bütün vədləri
yüksək səviyyədə gerçəkləşdirir.
Dövlətimizin başçısı 2020ci ildə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa edən lider
kimi adını əbədi olaraq tarixə
yazdırdı, Azərbaycan xalqının
qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı
və 44 günlük Vətən müharibəsinin
əsl qəhrəmanına çevrildi.
Azərbaycanın Vətən
müharibəsindəki parlaq
qələbəsi ölkə Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin qətiyyətli sərkərdə
fəaliyyətinin, müdrik siyasətinin və
Azərbaycan Ordusunun gücünün,
qüdrətinin və döyüş ruhunun
məntiqi nəticəsi idi.
rezident İlham Əliyevin
son 17 ildə ordu
quruculuğu məsələsini
diqqətdə saxlaması da ümummilli
liderin bu sahədəki siyasətinə
sadiqliyindən irəli gəlirdi. Yeri
gəlmişkən, dahi öndər hələ
hakimiyyətinin birinci dövründə
xalqımızın döyüş ruhunun
yaşadılması və gələcəkdə
ordu quruculuğunun inkişaf
etdirilməsində mühüm rol oynayan
Cəmşid Naxçıvanski adına
hərbi məktəbi yaratmışdı. O,
Azərbaycanın hərb tarixi, görkəmli
hərbçilərimizin həyat və fəaliyyəti
haqqında geniş biliklərə malik idi.
Bu məktəbin yaradılması sanki
gələcəyə hesablanmış bir siyasi
addım idi.
Respublikamız müstəqillik
əldə etdikdən sonra hərbi
liseyin məzunları ordumuzun
yaranmasında, vətənimizin
ərazi bütövlüyünün qorunması
uğrunda mübarizədə həmişə ön
cəbhədə olmuşlar. Birinci və İkinci
Qarabağ döyüşlərində vuruşan
Azərbaycan zabitlərinin 70 faizdən
çoxu liseyin yetirmələridir. O, hər
zaman deyirdi : “Sülh danışıqlarını
cəsarətlə apara bilmək üçün güclü
orduya malik olmaq lazımdır”.
Beləliklə, Prezident İlham
Əliyev bu ideyanı daha da inkişaf
etdirərək güclü ordu yaratdı. Elə
bir ordu ki, həm cəsarəti, həm
igidliyi, həm də humanizmi ilə
dünyada yeni bir əsgər, zabit
obrazı kimi diqqət çəkdi. Ulu öndər
deyirdi ki, möhkəm, daimi sülh
üçün müstəqil dövlətin, ölkənin
güclü ordusu olmalıdır.
Bəli, Azərbaycanın Vətən
müharibəsində əldə etdiyi
möhtəşəm qələbənin əsası son
17 il ərzində qoyulub. Dövlətimizin
başçısı bu dövrdə ordumuzun
güclənməsinə daim önəm verib,
ən müasir döyüş texnikasının
alınmasını gerçəkləşdirib. Əsgər
və zabitlərimizin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılmasını hər zaman
diqqət mərkəzində saxlayıb.
Məhz bütün bunların nəticəsi
idi ki, 44 günlük döyüşdə Silahlı
Qüvvələrimiz möhtəşəm uğurlara
imza atıb, döyüş meydanında öz
üstünlüyünü dəfələrlə sübut edib.
Ötən il Azərbaycanın əkshəmlə əməliyyatları ilə Vətən
müharibəsinə başlaması təsadüfi
deyildi. Çünki Ermənistan 30 ilə
yaxın bir dövrdə torpaqlarımızı
işğal altında saxlamaqla bərabər,
sülh prosesini də məqsədyönlü
şəkildə pozmaqda davam edirdi.
Düşmən ölkənin məqsədi işğal
ilə bağlı status-kvonu qorumaq
və həmin ərazilərin ilhaqına
nail olmaq idi. Azərbaycanın
konstruktiv mövqeyinə zidd olaraq,
Ermənistanın baş naziri bilərəkdən
danışıqlar prosesinin format
və mahiyyətini də sarsıtmağa
çalışırdı.
Dövlətimizin başçısının
qətiyyətli siyasəti Ermənistan və
onun ədalətsiz havadarlarının
acı məğlubiyyəti ilə nəticələndi,
Azərbaycan uzun illər davam
edən bu ədalətsiz siyasihərbi mübarizədən qalib çıxdı.
Azərbaycan Prezidenti müdrik
siyasəti, qətiyyəti ilə statuskvonu dəyişdirdi, təmas xəttini
darmadağın etdi. Haqq işində
Azərbaycan xalqının birliyi,
qalib Prezidentinə və qəhrəman

P

Azərbaycan Ordusuna inamı
bu tarixi qələbəni reallaşdırdı.
Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olduğunu bir daha
təsdiq etdi.
ətən Müharibəsi
dövründə Prezident
İlham Əliyev bir
çox nüfuzlu xarici media
nümayəndələrinə müsahibələr
verərək Azərbaycanın haqlı
mövqeyini dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırdı və Ermənistanın
yalanlarını ifşa etdi. Bir sıra
təxribat xarakterli suallara
məharətlə cavab verən ölkə
rəhbəri bir daha özünün siyasidiplomatik bacarığını nümayiş
etdirdi. Azərbaycan Prezidentinin
çıxışları, müsahibələri
Azərbaycanın haqq səsinin dünya
ictimaiyətinə çatdırılmasında
və erməni yalanlarının ifşa
edilməsində mühüm rol oynadı.
Beləliklə, Azərbaycan
və Rusiya prezidentləri və
Ermənistanın baş naziri tərəfindən
ötən il noyabrın 10-da üçtərəfli
bəyanatın imzalanması ilə
münaqişə başa çatdı. Ermənistan
kapitulyasiya aktını imzalamağa
məcbur oldu. Həmin bəyanatla
Azərbaycanın işğalda olan digər
əraziləri də azad edildi. Beləliklə,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi hərbi-siyasi
yolla həll olundu.
İşğal edilmiş torpaqların azad
edilməsi Azərbaycanı beynəlxalq
münasibətlər sistemində regionun
aparıcı siyasi və hərbi gücü kimi
təsbit etdi. İşğalın sona çatması
regionda yeni geosiyasi reallıqlar
yaratmaqla bölgədəki bütün
xalqların sülh, əmin-amanlıq,
inkişaf və iqtisadi rifahı üçün yeni
imkanları şərtləndirdi. Prezident
İlham Əliyev ötən il dekabrın
18-də Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
zirvə görüşündə regionda artıq
yeni reallıq yarandığını bildirdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın
Qarabağı bərpa edəcəyini,
dirçəldəcəyini və dünyanın ən
inkişaf etmiş regionlarından
birinə çevirəcəyini vurğuladı.
Prezident İlham Əliyev işğal
nəticəsində vurulmuş ziyanın
həcminin dəyərləndirilməsi üçün
Azərbaycanın müvafiq fəaliyyət
apararaq Ermənistan tərəfindən
dəymiş ziyana görə kompensasiya
tələb edəcəyini də diqqətə
çatdırdı.
Burada mühüm bir məsələni
də xüsusi vurğulamaq istərdim.
Gənclərin vətənpərvər,
azərbaycançılıq ideologiyasına
sadiq yetişdirilməsində ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
gənclər siyasəti son 18 il ərzində
prioritet istiqamət kimi diqqətdə
saxlanılıb. Məhz bunun nəticəsidir
ki, Vətən müharibəsində parlaq
qələbəmiz torpağa, Vətənə,
dövlətə sonsuz sevgilərlə bağlı
olan gənclərimizin şücaəti,
qəhrəmanlığı ilə əldə edilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev aprelin 26-da Zəngilan
rayonunda səfərdə olarkən, bu
barədə deyib: “...Ermənilərin
aləmində əsas ümidverici
amil o idi ki, bizim camaat bu
yerləri unudacaq, yaşlı camaat
unudacaq, sonra vaxt keçəcək
yaşlı camaat təbii olaraq həyatdan
gedəcək. Gənclər, başqa şəraitdə
böyüyüb başa çatan insanlar
isə heç vaxt buraya qayıtmaq
istəməyəcəklər. Bax, bu, onların
böyük səhvi idi. Çünki biz qəlbində
güclü Vətən sevgisi olan bir gənc
nəsil tərbiyə edib yetişdirdik...”.
Qeyd edim ki, bu gün ulu
öndərin yürütdüyü dövlət gənclər
siyasəti Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Bunun nəticəsində Azərbaycan
gəncliyi öz parlaq dövrünü
yaşayır və dövlətimizin başçısının
ətrafında sıx birləşməklə
ümummilli liderin əsasını qoyduğu
uğurlu siyasəti fəal dəstəkləyir.
Beləliklə, istər ümummilli
liderin hakimiyyəti dönəmində,
istərsə də onun layiqli varisi
möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyi illərində əldə edilən
uğurlar Heydər Əliyevin dövrün
çağırışına cavab verən, zamanı
qabaqlayan dahi şəxsiyyət
olmasını sübuta yetirir. Bəli, onun
fəaliyyəti sabaha, bügünümüzə
ünvanlanmışdı. Ona görə də
Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının yaddaşında qurucu və
xilaskar dövlət xadimi, ümummilli
lider və xalq məhəbbətini qazanan
ulu öndər kimi qalıb. Xalqımızın
tarixi taleyində, mənəvi, siyasi
və ictimai həyatında, dövlət
quruculuğunda onun qədər
misilsiz xidmətlər göstərən ikinci
dövlət başçısı və siyasi lider
tapmaq mümkün deyil.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin təkcə Azərbaycanın
deyil, həm də dünyanın nadir
və bənzərsiz şəxsiyyətlərindən
biri olaraq əziz xatirəsi hər
bir azərbaycanlının, hər bir
soydaşımızın qəlbində əbədi
yaşayır və yaşayacaq.

V

Elşad ABBASOV,
“Embawood” şirkətinin
Baş direktoru
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Tanınmış siyasi xadimlərin, politoloqların yekdil rəyinə görə, respublikamızın ictimai-
siyasi, milli-mədəni həyatında Heydər Əliyev fenomeninin rolu ölçüyəgəlməzdir.
Siyasi mübarizə müstəvisində, idarəetmə təcrübəsində, xarici siyasət kursunda tarixi
keçmişə, mənəvi dəyərlərə, beynəlxalq hüquqa Heydər Əliyev qədər müdrikcəsinə istinad
edən hansısa şəxsiyyəti nümunə göstərmək çətindir. Tarix onun üçün hər zaman mənəvi
zənginlik məktəbi olubdur. Tarixi kifayət qədər peşəkarcasına bilməsi və fədakar fəaliyyəti
sayəsində Heydər Əliyev tarixi yaradan şəxsiyyətlər sırasına yüksəlib.
Dünyanın əksər ölkələrində milli siyasət uzun illər ərzində diqqətdən kənarda qalıb. Milli
siyasət dedikdə, çox vaxt etnik tərkibi rəngarəng və zəngin olan ölkələrdə millətlərarası
münasibətlərin məqsədyönlü tənzimlənməsi başa düşülür. Halbuki milli siyasətin çərçivəsi
millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi anlayışından çox-çox genişdir.

cənuba və qərbdən şərqə
gəzmişdi. Dəfələrlə ölkənin
müxtəlif ərazilərindəki ekstremal şəraitlə üzləşməli olmuşdu. Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini respublikalarda
şəraiti diqqətlə öyrənir, onların
problemlərini araşdırır, sosial-iqtisadi problemlərin həlli yolunda
konkret kömək göstərir, kütlələrlə
beynəlmiləl iş təcrübəsini yayır
və Siyasi Büroda dəfələrlə milli
məsələlərlə bağlı strateji ideya-

müsəlman idi. Qorbaçov açıqca
bəyan edirdi: "Hər bir halda o
vəzifədə slavyan olmalıdır".
Moskva dövründən sonra
müstəqil Azərbaycanda da Heydər
Əliyev beynəlmiləlçilik ruhunu
və milli azlıqlara diqqəti müdafiə
edirdi. Azərbaycan əhalisinin
tərkibində 20-dən çox xalq, milli
azlıq, etnik qrup yaşayır ki, onlar
da müxtəlif dil qruplarına aiddirlər.
Bu ölkədə elə milli azlıq vardır ki,
sayca cəmi bir neçə min nəfəri

dil və adətlərini inkişaf etdirə
bilərlər. Onlar heç bir dini və
milli ayrı-seçkiliyə məruz qalmırlar. Azərbaycanda üç əsas dini
cərəyan - İslam, xristianlıq və iudaizm qarşılıqlı hörmət şəraitində
fəaliyyət göstərir.
Misal üçün Qəbələ rayonunda
azsaylı udi xalqı yaşayır. Onların
öz həyat tərzi və tarixləri vardır.
Bu millətin nümayəndələri deyirlər:
"Tanrı özü dualarımızı eşidərək
Heydər Əliyevi bizə göndərmişdir.

konfransında Heydər Əliyev demişdi: "Azərbaycandakı ruslar
mənim dostlarımdır..." Bu sözlər
Azərbaycanda yaşayan hər bir
millətə aid edilə bilər. Ruslara
gəldikdə isə, həyati misallar bunu
təsdiq edir. Ölkələrimizin bütün
tarixi boyu ilk dəfə olaraq Rus
Provaslav Kilsəsinin rəhbəri,
Moskva və Ümumrusiya Partiarxı
II Aleksi Azərbaycana səfər etdi.
Bu tarixi səfər bir daha təsdiq edir
ki, Azərbaycan Prezidenti respubli-

lar verirdi. Sonralar bu, ona Baş
katib M.S.Qorbaçovun fəaliyyətini
qiymətləndirmək imkanı verirdi:
"Millətlərarası siyasətdə yol verilən
çox ciddi səhvlər bir sıra respublikalarda faciəli vəziyyətə gətirib
çıxardı. Alma-Ata, Tbilisi, Fərqanə,
Bakı, Yeni Uzen, Öş, Pribaltika respublikalarında baş verən
hadisələr respublikaların suveren
hüquqlarına qarşı atılan addımlar
ilə bağlı idi."
Kim bilir, əgər Sov.İKP MK
Siyasi Bürosu o zamanlar Heydər
Əliyevin məsləhətlərinə diqqətlə
yanaşsaydı, onun təcrübəsindən
yararlansaydı hadisələr tamam
başqa istiqamətdə cərəyan edərdi.
Bunun əvəzində isə o, siyasi
həyatdan təcrid olundu. Qorbaçovun əlaltılari onu təqib etməyə
başladılar və hər vəchlə Bakıda
fəaliyyət göstərməsinə mane
oldular.
Heydər Əliyev və Mixail
Qorbaçov – bunlar siyasi
mübarizə meydanında yalnız
milli və dini əksqütblər deyildilər.
Bu əksqiitblülük professional
xarakterə malik idi. Qorbaçov
zəif iradəli və qorxaq idi. O,
məsuliyyətdən qaçmağı bacaran,
işləyənlərin arxasında gizlənən
birisi idi. Heydər Əliyev isə həqiqi
lider, ağıllı, praqmatik, nüfuzlu,
ruhən güclü şəxsiyyət idi. Bunu
Qorbaçov hiss etməyə bilməzdi.
Əgər bu iki insanın
keyfiyyətlərini müqayisə etsək,
açıq demək lazımdır ki, Heydər
Əliyevin fundamental təfəkkürü,
insana qayğıkeş münasibəti və
digər əxlaqi keyfiyyətləri Qorbaçov
üçün əlçatmaz idi.
əgər Heydər Əliyev
dostlarını milli
əlamətlərə görəmi seçirdi? Heç vaxt! MDB ərazilərində
onun yüzlərlə, minlərlə dostu,
həmfikiri və tərəfdarı vardı, indi
də vardır ki, bu gün də onlar
Heydər Əliyevlə bu münasibətdən
məmnun olduqlarını bildirirlər.
Məgər Heydər Əliyev kadrları milli
tərkibə görəmi seçirdi? Yox! Onun
üçün başlıca meyar professionallıq, işə sədaqət və işgüzarlıq idi.
Bu isə Qorbaçovun kadr siyasəti
ilə daban-dabana zidd idi.
Y.Andropovun vəfatından sonra hakimiyyət uğrunda mübarizə
başladı. Baş katib vəzifəsi üçün
müxtəlif kadrların adı səslənirdi.
Siyasi Büronun bəzi üzvləri
bu vəzifəyə Heydər Əliyevin
gəlməsini istəyirdi. Lakin ona qarşı
Qorbaçovun irəli sürdüyü əsas
arqument milliyyət məsələsi ilə
bağlı oldu.
Heydər Əliyev Siyasi
Büroda yeganə azərbaycanlı və

