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Xanımları 
8 Mart - Beynəlxalq 

Qadınlar Günü 
münasibəti ilə 

təbrik edir!

Azərbaycan Respublikasında 
əha linin rifahını yüksəltmək, 
sosi al müdafiəsini və layiqli həyat 
səviyyəsini təmin etmək dövlətin 
sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiya-
sının prioritetlərindəndir.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən 
tədbirlər, reallaşdırılan iqtisadi 
və institusional islahatlar vətən-
daşların yaşayış səviyyəsinin yax-
şılaşmasında, yeni iş yerlərinin 
açılması sayəsində əhalinin məş-
ğulluğunun və gəlirlərinin art-
masında, yoxsulluq səviyyəsinin 
daha da azalmasında öz müsbət 
nəticələrini göstərməkdədir.
Lakin qlobal iqtisadi və maliy-
yə böhranının ölkə iqtisadiyya-
tına təsirləri əhalinin müəyyən 
qrupunun ödəmə qabiliyyətinin 
zəifləməsinə, bunun da nəticəsin-
də, kredit təşkilatlarından xarici 
valyutada borc almış vətəndaşla-
rın bank sistemi qarşısında vaxtı 
keçmiş kreditlər üzrə öhdəliklə-
rinin artmasına və bu öhdəlik-
lərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 
məsələlərə məhkəmə müstəvisin-
də baxılma hallarının çoxalması-
na rəvac vermişdir.
Son dövrdə respublikada makro-
iqtisadi sabitliyin təmin olunması, 
iqtisadi inkişaf temp lərinin bərpa 
edilərək art ması və maliyyə imkan-
larının genişlənməsi digər sahələr 
kimi, əhalinin xarici valyutada olan 
ödəmə vaxtı keçmiş kredit borc-
larının ödənilməsinə də dövlət 
dəstəyi göstərilməsi üçün şərait 
yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikası Kon-
stitusiyasının 109-cu maddəsinin 
32-ci bəndini rəhbər tutaraq, dün-
ya bazarında neftin qiymətinin 3-4 
dəfə azalması ilə bağlı baş vermiş 
devalvasiya nəticəsində fiziki şəxs-
lərin xarici valyutada olan kredit-
ləri üzrə onların üzləşdiyi maliyyə 
itkisini qarşılamaq, o cümlədən 
problemli kreditlər məsələsinin 
həllinə dövlət dəstəyini təmin et-
mək məqsədilə qərara alıram:
1. Aşağıda qeyd olunan tarixlərə 
fiziki şəxslərin banklara 10 000 
(on min) ABŞ dollarınadək xarici 
valyutada olan əsas kredit borcla-
rının devalvasiya ilə bağlı manatla 
artmış hissəsi aşağıdakı qaydada 
qiymətləndirilməklə, bu Fərman 
qüvvəyə mindiyi günə Azərbay-
can Respublikası Mərkəzi Bankı-
nın elan etdiyi məzənnəyə uyğun 
olaraq, dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına üç aydan gec olmayaraq 
manatla ödənilsin:
1.1. 2015-ci il fevralın 21-nə xarici 
valyutada mövcud olan əsas kre-
dit borcuna münasibətdə – 1 ABŞ 
dollarına 0,25 manat (0,15 ABŞ 
dolları) kimi;
1.2. 2015-ci il fevralın 22-dən hə-
min il dekabrın 21-dək bağlanmış 
kredit müqavilələri üzrə xarici 
valyutada əsas kredit borcuna 
münasibətdə – 1 ABŞ dollarına 0,6 
manat (0,35 ABŞ dolları) kimi;
1.3. 2015-ci il fevralın 21-nə və de-
kabrın 21-nə mövcud olmuş xarici 

valyutada əsas kredit borclarına 
münasibətdə – bu Fərmanın 1.1-ci 
və 1.2-ci bəndlərində qeyd olunan 
hər iki qaydada nəzərdə tutuldu-
ğu kimi.
2. Bu Fərmanın 1-ci hissəsinə 
əsasən edilən ödəniş, ilk növbədə, 
fiziki şəxslərin banklar və ləğvet-
mə prosesində olan banklar qarşı-
sında ödəniş müddəti keçmiş əsas 
kredit borclarının ödənilməsinə 
yönəldilsin, qalan məbləğ isə hə-
min fiziki şəxslərin sərəncamına 
verilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ma-
liyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası:
3.1. Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı ilə birlikdə bu Fər-
manın 1-ci hissəsində göstərilən 
tələblər nəzərə alınmaqla, fiziki 
şəxslərin xarici valyutada olan 
kreditlərinin əsas məbləğinin 
devalvasiya nəticəsində manat-
la artmış hissəsinin ödənilməsi 
mexanizmini (qaydasını), habelə 
həmin məbləğə hesablanmış faiz 
və dəbbə pulu (cərimə, penya) 
üzrə tətbiq ediləcək güzəştləri 
müəyyən edərək, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə ra-
zılaşdırmaqla on beş gün müddə-
tində təsdiq etsin;
3.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə 
əsasən ediləcək ödənişin ümumi 
məbləğini, ödəniş ediləcək fiziki 
şəxslərin siyahısını və hər bir fiziki 
şəxsə ödəniləcək vəsaitin məbləğini 
qırx beş gün müddətində müəyyən 
etsin və bu barədə Azərbaycan Res-
publikasının Maliyyə Nazirliyinə 
və Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankına məlumat versin.
4. Müəyyən edilsin ki, bu Fərma-
nın 1-ci hissəsinə əsasən bir fiziki 
şəxsə ödəniləcək vəsaitin ümumi 
məbləği 5 000 (beş min) ABŞ dol-
larının manat ekvivalentindən 
çox olmamalıdır.
5. Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankına tövsiyə edilsin ki:
5.1. bu Fərman qüvvəyə mindiyi 
tarixə fiziki şəxslərin xarici valyu-
tada əsas məbləği 10 000 (on min) 
ABŞ dollarınadək, milli valyutada 
isə 17 000 (on yeddi min) manata-
dək olan kreditlər üzrə vaxtı keç-
miş kredit borclarının restruktu-
rizasiyası məqsədilə, Azərbaycan 
Respublikası Maliyyə Bazarları-
na Nəzarət Palatasının müraciəti 
əsasında, banklara 682 000 000,0 
(altı yüz səksən iki milyon) manat 
məbləğinədək dövlət zəmanəti ilə 
təmin edilmiş güzəştli kredit ve-
rilməsini təmin etsin;
5.2. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan tədbirlər nəticə-
sində bankların valyuta mövqe-
yinin pisləşməsinin qarşısını al-
maq məqsədilə ayrılmış kreditin 
hesabına banklara, onların mü-
raciəti əsasında 215 000 000,0 (iki 
yüz on beş milyon) ABŞ dolları 
dəyərinədək xarici valyutada ifa-
də olunmuş, illik faiz dərəcəsi 0,5 
faiz olmaqla qiymətli kağızların 
verilməsini təmin etsin;
5.3. bu Fərmandan irəli gələn di-

gər tədbirlərin həyata keçirilməsi-
ni təmin etsin.
6. Banklara tövsiyə edilsin ki:
6.1. bu Fərmanın 7.1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan siyahı üzrə vax-
tı keçmiş kredit borcu olan fizi-
ki şəxslərə yeni güzəştli kredit 
müqaviləsi bağlanmasını təklif 
etsinlər;
6.2. fiziki şəxslərin vaxtı keçmiş 
kredit borclarının restrukturiza-
siya olunacağını nəzərə alaraq, 
banklar bir ay müddətində həmin 
kreditlərə hesablanmış faizlərin 
silinməsini və məhkəmədə olan 
işlərin geri çağırılmasını təmin 
edən tədbirlər görsünlər;
6.3. borcları restrukturizasiya olun-
muş fiziki şəxslərin borc yükünün 
yüngülləşdirilməsini təmin edən di-
gər tədbirlər görsünlər.
7. Azərbaycan Respublikasının Ma-
liyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası:
7.1. banklarla birlikdə bir ay 
müddətində fiziki şəxslərin xari-
ci valyutada əsas məbləği 10 000 
(on min) ABŞ dollarınadək, mil-
li valyutada isə 17 000 (on yeddi 
min) manatadək olan kreditləri 
üzrə vaxtı keçmiş və bu Fərmana 
əsasən hər bir bank üzrə restruk-
turizasiya olunmalı kredit borc-
larının məbləğini və borcluların 
siyahısını müəyyən edərək, bu 
barədə Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinə, Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazir-
liyinə və Azərbaycan Respublika-
sının Mərkəzi Bankına məlumat 
versin;
7.2. bu Fərmanın 1-ci və 2-ci his-
sələrinin banklar tərəfindən icra-
sını nəzarətdə saxlasın və həmin 
hissələr icra edildikcə, bu Fər-
manın 5.1-ci bəndinə uyğun ola-
raq Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankına müraciət etsin;
7.3. bu Fərmandan irəli gələn di-
gər məsələləri həll etsin.
8. Müəyyən edilsin ki, bu Fərma-
nın məqsədləri üçün:
8.1. fiziki şəxslərin xarici valyu-
tada 10 000 (on min) ABŞ dolla-
rınadək və ya milli valyutada 17 
000 (on yeddi min) manatadək 
olan əsas kredit borcları dedikdə 
onların bütün banklara və ləğvet-
mə prosesində olan banklara əsas 
kredit borclarının qalıq məbləği-
nin cəmi;
8.2. 10 000 (on min) ABŞ dolları-
nadək və ya 17 000 (on yeddi min) 
manatadək məbləğ dedikdə mü-
vafiq olaraq 10 000 (on min) ABŞ 
dollarının və ya 17 000 (on yeddi 
min) manatın da daxil olduğu 
məbləğ;
8.3. bu Fərmanın 5-ci və 7-ci his-
sələrində fiziki şəxslərin kredit 
borcları dedikdə onların 2012-ci 
il yanvarın 1-dən bu Fərman qü-
vvəyə mindiyi günədək bağlan-
mış kredit müqavilələrinə əsasən 
bütün banklara və ləğvetmə pro-
sesində olan banklara əsas kre-
dit borclarının qalıq məbləğinin 
cəmi;
8.4. bank dedikdə banklar və bank 

olmayan kredit təşkilatları (kredit 
ittifaqları istisna olmaqla);
8.5. ləğvetmə prosesində olan 
bank dedikdə ləğvetmə prosesin-
də olan banklar və bank olmayan 
kredit təşkilatları (kredit ittifaqları 
istisna olmaqla);
8.6. vaxtı keçmiş kredit borcu de-
dikdə fiziki şəxslərlə 2012-ci il yan-
varın 1-dən bu Fərman qüvvəyə 
mindiyi günədək bağlanmış kredit 
müqavilələri üzrə əsas məbləğin 
və (və ya) faiz borclarının ödənil-
məsi 360 gündən çox gecikdirilmiş 
borclar;
8.7. restrukturizasiya dedikdə 
əsas kredit borclarının ödənilməsi 
məqsədilə fiziki şəxslərə güzəştli 
kreditlərin verilməsi;
8.8. güzəştli kredit dedikdə fiziki 
şəxslərin vaxtı keçmiş kredit borc-
larının restrukturizasiyası məqsə-
dilə onlara banklar tərəfindən 

illik faiz dərəcəsi 1 faiz, banklara 
isə Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı tərəfindən illik faiz 
dərəcəsi 0,1 faiz olmaqla 5 il (1 il 
güzəşt müddəti ilə) müddətinə 
verilən kreditlər;
8.9. faizlərin silinməsi dedikdə vax-
tı keçmiş kredit borcları üzrə hesab-
lanmış faizlərin və dəbbə pulunun 
(cərimə, penya) silinməsi;
8.10. məhkəmədə olan işlərin geri 
çağırılması dedikdə vaxtı keç-
miş kredit borcları ilə bağlı məh-
kəmələrdə olan iddialardan imtina 
edilməsi və icra sənədi üzrə icraata 
xitam verilməsi ilə əlaqədar Azər-
baycan Respublikası Mülki Proses-
sual Məcəlləsinin və “İcra haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə uyğun təd-
birlər görülməsi nəzərdə tutulur.
9. Azərbaycan Respublikasının 
Maliyyə Nazirliyi:

9.1. bu Fərmanın 5.1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan dövlət zəmanəti-
nin rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri 
tədbirlər görsün;
9.2. bu Fərmandan irəli gələn di-
gər tədbirlər görsün.
10. Əmanətlərin Sığortalanması 
Fonduna və ləğvedici funksiyala-
rının həvalə olunduğu digər şəxs-
lərə tövsiyə edilsin ki, ləğvetmə 
prosesində olan banklarda fiziki 
şəxslərin vaxtı keçmiş əsas kredit 
borclarının restrukturizasiyasını 
təmin edən tədbirlər görsünlər.
11. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Fərmandan 
irəli gələn məsələləri həll etsin.

 İlham Əliyev,
Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 

28 fevral 2019-cu il



2 7-13 mart 2019-cu il

“Ölkə iqtisadi cəhətdən inkişaf edə bilər, siyasi 
cəhətdən də beynəlxalq mövqeləri güclü ola bilər, 
ancaq əgər biz xalqımızın əsas, təməl prinsiplə-
rini diqqətdən kənarda qoysaq, onda ölkəmizin 
uğurlu inkişafı dayanıqlı ola bilməz”. Bu fikri 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev martın 1-də mədəniyyət və incəsənət xa-
dimlərinin bir qrupu ilə görüşdə çıxış edərkən 
səsləndirmişdir. O qeyd etmişdir ki, Azərbay-
can mədəniyyəti inkişaf edir, ölkəmiz yeni inki-
şaf mərhələsinə qədəm qoyur, bütün sahələrdə 
çox ciddi islahatlar aparılır. Bu islahatlar bütün 
sahələri əhatə edəcək. İslahatlar yenilik, yeni ya-
naşma, mövcud problemlərin həlli deməkdir. Bu 
baxımdan 2019-cu il əvvəlki illərdən fərqlənən 
çox ciddi il olacaqdır.
Prezident iqtisadi, sosial, təhsil, səhiyyə və digər 
sahələrdə aparılan islahatları qeyd etmiş, mədə-
niyyət sahəsində fikir mübadiləsi aparmaq istə-
diyini demişdir.
Sonra mədəniyyət və incəsənət xadimləri çıxış 
etmiş, təkliflərini bildirmişlər.
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar Rza-
yev Cəlil Məmmədquluzadənin yubileyi ilində 
onun məzarının da səliqəyə salınmasını və Bakı-
da heykəlinin ucaldılmasını təklif edib. O, deyib: 

“Nizami Muzeyinin eyvanında bizim yazıçıların 
və şairlərin - Füzulinin, Mirzə Fətəlinin, Natəva-
nın, Cəfər Cabbarlının heykəlləri var, o cümlədən 
Mirzə Cəlilin də. Amma bizim çox böyük yazı-
çımız Cəlil Məmmədquluzadənin Bakıda ayrıca 
heykəli yoxdur. Naxçıvanda heykəltəraş Mirqası-
mov Mirzə Cəlilin çox gözəl heykəlini düzəldib, 
onun bənzərini Bakıda da ucaltmaq olar.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademi-
yasının rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəy-
li demişdir: “Mən çox şadam ki, Üzeyir bəyin 
ənənələri davam etdirilir. Bu ənənələrin çox 
böyük bünövrəsi var, bu, musiqi məktəbləridir. 
Əgər musiqi məktəbləri, bu gözəl musiqi təhsili 
sistemi olmasaydı, bizim uğurlarımız da olmaz-
dı. Nəbadə musiqi məktəblərini ixtisara salmaq, 
xüsusilə rayonlarda azaltmaq olmaz. Biz rayon-
ları nəyə görə diqqət mərkəzində saxlayırıq. 
Şəkidə Firəngiz xanım öz festivalını keçirir. Qə-
bələ festivalına görə sağ olsun Mehriban xanım, 
onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu. Bu 
festivala 10 il ərzində ən möhtəşəm orkestrlər, 
solistlər gəliblər. Yəni, mühit dəyişir. Rayonları-
mızda musiqi məktəbləri çox vacibdir”. O, həm 
də ölkəmizdə klassik musiqi alətləri kolleksiya-
sının yaradılması təklif edib.

Xalq artisti Afaq Bəşirqizi 
teatrın başqa sahələrə nis-
bətən bir az çətin vəziyyətdə 
olduğunu qeyd edib. O, de-
yib: “Çox xahiş edirəm, im-
kansız aktyorların maaşı və 
bir də evlə təmin olunması 
məsələsinə diqqət yetiril-
sin. Aktyorlarımızın mənzil 
şəraiti və sosial vəziyyəti 
ağırdır, bilirsiniz ki, maaş-
larımız azdır. Başa düşürük, 
biz müharibə şəraitində ya-
şayan bir ölkəyik. Bunun 
hamısını bilirik və başa 
düşənlər bunu bilirlər. Amma çox xahiş edirik, 
teatr sahəsinin, Teatr Xadimləri İttifaqının inki-
şafı ilə bağlı yeni konsepsiya hazırlanmalı, yeni 
işlər görülməlidir. Çünki teatr xadimlərinin Te-
atr Xadimləri İttifaqına həqiqətən də çox böyük 
ehtiyacı var”. 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının baş rejis-
soru, Xalq artisti Aleksandr Şarovski Rus Dram 
Teatrının 100 illik yubileyi ərəfəsində olduğunu 
bildirib və işlədiyi teatrın akademik teatr kimi 
qürurverici adı daşımasını təklif edib.

Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə mövcud 
problemlərdən danışıb. O, deyib: “Bakı şəhəri-
nin sakini kimi çox istəyərdim ki, Bakı şəhərində 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli ucaldılsın. 
Bunu nəinki mən, bunu milyonlarla insan istə-
yir. Çünki onun çox böyük işləri olub Azərbay-
canda, Bakıda. 
Kukla Teatrının önündə bir bağ var, mən onu 
orada faytonda görürəm, Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyev faytonda oturub və Siz hər dəfə səhərlər 
işə gedəndə görəcəksiniz və sevinəcəksiniz ki, 
məhz Sizin vaxtınızda o heykəl ucaldı”… 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva martın 1-də mədəniyyət və 
incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündən sonra döv-
lət başçısı martın 4-də sərəncam imzalayıb.

Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında 
Sərəncamda Azərbaycan teatr ənənələrinin qorunub saxlan-
ması və dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi üçün 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
ehtiyat fondundan Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyinə 1,8 milyon (bir milyon səkkiz yüz min) manat, o 
cümlədən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, 
Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı, Azər-
baycan Dövlət Musiqili Teatrı, Azərbaycan Dövlət Gənc Ta-
maşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı və Azər-
baycan Dövlət Kukla Teatrının hər birinə 200,0 (iki yüz) min 
manat, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Gəncə Dövlət 
Dram Teatrı, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, Mingəçevir Döv-
lət Dram Teatrı, Lənkəran Dövlət Dram Teatrı və Şuşa Dövlət 
Musiqili Dram Teatrının hər birinə 100,0 (yüz) min manat ay-
rılması qərara alınıb.

 * * * 
Martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına və Azərbaycan 
Dövlət Rus Dram Teatrına “akademik” statusu verilməsi 
haqqında sərəncam imzalayıb.

Martın 5-də Milli Məclisin növbəti 
plenar iclası keçirilib. İclasın müza-
kirəsinə 18 məsələ çıxarılıb.  İclasda 
Azərbaycan Respublikasının insan 
hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds-
man) Elmira Süleymanova ombuds-
manın 2018-ci il üçün illik məruzəsini 
təqdim edib. Bildirilib ki, illik məruzə 
qanuna uyğun olaraq Azərbaycan 
Prezidentinə, Nazirlər Kabinetinə, 
Konstitusiya Məhkəməsinə, Ali Məh-
kəməyə və Baş Prokurorluğa gön-
dərilib. İllik məruzədə müvəkkilin 
mülki və siyasi, iqtisadi, sosial və mə-
dəni hüquqların, habelə müxtəlif əhali 
qruplarının hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsi sahəsindəki fəaliyyəti, həm-
çinin insan hüquqları üzrə maariflən-
dirmə istiqamətində həyata keçirdiyi 
tədbirlər, elmi-analitik sahədə fəaliy-
yəti, ictimaiyyətlə və kütləvi informa-
siya vasitələri ilə əlaqələri, beynəlxalq 
əməkdaşlıq məsələləri, eyni zamanda, 
insan hüquqlarının səmərəli təmin 
edilməsinə, əhalinin müxtəlif qrupla-
rının problemlərinin həllinə yönəlmiş 
təklif və tövsiyələri əksini tapıb. 
Dərin islahatlar ili olan 2018-ci ildən 
sosial problemlərin həllinə yönəlmiş 
fərman və sərəncamlar, xüsusən bu 
günlərdə Azərbaycan Prezidentinin 
iqtisadi və sosial məsələlərlə bağlı 

müşavirədə verdiyi bir çox tapşırıqlar, 
o cümlədən problemli kreditlərin həl-
li əhalinin bütün qruplarını əhatə et-
məklə dövlətin ali məqsədi olan insan 
və vətəndaş hüquq və azadlıqların, 
vətəndaşların layiqli həyat səviyyə-
sinin təmin olunmasına xidmət edir. 
“ASAN xidmət”, “ABAD”, “DOST”, 
“DAİM” mərkəzləri, KOB evləri, Əm-
lak Xidmətləri Məkanı, habelə Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyi və digər pri-
oritet məsələlər üzrə yeni qurumlar 
yaradılıb ki, bunlar da birbaşa və ya 
dolayısı ilə insan hüquqlarının daha 
səmərəli təmin edilməsinə yönəlib.
Qeyd edilib ki, Müvəkkil 2018-ci 
ildə pozulmuş hüquqların bərpası 
və ya pozulmasının qarşısının alın-
ması istiqamətində dövlət qurumları 
və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə 
əməkdaşlığı davam etdirib. Hüquq 
mədəniyyətinin yüksəldilməsinə və 
hüquqi biliklərin yayılmasına xidmət 
edən, o cümlədən ənənəvi olaraq in-
san hüquqları üzrə aylıqlar çərçivə-
sində geniş maarifləndirmə tədbirləri 
həyata keçirilib. 
2018-ci ildə Müvəkkilin ünvanına 
ümumilikdə 20 min 400 müraciət 
daxil olub, icraata qəbul edilmiş şi-
kayətlərin 63,5 faizi təmin olunub. 
Sosial təminat hüququ, o cümlədən 

pensiyaların yenidən hesablanması, 
birdəfəlik yardım, müavinət, əlillik 
dərəcəsinin təyin olunması, sanato-
riya-kurort yollayışının verilməsi ilə 
bağlı bir sıra müraciətlər araşdırılıb, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
həllini tapıb. Respublikanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda həlak olmuş hərbi 
qulluqçuların vərəsələrinə 11 min ma-
nat birdəfəlik ödəmənin, şəhid ailələ-
rinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 
ötən il 626 mənzilin verilməsi bu qə-

bildən olan insanların sosial rifahının 
yüksəlməsinə xidmət edib.
Ombudsman Elmira Süleymanova de-
putatların diqqətini xaricdən gətirilən 
tikinti materiallarının yararlığının 
yoxlanılması, tikinti zonaları ətrafında 
təhlükəsizliyin təmin olunması,  mil-
li genefondun qorunması məqsədilə 
“ana südü mətbəxi”nin (bankının) 
bərpası, ölkədə “Aliment Fondu”nun 
təsisi, fiziki baxımdan məhdud imkan-
lı uşaqların reabilitasiya və bərpası, 
onların həmyaşıdları ilə birgə inklüziv 

təhsilə cəlb edilməsi, zorakılıq qurbanı 
olan qadınlar və uşaqlar üçün regional 
sığınacaqlar şəbəkəsinin yaradılması, 
hərbi qulluqçulara müvəqqəti mənzil 
kirayəsi üçün ödənilən pulun artırıl-
ması, bəzi ruhi-əsəb müəssisələri üçün 
yeni binaların tikilməsi, yararsız və ya 
qəzalı vəziyyətdə olan məktəb və uşaq 
bağçaları üçün yeni binaların inşası 
vacibliyinə də yönəltdi.
Məlumat verilib ki, ötən il vətəndaş-
larda haqlı narazılıq doğuran po-
zuntulara görə 14 hakimin fəaliyyəti 
qeyri-məqbul qiymətləndirilməklə 
səlahiyyətlərinə xitam verilib, 4 məh-
kəmə sədri aşağı işə keçirilib, 6 hakim 
intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 2 
nəfər tutduğu vəzifədən azad edilib, 1 
nəfərin səlahiyyətlərinə vaxtından əv-
vəl xitam verilib. 2018-ci ildə aparılmış 
xidməti yoxlamaların nəticələri əsa-
sında müxtəlif nöqsan və çatışmazlıq-
lara yol verdiklərinə görə 31 prokuror-
luq işçisi, daxili işlər orqanlarının 399 
əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb 
olunub.
Fikir mübadiləsinin yekununda iclasa 
sədrlik edən Spiker Oqtay Əsədovun 
təklifi ilə məsələ səsə qoyuldu və İn-
san hüquqları üzrə müvəkkilin 2018-ci 
ilə dair illik məruzəsi qənaətbəxş he-
sab olundu.  
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Azad Quliyev, 
iqtisadçı

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin problemli kreditlərin 
həlli ilə bağlı fərmanını mən 
də bir iqtisadçı, vətəndaş kimi 
yüksək qiymətləndirirəm. 
Bu fərman 100 minlərlə in-
sanların sevincinə səbəb olan  
bir hadisədir. Məhkəmələrdə 
olan 311 mindən çox işin geri 
qaytarılması müsbət və xoş 
hadisədir. 
Əvvəla, bu güzəştdən fiziki 
şəxslər olan vətəndaşlarımız 
faydalanacaqlar. Bu zaman  
birinci devalvasiyayadək olan 
dövr və birinci və ikinci deval-
vasiya arasındakı müddət əsas 
götürüləcək. 2012-ci il yanva-
rın 1-dən 2015-ci il dekabrın 

21-dək,  yəni birinci devalva-
siyadək olan dövr üçün hər 1 
dollar 0,25 qəpik güzəşt hesab-
lanacaq. Bu o deməkdir ki, bi-
rinci devalvasiyayadək 10 min 
dollar kredit götürmüş vətən-
daşın manatla krediti 7800 
manat idisə, devalvasiyadan 

sonra  bu rəqəm 10500 mana-
tadək yüksəldi. Fərmanla bi-
rinci devalvasiyayadək 10 min  
dollar kredit götürən vətəndaş 
əsas məbləği 2500 manat olan 
güzəşt əldə edə bilir.   
Bununla da onun əsas borcu 
10500 manatdan 8000 mana-
tadək azaldılır. Birinci deval-
vasiya və ikinci devalvasiya 
arası götürülən kreditlər üçün 
isə hər  dollara 60 qəpik güzəşt 
tətbiq olunacaq. Bu, 10 min 
dollara 6 min manat güzəşt 
deməkdir. Həqiqətən, miqya-
sına, əhatə dairəsinə görə bu, 
xalqımız  tərəfindən heç vaxt  
unudulmayacaq bir hadisədir. 

Ağalar Vəliyev,
Milli Məclisin 

İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq komitəsinin

sədr müavini 
Problemli kreditlərin həlli barədə 
Prezident İlham Əliyevin fərma-
nı tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir 
sənəddir. Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən iki aydan çox bir 
müddət ərzində bu məsələnin həlli 
istiqamətində araşdırmalar gedib. 
Bu prosesdə bir çox strukturlar işti-
rak edib. Prezident İlham Əliyevin 
imzaladığı “Azərbaycan Respubli-
kasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” Fərman uzun 
müddət müzakirə olunan və əha-
lini daha çox narahat edən sosial 
məsələlərin həlli deməkdir. Nəti-
cə etibarilə vətəndaşların diqqət 
mərkəzində olan bu problem 
öz həllini tapdı. Həmin proble-
min həlli yüz minlərlə insanın bu 
güzəştdən istifadə etməsinə şərait 
yaradacaq. Fərmana əsasən, xarici 
valyutada kredit götürmüş fiziki 
şəxslər bu güzəştlərdən faydalana-
caq. Güzəşt 10 min dollar həcmin-
də kredit borclarına tətbiq oluna-
caq.
Problemli kreditlər məsələsi döv-

lətin vəsaitləri hesabına həll olu-
nacaq, həm də bank vəsaitlərdə 
bu işə cəlb olumacaq. Bunun üçün 
Mərkəzi Bank kommersiya bank-
larına 682 milyon manatlıq aşağı 
faizlə kredit ödəyəcək. Banklar 
tərəfindən hesablanmış artıq fa-
izlər, cərimələr silinəcək, məh-
kəmələrdə olan işlərin isə geri ça-
ğırılması təmin olunacaq. Bizdə 
olan məlumata əsasən bununla 
əlaqədar olaraq məhkəmələrdə 
311 min iş var. Problemə vətən-
daşların mövqeyi nəzərə alın-
maqla yanaşma həmin işlərin də 
vətandaşların xeyrinə həll olun-
ması ilə nəticələnəcək. Bütün 

bunlar Azərbaycan dövlətinin öz 
vətəndaşına hansı qiyməti verdi-
yinin, dövlət siyasətinin mərkə-
zində Azərbaycan vətəndaşının 
dayandığını sübut edir.
Mərkəzi Bankın statistikasına 
əsasən, problemli kreditlərin 
həcmi 1 milyard 620 milyon ma-
natdır və bu, kredit portfelinin 
təxminən 14 faizini təşkil edir. 
Hazırda banklardan kredit gö-
türən vətəndaşlarımızın sayı 2,5 
milyon nəfərdir.
Ümumilikdə, bu fərman prob-
lemli kreditlər məsələsinin kök-
lü şəkildə həll edilməsinə imkan 
verəcək. Həmçinin, bu, vətəndaş-
ların sosial təminatının gücləndi-
rilməsi baxımından ciddi addım 
kimi qiymətləndirilməlidir.
Regionlarda, rayonlarda keçir-
diyim görüşlər zamanı insanlar 
görülən tədbirlərdən çox razılıq 
edirlər. Onlar dövlətin həmişə öz 
vətəndaşının yanında olduğunu 
vurğulayırlar. Bütün bunlar, eyni 
zamanda, iqtisadi fəallığın arta-
cağını deməyə də əsas verir. Dü-
şünürəm ki, imzalanmış fərman 
və sərəncamlar vətəndaşlarla 
yanaşı, banklara da müsbət təsir 
göstərərək, onların fəaliyyətini 
aktivləşdirəcəkdir.

7-13 mart 2019-cu il

Ziyad Səmədzadə, 
Milli Məclisin İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri 

Problemli kreditlər məsələsi son 
4 ildə ən çox müzakirə edilən, 
gündəmin ən vacib məsələlərin-
dən biridir. 2015-ci ildə ölkənin 
bank-maliyyə sektorunda yaşa-
nanlar, Beynəlxaq Bank ətrafın-
da baş verənlər, 21 fevral və 21 
dekabr devalvasiyaları əhalinin 
banklara olan kredit borclarının 
ödənilməsində çox ciddi prob-
lemlər və sıxıntılar yaratdı. Xüsü-
silə, dollarla götürülən kreditlərin 
ödənilməsində banklarla müştə-
rilər arasında ciddi narazılıqlar 
özünü büruzə verməyə başladı. 
Çox təəssüflər olsun ki, bu illər 
ərzində  problemin qarşılıqlı an-
laşma şəraitində həlli istiqamətin-
də də banklarla əhali arasında dil 
tapmaq mümkün olmadı. Banklar 
özləri də bu yöndə  hansısa addım 
atmaq istəmədi və beləliklə, prob-
lem bugünkü duruma gəlib çıxdı. 
Bu məsələ parlamentdə də, bizim 
komitədə də dəfələrlə müzakirə 
mövzusu oldu, problemin həlli 
istiqamətində millət vəkilləri, ko-
mitə üzvləri tərəfindən ən müxtə-
lif təkliflər səsləndirilirdi. Çünki 
millət vəkilləri vətəndaşları, se-
çiciləri, xalqı parlamentdə təm-
sil edirlər. Bu baxımdan, xalqın 
təmsilçiləri olaraq da insanlar 
bu məsələ ilə bağlı bizə üz tutur, 
müraciət edərək kömək umurdu-
lar. İnsanlarla, seçicilərlə görüş-
lərdə onlar tərəfindən bu məsələ 
daim dilə gətirilirdi. Şəxsən mən 
özüm də bu məsələ ilə bağlı istər 
parlamentdəki çıxışlarımda, istər 
mətbuatdakı yazılarımda dəfələrlə 
mövqeyimi bildirirdim. Xatirinizdə-
dirsə, sonuncu - 2019-cu ilin büdcə 
müzakirələri zamanı çıxışımda növ-
bəti dəfə banklarla bağlı məsələyə 
toxunaraq, onlardan faiz dərəcələ-
rinə yenidən baxmalarını, bu faizləri 
xeyli dərəcədə aşağı endirmələrini 
tövsiyə, təklif etmişdim. 
Çünki indiki faiz dərəcələri həd-
dindən artıq çox yüksəkdir. 30, 
28, 26 faiz və  sair, çox yüksək 
rəqəmdir. Bunun mütləq aşağı, ya-
rıbarıya endirilməsi lazımdır. Eyni 
zamanda, belə vəsaitlər istehlak 
kreditlərindənsə, real iqtisadiyyata 
yönəldilməlidir. Banklar real iqti-
sadiyyata vəsait qoymaqla, kredit 
ayırmaqla həm özlərinə, həm də 
ümumilikdə iqtisadiyyatımızın 
inkişafına, insanlarımızın rifah ha-
lının yaxşılaşdırılmasına daha çox 
töhfə verə bilərlər. Təəssüflər ol-
sun ki, ötən müddət ərzində prob-
lemlərin həlli arzu olaraq qaldı, 
Hətta bankların sağlamlaşdırılma-

sı ilə dövlət tərəfindən addımlar 
atılsa da, banklar tərəfindən bu is-
tiqamətdə bir hərəkətlilik olmadı. 
Sevindirici və təqdirəlayiq haldır 
ki, artıq bir çox məsələlərdə ol-
duğu kimi, bu məsələdə də döv-
lət başçısı cənab İlham Əliyev öz 
mövqeyini açıq şəkildə ifadə etdi, 
problemin həllinin vacibliyini və 
yollarını bəyan etdi.  Belə ki, fev-
ralın 25-də ölkə prezidentinin ya-
nında keçirilən müşavirədə prob-
lemli kreditlər məsələsinin həlli 
yönündə addımların atılmasının 
nəzərdə tutulduğu bildirildi. Döv-
lət başçısı bu məsələnin ciddi bir 
problemə çevrildiyini bildirərək, 
onun həlli ilə bağlı tapşırıqlar 
verildiyini, aidiyyatı qurumların 
son iki ay ərzində onunla məşğul 
olduğunu söylədi və əlavə etdi ki, 
bu problemin də həllinə çox vaxt 
qalmayıb. Elə bu yerdə qeyd edim 
kimi, problemli kreditlər məsələ-
si həmçinin birinci vitse-prezi-
dent Mehriban Əliyevanın da 
daim diqqətdə, nəzarətdə saxladığı 
məsələlərdən biri olub. Hətta, prob-
lemli kreditlərin həlli ilə bağlı mü-
vafiq İşçi Qrupunun iclaslarında da 
iştirak edərək, öz məsləhətlərini və 
tövsiyələrini verib. Bütün bunların 
nəticəsi olaraq, fevralın 28-də  prob-
lemli kreditlərin həlli ilə bağlı tarixi 
Fərman verilib.
Bütövlükdə götürdükdə bu fər-
manla 2015-ci il devalvasiyaların-

dan yaranan xarici valyutada olan 
kreditlərin dəyər artımına görə 
veriləcək kompensasiya vətəndaş-
ların bu gün mövcud olan kredit-
lərinin əsas məbləğinin ödənilmə-
sinə yönəldiləcək. Söhbət ödəmə 
müddəti 360 gündən keçən 10 
min ABŞ dolları və 17 min mana-
tadək olan kreditlərdən gedir. Hə-
min kreditlərin faizləri və dəbbə 
pulları silinəcək. Əgər ödənilən 
vəsait kreditin bağlanması üçün 
yetərli deyilsə, kreditin qalan his-
səsi ucuz kredit vasitəsilə vətən-
daş üçün daha uzun müddətə 
uzadılacaq. Yox, əgər kreditə görə 

ödənilən kompensasiya devalva-
siya məbləğindən daha çoxdursa, 
vətəndaş üçün kart hesabı açıla-
caq və vəsait oraya yönəldiləcək.
Dünyanın heç bir ölkəsi belə bir 
addıma getməyib, ancaq Azər-
baycan dövləti bunu etməyi ba-
cardı. Problemli kreditlər də təx-
minən 1,6 milyard manatdır, son 
bir ayda pensiyalarla, müavinət-
lərlə, əməkhaqqı artımları ilə bir 
yerdə  bu 2,2 milyard manat vəsa-
it deməkdir. Deməli, Azərbaycan 
dövlətinin siyasətinin ana xətti 
əhalidir, insanlardır, onların ra-
hatlığının təmin edilməsidir. Bu, 
həm də onu göstərir ki, iqtisa-
diyyatımız güclü, dinamik inkişaf 
edir və iqtisadiyyatımızda yaranan 
sabitlik, artan gəlirlər hamısı prob-
lemli kreditlərin həll olunması-
nın maddi əsaslarını  əhəmiyyətli 
dərəcədə möhkəmləndirir. Biz ona 
görə bir daha dövlət başçısına, bi-
rinci xanım Mehriban Əliyevaya 
dərin minnətdarlığımızı ifadə edi-
rik ki, problemli kreditlər məsələ-
sinə son qoydular. Eyni zamanda, 
bankların özlərinin üzərinə böyük 
məsuliyyət düşür.  
Banklar özlərinin fəallıqlarını və  
real sektora, real iqtisadiyyata 
dəstəyi artırmalıdırlar. Müəyyən 
edilmiş müddətdə  fərmanda ək-
sini tapmış məsələləri həll etməli-
dirlər.

