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Bu sözləri Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 5-də 
Anar Kərimovu Mədəniyyət naziri tə-
yin olunması ilə əlaqədar videoformat-
da qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı bildirib: - Biz öz mədə-
niyyətimizi, mədəni irsimizi qorumalı-
yıq. Əsrlərboyu xalqımız öz mədəniy-
yətini qoruyub və bu, imkan verib ki, 
biz xalq kimi, millət kimi milli-mənəvi 
dəyərlərimizi, milli mənsubiyyətimizi 
qoruya bilək. 
Əsrlər boyu bizi xalq kimi, millət kimi 
qoruyub saxlayan bizim ana dilimiz-
dir, Azərbaycan dilidir. Azərbaycan 
dilinin qorunması hamımızın vəzifə-
sidir. 
Bizim zəngin ədəbiyyatımız dünyada 
tanınır və biz haqlı olaraq öz dahi şa-
irlərimizlə fəxr edə bilərik. 2021-ci il 
mənim Sərəncamımla “Nizami ili” elan 
olunur. 2021-ci ildə biz Nizaminin 880 
illik yubileyini qeyd edəcəyik, yubi-
ley həm Azərbaycanda, həm dünyada 
geniş qeyd olunmalıdır. 2019-cu il isə 
digər dahi Azərbaycan şairi Nəsimi ili 
olmuşdur. Bu, onu göstərir ki, dövlət 
tərəfindən və şəxsən Prezident tərəfin-
dən bizim ədəbiyyatımıza, bizim dahi 
şairlərimizin xatirəsinə çox böyük hör-
mət var, qayğı var. Nizami, Nəsimi, Fü-
zuli və digər dahi Azərbaycan şairləri 
dünya ədəbiyyat xəzinəsinə çox böyük 
töhfələr vermişlər.
Azərbaycanın zəngin musiqi sənəti var 
və bu gün bizim sənətimiz dünyada 
tanınır. Bizim musiqi sənətimiz UNES-
CO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siya-
hısına daxil edilib. Azərbaycan muğamı 
bizim milli sərvətimizdir. Ölkəmizdə 
müntəzəm olaraq muğam müsabiqələ-
ri, beynəlxalq muğam festivalları keçi-
rilir, bir çox ölkələrdən ifaçılar gəlirlər. 
Əlbəttə, muğam sənəti bir neçə ölkədə 
mövcuddur, ancaq mən hesab edirəm 
ki, muğam sənətinin mərkəzi məhz 
Azər baycandır. Heydər Əliyev Fondu-
nun xətti ilə muğam sənətinin dünyada 
təbliği istiqamətində çox böyük işlər gö-
rülüb. Çox şadam ki, bizim gənclərimiz 
də muğam sənətinə böyük maraqla ya-
naşırlar. 
Aşıq sənəti təkrarolunmaz sənətdir. Haq-
lı olaraq biz aşıq sənətini sırf Azərbaycan 
sənəti kimi qəbul edirik və aşıq sənətini 
dünyada təbliğ edirik. Bizim milli musiqi-
miz çox zəngindir, çox geniş auditoriya 
cəlb edə bilib. Bizim musiqimiz xalqımı-
zın istedadını göstərir. Bütövlükdə bizim 
mədəniyyətimiz xalqımızın istedadını 
göstərir. Çünki ancaq istedadlı xalq belə 
gözəl əsərlər yarada bilir.
Xalçaçılıq sənəti ilə haqlı olaraq fəxr 
edə bilərik. Dünyada xalçaçılıq sənəti 
ilə məşğul olan ölkələrin sayı o qədər 
də çox deyil. Onların arasında Azərbay-
can xalçalarının xüsusi yeri vardır. Xal-
çaçılıq sənəti əbədi yaşamalıdır.
Bizim memarlıq əsərlərimiz dünya sə-
viyyəsində məşhurdur və UNESCO-nun 
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına salı-
nıbdır. Qız qalası memarlıq nümunəsi-
dir, təkrarolunmaz memarlığa malikdir. 
İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı, digər böl-
gələrimizdə yerləşən memarlıq abidələri 
göstərir ki, bizim nə qədər zəngin me-
marlıq abidələrimiz var. 
Bizim dini abidələrimiz qorunur və 
qorunacaq. Mənim göstərişimlə bizim 
bütün əsas dini abidələrimiz təmir 
olunub. Bir çoxları yenidən tikilib, o 
cümlədən mənim göstərişimlə Heydər 
məscidi yenidən tikilib. Bizim digər 
məscidlərimiz əsaslı təmir edilib. Onla-
rın təmiri simasını qorumaq şərtilə apa-
rılıb. Azərbaycan bu sahədə də dünya-
ya göstərir ki, nə qədər zəngin mədəni 
irsə malikdir. Dünyanın ən qədim məs-
cidlərindən biri olan Şamaxı Cümə 
məscidi ölkəmizdə yerləşir, 743-cü ildə 

inşa edilib, mənim göstərişimlə faktiki 
olaraq yenidən qurulub. Yaxud da ki, 
xristian dininə mənsub olan abidələr, 
alban kilsələri, Kiş kilsəsi, Xudavəng 
kilsəsi. Artıq işğaldan azad olunmuş 
Xudavəng kilsəsi öz sahiblərinə, bi-
zim udi qardaşlarımıza qaytarılıbdır. 
Baxmayaraq ki, ermənilər bunun həm 
adını dəyişdirdilər, həm də orada apa-
rılan saxtakarlıq işləri nəticəsində onun 

görünüşünü dəyişdirdilər, onu ermə-
niləşdirmək istədilər, amma buna nail 
ola bilmədilər. Bizim udi qardaşlarımız 
artıq Xudavəng kilsəsində öz ibadətlə-
rini etmişlər. Qafqaz Albaniyasına aid 
olan bütün digər kilsələr, o cümlədən 
Nic qəsəbəsindəki kilsə. Heydər Əli-
yev Fondu tərəfindən təmir olunan bu 
kilsə müharibə zamanı açılıb və bizə 
qarşı əsassız ittihamlar irəli sürənlərə 
ən gözəl cavab məhz budur. Müharibə 
zamanı alban-xristian kilsəsinin təmir-
dən sonra açılışı olubdur. Rus-pravos-
lav kilsələri, sinaqoqlar, katolik kilsə, 
gürcü kilsələri, Bakıda yerləşən erməni 
kilsəsi – bütün bunlar dövlət tərəfindən 
qorunur. Amma görün, bizim məscid-
lərimizi mənfur düşmən nə günə salıb. 
Altmışdan çox məscid işğal edilmiş və 
azad edilmiş torpaqlarda dağılıb və 
buna heç kim reaksiya vermir. Heç bir 
beynəlxalq təşkilat Ermənistanı qına-
mır. Biz erməni kilsəsini qoruyuruq. 
Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemi-
miz yoxdur və Azərbaycanda yaşayan 
ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır. Bu 
gün Qarabağ bölgəsində yaşayan ermə-
nilər də, əminəm, bunu artıq başa dü-
şürlər ki, onlar ancaq Azərbaycan döv-
ləti çərçivəsində normal yaşaya bilərlər.
Azad edilmiş torpaqlarda hər tərəf da-
ğıdılıb. Amma bəzi tikililər var, bəzi 
evlər var ki, orada ermənilər yaşayıb. 
Adam baxanda məəttəl qalır ki, orada 
insanlar necə yaşayıblar? Elə bil ki, it 
damıdır. Ermənistan rejimi bu adamla-
rı faktiki olaraq belə səfalət içində, belə 
yoxsulluq içində girov kimi saxlayaraq 
məcbur edirdi ki, orada yaşasınlar. Ona 
görə mən həmişə deyirdim ki, mühari-
bədən əvvəl orada - işğal edilmiş tor-
paqlarda yaşayan erməni əhalisinin real 
sayı təqribən 60 min ətrafında idi. İndi, 
bax, müharibədən sonrakı bu vəziyyət 
bunu göstərir. Ermənilər bu rəqəmi 
süni şəkildə şişirdirdilər, guya ki, orada 
150 min adam var. Maksimum altmış 
min civarında idi. Onları da güc-bə-
la ilə orada saxlayırdılar ki, qanunsuz 
məskunlaşma getsin. Onlar nə gündə 
yaşayırdılar?! Onlar vəhşi rəhbərləri 
tərəfindən dağıdılmış Ağdam, Füzuli, 
Şuşa, digər şəhərlər canlananda, o yer-
lər cənnətə çevriləndə görəcəklər ki, əl-
bəttə, harada yaşamaq rahat, təhlükəsiz 
və iqtisadi cəhətdən sərfəli olar.
Ona görə mədəni abidələrimizin, dini 

abidələrimizin qorunması Mədəniy-
yət Nazirliyinin başlıca vəzifəsi olacaq. 
Mənim təşəbbüsümlə bir çox tarixi abi-
dələr bərpa edilib. Ancaq bu gün dözül-
məz vəziyyətdə olan kifayət qədər çox 
tarixi abidələrimiz var. Hesab edirəm 
ki, Mədəniyyət Nazirliyi yararsız vəziy-
yətdə olan bu mədəniyyət ocaqlarının 
qısa müddət ərzində təftişini aparma-
lıdır, siyahıya almalıdır, yeni siyahılar 

tərtib etməlidir. Çünki vaxtılə dövlət 
tərəfindən qorunan abidələrin siyahı-
ları dəqiq tərtib edilməmişdir. Orada 
qərəzli yanaşma var idi. Bəzi binalar o 
siyahıdan çıxarılırdı ki, sonra onlar satı-
şa çıxarılsın. Belə hallar da var. Kifayət 
qədər çox pozuntular var idi. Digər xo-
şagəlməz halların, - əfsuslar olsun ki, 
Mədəniyyət Nazirliyində kifayət qədər 
xoşagəlməz hallar mövcud idi, - hamı-
sı üzə çıxdı. Bu pozuntuları buraxan 
insanlar məsuliyyətə cəlb olundular, o 
cümlədən cinayət məsuliyyətinə. Ona 
görə siz bütün bu pozuntularla bağlı 
ciddi mübarizə aparmalısınız.
Bizim zəngin mədəni həyatımız var. 
Amma biz mədəni həyatımızı daha da 
zənginləşdirməliyik. 
Mən Şuşa şəhərini Azərbaycan mədə-
niyyətinin paytaxtı elan edirəm. Şuşa 
şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki, 
nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni 
paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni 
həyatı zəngin olmalıdır. 
O cümlədən, Şuşada yerləşən məscid-
lərimiz əsaslı şəkildə təmir edilməlidir, 
bərpa olunmalıdır, onların öz siması 
qaytarılmalıdır. Ermənilər bizim 60-
dan çox məscidi məhv ediblər. Ağdam 
məscidində donuz, inək saxlayırdılar.
Biz bütün tarixi abidələrimizi bərpa 
edəcəyik. 
Şuşada Vaqif poeziya günləri bər-
pa edilməlidir. Vaqif poeziya günləri 
ənənəvi olaraq keçirilirdi. Yadımdadır, 
mən də atamla birlikdə Vaqif poeziya 
günlərində olmuşam. Vaqifin məqbərə-
sinin açılışında olmuşam, o qarlı-şax-
talı havada. İndi Vaqifin məqbərəsini 
görəndə adamın ürəyi ağrıyır. Nə qədər 
vəhşilik ola bilər? Biz 44 gün müharibə 
apardıq, Ermənistanı demək olar ki, ta-
mamilə məğlub etdik. İstənilən addım 
ata bilərdik, istənilən addım! Amma 
mən demişəm ki, biz mülki əhaliyə qar-
şı vuruşmuruq. Biz tarixə qarşı vuruş-
muruq. Biz dini abidələrə qarşı vuruş-
muruq. Onların bir dənə də olsun dini 
abidəsi dağıdılıb? Yox! Görün, onlar nə 
ediblər? Xocalı soyqırımı, məscidləri-
mizin dağıdılması, şəhərlərimizin da-
ğıdılması. Mədəni soyqırımı törədiblər 
bizə qarşı. Bütün dünya, onların hava-
darları, dostları görməlidir. Onların 
sözləri ilə desək, müsəlman əhatəsində 
olan sivilizasiyalı bir məkan kimi təq-
dim etməyə çalışan və buna inanan xa-

rici havadarları, açın gözünüzü baxın, 
nə ediblər onlar?! Vəhşidirlər. Adam 
bunu etməz. Bu vəhşiliyə son qoyulma-
lı idi və qoyuldu. Kimsə bunlara dərs 
verməli idi, yoxsa yox?
Bütün qonşulara meydan oxuyurlar. 
Əsassız iddialar irəli sürürlər, torpaq 
iddiası, ərazi iddiası. Hər şeyi onlar 
özününküləşdirmək istəyirlər. Bizim 
musiqimizi oğurlayırlar. Gedin açın, 