birləşdirir və kompakt olaraq
yalnız bu ölkədə yaşayır. Bu
etnik qruplardan hər hansı birinin
itirilməsi, əslində, bütün bəşəriyyət
üçün əvəzsiz itki olardı. Belə bir
təhlükə onlar üçün Azərbaycanda
varmı? Bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar öz sənədlərində qeyd
edirlər ki, azərbaycanlıların onlarla
bərabər bir torpaqda yaşayan
xalqlara qarşı tolerantlığı etalon
hesab edilə bilər. Həqiqətən də,
bu xalqa məxsus olan mehriban
qonşuluq, dini və etnik tolerantlığı davam etdirməklə mövcud
hakimiyyət dillərin, dinlərin, etnik
psixologiyaları, ənənələrin inkişafına həmişə böyük önəm vermişdir. Bu gün Azərbaycan radio
verilişlərinin ləzgi, talış, kürd, gürcü və digər dillərdə səslənməsi,
tat, ləzgi, udi, xınalıq və digər
dillərdə dərsliklərin çap edilməsi
dövlətin Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların hüquqlarının
qorunması sahəsində ardıcıl və
məqsədyönlü siyasətinin davam
etdiyini təsdiqləyir.
Respublikanın müxtəlif rayonlarında kompakt yaşayan azlıqların öz dillərində təhsil alması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Udi, talış,
ləzgi, tat məktəblərində I-IV siniflər
üzrə dərslər milli dillərdə keçirilir.
Təqdirəlayiq haldır ki, milli azlıqlar
tərəfindən yaradılmış mədəniyyət
mərkəzləri dövlət tərəfindən
müdafiə olunur.
Ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı demokratik
dəyişikliklər Azərbaycanda
yaşayan azsaylı xalqlara olan
marağın artmasına şərait yaradır.
İnsan hüquqlarının müdafiəsi,
müxtəlif etnos və etnik qrupların
saxlanılması yalnız elmi deyil,
həmçinin siyasi əhəmiyyət daşıyır.
Dövlətin milli siyasəti yalnız ayrıayrı etnos və xalqlara deyii, milli
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün ölkə vətəndaşlarının
həyatının bütün sahələrində
bərabərhüquqlu inkişafına xidmət
edir.
u gün Quba rayonu
ərazisində yerləşən
Xınalıq, Buduq, Qrız,
Xapıt kimi, Qəbələ rayonundakı
Nic kimi, İsmayıllı rayonundakı
Lahıc və İvanovka kimi, Zaqatala
rayonundakı Katex və Əliabad
kimi, Lerik rayonundakı Qosmolyan kimi azsaylı xalqların yaşayış
məskənləri açıq səma altında
etnoqrafıq muzeylərə və turist
marşrutlarına çevrilə bilər.
Azərbaycan çoxmillətli
ölkədir. Burada hətta ən azsaylı
millətlərin nümayəndələri belə
icmalarda birləşə, öz mədəniyyət,

İndi biz özümüzü azad və sərbəst
hiss edirik".
Bu gün Azərbaycanda ölkənin
bütün milli spektrlərini birləşdirən
çoxsaylı təşkilat və cəmiyyətlər
mövcuddur. Rus icması, Ukrayna,
ləzgi, avar, yəhudi, tatar, lak və
digər mədəni mərkəzlər fəaliyyət
göstərir. Onların hər biri öz
mədəniyyətini, həyat tərzini qoruyub saxlamaq və inkişaf etdirmək
üçün bərabər imkanlara malikdir.
Kompakt yaşayış məskənlərində
ana dilində dərslər keçirilir,
qəzetlər buraxılır, radio və televiziyada efir vaxtları ayrılır.
Bu təşkilatların içərisində Rus
icması daha böyükdür. Tarixən iki
xalq - ruslar və azərbaycanlılar
və ruslar bir-birinə mehriban
münasiət bəsləmişlər. Vaxtı ilə Rusiyadan Azərbaycana köçürülən
ruslar bu ərazidə məskunlaşaraq,
özlərinə yeni vətən qazanmışlar.
Ruslar böyük bir xalq kimi
köçürülmə hərəkatı ilə şərqdə
Sakit okeana, cənubda isə TyanŞana qədər bir əraziyə yayılmışlar.
Rusların Zaqafqaziyaya, xüsusilə
də Azərbaycana köçürülməsi də
böyük fəallıqla həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan ərazisində ilk rus
yaşayış məskənləri XIX əsrin
30-cu illərində meydana gəlmişdir.
Bunlar əsasən çar hökuməti
tərəfindən sürgün edilmiş və ya
Rusiyanın cənub vilayətlərindən
könüllü olaraq köçüb gəlmiş malokanlar, duxoborlar, subbotniklər
idilər.
İcmaların bütünlüklə
köçürülməsinə Azərbacandakı
şərait imkan yaradırdı. Burada
həmişə qonağa böyük hörmət,
"əcnəbilərə", başqa təriqətdən
olanlara isə təəccüb doğuracaq
tolerantlıq olmuşdur.
Azərbaycan ərazisində bu
gün də rusların kompakt yaşayış məskənləri qorunmaqdadır.
Onlardan ən böyüyü İsmayıllı
rayonundakı İvanovka kəndidir ki,
burada 3 min nəfərdən artıq rus
yaşayır. Nikitinin adını daşıyan və
V.İ Novoselçevin rəhbərlik etdiyi
kolxoz isə respublikadakı ən stabil
təsərrüfat olaraq qalır.
Ruslar Azərbaycan millətinin
tərkib hissəsi kimi iqtisadiyyata,
dövlətçiliyə, elmə, mədəniyyətə və
təhsilə sanballı töhfələr vermişlər.
Bakı neftçisi Nikolay Konstantinoviç Baybakovun həyatı buna bariz
nümunədir. Vaxtı ilə o, Azərbaycan
neft kompleksində rəhbər
vəzifələrdən birini tutmuş, Neft
Sənayesi Xalq Komissarı, sonra
isə SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin
sədri olmuşdur.
MDB sammitlərinin birinin
yekunları barədə keçirilən mətbuat

kada yaşayan rus vətəndaşlarına,
pravoslav xristianlara necə böyük
diqqət və qayğı göstərirdi.
Rus mədəniyyətinin və rus
dilinin qorunması, Rusiya televiziyası və ORT- nin tam gücü ilə
yayılması, məktəblərdə rus dilində
dərslərin tədris olunması, Bakı
Slavyan Universiteti kimi unikal
tədris müəssisəsinin yaradılması,
rus dilində qəzet və jurnalların
nəşri, Bakı şəhərində A.S.Puşkinin
abidəsinin ucaldılması və digər
tədbirlər, bütövlükdə Prezidentin
demokratik cəmiyyət quruculuğundakı səmərəli milli siyasətini bir
daha təsdiq edir.
Heydər Əliyevə Azərbaycanda
normal həyatı bərqərar etmək,
millətlərarası sülhə nail olmaq,
sosial-iqtisadi inkişafı təmin
etmək, xalqlar və ölkələrarası
münasibətləri tənzimləmək nəsib
oldu. Başqaları buna nail ola
bilmədi. Heydər Əliyev isə bacardı. Buna görə də xalq ona dahi
beynəlmiləlçi, müsəlman dünyasının lideri, "Qafqazın ağsaqqalı"
adlarını verdi.
uslar da daxil olmaqla,
müxtəlif millətlərdən olan
Azərbaycan vətəndaşları
Prezident İlham Heydər oğlu
Əliyevə dərin hörmət və ehtiramla inanırlar. Azərbaycan xalqı
Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın da fəaliyyətinə
səmimi qəlbdən yanaşır və
yüksək dəyərləndirir, ən əsası öz
dövləti ilə qürur duyur. Dini, milli
məsubiyyətindən asılı olmayaraq başqa din nümayəndələrinə,
milliyətlərinə qarşılıqlı hörmət və
sevgi bəsləyərək birgə xoşbəxt
yaşayırlar.
Azərbaycan bizim doğma
torpağımız, Vətənimizdir. Məhz
ona görə də rus gəncləri, digər
millətlərdən olan gənclər kimi,
birinci Qarabağ müharibəsində
olduğu kimi, ikinci Vətən
müharibəsində də azərbaycanlı
qardaşları ilə çiyin-çiyinə, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi uğrunda canlarından,
qanlarından keçərək xalqın
gələcək xoşbəxt müqəddaratını
tarixə qızıl hərflərlə yazdılar. Ali
Baş Komandanın “dəmir yumruğ”u
ətrafında toplanaraq, tarixi torpaqlarımızı bərpa etdilər. Prezidentimiz, Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyev ulu öndərin məzarını
ziyarət edərkən qürurla dedi:
Mən xoşbəxtəm ki, ata vəsiyyətini
yerinə yetirdim!

