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Azərbaycan xalqını 
Ramazan bayramı 

münasibətilə təbrik edir!

Mayın 31-də Bakıda Heydər Əli-
yev Mərkəzində Azərbaycan-Pol-
şa biznes forumu keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və Polşa Respub-
likasının Prezidenti Andjey Duda 
biznes forumda iştirak ediblər.
Prezident İlham Əliyev demişdir:
- Bu gün biznes forum çərçivəsində 
Polşa-Azərbaycan biznes dairələri-
nin nümayəndələri bir araya gəlib-
lər və bu da təbiidir. Çünki bizim 
yüksək səviyyədə siyasi əlaqələr 
imkan verir ki, biznes dairələri də 
bir-biri ilə sıx təmasda olsunlar.
Biz çox maraqlıyıq ki, ticarət döv-
riyyəsi artsın. İxrac-idxal əməliy-
yatlarının artırılması üçün konkret 
addımlar atılır. Keçən il Polşada 
Azərbaycanın Ticarət Evi açılmış-
dır. Hesab edirəm ki, bu, önəmli 
addımdır və Azərbaycanda istehsal 
olunan məhsullar bu Ticarət Evi va-
sitəsilə təqdim ediləcək. Biz sərmayə 
qoyuluşu ilə bağlı fikir mübadiləsi 
apardıq. Hesab edirəm ki, burada da 
imkanlar var, biz öz səylərimizi düz-
gün istiqamətə yönəltməliyik ki, sər-
mayə qoyuluşu sahəsində səmərə 
əldə olunsun.
Azərbaycanda ümumiyyətlə biz-
nes mühiti müsbətdir və son illər 
ərzində bu istiqamətdə böyük irə-

liləyiş var. Dünya Bankının “Doing 
Business 2019” hesabatında biznes 
mühitinin səviyyəsinə görə Azər-
baycan 25-ci yerdədir və 10 ən is-
lahatçı ölkə arasındadır. Ona görə 
sərmayə qoyuluşu məsələləri ilə 
bağlı çox böyük işlər görülür. Həm 
neft-qaz sektoruna, həm qeyri-neft 
sektoruna on milyardlarla dollar 
sərmayə qoyulmuşdur. 
Azərbaycanda son illər ərzində 
aparılan iqtisadi islahatlar imkan 
verir ki, biz öz maliyyə imkanla-
rımızı genişləndirək. Xarici dövlət 
borcu aşağı səviyyədədir. Hazırda 
bu, ümumi daxili məhsulun 19 fai-
zini təşkil edir. Biz beynəlxalq ma-
liyyə qurumları ilə fəal əməkdaşlıq 
edirik. Onlar Azərbaycanda gedən 
islahatlara müsbət qiymət verirlər.
Ölkəmizdə həyata keçirilən infrast-
ruktur layihələri biznes şəraitini 
yaxşılaşdırır. Çünki yollar, kom-
munikasiyalar olan yerlərdə biznes 
dairələri də özlərini daha rahat hiss 
edirlər. Son illərdə Azərbaycanda 
infrastruktur layihələrinin icrasına 
çox böyük diqqət yetirilmişdir. Yol 
tikintisi, qazlaşdırma, elektrik ener-
jisi ilə bağlı aparılan bütün bu işlər 
biznes üçün gözəl şərait yaradır.
Azərbaycanda nəqliyyat sektoru-
nun inkişafı son illərdə prioritet 

məsələ kimi qalır. Azərbay-
canda yaradılmış müasir nəq-
liyyat infrastrukturu həm ölkə 
daxilində, həm də regional 
çərçivədə əhəmiyyətlidir. Son 
illər ərzində Şərq-Qərb və Şi-
mal-Cənub nəqliyyat dəhliz-
lərinin yaradılması istiqamə-
tində atılmış addımlar artıq öz 
səmərəsini verir. 
Beləliklə, yüksək səviyyəli si-
yasi əlaqələr imkan verir ki, 
biznes sahəsində də yaxşı nəti-
cələr olsun.  
Polşa Prezidenti Andjey Duda 
demişdir:
- Azərbaycan bu gün geniş im-
kanlara malik olan ölkədir və 
bilirik ki, böyük layihələr həya-
ta keçirməkdədir. Azərbaycan, 
həmçinin Çinin “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsünə qoşulmuş-
dur. Bunun sayəsində Çinə və 
Hindistana ticarət marşrut-
ları daha da qısalacaqdır. Bu 
baxımdan istərdik ki, Polşa 
şirkətləri Azərbaycanda daha 
geniş şəkildə fəaliyyət göstər-
sinlər. İstərdik ki, Polşada da 
Azərbaycan şirkətləri daha ge-
niş şəkildə çalışsınlar və məh-
sulların ixrac-idxalı ilə məşğul 
olsunlar.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev iyunun 3-də 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
Vladimir Putinə telefonla zəng edib. 
Prezident İlham Əliyev Rusiya Fe-
derasiyasının Surqut şəhərinin 
hava limanına görkəmli neftçi 
Fərman Salmanovun adının ve-
rilməsi ilə bağlı təşəkkürünü bil-
dirdi və bu qərarın Azərbaycan 
ictimaiyyəti tərəfindən böyük 
minnətdarlıqla qəbul edildiyini 
vurğuladı. Telefon söhbəti zamanı 
Azərbaycan-Rusiya ikitərəfli mü-
nasibətlərinin müxtəlif sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, əldə 
edilmiş nailiyyətlərdən məmnun-
luq ifadə olundu. 