onların öz musiqisi kimi təqdim etdik-
ləri musiqilərin böyük hissəsinin müəl-
lifi Üzeyir Hacıbəylidir və bizim digər 
bəstəkarlarımızdır. Bizim mətbəximizi 
oğurlayırlar. Qonşu xalqların mətbəxi-
ni oğurlayırlar. Tarixi abidələri oğurla-
yırlar. Kilsələri başqa xalqlardan, qon-
şu xalqlardan oğurlamağa çalışırlar.
Bir daha deyirəm, Şuşada Vaqif poezi-
ya günləri bərpa edilməlidir, “Xarı bül-
bül” festivalı bərpa olunmalıdır. İndi 
Şuşaya yeni yol çəkilir. Düzdür, bu yol 
çox çətin relyefi olan ərazidə çəkilir. 
Amma biz buna nail olacağıq. Planlaş-
dırın, bu il bu iki tədbir Şuşa şəhərində 
keçirilməlidir - “Xarı bülbül” festivalı 
və Vaqif poeziya günləri.
Mənim göstərişimlə Füzulidə bey-
nəlxalq aeroport tikiləcəkdir. Artıq 
göstəriş verildi. İndi yerlər seçilir. Mi-
nalardan təmizləmə işləri aparılacaqdır. 
Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzulidə 
beynəlxalq hava limanı yaradılmalıdır, 
hər halda uçuş-enmə zolağı istifadəyə 
verilməlidir. Oradan Şuşaya məsafə də 
yaxındır. Çünki vaxtilə sovet dövründə 
Şuşaya ya gərək Xankəndidən gedəy-
din, ya da ki, Laçın dəhlizi ilə. İndi isə 
biz yeni yol açırıq. Əlbəttə, o yollar da 
var və bizim vətəndaşlar, bu gün orada 
təmir-bərpa işlərini aparanlar bu yollar-
dan istifadə edirlər - Ağdam-Xankən-
di-Şuşa yolu və Laçın dəhlizi. Yəni, bu 
yollar bizim üçün açıqdır. Biz nə vaxt 
istəsək oraya getməliyik, gəlməliyik və 
elə də olacaq. Ancaq Füzuli beynəlxalq 
aeroportunun tikilməsi xarici qonaqla-
rın Şuşaya dəvət edilməsi üçün imkan-
lar yaradacaq. Çünki oraya gəlib ondan 
sonra qısa müddət ərzində Şuşaya get-
mək mümkün olacaqdır.
Mən bir məsələyə də toxunmaq istə-
yirəm. Siz uzun illər Azərbaycanı UNES-
CO-da təmsil etmisiniz. UNESCO-Azər-
baycan əlaqələri haqqında kifayət qədər 
məlumatlısınız. Bu əlaqələrin inkişafı 
üçün öz səylərinizi göstərmisiniz. Sizi 
nazir müavini və indi nazir vəzifəsinə 
təyin etmək, eyni zamanda, əldə etdiyi-
niz təcrübəyə də əsaslanır. Yəni, UNES-
CO ilə bizim çox məhsuldar, səmimi 
münasibətlərimiz var və ümid edirəm 
ki, bu münasibətlər qorunacaq. Üç baş 
katiblə mənim görüşlərim olub. İndiki 
baş katib Bakıda olarkən bir dəfə görüş-
müşəm, amma ondan əvvəlki iki baş 
katiblə mənim bir çox görüşlərim olub. 

Onlar dəfələrlə Azərbaycanda olublar. 
UNESCO-Azərbaycan əlaqələrinin in-
kişafında onların böyük rolu var. Ona 
görə UNESCO-da Azərbaycanın dünya 
mədəni irsinə verdiyi töhfələr haqqında 
kifayət qədər geniş məlumat var. Biz 
təkcə Azərbaycanda yox, bəzi ölkələr-
də müxtəlif layihələr icra etmişik. O 
cümlədən həm müsəlman, həm xristi-
an dini abidələrinin bərpasında fəal rol 
oynamışıq. Azərbaycanda multikultu-
ral cəmiyyətin nümunəsi bir çox ölkələr 
üçün örnək olmalıdır. Bunu mən de-
mirəm, bunu dünya dini liderləri deyir-
lər. Bakıda səfərdə olan Roma Papası 
Fransiskin bəyanatlarına fikir versinlər. 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbər-
lərinin bəyanatlarına fikir versinlər. Ba-
kıda dəfələrlə səfərdə olan digər dini 
liderlərin, yəhudi, katolik, pravoslav, 
müsəlman dini rəhbərlərinin çıxışlarına 
baxsınlar. Kim bizi ittiham edə bilər ki, 
Azərbaycanda başqa dinlərin abidələri 
təhlükə altındadır? Mənim sözümü sübut 
edən bizim bax, bir neçə cildlik işlərimiz-
dir. Getsinlər baxsınlar, ermənilər müsəl-
man abidələrini nə günə qoyublar?! Niyə 
30 il ərzində bu məsələ ilə bağlı UNESCO 
məsələ qaldırmayıb? İki il əvvəl UNES-
CO-nun yeni rəhbərliyinə də belə təklif 
verildi ki, missiya göndərin. İşğal edilmiş 
torpaqlara missiya gəlsin, baxsın ki, nə 
günə qoyublar bizim tarixi abidələrimizi? 
Nə oldu UNESCO-nun rəhbərliyinin ca-
vabı? Dedilər ki, biz məsələni siyasiləşdir-
mək istəmirik. Yaxşı, iki il bundan əvvəl 
məsələni siz siyasiləşdirmək istəmirdi-
niz, bəs indi niyə siyasiləşdirmək istə-
yirsiniz? Cavab versinlər, çox sadə bir 
cavab, məntiqli bir cavab. Cavab yox-
dur. Zəngilanda mən onlara müraciət 
etdim. Dedim açın gözünüzü baxın nə 
günə salıblar ermənilər bizim məscidi-
mizi. Bir reaksiya gəldimi oradan? Yox! 
Budur ermənilərin dağıtdığı. Yaxşı biz 
nəyi dağıtmışıq? Biz nə etmişik? Ancaq 
təmir etmişik, qorumuşuq. Ona görə, 
bilirsiniz, biz belə əsassız yanaşmanı, 
sadəcə olaraq, diqqətsiz qoya bilmərik.
Biz UNESCO ilə bundan sonra da 
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Ancaq bir 
şərtlə ki, UNESCO öz beynəlxalq sta-
tusunu saxlasın. UNESCO hər hansı bir 
ölkənin filialı deyil. Əgər bu yanaşma 
bizim münasibətlərimizdə üstünlük 
təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əgər 
yox, olmayacaqsa, bu əməkdaşlığa ye-
nidən baxmaq olar. Hər halda bizim 
niyyətimiz təmizdir. İkili standartlar-
dan, islamofobiyadan, ayrı-seçkilikdən 
azad olan münasibətlər olmalıdır.
Onu da bildirməliyəm ki, bizim dəvəti-
mizlə yanvar ayında ICESCO-nun mis-
siyası Azərbaycana gələcək və burada 
görüşlər olacaq. 
Beləliklə, mədəni irsimizin qorunma-
sı, saxlanması, Azərbaycan mədəniy-
yətinin dünyada təbliği, gənc nəslin 
Azərbaycan mədəniyyətindən, mədəni 
irsindən xəbərdar olması və gəncləri-
mizin milli ruhda tərbiyəsi işində Mə-
dəniyyət Nazirliyinin rolunun yenidən 
formalaşdırılmasıdır. İstedadlı mədə-
niyyət xadimlərinin mükafatlandırıl-
ması və onlara dövlət tərəfindən verilən 
dəstək, gənc nəslin yetişdirilməsi, tarixi 
abidələrimizin qorunması, nazirliyin 
ənənəvi funksiyalarının davam etdi-
rilməsi və indi əlbəttə ki, azad edilmiş 
torpaqlarda görüləcək işlər Mədəniyyət 
Nazirliyinin əsas vəzifələrindən biri ol-
malıdır. Əminəm ki, bu yüksək etimadı 
siz öz işinizlə doğruldacaqsınız.

* * * * *
Anar Kərimov Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevə ona 
göstərdiyi etimada görə təşəkkür edib, 
verdiyi tapşırıqları və üzərinə düşən 
məsuliyyəti dərk edərək onları şərəf və 
vicdanla yerinə yetirəcəyinə əmin edib.
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Yanvarın 3-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev ilə 
ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Fede-
rasiyası Hökumətinin sədr müavini, 
Rusiya-Azərbaycan İqtisadi Əmək-
daşlıq üzrə Hökumətlərarası Komis-
siyanın həmsədri Aleksey Overçuk 

arasında görüş keçirilib.
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 
sədr müavini, Rusiya-Azərbaycan İq-
tisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlə-
rarası Komissiyanın həmsədri Alek-
sey Overçuk Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Putinin salamla-

rını dövlətimizin başçısına çatdırıb.
Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında strateji tərəfdaşlığa əsasla-
nan dostluq münasibətlərinin müxtə-
lif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 
qeyd olunub. Bildirilib ki, 2020-ci ildə 
koronavirus pandemiyasına baxma-
yaraq, iqtisadi sahədə əlaqələr inkişaf 
edib. Bu baxımdan keçən ilin sonla-
rında Hökumətlərarası Komissiyanın 
Azərbaycan tərəfindən həmsədri Şa-
hin Mustafayevin Rusiyaya, Komis-
siyanın Rusiya tərəfindən həmsədri 
Aleksey Overçukun isə hazırda ölkə-
mizə səfər etməsi bu əməkdaşlığın 
yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib.
Görüşdə 2021-ci ildə Azərbaycan ilə 
Rusiya arasında iqtisadi, enerji, nəq-
liyyat, kənd təsərrüfatı sahələrində 
əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə 
edilib, əlaqələrimizin bundan sonra 
da genişlənəcəyinə əminlik ifadə olu-
nub.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
Respublikasında 2021-ci ilin “Niza-
mi Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqın-
da Sərəncam imzalayıb. 
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti “Ni-
zami Gəncəvi İli” ilə bağlı tədbirlər 
planı hazırlayıb həyata keçirəcək.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildə dahi şair 
və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin 
anadan olmasının 880 illiyi tamam 
olur.
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşə-
riyyətin bədii fikir salnaməsində 
yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlər-
dəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımı-
zın mənəviyyatının ayrılmaz hissə-
sinə çevrilmiş parlaq irsi əsrlərdən 
bəri Şərqin misilsiz mədəni sərvətlər 
xəzinəsində özünəməxsus layiqli ye-
rini qoruyub saxlamaqdadır.

Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün 
mühüm mədəniyyət mərkəzlərin-
dən olan qədim Azərbaycan şəhəri 
Gəncədə yaşayıb yaradaraq, Yaxın 
və Orta Şərq fəlsəfi-ictimai və bə-
dii-estetik düşüncə tarixini zəngin-
ləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini 
də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. 
Nizami Gəncəvinin geniş şöhrət tap-
mış “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi 
fikrinin zirvəsində dayanır. Mütəfək-
kir şair çox sayda davamçılarından 
ibarət böyük bir ədəbi məktəbin bü-
növrəsini qoymuşdur. 
Ölməz sənətkarın 1981-ci ildə Ulu 
Öndərin bilavasitə təşəbbüsü və işti-
rakı ilə keçirilən 840 illik yubiley mə-
rasimləri ölkənin mədəni həyatının 
əlamətdar hadisəsinə çevrilmişdir. 
2011-ci ildə Nizami Gəncəvinin 870 
illiyi dövlət səviyyəsində silsilə təd-
birlərlə geniş qeyd edilib.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissə-
sinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Ehtiyac meyarının həddi
Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsə-
dilə 2021-ci il üçün ehtiyac meyarının həddi 170 manat 

məbləğində təsdiq edilsin. 
Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissə-
sinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə 
yaşayış minimumunun məbləği;
2021-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 196 manat, 
əmək qabiliyyətli əhali üçün 207 manat, pensiyaçılar üçün 