 “Fərmanı oxuyan, onu təhlil edən hər bir vətəndaş bunu görə 
bilər. Bu, çox ciddi bir sosial təşəbbüsdür. Dövlət bir daha göstərir 
ki, öz vətəndaşının yanındadır. Bizim iqtisadi imkanlarımız 
yarandıqca, ilk növbədə problemli kreditlər məsələsini həll 
etməyə qərar verdik və bunu bacardıq. Onu da bildirməliyəm ki, 
ciddi devalvasiyadan əziyyət çəkən ölkələrin sayı kifayət qədər 
çoxdur və bizdən də dərin devalvasiyaya uğramış ölkələr vardır. 
Ancaq heç bir ölkədə bu dərəcədə sosialyönümlü, vətəndaşın 
marağını güdən addım olmayıb. Yəni, bütün bu sosial paket 
təqribən 3 milyona yaxın insanı əhatə edir və bir daha bizim 
niyyətimizi göstərir”. 

İlham ƏLİYEV

Arif Hüseynov, 
iqtisad elmləri doktoru, 

professor
Bəllidir ki, ölkədə iki devalvasiya 
baş verib. Məsələn, 2015-ci ilin 21 
fevral tarixinə bir vətəndaşın 1000 
dollar krediti var idi. O zaman 1 
ABŞ dollarının məzənnəsi 0,78 
qəpik idi.  Devalvasiyadan sonra 
1,05 qəpik oldu. Yəni 27 qəpiklik 
artım oldu. Məlum fərmanla 1000 
ABŞ dolları kreditə birinci deval-
vasiyada artan dəyər 150 ABŞ 
dolları kimi qiymətləndirilib. Bu 
təqribən 250 manata bərabər bir 
məbləğdir. Bu da həmin artan 
dəyərin tamamilə kompensasiya 
edilməsi deməkdir.
Bir şəxsin 21 fevral 2015-ci il ta-
rixə 1000 dollar krediti varsa, 
sonradan bu krediti banka ödə-
yib, qaytarıb-qaytarmamasından 
asılı olmayaraq, vətəndaşa hər 
1000 ABŞ dollarına 150 ABŞ dol-
ları və yaxud 100 ABŞ dollarına 
15 ABŞ dolları kompensasiya 
hesablanmaqla manatla ödənilə-
cək. Əgər həmin vətəndaş ikinci 
devalvasiyadan sonra bu məbləği 
banka geri ödəyibsə, yaxud bu-
günkü günə qədər ödəməyibsə, 
həmin 1000 ABŞ dolları krediti 
olan vətəndaşa 500 ABŞ dolları 
kompensasiya ödəniləcək. Yəni, 
birinci devalvasiyada bizim artı-
mımız 15 ABŞ dolları idi. İkinci 
devalvasiya - 21 dekabr 2015-ci il 
tarixində kurs 1.05 qəpikdən 1.55 
qəpiyə qalxdı. Birdən-birə 50 qə-
pik dəyişdi. Bu da təqribən 0,35 

ABŞ dolları kimi qiymətləndiri-
lir. Odur ki, ikinci devalvasiyaya 
məruz qalmış 1000 dollarlıq kre-
ditə 350 dollarlıq kompensasiya 
ödəniləcək. Birincidə 150 dollar, 
ikincidə 350 dollar - cəmi hər iki 
devalvasiya müddətində ödənil-
məyən 1000 dollarlıq kreditə 500 
dollar məbləğində kompensasiya 
ödəniləcək. Bu kompensasiya da 
həmin kredit yükünün bağlan-
masına yönəldilməlidir. Kredi-
tin məbləği 10 min dollardırsa, 
bu şəxsə hər iki devalvasiyadan 
keçən 5000 dollar məbləğ ödə-
niləcək. Əgər kredit birinci de-
valvasiyadan sonra götürülübsə, 
yalnız ikinci devalvasiyanın təsi-
rinə məruz qalıbsa, hər 100 dollara 
35 dollar və yaxud 1000 dollara 350 
dollar, 10 000 dollara 3500 dollar 
kompensasiya ödəniləcək.
Burada ən vacib məqamlardan biri 
də odur ki, problemli kreditlərlə 
bağlı məhkəmə işləri dayandırıla-
caq, məhkəmələrin qərar və qən-
tamələri qüvvədən düşmüş olacaq. 
Ölkə prezidentinin verdiyi ta-
rixi fərmanın başlıca üstünlüklə-
rindən biri də elə budur. Çünki 
banklarla vətəndaşlar arasında 
gedən məhkəmə işləri həddindən 
artıq çox idi. İnsanlar neçə illərdir 
məhkəmə işlərindən, məhkəmə 
çəkişmələrindən əzab-əziyyət 
çəkirdilər, burada  böyük haqsız-
lıqlar da vardı. Sirr deyil ki, bəzi 
banklar lazım olmayan hərəkət-
lər edirdilər, insanları məhkəmə 
yolu ilə çıxılmaz vəziyyətə salırdı-

lar, yəni bu illər ərzində evlərini, 
mülklərini, maşınlarını itirənlər 
də az deyil. Bununla bağlı böyük 
narazılıqlar da yaranırdı, insanlar 
bu haqsızlıqlarla əlaqədar bizə 
müraciət edirdi. Təsəvvür edin, 
milyona yaxın insanı, yüz min-
lərlə ailəni əhatə edən 311 min-
dən artıq məhkəmə işi indi geri 
çəkiləcək. Artıq  məhkəmə işləri 
geri qaytarılacaq, dayandırılacaq, 
qüvvədən salınacaq, insanlar ra-
hat nəfəs ala biləcəklər. Bununla 
yanaşı, kim ki, ötən müddətdə 
banklara artıq pul ödəyib, dəy-
miş zərər ona qaytarılacaq. Eyni 
zamanda, bütün bu məsələlərin 
həlli nəticəsində insanların in-
kişaf göstəriciləri yaxşılaşacaq. 
İnsanlara dəymiş ziyanın ödə-
nilməsi, 311 min məhkəmə işinin 
geri çəkilməsi həm də böyük hu-
manist addımdır,  böyük huma-
nizm nümunəsidir.

Mehriban Yadulla, 
BDU-nun dosenti

Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli kre-
ditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 
tədbirlər haqqında” imzaladı-
ğı Fərman, ilk növbədə dövlət 
başçımızın sosial məsələlərlə 
bağlı həyata keçirdiyi mühüm 
tədbirlərin tərkib hissələrin-
dəndir. Eyni zamanda, bu fər-
man sosial məsələlərlə bağlı 
Azərbaycanın liderliyinin fun-
damental əhəmiyyət kəsb edən 
bir göstəricisidir. 
Dövlətimizin başçısının Azər-
baycanda fiziki şəxslərin prob-
lemli kreditlərinin həlli ilə 
bağlı əlavə tədbirlər haqqında 
fərmanı ilə vətəndaşların kre-

dit problemi də həll olundu və 
bu, onun xalqa xidmətin daha 
bir nümunəsidir.
Azərbaycan cəmiyyəti bu qəra-
rı gözləyirdi. Şübhəsiz ki, bu, 
mürəkkəb yanaşma tələb edən 
ciddi bir məsələ idi. Problemli 
kreditlər bir milyard dollardan 
çox məbləği əhatə edirdi. Onun 
həll olunması üçün optimal va-
riant tapmaq lazım idi. İmza-
lanan fərmandan aydın olur 
ki, vətəndaşlara dəyən az qala 
bütün zərərin ödənilməsi ilə 
bağlı qərar qəbul edilib. Dövlət 
problemin həlli ilə bağlı məsu-
liyyətin və maliyyə vəsaitinin 
böyük hissəsini öz üzərinə gö-
türüb. İki dövr və mərhələdə 
alınan kreditləri əhatə edən 
qərar bütövlükdə problemli 

kreditlərin hamısının həllinə 
töhfə verəcək. Vətəndaşlarımız 
bir daha hiss etdilər ki, Azər-
baycan dövləti və prezidenti 
daim onların yanındadır. Hər 
hansı bir forsmajor vəziyyəti 
yaranarsa, dövlət onların prob-
lemlərini həll etməyə qadirdir. 
Bunun üçün Azərbaycan prezi-
dentinin siyasi iradəsi var.
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Dünya bazarı tarixən formalaşan, 
beynəlxalq əmək bölgüsü əsa-
sında yaranan, ölkələr arasında 
beynəlxalq ticarət-iqtisadi, valyu-
ta-maliyyə və kredit münasibətləri 
ilə qurulan, daim inkişaf edən mal 
və xidmətlərin mübadiləsi siste-
midir. Dünya bazarı dünya təsər-
rüfatının tərkib hissəsidir.
Tarixi inkişaf mərhələlərində 
dünya bazarının inkişafına təkan 
verən əsas səbəblər okean gəmilə-
rinin hazırlanması, dəmir yolları-
nın çəkilməsi, teleqrafın və ondan 
sonrakı informasiya vasitələrinin 
kəşf edilməsi, beynəlxalq kanalla-
rın istifadəyə verilməsi, valyuta-
ların yaranması, bankların forma-
laşması və s. hesab edilir.
Dünya bazarının sürətlə inkişaf 
edən və daim genişlənən forması 
da ticarətdir.
Qarşılıqlı asılılıq və maraqların tə-
min edilməsi naminə ticarət bütün 
bəşəriyyəti birləşdirir (Ceyms Ab-
ram Qarfird).
Tarixi inkişaf mərhələlərini keçən 
ticarət iqtisadi qanun və qanu-
nauyğunluqların təsiri altında 
dünya ölkələrini birləşdirərək, 
beynəlxalq ticarət məkanına çev-
rilmişdir.
Beynəlxalq ticarətdə “ölkələr bir-bi-
rilə nəyə görə ticarət edirlər” sua-
lına tələb və təklif qanunu cavab 
verir. Bunsuz inkişafın mümkün ol-
madığını sübut etdikdən sonra hər 
bir ölkəni əsas bir sual düşündürür 
– ölkə beynəlxalq ticarət sahəsində 
hansı siyasəti yeritməlidir? - azad 
ticarət və ya proteksionizm.
Hələ Adam Smit dövründən iqti-
sadiyyat elmi birmənalı azad, sər-
bəst ticarətin aparılmasını, xarici 
ticarət münasibətlərinin liberallaş-
dırılmasını müdafiə edir və buna 
üstünlük verir.
Lakin ölkələrin milli iqtisadiyyat-
larının real vəziyyəti və dünyada 

baş verən siyasi proseslər göstərir 
ki, ticarət aparan ölkələrin bəziləri 
xarici ticarətdən böyük uduş – bö-
yük gəlirlər əldə etdikləri halda, 
bəzi ölkələr isə məğlubiyyət – bö-
yük zərərlə üzləşirlər. Bunun əsas 
səbəbi xarici ticarət siyasətinin necə 
seçilməsidir. Çünki xarici ticarətdən 
əldə edilən gəlirlər və ya zərərlər 
hər bir ölkənin əhalisinin iqtisadi 
maraqlarına və iqtisadi vəziyyətinə 
birbaşa və dolayı təsir edir.
Son 100 ildə dünya ticarətinin miq-
yası, istiqamətləri və əmtəə struk-
turu tamamilə dəyişmiş, kənd 
təsərrüfatı xammalı ticarəti sənaye 
məhsulları ticarətinə çevrilmişdir. 
Əgər XX əsrin əvvəllərində dün-
ya ticarətinin əmtəə strukturun-
da kənd təsərrüfatı xammalı və 
məhsulları 66 faiz, sənaye məh-
sulları 34 faiz idisə, XXI əsrin əv-
vəllərində sənaye məhsulları 76 
faiz, kənd təsərrüfatı xammalı və 
məhsulları 24 faizə enmişdir. Bu 
da onu göstərir ki, dünya ticarəti 
xammal ticarətindən hazır məh-
sul ticarətinə doğru gedir, aqrar 
sektor sənayeləşir və «dünya fab-
rikləri» (Çin XR) yaranır. Ekspert 
hesablamaları göstərir ki, xam-
maldan hazır məhsula keçidin 3-5 
dəfə artırılması, yeni əlavə dəyər 
zəncirlərinin yaradılması  əlavə 
dəyərin yaradılması hesabına 5-7 
dəfə əlavə gəlir əldə etməyə im-
kan verir.
XXI əsrin əvvəllərindən dünya ti-
carətində bazarlar uğrunda müba-
rizə gedir, «ticarət müharibələri» 
artır, hər bir ölkə daxili istehsalını 
artırmaqla öz ixracını və valyu-
ta ehtiyatlarını artırmağa çalışır, 
dünya bazarında yer tutmağa və 
mövqe qazanmağa cəhd edirlər. 
Bu cəhətdən hər bir ölkə özünün 
daha çox gəlir gətirən ixrac və 
idxal istiqamətlərini müəyyən et-
məlidir.

İkinci Dünya müharibəsindən son-
ra yaranan, hazırda dünyanın 162 
dövlətinin birləşdiyi, beynəlxalq 
ticarətin ümumdünya mərkəzi 
olan Ümumdünya Ticarət Təş-
kilatı (WTO) 2018-ci ildə dünya 
ticarətinin 97 faizini əhatə etmiş-
dir. Belə bir təşkilatın – ÜTT-nin 
(WTO)  məlumatına görə, dünya 
əmtəə ticarətində bütün ixraca-
tın 52 faizi (FOB) cəmi 10 ölkənin 
payına düşür ki, bunun da birinci 
üçlüyündə hər biri 9 faiz olmaqla 
Çin Xalq Respublikası, ABŞ və Al-
maniya durur.
Diqqəti cəlb edən digər məqam 
budur ki, dünya əmtəə ticarətində 
bütün idxalatın 52 faizi (SİF) yenə 
də həmin 10 ölkənin payına düşür 
ki, bunun da birinci üçlüyündə 13 
faizlə ABŞ, 8 faizlə Almaniya və 7 
faizlə ÇXR durur. Qalan 7 yeri 5-2 
faizlə Yaponiya, Fransa, İngiltərə, 
İtaliya, Hollandiya, Belçika və Ka-
nada tutur. YUNKTAD-ın hesaba-
tına görə, dünya ticarətinin əmtəə 
ixracı strukturunda əsas yeri hazır 
məhsullar (71,3%) tutur. Ərzaq 
məhsullarının ixracatda payı 6,6 
faiz, kənd təsərrüfatı xammalı 1,7 
faiz, minerallar 3,6 faiz və yanacaq 
13,6 faiz təşkil edir. 
1980-ci ildən sonra dünya əmtəə 
ixracında hazır məhsulların payı 
artmış, ərzaq məhsullarının və 
kənd təsərrüfatı xammalının xü-
susi çəkisi azalmışdır. Həm inki-
şaf etmiş ölkələrin, həm də inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin ixracatın-
da hazır məhsulların xüsusi çəkisi 
artdığı halda, ərzaq və kənd təsər-
rüfatı xammalının xüsusi çəkisi 
azalmışdır.
İnkişaf səviyyəsinə görə dünya 
ölkələrinin qruplaşmasında dün-
ya ixracatının 72 faizi inkişaf etmiş 
ölkələrin, 23 faizi İEOÖ-lərin və 5 
faizi isə keçid iqtisadiyyatı ölkələ-
rinin payına düşür.