Azərbaycan və Rusiya prezident-
ləri əlaqələrimizin inkişafına dair 
müxtəlif məsələlər və əməkdaşlı-

ğımızın perspektivləri, eləcə də 
gələcək təmaslar haqqında fikir 
mübadiləsi apardılar.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev iyunun 
3-də Dünya Bankının Cənubi 
Qafqaz üzrə regional direktoru 
xanım Mersi Tembonun başçı-
lıq etdiyi nümayəndə heyətini 
qəbul edib. 
Dünya Bankının Cənubi 
Qafqaz üzrə regional direktoru 
Mersi Tembon Azərbaycanda 
fəaliyyət müddətinin başa çat-
dığını qeyd edərək, ötən dövr 
ərzində ölkəmizlə təmsil etdiyi 
qurumun səmərəli əməkdaş-
lıq həyata keçirdiyini vurğu-
ladı. Bu müddətdə ölkəmizin 
Dünya Bankı ilə əlaqələrinin 
çox uğurlu olduğunu deyən 

Mersi Tembon “Doing Busi-
ness” hesabatında Azərbayca-
nın əhəmiyyətli dərəcədə irəli 
getməsini önəmli hadisə kimi 
dəyərləndirdi. Son illərdə Azər-
baycanın sürətlə inkişaf etdiyini 
bildirən qonaq Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Dünya 
Bankı ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlıqda böyük uğurlara 
nail olunduğunu xüsusi vurğu-
ladı. Ölkəmizlə əməkdaşlığın 
perspektivlərinə toxunan Mer-
si Tembon qarşıdakı illər üçün 
növbəti sosial-iqtisadi inkişaf 
proqramının hazırlanmasında 
Dünya Bankının Azərbaycana 
məsləhətçi kimi dəstək verməyə 

hazır olduğunu dedi. Qonaq 
qeyd etdi ki, artıq Şimal-Cənub 
Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı, 
özünüməşğulluq sahələrin-
də Dünya Bankı ekspertləri ilə 
ölkəmizin müvafiq strukturları 
arasında layihələrin hazırlan-
masına başlanılıb. O, icbari tib-
bi sığorta və ədliyyə sahələrin-
də də işlərin getdiyini bildirdi. 
Sonra Mersi Tembon Dünya 
Bankının Cənubi Qafqaz üzrə 
yeni regional direktoru Sebas-
tian Molenösü təqdim edərək 
əminliyini bildirdi ki, gələcək 
illərdə də Dünya Bankı ilə Azər-
baycan arasında əməkdaşlıq 
uğurla davam etdiriləcək. 
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Mayın 27-də Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev 
Respublika Günü münasibətilə 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin şərəfinə paytaxt Bakının İstiq-
laliyyət küçəsində ucaldılmış abi-
dəni ziyarət edib.

* * * * 
Həmin gün  “Buta” sarayında 
Azərbaycanın milli bayramı – 
Respublika Günü münasibətilə 
rəsmi qəbul keçirilib. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva rəsmi qəbulda iştirak 
ediblər.
Dövlət  başçısı rəsmi qəbulda 
nitq söyləmişdir. O, demişdir:
-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin yaradılması tarixi hadisə idi. 
Çünki ilk dəfə olaraq müsəlman 
aləmində demokratik respublika 
yaradılmışdı. Biz haqlı olaraq fəxr 
edirik ki, məhz Azərbaycan xalqı 
müsəlman aləmində ilk demokra-
tik respublikanın yaradılmasının 