162 manat, uşaqlar üçün 175 manat məbləğində müəyyən 
edilsin.
Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi;
Bu Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı 
bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2006, № 3, maddə 208, № 12, maddə 1019; 2007, 
№ 12, maddə 1194; 2008, № 4, maddə 254, № 6, maddə 464, № 
7, maddə 602, № 8, maddələr 699, 710; 2009, № 6, maddələr 
395, 399, № 11, maddələr 877, 879; 2010, № 7, maddə 579; 2011, 
№ 4, maddə 267, № 6, maddə 465, № 7, maddə 597, № 12, mad-
də 1109; 2012, № 11, maddələr 1037, 1044; 2013, № 3, maddə 
223, № 5, maddə 485, № 6, maddələr 608, 614; 2015, № 5, mad-
də 494; 2017, № 5, maddə 676, № 7, maddə 1289, № 10, maddə 
1776, № 12 (I kitab), maddə 2193; 2018, № 5, maddə 865, № 12 
(I kitab), maddə 2504; 2019, № 2, maddə 205, № 3, maddə 380, 
№ 5, maddələr 805, 808, № 8, maddələr 1374, 1382, № 11, mad-
də 1691, № 12, maddə 1891; 2020, № 7, maddə 829) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 6.2-ci maddənin birinci cümləsində “19-cu və 20-ci mad-
dələrində” sözləri “20-ci maddəsində” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.2. 13.2-ci maddənin ikinci cümləsində “192-yə” sözləri ”200-
ə” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.3. 14.1-ci maddədən “öhdəsində olan (vəfat edənin tam təmi-
natında olan və ya ondan özlərinin yaşayışı üçün daimi və əsas 
vəsait mənbəyi kimi kömək alan)” sözləri çıxarılsın;
1.4. 19-cu maddə ləğv edilsin;
1.5. 22-1.2.1-ci maddədə “2020-ci” sözləri “2022-ci” sözləri ilə 
və “2021-ci” sözləri “2023-cü” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.6. 26.2-ci maddədən “bu Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun” 
sözləri çıxarılsın;
1.7. 30.1-ci maddənin birinci cümləsindən “şəxsin (ərizəçinin) 
daimi yaşadığı yer, qaçqın və məcburi köçkünlərə isə məskun-
laşdıqları yer üzrə məcburi dövlət sosial sığortası, pensiyalar 
və pensiyalara əlavələr sahəsində idarəetməni həyata keçirən” 
sözləri çıxarılsın;
1.8. 31.1-1-ci maddəyə “təyinatı” sözündən sonra “, həmçinin 
bu Qanunun 37.3.1-ci və 37.3.2-ci maddələrinə əsasən əmək 

pensiyalarının avtomatlaşdırılmış qaydada yenidən hesablan-
ması” sözləri əlavə edilsin;
1.9. 37.8-ci maddədə “gündən” sözü “aydan sonrakı ayın 
1-dən” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.10. 39.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“39.2. Bu Qanunun 39.1-ci maddəsində göstərilmiş əsaslarla 
əmək pensiyasından və əmək pensiyasına əlavədən tutulan 
məbləğ, başqa əsaslara görə tutulan məbləğlər nəzərə alınma-
dan, hər ay əmək pensiyaçısına ödənilməli olan məbləğin 10 
faizindən az, 20 faizindən artıq ola bilməz (bu Qanunun 39.3-
cü maddəsi nəzərə alınmaqla). Əmək pensiyasından və əmək 
pensiyasına əlavədən tutulan məbləğ əmək pensiyaçısına ödə-
nilməli olan məbləğin 10 faizindən az olduqda (bu Qanunun 
39.3-cü maddəsi nəzərə alınmaqla ) tam məbləğdə tutulur.”.
Maddə 2. Keçid müddəalar
2.1. Bu Qanunun 1.2-ci maddəsi aşağıdakı hallarda tətbiq edilmir:
2.1.1. 2021-ci il yanvarın 1-dək təyin edilmiş əlilliyə və ailə baş-
çısını itirməyə görə əmək pensiyalarının yenidən hesablanma-
sına;
2.1.2. 2021-ci il yanvarın 1-dək hüququ yaranmış şəxslərə 2021-
ci il yanvarın 1-dən sonra əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə 
əmək pensiyasının təyin edilməsinə və yenidən hesablanma-
sına;
2.1.3. “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dək əlilliyə və ailə 
başçısını itirməyə görə sosial müavinət təyin edilmiş şəxslərə 
bu tarixdən əvvələ əmək pensiyasının təyin edilməsinə.
2.2. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun 19.1.1-ci, 19.1.3-cü, 19.1.5-ci və 19.1.8-ci mad-
dələrinə əsasən bu Qanun qüvvəyə minənədək hesablanmış 
əlavələrin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi da-
vam etdirilir.
Maddə 3. Bu Qanun 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2020-ci il

Yanvarın 4-də Tarif (qiymət) Şurasının 
növbəti iclası keçirilib. AZƏRTAC xə-
bər verir ki, iclasda aidiyyəti qurumla-
rın müraciətlərinə baxılıb və müvafiq 
qərarlar qəbul edilib. Belə ki, Dövlət 
Neft Şirkəti (SOCAR) Şuraya müraciət 
edərək ölkədə təbii qazın, Aİ-92 markalı 
avtomobil benzininin və dizel yanacağı-
nın pərakəndə satış qiymətinin artırıl-
masını təklif edib.
Təbii qazın qiymət artımı təklifinin iq-
tisadi cəhətdən əsaslandırılmasına bax-
mayaraq, aparılan sosial siyasət nəzərə 
alınaraq, Tarif (qiymət) Şurası təbii qa-
zın tariflərinin artırılmasını məqsədə-
müvafiq hesab etməyib.
SOCAR-ın müraciətində Aİ-92 markalı 
avtomobil benzininin və dizel yanaca-
ğının pərakəndə satış qiymətinin artırıl-
ması həmin məhsulların keyfiyyətinin 
yüksək avrostandartlara çatdırılması, 
ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması, neft 
emalı sənayesində yenidənqurma və 
modernləşdirmə işlərinin davam etdi-
rilməsi ilə əsaslandırılıb. Qeyd edilmə-
lidir ki, 2022-ci ilin iyun ayınadək dizel 
yanacağının, 2023-cü ilin iyun ayınadək 
isə Aİ-92 markalı avtomobil benzininin 
AVRO-5 standartına tam uyğunlaşdırıl-
ması nəzərdə tutulur.
İclasda Aİ-92 markalı avtomobil benzi-
ninin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 
1 manat, dizel yanacağının pərakəndə 
satış qiyməti isə 1 litr üçün 80 qəpik 
müəyyən edilib. Dizel yanacağından is-
tifadənin ekoloji zərərini nəzərə alaraq, 
daha çox benzin istehlakına keçilməsi 
məqsədilə qiymət fərqi azaldılıb.
Məlumat üçün bildirək ki, tarif dəyişik-
liyindən sonra da Aİ-92 markalı avto-
mobil benzininin pərakəndə satış qiy-
məti əksər MDB ölkələri ilə müqayisədə 
aşağıdır. Belə ki, hazırda Aİ-92 markalı 
avtomobil benzininin pərakəndə satış 
qiyməti 1 litr üçün Rusiyada orta he-
sabla 1,0 manat, Ukraynada 1,72 manat, 
Belarusda 1,14 manat, Gürcüstanda 1,12 
manat təşkil edir. Dizel yanacağının qiy-

məti isə 1 litr üçün Türkiyədə 1,44 ma-
nat, Rusiyada 1,12 manat, Ukraynada 
1,72 manat, Belarusda 1,21 manat, Ermə-
nistanda 1,19 manat/litr, Gürcüstanda 
1,15 manat səviyyəsindədir.
Son illərdə Azərbaycana avtomobil idxa-
lı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Belə ki, 
2018-ci ildə 28.876, 2019-cu ildə 47.710, 
2020-ci ilin 11 ayında isə 47.841 avtomo-
bil idxal edilib. İdxalın artmasına para-
lel olaraq, benzinə və dizelə tələbat da 
yüksəlib.
Dizel yanacağı üzrə sonuncu qiymət tən-
zimlənməsi 02.12.2013-cü il, Aİ-92 markalı 
benzin üzrə isə 14.07.2017-ci il tarixlərində 
aparılıb. Həmin dövrlərdə ölkə üzrə orta 
aylıq əməkhaqqı müvafiq olaraq 425,1 
manat və 528,5 manat təşkil edib. 2013-
2020-ci illərdə ölkədə orta aylıq əmək-
haqqı 66%, pensiyalar 73% artıb. Keçən 
ilin 10 ayında (yanvar-oktyabr) orta aylıq 
əməkhaqqı 704,5 manat təşkil edib.
Aİ-92 markalı avtomobil benzini əsasən, 
şəxsi minik avtomobillərində istifadə 
olunduğundan istehlak bazarında ciddi 
qiymət artımına səbəb olmayacaq, həm-
çinin ictimai nəqliyyatdan istifadəni və 
yanacağa qənaət edən avtomobillərə 
keçidi stimullaşdıracaqdır. Qiymət tən-
zimlənməsi nəticəsində dövlət büdcə-
sinə əlavə daxilolmalar proqnozlaşdırı-
lır ki, yaranan əlavə vəsait ölkədə həyata 
keçirilən sistemli və davamlı xarakter 
daşıyan sosial siyasətə uyğun olaraq, so-
sialyönümlü tədbirlərə yonəldiləcəkdir.
Dizel yanacağının qiymət artımının sər-
nişindaşıma ilə məşğul olan sahibkarlıq 
subyektlərinə təsirinin neytrallaşdırıl-
ması üçün onlara kompensasiya ödə-
niləcəkdir. Kompensasiyanın verilməsi 
mexanizmi yanvar ayının sonunadək 
açıqlanacaqdır. 
Bu, əhalinin, xüsusilə sosial həssas qru-
pun mənafeyinə xidmət edən, vətəndaş-
ların gündəlik həyatda daha çox istifadə 
etdiyi ictimai nəqliyyatda tarıf dəyişik-
liyi aparılmaması üçün atılan mühüm 
addımdır.

Məlum olduğu kimi, Aİ-92 avtomo-
bil benzininin və dizel yanacağının 
pərakəndə satış qiymətləri üzrə tarif 
tənzimlənməsi aparılıb və 5 yanvar 
tarixindən yeni tariflər tətbiq edilir.
Tarif dəyişikliyindən sui-istifadəyə 
və əsassız qiymət artımına yol veril-
məsinin vaxtında müəyyən edilməsi 
və qarşısının alınması məqsədi ilə 
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-
inhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət 
Dövlət Xidməti tərəfindən mütəma-
di aparılan monitorinqlərin intensiv-
liyi daha da artırılıb.
Dövlət Xidməti sahibkarların nəzə-
rinə çatdırır ki, nəzarət tədbirləri za-
manı qanun pozuntusu halları aşkar 
edilərsə, qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulmuş ciddi məsuliyyət tədbirləri 

görüləcək. Bu hallar üzrə cinayət tər-
kibli əlamətlər müəyyən olunduqda 
isə, toplanmış materiallar aidiyyəti 
üzrə hüquq mühafizə orqanlarına 
göndəriləcək.
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"Я объявляю город Шуша культурной столицей 
Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, 
что Шуша может считаться культурной столицей не 
только Азербайджана, но и региона". Об этом заявил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема 
Анара Керимова в связи с его назначением министром 
культуры.
«Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. 
Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По 
моему указанию туда был командирован большой 
состав. Должна быть проведена ревизия жилого 
фонда, исторических памятников, точно подсчитан 

нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию 
города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но 
и одновременно без спешки первоначальный, 
исторический облик Шуши должен быть восстановлен. 
Расположенные в Шуше наши мечети также должны 
быть капитально отремонтированы, восстановлены, им 
должен быть возвращен их облик», - сказал президент. 
Ильхам Алиев отметил, что в Шуше должны быть 
восстановлены Дни поэзии Вагифа.
«Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. 
Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. 
Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в 
ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на 
мавзолей Вагифа, сжимается сердце. Какими надо 
быть варварами? Какими надо быть жестокими? Что 
вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб.
Повторяю, в Шуше должны быть восстановлены 
Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль». 
Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, 
эта дорога прокладывается по территории с очень 
сложным рельефом. Но мы добьемся этого. 
Спланируйте, в этом году эти два мероприятия 
должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль 
«Хары бюльбюль» и Дни поэзии Вагифа», - сказал 
глава государства.

Процесс выполнения распоряжения президента 
Азербайджана от 6 ноября и 14 декабря 2020 г. об 
устранении ущерба, нанесенного гражданскому 
населению, государственной собственности, в 
том числе инфраструктурным объектам, а также 
объектам предпринимательства в результате агрессии 
армянских вооруженных сил против Азербайджана, 
вступил в новый этап, сообщает пресс-служба 
Кабмина.
Согласно информации, началось выполнение 
распоряжения президента Азербайджана от 
14 декабря 2020 года об оказании первичной 
материальной помощи гражданам, которым нанесен 
ущерб.
Отметим, что 14 декабря 2020 года президент 
Азербайджана подписал распоряжение "О 

дополнительных мерах по возмещению ущерба, 
причиненного гражданскому населению в результате 
начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии 
вооруженных сил Армении против территории 
Азербайджана".