Azərbaycan əsası 1994-cü ildə 
«Əsrin müqaviləsi» ilə qoyulan 
nəhəng transmilli layihələr həya-
ta keçirərək böyük gəlirlər əldə 
edən, gəlirlərindən səmərəli istifa-
də edərək böyük valyuta ehtiyatı 
yaratmaqla idxalatçı ölkədən ixra-
catçı ölkəyə çevrilməklə qarşıdakı 
30 il üçün özünün ixrac istiqamət-
lərini müəyyən etməlidir. Elə 
buna görə də Azərbaycan özünün 
strateji yol xəritəsini hazırlamış və 
bu istiqamətdə də gedir.
Tarixən neft ölkəsi olan, öz neft 
resurslarından səmərəli istifadə 
edən Azərbaycan hələ qarşıdakı 
30-50 il ərzində də neftdən böyük 
gəlirlər əldə etməklə bərabər, öz 
iqtisadiyyatını şaxələndirməyi, 
neftdən asılılığı aradan qaldırma-
ğı, böyük sənaye, logistika və geo-
iqtisadi mərkəzə çevrilmək vəzifə-
sini qarşıya qoymuşdur.
Bütün dünyanın ilkin enerji daşı-
yıcıları istehlakının strukturunda 
neft 40%, təbii qaz 23%, kömür 
27%, nüvə enerjisi 7% və hidro-
enerji 3 faiz təşkil edir. Bu, onu 
göstərir ki, hələ uzun illər dünya 
enerji daşıyıcıları istehlakında neft 
və qazın payı yüksək olacaqdır 
ki, Azərbaycanın apardığı uğur-
lu enerji siyasəti də bu istehlakda 
özünün neft və qazının ixracatın-
dan böyük gəlirlər əldə etməyə 
imkan verəcəkdir.
Əgər Azərbaycanın valyuta eh-
tiyatları 2003-cü ildə 1,8 milyard 
dollar idisə, bu rəqəm 2018-ci ildə 
45 milyard dollara çatmış, başqa 
sözlə, 15 ildə Azərbaycanın val-
yuta ehtiyatları 24 dəfə artmışdır. 
2004-2017-ci illərdə ölkədə qaz 
kondensatı da daxil olmaqla 554,4 
milyon ton xam neft, 308,5 milyard 
kubmetr təbii qaz, 16,5 milyon ton 
avtomobil benzini, 32,8 milyon 
ton dizel yanacağı, 8,8 milyon ton 
ağ neft istehsal edilib. BP-nin mə-

lumatına görə, 2016-cı ildə dün-
yada 4382,4 milyon ton neft hasil 
edilmişdir ki, bunun da 75,8 faizi 
qeyri-İƏİT (ОESD) ölkələrinin, 
24,2 faizi İƏİT (ОESD) ölkələrinin, 
42,5 faizi OPEK ölkələrinin, 57,5 
faizi qeyri-OPEK ölkələrinin, yal-
nız 1,6 faizi Avropa İttifaqı ölkələ-
rinin payına düşmüşdür. İstehlak-
da isə tamam başqa vəziyyətdir. 
İstehlakda İƏİT ölkələri – yəni in-
kişaf etmiş ölkələr klubunun payı, 
demək olar ki, yarıya qədərdir, 
yəni 47,5 faizdir. Həmin ildə Azər-
baycanda neft hasilatı 41 milyon 
ton, yəni dünya neft hasilatının 0,9 
faizini təşkil etmişdir ki, bu da əra-
zicə və əhalicə az olan ölkə üçün 
böyük bir resurs və gəlir mənbə-
yidir. Təbii qaz üzrə qarşıdakı 3-5 
ildə hasilat daha sürətlə artacaq 

və uzaqgörən neft-qaz siyasəti öz 
bəhrəsini verəcəkdir.

AZƏRBAYCANIN XARİCİ 
TİCARƏTİ VƏ İXRAC 

KVOTASI
Hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında 
məhsul istehsalı ilə bərabər, onun 
dünya bazarına çıxışı, səmərəli xa-
rici ticarət əlaqələri, xüsusilə daha 
çox gəlir gətirən ixrac istiqamətləri 
mühüm rol oynayır.
Azərbaycan Respublikasının 
2010-2017-ci illər arasındakı xa-
rici ticarət dövriyyəsinin pik ili 
2011-ci il (44,1 milyard ABŞ dol-
ları), minimum ili 2016-ci il (21,6 

milyard ABŞ dolları), ixracının pik 
ili yenə də 2011-ci il (34,4 milyard 
ABŞ dolları), minimum ili yenə də 
2016-cı il olmuşdur. Əgər 2011-ci 
ildə xarici ticarət dövriyyəsinin 
ABŞ dolları ilə 78 faizini ixrac təş-
kil edirdisə, 2016-cı ilə bu göstərici 
60 faiz olmuşdur. Bunun da əsas 
səbəbi 2015-ci ildə Azərbaycanın 
milli valyutasının – manatın dəyə-
rinin gözlənilmədən aşağı düşmə-
si olmuşdur. 2016-cı ildən sonra 
xarici ticarət dövriyyəsi, həmçinin 
ixracat artmağa başlamışdır.
Bütün ölkələrin, o cümlədən Azər-
baycanın dünya iqtisadiyyatında-
kı mövqeyini, beynəlxalq bazarda-
kı yerini və dünya bazarına açıqlıq 
dərəcəsini müəyyən edən xarici 
ticarət, ixrac və idxal kvotasıdır. 
Bu da həmin göstəricilərin ÜDM-ə 

nisbəti ilə müəyyən edilir. Son iki 
ildə Azərbaycanın ixrac kvotası 
1-ci cədvəldə verilir (cədvəl 1).
Cədvəl 1-dən görünür ki, 2017-
ci ildə Azərbaycanda ÜDM-in və 
xarici ticarət dövriyyəsinin 2016-
cı ilə nisbətən artması ilə yanaşı, 
ixracı da artmışdır. Diqqəti cəlb 
edən Azərbaycanın ixrac kvotası-
nın əvvəlki illərə nisbətən artaraq 
2016-cı ildə 34,7 faizə qalxmasıdır 
ki, bu da çox yüksək göstəricidir.

(davamı var)

Müzəffər Məmmədov,
i.e.f.d., ADİU-nun dosenti 

Cədvəl 1.
Azərbaycanın ixrac kvotası

İllər
ÜDM,

milyard ABŞ 
dolları

Xarici ticarət 
dövriyyəsi,
milyon ABŞ 

dolları

İxracatı,
milyon ABŞ 

dolları

İxrac 
kvotası, 

faizlə

2016 37,9 21596,6 13107,5 34,7
2017 40,8 22593,6 13811,6 33,7

Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən 
verilən məlumata görə, martın 
4-də Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyası-
nın dəstəyi, Vergilər və Xarici 
İşlər nazirliklərinin birgə təş-
kilatçılığı ilə xarici ölkələrin 
ölkəmizdə akkreditə olunmuş 
fövqəladə və səlahiyyətli sə-
firləri, müvəqqəti işlər vəkil-
ləri və diplomatik korpusun 
nümayəndələri ilə keçirilən 
görüşdə vergi qanunvericili-
yinə edilmiş dəyişikliklərdən 
sonra ölkədə vergi yükünün 
aşağı düşməsi ilə bağlı bəzi 
açıqlamalar verilib. Diploma-
tik korpus nümayəndələrinə 
təqdim edilən şərhlərdə vergi 
qanunvericiliyində son dəyi-
şikliklərin ölkədə sahibkarlıq 
və investisiya mühitinin cəlbe-
diciliyinin artırılması, biznes 
aparılması üçün mövcud şərt-
lərin daha da yaxşılaşdırılma-
sına xidmət etdiyi vurğulanıb, 
habelə konkret misallarda ver-
gi yükünün aşağı düşməsi nü-
mayiş etdirilib.
Nazirlik həmin şərhlərin ma-
raq doğurduğunu nəzərə ala-
raq onlardan bəzilərini diqqətə 
çatdırır.
Qeyd olunub ki, 2019-cu ildə 
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyi-
şikliklər nəticəsində vergi yü-
künü azaltmağa imkan verən 
əsaslı güzəştlər sistemi tətbiq 
edilib. Vergi qanunvericiliyinə 
edilmiş son dəyişikliklər nəti-
cəsində sadələşdirilmiş vergi-

nin dərəcəsi ölkə üzrə 2 faizə 
salınıb, muzdlu işdə çalışan 
işçilər üzrə 8000 manatadək 
əməkhaqlarının gəlir vergisin-
dən azad edilməsi, habelə mik-
rosahibkarlıq subyektlərinə 
gəlirlərini 75 faizə qədər azalt-
mağa imkan verən ciddi vergi 
güzəştləri təqdim olunub, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektləri 
üçün əlavə vergi stimullaşdır-
maları və güzəştlər müəyyən 
edilib. Vergi Məcəlləsində edil-
miş dəyişikliklər nəticəsində 
sahibkarlıq subyektlərində, 
xüsusilə ticarət sektorunda ça-
lışan sahibkarların vergi yükü-
nün və ya xərclərinin əhəmiy-
yətli azalması baş verib.
“Kölgə iqtisadiyyatı”nda çalı-
şan bir sıra vergiödəyicilərində 
uçot sisteminin qaydaya salın-
ması, vergidən yayınmaların 
qarşısının alınması, bazarda 
rəqabət mühitinin təmin edil-
məsi istiqamətində aparılan 
işlər öz müsbət nəticələrini 

verməkdədir. Belə ki, cari ilin 
ilk iki ayında dövlət büdcəsinə 
daxilolmalarda artım müşahi-
də olunur. Bu neft sektorunun 
gəlirləri hesabına deyil, qey-
ri-neft sektorunda fiskal tən-
zimləmələrin hesabına baş verir 
ki, bu da şübhəsiz, ölkədə sosial 
proqramların icrası üçün əlavə 
maliyyə imkanları yaradır.
Bəzən sahibkarlar qeyri-leqal 
gəlirlərinin rəsmiləşdirilməsi-
ni vergi yükü kimi dəyərlən-
dirməyə çalışır. Lakin bu, belə 
deyildir. Vergiləri ödəməkdən 
yayınmaq və vergiödəyicisi-
nin ödəməli olduğu vergiləri 
gizlətmək imkanlarının məh-
dudlaşdırılması onun vergi 
yükünün artdığı anlamına gəl-
mir. Əksinə, sahibkarlıq üçün 
təqdim edilən vergi güzəşt-
lərindən istifadə edən hər bir 
vergiödəyicisi qanuni yolla 
əldə etdiyi güzəştlər hesabına 
əvvəlkindən daha az vergi yü-
künə malikdir.
Beləliklə,  vergi qanunvericili-
yinə edilmiş dəyişikliklərdən 
sonra vergiödəyicilərinin, xü-
susilə də ticarət sektorunda ça-
lışan sahibkarların vergi yükü 
əsaslı şəkildə aşağı düşüb. 
Məsələ yalnız sahibkarların 
öz uçot sistemini qaydaya sal-
ması, mühasibatlığını düzgün 
aparmağa öyrənməsi, müvafiq 
olaraq gəlir və xərcləri sənəd-
ləşdirməsi, qanuni güzəştlər 
sistemindən istifadə etməklə 
vergi öhdəliklərini yerinə ye-
tirməsindən ibarətdir.

Dünya Bankının Vergi üzrə 
Missiyasının Azərbaycanın 
vergi sistemində islahatlar pro-
sesinə texniki dəstək çərçivə-
sində əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə edilib.
Vergilər Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya mərkəzindən  
bildirilib ki, vergilər naziri Mi-
kayıl Cabbarov Dünya Bankı-
nın Azərbaycan üzrə meneceri 
Navid Hasan Naqvinin rəhbər-

lik etdiyi nümayəndə heyəti ilə 
görüşüb. Görüşdə Dünya Ban-
kının Vergi üzrə Missiyasının 
Azərbaycanın vergi sistemin-
də islahatlar prosesinə texniki 
dəstək çərçivəsində əməkdaşlıq 
məsələləri, həmçinin bir sıra 
sahələrdə təlimlərin keçirilməsi 
müzakirə olunub.
Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafın-
da da fikir mübadiləsi aparılıb.

Bu barədə Mərkəzi Bankın səd-
ri Elman Rüstəmov jurnalist-
lərə açıqlamasında deyib.
O bildirib ki, problemli kredit-
lərin həllində Mərkəzi Bank 
tərəfindən bankların valyuta 
mövqeyini qorumaq üçün ve-
riləcək güzəştli kreditlərin bir 
hissəsi qiymətli kağızlarla əvəz 
olunacaq. 
Digər hissəsi isə vətəndaşların 

kreditlərinin ödənilməsi üçün 
devalvasiya effektinin aradan 
qaldırılmasından ötəri verilən 
vəsaitlər hesabına həyata ke-
çiriləcək. Müəyyən müddət 
ərzində Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatasının tapşırığı 
ilə borcların siyahısı, xarakteri 
müəyyənləşdikdən sonra ba-
zara çıxarılacaq maliyyə həcmi 
bəlli olacaq.

Cari ilin iki ayı ərzində Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən 
ciddi sosial paket həyata keçi-
rilib. Sosial müavinətlər, pen-
siyalar, əməkhaqları və digər 
ödənişlər üçün 2 milyondan 
çox insana dövlət büdcəsindən 
əlavə 1 milyard manatdan artıq 
vəsait yönəldilir.

Bu barədə İqtisadi İslahatla-
rın Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin (İİTKM) icraçı di-
rektoru Vüsal Qasımlı deyib.
“Bu, cidd sosial paketdir. Prob-
lemli kreditlərin həlli ilə bağlı 
fərman 850 min insanı əhatə 
edəcək. 
Bütün bu işlər 2019-cu ildə 

nəzərdə tutulmuş dövlət büd-
cəsindən xərclərlə bağlıdır. 
İstənilən sosial paketin arxasın-
da ciddi iqtisadi nailiyyətlər və 
onun gətirdiyi gəlirlər dayanır. 
Heç bir sosial paket dayanıq-
lı maliyyə mənbəyi olmadan 
həyata keçirilə bilməz”, - deyə 
V.Qasımlı bildirib.



57-13 mart  2019-cu il

Düşüncələrimdə bu sualla birgə 
yüz illər əvvəl ona cavab axtaran 
ürəyi nisgilli, əli qələmli ziyalıla-
rımızın oyaq vicdanı, fədakarlığı, 
yorulmazlığı qədər parlaq nü-
munələr də var.
Onlar da heç o iddiada deyildilər 
ki, hamı onların yazdıqlarını oxuya-
caq, düşünəcək, nəticə çıxaracaq...
Amma yenə yazırdılar...
Yazırdılar ki, bu sual təkcə bir 
müəllifin yox, onunla qarşılaşan 
minlərlə oxucunun narahatlığına 
çevrilsin...
Hərə öz payını götürsün, özünü 
və cəmiyyəti müsbətə doğru də-
yişməkdən ötrü xeyirli yol arasın 
və beləliklə, düşüncələrdə işarıb 
əməllərə sirayət edən zərrələrdən 
bir Günəş doğsun...
Mənim də yeganə umacağım - 
bəlkə də elə o Zərrəyədir...

***
Ömrün müxtəlif məqamlarında qarşı-
mıza çıxıb bizi bu böyük sualla üz-üzə 
qoymuş həyat anları bitməz-tükən-
məz... Bəzilərinin bəl kə heç fərqinə də 
varmırıq, bəzi lərinin üstündən ötü-
rük...
Amma bu sual ümumən Vətənin, 
xalqın, dəyərlərin taleyini əhatə edən-
də laqeyd qalmaq mümkünsüzləşir...
Bir insan üçün dünyada ən müqəd-
dəs olanlara - öz Vətəninə, dövlə-
tinə, xalqına, mənəvi dəyərlərinə 
asi çıxanları görəndə, belələrinin 
qəzəbli ritorikasını, düşmən tər-
zini müşahidə edəndə düşüncələ-
rim darmadağın olur...
"Biz niyə beləyik” sualının içimdə 
dolaşan dağ yükü bir az da ağırlaşır...
Fikirləşirəm: xalqının istiqlalın-
dan, milli dövlətinin getdikcə ar-
tan gücündən, vətəndaşının təh-
lükəsizliyindən, gündəlik halal 
ruzisindən insan üçün daha fövqəl 
nə ola bilər ki, kimsə bu qədər aq-
ressivləşsin, hirs-hikkəyə dolsun, 
düşmən kəsilsin?!.
Xalq olaraq istiqlal haqqımıza qo-
vuşmaq üçün nə məşəqqətlərdən keç-
mişik, necə acılar yaşamışıq - bunu 
yalnız tarix yox, elə hər birimiz aydın 
xatırlayırıq.
Azərbaycan xalqı öz istiqlalı uğrun-
da nə qədər qurbanlar verə bilərsə, 
ondan da çoxunu verib...
Necə ağır sınaqlar, maneələr keçib...
Daha kimlərinsə öz şəxsi iddiala-
rını gerçəkləşdirməkdən ötrü bu 
xalqı ağır faciələrə, qana-qadaya 
sürükləmək haqqı yoxdur və ola 
da bilməz!..
Tarixdə heç zaman bu qədər güclü ol-
mamış Azərbaycanın indiki əzəməti, 
sözünün kəsəri həm də vaxtın göz yaş-
larımızla qaraladığı həmin o hüznlü 
günlərdə bu yurdun müstəqilliyi, əra-
zi bütövlüyü uğrunda canını vermiş 
əzizlərimizin çin çıxan arzularıdır...

***
Uzun illər cəmiyyəti müxtəlif mif-
lərə inandırmış siyasi ideologiyanın 
iflasından sonra ideyalara böyük 
inamsızlığın yarandığı o dönəmlərdə 
Heydər Əliyev insanlarda torpağa, 
Vətənə, bu məmləkətin daha gözəl 
gələcəyinə inam formalaşdırdı.
Və Azərbaycan xalqı Prezident İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir za-
manlar Ulu Öndərin nişan verdiyi 
bu gözəl günlərə gəlib yetişdi...
Milli dövlətçilik tarixinin ən 
qüdrətli dönəminə çatdı...
Elə bir dönəminə ki, dünyanın si yasi 
xəritəsində Vətənin yeri hə lə bu qədər 
uca, mətin, vüqarlı, yu xa rı başda gö-
rünməyib...