müəllifi olmuşdur. Xalq Cümhu-
riyyətinin ömrü uzun olmasa da, 
23 ay ərzində çox böyük işlər görə 
bilmişdir. Azərbaycan dövləti və 
xalqı Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin qurucularının xatirəsini 
əziz tutur. Onların xatirəsi bizim 
qəlbimizdə yaşayır. Bir neçə il bun-
dan əvvəl mənim Sərəncamımla 
Bakı şəhərinin mərkəzində Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
şərəfinə abidə ucaldılmışdır. Keçən 
il isə ölkəmizdə “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir.
1991-ci ildə Sovet İttifaqının da-
ğılması nəticəsində digər müttəfiq 
respublikalarla birlikdə Azərbay-
can da müstəqilliyə qovuşdu və 
əlbəttə ki, bizim üçün XX əsrdə 
ikinci şans yarandı. Xalqımız nicat 
yolunu Heydər Əliyevin simasın-
da gördü, onu hakimiyyətə dəvət 
etdi və bir daha öz müdrikliyini 
təsdiqlədi.
1993-cü il müasir tariximizdə dö-
nüş nöqtəsi idi. Məhz 1993-cü 

ildən sonra Azərbaycan inkişaf 
yoluna qədəm qoydu, Azərbay-
canda sabitlik təmin edildi və ölkə 
inamla irəliyə getməyə başladı. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq, 
dövlət qarşısında misilsiz xidmət-
ləri vardır. Heydər Əliyevin xalq 
qarşısında xidmətlərindən biri də 
o idi ki, Azərbaycan əsl müstəqil-
lik yoluna qədəm qoydu. Həm 
siyasi, həm iqtisadi, həm də di-
gər sahələrdə çox ciddi islahatlar 
aparılmağa başlanmışdır. Nizami 
ordu yaradılmışdır, ölkəmizə bö-
yük həcmdə xarici sərmayə gəl-
məyə başlamışdır, dövlətçiliyin 
əsasları qoyulmuşdur, azərbay-
cançılıq ideologiyası rəsmi ideo-
logiya kimi qəbul edilmişdir. Bir 
sözlə, məhz o illərdə Azərbaycanın 
strateji inkişaf istiqamətləri müəy-
yən edildi. Bu gün Azərbaycan bu 
strateji inkişaf istiqamətlərini əsas 
tutaraq bölgədə, dünyada dəyişən 
vəziyyətə uyğun olaraq öz inamlı 
siyasətini aparır. 
Ölkəmizin hərbi qüdrəti güclənir. 
Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonla-
rının bir hissəsi, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında keçirilən əmə-
liyyat nəticəsində böyük torpaq 
sahəsi işğalçılardan azad edilmiş-
dir. Hərbi qüdrətimizin artırılma-
sı nəticəsində bu gün Azərbaycan 
Ordusu beynəlxalq reytinqlərdə 
güclü ordular sırasındadır.
Biz son 16 ildə iqtisadi inkişafa nail 
olduq və bir çox iqtisadi məsələlər 
öz həllini tapdı. Ölkəmizə böyük 
həcmdə sərmayə gətirildi. Qoyu-
lan 260 milyard dollardan çox və-
sait bu gün ölkəmizin, xalqımızın 
inkişafına xidmət göstərir. Həm 
neft, həm qeyri-neft sektoruna 
qoyulan vəsait ölkəmizin iqtisadi 
potensialını böyük dərəcədə güc-
ləndirə bilmişdir.
Sosial sahə ilə bağlı çox ciddi ad-
dımlar atılır və insanların rifah 
halı böyük dərəcədə yaxşılaşıb. 
Məcburi köçkünlərin problemləri 
öz həllini tapır.
Bir sözlə, son illər ərzində bütün 
istiqamətlər üzrə inkişaf, tərəqqi 
var. Sosial infrastrukturun inkişafı 

ilə bağlı çox böyük işlər görülmüş-
dür, məktəblər, xəstəxanalar tikil-
mişdir. Bütün bunlar Azərbaycan 
reallıqlarıdır. Biz artıq güclü iqti-
sadi potensial, güclü iqtisadi baza 
yaratmışıq. Əgər bizim təşəbbüsü-