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составит 1,9%, в 2022 
году экономический рост ускорится до 4,5%, говорится 
в январском докладе Всемирного банка «Перспективы 
мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP).
Согласно оценкам ВБ, спад ВВП Азербайджана в 2020 
году из-за COVID-19 составит 5%.
«Рост в субрегионе Южный Кавказ прогнозируется 
в 2021 году на уровне 2,5%, поскольку потрясения, 
связанные с пандемией и нагорно-карабахским 
конфликтом, постепенно отходят на второй план. 
Кроме этого, стимулировать рост в регионе будет 
восстановление туризма и повышение доверия 
потребителей и бизнеса», - говорится в докладе.

По оценкам ВБ, экономическая активность в 
Азербайджане в 2021 году расширится по мере 
стабилизации цен на нефть. Кроме этого, экономика 
страны выиграет от инвестиций и расходов на 
восстановление Карабаха.
«Заявление о мире между Азербайджаном и 
Арменией, в свою очередь, снизит геополитическую 
напряженность в регионе», - указывается в докладе.
Согласно прогнозам министерства экономики, по 
итогам 2020 года спад ВВП Азербайджана составит 4%, 
который сменится в 2021 году экономическим ростом 
на 3,4%.
В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

Государственный фонд социальной защиты назначил 
социальные пособия более 2 100 членам семей 

900 шехидов Отечественной войны, этот процесс 
продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе 
Министерства труда и соцзащиты населения 
Азербайджана.
Одна из таких социальных выплат - ежемесячная 
президентская стипендия.
Ее размер с 1 января увеличен на 66,7 %, то есть с 300 
до 500 манатов, что является еще одним проявлением 
заботы президента Ильхама Алиева о семьях шехидов.
Помимо этой пенсии, им также выплачиваются 
ежемесячные пособия или пенсии.
Назначение вышеуказанных выплат осущест вляется в 
электронном порядке, соответствующая информация 
об этом направляется семьям шехидов.
В то же время сотрудники министерства продолжают 
проводить регулярные встречи с родственниками 
погибших военнослужащих, в ходе которых многим 
из них были вручены банковские карты.

İqtisad elmləri doktoru, professor, 
AMEA-nın həqiqi üzvü, millət vəkili 
Ziyad Səmədzadə Almaniyanın Mün-
hen şəhərində yerləşən Ümumdünya 
Elmi Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 
yüksək mükafata layiq görülüb.
“Şöhrət“, “Şərəf” və “1-ci dərəcəli 
Vətənə xidmətə görə” ordenləri ilə 
təltif olunan görkəmli alim, tanınmış 
ictimai-siyasi xadim bu dəfə “Sərhə-
dsiz elm”-in “Qızıl Medalı”na layiq 
görülüb.
Təşkilatın prezidenti, prof. dr. Karl 
Heht üzvlərə göndərdiyi məktubda 
bildirir:   
“Ümumdünya Elmi Əməkdaşlıq Təş-
kilatının (WOSCO) “Sərhədsiz elm” 
İdarə  Heyətinin 24 dekabr 2020-ci il 
tarixli 11/20 saylı Qərarı ilə Beynəlxalq 
Elmlər Akademiyasının Azərbaycan 
Bölməsinin Fəxri Prezidenti akade-
mik Ziyad Səmədzadənin dünya iq-
tisad elminin və təhsilinin inkişafına 
verdiyi töhfələrə görə WOSCO-nun 
ən yüksək mükafatına – “Sərhədsiz 
elm” Qızıl Medalına layiq görülməsi 
haqqında vacib və xoş xəbəri sizə çat-

dırmaqdan şərəf duyuram”.
Məlumat üçün bildirək ki, bundan əv-
vəl bu mükafat elm, təhsil, ətraf mühi-
tin qorunması, o cümlədən beynəlxalq 
təhlükəsizliyin inkişafına müstəsna 
xidmətləri olan görkəmli elm adamla-
rı və ictimai xadimlərə – Rusiya Elm-
lər Akademiyasının vitse-prezidenti 
Akademik Nikolay Laverova (2011), 
Pakistan Elmlər Akademiyasının 
Prezidenti Akademik İşfaq Əhmədə 
(2010), Əlahəzrət Sultan və İndonezi-
yanın Yogyakarta Xüsusi Regionunun 
Qubernatoru Homengku Buwono X 
və digərlərinə verilib.

Германия, Мюнхен
28.12.2020   № 398-35De
В Президиум Азербайджанс кой 
Секции
Международной Академии Наук 
/ Международного Сове та по 
Научному Развитию
Уважаемые члены Президиума,
Имею честь сообщить Вам важ ное 
и приятное известие, что Ре шением 
Правления Всемирной Организации 
по Научному Сот ру дничеству 
(WOSCO) «Нау ка без Границ»  № 11/20 
от 24 де каб ря 2020 года, Почетный 
Пре зидент Азербайджанской 
Сек  ции Международной Ака-
де  мии Наук Академик Зияд 
Самед заде награжден Золотой 
Медалью «Наука без Границ» – 
высшей наградой WOSCO –  за 
выдающиеся заслуги в развитии 
мировой экономической науки и 
образования.
Ранее эта награда вручалась так же 
выдающимся ученым о общест вен-
ным деятелям – Ви це-Президен ту 
Российской Ака демии Наук Ака-
демику Николаю Лаверову (2011), 
Президенту Па кис танской Акаде-
мии Наук Академику Ишфагу Ах-
маду (2010), Его Королевскому 

Вели чест ву – Султану и Губер-
на тору Специального Региона 
Yogyakar ta Индонезии Homengku 
Buwono X   и  другим выдающимся 
ученым и общественным деятелям, 
внес шим выдающийся вклад в 
развитие науки, образования, 
защиты окружающей среды и 
международной безопасности.
Пользуясь случаем я также хо-
тел бы поздравить всех членов 
Азербайджанской Секции Между-
народной Академии Наук с насту-
пающим Новым 2021 годом и по-
желать в новом году здоровья, счастья 
и благо по лучия.
С уважением,

Проф. Д-р Карл Гехт,
Президент

Всемирной Организации по 
Научному Сотрудничеству

«Наука без Границ»,

Академик Международной 
Академии Наук,

академик Международной 
академии астронавтики,

иностранный член  Российской 
Академии Медицинских Наук
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Təxminən iki il əvvəl Bəxtiyarın 
“Bağışla məni, ana” adlı bir ya-
zısını oxumuşdum. “Azərbaycan” 
qəzetinin baş redaktoru, Milli 
Məclisin deputatı, respublikanın 
Əməkdar jurnalisti Bəxtiyar Sa-
dıqovu deyirəm. “Bağışla məni, 
ana” onun mənfur düşmənin işğal 
etdiyi ərazilərdə tənha qalmış qə-
birlərə həsr etdiyi bir elegiya idi. 
Həyəcansız oxumaq olmurdu... 
“Bağışla məni, ana”, - deyirdi 
müəllif. Bu, anasının, düşünürəm 
ki, həm də digər doğmalarının 
məzarını ziyarət edə bilməyən, 
onlara qəbirləri yanında yasin 
oxutdurmaq imkanından məh-
rum olan minlərin ürəyinin səsi 
idi. Əslinə qalsa, bu, bir yurd 
həsrəti, haray idi...
“Zaman yaman sürətlə dəyişir, 
ana! Havanın müharibə qoxusu 
get-gedə artır!
Daha heç kimdən qorxmuruq, ar-
tıq hər şeyimiz var: gücümüz də, 
siyasətimiz də, silahımız da, hələ 
desən güclü iqtisadiyyatımız da! 
Onu da bil ki, bu həsrətin qisasını 
düşməndə heç zaman qoymaya-
cağıq!”, - deyirdi müəllif. Ümid-
lə, inamla, əminliklə nida edirdi 
ki, gələcəyik! Və bir gün müdrik 
prezidentimiz, Silahlı Qüvvələ-
rin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev “Biz gəlmişik!” deyəndə, 
“Qarabağ bizimdir!” həqiqətini 
dünyaya bir daha bəyan edəndə 
mənim, təbii ki, ilk növbədə ya-
dıma düşənlərdən biri Bəxtiyar 
oldu. Bu Qələbənin qazanılması 
üçün uzun illərdir qələmini sila-
ha çevirən bir yazar, cəbhə böl-
gəsindəki seçicilərin deputatı, 
dövlətimizin siyasətini dəstək-
ləyən və kütlələrə çatdıran, pre-
zidentimizə həyata keçirdiyi 
çoxşaxəli islahatlarda, gördüyü 
bütün işlərdə düzgün əqidəsi və 
yaradıcı əməyi ilə köməkçi olan 
“Azərbaycan” qəzetinin baş re-
daktoru və yurd həsrətli bir in-
san kimi onu da təbrik etməyə 
tələsdim. Bəxtiyar Sadıqovu çox-
dan tanıyıram. Milli Məclisin ic-
las günlərində bir-birimizi əyani 
görməkdən əlavə, onunla həm 
də hər nömrəsinə imza atdığı 
“Azərbaycan” qəzetinin səhifələ-
rində qiyabi görüşürəm. Qəzeti 
izləyirəm, o cümlədən baş redak-
torun məqalələrini bir qayda ola-
raq oxuyuram. Hərdən özüm də 
“Azərbaycan”da çıxış edirəm və 
bundan qürur duyuram.
Şəksizdir ki, hər bir insan ailə, qo-
hum-əqrəba, dost-tanış, məktəb, 
bir sözlə, ətrafındakı ictimai-si-
yasi aləmin əhatəsində böyüyür 
və bu, onun xasiyyətinin, şəxsiy-
yətinin formalaşmasına böyük 
təsir göstərir. O da şəksizdir ki, 
insan bir çox dəyərləri, ilk növbə-
də həm də doğulduğu torpaqdan 
ərməğan alır. Əsrarəngiz Qara-
bağ bu mənada səxavətini heç bir 
övladından əsirgəməyib. Dahisi 
dahidir, alimi alim... Meşələri-
nin həzin pıçıltısı, bulaqlarının 
zümzüməsi, çaylarının şırıltısı 
neçə-neçə oğul və qızına şaqraq 
səs, xoş avaz bəxş edib. Bunlar 
öz yerində... Amma desəm ki, 
bu torpaqda istedadsız bir kimsə 
yoxdur, yəqin ki, heç kəs sözü-
mü qəribliyə salmaz. Qarabağda 
ən adi peşə sahibi belə öz işin-
də-peşəsində qabiliyyətli, iste-
dadlıdır... Bir sözlə, qarabağlılar 
torpağa bağlı, olduqca zəhmət-
sevər, vətənpərvər insanlardır. 
Məsələn, Bəxtiyar müəllimin 
böyüdüyü evdən, ailədən iki is-