***
Bədxahlarımız inamımızı hədəf 
seçməyə, nailiyyətlərimizə kölgə 
salıb cəmiyyətdə şübhə toxumu 
səpməyə, təfriqə salmağa çalışırlar.
Bəd niyyət bəllidir. Azərbaycan-
çılıq düşüncəsindən, dövlətçi-
lik təfəkküründən uzaq kəslərin 
küfrlü dili ilə istəklərinə çatmaq 
istəyənlərin ölkəni öz inkişaf yo-
lundan iraq salaraq, yenidən ta-

rixin sərt sınaqları qarşısında qoy-
maqdır arzuları...
Azərbaycan gücləndikcə, bu qara 
niyyət də ağ kağıza düşmüş qara 
mürəkkəb ləkəsi misalı ətrafa 
yayılır... Uğurlarımızın sırası ge-
nişləndikcə, canımıza, qanımıza 
yerikləyənlərin təlaşı da artır.
Güclüsənsə, sarsıtmaq istəyəcəklər...
Uğurlusansa, mane olmağa çalışa-
caqlar...
Dayanmadan irəli gedirsənsə, yolu-
na daş yuvarlatmaq istəyənlər olacaq 
- təbii...
Ancaq başa düşülməyən bircə 
məqamdır: bu torpaqlarda doğu-
lub göz açan, bizimlə eyni dildə 
danışan, özünü eyni milli mənsu-
biyyətə, eyni Vətənə aid bilənlərin 
Azərbaycanı oda qalamaq istəyən-
lərin əlində həvəslə maşa olmaları...
Bəs, bu gün xaricdəki havadarla-
rının dirijor çubuğu ilə sosial şə-
bəkələrdən Azərbaycan dövlətinə, 
bu dövlətin rəmzlərinə, xalqın 
dəyərlərinə qarşı nifrin püskürən-
lər kimdir?!.

***
Azərbaycandakı inkişaf proses-
ləri davamlıdır, ardıcıldır, tarixi 
təkamül qanunauyğunluqlarını 
əks etdirir.
Bu prosesdə hansısa məqamların 
ilk baxışda mahiyyətinə uyğun 
qavranılmaması, müəyyən yeni-
liklərin gözlənildiyindən gec və 
ya tez baş verməsi, yaxud bir qi-
sim insanların inkişaf proseslərinə 
uyğunlaşa bilməyib, istənilən və-
ziyyətin tənqidinə köklənmələri 
də bəlkə təbiidir və bütün bunlar 
cəmiyyətin inkişaf məntiqindən 
irəli gəlir.
Ancaq belə bir məqamda bizə ən 
çox lazım olan məhz Siyasi Mədə-
niyyətdir!..
Müstəqilliyimizin ilk illərindəki si-
yasi təlatümlərin durulmasından, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə 
bağlı böyük nailiyyətlərdən, insan-
larımızın gün-güzəranının yaxşı-
laşmasından sonra indi cəmiyyət-
də siyasi mədəniyyət barədə daha 
ciddi düşünmək lazım gəlir.
Fikrimcə, tarixi uğurlarımızı ancaq 
belə bir mədəniyyətin gücü ilə qoru-
yub inkişaf etdirə bilərik.
Cəmiyyətin nizamı, dəyərlərin öz 
yerini tutması, birgəyaşayış qay-
dalarının formalaşması üçün buna 
çox böyük ehtiyacımız var...

***
Əfsus ki, demokratiyanı, insan 
hüquq və azadlıqlarını hələ də 
özbaşınalıq, hərki-hərkilik, başqa-
sının şəxsiyyətini təhqir etmək im-
kanı kimi anlayanlar var.
Düzdür, belələrinin sırası getdik-
cə seyrəlir, müstəqilliyimizin ilk 
illərindəki küçə-meydan dövrünə 
xas qaragüruhçu yanaşma öz ye-
rini dövlətə, hakimiyyətə sivil 
münasibətə, normal tənqidə verir. 
Amma qaragüruh havasında yaşa-
yanlar yenə ara-sıra ortaya çıxır və 
belələrinin ritorikası, tərzləri istər-
istəməz ətrafı təəccübləndirir.
Axı, bu cür tərzlər, belə yanaşma-
lar cəmiyyət olaraq bizim üçün 
çoxdan keçilmiş mərhələdir. Mi-
tinqlər, aksiyalar, şüarlar problem 
həll etmir. Siyasi aksiyalar dünya-
nın heç yerində siyasi mədəniyyət 
formalaşdırmır. Yeri gəldi-gəl-
mədi insanları küçə-meydanlara 
çağırmaq həvəsi ciddi bir sosial 
bazası olmadığı halda, ətrafında-
kılarla hakimiyyəti bu cür üsul-
larla təhdid etmək şakəri keçmə-
dimi?
Tale üzümüzə baxdı ki, ötən əsrin 
sonlarına doğru tarixin bu sərt im-
tahanı qarşısına zamanın özünü 
yönəldəcək qədər güclü zəkaya 
malik Heydər Əliyev kimi Böyük 
Şəxsiyyətin liderliyi ilə çıxdıq.
Xatırlayırsınızmı?
Heydər Əliyevin televiziyadan bircə 
çağırışı ilə yüz minlərlə adam gecəya-

rı meydana axışmışdı...
İndi Azərbaycandakı bu inkişaf, 
milli birlik, vəhdət mühitində 
necə, xalq İlham Əliyevin bircə 
çağırışı ilə meydana çıxmazmı?!
Səfimizi pozmaq istəyənlərin 
üzərinə yeriməzmi?!
Son günlərin əzəmətli yürüşü - 
Xocalı soyqırımı abidəsinə kütlə-
vi axın - xalq və iqtidar birliyinə 
əyani sübut deyilmi?..
Küçə - meydan mübarizəsi dövrü-
nü yenidən siyasi gündəmə qay-
tarmağa nə hacət?!
Vaxtilə başı hakimiyyət davalarına 
qarışıb, Qarabağı əldən verənlər, 
indi "Qarabağ” şüarını Prezident 
İlham Əliyevə qarşı çevirməyə 
uğursuz cəhd edirlər...
O Şəxsiyyətə qarşı ki, Qarabağın 
işğaldan azad edilməsi üçün on-
dan çox zəhmət çəkən yoxdur.
Diplomatik səngərlərdə düşmən üzə-
rində qazandığı üstünlüklərlə, Azər-
baycanın beynəlxalq aləmdə yüksələn 
mövqeyi ilə, qurduğu ordunun getdik-
cə artan qüdrəti ilə və bu ordumuzun 
ardıcıl, uğurlu zəfərləri ilə, ən əsası 
bu məsələdə tutduğu prinsipial mövqe 
ilə bizi addım-addım torpaqlarımızın 
azadlığına yaxınlaşdıran ondan başqa 
şəxs yoxdur...
Və ondan çox sevinən də yoxdur!..
Adını Azərbaycan tarixinə "Qara-
bağı azad etmiş Prezident” kimi 
yazmaq cənab İlham Əliyevin ta-
leyidir!..
Və inşallah, bu, belə də olacaq!..
Bunu anlayaq, bacarırıqsa, kömək et-
məyə çalışaq, bacarmırıqsa, mənasız 
çəkişmələrlə, ucuz şüarçılıqla baş qat-
mayaq, heç olmasa, mane olmayaq...

***
Prezident peşəkar strateq, dövlət 
adamı kimi cəmiyyətdə gedən 
müzakirələrin, hökumət qarşı-
sında irəli sürülən maraqlı təklif-
lərin problemlərin həlli və dövlə-
tin gələcəyi üçün nə qədər böyük 
önəm kəsb etdiyini bilir, faydalı 
təklifləri dəyərləndirir, ölkənin 
inkişafından ötrü nəsə real iş 
görmək istəyənlərə şans verir.
Azərbaycanda deməyə sözü olan 
hər kəsin əlində bu imkan var. 
Ölkədə yazılı və elektron media ki-
fayət qədər inkişaf edib, söz azad-
dır, insanların öz fikir və rəylərini 
ənənəvi mediada, sosial şəbəkələr-
də sərbəst şəkildə ifadə etmələrinə 
hər cür şərait təmin edilib.
Bəs, biz bu imkanlardan necə isti-
fadə edirik?!
Bu barədə düşünmək belə ağrıdır 
adamı, amma həqiqətdən də qaç-
maq olmur...
Azərbaycanda sosial şəbəkə "so-
sial şəbədə” məzmunu alıb, fik-
ri-niyyəti maariflənməkdən çox 
əylənməkdə, başqalarını qarala-
maqda olan insanların cılız hisslər 
tribunasına, lağ-lağı meydanına, 
təhqir, şantaj arenasına çevrilib.
Dövlət rəsmilərindən, millət vəkillə-
rindən, tanınmış insanlardan kimsə 
peşmandır ki, ictimai əhəmiyyət kəsb 
edən hansısa məsələ ilə bağlı rəy bil-
dirsin, müəyyən məqamların izahına 
çalışsın. Dərhal sosial şəbəkələrdə hər 
kəlməyə bir şunquruq qoşan bir kimsə 
peyda olacaq. Söyüşün, təhqirin biri 
bir qəpiyə enəcək. Özü də yalançı im-
zalarla, saxta profillərlə...
Mənəvi sərhədləri bir anda adla-
yıb keçirlər. Ağıllarına gələnləri 
yaza-yaza günlərlə əylənib yoru-
lur və mövzu boyatlaşandan sonra 
başqa birinin növbəti açıqlamasını 
gözləyirlər. Bu olmayanda, digər 
mövzu mənbələrinin təftişi, yox 
yerdən ortaya çıxarılan məsələlə-
rin dövriyyəsi başlayacaq ki, bəlkə 
virtual əyləncə, qaralama kampa-
niyaları üçün nəsə alındı...
Daha məsələlərin mahiyyətinə var-
maq, bir qədər dərinə getmək, prob-
lemlərin həllinə çalışmaq, cəmiyyət 
üçün faydalı cəhətlər üzə çıxarmaq, 
dövlətə ağlabatan təkliflər vermək, 
beləliklə, sağlam düşüncə mühiti for-
malaşdırmaq söhbəti yoxdur.
Qəribədir... Böhtan olsun, təhqir 
olsun - təki nəsə olsun...
Bəs, dəyərlər? Dəyərlər yaşamasa 
da olar?!.
Bu, nədir, olurmu belə?!.

***
Mən hələ uşaq ikən, "erməni bar-
mağı” sözünü tet-tez eşidərdim…
Harada əlləm-qəlləm iş, fitnə-fəsad, 

xəyanət, üzə gülüb arxadan qılıncla-
ma olurdusa, buna "erməni barmağı” 
deyərdilər...
Bu sözün yaranma səbəbi ilə bağlı 
"Amerika kəşf etməyə” nə hacət?!.
Ermənini də, onun xislətini, cılız 
mahiyyətini də bütün dövrlərdə 
bilmişik və zərərini çox çəkmişik…
İndi dünyanın bu çətin, təlatümlü 
dövründə də Azərbaycana, onun 
Liderinə qarşı aparılan böhtan, şər 
kampaniyasında "erməni barma-
ğı” dinc durmur, sağa-sola məkr 
yağdırır!..
Bir anlıq düşünək: dünyanın ən 
ünlü kinoindustriyalarının məh-
sulu olan filmlərin (sənədli, ya bə-
dii) hansının subtitrlərində erməni 
soyadı yoxdur?..
Qlobal media holdinqlərini onla-
rın inhisarı olmadan təsəvvür et-
mək mümkünmü?!.
Böyük dövlətlərin KİV-inin istis-
nasız hamısında erməni və onun 
barmağı var və hər birində də azı 
bir "yan” soyadı...
Və bu qara ləkəli barmaqlar birlə-
şib, şər-böhtan, bədheybət bir əli 
- erməni lobbisini, dünya erməni-
liyini yaradırlar...
Bəs bizim ziyalılarımız, teatr-kino 
xadimlərimiz, alimlərimiz, tarix-
çilərimiz?..
Açıq danışmalı, hansı cəbhədə kimə sa-
vaş açdığımızı bilməli, hədəfləri düzgün 
göstərməli, qətiyyətimizi artırmalı və ən 
nəhayət, layiqli vətəndaş olmağı bacar-
malıyıq!..
Meydanda biz olmalıyıq, savaşı 
biz aparmalıyıq, biz danışmalıyıq, 
xain və xəbisləri biz susdurmalı-
yıq!..
Biz Azərbaycanlılar!..
Amma XAN ÇİNARA - Azərbay-
cana, onun Liderinə nəinki bu bal-
talar, heç bu hoqqabaz barmaqlar 
da zaval toxundura bilməzlər!...
Bu, həqiqətdir və onu ucadan 
deməliyik...

***
Bir də görürsən biri dodaqaltı qı-
mışıb gəldi: "Oxudunuz?! Filan-
kəsdən yaman yazıblar yenə...”
(Bəlkə də daha kobud deyirlər - mən 
yumşaq yazıram...)
Əllər bir andaca telefona uzanır, ki-
minsə tapıb oxumasını istəyirlər...
Baxıb görürsən ki, yazılanlar ya ifti-
radır, ya kiminsə fikirlərinin məqsəd-
li təhrifidir, ya da ki, içində cəmiyyət 
üçün faydalı bir informasiya dəyəri və 
fakt yoxdur. Amma bu, yenə də kiməsə 
əyləncəli gəlir, kimsə özünün deyil, 
məhz başqasının adının bu şəkildə 
hallanmasından sanki məmnun olur 
və "məndən ötdü, qardaşıma dəydi” 
prinsipi ilə oxuduqlarının üstünə be-
şini də qoyub başqalarına çatdırmağa 
tələsir...
Daha heç kim fərqində olmur ki, 
bu cür yanaşmalar həm də konk-
ret bir fərdə deyil, DƏYƏRLƏ-
RİMİZƏDİR, cəmiyyətdə əxlaq 
normalarını qorumalı olan, bu 
dəyərlərin birləşdirdiyi İNSAN-
LARADIR!..
Biz niyə beləyik?!.
Və əgər bu gün hamılıqla o dəyərlərə 
sahib çıxmasaq, cəmiyyətin mənəvi 
təmizliyinə çalışmasaq, siyasi mədə-
niyyətin yüksəlməsi üçün bir araya 
gəlməsək, sabah ayağı büdrəyənlərin 
və arxasınca min şəbədə qoşulanların 
biri də Özümüz olacağıq...
Sən, mən, o - hamımız!..
Növbəylə, sırayla...

***
Bəlkə, nəhayət, anlayaq ki, axı, 
başqa cür də yanaşmaq, yaşamaq, 
fikirləşmək olarmış?!.
Dəfələrlə fikir vermişəm: biri dün-
yadan köçəndə dəfn mərasimi za-
manı məzar başında hamı, elə bil, 
mələyə dönür...
İnsanların hüznlü çöhrəsinə nəzər 
salırsan, bütün sifətlərdə bir təəc-

cüb donub qalır.
Hamı bu gəlimli-gedimli dünyanın 
sonunun, ömrün əvvəlindən sonu-
na qədər çalışıb-çarpışan, dünya-
lara sığmayan insanın axırının, iq-
balının ikicə addımlıq qara torpaq 
olduğuna heyrətlənir, bu həqiqət-
dən nə qədər qaçmaq istəsə də, 
yenə onunla barışmalı olur...
Mərasim bitəndən sonra çoxu heç 
işinin başına da dönmək istəmir, 
elə buradan birbaşa evinə, ailə-
sinin, doğmalarının arasına qa-
yıtmağa, ömrünün qalan bütün 
qismini ancaq sevdiklərinə həsr 
etməyə can atır...
Amma... Elə ki, qəbiristanlığın qa-
pısı geridə qaldı, yenə yollar haça-
lanır, hər şey tərsinə dönür...
Sifətlər də dəyişir, emosiyalar da, 
iddialar da...
Fərqli, təzadlı istiqamətlər başla-
nır, kin-küdurət alovlanır, nifrət, 
dedi-qodu, hirs-hikkə... Hər şey 
yenidən öz köhnə axarına qayıdır.
Yenə mənasız ehtiraslar, qarşıdur-
malar, insan üçün heç bir mənəvi 
dəyəri olmayan dünya malın-
dan,vəzifə kürsülərindən, sosial 
statuslardan ötrü boşuna sərf edil-
miş ömür...
İnsanları bir-birindən iraq salan 
cılız hisslər toplandıqca böyüyür, 
böyüdükcə, hikkəyə çevrilir, içi-
mizi parçalayıb dağıdır...
Hikkəmiz çəkimizdən ağır gəlir...
Paxıllıq, qısqanclıq, gözügötür-
məzlik, başqasının uğuruna sevin-
məmək, səndən az-çox qabaqda 
olana, irəli gedənə bədxah münasi-
bət, bəyənməmək, ayağından dar-
tıb yıxmaq hissləri baş alıb gedir...
"Kim mənim kimi düşünmürsə, 
məsələyə mənim kimi yanaşmırsa, 
deməli, mənimlə birgə deyil...”
Bu, nə düşüncə tərzidir?!.