müzlə uğurla reallaşan nəqliyyat 
və enerji layihələrini əlavə etsək, 
görərik ki, doğrudan da Azərbay-
can böyük yol keçmişdir.
Bu gün biz beynəlxalq nəqliyyat 
mərkəzlərinin birinə çevrilmək 
üçün çox fəal iş aparırıq. Bu is-
tiqamətdə də böyük addımlar atı-
lır, böyük sərmayə qoyulur. Dəmir 
yolu infrastrukturu, avtomobil 
yollarının tikintisi, 6 beynəlxalq 
aeroportun fəaliyyətə başlaması, 
dəniz nəqliyyatının müasirləşdi-
rilməsi – bütün bunlar son illər ər-
zində görülmüş işlərdir.
Bundan sonra dayanıqlı inkişafı 
təmin etmək üçün biz fəal işləmə-
liyik və qəbul olunmuş qərarlar 
icra edilməlidir. 
Biz müharibə şəraitində yaşayı-
rıq. Müharibə hələ bitməyib. Belə 
olan halda hərbi potensialımı-
zın gücləndirilməsi əsas prioritet 
məsələlərdən biri olmalıdır. 
Bu məsələ ilə bağlı biz bundan 

sonra da ardıcıl siyasət aparacağıq. 
Bizim prinsipial mövqeyimiz dəyiş-
məz olaraq qalır. Biz bu mövqedən 
dönməyəcəyik. Münaqişə yalnız 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivə-
sində öz həllini tapmalıdır və mü-

vafiq beynəlxalq təşkilatların qərar 
və qətnamələri icra edilməlidir.
İşsizliklə bağlı problemlərin həlli 
daim gündəlikdə duran məsələ-
dir. Çünki 2003-cü ildən bu günə 
qədər 2 milyon iş yeri yaradılma-
sına baxmayaraq, yenə də işsiz-
lik var. Bu ilin əvvəlindən təkcə 
dövlət sektorunda 50 minə yaxın 
iş yeri yaradılmışdır. Ancaq, əlbət-
tə, biz yaxşı başa düşürük ki, ilk 
növbədə özəl sektorda iş yerləri 
yaradılmalıdır, özəl sektorda da 
yaradılır. Biz dövlət olaraq özəl 
sektora dəstək göstərərək onları 
da bu işə sövq edirik.
İşsizlik hər bir ölkə üçün xas olan 
problemdir. Biz onu da bilməliyik 
ki, son 15 il ərzində Azərbaycan 
əhalisi 1,7 milyon artmışdır. İş-
sizliklə bağlı tədbirlər müntəzəm 
olaraq aparılmalıdır. Bu, gündəlik-
də daimi duran məsələdir və biz 
məsələ ilə bağlı ciddi məşğuluq.
Bu gün dünyada informasiya 

müharibəsi aparılır və hər bir 
vətəndaş bunu açıq-aydın görə 
bilir. Azərbaycan uzun illərdir ki, 
informasiya müharibəsinin hə-
dəfində dayanan ölkədir. Biz öz 
siyasətimizlə Azərbaycana qarşı 

yönəldilən bütün yalanları, bütün  
böhranları darmadağın edirik və 
etməliyik. Çünki bu gün Azərbay-
can reallıqları onu göstərir ki, ölkə 
inamla, sürətlə inkişaf edir. Azər-
baycan xalqı hər şeyi yaxşı bilir 
və bilməlidir ki, biz informasiya 
müharibəsi şəraitində yaşayırıq və 
buna hazır olmalıyıq. Biz bu mü-
haribədə ancaq öz işimizlə, öz qə-
tiyyətimizlə qalib gələ bilərik.
Bizim qarşımızda bir çox vəzifələr 
dayanır. Ən önəmlisi ondan ibarət-
dir ki, Azərbaycan öz müstəqil 
siyasətini aparmalıdır. Xalqımız 
ancaq müstəqillik şəraitində inki-
şaf edə bilər. Müstəqil Azərbaycan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin varisidir və onların niyyətləri-
ni biz həyatda təmin etdik, həyata 
keçirdik. Əminəm ki, müstəqillik 
yolunda bizim inkişafımız davam-
lı olacaq, uğurlu olacaq və Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyi əbədi 
olacaq! 