tedadlı, zəhmət və sənət sevgisi 
ilə yüksək peşəkarlığa nail olmuş 
jurnalist çıxıb. Əvvəlcə bacısı Rə-
fiqə jurnalistliyin çətin yolları-
nın yolçusu olmağı qətiləşdirib. 
Övladlarının mükəmməl savad, 
gərəkli peşə sahibi, yaxşı insan 
olmasını bütün varlığı ilə arzula-
yan və daim buna çalışan Sədəf 
xanım onların seçiminə həmişə 
hörmətlə və həssaslıqla yanaşır-
dı. Beləliklə, ana əvvəlcə jurna-
listliyi seçən qızına, sonra oğluna 
da xeyir-dua verdi. Uzun illərdir 
“Gəncənin səsi” qəzetində (sovet 
dönəmində qəzet “Kirovabad 
kommunisti” adlanıb) çalışan və 
hazırda onun baş redaktoru, çox-
saylı bədii-publisistik məqalə və 
kitabların müəllifi olan Rəfiqə Sa-
dıqova seçiminin düzgünlüyünü 
işi və yaradıcılığı ilə təsdiq etdi. 
Onu da əlavə edim ki, Gəncə se-
çicilərini deputat kimi təmsil et-
diyim dövrdə Rəfiqə Sadıqovanın 
jurnalistlik səriştəsini qəzet üçün 
materiallar hazırladığı zaman əya-
ni gördüm, millət vəkili kimi mə-
nimlə də söhbətləri, müsahibələri 
olub. Oxucular, ümumən şəhər 
sakinləri ona dərin hörmət bəslə-
yirlər. Bu xanımın peşə seçməkdə 
özündən yaşca kiçik qardaşına təsi-
ri nə dərəcədə olub, onu bilmirəm. 
Amma hər halda Bəxtiyar Sadıqov 
böyük jurnalistikaya gələn yolu 
tədricən, zəhmətlə, getdikcə qələ-
mini cilalaya-cilalaya, peşəkarlığı-
nı artıra-artıra keçib.
Adətən həyatda, cəmiyyətdə 
nüfuz, hörmət qazanan, vəzifə 
sahibi olan insanlar haqqında 
danışanda, yazanda “o, pillə-pil-
lə ucalıb” ifadəsini tez-tez işlə-
dirlər. Bəxtiyar Sadıqovdan bəhs 
edəndə, bu, heç də şablon səslən-
mir. Keçən ilin əvvəlində altıncı 
çağırış Milli Məclisin deputatı 
seçilməsindən əvvəl onun qısa 
şəkildə yazılmış tərcümeyi-ha-
lına rast gəldim. Keçdiyi həyat 
yoluna az-çox bələd olsam da, 
ömürnaməsinə bir daha nəzər 
saldım. Həmin vərəq o vaxtdan 
iş masamın üstündə qalıb. İndi 
oradan oxuyuram: “Bəxtiyar 
Yusif oğlu Sadıqov 1951-ci ildə 
Ağdam şəhərində anadan olub. 
1965-ci ildə Ağdam şəhər 4 nöm-
rəli səkkizillik məktəbini bitirib. 
1965-1969-cu illərdə Bakı Yerli 
Sənaye Texnoloji Texnikumun-
da təhsil alaraq, “Ağac biçmə və 
ağac emalı texnologiyası” üzrə 
texnik-texnoloq ixtisasına yiyələ-
nib. Texnikumu fərqlənmə dip-
lomu ilə başa vurduğuna görə 
pedaqoji şuranın qərarı ilə ali 
məktəbə oxumağa ezam edilib. 
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU) Jur-
nalistika fakültəsinə daxil olaraq 
1974-cü ildə oranı da fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib. İctimai fəallı-
ğı ilə fərqlənən Bəxtiyar Sadıqov 
hələ texnikumda oxuyarkən tex-
nikum üzrə tələbə həmkarlar təş-
kilatının sədri, universitetdə isə 
fakültə komsomol təşkilat katibi 
seçilib”. İstər-istəməz diqqətim 
“fərqlənib”, “fərqlənmə” sözləri 
üzərində cəmlənib qalır. Düşü-
nürəm ki, Bəxtiyar Sadıqovun 
orta ixtisas və ali təhsil alarkən 
qazandığı biliklərin səviyyəsini 
səciyyələndirən, hələ ilk gənclik 
illərində ictimai işlərdə fəallığının 
göstəricisi olan bu meyar əslində 
həyatının sonrakı dövrlərində də 
onunla qoşa addımlayıb. Yənə 
cəsarətlə deyirəm ki, Bəxtiyar 
Sadıqov həmişə yaxşı mənada 

fərqlənənlərdəndir. Jurnalist və 
publisist kimi, baş redaktor kimi, 
millət vəkili kimi, övlad və ata 
kimi, dost, insan, vətəndaş kimi...
Ustad qələm sahibi, bir-birindən 
maraqlı və düşündürən yazılar 
müəllifi olan Bəxtiyar Sadıqov 
jurnalistikanın, necə deyərlər, 
əlifbasından başlayaraq ən dərin 
sirlərinə yiyələnib. Öz məqsədinə 
doğru inamla, təmkinlə irəlilə-
yib. Əlində universitet diplomu 
səkkiz ay “Azərbaycan” nəşriy-
yatının qəzet-jurnal sexində çe-
şidləyici işləyəndə bunun üçün 
heç bir kompleks yaşamayıb. 
Ən başlıcası, heç vaxt qələmini 
yerə qoymayıb. 1975-ci ilin aprel 
ayından başlayaraq “Abşeron” 
qəzetindəki əmək fəaliyyətində, 
əvvəlcə korrektor, sonra müxbir, 
şöbə müdiri, redaktor müavini 
kimi keçdiyi yolda qəzetçiliyin 
“hər üzünü görüb”. Gözü önün-
də qəzetin hər nömrəsi “doğul-
duqca”, o, bu sahənin əsl bilici-
sinə çevrilib.
O illər Bəxtiyar Sadıqovun qələ-
mi də gündən-günə püxtələşdi, 
cilalandı. Sosial-iqtisadi, mədəni 
hadisələrin və digər sahələrdə 
baş verən yeniliklərin mərkə-
zində, qurub-yaradan insanların 
arasında, bir sözlə, daim həyatın 
qaynarında olmaq ona qələmini 
bütün mövzularda sınamağa və 
yaradıcılığını hərtərəfli inkişaf 
etdirməyə imkan verdi. 1986-cı 
ildə Bəxtiyar Sadıqov Azərbay-
can KP MK-nın orqanı, respubli-
kada sovet dövrünün ən nüfuzlu 
siyasi-ictimai nəşri olan “Kom-
munist” qəzetinə işə dəvət olu-
nur. Bəlkə də kimsə o vaxt, elə 
indinin özündə də bunu bir şans, 
necə deyərlər, bəxtin gətirməyi 
sanıb. Ancaq mən belə deməz-
dim. Çünki o zaman bu mətbu 
orqanda çalışanlar Azərbaycan 
jurnalistikasının seçilmişlərin-
dən idilər. Oxuculardan yaşlı və 
orta nəslə mənsub olanlar təsdiq 
edə bilərlər ki, “Kommunist”in 
o dövrdəki yazarları uzun illər 
mətbuatda çalışmış və zəngin 
təcrübə toplamış insanlar idi. 
Odur ki, kimsə, ələlxüsus cavan 
jurnalist işə götürülərkən məsələ 
yüz ölçülüb bir biçilirdi... Əl-
bəttə, “Kommunist” seçimində 
yanılmamışdı. Kənd təsərrüfatı 
şöbəsinin müxbiri kimi Bəxtiyar 
Sadıqov günün tələblərinə uy-
ğun maraqlı və gərəkli məqalələr, 
şərhlər, oçerklər yazdı. Az keçmiş 
ona qəzetin aparıcı şöbələrindən 
olan kənd təsərrüfatı şöbəsinin 
müdiri vəzifəsi etibar edildi. Son-
ra dövran dəyişdi, zaman başqa 
axara düşdü. 1991-ci ildə Azər-
baycan dövlət müstəqilliyi əldə 
etdi. Bəxtiyar Sadıqov elə həmin 
ildən fəaliyyətini yeni nəşrə baş-
layan “Həyat” qəzetində davam 
etdirdi. 1992-ci ilədək burada 
zona (bölgə) müxbiri kimi ça-
lışdı. “Həyat” və “Azərbaycan” 
qəzetləri birləşdiriləndən və 
qəzet artıq “Azərbaycan” adı ilə 
çıxandan sonra Qarabağ böl-
gəsi üzrə xüsusi - hərbi müxbir 
işlədi. Qarabağ müharibəsinin 
veteranı olan jurnalistimizin o 
illərdə qələmə aldığı qanlı dö-
yüşlərin bilavasitə iştirakçısına 
çevrilərək, ölümün gözünə dik 
baxdığı anlar da az olmayıb. Çox 
sevdiyi vətənpərvərlik mövzusu 
Bəxtiyar Sadıqovun yaradıcılı-
ğında həmin vaxtdan özünə daha 
geniş yer alaraq, indiyədək uğur-
la davam etdirilir. Belə ki, hərbi 

müxbirlikdən sonra Bəxtiyar Sa-
dıqov yenə də “Azərbaycan”da 
çalışaraq müxbir və şöbə müdiri 
oldu. 2002-ci il aprelin 12-dən isə 
qəzetin baş redaktorudur.
Uzun illərin müşahidəsinə əsas-
lanaraq deyə bilərəm ki, bir sıra 
jurnalistlər mətbu orqana rəhbər 
keçəndən sonra şəxsi yaradıcı-
lıqlarını məhdudlaşdırırlar. Baş 
redaktor, millət vəkili Bəxtiyar 
Sadıqov üçün isə bu məsələ heç 
zaman ikinci dərəcəli olmayıb. 
Geniş mövzu dairəsinə malik 
jurnalist-publisistə hansı tema-
tikanın daha yaxın olduğunu 
söyləməyə bir qədər çətinlik çə-
kirəm. Ulu öndər Heydər Əli-
yevin xalqımızın həyatında və 
müstəqilliyimizin bərqərar ol-
masında əvəzsiz rolundan bəhs 
edən çoxsaylı məqalələr, Azər-
baycanı dünyanın sayılıb-seçilən 
ölkələri sırasına çıxaran Prezi-
dent İlham Əliyevin çoxsahəli 
islahatları, xilaskarlıq missiyası 
haqqında silsilə yazılar, Vətən, 
torpaq təəssübkeşləri - qəhrə-
man oğullar barədə oçerklər və 
s. onun tarix elminə bədii-pub-
lisistik dildə töhfəsidir. Qələmi 
“Ruhlar şəhəri”nin faciəsini ha-
rayla aləmə car çəkib, “Adiləşən 
rekordlar”ımızın qürurunu da 
bir daha yaşadıb hər birimizə. 
Milli-mənəvi dəyərlərimizi xatır-
ladıb hamımıza...
Bunlardan əlavə, tanınmış jurna-
listimiz 50-dən çox elmi, bədii, 
siyasi və publisistik kitabın re-
daktorudur. Oxucuların rəğbəti-
ni qazanan “Qeyrət və xəyanət”, 
“İnsan və zaman”, “Həqiqət və 
yalan”, “Ömrün söz yadigarı” 
kitabları isə jurnalist qələmi-
nin məhsulu, jurnalist ömrünün 
naxışlarıdır.
Bəxtiyar Sadıqovu bir qələm sa-
hibi kimi səciyyələndirən xüsu-
siyyətləri cəsarətlə onun 19 ildir 
rəhbərlik etdiyi qəzetin yaradıcı 
kollektivinə də şamil etmək olar. 
“Azərbaycan”da uzun illərdir 
mətbuatda sözünü demiş yazar-
larla yanaşı, jurnalistikamızın re-
daksiyanın özündə püxtələşmiş 
cavan nümayəndələri də çalışır. 
Odur ki, qəzet Azərbaycan döv-
lətinin daxili və xarici siyasətinin, 
həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi 
islahatların işıqlandırılmasında 
daim öndə gedir. Rəsmi döv-
lət qəzeti, Milli Məclisin orqa-
nı olaraq, sözün əsl mənasında, 
dövrümüzün ən səhih və doğru 
salnaməçisi, ən yeni tariximizin 
güzgüsüdür. Ölkə həyatının elə 
bir sahəsi yoxdur ki, qəzetdə öz 
əksini tapmasın. Prezident İl-
ham Əliyevin “Azərbaycan”ın 
100 illiyi münasibətilə qəzetə 
ünvanladığı məktubunda bu 
mətbu orqanın fəaliyyətini yük-
sək dəyərləndirməsi kollektivin 
əməyinə verilən ən yüksək qiy-
mətdir. Ölkəmizin, Vətənimizin 
adını daşıyan, “ömrünün” 103-cü 
ilini yaşayan “Azərbaycan” üzə-
rinə düşən tarixi missiyanı şərəf-
lə yerinə yetirir. Dahi Üzeyir bəy 
Hacıbəylinin, vaxtilə bu qəzetin 
“beşiyi başında” dayanan digər 
görkəmli mühərrirlərin arzula-
rı indi, sözün əsl mənasında, çin 
olub. Bu gün “Azərbaycan” qəze-
ti dövlətçilik ideologiyasının və 
azərbaycançılıq məfkurəsinin baş 
təbliğatçısı kimi çıxış edir. Qəzet 
Prezident İlham Əliyevin çox-
şaxəli, səmərəli fəaliyyətini geniş 
işıqlandırmaqla yanaşı, həm də 
bunun təbliğatını yüksək səviy-