***
Bu ömürdən tarixin hansısa sə-
hifələrində, yaddaşın künc-bucaq-
larında nəsə ilişib qalacaqsa, o da 
ancaq saleh əməllərdir...
El üçün görülmüş işlərdir.
Fərd deyil, el-oba namına, böyük 
mənada Vətən adına edilənlər 
qalır və xatırlanır.
İnsan Vətən və bir qədər geniş mə-
nada götürsək, bəşəriyyət adın-
da bütünləşən keçmişə, bu gün və 
gələcəyə verdiyi faydalarla əbə-
diyyət qazanır.
Prezident İlham Əliyevi tarixiləş-
dirən, xalq sevgisi qazandıran da 
elə budur!
Vətən üçün gördüyü bu müqəddəs iş-
lərdir!
Həyata keçirdiyi siyasətin tarixi ma-
hiyyətli əməllərə çevrilməsidir!..
Bu əməllərdən bütün elin faydalan-
masıdır!..
Bu faydalar bizim üçündür, 
Vətən üçündür, bu Vətən isə ha-
mımızındır!..
Azərbaycanın bağrına daş dəysə, 
hamımızın qəlbi qanayacaq...
Vətən - təkcə coğrafi ərazi, sərhəd-
lər, bayraq, gerb, ordu demək deyil 
ki!..
Vətən - həm də bir dəyərdir!..
Vətənin ərazisi qədər dəyərləri də 
qorunmalıdır!..
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti də bu Vətən kimi müqəddəs 
bir Dəyərdir!..
Bu Vətənin ən böyük vətəndaşı, 
sərkərdəsi də, siyasətçisi və iqti-
sadçısı da, alimi, müəllimi də, ta-
rix və ədəbiyyat adamı da, körpə-
dən böyüyə hamının nazını və 
cəfasını çəkən də ODUR!..
O, Azərbaycan sevgisi ilə, bu yurdun 
insanlarına isti münasibəti ilə, döv-
lətin gələcəyinə aydın və qətiyyətli 
baxışları ilə hamımızdan UCADIR...
Dövlət rəhbərimizin bölgələrə 
səfərlərinə, sadə vətəndaşlarla sə-
mimi görüşlərinə, ən əziz adamla-
rı kimi boynuna sarılan insanların 
ona olan məhəbbətinə nəzər ye-
tirək...
İlham Əliyevin bu yurdun insan-
larına sevgisini ifadə edən maraqlı 
görüntüləri yada salaq...
Şəhid anasının ayağına gələn, şə-
hid atasını ovudan Ali Baş Ko-
mandanı, zəlzələdən tifaqı dağıl-
mış ağbirçəyin köməyinə Xızır 
kimi yetişib əlini öpən dövlət 
rəhbərini, Vətənin ucqarında in-
sanlarla çiyin-çiyinə, ürək-ürəyə, 
səs-səsə "Azərbaycanım” oxuyan 
VƏTƏNDAŞI xatırlayaq...
Elə bu günlərdəcə, prezidentimi-
zin özünün də "möcüzə” adlandır-
dığı, geniş və yaraşıqlı, möhtəşəm 
Sumqayıt bulvarında istirahət 
edən insanların içinə qarışması, 

sadə və zəhmətkeş sumqayıtlıla-
rın onunla şəkil çəkdirmək üçün 
növbəyə durması necə də kövrək 
anlar idi...
Və düşünək: Azərbaycanı - bu 
Vətəni və torpağı hansımız onun 
qədər sevdik?!.
İnsanlarımızın rifahı üçün hansı-
mız onun qədər can qoyduq, fəda-
karlıqlara qatlaşdıq?!.
Çətinliklərin, problemlərin, dörd 
bir yandan üzərimizə yönələn təz-
yiqlərin, təhdidlərin üstünə onun 
kimi gedə bildik?!.
Qəribə haldır: yaxşı bir iş görülən-
də, xoş bir nəticə ortada olanda 
hamı onu öz adına yazmağa çalı-
şır, hər kəs sinəsini irəli verib min 
vəchlə can atır ki, özünü bu nəti-
cəyə hansısa formada aid etsin, bu 
nəticədə adı görünsün.
Amma xoşagəlməz nəsə ortada 
olanda, tənqid məqamı yetişəndə, 
yaxasını kənara çəkib şəhadət bar-
mağını havaya qaldırır, yuxarını 
göstərirlər...
Bütün bunları birbaşa dövlət rəhbə-
rinin adına yazdırmaq istəyirlər...
Sanki bu ölkədə, bu cəmiyyətdə 
bütün yaxşı əməllər, ürəkaçan 
nəticələr başqalarına, problemlər 
isə Prezidentə aiddir...
"Əhsən”, vallah...
Bu, nə "səmimiyyətdir”?!.
Bu, nə yanaşmadır?!.
Belə ədalətsiz münasibət yetməzmi?!.

***
Bir dövlət adamının şəxsiyyətinə, 
həyat və fəaliyyətinə qiymət vermək-
dən ötrü gərək biləsən: Dövlət nədir, 
Dövlətçilik, Liderlik nədir?! Tarix 
üçün yaşamaq nədir?!
Biz böyük dövlətlərin rəhbərlə-
rinin cənab İlham Əliyevə ün-
vanladıqları teleqramlara, təbrik 
məktublarına baxaq, onlardakı 
məzmuna diqqət yetirək. Onda bir 
Lider kimi İlham Əliyevin ucalığı-
nı anlayacağıq, onun çağdaş dünya 
siyasətində necə aparıcı rola, güclü 
mövqeyə sahib olduğunu, öz şəx-
siyyəti ilə tarixdə necə böyük ad 
qazandığını görəcəyik.
Dünya liderlərinin onun haqqındakı 
yüksək rəyləri - İlham Əliyevin şəx-
sində belə bir Lideri yetirmiş Azərbay-
can xalqına verilən dəyərdir...
Bəs, Prezidentimizin adı ətrafın-
da simvollaşan milli dövlətçilik 
dəyərlərinə kim sahib çıxmalıdır?!.
Bu ölkənin insanlarının Azərbayca-
nın Birinci vitse-prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyevanın şəxsiyyətinə 
olan sevgisinə və inamına nəzər salaq. 
Ömür-gün yoldaşı ilə birgə cəmiyyə-
tin xoşbəxtliyi üçün çalışan bu Azər-
baycan qadınının fədakar zəhmətinin 
cəmiyyətdə necə böyük rəğbət yaratdı-
ğını müşahidə edək...
Onun köməyə, şəfqətə, xeyirxah 
münasibətə ehtiyacı olan insanla-
rın problemlərinə necə həssaslıq-
la, anındaca reaksiya verdiyini, 
bu insanların qəlbində MEHRİ-
BAN ANA kimi ümid çırağı yan-
dırdığını görək...
Onların hər ikisinin bəşəri ideyaları 
öz nəcib əməlləri ilə yaydığını, tarix-
dən gələn milli-mənəvi dəyərləri necə 
böyük sevgi ilə qoruduğunu və bü-
tün dünyada təbliğ etdiyini vətəndaş 
baxışı, vicdanı ilə izləyək və qiymət-
ləndirək...
Həm də örnək götürək!..

İmamverdi İSMAYILOV,
Milli Məclisin deputatı, 

Əməkdar jurnalist

Daş kimi asılmış bu sualın ağırlığı aylardır ki, ürəyimdə qövr 
edir...
Ərkin, gileyin, umu-küsünün, mə zəmmətin, bir qədər də utan-

cın aynasında görünən həyat mənzərələri hərdən əhdimi kəsir, qəlbim-
dəki yükü yeganə təsəllim olan qələm-kağızla az da olsa, yüngülləş-
dirməyə sövq edir.
Fikirlərimi sizinlə bölüşüb, sualıma cavab tapmaq istəyirəm...
Əminliyim budur ki, yazıya çevrilmiş narahatlığa, bu giley-güzara siz 
də şərik çıxasınız...

Bax, belə!..
Suallar bitmir, tükənmir...
Siz deyin, Azərbaycana tarixin 
ən böyük nailiyyətlərini qazan-
dırmış bu ŞƏXSİYYƏTLƏRİ 
kim qorumalıdır?!.
Dəyərlərimizə kim sahib çıxma-
lıdır?!.
Arxada gizlətdiyin, guya yum-
ruq kimi birləşmiş və yumruq 
kimi təsəvvür etdiyin əl kimə 
lazım?!.
Əllərimizi irəli qaldırıb, hamı-
lıqla - hamının gördüyü şəkil-
də, bir yumruq kimi birləşdir-
məyi bacarmalıyıq...
Böyük Ailəmizi - Müstəqil 
Azərbaycanımızı qorumaq 
üçün...
Sən, Mən və O...
Azərbaycan adında bütünləşən 
hər kəs...
Biz...
Biz azərbaycanlılar!..
Sevgili həmvətənlərim!..
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«Azəraqrartikinti» ASC

Bütün Azərbaycan 
xanımlarını 

8 mart – Beynəlxalq 8 mart – Beynəlxalq 
Qadınlar günü 

münasibətilə təbrik 
edir və hər birinə 
cansağlığı, ailə 

səadəti arzulayır!

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

Zaman dəyişib, informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları 
elə sürətlə inkişaf edib ki, heç nə-
yin arxasınca çatmaq olmur. Dün-
ya bir tərəfdən qloballaşır, digər 
tərəfdən bu qloballaşma fonunda  
sanki kiçilir. Dünyanın o başında 
baş verənlər bir göz qırpımındaca 
bu başına çatır. Gediş-gəliş artıb, 
inteqrasiya əlaqələri genişlənib, 
miqrasiya prosesləri dərinləşib. 
Bəzən insan hansı məkanda yaşa-
dığını unudur. ABŞ-da, Avropada 
hər bir insan həyatı boyu yaşayış ye-
rini 7-8 dəfə dəyişir. İstehlak və tələb-
lər 50 il müddətində azı 10 dəfə artıb. 
Sovet dönəmində hər bir insan ildə 
iki-üç dəfə uzaq səfərə çıxa bilərdi. 
İndi isə insanın maraq dairəsi, zövqü 
dəyişib. XXI əsri səyahətlər, turizm 
əsri adlandırsaq, heç də yanılmarıq. 
İndi dünyanın dörd bir yanı insanın 
üzünə açıqdır. Haraya istəsən, səfər 
edə bilərsən. Turizm sektorunun 
önəmi gündən-günə artır.
Bu sahədə Azərbaycanın bəxti 
gətirib. Dilbər guşələrimizin bir 
hissəsinin düşmən tapdağı altın-
da olmasına rəğmən, respublika-
mızın hər bir bölgəsi turizm üçün 
cəlbedicidir, maraqlıdır. Çağdaş 
dönəmdə turizmə baxış da dəyi-
şib. Vaxtilə turizmə sadəcə gəzinti, 
istirahət növü kimi baxırdılar. İndi 
turizmin onlarla növü və forması 
meydana çıxıb.
Son 15 il ərzində respublikamızda, 
onun ayrı-ayrı regionlarında hə-
yata keçirilən genişmiqyaslı tikin-
ti-quruculuq və abadlıq işləri, real-
laşdırılan möhtəşəm infrastruktur 
layihələri, həmçinin qeyri-neft 
sektorunun və bu struktura daxil 
olan bölmələrin yüksək templərlə 
inkişafı turizm sektorunda da can-
lanma yaratmışdır.
15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiy-
yatı 3,6 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 
dəfə, ixrac 4,7 dəfə, valyuta ehtiyat-

ları 24 dəfə artmışdır. İndi ölkənin 
valyuta ehtiyatları 45 milyard dollar 
təşkil edir. Bunlar heyrətamiz göstə-
ricilərdir.
Son illər respublikamızda turiz-
min inkişafı ilə bağlı qəbul edilən 
Strateji Yol Xəritəsi bu sahənin 
əsaslı şəkildə yenidən qurulma-
sına, müasir standartlar səviyyə-
sinə gətirilməsinə  böyük təkan 
vermişdir. Yaradılan əlverişli im-
kanlar hesabına əldə olunan nai-
liyyətlər göz qabağındadır. Təkcə 
bir fakta diqqət yetirək. Keçən il 
turizm sektorunda 6 faiz artım 
qeydə alınıb və ölkəyə 2 milyon 
850 min nəfər turist gəlib. Belə 
yüksək artım tempi bir neçə amillə 
şərtlənir: Azərbaycanda mövcud 
olan ictimai-siyasi sabitlik və təh-
lükəsizlik, xalqımızın tolerantlığı 
və qonaqpərvərliyi, milli-mənəvi 
dəyərlərimiz, tarixi abidələrimiz 
və əsrarəngiz təbiətimiz. Sanki 
hər addımında flora və faunası 
dəyişən, ziyarətçini sehirli aləm-
dən çıxmağa qoymayan, unikal 
dəyərlər sisteminə sahiblənən od-
lar diyarını gəzib gedən hər kəsin 
qəlbində məlhəm duyğuları və xoş 
hislər yaranır, – “Bu yerlərə müt-
ləq bir də dönəcəyəm” – istəyi və 
arzusu ilə Azərbaycandan ayrılır. 
Bir yanı mavi gözlü Xəzər, bir yanı 
Şah dağı, bir yanı Kəpəz, Böyük və 
Kiçik Qafqazın yamacları boyu sı-
ralanan gölləri, çayları, bulaqları, 
meşələri, termal suları, yüz dərdin 
dərmanı məlhəmləri olan doğma 
yurdumuzda turizmin bütün növ-
lərinin – dəniz turizminin, dağ-
xizək turizminin, müalicə turizmi-
nin, kənd turizminin, ekoturizmin, 
aqroturizmin və s. inkişafı üçün 
hər cür şərait vardır.
Son illər turizm obyekti olan tarixi 
yerlərimizin bərpasına və yenidən 
qurulmasına xüsusi diqqət və qay-
ğı göstərilir. Dövlət başçısı cənab 

İlham Əliyev bu məsələyə böyük 
önəm verir. Yanardağda aparıla-
caq yenidənqurma işləri ilə əlaqə-
dar, o demişdir: 
“Yanardağ qoruğu yenidən fəa-
liyyətə başlayacaq. Çünki mən 
keçən il orada olarkən acınacaq-
lı mənzərədən dəhşətə gəldim. 
Mən, Yanardağda sovet vaxtında 
olmuşam. O vaxtdan bu günə qə-
dər heç nə dəyişməyib – həmin o 
dağılmış binalar, eybəcər köşklər. 
Sözün düzü mənim oraya yolum 

düşmürdü. Əlbəttə, mən orada 
olarkən dərhal göstəriş verdim ki, 
o tarixi yer yenidən qurulsun və 
bu il biz artıq buna nail olacağıq. 
Həm Azərbaycan vətəndaşları, 
həm də turistlər orada tam yeni 
mənzərə ilə üzləşəcəklər. Ora-
da yeni istirahət zonaları, ictimai 
zonalar, kafe yaradılacaq. Yəni, 
bu yer bizim inkişafımıza uyğun 
şəkildə qurulacaq”. Sözsüz ki, 
bu gün regionlarımızda turizm 
imkanları olan məkanların əksər 
hissəsi müasir standartlar səviy-
yəsində qurulub. Bununla yanaşı, 
bu sahədə hələ çox işlər görülmə-
lidir. Turizm elə fəaliyyət növüdür 
ki, burada hər gün yeniləşməyə, 

müasirləşməyə ehtiyac vardır. 
Məhz buna görə də dövlətimizin 
həyata keçirdiyi sistemli və ardıcıl 
tədbirlər nəticəsində regionlarda 
yeni parklar, istirahət məkanla-
rı, qoruqlar yaradılır, maddi-mə-
dəniyyət abidələri bərpa olunur, 
müasir tipli hotellər, ailəvi-isti-
rahət mərkəzləri tikilib istifadəyə 
verilir. Dövlət başçısının xüsusi 
göstərişi ilə yeni turizm marşrutla-
rı açılır. İsmayıllı rayonunun Basqal 
kəndində turistlər üçün əlverişli 

şəraitin yaradılacağını dilə gətirən 
Prezident İlham Əliyev demişdir ki, 
qədim tarixə malik Basqal kəndini 
abadlaşdırmaq, turist cəlbediciliyini 
artırmaq üçün böyük layihələr icra 
olunacaq. Çünki Basqal qədim tarixi 
kənddir, qədim yaşayış yeridir, qə-
dim yaşayış məkanıdır. Prezident, 
həmçinin qeyd etmişdir ki, digər 
tarixi şəhərlərlə bağlı göstərişlər 
verilib ki, bu şəhərlərin, xüsusilə tu-
ristləri daha çox cəlb edən şəhərlərin 
problemləri öz həllini tapsın. Qusar 
rayonunda yerləşən “Şahdağ” xizək 
kurortu haqqında danışarkən, cənab 
prezident vurğulamışdır ki, burada 
yeni xizək zolaqları yaradılır, yeni 
yanaşma tətbiq olunur ki, bunlar da 

gələn turistlərin sayını artıracaq.
Tarixi yaşayış məntəqələrindən 
biri də İsmayıllı rayonunun Lahıc 
kəndidir. Şamaxıdan Lahıca rahat 
və təhlükəsiz, həm də kəsə yolun 
çəkilməsi, buraya təbii qazın ve-
rilməsi, yeni məktəb binasının ti-
kilməsi kəndin simasını tamamilə 
dəyişib. Dağlıq ərazilərdə yerləşən 
tarixi abidələrin bərpası, yenidən 
qurulması, müasir infrastrukturun 
yaradılması Azərbaycanın qədimli-
yini, mədəni zənginliyini təcəssüm 
etdirir. Bu, eyni zamanda, ölkənin 
iqtisadi gücünü və qüdrətini nüma-
yiş etdirir. Bakı-Tbilisi-Qars, Qəz-
vin-Astara dəmir yolu xətlərinin 
istifadəyə verilməsi turizm sekto-
runda da böyük canlanma yara-
dacaq. Strateji Yol Xəritəsinə görə, 
Azərbaycan 2020-ci ilədək bu hə-
dəfə çatacaq və dünyanın aparıcı tu-
rizm mərkəzlərindən birinə çevrilə-
cək. Turizm cəlbediciliyini artırmaq 
istiqamətində görülən tədbirlər 
içərisində Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin 2016-cı il 1 iyun 
tarixində imzaladığı “Elektron vi-
zaların verilməsi prosedurunun 
sadələşdirilməsi və “ASAN viza” 
sisteminin yaradılması haqqında” 
fərmanının önəmini xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Artıq deyildiyi 
kimi, ölkəmizdə biomüxtəlifliyin 
zənginliyi, iqlim şəraitinin əlverişli-
liyi turizmin bir çox növlərinin in-
kişafına geniş imkanlar açır. Lakin 
dövlət dəstəyi olmasaydı, konkret 
proqramlar qəbul olunmasaydı, bu 
gözəlliklərə, necə deyərlər “sığal” 
çəkilməsəydi, bugünkü uğurları 
qazanmaq olmazdı. Regionların 
sosial-iqtisadi inkişafına dair bütün 
Dövlət Proqramlarının daxili struk-
turunda turizmin inkişafı üstün 
mövqedə saxlanılmışdır.
Dövlət başçısı regionlara səfərləri 
çərçivəsində, digər sahələrlə yana-
şı, turizmin durumu ilə maraqlanır, 