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev mayın 29-da 
Bakı Sərgi Mərkəzində XXVI Bey-
nəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” 
sərgi və konfransının, həmçinin IX 
Xəzər Beynəlxalq energetika və al-
ternativ enerji sərgisinin açılışında 
iştirak edib.
Dövlətimizin başçısı açılış mərasi-
mində nitq söyləmişdir. O, demişdir:
- Bu sərgi 26-cı dəfədir keçirilir 
və sərgiyə maraq azalmır. Çünki 
bu il sərgidə 30-dan çox ölkədən 
300-ə yaxın şirkət iştirak edir və 
bu, çox gözəl göstəricidir. İyirmi 
altı il ərzində sərgi dünyanın neft 
şirkətlərinin diqqətini cəlb edir. 
Bu, onu göstərir ki, Azərbayca-
nın neft-qaz resursları bu gün və 
gələcəkdə xarici şirkətlər üçün 
böyük maraq kəsb edəcək.
Mən birinci sərgini xüsusilə qeyd 
etmək istərdim. 1994-cü ildə ke-
çirilmiş birinci sərgi Azərbaycanı 
dünyaya təqdim etdi, Azərbay-
canın zəngin neft-qaz resursları 
haqqında dünyaya məlumat verdi. 
Çünki o vaxt Azərbaycan haqqın-
da məlumat çox məhdud idi, bi-
zim ölkəmiz gənc müstəqil dövlət 
idi, müstəqilliyinin ilk illərini ya-
şayırdı. Əlbəttə, dünyada, xüsu-
silə neft-qaz aləmində Azərbayca-
nın potensialı haqqında məlumat 
demək olar ki, yox idi. Sərginin 
keçirilməsi, Azərbaycana diqqətin 
cəlb edilməsi gələcəkdə Azərbay-
canın neft-qaz sektorunun inkişafı 
üçün çox önəmli rol oynadı. 
1994-cü ildə ilk sərgi keçirilən-
də ölkəmizdə vəziyyət tam fərqli 
idi. Azərbaycan çox ağır iqtisadi 
vəziyyətdə idi, siyasi müstəvidə 
sabitlik təzə-təzə bərpa edilmişdi. 

Çünki müstəqilliyimizin ilk illəri 
ölkəmiz, xalqımız üçün çox ağır 
keçmişdir. 
Müasir neft siyasətimiz Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çünki 
məhz o, Azərbaycan rəhbərliyinə 
gələndən sonra ölkəmizdə vəziy-
yət sabitləşdi, Azərbaycan inkişaf 
yoluna qədəm qoydu və xarici 
investorlar bizə inandı. 1994-cü 
ilin sentyabr ayında “Azəri-Çı-
raq-Günəşli” neft yataqları üzrə 
imzalanmış kontrakt demək olar 
ki, bizim inkişafımıza çox böyük 
təkan verdi. Təsadüfi deyil ki, bu 
kontraktın miqyasına və əhəmiy-
yətinə görə ona “Ərsin kontraktı” 
adı verilmişdir. “Əsrin kontraktı”-
nın imzalanmasından sonra Azər-
baycana böyük həcmdə sərmayə 
qoyuluşu başlamışdır və eyni za-
manda, ondan sonra digər kont-
raktlar da imzalandı. “Əsrin kont-
raktı”nın çox böyük əhəmiyyəti 
var. Bu gün də bu əhəmiyyət ki-
fayət qədər böyükdür. İki il bundan 
əvvəl kontraktın müddəti uzadıldı, 
2050-ci ilə qədər bu kontrakt qüv-
vədə olacaq. Yəni, bu, o deməkdir 
ki, Azərbaycanın neft-qaz resursla-
rı, eləcə də “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
yataqlarından çıxarılacaq neft-qaz 
bundan sonra da uzun illər ərzində 
Azərbaycan xalqına, dövlətinə xid-
mət göstərəcək.
“Azəri-Çıraq-Günəşli” və “Şah-
dəniz” yataqları üzrə imzalanmış 
kontraktlar tarixi əhəmiyyət daşı-
yır. Əlbəttə ki, növbəti mərhələ-
də neft-qaz kəmərlərinin tikintisi 
məsələsi gündəliyə çıxmışdır və 
bu məsələ də uğurla həll olundu. 
Hesab edirəm ki, bu da tarixi la-
yihədir.