yədə qurur.
Qeyd etdiyim kimi, “Azərbay-
can”ı daimi izləyən oxucularda-
nam. Açığı, hər günüm bu qəzetlə 
başlanır. “Azərbaycan”ın çıxışları 
mənim və bir çoxlarının fəaliyyə-
tində tezislər, istiqamətlər rolunu 
oynayır. Bir sözlə, “Azərbaycan” 
müasir Azərbaycan mətbuatının 
flaqmanıdır və Bəxtiyar Sadıqov 
qəzetin qarşısında qoyulan bü-
tün vəzifələri şərəflə yerinə ye-
tirən baş redaktordur. Uğurlar 
baş redaktorun özünün və for-
malaşdırdığı səriştəli, yorulmaz, 
möhkəm və mehriban kollektivin 
birgə əməyinin nəticəsidir. Kol-
lektiv demişkən, “Azərbaycan”la 
əməkdaşlığım sayəsində qəzetin 
bir sıra yazarlarını da yaxından 
tanımışam. Əməkdaşların qəzet-
dəki çıxışlarından, eləcə də onlar-
la söhbətlərimizdən görünür ki, 
Bəxtiyar müəllim həm də hər bir 
işçiyə fərdi yanaşmağı bacaran, 
redaksiyada çalışan jurnalistlərə 
öz potensiallarını ortaya qoyma-
ğa imkan yaradan baş redaktor-
dur. Çıxardığım nəticələrdən biri 
də budur: Bəxtiyar Sadıqov tələ-
bkar redaktor olmaqla yanaşı, 
həm də onların hər biri üçün yax-
şı dost və həmkardır. Bir rəhbər 
kimi hər kəsin qayğı və problem-
lərindən, uğur və sevincindən, 
dolanışığından xəbərdar olması 
da öz yerində... Xeyirdən-şərdən 
qalan deyil. Qəlbində ədalət mi-
zan-tərəzisi heç vaxt əyilməyən 
bu insan Həcc ziyarətinə də ge-
dib. O müqəddəs səfərdə bizə 
yol yoldaşlığı qismət olub. Orada 
onun milli-mənəvi dəyərlərimizə 
nə qədər bağlı olduğunu yaxın-
dan duymuş və əyani görmüşəm. 
Başqa sözlə, insanların öz arzu və 
niyyətləri ilə Haqqın dərgahına əl 
açdığı o günlərdə Bəxtiyar müəl-
limin əsl Allah adamı olduğunu 
bir daha dərk etdim. Həmin vaxt-
dan bəri də onun qiymətli, yük-
sək dəyərlərimizə bağlılığının və 
sadiqliyinin şahidiyəm. Bəxtiyar 
Sadıqovun seçicilərinə münasi-
bətini isə bir deputat həmkarı 
kimi söyləyə bilərəm. O, ikinci, 
üçüncü, dördüncü, beşinci və al-
tıncı çağırış Milli Məclisə deputat 
seçilib. Yəni, artıq 20 ildən çoxdur 
millət vəkilidir. Bu faktın bəlkə 
də şərh edilməyə, izah olunmağa 
heç bir ehtiyacı yoxdur. Ata-ba-
balarımız yaxşı deyiblər ki, elin 
gözü tərəzidir. Seçici yalnız onun 
etimadını doğruldan insana beş 
dəfə dalbadal səs verər. Belə ki, 
Bəxtiyar Sadıqov seçicisinin səsi-
ni eşidən, onu dinləməyi bacaran 
deputatdır. Bu illər ərzində Bəx-
tiyar müəllimin dəfələrlə cəbhə 
bölgəsi olan Ağdama, eləcə də 
həmyerliləri-seçicilərinin məcbu-
ri köçkün kimi məskunlaşdıqları 
qəsəbələrə getdiyindən xəbərim 
olub. Keçirdiyi çoxsaylı görüş-
lərdə, həmçinin seçicilərinin ona 
fərdi müraciətlərində qaldırılan 
məsələlərin, irəli sürülən təkliflə-

rin müsbət həllinə çalışır. Depu-
tat həmkarım Milli Məclis tərə-
findən qanun və qərarların qəbul 
edilməsi proseslərində, eləcə də 
parlamentdə üzvü olduğu ko-
mitənin işində fəal iştirak edir.
Bəxtiyar Sadıqovun Azərbaycan 
jurnalistikası, istərsə də xalq və 
dövlət qarşısındakı xidmətləri 
öz layiqli qiymətini alıb. Peşəkar 
jurnalistin qələminin məhsulu 
ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif ya-
radıcılıq mükafatlarına layiq gö-
rülüb. O cümlədən, 1983-cü və 
1994-cü illərdə Azərbaycan Jur-
nalistlər Birliyinin “Qızıl qələm” 
mükafatını alıb. 2007-ci ildə isə 
“Yusif Məmmədəliyev adına me-
dal”la təltif olunub. Layiq görül-
düyü digər mükafatlar da 2000-ci 
ildən Yeni Azərbaycan Partiyası-
nın üzvü olan B.Sadıqovun res-
publikanın ictimai-siyasi həya-
tında fəallığı ilə fərqləndiyinin 
göstəricisidir. Bəxtiyar Sadıqov 
Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin 
və Respublika Ağsaqqallar Şu-
rasının Məclis üzvüdür. Birinci 
Qarabağ müharibəsinin vetera-
nı, ehtiyatda olan zabitdir. Bütün 
bunları mən sıradan bir fakt kimi 
sadalamıram, qələmi və vətəndaş 
mövqeyi ilə seçilən, Vətəninə öv-
lad sədaqəti və dövlətinə məmur 
ləyaqəti ilə xidmət edən bir in-
sanın ömürnaməsi kimi vərəqlə-
yirəm.
Azərbaycan mətbuatının inki-
şafındakı və respublikanın icti-
mai-siyasi həyatındakı xidmət-
lərini nəzərə alaraq Prezident 
İlham Əliyev Bəxtiyar Sadıqovu 
Əməkdar jurnalist fəxri adına la-
yiq görmüş və “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif etmişdir.
Vaxtilə Bəxtiyar Sadıqov yaz-
mışdı: “İtirilmiş ərazilərin geri 
qaytarılması niyyətindən bir an 
belə əl çəkməməliyik. Müha-
ribə tarixdir. Tarix isə vaxtında 
və olduğu kimi yazılmalıdır. 
Səhvlərdən, uğursuzluqlardan 
söhbət açarkən nə vaxtsa Qələbə 
barədə söz açacağımıza da ina-
mımızı itirmirik...”
Bu uzun illər ərzində başda Bəx-
tiyar Sadıqov olmaqla “Azərbay-
can”çılar Qələbəyə inamı itirmə-
dilər. Zəfərə doğru gələn çətin 
yolu sözün gücü, zəkanın nuru 
ilə işıqlandırdılar. Dövlətimizin, 
prezidentimizin, xalqımızın ən 
yaxın köməkçisi, dəstəkçisi oldu-
lar. Budur, Qələbədən söz aça-
caqları gün də gəldi. Bəxtiyar Sa-
dıqov niyyətinə, vədinə sədaqətlə 
əməl edir. Bir zaman “Səbrin 
hüdudu varmı, Allahım?” yazan 
müəllif indi “Həsrətin sonu var-
mış!” deyir. Birliyimizin və hünə-
rimizin, zəfər və Qələbə tarixi-
mizin rəmzinə çevrilən “Dəmir 
yumruq”dan, “44 gündə dəyişən 
reallıqlar”dan bəhs edir. Rəhbər-
lik etdiyi qəzetin digər qələm sa-
hibləri də həmçinin... “Azərbay-
can”da Vətən müharibəsinin az 
qala hər anı öz əksini tapıb.
Qarşıdakı hədəflər də böyükdür. 
Çünki ölkəmizin həyatında yeni 
dövr başlanıb - postmüharibə 
dövrü, daha geniş miqyasda tik-
mək, qurmaq, yaratmaq dövrü...
Nə xoş ki, əziz dostumuzun 70 il-
lik yubileyi də bu gözəl, sevincli 
və qürurlu günlərə təsadüf edir. 
Bəxtiyar müəllim yubileyini ailə-
sinin, layiqli vətəndaş, insan kimi 
yetişdirdiyi övladlarının, sevimli, 
şirin-şəkər nəvələrinin əhatəsin-
də qeyd edir. Əziz dostumuza, 
Azərbaycanın layiqli oğlu olan 
Bəxtiyar Sadıqova bəxtiyarlığı ilə 
uzun ömür yaşamağı arzu edirik.

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
AMEA-nın həqiqi üzvü,
Milli Məclisin deputatı

Cari ildə ölkədə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi 
nəticəsində, müştərilərlə birbaşa təması minimu-
ma endirmək məqsədilə bir sıra mağazalar on-
layn fəaliyyət göstərir. Bunu nəzərə alaraq Kapital 
Bank-la əməkdaşlıq etmək istəyən Elektron Ticarət 
(e-Commerce) ilə məşğul olan şirkətlər bir sıra en-
dirim və güzəştlərdən bəhrələnə bilərlər.
Belə ki, e-Commerce sahəsində Kapital Bank-la 
əməkdaşlıq etmək istəyən sahibkarlara, dövriy-
yələrindən asılı olaraq xidmət komissiyalarına 
0,7%-dən başlayan tariflər təqdim edilir. Bundan 
başqa xidmətə qoşulma, aylıq/illik xidmət haqqı, 
texniki dəstək, Müştəri Bank sisteminə qoşulma 

tam olaraq pulsuz təqdim edilir. 
Müraciət etmək istəyənlər (+994 50) 245 10 60, 
(+994 51) 206 52 49 nömrələri və ya ecommerce@
kapitalbank.az ünvanı ilə əlaqə saxlaya bilərlər. 
Xidmətlər barədə ətraflı məlumatı saytdan əldə et-
mək olar – https://kbl.az/e-commerce. 
Bundan başqa sahibkarlar qapıda ödəniş etmək 
istəyən müştərilər üçün yeni nəsil Smart kassala-
rı da Kapital Bank-dan əldə edə bilərlər. Yeni nə-
sil “ağıllı” kassalar – POS terminal xidməti, kas-
sa aparatı, NFC (təmassız), QR, taksitlə (aylara 
bölünərək ödəmə) ödənişlərin qəbulu, Cash-back 
və millərin dərhal hesablanması, BirBank ürəklər 

və ya analoji digər loyallıq sistemləri üzrə əməliy-
yatların aparılması, anbarda olan qalıq məhsulla-
ra nəzarət, Bar kodun oxunması, müştəri imzası-
nın touch screen ekranda qoyulması və sair digər 
funksiyalara malikdir.
Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik 
olan Kapital Bank, 102 filialı və 19 şöbəsi ilə müş-
tərilərin xidmətindədir. 
Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı 
məlumat almaq üçün www.kapitalbank.az say-
tına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif 
sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə 
bilərsiniz.
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Yanvarın 4-də Prezident İlham 
Əliyev “Qarabağ Dirçəliş Fon-
du” publik hüquqi şəxsin yara-
dılması haqqında Fərman im-
zalayıb.
Fərmanda Azərbaycan xalqının 
ərazilərini Ermənistan işğalın-
dan azad edərək, tarixinin ən 
yaddaqalan və şanlı dövrünə 
qədəm qoyduğu vurğulanır. 
Qeyd olunur ki, ölkənin ərazi 
bütövlüyünün bərpası dövləti-
miz üçün beynəlxalq hüququn 
və milli-mənəvi dəyərlərin ali-
liyinin nümayişidir. Otuz ilə 
yaxın bir müddət ərzində ermə-
ni qəsbkarları tərəfindən mad-
di və mədəni sərvətləri talan 
edilmiş ərazilərimizin yenidən 
həyata qaytarılması ölkənin 
siyasi-iqtisadi suverenliyinin 
güclənməsinin mühüm dayaq-

larından biri olacaq. İşğaldan 
azad edilmiş bölgələrdə məs-
kunlaşma, layiqli yaşayış və iq-
tisadi fəallıq təmin ediləcək, bu 
ərazilərdə həyata keçiriləcək 
quruculuq-bərpa işləri ölkəmi-
zin sosial-iqtisadi inkişafının 
əsaslarını daha da möhkəmlən-
dirməklə yanaşı, Azərbaycanın 
yeni inkişaf prosesində mühüm 
mərhələ olacaq.
Sənəddə, həmçinin vurğula-
nır ki, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə quruculuq işlərinin 
aparılması istiqamətində hər 
bir şəxsin göstərəcəyi dəstək 
tarixi qələbəmizə, qüdrətli və 
güclü Azərbaycan naminə mil-
li birlik ideyasına, suveren və 
təhlükəsiz yaşamaq məqsədi-
mizə mühüm töhfə olacaq.
Fərmana əsasən, işğaldan azad 

edilmiş ərazilərdə dayanıqlı 
məskunlaşma üçün müasir və 
layiqli həyatın təmin edilmə-
si, bütün sahələrdə qurucu-
luq-bərpa və abadlıq işlərinin 
aparılması, habelə təhlükəsiz 
yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin 
və rifahın davamlı artmasının 
dəstəklənməsi məqsədilə “Qa-
rabağ Dirçəliş Fondu” publik 
hüquqi şəxsin yaradılması qə-
rara alınıb.
Fond Azərbaycanın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərinin bər-
pası və yenidən qurulması, ha-
belə dayanıqlı iqtisadiyyata və 
yüksək rifaha malik regiona 
çevrilməsi istiqamətində həya-
ta keçirilən tədbirlərə maliyyə 
dəstəyi göstərilməsini və sər-
mayələrin cəlb edilməsini, bu 
sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlı-
ğının inkişafını təmin edən, elə-
cə də ölkə daxilində və xaricdə 
zəruri təşviqat işlərini həyata 
keçirən publik hüquqi şəxsdir.
Fondun fəaliyyətinə ümumi 
rəhbərliyi və nəzarəti həyata 
keçirmək üçün Müşahidə Şu-
rası yaradılır. Fondun fəaliyyə-
tinə cari rəhbərliyi üç üzvdən 
– sədr və onun iki müavinin-
dən ibarət İdarə Heyəti həyata 
keçirir.
Fondun vəsaitləri fiziki və 
hüquqi şəxslərin ianələri, 
qrantlar və qanunla qadağan 
olunmayan digər mənbələr he-
sabına formalaşır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyev və Birinci vitse-prezident Meh-
riban Əliyeva Teymur Rəcəbovu "Airthings 
Masters" şahmat turnirində qələbə qazanması 
münasibətilə təbrik ediblər.
Təbrikdə deyilir:
Əziz Teymur,
"Airthings Masters" şahmat turnirində qələbə 
qazanmağın münasibətilə səni səmimi qəlb-
dən təbrik edirik.
Sənin bu yarış zamanı peşəkarlıq, iradə və 
əzm karlıq nümayiş etdirərək qazandığın 
inamlı qələbə Azərbaycan xalqını sevindirdi. 
Sənin bu uğurun eyni zamanda xalqımızın 

yüksək intellektual potensialının bariz göstə-
ricisidir. Sənə ən xoş arzularımızı yetirir, 
gələcək uğurlar və yeni-yeni şahmat zirvələ-
rini fəth etməyi diləyirik.