Heydər Əliyev və
milli siyasət
Azərbaycanda tarixən milli
maraqlara xüsusi diqqət yetirilib.
Milli maraqlar anlayışının tarixi
kontekstdə şərti işlədildiyi aydındır, insan toplumlarının inkişaf
prosesinin klassik təsnifatını
(etnos, xalq, millət) əsas götürsək,
deyə bilərik ki, hər bir mərhələnin
özünəməxsus kompleks maraqları
olubdur.
Qafqazda sabit hakimiyyətə
həmişə böyük hörmət olmuşdur. Məğrur xalqları idarə etmək
o qədər də asan deyil. Ciddi
dəyişikliklər dövründə belə xalqların lideri olmaq isə ikiqat məsuliyyət
tələb edir. Bu mənada yeni tarixdə
öz xalqını parçalanmaqdan,
əsarətdən, zülmdən və qardaş qırğınından qoruya bilən liderlər daha
böyük maraq doğururlar.
ovet dönəmində on üç
ilədək Azərbaycana çox
böyük uğurla rəhbərlik
etmiş Heydər Əliyev fenomenal
qabiliyyətin sahibi kimi Moskvaya rəhbər işə – SSRİ Nazirlər
Soveti Sədrinin birinci müavini
vəzifəsinə dəvət olundu. Heydər
Əlirza oğluna orada nəhəng
dövlətin ən aparıcı sahələrinin
idarə edilməsi həvalə olundu. O,
bu çətinliyin də öhdəsindən bacarıqla gəldi. Lakin Mixail Qorbaçovun rəhbərliyi dövründə Heydər
Əliyevə qarşı qısqanclıq meyilləri
güclənməyə başladı. Ulu öndər
ərizə yazaraq pensiyaya çıxdı.
Vətənə qayıtdı və on il müstəqil
Azərbaycan Respublikasına
rəhbərlik etdi. Tarix baxımından
on il uzun müddət deyil. Lakin bu
müddət böyük şanlı yolun ilk addımıdır. Azərbaycan və bütünlükdə
Qafqaz yüzilliklərlə yaşı olan
əzəmətli bir çinara bənzər məhz
belə bir liderə ehtiyac duyurdu və
o, taleyin qisməti ilə hakimiyyətə
gəldi.
Heydər Əliyev Qafqaz üçün
son dərəcə ağır bir zamanda
hakimiyyətə gələrək elə işlər görə
bildi ki, bunu heç kim bacarmazdı: müharibəni dayandırdı,
insan qanı axıdılmasının qarşısını aldı, ləyaqət hissini və digər
milli dəyərləri insanların özlərinə
qaytardı.
O, taleyin və zamanın hökmü ilə tarixin yeni mərhələsində
bütün çətinliklərə səbr və təmkinlə
qalib gəlməyi bacaran bir insan, ləyaqətli lider idi. XX əsrdə,
məncə, bu məqama liderlərdən
heç kəs yüksələ bilməmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə
Novruz bayramı münasibətilə
görüşlərin birində ulu öndər
çıxışında demişdir: “Gün gələcək
biz bu bayramı, Şuşada, Laçında,
Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə,
Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda keçirəcəyik. Əminəm ki, bu,
belə olacaqdır...”
Tanrı ona böyük müdriklik və
unikal hafizə bəxş etmişdi. Heydər
Əliyevi tez-tez bu və ya digər dünya siyasətçiləri müqayisə edirlər.
Lakin o, heç kəsə bənzəmirdi.
Bir dəfə Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna Türkiyə rəhbərliyi adından
Bolqarıstan hakimiyyət orqanlarının türklərin ad və soyadlarının
zorla dəyişdirilməsi ilə bağlı etiraz
məktubu daxil olmuşdu. Siyasi Büroda məktubu oxuyan M.Qorbaçov
deyir: "Bu Bolqarıstanın daxili
işidir və biz müstəqil dövlətin
daxili işlərinə qarışa bilmərik"
və gündəlikdə duran digər
məsələlərin müzakirəsinə keçmək
istəyir. Heydər Əliyev bu fikrə qarşı çıxır və deyir: "Macarıstan və
Çexoslavakiyadakı hadisələri biz
onların daxili işləri hesab etmədik.
Söhbət bolqar türklərinə qarşı
zorakılıqdan getdikdə isə biz,
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nədənsə, bunu "onların daxili işi"
hesab etdik. Belə bir ikili standart
bizə yaraşarmı?"
eydər Əliyev ölkə
üçün son dərəcə
ağır bir zamanda hakimiyyətə gələrək, on il
Azərbaycana rəhbərlik etdi. Onun
siyasi təcrübəsi və müdrikliyi
müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş
ölkə üçün hava-su kimi lazım idi.
Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə
olarkən yaşadığımız həyəcanlı
dövrlər unudulmayıb. Ölkədən
böyük axın var idi, azərbaycanlılar,
ruslar, ukraynalılar, yəhudilər,
ləzgilər, avarlar köçürdülər.
Azərbaycanda sabitlik pozulmuş,
qeyri-müəyyənlik hökm sürürdü.
Cəmi bir neçə ildən sonra hər
şey dəyişdi. 1995-ci il. 500-dən
artıq ailə Azərbaycana qayıtdı. Budur, keçmiş hərbiçi V.Şatskonun
məktubundan bir parça: "Hörmətli
Heydər Əliyev, biz ailəliklə ömrümüzün ən yaxşı illərini Bakıda
yaşamışıq, Azərbaycanı və onun
mehriban xalqını sevmişik. Ona
görə bu ölkəni tərk etmişdik ki,
sabaha inam itmişdi, qorxu və
ümidsizlik hakim idi. Biz qayıtmaq istəyirik, ona görə ki, indi Siz
Prezidentsiniz. Siz bizim evin sahibisiniz. Və biz Sizinlə birlikdə yeni,
çoxmillətli Azərbaycanı qurmaqla
xoşbəxt olacağıq...”
Zənnimcə bu məktubda
Azərbaycanın o zamankı taleyi öz əksini tapıb. Geri dönən
ailələr – sabitlik və inamın simvolu, həmçinin Prezidentə və onun
siyasətinə inamın təzahürü idi.
Azərbaycanın taleyinin həll
edildiyi bir zamanda Heydər
Əliyev çıxış edərək milli birlik
ideyasını irəli sürdü. O, hesab
edirdi ki, yalnız bu yolla ölkəni
böhrandan çıxarmaq mümkündür.
Onun səmimiyyətinə milyonlarla vətəndaş əmin idi. Onlar
Heydər Əliyevi hələ Sovetlər
dövründən dahi beynəlmiləlçi kimi
tanıyırdılar. Həmin dövrdə milli
problemlər də meydana gəlirdi
və millətlərarası sülhü pozmağa
çalışan qüvvələr də var idi. Lakin
Heydər Əliyev gərginliyi azaltmaq
üçün düzgün vasitələr tapırdı.
Respublikaların rəhbərləri onun
müdrik məsləhətlərinə qulaq asar
və təşəbbüslərinə qoşulardılar.
Özünə inamın gücü, qabiliyyəti,
digər millətlərə mənsub insanlara
hörmət və məhəbbəti ilə o, ən
mürəkkəb problemləri belə həll
edə bilirdi.
Lakin Ermənistan və
Azərbaycanın münasibətləri
millətlərarası sülhün pozulmasına
təhlükə olaraq qalırdı. Qarabağ
probleminin ortaya atılması böyük
partlayış üçün nüvə idi. Bu partlayış bir neçə dəfə faciələrə gətirib
çıxarmışdı.
ələ 1969-cu ilin iyulunda Azərbaycanın
rəhbəri seçilən Heydər
Əliyev süni problemə çevrilmiş bu
məsələnin həlli ilə ciddi surətdə
məşğul olmağa başladı. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
iqtisadiyatı sürətlə inkişaf etməyə
başladı. Orada böyük sənaye
müəssisələri tikildi, üç dildə –
Azərbaycan, erməni və rus
dillərində tədris olunmaqla Pedaqoji İnstitut açıldı, sosial-mədəni
sferaya lazımi diqqət yetirildi…
Mədəni əlaqələr fəal inkişaf edirdi. İki qonşu respublikanın elm və mədəniyyət
nümayəndələrinin görüşləri,
festivalları keçirilirdi. Məhz bu
illərdə Azərbaycan incəsənət
xadimlərinin Ermənistanın idman meydançalarında böyük
konsertləri təşkil olundu. Heydər
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Əliyevin Ermənistanın zavod və
fabriklərində fəhlələrlə, tarlalarda
kolxozçularla, alimlərlə görüşləri
keçirildi. Ona qulaq asır, hörmət
edir və qiymətləndirirdilər.
Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi illər ərzində
Ermənistandakı heç bir siyasi
qüvvə Qarabağ kartını oynatmaqla məqsədinə nail ola bilmədi.
Yalan və ya uydurmalarla onlar
bir metr də olsun torpağı zəbt edə
bilmədilər. Axı əvvəlki onilliklər
ərzində onlar buna nail ola
bilmişdilər. 1918-ci ildən başlayaraq Ermənistana 30 min kvadratkilometr Azərbaycan ərazisi
verilmişdi. Bütün bunlar Heydər
Əliyevə qədər və ya ondan sonra
mümkün olmuşdu.
Heydər Əliyevin Moskvada işləyərkən Zaqafqaziya
xalqları arasında beynəlmiləl
tərbiyə sahəsindəki məhsuldar
fəaliyyəti də diqqəti cəlb edirdi.
Ermənistanın şovinist ideoloqlarının Qarabağ mövzusunu açıq
şəkildə qaldırmağa cəsarətləri
çatmırdı. Yalnız Heydər Əliyev
Sov. İKP MK Siyasi Bürosundan
gedəndən bir neçə gün sonra
akademik Aqanbekyanın fitnəkar
bəyanatı meydana çıxdı. İfrat
millətçilər Qarabağ kartından açıq
şəkildə istifadə etməyə başladılar.
Hətta, Qarabağ qırğını başlananda da sonra belə, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri işləyən Heydər Əliyev
milli siyasətdə öz prinsiplərini
dəyişmədi. O, şəxsi nüfuzu hesabına Naxçıvanı xilas edə, ərazisini
qoruya bildi, Ermənistanla sərhəd
boyunca atəşkəsə nail oldu.
Erməni hərbi hissələrində qulluq
edən zabitlərdən biri sərhəddəki
mübahisəli məsələlərlə əlaqədar
hərbçilərin növbəti görüşündə
demişdi: “Cəbhənin digər
istiqamətlərində əsl müharibə
gedir. Burada isə biz sizinlə
sülhdəyik. Əgər bizim də belə bir
ağsaqqalımız olsaydı, yəqin ki,
bir-birimizə güllə atmaq əvəzinə,
ümumi dil tapardıq".
Heydər Əliyevin
beynəlmiləlçiliyinin köklərini onun
həyatında, Azərbaycanın tarixində
və tərbiyəvi mühitində axtarmaq
lazımdır. Tarixən Azərbaycan öz
qonaqpərvərliyi, müxtəlif dinlərə
tolerant münasibəti ilə digər xalqların adət-ənənələrinə hörməti ilə
seçilib. Heydər Əlirza oğlu, belə
bir atmosferdə böyümüşdü.
Moskvada Heydər Əliyevlə bir
yerdə işləmək şərəfinə nail olmuş
hər bir şəxs daxili razılıq hissi ilə
o dövrü xatırlayır. Ona hər yerdə
– uzaq Sibirdə və Özbəkistanda,
Ukraynada və Moldovada, Latviya
və Estoniyada… böyük hörmət var
idi. Sov.İKP MK. Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini işləyən
Heydər Əliyev harada olursa-olsun, hansı problemi həll edirsəetsin, hər yerdə onu sadə xalq və
rəhbərlik böyük hörmətlə qarşılayırdı. İnsanları özünə cəlb etmək
bacarığına malik bu insan milli
xüsusiyyətlərə hörmətlə yanaşırdı.
O, öz işini yaxşı bilirdi.
Heydər Əliyev nəhəng bir
ölkənin mühüm sosial-iqtisadi
kompleksinə rəhbərlik edirdi. O,
15 İttifaq nazirliklərinin kuratoru
olmaqla bərabər, Baykal-Amur
Magistralı kimi, əsrin tikintisinə
cavab verir, səhiyyə, təhsil,
mədəniyyət sahələrindəki proqramları təkmilləşdirib icra edirdi.
Onun işi hər yerdə uğurla alınır və
hər yerdə həmfikirləri olurdu.
oskvada işləyərkən
Heydər Əliyev Sovet
İttifaqını şimaldan
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Mixail ZABELIN,
Yeni Azərbaycan Partiyası
İdarə Həyətinin üzvü,
Milli Məclisin deputatı
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Müstəqil Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf modeli
Heydər Əliyev bütün zamanlarda, bütün dövrlərdə
Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi, dönməz olmasında,
iqtisadi potensialının möhkəmlənməsində, bölgədə
və dünyada nüfuzunun artmasında onun müstəsna
xidmətləri var. Hazırda bu siyasət davam etdirilir.
Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, ancaq onun
siyasəti yaşayır, onun qurduğu müstəqil Azərbaycan
yaşayacaqdır.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı olmaqla yanaşı,
həm də bu gün dünyanın ən sabit və sürətlə inkişaf edən güclü iqtisadiyyatının qurucusudur. Məhz ulu öndərin 90-cı illərin ortalarında təməlini qoyduğu güclü sosial-iqtisadi baza bu
gün Azərbaycan xalqının yüksək rifahına, onun parlaq gələcəyinə xidmət edir.
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin
xidmətləri misilsizdir. Xalqımızın böyük oğlu 1969–1982-ci illərdə respublikaya rəhbərlik
edərkən sovet rejiminin olduqca sərt xarakterinə baxmayaraq, Azərbaycanın milli maraqlarını maksimum təmin etməyə çalışmış, hərtərəfli inkişafın özülünü təşkil edən milli
iqtisadiyyatın formalaşması üçün kompleks tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu məqsədyönlü,
Vətənini gələcək suverenliyinə hesablanmış siyasətin uğurla gerçəkləşdirilməsi
nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə keçmiş SSRİ-nin ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevrilmişdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, İttifaq dövləti süqut edərkən iqtisadiyyatı yüksək gəlirlə işləyən, müstəqil yaşamaq imkanı olan 3 respublikadan biri məhz
Azərbaycan olmuşdur.
Dünya miqyaslı siyasət və
dövlət xadimi Heydər Əliyev
müstəqilliyin ilk addımlarında –
1993-cü ilin böhranlı yayında
məhvolma təhlükəsi ilə üzləşmiş
ölkəni xilas etmək üçün xalqın
harayına səs verərək hakimiyyətə
Qayıdışından sonra da gələcək
uğurların təməllərini iqtisadi
sferada formalaşdırmağa
başlamışdır. Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu
ölkəmizin gələcək inkişaf kursunu
böyük uzaqgörənliklə ifadə
etmişdir: “Bir Prezident kimi mən
Azərbaycanın iqtisadiyyatında
dövlət siyasətini artıq müəyyən
etmişəm. Bu, islahatlar yoludur,
islahatlar vasitəsilə istehsalın
artırılması, inkişaf etdirilməsi,
mülkiyyətin özəlləşdirilməsi, özəl
bölmənin inkişafına geniş yer
verilməsi, bazar iqtisadiyyatı,
insanlara sərbəstlik verilməsi,
sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa
şərait yaradılmasıdır. Bu, dövlət
siyasətimizin əsas prinsipləridir”.
Ulu öndərin gərgin fəaliyyəti və
qətiyyəti sayəsində ölkədə hərbisiyasi böhran sovuşdurulduqdan
və sabitlik bərpa edildikdən
sonra müstəqil Azərbaycanın
uzunmüddətli, dinamik və
hərtərəfli inkişafını təmin edəcək
kompleks inkişaf proqramlarının
icrasına başlanmışdır. Dahi
siyasət korifeyinin həyata keçirdiyi
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində
respublika iqtisadiyyatında
mühüm struktur dəyişiklikləri
aparılmış, sənaye və kənd
təsərrüfatının bütün sahələrində
inkişafa nail olunmuş, yeni sənaye
sahələri yaradılmış, istehsalla
bilavasitə bağlı olan elmi-tədqiqat
sahələrinin inkişafına diqqət
artırılmışdır.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıtması ilə bütün sahələrdə
olduğu kimi, ölkəmizin iqtisadi
həyatında da taleyüklü
dəyişikliklərin əsası qoyuldu.
Azərbaycan dövlətini və ölkə
iqtisadiyyatını labüd fəlakətdən,
hərc-mərclikdən xilas edən
Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi
yüksəlişi üçün təcili tədbirlər
görməyə başladı. Ümummilli
liderin rəhbərliyi ilə qısa
müddət ərzində ölkədə bazar
iqtisadiyyatının formalaşması
məqsədilə qanunvericilik
bazası yaradıldı, məqsədli
dövlət proqramları qəbul edildi,
institusional islahatlar aparıldı,
mülkiyyət münasibətlərində
köklü dəyişikliklər edilməsi
üçün müvafiq addımlar atıldı.
Dahi siyasətçi Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
strategiyanın əsasını iqtisadiyyatın

inkişafına, mövcud resurslardan
səmərəli istifadəyə, dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyaya və
nəticə etibarilə vətəndaşların
rifah halının yüksəldilməsinə
hesablanan sosialyönümlü bazar
iqtisadiyyatının yaradılması təşkil
edirdi.
İqtisadi sahədə islahatların
ardıcıl və sistemli şəkildə
həyata keçirilməsi məqsədilə
ulu öndər beynəlxalq təcrübəyə
uyğun qanunvericilik bazasının
yaradılmasını təmin etdi. Milli
iqtisadi inkişaf konsepsiyamızı
yaratdı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi
dövründə iqtisadi sahələrin
tənzimlənməsi ilə bağlı 70-dən
artıq qanun qəbul edilmiş, 100dən çox fərman və sərəncam
imzalanmış, 30-a yaxın dövlət
proqramı təsdiq edilmişdir.
Beynəlxalq maliyyə institutları
ilə əlaqələr yaradıldı, onların
rəhbərləri Bakıya dəvət olundu.
Azərbaycanın o zamankı
məhdud imkanlarını nəzərə alan
Heydər Əliyev iqtisadiyyatda
ciddi dönüşə nail olmaq üçün
respublikanın malik olduğu zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarından
səmərəli istifadəni vacib hesab
edirdi. Böyük siyasət korifeyinin
ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli
inkişafı üçün neft amilindən
məharətlə istifadə etməsi, 1994-cü
ilin sentyabrında böyük təzyiqlərə
baxmayaraq “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanmasına nail olması yüksək
siyasi iradənin və qətiyyətin
təntənəsi idi. Bu saziş həmçinin,
Azərbaycanın qapılarını bütün
dünyanın üzünə açdı, bu sahədə
yeni müqavilələrin imzalanmasını
və ölkəyə investisiya qoyuluşunu
təşviq etdi.
Azərbaycan neftinin dünya
bazarlarına çıxarılması üçün
1996-cı ildə Bakı–Novorossiysk,
1999-cu ildə Bakı–Supsa ixrac
neft kəmərləri istismara verildi.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin inşasına dair
sazişin imzalanması ilə ixrac
marşrutlarının diversifikasiyasına
nail olundu. Neft-qaz sənayesi
iqtisadiyyatın digər sahələrinin
inkişafında lokomotiv rolunu
oynadı.
Düşünülmüş iqtisadi siyasət
nəticəsində makroiqtisadi
sabitliyə nail olundu və
davamlı iqtisadi artımın əsası
qoyuldu, iqtisadiyyatın bütün
sahələrində islahatlara başlanıldı,
əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində
ciddi addımlar atıldı. Ulu öndərin
müdrikliklə, məqsədyönlü
və ardıcıl şəkildə həyata
keçirdiyi qlobal, genişmiqyaslı

iqtisadi siyasət nəticəsində
neft-qaz sənayesi ilə yanaşı,
elektrotexnika, maşınqayırma,
kimya, xalçaçılıq və digər
sahələrin də inkişafı istiqamətində
mühüm tədbirlər həyata keçirildi.
Böyük strateq Heydər Əliyev
ölkənin gələcək iqtisadi inkişafının
özəl sektorla bağlı olduğunu
vurğulayırdı: “Sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, sərbəst
iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar
iqtisadiyyatının yaradılması bizim
strateji yolumuzdur”. Ulu öndərin
müəyyən etdiyi və onun rəhbərliyi
ilə uğurla həyata keçirilən
sahibkarlığın inkişafı strategiyası
özəl bölmənin inkişafına
yönəlmiş tədbirlərin sistemliliyi,
dövlət tənzimlənməsinin
liberallaşdırılması, dövlətsahibkar münasibətlərinin
institusionallaşdırılması ilə
xarakterizə edilir. Qəbul olunmuş
dövlət proqramlarının bu sahənin
inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik
və orta sahibkarlığın inkişafını
iqtisadi siyasətin prioritet
istiqamətlərindən birinə çevirdi.
Prezident Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə
sahibkarlıq infrastrukturunun
formalaşdırılması istiqamətində
mühüm addımlar atıldı,
sahibkarlara maliyyə dəstəyi və
zəruri texniki yardım (məsləhət,
informasiya və s. xidmətlər)
göstərən strukturlar formalaşdı.
Sahibkarların vergi yükünün
azaldılması istiqamətində
mənfəət və əlavə dəyər vergisinin
dərəcələri aşağı salındı, kiçik
sahibkarlıq subyektlərinə
vahid vergi tətbiq edilməyə
başlandı. Dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin qanunvericilik
bazası yaradıldı və bu sahədə
müvafiq dövlət proqramları təsdiq
olundu.
Müstəqil Azərbaycanın ali
dövlət rəhbəri kimi Heydər
Əliyevin balanslaşdırılmış xarici
siyasət kursu sayəsində tarixən
qısa müddətdə ölkə dünyanın
siyasi xəritəsində geostrateji
mövqeyini möhkəmləndirmiş,
Cənubi Qafqazın lider dövlətinə,
regionda gerçəkləşdirilən
bütün transmilli layihələrin
təşəbbüskarına və fəal
iştirakçısına çevrilmişdir.
Ulu öndərin çoxsaylı xarici
səfərləri, ikitərəfli və beynəlxalq
səviyyədə imzalanmış mühüm
saziş və sənədlər, uğurlu neft
diplomatiyası, beynəlxalq və
regional təşkilatlarla aparılan
gərgin iş ölkəmizin inkişafının
sürətləndirilməsinə mühüm
töhfəsini vermişdir. Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Birləşmiş

Millətlər Təşkilatının qurumları,
Avropa İttifaqı, İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa
Şurası, eləcə də Dünya Bankı,
Beynəlxalq Valyuta Fondu,
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf
Bankı və digər beynəlxalq
institutlarla səmərəli əməkdaşlıq
yaradılmışdır.
Beləliklə, Heydər Əliyev
strategiyasının həyata keçirilməsi
nəticəsində 1995-ci ildən
Azərbaycanda inkişafın yeni
mərhələsi– bərpa və dinamik
inkişaf dövrü başlanmışdır.
1995–2003-cü illər ərzində
ümumi daxili məhsul 90,1 faiz,
dövlət büdcəsinin gəlirləri 3,9
dəfə, ölkənin valyuta ehtiyatları
85 dəfə, sənaye məhsulunun
həcmi 22,4 faiz, kənd təsərrüfatı
istehsalı 52,8 faiz, xarici ticarət
dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda
məşğul olanların orta aylıq
əməkhaqqısı 6,2 dəfə artmış,
inflyasiya səviyyəsi 2–3 faizə
qədər endirilmişdir. Bu dövrdə
iqtisadiyyata bütün maliyyə
mənbələri hesabına 20
milyard ABŞ dolları həcmində
investisiyanın qoyulması təmin
olunmuşdur. 1993-cü ildə ölkənin
valyuta ehtiyatları 8 milyon ABŞ
dolları idisə 2003-cü ildə bu
rəqəm 39 milyard ABŞ dolları
təşkil etmişdir.
Ümummilli liderin hakimiyyətə
qayıdışı digər sahələrdə
olduğu kimi, bank sektorunun
formalaşması və inkişafında
da dönüş nöqtəsi olmuşdur.
Heydər Əliyevin birbaşa diqqət və
dəstəyi ilə bank islahatları dövlət
banklarının yenidən qurulması,
özəl bankların kapitalizasiyası
və konsolidasiyası, bank
infrastrukturunun formalaşması
istiqamətində həyata keçirilmişdir.
Prezident Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə 1993–2003cü illər ərzində görülmüş
genişmiqyaslı işlər Azərbaycanda
siçrayışlı inkişafın başlaması üçün
zəruri potensial formalaşdırmışdır.
Heydər Əliyevin adı ilə bağlı
siyasi kursu uğurla davam etdirən,
bu ideoloji baza əsasında yeni
inkişaf modelini həyata keçirən
Prezident İlham Əliyev müasir
dövlət, güclü iqtisadiyyat, yüksək
sosial rifah və mədəni cəmiyyət
qurulması istiqamətində 2003cü ildə bəyan etdiyi hədəflər
artıq günümüzün reallığına
çevrilmişdir. Bu gün dövlət başçısı
tərəfindən təsdiq olunmuş müasir
inkişaf konsepsiyası keyfiyyətcə
yeni prioritetlər müəyyən edir.
İnnovasiya əsaslı inkişaf modelinə
keçid, yüksək rəqabət qabiliyyətli
və şaxələnmiş iqtisadiyyatın
qurulması qarşıda duran ən
mühüm prioritetdir.
İqtisadiyyatın şaxələnməsi
üçün ən fundamental şərtlərdən
biri makroiqtisadi sabitlikdir.
Bunun üçün Mərkəzi Bank orta
müddətli dövrdə çevik pul və
məzənnə siyasəti yürüdür. Maliyyə
sabitliyi də Mərkəzi Bankın ən
mühüm strateji hədəflərindən
biridir. Bu mənada makro və
mikro prudensial siyasət bank
sektorunda hərarətlənmənin
sistem tənzimlənməsi və fərdi
nəzarət vasitəsilə idarə edilməsinə
yönələcəkdir.