Cənub Qaz Dəhlizinin reallaş-
ması tarixi hadisədir. Bu, nəhəng 
infrastruktur layihəsi həm ölkə-
miz, həm də digər ölkələr üçün 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Cə-
nub Qaz Dəhlizinin reallaşma-
sı üçün bir çox önəmli addımlar 
atılmışdır və əlbəttə ki, burada 
beynəlxalq əməkdaşlıq xüsusi 
yer tutur. 2012-ci ildə Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında imzalanmış 
TANAP layihəsi Cənub Qaz Dəh-
lizinin önəmli hissəsidir. Keçən 
il - düz bir il bundan əvvəl mayın 
29-da Səngəçal terminalında Cə-
nub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı 
olmuşdur. Beləliklə, bu böyük 
layihənin icrası istiqamətində 
çox önəmli addımlar atılmışdır. 
Azərbaycan bir çox xarici ener-
ji şirkətləri ilə uğurlu əməkdaşlıq 
aparır və bu əməkdaşlığın böyük 
tarixçəsi var. Hər bir şirkətlə əmək-
daşlıq aparmaq bizim üçün çox 
önəmlidir, ancaq mən xüsusilə BP 
şirkətini qeyd etmək istərdim. Çün-
ki BP şirkəti bizim strateji tərəfdaşı-
mızdır, strateji investordur. Biz 25 
ildir ki, əməkdaşlıq edirik. Bu əmək-
daşlıq həm ölkəmiz, həm də şirkət 
üçün çox uğurludur. Hesab edirəm 
ki, bu əməkdaşlıq nümunəvi xarak-
ter daşıyır və bu əməkdaşlığın gözəl 
gələcəyi var. Çünki qeyd etdiyim 
kimi, təkcə “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
yatağı üzrə işlər ən azı 2050-ci ilə 
qədər aparılacaqdır. “Şahdəniz” 
qaz-kondensat yatağının işlənilməsi 
də bundan sonra onilliklər ərzin-
də aparılacaqdır. Beləliklə, bizim 
strateji tərəfdaşlığımızın çox gözəl 
perspektivləri vardır.
Biz bu layihələri əlbəttə ki, o cüm-
lədən xarici maliyyə resurslarının 

hesabına icra etdik. Həm öz və-
saitimizi qoyduq, eyni zamanda, 
beynəlxalq maliyyə qurumların-
dan kredit şəklində vəsait aldıq. 
Bu münasibətlə bu qurumların 
Azərbaycana dəstəyi haqqında 
danışmaq istərdim. Dünya Bankı, 
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Avro-
pa İnvestisiya Bankı – dünyanın 
bu aparıcı maliyyə qurumları Cə-
nub Qaz Dəhlizinin reallaşması-
na öz maliyyə vəsaitini ayırıb və 
beləliklə, layihənin icrası üçün 
çox önəmli dəstək vermiş olublar. 
Eyni zamanda, bu kreditlərin ay-
rılması Azərbaycanın uğurlu gələ-
cəyinə inamın təzahürüdür.
Biz bu layihənin həyata keçirilmə-
si üçün Avropa İttifaqı ilə əmək-
daşlıq aparırıq. 2011-ci ildə Avro-
pa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
Cənub Qaz Dəhlizi ilə əlaqədar 
Birgə Bəyannamə qəbul edilmiş-
dir. Bizim təşəbbüsümüzlə hər 
il Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin 

Məşvərət Şurası keçirilir. Bu ilin 
fevral ayında 5-ci toplantı keçiril-
mişdir. Bu toplantılarda həm gö-
rülmüş işlərə yekun vurulur, eyni 
zamanda, ən önəmlisi odur ki, 
görüləcək işlər haqqında danışılır. 
Əlbəttə, biz əminik ki, bu nəhəng 
layihənin uğurla icra edilməsinə 
nail olacağıq. 
Sirr deyil ki, bu gün enerji təhlükə-
sizliyi məsələləri böyük əhəmiy-
yət daşıyır. Enerji təhlükəsizliyi 
məsələləri ölkələrin milli təhlükə-
sizliyi məsələləridir. Bu baxımdan 
Azərbaycan tərəfindən reallaşan 
və bizim təşəbbüsümüzlə həyata 
keçirilən layihələr həm ölkəmizin, 
həm də bir çox ölkələrin enerji təh-
lükəsizliyini təmin edir. 
Dövlət Neft Fondunun yaradıl-
ması və Dövlət Neft Fondunun 
xətti ilə ən vacib məsələlərin həlli 
– bu da uğurlu neft siyasətimizin 
nəticəsində olmuşdur. Yüzdən 
çox köçkün şəhərciyi Dövlət Neft 
Fondunun xətti ilə inşa edilmiş-

dir. Azərbaycan iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi və infrastruktur 
layihələrinə investisiya qoyuluşu 
da məhz bu layihələrlə bağlıdır. Biz 
son illər ərzində əsas infrastruktur 
layihələrimizi icra etdik və bu is-
tiqamətdə işlər davam etdirilir. 
Əlbəttə, bundan sonra da çalışma-
lıyıq ki, büdcəmizi daha çox qey-
ri-neft sektorunun hesabına təmin 
edək və buna yaxınlaşırıq. Ancaq 
onu da bilməliyik ki, neft-qaz sek-
toru bizim üçün prioritet sektor 
olaraq qalacaqdır.