sahibkarlıq subyektləri ilə görüşüb 
söhbət edir, zəruri tədbirlərin gö-
rülməsi üçün tapşırıq və tövsiyələ-
rini verir. Turizm sahəsində Quba, 
Xaçmaz, Qusar, Lənkəran, Qəbələ, 
Qax rayonlarında həyata keçirilən 
tədbirlər daha çox diqqət çəkir. 
Həmin bölgələrdə yerli əhali artıq 
kənd turizmi ilə məşğul olaraq, ilin 
bütün mövsümlərində yerli və xari-
ci turistlərə yaşayış, yemək və eks-
kursiya xidmətləri göstərirlər. Bu 
isə əhalinin həyat səviyyəsinin yük-
səlməsinə, özünüməşğulluq proble-
minin həll olunmasına, kiçik bizne-
sin inkişafına müsbət təsir göstərir.
Nabran ölkəmizin mühüm turizm 
mərkəzlərindən biridir. Prezident 
İlham Əliyev bir neçə il öncə, Xaç-
maz rayonunda səfərdə olarkən 
Nabrandakı turizm obyektlərinin 
fəaliyyəti ilə bağlı demişdir: 
“Mən Xaçmazda olarkən Nabrana 
getdim, turizm zonası ilə tanış ol-
duq. Əlbəttə ki, müəyyən işlər gö-
rülübdür. Ancaq açıq deməliyəm 
ki, bunlar dünya səviyyəsindən 
hələ çox aşağıdır. Biz istəyərik-
sə Azərbaycanda güclü turizm 
mərkəzləri yaradılsın, bütün işlə-
ri yüksək səviyyədə görməliyik”. 
Bu çağırışdan sonra Nabrandakı 
turizm obyektləri yenidən qurul-
du, turistlərin istirahəti üçün hər 
cür şərait yaradıldı. Lakin, təbii 
ki, həm Nabranda, həm də res-
publikamızın digər bölgələrində 
görüləsi işlər çoxdur. Yeni qəbul 
edilmiş 2018-2023-cü illərdə regi-
onların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair dördüncü mərhələ Dövlət 
Proqramında da regionlarda tu-
rizmin inkişafı ilə bağlı kifayət qə-
dər tədbirlərin görülməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Tezliklə biz bunun 
müsbət nəticələrini görəcəyik.

Zülfü İLYASOV,
bölgə müxbiri

Qadınları 8 mart  günü 
münasibəti ilə təbrik edir. 

Su qədər təmiz, 
həyat qədər canlı, çiçək 
qədər təravətli və gözəl 

qalasınız.

Geofizika və Geologiya İdarəsi 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün

Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinə 
görə mədəniyyətlərin, sivilizasi-
yaların qovuşduğu məkan, əsrlər-
lə Böyük İpək Yolunun üzərində 
yerləşən, zəngin mədəniyyətə, 
musiqiyə malik olan ekzotik Şərq 
ölkəsidir. Buna sübut Şərq musiqi 
təfəkkürünün ali musiqi sistemi 
sayılan muğamın hələ XIII-XV 
əsrlərdə Azərbaycan əsilli böyük 
alimlərin – Marağayi, Urməvinin 
risalələrində sistemləşdirilmə-
sidir. Bu məktəbin davamçıları 
XIX əsrdə Mir Möhsün Nəvvab, 
XX əsrdə isə fundamental izahı 
ilə lad sistemini bərpa edən Üze-
yir Hacıbəyli olub. Bununla da 
biz muğam adlı mürəkkəb, zən-
gin, böyük musiqi sisteminə sa-
hib olduğumuzu sübut etmişik. 
Bu muğam təfəkkürü üzərində 
yaranan milli folklorumuzun əsl 
sahibi olduğumuz halda, Qafqaza,  
Azərbaycan ərazisinə 2 əsr bun-
dan əvvəl geosiyasi maraqlarla 
yerləşdirilən erməni tayfaları yerli 
xalqın məişəti, musiqisi, mədəni 
irsinin içində “özümə yer eləyim, 
gör sənə neylərəm” təfəkkürü ilə 
yavaş-yavaş özlərini bu mədəniy-
yətin bir parçası hesab etməyə 
başladılar. Günlərin birində isə bu 
rahatlıq da onlara yetərli olmadı, 
iddiaları böyüdü. Sonra yaşadıqla-
rı torpağa, əraziyə, mətbəxə, folk-
lora, musiqiyə göz dikdilər. Öz 
yalanlarına o qədər aludə oldular 
ki, muğamın əsası hesab edilən  
əruzun, qəzəl janrının erməni po-
eziyasında mövcud olmadığına 
baxmayaraq, muğamın Qafqaza 
məhz ermənilər tərəfindən gəldi-
yini iddia etməyə başladılar. 

Dəliyə yel ver, əlinə bel ver...
Bu atalar sözü sanki qonşuları-
mız üçün deyilib. Rus havadarları 
olmasa, çətin ki, öz murdar iddi-
alarını irəli sürə bilsinlər. Erməni 
siyasətçilərinin, ziyalılarının həya-
sız iddiaları, utanmadan verdiklə-
ri bəyanatlar absurd xarakter daşı-
sa da, təbliğatda istifadə etdikləri 
tribunalardan dünya ictimaiyyəti-
nin diqqətini cəlb etməyi bacarır-
lar. Necə deyərlər, it ağac kölgə-
sində yatar, elə bilər öz kölgəsidir. 
Həmişə olduğu kimi, bu gün də 
Rusiyanın radio və televiziya ka-
nalları öz qapılarını ermənilərin 
üzünə geniş açır. Belə olmasaydı, 
Bakıda doğulub müğənni kimi 
yetişən rus əsilli ermənipərəst 
estrada müğənnisi Larisa Dolina 
“Rossiya” kanalında muğamın er-
mənilərin olduğunu bəyan etməz-
di. Düşünülmüş təbliğatın nəticəsi 
isə budur: orta statistik rusun və 
ya digərlərinin (“Rossiya” kanalı-
nın bütün dünyada yayımlandığı-
nı nəzərə alsaq) öyrəndiyi o oldu 
ki, muğam (yalnız Azərbaycan 

musiqisinin janrı) ermənilərindir...
Nə qədər absurd bəyanat! Faktlar 
isə sonsuzdur...
“Vağzalı”dan başlanan oğurluq
Əslində ermənilər tərəfindən pla-
giat, saxtakarlıq və oğurluq faktla-
rı XIX əsrin sonlarından başlanıb 
və 150 ildir ki, səngimək bilmir. 
Hələ ötən əsrin əvvəllərində Üze-
yir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” 
operettasının Türkiyə, Avropa, 
Amerika səhnələrində erməni əsəri 
kimi təbliğ edildiyinə aid çoxsaylı 
faktlar var. Təkcə elə Üzeyir bəyin 
möhtəşəm əsərlərinin oğurlanması 
100 ilə yaxındır ki, davam edir. İl-
lərdir Qara Qarayevin, Fikrət Əmi-
rovun, Niyazinin əsərləri erməni 
musiqisi kimi təqdim olunur.

Erməni əsilli bəstəkar Komitasın 
(1869-cu ildə Türkiyənin Kütahya 
şəhərində anadan olub) nəşr etdir-
diyi rəqslər məcmuəsində bizim 
məşhur rəqslərimiz, oyun havaları 
erməni folkloru kimi təqdim edi-
lir. Ötən əsrin 40-cı illərində Aram 
Xaçaturyanın “Qayane” baletində 
istifadə etdiyi “Vağzalı” rəqsi, ba-
labanın, kamançanın mənimsənil-
məsi faktları, “İnnabı”, “Köçəri”, 
“Uzundərə”, “Mirzeyi”, “Yallı”  
rəqsləri, Tofiq Quliyevin “Sənə də 
qalmaz”, Ələkbər Tağıyevin “Sən 
gəlməz oldun”, Rauf Hacıyevin 
“Saçlarına gül düzüm”, Aygün 
Səmədzadənin “Məktəb illəri”,  
xalq mahnıları: “Qaragilə”, “Sarı 
gəlin”, “Süsən sünbül”, bir çox 
aşıq havaları bu gün də erməni 
musiqisi kimi təbliğ olunur. 
Ermənilər şifahi xalq ədəbiyyatı-
mızı, folklorumuzu  da erməniləş-
dirirlər. Bayatılarımızı isə xüsusi 
“sevgi” ilə oğurlayırlar.  Hələ ötən 
əsrin 50-ci illərində erməni şairi 
Avetik İsaakyan yazırdı: “Azər-
baycan xalqı bundan sonra şair 
yetişdirməsə də, bayatılar onlara 
minilliklər boyu bəs edəcək – bu, 
xalqa Allah tərəfindən göndəril-
miş paydır”. 
Amma hər şeyin həddi, hüdudu 
var. Səbir kasamızdakı sonuncu 
damla Üzeyir Hacıbəylinin cüm-
huriyyət dövründən yadigar qa-
lan “Çırpınırdı Qara dəniz” mah-
nısının oğurlanması oldu. 

“Çırpınırdı Qara dəniz”
erməni dilində...

Rusiyanın Soçi şəhərində keçi-
rilən “İlin mahnısı” (2018-2019) 
tədbirində rus müğənnisi Avra-
am Russo (Abraxam İpcyan, Su-

riyada anadan olub) erməni di-
lində Sayat Novanın (Erməni şairi 
və aşığı (1712-1795). Əsərlərinin 
63-ü erməni, 33-ü gürcü və 128-i 
Azərbaycan dilində yazılıb) “Ka-
mança” adlı mahnısını (musiqisi 
Ü.Hacıbəylinin) ifa etdi və mahnı 
müsabiqənin qalibi elan edildi.
100 yaşlı mahnının tarixçəsi
Dünyanın qlobal axtarış sistemi 
olan Google-da rus və Azərbaycan 
dillərində yazılmış vikipediyadan 
oxuyuruq: “Çırpınırdı Qara də-
niz” mahnısının  sözləri (“Türkün 
bayrağı”) istiqlal şairi Əhməd Ca-
vadın Türk bayrağına sevgisindən 
yaranmış, türk əsgərinin igidli-
yinə, böyük zəfərinə həsr edilmiş 
əsərdir. Onun 1914-cü ilin dekabr 
ayında Gəncə şəhərində yazdığı 
(525-ci qəzet, 16 маy 2009-cu il) 
bu şeirə dörd il sonra - 1918-ci ildə 
dahi Azərbaycan bəstəkarı Üze-
yir Hacıbəyli mahnı bəstələmiş, 
onu Nuru Paşanın komandanlı-
ğındakı Qafqaz İslam Ordusunun 
Azərbaycandakı qəhrəmanlıqla-
rına ithaf etmişdir. Mahnının ilk 
ifaçısı isə Bülbül olub. Qeyd edək 
ki, "Türkün bayrağı" şeiri 1919-cu 
ildə Ə.Cavadın ikinci şeir kitabı 
olan "Dalğa"da dərc olunub.
Bu mahnı qısa bir müddətdə Azər-
baycanda və Türkiyədə böyük 
rəğbət qazanaraq çox populyar 
olub. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci 
ildə bolşeviklər Azərbaycanda bu 
mahnıya pantürkist damğası vu-
raraq onun səsləndirilməsini qa-
dağan ediblər. Biz 70 il bu mahnı-
nın mövcud olmasından xəbərsiz 
olmuşuq. Nəhayət, 90-cı illərdə 
müstəqilliyimizi bərpa etdikdən 
sonra bir çox arxivlər açıldı, gizli 
sənədlər üzə çıxdı, bu mahnı da 

həbsdən azad oldu...
Yenə Google-dan oxuyuruq: 
“Azərbaycanda 1920-ci ildə qada-
ğan edildikdən sonra bu mahnı 
Türkiyədə uzun illər radio və te-
leviziya kanallarında, rəsmi təd-
birlərdə səslənmişdir. Hətta qeyd 
edilir ki, Türkiyə Respublikasının 
qurucusu Mustafa Kamal Atatürk 
bu mahnını ilk dəfə eşidərkən 
gözləri dolubmuş... (“Xalq cəbhə-
si” qəzeti, 19 yanvar 2012-ci il).
Mahnı ilk dəfə Bakıda ictimaiyyət 
qarşısında 1993-cü il martın 10-
da Respublika sarayında (indiki 
Heydər Əliyev sarayı), Əhməd 
Cavadın 100 illik yubileyinə həsr 
olunmuş gecədə Azərinin ifasında 
səslənmişdir”.
Ümumiyyətlə, bu mahnının yaran-
ması tarixi siyasi mahiyyət daşıyan 
hadisə, erməni daşnaklarına, ermə-
ni birliyinə vurulan zərbə idi. Mah-
nının 100-cü ildönümündə onu Er-
mənistanda “İlin mahnısı” seçmək 
nəinki absurd, həm də Azərbay-
candan, dahi Üzeyir Hacıbəylidən 
növbəti dəfə qisas almaqdır. Bu 
hadisə erməni şovinizminin parlaq 
təzahürü olub, təkcə plagiat faktı 
deyil, Azərbaycanın musiqi mədə-
niyyətinə təcavüzdür. 
Məqsəd musiqinin Azərbaycan 
mənşəli olduğunu gizlətməkdir 

Avrasiya Ölkələri Müəllif Hüquq-
ları Konfederasiyasının baş di-
rektoru, Azərbaycan Müəllifləri 
İctimai Birliyinin sədri İsmayıl 
Məmmədkərimov erməni plagia-
tının növbəti faktını belə şərh edir: 
Çox təəssüf ki, dünya təcrübəsində 
başqalarının mahnılarının müəl-
lifliyini mənimsəyən bəstəkarlar 
və ifaçılar çoxalmaqdadır.  Bəzən 
bu hallar bilməyərəkdən olsa da, 

“Çırpınırdı Qara dəniz” mahnısı-
nın oğurlanması açıq-aşkar plagi-
atdır. Hətta musiqinin melodiyası, 
fakturası, polifoniyası, ritmi və 
s. kimi formaları da dəyişdiril-
məmişdir. Musiqinin ifa edildiyi 
çarxda bilərəkdən bəstəkarın adı 
göstərilmir ki, bu da beynəlxalq 
hüquq normalarının kobud po-
zulmasıdır. Burada məqsəd mu-
siqinin Azərbaycan mənşəli oldu-
ğunu gizlətməkdir. Xüsusi olaraq 
ifaçının adının vurğulanması isə 
musiqinin bütün dünyaya erməni 
musiqisi kimi təbliği üçün yaxşı 
silahdır. Bütün bunlara baxma-
yaraq, Azərbaycan Müəllifləri İc-
timai Birliyi öz səlahiyyətləri və 
imkanları çərçivəsində daim bu 

cür məsələlərin həlli üçün tədbir-
lər görür. 
İsmayıl müəllim onu da qeyd etdi 
ki, mədəniyyətin inkişafında və 
təbliğində Azərbaycanın uğurları 
dövlətin köməyi və qayğısı ilə bağ-
lıdır. Azərbaycan mədəniyyətinin  
əzəməti, ənənələri və orijinallığı bü-
tün dünyada məşhurdur. Həm ölkə 
daxilində, həm də onun hüdudla-
rından kənarda uğurlu layihələr 
həyata keçirilir. Azərbaycanımızın 
bu uğurları erməni şovinistlərinə 
rahatlıq vermir və nəticələr göz qa-
bağındadır. Bu oğurluqlara qarşı 
biz öz mədəniyyətimizi beynəlxalq 
səviyyədə təbliğ etməli, onu dünya-
ya tanıtmalıyıq.
Tarix faktlara əsaslanmalıdır. Bu 
istiqamətdə fəal işlər aparılır. Ha-
zırda Bakı Musiqi Akademiyasın-
da elmi laboratoriya bu sahədə 
sanballı tədqiqatlarla məşğuldur. 
Laboratoriya tərəfindən Azərbay-
can musiqi alətləri, müxtəlif mu-
siqi janrları haqqında Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində broşürlər, 
albomlar çap edilib yayılır. Bura-
da aparılan tədqiqatlarda Azər-
baycan musiqisi, çalğı alətləri  ta-
rixi kökü, quruluşu və forması ilə 
sənədləşdirilib saxlanılır. 
Azərbaycan mədəniyyətinin təbli-
ğinin gücləndirilməsi istiqamətin-
də Heydər Əliyev Fondunun gör-
düyü böyük işləri qeyd etməmək 
düzgün olmazdı.   Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində çap olu-
nan kitablar arasında “Azərbaycan 
muğamı” məcmuəsini və “Mu-
ğam dünyası” nəşrlərini göstər-
mək olar.
Hazırda Ermənistanla Azərbay-
can arasında güclü ideoloji mü-

haribə gedir. Bu gün Azərbaycan  
muğamı, xalça toxuculuğu, kaman-
ça və tar ifaçılıq sənəti və bu alətlərin 
hazırlanması, aşıq sənəti və s.  Azər-
baycandan YUNESKO-nun qey-
ri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 
edilmişdir. Dünyaya faktlar lazım-
dır. Dünya artıq ermənilərə inanmır. 