Bank sektorunun əsas hədəfi
yaxın 10 ildə maliyyə dərinliyini
ümumi daxili məhsula nisbətdə
100 faizə çatdırmaqdan ibarət
olacaqdır. Bank biznesinin daha
da müasirləşməsi, elektronlaşması
və optimizasiyası istiqamətində
zəruri tədbirlər görüləcəkdir.
Bank filiallarının, mikromaliyyə
institutlarının regionlara
intensiv istiqamətlənməsi, kənd
bankçılığının inkişafı istiqamətində
zəruri fəaliyyət təmin ediləcəkdir.
Maliyyə dərinliyinin böyüməsində
ölkədə nağdsız hesablaşmaların
miqyasının genişləndirilməsi
mühüm rol oynayacaqdır.
Ulu öndərin ölkəmizdə ictimaisiyasi sabitliyin bərqərar olması,
bütün sahələrdə köklü islahatların
aparılması, iqtisadiyyatın,
regionların və sahibkarlığın
inkişafı sahəsində gördüyü
misilsiz işləri Prezident İlham
Əliyev yeni şəraitdə yaradıcılıqla
davam etdirir. Müasir dövrdə
başlıca strateji baxış mövcud
imkanları və resursları nəzərə
almaqla Azərbaycanda davamlı
iqtisadi artım və yüksək sosial
rifah, səmərəli dövlət idarəetməsi
və qanunun aliliyi, insanların
bütün hüquq və azadlıqlarının
tam şəkildə təmin olunması və
vətəndaş cəmiyyətinin ölkənin
ictimai həyatında fəal statusu ilə
səciyyələnən inkişaf mərhələsinə
nail olmaqdır. Azərbaycan
iqtisadi və siyasi cəhətdən inkişaf
etmiş, rəqabət qabiliyyətli ölkə
olacaqdır. Azərbaycanın ən ucqar
kəndlərində belə, vətəndaşların
rahat gündəlik həyatı üçün
lazımi bütün kommunikasiyalar
(rabitə, internet, bankxidmətləri,
kommunal xidmətlər, yollar və
sair), səhiyyə və təhsil xidmətləri
təmin ediləcəkdir.
Azərbaycan əhalinin gəlirlərinin
yüksək, işsizlik səviyyəsinin isə
minimum həddə olduğu, yüksək
dərəcədə inkişaf etmiş insan
kapitalına, mühafizə edilmiş,
sağlam ətraf mühitə və hər bir
vətəndaşı üçün geniş imkanlara
malik məkan olacaqdır. Nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrası
nəticəsində dövrün sonuna ölkədə
adambaşına düşən ÜDM-in həcmi
iki dəfədən çox artaraq 13 min
ABŞ dollarına çatdırılacaqdır.
2020-ci ilə Azərbaycanın
Dünya Bankının adambaşına
düşən Ümumi Milli Gəlir
təsnifatına görə “yuxarı orta gəlirli
ölkələr” arasında tamhüquqlu
ölkə olması və hazırda bu qrup
ölkələr sırasında yer almasının
əsas mənbəyi olan karbohidrogen
ixracından asılılığın aradan
qaldırılması, habelə BMT İnkişaf
Proqramının İnsan İnkişafı ilə
bağlı təsnifatına əsasən “yüksək
insan inkişafı” ölkələri qrupunda
üst sıralara yüksəlmişdir.
Prezident İlham Əliyevin
bəyan etdiyi kimi, hazırda
qarşıda duran ən başlıca məqsəd
Azərbaycanı inkişaf etmiş
dövlətlər səviyyəsinə çatdırmaqdır.
Bu baxımdan ölkənin inkişafının
hazırkı mərhələsində qarşıya
qoyulmuş əsas hədəflər
çoxşaxəli, innovasiya yönümlü
iqtisadiyyatın formalaşdırılması,
əhalinin rifahının davamlı
olaraq yaxşılaşdırılması,
habelə elmin, mədəniyyətin
inkişafında, ictimai həyatın bütün
istiqamətlərində yeni nailiyyətlərin
əldə olunmasıdır. Dövlət
başçısının 29 dekabr 2012-ci il
tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan 2020: gələcəyə
baxış” İnkişaf Konsepsiyası
qarşıya qoyulmuş mühüm
vəzifələrin yerinə yetirilməsində
mühüm rol oynayacaqdır. Bu
İnkişaf Konsepsiyası sosialiqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni
mərhələsində Azərbaycanın
gələcək inkişaf perspektivlərini

dərin elmi əsaslarla
müəyyənləşdirən konseptual
əhəmiyyətli sənəddir.
Azərbaycan Respublikasının
iqtisadi inkişaf baxımından
regionun lider dövlətindən
beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
sistemində yüksək rəqabət
qabiliyyətinə sahib iştirakçı
statusuna yüksəldilməsi
reallaşdırılacaqdır. Bu məqsədlə
əlverişli coğrafi mövqeyi, geniş
potensialı nəzərə alınaraq ölkənin
regionun ticarət mərkəzinə
çevrilməsi, adambaşına düşən
qeyri-neft sektoru üzrə ixrac
həcminin 1000 ABŞ dollarına
çatdırılması planlaşdırılır.
Göstərilən məqsədə çatmaq
üçün bazar iqtisadiyyatı şəraitində
sağlam rəqabəti təmin edən
səmərəli dövlət tənzimlənməsi,
enerjidən qənaətlə istifadə edən
və yüksək əlavə dəyər yaradan
ixracyönümlü iqtisadiyyata
transformasiya və sosialiqtisadi sahələrin inkişafına
kompleks yanaşma prinsipləri
rəhbər tutulacaqdır. Digər
tərəfdən, istehsal amillərinin
ümumi məhsuldarlığının artımı
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının
səmərəliliyə əsaslanan
iqtisadiyyata çevrilməsi və
innovasiyaların üstünlüyü ilə
səciyyələndirilənmərhələyə
keçidin təmin olunması hədəflənir.
İqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətinin artırılması
makroiqtisadi sabitliyin qorunması,
monetar və fiskal siyasətin
koordinasiyasının gücləndirilməsi,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
və özəl təşəbbüsün
dəstəklənməsi, maliyyə xidmətləri
bazarının inkişaf etdirilməsi,
xarici ticarət və investisiya
siyasətinin təkmilləşdirilməsi kimi
istiqamətləri özündə cəmləşdirir.
Bu dövrdə inflyasiyanın məqbul
səviyyədə saxlanılması, daha
çevik məzənnə rejiminə tədrici
keçidin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur.
Eyni zamanda, məqsədyönlü
şəkildə iqtisadiyyatın strukturunun
təkmilləşdirilməsi tədbirləri
həyata keçiriləcəkdir. Neft-qaz
sektoru və neft-kimya sənayesinin
modernləşdirilməsi, qeyri-neft
sənayesinin şaxələndirilməsi
və inkişaf etdirilməsi,
alternativ və bərpa olunan
enerji mənbələrindən istifadə
imkanlarının genişləndirilməsi,
aqrar sektorun inkişafı və ərzaq
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi,
ticarət və xidmət fəaliyyət
növlərinin genişləndirilməsi
və inkişaf etdirilməsi, xarici
ticarətin və investisiyaların
strukturunun təkmilləşdirilməsi
prioritet istiqamətlər olacaqdır.
Bu konsepsiyanın əhatə etdiyi
dövr ərzində qeyri-neft sektoru
üzrə ÜDM-in orta illik real artım
tempinin 7 faizdən yüksək olması
hədəflənir.
Hazırkı mərhələdə qarşıda
duran əsas vəzifə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsini sürətləndirmək,
neft gəlirlərinin səviyyəsindən
asılı olmayaraq qeyri-neft
sektorunun yüksək inkişaf
tempini gələcək illərdə də
qorumaq, rəqabət qabiliyyətliliyini
yüksəltmək və ixrac imkanlarını
genişləndirməkdən ibarətdir.
İxracyönümlü iqtisadi model
əsas götürülmüşdür və nəzərdə
tutulur ki, iqtisadiyyatın rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi və
strukturunun təkmilləşdirilməsi
qeyri-neft ixracının artımına
səbəb olacaqdır. Qeyri-neft
sənayesinin sürətli inkişafı ilə
yanaşı, innovasiya fəaliyyətinin
təşviqi və genişləndirilməsi ölkədə
biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın
formalaşması üçün əlverişli zəmin
yaradacaqdır.

Qarşıda duran məqsədlərə
çatmaq üçün ölkənin bütün
imkanlarından tam şəkildə istifadə
etmək, mövcud iqtisadi, sosial,
siyasi resurslardan tam səmərə
ilə yararlanmaq və ölkənin
potensialının gücləndirilməsinə
şərait yaratmaq vacib şərtdir. Bu
baxımdan enerji, nəqliyyat, tranzit
və logistika infrastrukturunun
inkişaf etdirilməsi, bölgələrin
inkişafının diqqət mərkəzində
saxlanılması, hər bir bölgənin
rəqabət üstünlükləri nəzərə
alınmaqla regional inkişaf
mərkəzlərinin formalaşdırılması,
şəhər və kənd yerlərində
infrastrukturun və sosial
xidmətlərin inkişaf etdirilməsi
nəzərdə tutulur.
Beləliklə, siyasi və
makroiqtisadi baxımdan sabit,
davamlı və dayanıqlı iqtisadi
inkişafa malik ölkə, Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında etibarlı tərəfdaş,
qlobal enerji və nəqliyyat
layihələrinin fəal iştirakçısı,
beynəlxalq tədbirlər məkanı kimi
tanınan Azərbaycanın bugünkü
uğurları məhz Heydər Əliyev
siyasətinin layiqincə davam
etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir.
Göründüyü kimi, müasir
Azərbaycan dövlətinin banisi
Heydər Əliyevin misilsiz
idarəçilik qabiliyyəti, gərgin
əməyi nəticəsində əldə olunmuş
nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə
iqtisadiyyatının davamlı və
dinamik inkişafı üçün möhkəm
zəmin yaratmışdır. Ölkəmizin son
20 ildə iqtisadi və demokratik
inkişaf, hüquqi dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
istiqamətində qazandığı böyük
nailiyyətlər də məhz ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən
formalaşdırılmış möhkəm təmələ
əsaslanır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
28 il bundan əvvəl– müasir
tariximizin çətin və kəşməkəşli bir
dönəmində dərin keçid böhranı
yaşamış, iqtisadi potensialının
yarıdan çoxunu itirmiş, kütləvi
yoxsulluq və səfalətin tüğyan
etdiyi, xəzinəsi boş olan bir ölkəyə
xalqın tələbi ilə rəhbər gətirilmişdi.
Yuxarıda söylənilənlərdən də
göründüyü kimi, ulu öndərin
titanik fəaliyyəti nəticəsində qısa
müddətdə ölkədə dövlətçiliyin
əsası olan ictimai-siyasi sabitlik
bərpa olunmuşdur. Bu əsas
amil bütün istiqamətlərdə, o
cümlədən iqtisadiyyatda zəruri
islahatların həyata keçirilməsinə
zəmin yaratmış, Azərbaycanın
iqtisadi inkişaf modelinin uğurla
gerçəkləşdirilməsini təmin
etmişdir. Aparılan ardıcıl iqtisadi
islahatlarla qısa zamanda ölkədə
makroiqtisadi sabitliyin əsası
qoyulmuş, qiymətlərin sabitliyinə
nail olunmuş, ölkənin zəruri
valyuta ehtiyatı yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi: “Heydər Əliyev
bütün zamanlarda, bütün
dövrlərdə Azərbaycan xalqına
ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin
əbədi, dönməz olmasında, iqtisadi
potensialının möhkəmlənməsində,
bölgədə və dünyada nüfuzunun
artmasında onun müstəsna
xidmətləri var. Hazırda bu siyasət
davam etdirilir. Bu gün Heydər
Əliyev bizimlə deyil, ancaq
onun siyasəti yaşayır, onun
qurduğu müstəqil Azərbaycan
yaşayacaqdır”.
Bu siyasət möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi və
respublikanın Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, UNESCOnun və ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
yaxından iştirakı, ümumi tərəqqiyə
verdiyi geniş ictimai dəstəyin
müşayiəti ilə qarşıya qoyulan
bütün hədəflərin gerçəkləşməsinə,
müstəqil Azərbaycanın gələcək
tərəqqisinə, daha qüdrətli dövlətə
çevrilməsinə, xalqımızın daha
firavan həyatına qovuşmasına
mütləq təminat yaradır.

Elnur SADİQOV,
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin professoru,
Yeni Azərbaycan Partiyası
İdarə Heyətinin uzvü
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zərbaycan
xalqı müstəqil
dövlətimizin
qurucusu və xalqımızın
xilaskarı olmuş ümummilli
liderin anadan olmasının
98 illiyini ordumuzun
möhtəşəm qələbəsi
fonunda, yüksək əhvalruhiyyə ilə qeyd edir.
Müstəqilliyin təmin
edilməsinin və qorunub
saxlanmasının nə
qədər çətin olduğunu
dəfələrlə bəyan etmiş
ulu öndər Heydər Əliyev,
ötən yüzilliyin sonunda
Azərbaycan xalqının bu
fundamental haqqını
gerçəkliyə çevirdi.