* * * * * 
Sonra ABŞ Dövlət Departamen-
tinin enerji ehtiyatları bürosunda 
dövlət katibi köməkçisinin birinci 
müavini Kent LOQSDON çıxış et-
mişdir.
Daha sonra Böyük Britaniyanın 
beynəlxalq ticarət üzrə dövlət ka-
tibi Liam FOKSUN videomüraciə-
ti təqdim olunmuşdur. 
Sonra Prezident İlham Əliyev sər-
gi ilə tanış olmuşdur.
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Mayın 23-də Qafqaz Müsəlman-
ları İdarəsinin sədri Şeyxülislam 
Allahşükür Paşazadə müqəddəs 
Ramazan ayı münasibətilə öz 
iqamətgahında iftar süfrəsi açıb.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev iftar mərasi-
mində iştirak edib.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədri Şeyxülislam Allahşükür 
PAŞAZADƏ mərasim iştirakçıla-
rını salamlayaraq demişdir:
- Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Möhtərəm cənab Prezident İlham 
Əliyev, Dəyərli qonaqlar.
Allah-Təalanın mübarək Rama-
zan ayının iftar süfrəsində Siz-
ləri salamlayır, qonaqlarımıza, 
xüsusən dövlətimizin başçısı, 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev cənablarına məclisimizdə 
iştirak etdiyinə görə Azərbaycan 
dindarları adından və şəxsən öz 
adımdan salam-dualarımı və də-
rin minnətdarlığımı bildirirəm. 
Burada iştirak edən dəyərli din və 
dövlət xadimlərinə, dini konfessi-
ya rəhbərlərinə, deputatlara, xarici 
ölkələrin nümayəndələrinə təşək-
kür edirəm.
Qurani-Kərimin nazil olduğu, 
duaların qəbul edildiyi mübarək 
Ramazan ayında iftar mərasimin-
də Sizinlə görüşmək böyük dəyər 
kəsb edən əlamətdar ənənəyə çev-
rilib. Bu qardaşlıq məclisini biz-
lərə böyük insan, dahi dövlət 
xadimi, mənim unudulmaz, əziz 
qardaşım ulu öndər Heydər Əli-
yev əmanət edib.
Hər il biz Heydər Əliyev şəxsiy-
yətinin dəyər və miqyasını, ucalıq 
və müdriklik zirvəsini bir daha 
kəşf edir, əziz xatirəsini böyük 
ehtiramla yad edirik. Ulu Öndər 
bizə müstəqil dövlət, möhkəm 
din-dövlət münasibətləri, nadir 
multikultural mədəniyyət nü-
munəsini əmanət edib. 
Zati-aliləri, Azərbaycan torpağı-
na qədəm basan hər kəsin şahidi 
olduğu tərəqqi və uğurların təmə-
lində Sizin – dövlətimizin başçısı-
nın fəaliyyəti və müdrik siyasəti 
durur. Sizin həyata keçirdiyiniz 
siyasətin yaşam gücü dövlət – xalq 
birliyində, Prezident - vətəndaş 
həmrəyliyindədir. Bu, həm siyasi, 
həm mənəvi baxımdan ən düzgün 
yoldur.
Azərbaycan tarixən dinlərarası 
tolerantlıq və multikulturalizm 
mühitinin təşəkkül tapmasına 
böyük önəm verib. Mədəniyyət-
lərarası əməkdaşlığa dair onillik 
tarixə malik “Bakı Prosesi”nin 
müəllifi məhz dövlətimizin başçısı 
möhtərəm İlham Əliyevdir. Azər-
baycanın Birinci vitse-prezidenti 
möhtərəm Mehriban xanım Əli-
yevanın ölkəmizdə və beynəlxalq 
aləmdə genişmiqyaslı fəaliyyəti, 
milli-mənəvi irsimizi yüksək sə-
viyyədə təbliğ etməsi, ümumbəşə-
ri dəyərlərə diqqəti və himayəsi 
Azərbaycanın bu istiqamətdə söz 
sahibinə çevrilməsinə xidmət edir, 
dünyaya təqdim olunan Azərbay-
can modeli sivilizasiyalararası di-
aloq, dinlər və mədəniyyətlərarası 
əməkdaşlığın inkişafına öz töhfə-
sini verir.
Zati-alinizin xeyir-duası və təşəb-
büsü ilə Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin nəzdində yaradılmış 
Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivili-
zasiyalararası Əməkdaşlıq Mərkə-
zinin məramı nadir multikultura-
lizm modelinin yaradılmasına və 
inkişafına dair qlobal ideyalarını-
zı təbliğ etməkdir. Məhz bu mə-
ramla, İnşallah, bu ilin iyununda 
Mərkəzimiz tərəfindən BMT-nin 
Cenevrə İnsan Haqları və Qlobal 
Dialoq Mərkəzinin, habelə Bey-
nəlxalq Dinlərarası və Mədəniy-
yətlərarası Dialoq Mərkəzinin 
(KAİCİİD) həmtəşkilatçılığı, Azər-
baycanın Avstriyadakı səfirliyinin, 