Bu il Azərbaycan üçün çox fərqli bir il olacaq. 
Azərbaycan yola saldığımız 2020-ci ildə iş-
ğal altındakı torpaqlarını azad edərək böyük 
zəfər qazanıb.
Bu fikirləri Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq 
səfiri Hulusi Kılıç AZƏRTAC-a müsahibəsin-
də söyləyib.
Səfir əminliklə bildirib ki, işğaldan azad olun-
muş Azərbaycan torpaqları sürətlə yenidən 
qurulacaq və orada qısa müddətdə həyat can-
lanacaq.

Dövlət Neft Fondunun (ARD-
NF) 2021-ci il büdcəsində xam 
neftin və təbii qazın Azərbaycan 
Respublikasının ərazisi ilə ötü-
rülməsindən əldə edilən gəlir-
lərin 12,9 milyon ABŞ dolları və 
ya 21,93 milyon manat həcmində 
olması proqnozlaşdırılır.
Bu barədə Hesablama Palatasının 
Dövlət Neft Fondunun 2021-ci il 
büdcəsinin layihəsinə Rəyində 

deyilir. Bildirilir ki, bu da manat 
ifadəsi ilə 2019-cu ilin müvafiq 
icra göstəricisindən 2,99 milyon 
manat və ya 15,8 faiz, 2020-ci ilin 
proqnoz və ya gözlənilən icra 
göstəricisindən 0,85 milyon ma-
nat və ya 4 faiz çoxdur. 2021-ci 
ildə tranzit haqqı üzrə gəlirlərin 
artması növbəti il üzrə boru ta-
rifinin inflyasiya faktoru nəzərə 
alınmaqla artması ilə izah edilir.

Nüfuzlu “Al Arabia” teleka-
nalının iqtisadiyyat xəbərlə-
rində Azərbaycan təbii qazı-
nın Trans-Adriatik qaz boru 
kəməri (TAP) vasitəsilə ilk dəfə 
Avropa bazarına nəql olunma-
sı barədə reportaj yayımlanıb.
Reportajda SOCAR-ın bəya-
natına istinadla Azərbaycanın 
“Şahdəniz” yatağından hasil 
olunan təbii qazın Cənub Qaz 
Dəhlizinin (CQD) sonuncu 
seqmenti olan TAP vasitəsilə 
təxminən 3500 kilometr qət 
edərək dekabrın 31-də Avro-
paya çatdığı bildirilib. 
Qeyd olunub ki, CQD “Şahdə-

niz” yatağından başlayır və ilk 
dəfə olaraq Xəzərin enerji eh-
tiyatlarını birbaşa Avropa ba-
zarlarına çatdırmaq üçün inşa 
olunub. Bu yataqdan CQD 
vasitəsilə regional və Avropa 
bazarlarına ildə 10 milyard 
kubmetr qaz ixracı nəzərdə 
tutulur. 

Telekanalın reportajında SO-
CAR-ın prezidenti Rövnəq 
Abdullayevin və “Şahdəniz”in 
operatoru olan BP şirkətinin 
Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə üzrə regional prezi-
denti Qəri Counzun əlamətdar 
hadisə münasibətilə açıqla-
malarına da yer verilib.

Qusar rayonu, Qusar-Laza yolunun 
29-cu kilometrində yerləşən Şahdağ 
Turizm Mərkəzinin ərazisində “SO-
CAR” brendli yeni modul tipli yana-
caqdoldurma məntəqəsi (YDM) isti-
fadəyə verilib.
“SOCAR Petroleum” QSC-dən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, beləliklə 
ölkədə “SOCAR” brendi ilə fəaliyyət 
göstərən YDM-lərin sayı 38-ə çatdırı-
lıb. “SOCAR Petroleum”un peşəkar 
mühəndis heyətinin ərsəyə gətirdiyi 
bu YDM dəniz səviyyəsindən 1600 

metr yüksəklikdə, 1500 kvadratmetr 
ərazidə yerləşir. Qusar rayonunda 
hərəkət edən sürücülər, eyni zaman-
da, Şahdağ Turizm Mərkəzinə gələn 
qonaqlar üçün bu YDM yerləşmə ye-
rinə görə daha əlverişlidir. Yeni istifa-
dəyə verilmiş modul tipli məntəqədə 
2 yanacaqpaylayıcı kalonka quraşdı-
rılıb. Beləliklə bu yanacaqdoldurma 
məntəqəsində “A-92” markalı benzin 
və “Dizel” tipli yanacaq məhsulları-
nın satışı həyata keçiriləcəkdir. Bu-
nunla da 2 kiçik və iritutumlu av-

tonəqliyyat vasitələrinin yanacaqla 
təmin edilməsi üçün şərait yaradılıb.

Qeyd edək ki, “SOCAR Petroleum” 
QSC 38 yanacaqdoldurma məntəqəsi 

və 11 neft terminalından ibarət neft 
məhsullarının topdan satışı şəbəkə-
sinə sahibdir. Sıxılmış təbii qazın 
(CNG) mühərrik yanacağı kimi tət-
biq olunmasında lider olan QSC-nin 
bu tip yanacağın istehsalı və satışı 
üçün terminalı fəaliyyət göstərir. 
“SOCAR Petroleum”un fəaliyyətinin 
prioritet istiqamətləri təhlükəsizlik, 
yanacaq satışının dəqiqliyi və xidmət 
rahatlığına xüsusi diqqət yetirərək 
müştərilərin ehtiyaclarını təmin et-
məkdir.

Cari ilin yanvar-noyabr ayla-
rında Azərbaycandan MDB 
ölkələrinə 1 milyard 192 mil-
yon 422 min ABŞ dolları dəyə-
rində məhsul ixrac edilib.
Dövlət Gömrük Komitəsin-
dən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
bu göstərici 2019-cu ilin mü-
vafiq dövrünə nisbətən 105 
milyon 921 min dollar çox-
dur.
Bu ilin on bir ayında Azər-
baycanın MDB ölkələrindən 
idxal etdiyi məhsulun dəyəri 
isə 2 milyard 493 milyon 294 
min dollar olub.

Bu barədə Rusiya Müdafiə Na-
zirliyinin mətbuat xidməti mə-
lumat yayıb.
Bildirilir ki, Xankəndi şəhəri-
nin ətrafının minalardan təmiz-
lənməsi zamanı rusiyalı sülh-
məramlılar “Uran-6” müasir 
kompleksindən istifadə edirlər: 
“23 noyabr 2020-ci il tarixindən 
etibarən əməliyyat zamanı Ru-
siya sülhməramlı qüvvələrinin 
mühəndis bölmələri 414,6 hek-
tardan çox ərazini, 160 km-dən 
çox yol, 20-dən çox sosial əhə-
miyyətli obyekt daxil olmaqla 
617 yaşayış binasını partlamamış 

hərbi sursatlardan təmizləyib”.
Aşkarlanan partlayıcılar xüsu-
si poliqonda məhv edilib. Eva-
kuasiya edilə bilməyən sursat 

lazımi təhlükəsizlik tədbirləri 
görülməklə yerində zərərsizləş-
dirilir.
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Avropanın ən likvidli qovşağı olan Niderlandın 
TTF qaz qovşağında qiymətlər 2019-cu ilin yan-
varından bəri ən yüksək həddə çatıb.
Belə ki, qazın qiyməti min kubmetr üçün 254 
dollara çatıb.
Qeyd olunur ki, ötən ilin noyabr ayında təbii qaz 
min kubmetr üçün 170 dollara alınıb-satılırdısa, 
dekabr ayında bu göstərici 200 dollar həddini 
keçib.
Trend xatırladır ki, 2020-ci ildə Avropada təbii 
qaz qiymətləri pandemiya ilə əlaqədar təxminəm 
3 dəfə ucuzlaşmışdı. May ayında qazın qiyməti 
min kubmetr üçün 40 dollar səviyyəsindən aşağı 
düşmüşdü.

Avropa İttifaqı çərşənbə axşamı Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının nüvə təhlükəsizliyi üzrə 
müşahidə orqanının İranın uranı zənginləşdir-
məyə başladığı barədə verdiyi xəbərlərdən cid-
di narahatlıq keçirdiyini ifadə edib və bu kimi 
fəaliyyətləri məhdudlaşdıran beynəlxalq nüvə 

anlaşmasını xilas etmək üçün çalışmağa davam 
edəcəyini bildirib.
Brüsseldə jurnalistlərə danışan Aİ sözçüsü Peter 
Stano İranın hərəkətlərinin “nüvə silahlarının 
yayılmaması məsələsinə gəldikdə ciddi təsirləri 
olacağını” deyib. Stano İranın “təəssüf doğu-
ran hərəkətinə” baxmayaraq, daha çox İranla 
nüvə anlaşması kimi tanınan 2015-ci il Birgə 
Hərtərəfli Fəaliyyət Planının (JCPOA) “hələ də 
qüvvədə olan yoxlama tədbirlərini ehtiva etdi-
yini” açıqlayıb.
İran bu yaxınlarda Beynəlxalq Atom Enerjisi 
Agentliyini uranın zənginləşdirilməsini nüvə 
razılaşmasının imzalandığı vaxtdan bəri görün-
məmiş həddə - 20 faizə çatdırmaq planları barə-
də məlumatlandırıb.

Britaniyada səhiyyə işçiləri və yaşlı insanların 
vaksinasiyasına başlandığı bir vaxtda baş na-
zir bazar ertəsi məktəblər və qeyri-əhəmiyyətli 
mağazaları bağlamaqla yeni məhdudiyyətlə-
rin tətbiq edildiyini elan edib.

Baş nazir Boris Conson pandemiya başlayan-
dan bəri Britaniya xəstəxanalarının ilk dəfə 
təzyiq altında olduğunu və buna görə də in-
sanların azı fevral ayının ortalarına qədər evdə 
qalmalı olduqlarını deyib.
Nyu-York ştatının qubernatoru Endryu Kuo-
mo bildirib ki, bu yaxınlarda heç bir yerə sə-
yahət etməyən ştat sakinlərindən birində koro-
navirusun yeni variantı aşkar edilib.
Koronavirusun B-117 variantı Kaliforniya, Ko-
lorado və Florida ştatlarında, habelə artıq dün-
yanın 30-dan çox ölkəsində aşkar edilib.
Cons Hopkins Universiteti 2019-cu ilin dekab-
rında Çində ortaya çıxandan bəri dünya boyu 
koronavirusun 1,8 milyondan çox insanın ölü-
münə səbəb olduğunu bildirib.

ABŞ İrana qarşı tətbiq etdiyi iqtisadi sanksi-
yalar siyahısını daha da genişləndirərək ona 
məxsus 16 şirkətin adını sanksiyalar siyahısına 
əlavə edib.
Sanksiyalar əsasən metallurgiya sahəsində fəa-
liyyət göstərən şirkətlərə tətbiq edilib. Bunun-
la yanaşı, Çin, Almaniya və Böyük Britaniyada 
fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlər də sanksiya 
rejimini pozmaqda ittiham edilərək adları si-
yahıya salınıb.
ABŞ-ın tətbiq etdiyi sanksiyalar qanununa 
əsasən bu şirkətlərin ABŞ-da olan aktivləri 
dondurulur və onlarla hər hansı əlaqə qurmaq 
qadağan edilir.