Ölkəmizdə demokratik, hüquqi
dövlət quruculuğu prosesi Heydər
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə
qayıdışı ilə başlanmışdı. Ulu öndər
bu istiqamətdə ardıcıl siyasət
yeridərək, ilk növbədə ölkədə
insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması
üçün əsaslı zəmin yaradılmasını
təmin etdi. 1995-ci ilin noyabrında
referendum yolu ilə Azərbaycanın
Konstitusiyası qəbul edildi, 1995
və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq
əsasında parlament seçkiləri
keçirildi, Konstitusiya Məhkəməsi
fəaliyyətə başladı, Azərbaycanda
ölüm cəzası, mətbuat üzərində
senzura ləğv olundu.
Prezident, Silahlı
Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin siyasi
iradəsi və sərkərdəlik qətiyyəti
Azərbaycan xalqına son iki əsrdə
gözlədiyimiz günün sevincini
yaşatdı. Dövlətimiz, ordumuz və
xalqımız möhtəşəm bir həmrəylik
göstərərək, 30 ilə qədər düşmən
tapdağında qalan torpaqlarımızı
işğaldan azad etdi. Bu böyük
nailiyyətin məntiqi nəticəsi olaraq
işğalçı dövlət kapitulyasiya aktına
imza atmalı oldu.
Şanlı Qələbənin yaratdığı yeni
reallıqlar ölkəmizin bütün insanları kimi biz – hüquq mühafizə
orqanları əməkdaşlarının üzərinə
də daha böyük vəzifələr qoyur.
İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə
çalışan həmkarlarımız daha böyük
məsuliyyətlə fəaliyyət göstərirlər.
Bu məqamda bir məsələ
xüsusilə vurğulanmalıdır. Belə
ki, aprelin 16-da Baş Prokurorluqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun bir
qrup əməkdaşının təltif edilməsi
haqqında” 2020-ci il 30 dekabr
tarixli sərəncamı ilə təltif olunmuş 38 prokurorluq əməkdaşına

Demokratik prinsiplər mənim həyatımın mənasını
təşkil edir və bundan sonra demokratiya bizim
dövlətimizin əsasını təşkil edəcəkdir... Hər bir
şəxs Konstitusiyaya və qanunlara dönmədən əməl
etməlidir. Ondan irəli gələn dövlət və cəmiyyət qarşısında vəzifələri layiqincə yerinə yetirməli, ölkəmizdə
gedən demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesində yaxından iştirak etməlidir.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
masında ən böyük himayədarımız
ulu öndər Heydər Əliyev olmuşdur.
Ümummilli liderimiz hər zaman
prokurorluq orqanlarının inkişafını
daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə
hazılanmış və 12 noyabr 1995-ci
ildə qəbul olunmuş Əsas Qanunumuzda – Azərbaycan Konstitusiyasında prokurorluq orqanlarının
məhkəmə hakimiyyəti sistemində
yeri müəyyən olunmuş, statusu, təşkili əsasları və fəaliyyət
prinsipləri, səlahiyyətləri və
vəzifələri təsbit edilmişdir. “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 1999-cu il tarixli
Qanunu qəbul olunmaqla prokurorluq sovetlər dönəminin məqsəd,
vəzifə və funksiyalarından azad
edilmiş, onun fəaliyyətinin demokratik prinsip, forma və me-

Ulu öndərin başladığı hüquq
islahatları uğurla davam etdirilir
dövlət mükafatlarının təqdim
edilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Tədbir zamanı Baş prokuror
cənab Kamran Əliyev bildirdi ki,
hərbi-siyasi qələbəmizlə başa
çatan Vətən müharibəsi zamanı
cəmiyyətimizlə bərabər səfərbər
olan prokurorluq orqanları aidiyyəti
dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə
fəaliyyət göstərərək üzərilərinə
düşən vəzifələri yerinə yetiriblər.
Müharibə dövründə prokurorluq
orqanları Ermənistanın silahlı
qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və
prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq
dinc əhalini atəşə tutması, muzdlularından döyüş əməliyyatlarında
istifadə etməsi, terrorizm və sair
cinayət faktlarının hər biri üzrə

dərhal cinayət işləri başlamış,
döyüş əməliyyatlarının aparıldığı
şəraitdə istintaq qruplarının üzvləri
tərəfindən həyat və sağlamlıqlarını
risk altına ataraq hadisə yerlərinin
müayinəsi, maddi sübutların
götürülməsi və digər mümkün
istintaq hərəkətlərinin aparılması istiqamətində zəruri tədbirlər
görülüb.
Cənab Prezidentin prokurorluq
əməkdaşlarına qayğısını göstərən
başqa bir faktı da yada salmaq
istəyirəm. Dövlət başçımız ötən il
mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran
Əliyevi videoformatda qəbul
edərkən verdiyi tövsiyə və tapşırıqlar səsləndirdiyi tezislər bütün
həmkarlarımız üçün mükəmməl

yol xəritəsidir.
“Bütün sahələrdə olduğu kimi,
prokurorluq orqanlarında da daha
genişmiqyaslı islahatlara ehtiyac
var. Bu gün Azərbaycanın hər
sahəsində islahatların nəticələri
vətəndaşlar tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir” – deyən dövlət
başçımız kadr islahatlarını xüsusi
olaraq yada salırdı: “Kadr islahatları... imkan verib ki, yeni peşəkar,
bilikli, müasir kadrlar önə çəkilsin.
Onlara önəmli vəzifələr həvalə
edildi və hesab edirəm ki, bu da
zəmanənin tələbidir. Çünki bu gün
müasir dünyada siyasi, iqtisadi
sahələrdə, beynəlxalq müstəvidə
müasir yanaşmalar olmalıdır”.
Cənab Prezidentin həmin
görüşdə səsləndirdiyi fikirlər

Azərbaycan hüquq-mühafizə
orqanlarının daha səmərəli
fəaliyyət göstərməsi üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edir: “Heç kim
qanundan üstün deyil və əgər kim
fikirləşir ki, onun yaxınları, tanışları, qohumları, yüksək vəzifəli
dostları ona kömək edəcəklər,
səhv edir. Qanun qarşısında
hamı bərabərdir, Azərbaycan
cəmiyyətində korrupsiya və
rüşvətxorluq olmamalıdır. Hər
halda biz çalışmalıyıq ki, korrupsiya və rüşvətxorluq üçün meydanı
həm inzibati yollarla, həm də institusional üsullarla daraldaq. Eyni
zamanda, cəza tədbirləri də tətbiq
olunur və tətbiq ediləcəkdir”.
Azərbaycan Prokurorluğunun
indiki müasir səviyyəyə qaldırıl-

todları müəyyən edilmiş, sistemi və təşkili, kadr təminatı və
işçilərin sosial müdafiəsi müasir
beynəlxalq standartlara uyğun
tənzimlənmişdir.
Ümummilli liderimizin siyasətini
uğurla davam etdirən Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
ölkə prokurorluğunun müasir
dünya standartları səviyyəsində
fəaliyyət göstərməsini təmin
etmişdir. Dövlət başçımızın 2008ci ildə imzaladığı “Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun
fəaliyyətinin müasirləşdirilməsinə
dair 2009-2011-ci illər üçün Dövlət
Proqramı”nın icrası bizim üçün
mükəmməl fəaliyyət sənədidir.
Cənab Prezidentin ötən ilin

iyununda imzaladığı sərəncamla
prokurorluq orqanlarının
cəmiyyətdə formalaşan yeni
çağırışlara adekvat uyğunlaşması
və fəaliyyətində şəffaflığın təmin
olunması, işin çevikliyinin və
səmərəliliyinin artırılması, müasir
dövrün tələblərinə cavab verən
peşəkar kadrların formalaşdırılması məqsədilə Baş Prokurorluğun
yeni strukturu təsdiq edilməklə
idarələrin sayı 15-dən 18-ə çatdırılmışdır.
Bu zaman bir qədər rəsmi
xarakterli olan məlumatı da yada
salmaq istərdim. Belə ki, 2002ci ildən başlayaraq Azərbaycan
Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi ilə əlaqəli şəkildə, dövlət
qurumları, vətəndaş cəmiyyəti
təsisatları və beynəlxalq təşkilatlar,
eləcə də kütləvi informasiya
vasitələri nümayəndələrinin
iştirakı ilə prokurorluq orqanlarına
işə qəbulla əlaqədar keçirilmiş
müsabiqələrin nəticələri üzrə uğur
qazanmış gənc hüquqşünaslar
hazırda prokurorluq işçilərinin 78,5
faizini təşkil edirlər. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, müsabiqə yolu
ilə qulluğa qəbul olunmuş işçilərin
böyük əksəriyyəti yuxarı təsnifat
vəzifələrinə irəli çəkilmiş və
hazırda onların bir hissəsi rəhbər
vəzifələrdə çalışır.
Azərbaycan Prokurorluğu bu
gün özünün ən müasir struktur və
texnologiyaları, çevik əməliyyatları
və şəffaf fəaliyyəti ilə qarşıya qoyulan vəzifələri icra edir. Biz fəxr
edirik ki, ölkədə uğurla aparılan
hüquq islahatlarının, möhtəşəm
tarixi qələbəmizin və işğaldan
azad edilmiş ərazilərimizdə sürətlə
davam edən bərpa-quruculuq
işlərinin şahidləriyik. Biz onun da
şahidiyik ki, Prezident İlham Əliyev
ölkəmizdə mükəmməl xalq-iqtidar
birliyinə nail olmuşdur və həmin
birlik 44 günlük müharibədəki
şanlı Qələbəmizin qazanılmasına
özünəməxsus töhfələr vermişdir.

Rəşid MAHMUDOV,
Bakı şəhəri,
Suraxanı rayon prokuroru,
baş ədliyyə müşaviri

Faşizm üzərində tarixi Qələbənin qazanıldığı gün
İ

kinci Dünya müharibəsi
tarixə təkcə keçmiş
Sovet İttifaqının
Almaniya üzərində
qələbəsi kimi deyil, həm də
və daha çox bəşəriyyətin
faşizmə zəfər çalması kimi
düşüb. 1941-ci il iyunun
22-də başlanaraq, 1945-ci
il mayın 9-da başa çatmış
Böyük Vətən müharibəsi
isə yaddaşımıza xalqların
istibdada qarşı, sülh
uğrunda ölüm-dirim
mübarizəsi kimi həkk
olunub.

Həmin müharibədə 700
min azərbaycanlı da iştirak
edib. Onların yarısından çoxu
döyüşlərdə igidliklə həlak olub.
Həmyerlilərimizdən 123 nəfəri
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına
layiq görülüb, 30 nəfər “Şöhrət”
ordeninin hər üç dərəcəsi ilə, 170
min soydaşımız müxtəlif orden və
medallarla təltif edilib. Bu da danılmaz faktdır ki, Azərbaycan həmin
savaş meydanından uzaqda
yerləşsə də, ön cəbhənin etibarlı
dayağı olub. Bakı müharibədə
özünün “qara qızıl”ı ilə iştirak edib.
O illərdə SSRİ-də hasil olunan
neftin 75-80 faizini Azərbaycan
verirdi. Döyüşə gedən hər 10 tankın və hər 10 təyyarənin 7-si Bakı
benzini ilə işləyib. Bir sözlə, faşizm
üzərində tarixi qələbənin qazanılmasında ön cəbhədə vuruşan və
arxa cəbhədə fədakarlıq göstərən
azərbaycanlıların da böyük əməyi
olub. Hitlerin planlarından biri də
neft Bakısını tutmaq idi.
Ötən ilin payızında 44 günlük
zəfər yürüşümüz işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizə üçrəngli bayrağımızın taxılması ilə sona çatsa
da, erməni faşizminin Qarabağı
nə günə saldığı göz qabağındadır. Mənfur erməni vandalizmi
aktları ilə üz-üzəyik. Xalqımız
müharibənin və onun insanları

Biz ata-babaları Berlində, oğulları isə Şuşada zəfər çalan xalqıq

düçar etdiyi məhrumiyyətlərin nə
olduğunu gözəl bilir. Düzdür, 76
il əvvəl alman faşizmi üzərində
möhtəşəm qələbə qazanılıb.
Amma bu gün biz Qarabağda ondan da betər bir vəhşiliyin, naqisliyin qarşısını almışıq. Dinc əhalini
qıran, ekoloji terror törədən, yaşayış məntəqələrində daşı-daş üstə
qoymayan, minaladıqları ərazilərin
xəritəsini verməyən ermənilərin
revanşist əhval-ruhiyyədən, siyasi,
iqtisadi, hərbi ziyankarlıqdan əl
çəkməmələri faşizmin hələ də
“cövlan etmək” eşqində olduğunu göstərir. Odur ki, dünya heç
də arxayınlaşmamalı, faşizm
təhdidlərinə qarşı birgə mübarizə
səylərini gücləndirməlidir.
Unutmaq olmaz ki, 9 May –
Qələbə Gününün qeyd olunmasını
siyasi kuluarlarda kimin necə

dəyərləndirməsindən asılı olmayaraq, bu, bizim şöhrət tariximiz,
qəhrəmanlıq salnaməmizdir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin 1995ci ildə, həmin qələbənin 50
illiyində söylədiyi fikirlər məhz bu
barədədir: “Bu qələbənin çalınmasında Azərbaycanın xüsusi rolu bir
də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
Respublikasının nefti o vaxtlar
həmin müharibənin uğurla aparılması üçün ən mühüm amillərdən
biri olmuşdur. Həmin dövrdə
Sovetlər İttifaqında çıxarılan
neftin 70 faizi Azərbaycanda hasil
edilirdi. Bu qədər neft Azərbaycan
neftçilərinin fədakar əməyi
sayəsində istehsal olunurdu.
Şübhəsiz, nəticə çıxarmaq çətin
deyil ki, əgər Azərbaycan nefti
olmasaydı, motorlar müharibəsi,
texnika müharibəsi o qədər uğurlu

və müvəffəqiyyətli ola bilməzdi.
O vaxtlar Azərbaycan alimləri
tərəfindən yüksək keyfiyyətli
benzin, kerosin və başqa neft
məhsulları ixtira olunaraq, respublikamızda istehsal edilirdi…”
Böyük Vətən müharibəsinin
ilk dövründə qüvvələr nisbəti
düşmənin xeyrinə idi. Onun
qəfil hücumu nəticəsində sovet
ordusunun xeyli canlı qüvvəsi
əsir alınmış, çoxlu hərbi texnikası
sıradan çıxarılmışdı. Faşistlər
işğal etdikləri Avropa ölkələrinin
iqtisadi və hərbi potensialını öz
əlində cəmləmişdi. Lakin bütün
sovet xalqları “Hər şey cəbhə
üçün, hər şey qələbə üçün!” şüarı
altında birləşdi. Təcavüzkarın
qarşısına canlı sipər çəkildi.
Bununla da düşmənin hücumları
nəinki dayandırıldı, faşistlər Mosk-

va, Stalinqrad, Kursk və başqa
döyüşlərdə ən ağır və sarsıdıcı
məğlubiyyətə uğradıldı, 1945-ci
ildə isə tamamilə məğlub edildilər.
Qələbənin əsl səbəbkarlarının,
düşmənin məğlub edilməsində
böyük rəşadətlər göstərmiş, digər
xalqların nümayəndələri ilə birlikdə
döyüşlərə atılaraq dünyanı faşizm
taunundan xilas etməyə nail olmuş
soydaşlarımızın qəhrəmanlığı
heç vaxt unudulmayacaq. O
zaman Azərbaycan xalqı hər
iki cəbhədə danılmaz şücaətlər
göstərib, hünər dastanları yaradıb.
İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
adına layiq görülmüş Həzi Aslanovun, İsrafil Məmmədovun,
Azərbaycan şahini Hüseynbala
Əliyevin, Mehdi Hüseynzadənin,
Gəray Əsədovun, komandirinin
həyatını xilas etmək üçün sinəsini

düşmən gülləsinə sipər edən
dənizçi Qafur Məmmədovun,
partizan hərəkatının fəal iştirakçısı, Fransanın Milli Qəhrəmanı
fəxri adına layiq görülmüş
Əhmədiyyə Cəbrayılovun, qadınlarımızdan təyyarəçi Züleyxa
Seyidməmmədovanın, snayperçi
Ziba Səlimovanın, gəmi kapitanı
Şövkət Səlimovanın və başqa
həmvətənlərimizin adları dillər
əzbəri olub, tarixə düşüb.
Arxa cəbhə qəhrəmanları da
hər cür təqdirə layiqdirlər. Neft
hasilatında, əkin-biçində hünər
göstərmiş və qələbənin yaxınlaşdırılmasında böuük xidmətləri olan
həmvətənlərimiz gecə-gündüz
bilmədən çalışaraq həm ön
cəbhənin, həm də arxa cəbhənin
təminatına əvəzsiz töhfələr
veriblər.
İkinci Dünya müharibəsi iştirakçıları və onların ailələri hər zaman
dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar. Bununla bağlı qəbul edilmiş
qərarlar, imzalanmış sərəncamlar,
birdəfəlik maddi yardımların
verilməsi dediklərimizin bariz
nümunəsidir.
Xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyev bütün dövrlərdə
veteranlara yüksək dəyər verib, onların nümunəsini yüksək
qiymətləndirib: “Veteranlar bizim
qızıl fondumuzdur. Onlar hər
cür qayğı və hörmətə layiqdirlər.
Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti,
bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir
ki. İkinci Dünya müharibəsinin
veteranları bizim ən əziz, mötəbər
insanlarımızdır”.
Məhz unudulmaz dahi rəhbərin
rəhbərliyi dövründə – 1994-cü il
iyunun 28-də “Veteranlar haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. Ulu
öndər yaxşı bilirdi ki, vaxt gələcək,
Azərbaycan Qarabağ savaşını da qələbə ilə başa vuracaq
və onda bu qanun bizim Vətən
müharibəmizin iştirakçılarına da
şamil ediləcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev istər İkinci Dünya

müharibəsinin və istərsə də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda müqəddəs savaşın iştirakçılarını daimi diqqət və qayğı
ilə əhatə edir. Bu qəbildən olan
insanlara Prezident təqaüdlərinin
verilməsi, maddi yardımlar
göstərilməsi, onların mənzil və minik avtomobilləri ilə təmin olunması ictimaiyyət tərəfindən razılıqla
qarşılanır. Qələbənin 76-cı ildönümü münasibətilə cənab İlham
Əliyevin 29 aprel 2021-ci il tarixli
növbəti sərəncamı ilə İkinci Dünya
müharibəsi iştirakçılarına 1500
manat məbləğində, müharibədə
həlak olmuş və ya sonralar vəfat
etmiş döyüşçülərin dul qadınlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə
fədakar əməyinə görə orden və
medallarla təltif edilmiş şəxslərə
isə 750 manat məbləğində
birdəfəlik yardım verilib.
Bizim taleyimizə, qəhrəman
xalq olaraq, iki Qələbə gününü
qeyd eləmək düşüb: 9 May və
8 Noyabr günlərini. Biri 1945-ci
ildə qazanılıb, digəri isə 2020ci ildə. Nə müddət idi ki, İkinci
Dünya müharibəsinin qaliblərini
ehtiram və rəhmətlə anırdıq.
Otuz ildən bəri isə o arzuda idik
ki, erməni işğalı altındakı torpaqlarımız azad olunsun, qaçqın və
məcburi köçkünlərimiz dədə-baba
yurdlarına qayıtsınlar. Möhtərəm
Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş
Komandanımız İlham Əliyevin
apardığı məqsədyönlü siyasət
nəticəsində, nəhayət ki, 30 illik
həsrətə son qoyuldu. Ötən payız
tarixi qələbəmizin böyük sevincini
yaşadıq. Ölkə başçısının rəhbərliyi
ilə şanlı ordumuz düşməni darmadağın elədi. İndi əzəli torpağımız
olan Qarabağda bərpa-quruculuq
işləri gedir. Qürurverici haldır ki,
babaların qəhrəmanlıq ənənələrini
davam etdirən xalq kimi qələbə
bayramlarımızı Şuşada, Laçında,
Kəlbəcərdə qeyd edəcəyik.