Milli xəstəlik
Ermənilər tək azərbaycanlılardan 
oğurlamır, digər qonşu xalqlar-
dan da oğurluq edir – bu, onların 
milli xəstəliyidir. Əgər bir xalqın 
özünün tarixi, mədəniyyəti, dili 
yoxdursa, o başqa xalqlar hesabına 
“formalaşmağa” məhkumdur...  
Erməni yazıçısı Xaçatur Abovyan 
yazırdı: “Mənim türklərə və onların 
dilinə dərin nifrətimə baxmayaraq, 
etiraf edirəm ki, türk dili olmadan 
erməni dili də mövcud olmayacaq-
dı”.  Mütəxəssislər təsdiqləyir ki, 
erməni dilinin 80%-ni türklərdən 
götürülmüş sözlər təşkil edir. Ermə-
nilərin heç vaxt dövlətçiliyi olma-
yıb. Onlar həmişə “Böyük Ermənis-
tan” xülyası ilə yaşayıblar. Yenə də 
erməni xəstəliyinin simptomları...
Müəllif  Hüquqları Agentliyinin 
rəhbəri Kamran İmanovun sözlə-
rinə görə, “Plagiatla mübarizəyə 
gəldikdə, reytinq sənədlərində, 
o cümlədən Davos forumunun 
reytinqində Azərbaycan müəl-
lif hüquqlarının qorunması üzrə 
MDB ölkələri arasında liderdir və 
Cənubi Qafqaz ölkələri arasında 
birinci yerdədir. Erməni oğurluğu 
isə olub, var və olacaq. Bu, onunla 
əlaqədardır ki, işğalçı ölkə tutdu-
ğu ərazilərə olan iddialarını əsas-
landırmaq üçün Azərbaycanın 
maddi və mənəvi irsinin mənim-
sənilməsi ilə məşğuldur”.
Atalar yaxşı deyib, “Hər oxuyan 
Molla Pənah olmaz”. Erməni bi-
zim ayaqqabımızı geyinə bilər, 
amma yerişimizi yeriyə bilməz! 
Dolmamızı, plovumuzu yeyə 
bilər, amma o ləzzəti, dadı ona 
verə bilməz! Xalçalarımızı oğur-
laya bilər, amma toxuya bilməz! 
Musiqimizi, alətlərimizi oğurlaya 
bilər, hətta balaban fabriki də açıb 
“Erməni brendi” adı ilə dünyaya 
sata bilər, amma o balabanda “Ba-
yatı-şiraz”ın bir şöbəsini belə çala 
bilməz! 100 yaşlı mahnının söz-
lərini dəyişib oxuya bilər, amma 
onun möhtəşəm sözlərini heç vaxt 
dilinə belə gətirə bilməz:

Çırpınırdı Qara dəniz 
Baxıb Türkün bayrağına! 
Dost elindən əsən yellər, 
Bana şeir, salam söylər. 
Olsun Turan bütün ellər 

Qurban Türkün bayrağına! 
Yol ver Türkün bayrağına! 

Yeganə MƏMMƏDOVA

Martın 5-də Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti yanında Kütləvi İnfor-
masiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının 
növbəti iclası keçirilib. Fondun Müşahi-
də Şurasının sədri Həsən Həsənov iclası 
açıq elan edərək bildirib ki, gündəliyə 
əsasən iclasda bir məsələnin - Fondun 
2019-cu ilin II rübü üçün KİV layihələ-
rinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan 
etdiyi müsabiqənin şərtlərinə yeni 
əlavələrin edilməsi məsələsinin müza-
kirəsi nəzərdə tutulur. 
Müzakirəyə çıxarılan məsələ barədə ge-
niş məlumat verən icraçı direktor Vüqar 
Səfərli bildirib ki, çap mediasının müa-
sir dövrün tələblərinə uyğun olaraq 
müasirləşdirilməsi, cəmiyyətdəki nüfuz 
və mövqelərinin möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə Fondun 31 yanvar 2019-cu 
il tarixli iclasında qəzetlərin tirajı və 

yayımı ilə bağlı şərtlərdə dəyişiklik-
lər edilib. V.Səfərli qeyd edib ki, fevral 
ayından etibarən qüvvədə olan həmin 
dəyişikliklərə əsasən, 2019-cu ilin II 
rübü üzrə Fondun KİV-ə maliyyə yardı-
mı müsabiqəsində son 3 ildə müntəzəm 
gündəlik nəşr olunan, müsabiqə elan 
edilən gündən səhifələrinin sayı 16-dan 
(A3 formatda), tirajı 5000 nüsxədən az 
olmayan, hər buraxılışından ən azı 2000 
nüsxəsi satılan və ya abunə yolu ilə ya-
yılan ictimai-siyasi qəzetlər iştirak edə 
bilərlər. V.Səfərli xarici dillərdə nəşr 
olunan gündəlik və həftəlik ictimai-si-
yasi qəzetlər üçün tirajın minimum 
3000, satış və abunənin isə minimum 
1500 nüsxə müəyyənləşdirildiyini xatır-
ladıb. 
İcraçı direktor bildirib ki, fevral ayının 
yekunları ilə bağlı Fonda təqdim olu-
nan hesabatlar 2019-cu ilin I rübündə 

layihələri maliyyələşdirilən xeyli sayda 
qəzetin tiraj və yayımla bağlı yeni şərt-
ləri yerinə yetirmək imkanında olma-
dığını göstərib. Vüqar Səfərli bununla 
əlaqədar 2019-cu ilin II rübü üzrə KİV-ə 
maliyyə yardımı müsabiqəsinin elanı-
nın şərtlərinə yeni əlavənin edilməsi 
təklifinin müzakirəsinə obyektiv zə-
rurətin yarandığını qeyd edib. İcraçı di-
rektor bildirib ki, həmin əlavəyə əsasən, 
son üç ildə müntəzəm nəşr olunan, mü-
sabiqə elan olunan günədək Fondun 
maliyyələşmə şərtlərini yerinə yetirən, 
səhifələrinin sayı 24-dən (A3 formatda), 
tirajı 5000 nüsxədən az olmayan, hər bu-
raxılışından ən azı 2000 nüsxəsi satılan 
və ya abunə yolu ilə yayılan həftəlik, o 
cümlədən mövcud şərtlərlə fəaliyyətini 
davam etdirə bilmədiyinə görə həftəlik 
nəşr olunacaq gündəlik ictimai-siyasi 
qəzetlərə də müəyyən tələblər çərçi-

vəsində maliyyə yardımının ayrılması 
təklif olunur. İcraçı direktor, həmçinin 
vurğulayıb ki, 2019-cu il aprelin 1-dən 
bu formatda çıxan qəzetlərin yalnız 
mətbəə xərcləri (kağız və çap xərcləri) 
Fond tərəfindən ödəniləcək. Aprel-may 
ayının yekun hesabatına əsasən qeyd 
olunan şərtlərə əməl etməyən qəzetlərin 
mətbəə xərclərinin ödənişi dayandırıla-
caq.  
Sonra Müşahidə Şurasının üzvləri mü-
sabiqə elanına təklif olunan əlavə ilə 
bağlı fikirlərini bildiriblər. Müşahidə 
Şurasının sədri Həsən Həsənov, sədr 

müavini İlqar Hüseynov, üzvlərdən - 
Bəhruz Quliyev, İntiqam Hümbətov, 
Əvəz Rüstəmov və Rasim Həsənov tək-
lif olunan əlavəni Fondun yayım və tiraj-
la bağlı müəyyənləşdirdiyi yeni tələblə-
ri yerinə yetirmək imkanında olmayan 
gündəlik və həftəlik qəzetlərə növbəti 
şans və humanist yanaşma kimi dəyər-
ləndirərək, bu addımın həmin nəşrlərdə 
çalışan KİV əməkdaşlarının da mənafe-
yinə uyğun olduğunu, obyektiv reallığı 
əks etdirdiyini bildiriblər. 
Sonda təklif səsə qoyularaq yekdilliklə 
qəbul edilib. 
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Вы – не просто  педагог, 
К нам, пришедший на урок.
Вы – богиня, ангел, чудо,
Вы – вся прелесть изумруда!
Вы прекрасны, Вы нежны,
Вы изящны и милы…
Одним словом, Вы – алмаз,
Богом, созданный для нас!

Я Вас люблю Любовь Михай-
ловна. Будьте счастливы, люби-
мы и всегда неотразимы!  
Великое и благородное слово 
учитель! Вы педагог начальных 
классов – вторая мама для детей. 
Детишкам очень Вы нужны! 
Пусть не всегда бывает лег-
ко, пусть ваши будни порой 
наполнены хлопотами, забо-
та ми, но вы несете детям му-
дрость, учение и доброту. 
Милая, любимая Любовь Ми-
хайловна, в Международный 

женский день  - 8 марта разре-
шите поздравить Вас и поже-
лать неувядаемого оптимиз-
ма, крепчайшего здоровья, 
красоты тела и бодрости духа! 
Любите и будьте любимы. Те-

плоты и терпения в общении 
с учениками,  уважения и при-
знательности от родителей. 
Любви и понимания в ваших 
семьях, здоровья, счастья и 
мира! В этот день  8 Марта я 
хочу Вам сказать, что такого пе-
дагога во всем мире не сыскать!

* * *
Мы Вас ценим, уважаем
Благодарность выражаем
За заботу, за Ваш труд
Вы для нас как лучший друг!

* * *
Пусть для Вас все 
расцветает, 
Пусть в душе царит весна.   
Радости желаем
И, конечно же, добра.

Слепенко Александра,
ученица 3-го класса,

школы №219, г. Баку

Bildiyiniz kimi, AtaBank-ın 
bütün əsas məhsulları ilə bağ-
lı əməliyyatları AtaNet mo-
bil və internet bank vasitəsilə 
təhlükəsiz və sürətli aparmaq 
mümkündür. 
Həmçinin, AtaNet mobil bank 
xidmətində istifadə qaydala-
rı, elektron xidmətlər, məzən-
nələr, bankın filial və banko-
mat şəbəkəsi, bank haqqında 
qısa məlumat təqdim olunub.
Mütəmadi olaraq yenilənən 
bankçılıq xidməti son aylar-
da bir neçə yeni funksiyanı 
dəstəkləməyə başlayıb. 
Bunlardan mobil banka bar-
maq izi ilə daxil olmaq funksi-
yası, Card to Card, kommunal 

ödənişlər, kartı bloklaşdırmaq, 
bir ildən artıq müddət üzrə 
əməliyyat tarixçəsi, POS-ter-
minal müştərilərinin dövriy-
yələr üzrə məlumatı və s. qeyd 
etmək olar. Ən əsası isə inter-
net bankçılıq xidməti üç dildə 

istifadəyə verilərək daha müş-
təriyönümlü oldu. 
Artıq rus və ingilis dili sahib-
ləri də AtaNet bankçılığa qo-
şularaq asanlıqla xidmətlərdən 
yararlana bilərlər. 
Bankın xidmət və məhsulları 
haqqında daha ətraflı öyrən-
mək istəyən şəxslər 136 qaynar 
xəttinə zəng vura və ya bankın 
internet səhifəsini ziyarət edə 
bilərlər - https://atabank.com/az/
25 ildən artıq fəaliyyət göstərən 
“AtaBank” ASC müasir və uni-
versal Azərbaycan bankıdır. 
Bank Bakıda və ölkənin müxtə-
lif regionlarında korporativ və 
fərdi müştərilərə tam xidmət-
lər spektrini təqdim edir.

AtaBank müştərilərinin rahat-
lığını düşünərək yeni Telegram 
kommunikasiya kanalını isti-
fadə üçün təqdim edib. Artıq 
Telegram istifadəçiləri birbaşa 
AtaBank-a müraciət edərək, 
istənilən məlumatı operativ 
əldə edə bilərlər. Bunun üçün 
yalnız AtaBank-ın Telegram 
əlavəsinə bağlı olan 050 99 99 
136 telefon nömrəsinə yazmaq 
kifayətdir.  

Müasir dövrümüzdə insanlar 
zamanlarına qənaət etmək üçün 
ən asan və rahat  vasitələrdən is-
tifadə etməyə üstünlük verirlər 

və bu məqsədlə AtaBank müştə-
rilərinə hər zaman online müra-
ciət edə bilmələri üçün müxtəlif 
imkanlar yaradır. 
Hazırda müştərilər banka həm 
sosial şəbəkələr, həm də yeni 
istifadəyə verilmiş Telegram 
kanalından istifadə edərək 
müraciət edə bilərlər. Bankın 
əməkdaşları istənilən kommu-
nikasiya kanalından daxil olan 
müraciətləri cəmi bir neçə sa-
niyə ərzində cavablandıraraq 
müştərilərə vaxtında köməklik 
göstərməyə hər zaman hazır-
dırlar.

- Bir ev torpağın üzərində yox, 
qadın üzərində qurulur. (Türk məsəli)

- Sizin ən yaxşı övladlarınız – qızlarınızdır. 
(İslam Peyğəmbər)

- Qadın qəhrəman yox, xoş 
ətirli bir güldür. (Həzrət Əli)

- Ən qiymətliniz o kəsdir ki, xanımına qarşı 
mehriban və güzəştlidir. (Həzrət Fatimeyi-Zəhra)

- Qadına sevgi peyğəmbərlərin  
əxlaqıdır. (İmam Sadiq)

- Ağıllı qadınlar biliklər qurmuş,
Çarxın qulağını əfsunla burmuş. (N.Gəncəvi)

- Nüşabə: Erkək tinətliyəm,olsam da qadın.
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi,dişisi olmaz. (N.Gəncəvi)

- Anıldıqca sənin sevgili adın,
Bulmuş kamalını şeirin hünəri.

Qarşında diz çökmüş, ey gözəl qadın,
Dünyanın ən böyük sənət ərləri. (Ə.Cavad)

- Qadın, qadın?! Onu duymaq, duyurmaq istərkən
Yaxar düşüncəmi bir şölə, bir zəhərli tikən
Bütün həyatı çiçəkləndirən fəqət o, neçin,
Neçin əzilsin o, bilməm neçin sürüklənsin?!
Qadın-günəş, cocuq-ay... nuru ay günəşdən alır
Qadınsız ölkə çapuq məhv olur, zavallı qalır
Qadın əlilə fəqət bəxtiyar olur bu cahan
O, bir mələk... onu təqdis edər böyük yaradan.
O, çox sevimli, gözəl, incə, nazlı bir xilqət, 
Onun ayaqları altındadır fəqət cənnət.
Qadın gülərsə, bu issız mühitimiz güləcək.
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.
(H.Cavid)

- Bu  qoca dünyada bir adət də var,
Qadın olan yerdə ədalət də var. (S.Vurğun)

-  Necə rəhimlidir, necə amansız,
Necə mehribandır, qadın ürəyi!
Sən onu sındırsan bil ki, a qansız,
Ağlayan kamandır qadın ürəyi. (T.Bayram)

- Qadınsız cəmiyyətin bir gözü kor, bir qulağı kar, bir 
ayağı çolaqdır. (M.Hadi)

- Qadınlara hörmət etmək elə borcdur ki, hər bir  ləyaqətli 
adam anadan olandan ona tabe olmalıdır. (Lope de Veqa)

- Qadınsız ev məzar kimidir (O.Balzak)

- Qadın gülürsə, bütün ev işıq saçar, 
qaşqabaqlıdırsa, bütün evə qaranlıq çökür. 
(Qədim hind aforizmi)

- Qadının xarici gözəlliyi deyil, namusu mənim 
məhəbbətimə layiq ola bilər. (Şekspir)

- Qadının təmiz adı o qədər zərif şeydir ki, hətta ən kiçik 
küləkdən belə qorunmalıdır. (Lefler)

- Qadınlar bəşər nəslinin ilk tərbiyəçiləridir. 
(T.Hippel) 

- O yerdə ki, qadına bir insan kimi hörmət yoxdur, o 
yerdə mən yoxam. (N.Çernişevski)

- Qadının ağlı onun gözəlliyindədir. 
(Ərəb atalar sözü)

- Qadın o qədər incə, o qədər zərif məxluqdur ki,  onu 
hətta gül yarpağı ilə də vurmaq olmaz. 

(Hind aforizmi)

- Kişi aqressor, qadın konservatordur, ona  
görə qadınlar kişilərdən çox yaşayırlar. 
(A.Mirzəcanzadə) 

- Ata övladından imtina edə bilər, hətta  onun yanından 
o, dünyada yoxmuş kimi ötədə bilər. Amma  bunu ana 
edə bilməz. (Averbax) 

- Əgər qadını idarə etmək istəyirsənsə, ona tabe  ol. 
(Hüqo)

- Qadın kişinin tale yazısıdır, dayağıdır, həyatıdır. 
(N.Həsənzadə)

- Həyatı qızıl gülə oxşatsanız, ətir hissəsi qadın, tikan  
hissəsi kişidir. (Əlfəddin Abdullayev)

- Hər bir güclü kişinin arxasında qadın durur. 
(İngilis məsəli)

- Təbiət qadına demişdir: bacarırsansa gözəl ol, istə-
yirsənsə müdrik ol, lakin sən hökmən ağıllı olmalısan. 

(Bomarşe)

- Qadın həyatımızın əvvəli və sonudur. 
Deyirlər, dörd xasiyyəti dörd canlıdan öyrənmək la-
zımdır: tez durmağı qarğadan, təmizkarlığı pişikdən, 
zəhmətkeşliyi arıdan,  qənaəti qarışqadan. Bu sifətlərin 
dördü də əsl və gözəl qadına məxsusdur. Qadın  həya-
tımızın əvvəli və sonudur. Ağzımızı açıb ilk  damlanı 
– südü, həyatın dadını anadan-qadından  aldığımız kimi, 
öləndə də son damla təsəllini də ondan alırıq. (A.Səhhət) 

- Qadın gözəl olduğu qədər də namuslu olmalıdır, o, 
yalnız namusu ilə təhlükəyə müqavimət göstərə bilər, 

gözəlliyini təmizliyi ilə irəli apara bilər.
 (Lessinq)

- Qadının ən yaxşı bəzəyi təbəssümdür. (Ş.İ.Xətai)

- Əsl sevgi qadınlara məxsusdur. (Gi de Mopassan)

- Qadınlar bizə həyat verirlər. (V.Putin)

- Həyatın məşəqqətlərinə dözmək üçün onu mütləq bir 
qadınla bölüşmək lazımdır. (Müdriklərdən biri) 

F.M.QARAYEV, 
BDU-nun dosenti 