Son zamanlar leksikonumuzda yenicə lövbər salan 
anlayışlardan biri birranqlı və ya pirinq iqtisadiyyatı-
dır. Birranqlı və ya pirinqli (ing. “peer-to-peer” (P2P) 
from peer to peer -  “bərabərdən bərabərə” deməkdir)  
iqtisadiyyat  idarəetmənin mərkəzləşdirilmiş, iyerar-
xiya modellərindən istifadə etmədən maddi və qey-
ri-maddi məhsulların  istehsalını,  mübadiləsini, böl-
güsünü və istehsalını təmin edən üfüqi şəbəkələrin 
iştirakçılarının iqtisadi özünütəşkiletmə sistemidir.
Birranqlı iqtisadiyyat və ya eyni dərəcədən olan iqti-
sadiyyat həm kapitalist, həm də sosialist istehsalına 
alternativ olaraq müstəqil istehsal üsulu qismində 
nəzərdən keçirilir. Onun tarixi inkişafı şəbəkəli infor-
masiya cəmiyyətinin formalaşması ilə  əlaqədardır.
 Bölüşdürülmüş üfüqi şəbəkələrin bərabərhüquqlu 
iştirakçıları arasında bilavasitə iqtisadi əlaqələrin 
geniş sisteminin qeyri-mərkəzləşdirilməsi və möv-
cudluğu birranqlı iqtisadiyyat üçün xarakterik-
dir. Birranqlı iqtisadiyyat əsas olaraq qeyri-maddi 
nemətlərin  (informasiya, rəqəmsal məhsullar, sosi-
al kontent və s.) istehsal sferasında inkişaf edir. Bir-
ranqlı iqtisadiyyat birgə istehlakın müxtəlif forma-
larında təzahür edir ki, bunun çərçivəsində də fərdi 
sahibliyin əvəzinə əmtəə və xidmətlərin  kollektiv 
istifadəsi həyata keçirilir. 
Birranqlı iqtisadiyyat anlayışı birranqlı şəbəkə  (işti-
rakçıların bərabərhüquqlu olmasına əsaslanan, yeni 
proqramlaşdırılmış kompüter şəbəkəsidir) anlayışı 
ilə sıx bağlıdır ki, bu da eyni mənalı qovşaqlardan 
ibarət qeyri-mərkəzləşdirilmiş kompüter şəbəkə-
si deməkdir. Birranqlı şəbəkə elektron qurğuların 
xalis texniki birləşməsi və qarşılıqlı fəaliyyəti çər-

çivəsindən  çıxır və insanlar arasında münasibətlər, 
yəni sosial münasibətlər modeli kimi nəzərdən ke-
çirilir. Mişel  Bovan özünün “P2P və bəşəri inqilab” 
əsərində birranqlı fəaliyyəti aşağıdakı kimi təsvir 
edir: “Bu, əsas  motivasiya amili qismində mone-
tar kompensasiya tələb edən və iyerarxik idarəet-
mə metodlarının  istifadə edilməsi ilə bağlı olma-
yan, ümumi resursların istehsalında eyni mənalı 
tərəfdaşların sərbəst iştirakına əsaslanan insanların 
şəbəkəli təşkili formasıdır. Belə şəbəkəli təşkil əv-
vəlcə sərbəst bazarın  və ya dövlət aparatının fəaliy-
yət göstərməsi nəticəsində meydana gələn ictimai 
nemətləri yaradır və resursların  bölgüsü üçün əsas 
alət qismində direktiv idarəetmə və ya bazarda 
qiymət yaratma mexanizmlərindən yox, sosial qar-
şılıqlı münasibətlərdən istifadə edir”.
Birranqlı münasibətlərin dinamikası “paylanmış” 
şəbəkələrin fəaliyyət göstərdiyi mühitdə yaranır. 
Aleksandr Qalloueyanın tərifinə görə, paylanmış şə-
bəkə bütün qovşaqları bir mərkəzi “hab”la əlaqəli 
olan həm mərkəzləşdirilmiş şəbəkədən, həm də  bü-
tün qovşaqları bir neçə “hab” vasitəsilə birləşən qey-
ri-mərkəzləşdirilmiş şəbəkədən fərqlənir. Mərkəzləş-
dirilmiş şəbəkəyə klassik misal olaraq köhnə telefon 
sistemlərini (bütün telefon birləşmələri mərkəzi kom-
mutator  vasitəsilə baş verir), qeyri-mərkəzləşdirilmiş 
şəbəkəyə isə  ABŞ-ın bir neçə və digər iri ölkələrin ae-
roportlar sistemini (bütün  uçuşlar bir neçə iri “hab” 
aeroportlar arasında həyata  keçirilir) göstərmək olar. 
Qeyri-mərkəzləşdirilmiş şəbəkədə eyni zamanda bir 
neçə nəzarət mərkəzi mövcud ola  bilər. Paylanmış şə-
bəkələrin əsas xüsusiyyəti iştirakçılar arasında əlaqələ-

rin  sərbəst qurulması imkanıdır. Məhz burada iqtisadi 
agentlərin tam  müxtariyyətini təmin edən birranqlı 
şəbəkə münasibətlərinin üfüqi xarakteri təzahür edir. 
Birranqlı iqtisadi fəaliyyət qeyri-mərkəzləşdirilmiş 
şəbəkəli iqtisadiyyatın o seqmentlərində  yaranır ki, 
burada iştirakçıların təşkili müasir texniki şəraitdə 
son dərəcə mümkün paylanmış xarakter daşıyır. 
Birranqlı iqtisadiyyatın aşağıdakı xarakteristikaları 
fərqləndirilir:
Birincisi, bərabərhüquqlu iqtisadi subyektlər ara-
sında sərbəst kooperasiyanın olması. Birranqlı şə-
bəkələrin iştirakçılarının bərabərhüquqlu və sərbəst 
əlçatanlığı o deməkdir ki, onlar üçün giriş maneələ-
ri bir qədər aşağı olmalıdır. Başqa sözlə, birranqlı 
özünütəşkil hər hansı məhdud meyarlar əsasında 
iştirakçıların ilkin seçimi şəraitində qeyri-müm-
kündür.  O, ümumi vəzifələrin həlli üçün səylərin 
könüllü birləşməsinin nəticəsi kimi yaranır və işti-
rakçıların konkret ixtisasına  və cəlbediciliyinə olan 
mövcud tələbat faktına  görə həyata keçirilir. 
İkincisi, birranqlı şəbəkədə şaquli təşkil olunmuş 
iyerarxik idarəetmə yoxdur. Birranqlı iqtisadi şə-
bəkə mürəkkəb dinamik sistemlərin özünütəşki-
linin real sosial praktikasıdır. Birranqlı şəbəkədə  
qərarların qəbulu və idarə edilməsi  paylanma xa-
rakteri daşıyır,  qərarların seçimində düzgünlüyün 
təsdiq edilməsi və informasiyanın  və ya  birliyin 
yoxlanması  kollektiv həyata keçirilir. 
Üçüncüsü, birranqlı fəaliyyət bütün iştirakçılar 
üçün ümumi əhəmiyyətə malik nəticəyə nail ol-
maq məqsədilə həyata keçirilir. İqtisadi mənada 
bu o deməkdir ki, birranqlı istehsal proseslərinin  
mərkəzində, eyni zamanda,  iştirakçıların özləri-
nin istehlak obyekti olan hər hansı ictimai nemət-
lərin  yaradılması üzrə vəzifələr durur. Birranqlı 
iqtisadiyyatda Olvin Toffler tərəfindən təklif edilən  
“prosyumer” (özü tərəfindən istehlak olunan əmtəə 
və xidmətlərin istehsalı prosesində aktiv iştirak 
edən insan) ideyası təcəssüm olunur. Prosyumer 
sadəcə marginal hadisə deyil,  həm də əsas iqtisa-
di sistem vahididir. Bundan əlavə, birranqlı iqtisa-
di fəaliyyətin iştirakçısının prosyumerə çevrilməsi 
real olaraq iqtisadiyyata keçid deməkdir ki, bunun 
da çərçivəsində istehsal vasitələri zəhmətkeşdən 
ayrılmır. Dördüncüsü, monetar kompensasiya bir-
ranqlı iqtisadi istehsalda iştirak üçün əsas stimul de-
yil. Birranqlı şəbəkədə iqtisadi subyektlərin sərbəst 
kooperasiyası baş verir ki, bunlar üçün yaradılan 
əmtəə və xidmətlərin istehlak dəyəri birinci dərəcə-
li əhəmiyyət kəsb edir. Mübadilə dəyəri bu model-
də ya aktual deyil, ya da  ikinci dərəcəli əhəmiyyət 
daşıyır. Bundan əlavə,  sərbəst, könüllü kooperasi-
ya (bunun nəticəsində yaradılan ümumi nemətlə-
rin istehlakı imkanı meydana gəlir) əməkhaqqının 

əvəzinə əməyin “satışını” tələb etmir. Başqa sözlə, 
kapitalist istehsal üsulunun “ürəyi” olan əməyin 
özgəninkiləşdirilməsi mümkün olmur. 
Birranqlı iqtisadiyyata misal olaraq aşağıdakıları 
göstərmək olar:
- Açıq proqram təminatı. Belə proqram təminatının 
başlanğıc kodu dəyişikliklərin istifadə edilməsi və 
aparılması üçün açılır. Kodun yaradıcıları eyni za-
manda onun istehlakçılarıdır;
- Açıq aparat təminatı – sərbəst və açıq proqram tə-
minatı üslubunda işlənib hazırlanmış kompüter və 
elektron aparat təminatıdır;
- Açıq layihələndirmə - fiziki məmulatların, eləcə də 
maşın və sistemlərin istismarının işlənib hazırlan-
ması və müşayiət olunması üsuludur. Məqsəd və və-
zifə  açıq kod siyasəti ilə eynidir, lakin proqram təmi-
natının yox, fiziki məmulatların işlənib hazırlanması 
üçün istifadə oluna bilər;
- Açıq elm. Bu, elə hərəkətdir ki, onun məqsədi elmi 
tədqiqatlar aparmaqdır.  İstər həvəskarlar, istərsə də 
peşəkarlar üçün  əlçatandır. Bu paradiqmaya məsələn, 
Kiberleninka, Figshare, Galaxy Zoo uyğun gəlir;
- Sosial şəbəkələrdə istifadəçi kontenti – həmçinin so-
sial şəbəkələrdən istifadə etməklə istifadəçilər üçün 
onların özləri tərəfindən yaradılan kontent;
- Blokçeyn. Bu sistemlərdə hər hansı mərkəzləşdiril-
miş inzibatçı və ya məlumatların qorunub saxlanıl-
masının mərkəzləşdirilmiş bazası yoxdur. İştirakçılar 
qarşılıqlı fəaliyyətə daxil olan zaman, məsələn, tranzak-
siyaların həyata keçirilməsi zamanı onun verifikasiyası 
üçün  təsadüfi seçilmiş reystrlərdən istifadə olunur, baş  
vermiş hərəkətlərin nəticələri haqqında informasiya isə 
bütün digər sistemlərdə saxlanılır və təkrar emal olunur.  
Sistemin  bütün iş mərhələlərində məlumatların qey-
ri-mərkəzləşdirilmiş qorunması və yoxlanılması təmin 
olunur. Xüsusi hal  riptovalyutadır.
- Fayl mübadiləsi servisləri – burada internetə qoşu-
lan ayrı-ayrı kompüterlər rəqəmsal kontentin müba-
diləsi üçün şəbəkədə birləşdirilir (auditoriyalar, vide-
ofayllar, sənədlər və s.);
- Şerinq sistemləri (valantyor bankı, karşerinq və s.), 
ticarət (C2C) meydançaları və elektron hərracları;
- Paylanmış hesablaşma sistemləri (könüllü  hesab-
laşmalar), 3D printerləri şəbəkələri;
- Şəbəkə ensiklopediyaları, elektron kitabxanalar, 
sorğu kitabçaları;
- Paylanmış energetika;
- Netsukuku – paylanmış özünütəşkil edən birranqlı 
şəbəkənin yaradılması layihəsi. Belə şəbəkənin yük-
sək dayanıqlıqdan imtina, anonimliyin təmin edilmə-
si imkanları, senzuranın qeyri-mümkünlüyü və İnter-
netdən tam asılı olmaması mümkündür.