Əli NƏCƏFXANLI,
“Xalq qəzeti”
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Peyvənd COVID–19 virusuna qarşı
alternativsiz mübarizə vasitəsidir
“Yaz fəsli adəti üzrə mövsümi xəstəliklərin baş qaldırdığı dövrdür.
İnsanlar, xüsusilə, tənəffüs yolu xəstəlikləri ilə əlaqədar meydana çıxan
narahatlıqlar – asqırma, öskürmə və boğaz ağrısı ilə qarşılaşdıqda, hazırkı vəziyyətə uyğun olaraq, daha çox COVID–19-a yoluxduqları barədə
düşünürlər. Belə əlamətlər mövsümi xəstəliklərlə də əlaqədar ola bilər”.
Bu fikirləri koronavirus pandemiyası ilə bağlı Elmi-Tədqiqat Ağciyər
Xəstəlikləri İnstitutuna ezam olunmuş mütəxəssis – həkim Pərvaz Kişiyev bildirdi. Koronavirusun başqa növlərinin hər il mövcud olduğunu və
soyuqdəymə xəstəliyi törətdiyini qeyd edən həkim dedi:
– Soyuqdəymə xəstəliklərinin böyük
əksəriyyətində ümumi olaraq, bəlğəmli
öskürək, yuxarı tənəffüs yollarının
qıcıqlanması, burun axması, əzələlərdə
ağrı və s. əlamətlər özünü göstərir. Qeyd
edim ki, istər COVID–19-un, istərsə
də mövsümi xəstəliklərin xüsusi fərqli
əlamətləri yoxdur. COVID–19 xəstəliyində
iybilmə və dadbilmə reseptorlarının itməsi
bütün xəstələrdə olmur. COVID–19un dinamika və klinik gedişində bəzi
dəyişikliklər var. Əvvəllər olmayan hallar
müşahidə olunur, xəstəlik uşaq, gənc
və yeniyetmələrdə əlamətsiz keçirdisə,
indi müəyyən əlamətlərlə – yüksək
hərarət, ürəkbulanma, qusma və s.
müşahidə olunur. Bütün bunlar virusun
mutasiyaya uğradıqdan sonra yaranan
yeni xüsusiyyətlərdir. Bu əlamətlər –

aktivləşməsi, habelə virus və bakterial
mənşəli xəstəliklər – qrip, meninqokokk
infeksiyası və s. ilə xəstələnmə də çoxalır.
Təəssüf ki, hələ bu infeksiyalara qarşı
xüsusi mübarizə vasitəsi – yüz faiz təsirli
peyvənd olmadığı üçün biz bədənin
möhkəmləndirilməsinə diqqət etməliyik.
Bunun üçün keyfiyyətli qidalanmaq, açıq
havada olmaq, idman, bədənin təmizliyi,
belə xəstələrdən uzaq durmaq, başqalarını
yoluxdurmamaq üçün xəstələndikdə təcrid
olunmaq və s. kimi ümumi tədbirlərə
əməl etmək məcburiyyətində qalırıq.
Koronavirus infeksiyası əsasən respirator
xəstəliklərə aid edilsə də, o, xarici mühitdə,
xüsusilə, soyuq şəraitdə çox “yaşadığı”
üçün təmas və məişət əşyaları ilə
yoluxması da ehtimal edilir. Məlum olduğu
kimi bu yolla bir çox kəskin bağırsaq

qızdırma, öskürək, tənəffüs çətinliyi –
müşahidə edilən andan etibarən mütləq
həkimə müraciət edilməlidir. İmmuniteti
gücləndirmək üçün mövsümə uyğun
meyvə - tərəvəz yemək, şirniyyatdan uzaq
durmaq, çoxlu maye içmək, gigiyenik
qaydalara əməl etmək lazımdır.
Yaz fəslinin insan orqanizmi üçün
ən həssas dövr olduğunu vurğulayan
P.Kişiyev bu dövrdə insanların
müqavimətinin azalmasından da danışdı:
– Qışda günəşin zəif təsiri, qidalarda
vitaminlərin çatışmazlığı, nəmişlik, soyuq
və s. orqanizmin müqavimətini azaldır,
onun xarici mühitin yeni təsirlərinə
uyğunlaşmasını çətinləşdirir. İlk növbədə,
yaz fəsli üçün ənənəvi olan allergik
xəstəliklər – allergik rinit, övrə, bronxial
astmaya daha çox rast gəlinir. Bu zaman
burun seliyinin, göz yaşının artması,
bəzən qızdırma və dəri səpkiləri bəzi
yoluxucu xəstəliklərə görə şübhə yarada
bilər. Bununla yanaşı, həm də onu qeyd
etmək lazımdır ki, yazda yuxarı tənəffüs
yollarının müxtəlif mikroblar tərəfindən
törədilən kəskin iltihab xəstəlikləri – rinit,
faringit, angina, xroniki iltihab ocaqlarının

infeksiyaları da yayılır. Koronavirus
pandemiyası başlayandan digər kəskin
infeksion xəstəliklər, xüsusilə, aydın kliniki
mənzərəyə malik olan respirator virus
infeksiyalarına çox az rast gəlinir. Bu, fakt
olsa da, elmi cəhətdən çətin izah olunan
bir haldır. Mikroblar arasındakı bu rəqabət,
avtoritarizm və ya liderlik xüsusiyyəti elmi
axtarışlar üçün mövzu ola bilər.
“Əvvəllər – pandemiya yeni
başlayanda, bu xəstəlik əhali tərəfindən
qeyri - ciddi qəbul olunmasaydı,
koronavirus infeksiyasından qorunmaq
üçün tələb olunan tədbirlər çox effektli
ola bilərdi” – deyən mütəxəssis fikirlərinə
davam etdi:
– Ölkəmizdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təcrübəsini qeyd etmək
olar. Naxçıvanda ötən dövrdə nə tədris
dayandırıldı, nə iş yerləri. Çünki ilk gündən
hamı bir nəfər kimi, qorunma tələblərinə
əməl etdi. Məhz qoyulan qaydalara
ciddi əməl edilməməsinin nəticəsində
ölkəmizdə xəstəliyin getdikcə geniş
yayılması, ölüm təhlükəsinin yoluxanlara
daha çox yaxınlaşması vəziyyətin heç də
sadə olmadığını göstərdi. Ölüm halları

artdı, amma bununla belə, yenə də fərdi
mühafizə tədbirləri bəzi insanlar üçün
“fərdi” olaraq qaldı. Yaxşı ki, tibbin böyük
ciddi-cəhdləri nəticəsində xəstəliyin
yayılmasına qarşı etibarlı nəzarət üsulu,
yəni peyvəndlənmə işi özünü yetirdi.
Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının COVAX təşəbbüsünə qoşulan
və onu dəstəkləyən ilk ölkələrdən biri oldu.
Yanvarın 18-dən “2021 – 2022-ci illər üçün
təsdiqlənmiş Vaksinasiya Strategiyası”
çərçivəsində başlanılan peyvəndləmə
prosesi uğurla davam edir.
Pərvaz həkim qeyd etdi ki, heç bir
peyvənd yoluxmanın qarşısını tamamilə
ala bilməz. Yalnız koronavirus infeksiyasına qarşı deyil, ümumiyyətlə, hər hansı yoluxucu xəstəliyə qarşı yaradılan peyvənd
müasir təbabətin ən böyük uğurudur və
hər bir şəxs bu tədbirdən yararlanmalıdır.
Artıq bu danılmaz faktdır ki, koronavirus
infeksiyasına qarşı peyvənd xəstələnmə
ehtimalını yüksək dərəcədə azaldır. Vaksin
vurdurduqdan sonra xəstələnənlər isə onu
xeyli yüngül keçirirlər. Peyvəndlə birlikdə
fərdi qorunma tədbirləri koronavirus infeksiyası ilə xəstələnmə ehtimalını demək
olar ki, heçə endirir. Ona görə də, elmdən,
tibbdən, peyvənddən və onun faydasından
xəbərsiz olan bəzi insanların vaksinasiyanı
mübahisə mövzusuna çevirməklərinin heç
bir elmi əsası yoxdur. İnsan sağlamlığının
qorunması üçün ən ucuz başa gələn, ən
təsirli tədbir profilaktikadır. Məhz planlı
profilaktikanın əvəzolunmaz xidmətidir ki,
respublikamızda difteriya, vərəm, poliomielit, göy öskürək, tetanus kimi qorxulu
xəstəliklərlə mübarizədə böyük uğurlar
qazanılıb. Heç şübhəsiz ki, belə uğurlu
nəticəni biz alternativsiz mübarizə vasitəsi
olan peyvəndlənmə ilə koronavirus infeksiyasına qarşı da əldə edəcəyik.
Onu da deməliyik ki, ölkəmizdə
koronavirusla mübarizə məqsədi ilə
yeni peyvəndlərin tətbiqinə başlanması
vətəndaşlar arasında bəzi suallar yaradıb.
Birinci dozanı “Sinovac” peyvəndindən
alan şəxslər ikinci doza vurulanda fərqli
vaksin qəbul edə bilərmi? “Sinovac”
peyvəndinin hər iki dozasını vurduranlar
sonradan fərqli peyvənd qəbul edə
bilərlərmi? Qeyd edək ki, ölkəmizə yeni
gətirilən “AstraZeneca” və “Sputnik – V”
peyvəndləri fərqli təsirə malik olduğu
üçün vaksinləri qarışdırmaq olmaz.
Peyvəndlərin qarışdırılması koronavirusa
qarşı müqaviməti gücləndirmir, əksinə,
təsirini aşağı salır. Eyni növ vaksin
vurduran şəxslər isə virusdan özlərini
daha yaxşı qoruyarlar. Onu da deyək ki,
“Sinovac” vaksininin hər iki dozasını qəbul
edənlər 6 ay sonra yeni peyvəndlər üçün
müraciət edə bilərlər.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
dekorasiyanın hazırlanması və quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının vahid
https://www.etender.gov.az/ - internet
portalına (portal) elektron imzaları
vasitəsilə daxil olsunlar və tender
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bankın adı - “Kapital Bank” ASCnin 1 saylı Nəsimi filialı
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. - АIIBАZ2X
Təşkilatın adı - İctimai Televiziya və
Radio Yayımları Şirkəti
H/h - AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir)
faizi həcmində bank təminatı (forma
2) (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalı
və tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
(bir) faizini təşkil еtməlidir).
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olub-olmaması barədə
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində
maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin surəti, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri (hüquqi
sənədlər notarial təsdiqlə);

- iddiaçının ixtisasına aid
məlumatlar (forma 3) (təsdiqedici
sənədlər doldurulmuş forma 3-ə əlavə
olunmalıdır);
- işlərin keyfiyyəti barədə zəmanət
(forma 4).
Sənədlər Azərbaycan dilində,
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 4
iyun 2021-ci il saat 11.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 14 iyun 2021-ci il saat 15.00-a
qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 15 iyun 2021-ci
il saat 15.00-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.

Azərbaycanda koronavirusa
649 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycan Respublikasında
koronavirus infeksiyasından 1720
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 649
yeni yoluxma faktı qeydə alınıb.
Nazirlər Kabineti yanında Operativ
Qərargahdan verilən məlumata görə,
COVID-19 üçün götürülən analiz
nümunələri müsbət çıxmış 16 nəfər
vəfat edib.
Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 326 min 56
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı
müəyyən edilib. Onlardan 304 min 580 nəfər
müalicə olunaraq sağalıb, 4666 nəfər vəfat edib.
Aktiv xəstə sayı 16810 nəfərdir.
Ötən müddət ərzində 3 milyon 321 min

511 test aparılıb. Dünənki test sayı isə 10244-dür.
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İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
dekorasiyanın quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının vahid https://
www.etender.gov.az/ - internet portalına
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil
olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim
edə bilərlər.
İştirak haqqı 50 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Bankın adı - “Kapital Bank” ASCnin 1 saylı Nəsimi filialı
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. - АIIBАZ2X
Təşkilatın adı - İctimai Televiziya və
Radio Yayımları Şirkəti
H/h AZ11AIIB33010019441102259111
VÖEN - 2000435761

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir)
faizi həcmində bank təminatı (forma
2) (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma
müddətindən 30 bank günü çox olmalı
və tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
(bir) faizini təşkil еtməlidir).
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olub-olmaması barədə
arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə
vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin surəti, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri( hüquqi
sənədlər notarial təsdiqlə);

- iddiaçının ixtisasına aid
məlumatlar (forma 3) (təsdiqedici
sənədlər doldurulmuş forma 3-ə əlavə
olunmalıdır);
- işlərin keyfiyyəti barədə zəmanət
(forma 4).
Sənədlər Azərbaycan dilində,
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satınalan
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 4 iyun
2021-ci il saat 11.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 14 iyun 2021-ci il saat 15.00-a
qədər PORTAL VASİTƏSİLƏ təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 15 iyun 2021-ci
il saat 12.00-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.
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“Səhnədən səngərə”
layihəsinə start verilib

M

üzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi altında dəmir yumruq
olub işğalçını əzən, yurd yerlərimizi
yağı tapdağından təmizləyib və səmamızı
aydınladan Vətən övladlarının canı-qanı
bahasına yazılan qəhrəmanlıq dastanı şanlı
tariximizdir.

Tarixi zəfərlə başa çatan 44 günlük Vətən
müharibəsində xalqımızın minlərlə övladı ilə bərabər
mədəniyyət işçiləri də iştirak ediblər. Ölkəmizin ərazi
bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalanlar sırasında
səkkiz nəfər mədəniyyət işçisi var.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi 2020ci ilin Vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman
mədəniyyət işçilərinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə
“Səhnədən səngərə” layihəsinə start verib.
Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində şəhid mədəniyyət
işçilərimiz haqqında videoçarxlar hazırlanacaq.
Videomateriallarda onların yarımçıq qalan həyat yolu,
sənət-peşə fəaliyyəti, döyüşlərdə göstərdiyi şücaət əks
olunacaq. Hər bir videoçarxda şəhidlərin ailə üzvlərinin,
yaxınlarının, iş yoldaşlarının, vaxtilə çalışdıqları tədris
ocaqlarındakı şagirdlərinin ürək sözləri qısa müsahibələr
şəkində təqdim olunacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti
İnzibati binanın və həyətyanı ərazinin gündəlik təmizlənməsi işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının vahid https://www.
etender.gov.az/ - internet portalına (portal)
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Bankın adı - “Kapital Bank” ASC-nin 1
saylı Nəsimi filialı
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
S.W.İ.F.Т. - АIIBАZ2X
Təşkilatın adı - İctimai Televiziya və
Radio Yayımları Şirkəti
H/h - AZ11AIIB33010019441102259111

VÖEN - 2000435761
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən
sonra ən azı 30 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 (bir)
faizi həcmində bank təminatı (forma 2)
(təminatın qüvvədə olma müddəti tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30
bank günü çox olmalı və tender təklifinin
ümumi qiymətinin 1 (bir) faizini təşkil
еtməlidir).
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olubolmaması barədə arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə
vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsinin surəti, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri( hüquqi sənədlər
notarial təsdiqlə);

- iddiaçının ixtisasına aid məlumatlar
(forma 3) (təsdiqedici sənədlər doldurulmuş
forma 3-ə əlavə olunmalıdır);
- işlərin keyfiyyəti barədə zəmanət
(forma 4).
Sənədlər Azərbaycan dilində, tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri
4 iyun 2021-ci il saat 11.00-a və tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 14
iyun 2021-ci il saat 15.00-a qədər PORTAL
VASİTƏSİLƏ təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 15 iyun 2021-ci il
saat 11.00-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.

Kürdəmir Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Təsərrüfatlararası və baş
suvarma kanallarının lildən təmizlənməsi
işlərinin satın alınması.
Lot – 2. Suvarma kanallarının
çay məcrasında tənzimləmə işləri və
təsərrüfatdaxili suvarma kanallarının
lildən təmizlənməsi işlərinin satın alınması.
Lot – 3. “R-15” təsərrüfatlararası,
“Topal Həsənli” beton kanallarının və
üzərindəki qurğuların təmiri üçün layihəsmeta sənədlərinin hazırlanması işlərinin
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
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.
Əlaqələndirici şəxs- İsmayılov Rauf
Səftər oğlu , telefon- 050 3394559.
İştirak haqqı hər lot üçün 150 (bir yüz
əlli) manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
• H/h- AZ48C-

TRE00000000000002351701
• VÖEN- 5700115621
• Fond- 7/142330
• Bank- Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
• Kod- 210005
• VÖEN- 1401555071
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü (tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
30 bank günü çox) qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından
arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri.
Lot - 3 üçün əlavə olaraq:
- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün lisenziyaya və ya icazəyə malik olması.
Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank təminatı istisna olmaqla) 21 iyun
2021-ci il saat 15.00-a , tender təklifi və
bank təminatını isə 30 iyun 2021-ci il saat
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 1 iyul 2021-ci
il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış
ola bilərlər.
Qeyd - tenderdə iştirak, təkliflərin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Xocavənd Suvarma Sistemləri İdarəsi

Laçın Rayon İcra Hakimiyyəti

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

Tender 3 (üç) lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Cari təmir işləri üçün malmaterialların satın alınması.
Lot - 2. Maşın-mexanizmlərin ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Lot - 3. Kollektor-drenaj
şəbəkəsinin, suvarma kanallarının lildən
təmizlənməsi və nasos stansiyasında
elektrik avadanlıqlarının sazlanmasının
satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının www.etender.
gov.az vahid internet portalına elektron
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyən
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
İştirak haqqı hər lot üçün 100 (bir
yüz) manatdır.
Xocavənd Suvarma Sistemləri
İdarəsi
• H/h- AZ60CTRE00000000000002354201
• VÖEN- 7900036821

• Adı- DXA
• Kod- 210005
• VÖEN- 1401555071
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T. Bik : CTREAZ 22
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı
30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1
(bir) faizi məbləğində tender təklifinin
təminatı - bank zəmanəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altımış)
bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- iddiaçıların son üç ildə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə
görə məhkəmə araşdırmalarına cəlb
olunub-olunmaması haqqında arayış;
- əsas şərtlər toplusunda göstərilən
müvafiq sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir.
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun
keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 3 iyun
2021- ci il saat 11.00-a və tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 11 iyun
2021-ci il saat 11.00-a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 14 iyun 2021-ci
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
açılışın nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
QEYD – tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot -1. Yolların əsaslı təmiri işlərinin satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2021-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə
müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxsAqil Nəzərli.
Ünvan-Ağcabədi rayonu, Taxta Körpü
qəsəbəsi.
E-mail: elseveryusifov51@gmail.com
Telefon- 050 - 830 32 32,
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər
toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan
dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün
elektron müraciət etdikdən və aşağıda qeyd
olunan hesaba 100 (yüz ) manat məbləğdə
vəsaiti ödədikdən sonra dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
qaydada ala bilərlər.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Bank rekvizitləri• H/h- AZ48CTRE00000000000002515631
• VÖEN-6200019961
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər.
1. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi.
2. Tender təklifi (tender təklifləri zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank
günü qüvvədə olmalıdır).
3. Tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədə olma müddəti
tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır).
4. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar
daxildir.
4.1. Malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri.
4.2. Malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)

maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi.
4.3. Malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb edilən
sənədlərdə və formalarda təqdim olunmalıdır).
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanlarından arayışlar.
- Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları
və lazımi texniki imkanlarının olması barədə
rəsmi arayış.
- Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış.
4.4. İddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 4 iyun 2021ci il saat 17.00-a kimi tender komissiyasına
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini və bank təminatını 14 iyun 2021-ci
il saat 17.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 16 iyun 2021-ci
il saat 17.00-da elektron portal vasitəsilə
açılacaqdır.
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“Bakı Polad Burazlar” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
Bakı şəhəri, Araz küçəsi 8 nömrəli ünvanda (Ulduz metrostansiyasının yaxınlığı) 30 iyun
2021-ci il saat 11.00-da “Bakı Polad Burazlar” ASC
səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2019-2020-ci illərdəki maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinə aid idarə heyətinin hesabatı.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materiallarla
aşağıdakı ünvana və telefon nömrəsinə müraciət
etməklə tanış olmaq mümkündür .
Ünvan - Bakı şəhəri , Araz küçəsi 8.
Telefon - (012) 567-54-95.
İdarə heyəti

“Azinşaat Servis” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da “Azinşaat Servis”
ASC səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Tək başçı icra orqanının (sədrinin) seçilməsi.
2. Müşahidə (direktorlar) şurasının və təftiş komissiyasının (müfəttişin) seçilməsi.
3. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının
2020-ci il üçün illik hesabatı.
Ünvan – Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi IV Köndələn
küçəsi ev 1.
Telefon – (012) 567-20-12

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 12 fevral 2021-ci il tarixli
nömrəsində Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi tərəfindən
(Xətai rayonu üzrə) mühafizə xidmətinin və liftlərə texniki xidmət göstərilməsinin satın alması və (Xəzər, Suraxanı, Binəqədi rayonları üzrə) liftlərə texniki xidmət
göstərilməsinin satın alınması məqsədilə dərc edilmiş
açıq tenderiin nəticələri ləğv olunmuşdur.

Tender komissiyası

“Azərbaycanda rektorlar
konfransı” layihəsinin təqdimatı

B

akı Biznes Universitetində
Avropa Komissiyasının
Erasmus+ proqramı
çərçivəsində ali təhsildə potensialın
gücləndirilməsi profili üzrə qrant
müsabiqənin qalibi və Bakı Biznes
Universitetinin koordinatoru olduğu
“Azərbaycanda rektorlar konfransı”
layihəsinin onlayn təqdimat
mərasimi keçirilib. Konfransa
Azərbaycanın 15 universitetinin
rektoru və uyğun sturuktur
rəhbərləri, eləcə də digər nüfuzlu
qonaqlar qoşulub.

Tədbirdə Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinin rektoru
İlham Mədətov, beynəlxalq əlaqələr,
keyfiyyətin təminatı və akkreditasiya,
elm və innovasiya şöbələrinin rəhbər
şəxsləri və mütəxəssisləri də iştirak
ediblər.
ATMU-nun rektoru İlham Mədətov
tədbirin əhəmiyyətindən, beynəlxalq
layihələrdə iştirakın universitetlərə yaratdığı imkanlardan danışıb və bu kimi
layihələrin davamlı olmasını arzu edib.
Eyni zamanda layihələrin hazırlanması
və icrası, qarşıya çıxan problemlərin

daha tez həlli ilə bağlı tövsiyələrin və
təcrübənin paylaşılması baxımından
tədbirin əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. O, rektorları bir araya gətirən və
təhsildə potensialın gücləndirilməsi, o
cümlədən inkişafını hədəfləyən layihəni
yenilik kimi dəyərləndirib. Layihənin
koordinatoru Gülşən Bayramova
“Azərbaycanda rektorlar konfransı”
layihəsinin hazırlanması prosesi və
görüləcək işlər barədə geniş məlumat
verib.
Sual–cavab sessiyası və
müzakirələrin zamanı bir sıra təkliflər
irəli sürülüb. Həyata keçirilən layihələrin
universitetlərarası əməkdaşlığa və
təhsilin keyfiyyətinə zəmin yaradacağına
əminlik bildirilib.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi” Publik Hüquqi Şəxsin
2020-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək maliyyə hesabatı
manatla
AKTİVLƏR

31 dekabr 31 dekabr
2020-ci il 2019-cu il

Qısamüddətli aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Qısamüddətli debitor borcları
Ehtiyatlar
Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
Sair qısamüddətli aktivlər
Cəmi qısamüddətli aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
Torpaq, tikili və avadanlıq və digər
uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər
Sair uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivləri
Cəmi uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ AKTİVLƏR
ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Sair qısamüddətli öhdəliklər
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli kreditor borcları
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər
Cəmi öhdəliklər
Xalis aktiv (kapital)
Ödənilmiş nizamnamə (nominal) kapitalı
Geri alınmış kapital (səhmlər)
Kapital ehtiyatları
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)
Cəmi xalis aktivlər (kapital)
Cəmi xalis aktivlər (kapital) və öhdəliklər

4937.00
1748.00
169526.00

176211.00

Birja əməliyyatlarından gəlir
Sair əməliyyat gəlirləri
Cəmi gəlirlər

182647.00

182647.00

660610.00
1587193.00

673854.00
1980533.00

584948.00

571880.00

3429997.00

3817739.00

Cəmi xərclər
Ümumi mənfəət (zərər)

(1559682.00) (1947341.00)

Əmlakın əvəzsiz verilməsindən (alınmasından)
itkilər (qazanc)
Kapital ehtiyatları
Xalis mənfəət

6376281.00 7935963.00

6376281.00 7935963.00
6552492.00 8118610.00

4937.00
4937.00

4937.00

6547555.00 8118610.00

6552492.00

8118610.00

1870315.00

1870398.00

1870315.00

1870398.00

597246.00

591472.00

Xərclər
Əmək haqqı xərcləri və dövlət sosial sığorta
ayırmaları
Maliyyə yardımları və sair transfer ödənişləri

Amortizasiya xərcləri
Sair əməliyyat xərcləri
Maliyyə xərcləri

Maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında hesabat
Gəlirlər
Qeyri-birja əməliyyatlarından gəlir

Kommersiya xərcləri
Sərf edilmiş materialların dəyəri

“Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi” PHŞ-nin idarə heyətinin sədri
Rəhimov Ehtiram Bəşir oğluna
Biz, “Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi” PHŞ-nin 2020-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək təqdim edilən balans hesabatı və həmin tarixdə
tamamlanan il üzrə mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda dəyişikliklər hesabatı və
pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından ibarət olan maliyyə hesabatlarının audit
yoxlamasını apardıq.
Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
1. Hazırkı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə görə rəhbərlik məsuliyyət daşıyır.
Bu məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir:
– səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı;
– maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sisteminin yaradılması, tətbiq edilməsi və davam etdirilməsi;
– müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi və tətbiq edilməsi;
– şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin irəli sürülməsi.
Auditorun məsuliyyəti
2. Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən maliyyə
hesabatlarına aid rəy bildirməkdən ibarətdir. Sənədlərin düzgünlüyünə sifarişçi
məsuliyyət daşıyır. Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları
əsasında apardıq. Həmin standart tələblərinə görə, biz etik normalara əməl
etməli və auditi elə şəkildə planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasına kifayət qədər əmin olaq.
3. Audit yoxlamasına maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalar barədə auditor sübutu əldə etmək üçün prosedurların yerinə yetirilməsi
daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizələrindən, səhvlər nəticəsində
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin
qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri qiymətləndirərkən auditor
müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinə aid rəy bildirmək üçün
deyil, şəraitə görə müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə
müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim
edilməsi məqsədilə müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan
əlavə, audit yoxlamasına mövcud uçot siyasətinin uyğunluğunun və rəhbərliyin
uçot təxminlərinin əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə
hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir.
4. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi bildirmək üçün kifayət
qədər əsas verir.
Rəy
5. Bizim fikrimizcə, təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli
aspektlər baxımından “Nəqliyyat və Texniki-Təminat İdarəsi” PHŞ-nin 2020-ci
il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq balansda düzgün əks etdirlir.
“YENİ ZAMAN-AUDİT” MMC-nin auditoru Hüseyn Cəbiyev
Bakı şəhəri 9 mart 2021-ci il

Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot – 1. Nəqliyyat vasitələri və maşınmexanizmlər üçün ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Lot – 2. Tikinti materiallarının satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron
formada təqdim etsinlər. Tender təkliflərinin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara
üstünlük veriləcəkdir:
- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və
podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə ixtisas
göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti 2021ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün
elektron qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət
etmək lazımdır.
Əlaqələndirici şəxs - Qələndərov Ramin
Ramiz oğlu.
Ünvan - Tovuz rayonu, Düz Cırdaxan kəndi.
E-mail: tovuzssi@mst.gov.az
Telefon- 055-620-20-01.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində
hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron
müraciət etdikdən və aşağıda qeyd olunan
hesaba müəyyən məbləğdə vəsaiti ödədikdən
sonra dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala bilərlər.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 100 manatdır.
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.

Təşkilat- Tovuz Suvarma Sistemləri İdarəsi
Bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ 41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
• H/h- AZ45C TRE00000000000002353501
• VÖEN- 7300168331
• Əlavə qeyd- Tovuz SSİ-nin xüsusi hesabı
• BSK-7 Depozit və tapşırıqlar (mərkəzi)
• BTK-142330
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təsdiq olunmuş qaydada elektron
formada təqdim etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən
bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi
məbləğində tender təklifinin təminatı - bank
zəmanəti (təminatın qüvvədəolma müddəti tender təklifinin qüvvədəolma müddətindən sonra
ən azı 30 (otuz) bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb
olunan sənədlər.
Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı,
hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki

(əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə,
bütün fəaliyyəti dövründəki) maliyyə vəziyyəti
barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar
tenderin əsas şərtlər toplusunda tələb olunan
sənədlərdə və formalarda təqdim edilməlidir);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və
digər icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
-Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və
lazımi texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi
arayış;
-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü
bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 4 iyun 2021ci il saat 10.00-a kimi tender komissiyasına
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender
təkliflərini 15 iyun 2021-ci il saat 18.00-a qədər
elektron portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən
təkliflər dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifi zərfləri 16 iyun 2021-ci il saat
10.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
Yay Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarına hazırlıq dövründə idmançıların
bioloji aktiv əlavələrlə zəngin olan idman qidaları və bərpaedici vasitələrlə
təmin edilməsinin satınalınması üçün təkliflər sorğusu proseduru keçirir
Prosedur iştirakçılarına təklif edilir ki,
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim
etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlar nəzərə alınacaqdır:
Aşağı qiymət, malların çatdırılma
müddəti, tələb olunan ilkin ödəniş.
Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat
almaq üçün maraqlananlar 4656503 nömrəli
telefona müraciət edə bilərlər: İddiaçılar 200
(iki yüz) manat məbləğində iştirak haqqını
aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən sonra
əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyindən
(Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, III mərtəbə,
kütləvi bədən tərbiyəsi və texniki idman
sektoru) ala bilərlər.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Prosedurda iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN – 1401555071
SWIFT – CTREAZ22

Alan müştəri – Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h – AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN – 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu – 7
Təsnifat kodu – 142330
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
– iştirak haqqının ödənilməsi barədə
bank sənədi;
– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri,
– iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş
arayış;
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması barədə müvafiq orqanlar tərəfindən
verilmiş arayış;
– analiz sertifikatı;
– tərkib sertifikatı;
– spesifikasiya sertifikatı;
– beynəlxalq sertifikatlar (ISO, GMP) ;
– sərbəst satış sertifikatı (Free Sale
Certificate);
– istehsalçı tərəfindən anti-doping statement;

– son iki il ərzində yerinə yetirdiyi analoji
işlər haqqında məlumat.
– “əsas şərtlər toplusu”nun tələblərinə
uyğun başqa məlumatlar;
– təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra
ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə
olmalıdır);
– təklifin 1 faizi məbləğində bank
təminatı (zərflərin açıldığı gündən sonra
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə
olmalıdır);
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar təkliflər sorğusu prosedurunda
iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri
19 may 2021-ci il saat 18.00-a qədər tender
komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddiaçılar
tender təkliflərini və bank zəmanətini 26
may 2021-ci il saat 18.00-a qədər ikiqat
bağlı zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən
zərflər qəbul olunmayacaqdır.
Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 27
may 2021-ci il saat 11.00-da Azərbaycan
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində
açılacaqdır.

Tender komissiyası
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9 may 2021-ci il, bazar

Xalq şairi Musa Yaqub dəfn olunub

A

zərbaycanın Xalq şairi
Musa Yaqub yaşadığı
İsmayıllı rayonunun Buynuz kənd qəbiristanlığında dəfn
olunub.

Portuqaliya
Dünyanın ən uzun asma körpüsü
Portuqaliyada
dünyanın ən uzun
asma körpüsü inşa
olunub. Uzunluğu 516 metr olan
piyada körpüsü
Agueiras şəlaləsi
ilə Paiva dərəsini
birləşdirir. Portuqaliyalı mühəndislər
körpünün etibarlılığını artırmaq məqsədilə Çin körpü texnologiyasından istifadə ediblər. “Arouca” adlanan körpünün
ölkəyə gələn turistləri də özünə cəlb edəcəyi açıqlanıb.
Onun tikintisi, 3 il sərf olunub və 2,8 milyon dollara başa
gəlib.
Xəbəri “Belta” verib.

İsveçrə

ÜST rəhbərinin açıqlaması
Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı
(ÜST) koronavirusa
qarşı Çinin istehsal etdiyi “Sinopharm” vaksinini
təcili istifadə üçün
tövsiyə edib. Bunu
Cenevrədə keçirilən
brifinqdə ÜST-ün baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus açıqlayıb. O deyib: “Bu gün ÜST Pekinin “Sinopharm”
peyvəndini koronavirusa qarşı təcili istifadə üçün tövsiyə
olunan dərmanlar siyahısına əlavə edib. “Sinopharm”
təşkilatın təhlükəsizlik, effektivlik və keyfiyyət sertifikatını
almış altıncı peyvənd oldu”.
O qeyd edib ki, bu addım beynəlxalq COVAX mexanizmi vasitəsi ilə satın alına bilən koronavirusa qarşı immunizasiya üçün dərmanların siyahısını genişləndirdi.
Məlumatı “Worldometer” yayıb.

İsveç

Şirkətlər razılığa gəlib
“Ericsson” və
“Samsung” şirkətləri
bütün mobil texnologiyalara dair patent
hüquqlarını əhatə
edən qlobal patent
lisenziyaları haqqında uzunmüddətli
saziş imzalayıblar.
Bildirilir ki, saziş 1 yanvar 2021-ci ildən etibarən şəbəkə
infrastrukturu avadanlığı və mobil qurğuların satışına şamil
edilir. Qeyd edilir ki, tərəflər, həmçinin açıq standartlaşdırma sahəsində mobil sənayenin təşviqi və istehlakçı
müəssisələr üçün qiymətli həllərin yaradılması üçün texnoloji əməkdaşlıq haqqında razılığa gəliblər.
Xəbəri “Ixbt.com” verib.

Braziliya

Amazon meşələri təhlükə altındadır
Braziliyada
Amazon meşələrinin
qırılması davam
edir. Bildirilir ki,
2021-ci ilin aprel
ayında 581 kvadratkilometr meşə
sahəsi qırılıb ki, bu,
ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə 43
faiz çoxdur. Cari ilin mart ayında qırılan meşələrin sahəsi
368, fevral ayında 123, yanvar ayında isə 86 kvadratkilometr olub. Aprel ayının sonunda iqlim sammitində çıxış
edən ölkə prezidenti Jair Bolsonaru qarşıdakı 10 illikdə
meşələrin qanunsuz qırılmasına son qoyulacağına söz
verib.
Məlumatı “Nat.geo” yayıb.

İtaliya

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Bununla bağlı fövqəladə
hallar naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun
imzaladığı əmrə əsasən,
qarşıdan gələn qeyri-iş
günlərində vətəndaşların
həyat və fəaliyyətinin
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi, həyat təminatı və
digər mühüm əhəmiyyətli
obyektlərdə baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik
reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ
şəkildə aradan qaldırılması işinin təşkil edilməsi məqsədilə
nazirliyin aidiyyəti struktur bölmə və qurumlarına müvafiq
tapşırıqlar verilib.

AZƏRTAC
2,4 dərəcə yüksək ola bilər,
yəni fəlakətli nəticələr baş
verər.
Daha sonra Quterreş
vurğulayıb: “Lakin biz əlbir
olsaq, iqlim dəyişmələrinin

milyard dollar ayrılır, halbuki
təkcə inkişaf etməkdə olan
ölkələrə hər il azı 70 milyard
dollar lazımdır.
Baş katib “Böyük
yeddiliyin” gələn ay

CEN PSAKI: ABŞ Rusiya ilə sabit
münasibətlər qurmaq niyyətindədir
ABŞ Rusiyaya qarşı yeni
sanksiyalar tətbiq etmək
istəmir, ancaq bunun
üçün əsaslar yaranarsa,
bu hüququ özündə saxlayır. Bu barədə Ağ evin
mətbuat katibi Cen Psaki
bəyan edib. Məlumatı
“İzvestiya.ru” verib.

Antonio Quterreşin müraciəti
“Ekstremal hava şəraiti, təbii kataklizmlər, rekord
temperaturlar və karbon qazının yüksək konsentrasiyası bəşəriyyət uçurum həddindədir”. “Nat.
geo.ru” portalının yaydığı məlumata görə, bunu
Almaniyanın Petersberq şəhərində keçirilən, iqlim
problemlərinə həsr edilmiş konfransda BMT-nin
Baş katibi Antonio Quterreş dünya ölkələrinə belə
müraciətlə xəbərdarlıq edərkən belə deyib.
çox təhlükəlidir, çünki həmin
göstərici elmi birlik tərəfindən
müəyyən edilmiş 1,5 dərəcə
həddinə yaxındır”.
O qeyd edib ki,
əgər beynəlxalq birlik
bütün qüvvələrini iqlim
dəyişmələrinə qarşı
mübarizəyə səfərbər etməsə,
XXI əsrin sonunda orta illik
temperatur sənayeləşmədən
əvvəlki dövrlə müqayisədə

ağır nəticələrindən xilas
ola bilərik. Biz koronavirus
pandemiyasından sonra
yaranacaq imkanlardan
istifadə etməli və iqtisadiyyatı
ekoloji cəhətdən təmiz model
üzrə yenidən qurmalıyıq”.
Vurğulanıb ki, iqlim
dəyişmələrinə uyğunlaşma
tədbirlərinə lazımi maliyyə
dəstəyi göstərilmir. Bu gün
belə tədbirlər üçün hər il 16,8

keçiriləcək zirvə toplantısında
iştirak edəcək dünya
liderlərinə müraciət edərək
onları zəruri həcmdə vəsait
ayrılması barədə razılığa
gəlməyə və inkişaf etməkdə
olan ölkələrə, ilk növbədə
kiçik ada dövlətlərinə dəstək
göstərməyə çağırıb.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Çimərliklərdə maska
qadağası ləğv olunur
“Euronews” agentliyinin
yaydığı məlumata görə, iyunun birindən Rumıniyada
çimərliklərdə məcburi maska
taxmaq tələbi ləğv olunur.
Agentlik yazır ki, bu barədə ölkənin
Baş naziri Florin Kitsu dəniz sahillərində
işləyən sahibkarlarla görüşü zamanı
deyib. Hökumət, eyni zamanda, restoran
və hotelləri peyvənd olunan vətəndaşlar

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 8 may 2021-ci
il tarixli nömrəsində “Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
ASC-nin Azərbaycanın rayonlarında su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə subartezian

Qattuzonu Spaletti əvəzləyəcək
İtaliyanın “Napoli”
futbol klubunun yeni
baş məşqçi təyin
olunacaq. Bildirilir
ki, komandanın baş
məşqçisi vəzifəsinə
Luçano Spalletti
gətiriləcək. Bu barədə
qərarı klubun prezidenti Aurelio de
Laurentis qəbul edib. Spaletti bu vəzifədə mövsümün sonundan Cennaro Qattuzonu əvəzləcəvək. Təyinatın yaxın
zamanlarda rəsmi açıqlanması gözlənilir.
Qeyd edək ki, “Napoli” hazırda “A” seriyasının turnir
cədvəlində 67 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.
Xəbəri “Goal.com” verib.

FHN gücləndirilmiş
iş rejimində çalışacaq

Vida mərasimi mərhumun İsmayıllı
rayonunun Buynuz kəndindəki evində
təşkil edilib.
Xalq şairi vəsiyyətinə uyğun olaraq
Buynuz kənd qəbiristanlığında, həyat
yoldaşının yanında torpağa tapşırılıb.
Şairin oğlu Şəhriyar Yaqubov
AZƏRTAC-a bildirib ki, atası Buynuz
kənd qəbiristanlığında dəfn olunmağı
vəsiyyət edib: “Mənim də bir oğul kimi
borcumdur ki, atamın bu vəsiyyətini
yerinə yetirim. Bu kəndin təbiəti, yaşıllığı
onun üçün hər şey idi”.
Qeyd edək ki, Musa Yaqub mayın
7-də uzun sürən xəstəlikdən sonra 84
yaşında dünyasını dəyişib.

Baş katib deyib:
“Ötən il dünyada havanın
orta temperaturu
sənayeləşmədən əvvəlki
dövrlə müqayisədə 1,2
dərəcə yüksək olub. Bu,

ÂÂ Mayın 9-da
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı,
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.
Lakin səhər bəzi yerlərdə çiskin olacağı,
gecəyə doğru isə yağış yağacağı ehtimalı
var. Gündüz arabir güclənən cənub-qərb
küləyi əsəcək. Gecə 11-14 , gündüz 18-21,
Bakıda gecə 12-14, gündüz 18-20 dərəcə
isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə
sütunundan 757 mm civə sütununa enəcək,
nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55 faiz
olacaq.
ÂÂ Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı yerlərdə
arabir güclənəcək. Gecə 8-13°, gündüz 2328° isti olacaq.
ÂÂ Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa,
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan,
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üçün açmaq qərarına gəlib.
Qeyd edilir ki, mayın 15-də isə
Buxarest milli teatrında peyvənd olunan
vətəndaşlar üçün tamaşa keçiriləcək.
Burada da maska taxmağa ehtiyac
olmayacaq.
Xatırladaq ki, Rumıniyada koronavirusla bağlı kəskin vəziyyəti hökumət
ölkədə peyvəndlənmənin aparılması
nəticəsində nəzarət altına ala bilib. Koronavirus xəstələrinin sayında tədricən
azalma hiss edilir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,
“Xalq qəzeti”
quyularının qazılması üçün layihə
sənədlərinin hazırlanması barədə
dərc edilmiş açıq tender elanının
başlığının birinci sətirinin aşağısında Tikilməkdə Olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin
Birləşmiş Müdiriyyəti sözləri əlavə
edilməlidir.

Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, həmçinin
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı
var. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Qərb küləyi əsəcək,ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 5-10°,
gündüz 13-18° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi
yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə
intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir
güclənəcək. Gecə 10-15°, gündüz 20-25°
isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı

Onun sözlərinə görə,
Vaşinqton uzunmüddətli
perspektivdə Moskva ilə
daha arzuolunan və sabit münasibətlər qurmaq
niyyətindədir. Bununla belə,
ABŞ-ın suverenliyi üçün
təhlükəli addımlar atılarsa, o
zaman milli maraqlar qorunacaq.
Bir qədər əvvəl, aprelin
28-də ABŞ Prezidenti Co
Bayden Konqresdə çıxışı
zamanı bildirmişdi ki, ölkəsi
Rusiya ilə münasibətləri
gərginləşdirməyə çalışmır,
ancaq münaqişəli vəziyyət
yaranacağı təqdirdə Moskvaya
qarşı addımlar atılacaq. O,
əlavə etmişdi ki, hər iki ölkə
ümumi maraqlar çərçivəsində
əməkdaşlıq edə bilər.
Mayın 6-da isə RF XİN
başçısı Sergey Lavrov demişdi

“Puta – Əyrici” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
30 iyun 2021-ci il saat 11.00-da
“Puta – Əyrici” ASC səhmdarlarının
illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyi:
1. 2020-ci ilin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin yekunları.
2. Direktorlar şurası sədrinin
seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Yığıncaq karantin rejiminin
qaydalarına uyğun keçiriləcəkdir.
Telefon – (012) 545-85-25.
Ünvan – Bakı, Qaradağ rayonu,
Puta qəsəbəsi, inzibati bina.

ki, Qərbin Moskva əleyhinə
qəbul edəcəyi istənilən yeni
sanksiya cavabsız qalmayacaq. Onun sözlərinə görə, hazırda Qərb ölkələri, ABŞ, eləcə
də Avropa İttifaqı tərəfindən
qəbul edilmiş məhdudiyyətlərə
cavab verilir.
Psaki onu da qeyd edib ki,
ölkəsi ABŞ və Rusiya liderləri
Co Bayden və Vladimir Putin
arasında mümkün görüşün
ikitərəfli münasibətlərin irəli
aparılmasında yaxşı addım
olacağına inanır: “Bu, gərginliyi
aradan qaldırmaq, gələcəkdə
münasibətlərimizin daha
sabit olacağına təminat almaq
üçün irəliyə doğru atılmış

yaxşı addım olardı”. Ağ ev
rəsmisi deyib ki, hələ iki ölkə
liderlərinin sammitini hazırlamaqla bağlı heç bir təsdiqedici
məlumat yoxdur. Xatırladaq
ki, aprelin 13-də Bayden
Putinlə telefon söhbətində
görüşməyi təklif edib. Mayın
7-də ABŞ Prezidenti belə bir
görüşün təşkil ediləcəyinə
inandığını söyləyib. Keçmiş
ABŞ məmurları isə bu görüşün
Çexiya, İslandiya, Sloveniya,
yaxud Azərbaycanda keçirilə
biləcəyini qeyd etmişdilər.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Hindistanda yeni antirekord
Hindistanda “koronavirus tufanı” davam edir.
Son sutka ərzində ölkədə rekord ölüm halı qeydə
alınıb. 4187 nəfər COVID-19 virusunun qurbanı
olub.
TASS-ın məlumatına görə, son 24 saat ərzində
 indistanda 402 min 78 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluH
xub və pandemiya başlanandan indiyədək ölkədə COVID-19
virusuna yoluxanların sayı 21 milyon 892 min 676 nəfərə çatıb.
Qeyd edək ki, COVID-19 virusuna yoluxmaya görə,
Hindistan yalnız ABŞ-dan geri qalır.

Qəzənfər QASIMOV,
“Xalq qəzeti”

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Quba rayonundan Ziyəddin Əliyev Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN

“Ticarət Mərkəzi – 6” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
25 iyun 2021-ci il saat 10.00-da səhmdarların illik ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020-ci ilin maliyyə yekunlarının müzakirəsi və illik
hesabatın təsdiqi.
2. Pandemiya ilə əlaqədar lazımi tədbirlərin görülməsi
barədə.
3. Digər məsələlər.
Ünvan – Bakı, 3-cü mikrorayon, Alı Mustafayev küçəsi
23/24.

yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14°,
gündüz 19-24°, dağlarda gecə 4-9°, gündüz
12-17° isti olacaq.
ÂÂ Mərkəzi-Aran: Mingəçevir, Yevlax,
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli,
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad,
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul,
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən
yağmursuz keçəcək. Lakin gecəyə
doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi
əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.
Gecə 10-15°, gündüz 22-27° isti olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran,
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz
keçəcək. Lakin səhər bəzi yerlərdə çiskinli
olacağı ehtimalı var. Səhər saatlarında
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək,
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə
12-15°, gündüz 18-23°, dağlarda gecə
9-12°, gündüz 15-20° isti olacaq.

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

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

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Şirvan şəhərindən İlqar Abbasov Azərbaycan Respublikası
Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin kollektivi Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
“Azərsu” ASC-nin rəhbərliyi Baş nazirin müavini Şahin
Mustafayevə atası
ABDULLA MUSTAFAYEVIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım
Assosiasiyasının və Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun
kollektivi Şəhriyar Yaqubova atası Söz Azadlığını Müdafiə
Fondunun rəhbəri, Xalq şairi
MUSA YAQUBUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

İNDEKS

0282

TİRAJ

4816

SİFARİŞ

839

QİYMƏTİ

40 qəpik

Çapa imzalanmışdır 00:00