Avstriya dövlətinin ali dəstəyi və 
iştirakı ilə Vyanada 10-dan artıq 
beynəlxalq təşkilatın, 40-a yaxın 
ölkənin 300-ə yaxın din və dövlət 
nümayəndəsinin, elm və ictimaiy-
yət xadiminin iştirak edəcəyi bey-
nəlxalq konfrans keçiriləcəkdir.
Dünyanın bir çox ölkələrində 
mənəvi dəyərlərə qarşı savaş açıl-
dığı, islamofobiya, antisemitizm 
zəminində təqiblərin, terrorun, 
ekstremizm və radikallığın artdığı 
mürəkkəb zamanda müxtəlif qitə 
nümayəndələrinin, din və mədə-

niyyət təmsilçilərinin Azərbaycan 
Prezidentinin elan etdiyi multikul-
turalizm, İslam həmrəyliyi kimi 
qlobal əhəmiyyətli ideyalar ətra-
fında bir araya gəlməsi dövləti-
mizin uğuru və Sizin siyasətinizin 
təntənəsidir. Bu gün Azərbaycan 
iqtisadi, siyasi, mədəni sahələrdə 
liderliyi ilə yanaşı, dünya çapında 
dini-mənəvi dəyərlərin inkişafına 
böyük töhfələr verən multikultu-
ralizm mərkəzi kimi tanınmaqda-
dır. Biz Dini Qurumlarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi, Prezident Ad-
ministrasiyasının Millətlərarası 
münasibətlər, multikulturalizm 
və dini məsələlər şöbəsi ilə əmək-
daşlıq çərçivəsində Zati-alinizin 
irəli sürdüyü istiqamətlər yönün-
də yeni əməli layihələr üzərində 
işləyirik.
Fərəhləndirici haldır ki, ölkəmiz 
2010-cu ildə dünya dini liderləri-
nin Bakıda keçirilmiş birinci Sam-
mitinin davamı olaraq sivilizasiya-
lararası dialoqun inkişafına daha 
bir töhfə verməyə hazırlaşır. 
Zati-aliləri, Azərbaycandakı 
din-dövlət münasibətlərinin yük-
sək səviyyəsinin təmini istiqamə-
tində əməli addımlarınız, milli-mə-
dəni irsin dirçəlişinə göstərdiyiniz 
maddi və mənəvi yardım Ulu Ön-
dərin Bibiheybətdən başlatdığı ali 
mənəviyyat yoluna sadiqliyinizi 
hər zaman əməli səylərinizlə nü-
mayiş etdirirsiniz.
Ali himayənizi heç vaxt əsirgəmə-
diyiniz, xalqımız üçün müqəddəs 
məkan sayılan Təzəpir məscidinin 
ətrafında aparılan abadlaşdırma 
işləri, genişləndirilən ərazidə sa-
lınan möhtəşəm park, məscidin 
ilkin tarixi layihəsinə uyğun yeni-
dən qurulması barədə iradəniz - 
bütün bunlar milli-mənəvi dəyər-
lərimizə, tariximizə olan yüksək 
qayğının təzahürü, xalqımıza 
böyük hədiyyədir. Zati-alinizin 
mənəvi irsimizə sahib çıxaraq XX 
əsrdə Vladiqafqazda azərbaycanlı 
xeyriyyəçi Muxtarov tərəfindən 
inşa edilmiş məscidi tam bərpa et-
dirməniz isə bütün Qafqaz bölgəsi 
müsəlmanlarına, orada yaşayan 
soydaşlarımıza böyük hədiyyədir.
Möhtərəm cənab Prezident, Za-
ti-alinizə xas olan yüksək mənəvi 
xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, 

Siz təkcə İslamın deyil, bütün din-
lərin dini-mədəni irs nümunələ-
rinə sahib çıxaraq, ölkəmizdəki, 
həmçinin ölkə xaricindəki istər 
xristian, istər yəhudi məbədlərinə 
eyni dərəcədə diqqət və himayə 
göstərirsiniz.
Peyğəmbərimiz Məhəmməd Sala-
vatullahın hədisində buyurulur ki, 
insanların ən xeyirlisi xalq üçün 
daha faydalı olanıdır. Zati-aliləri, 
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin 
artırılması yönündə səyləriniz, 
beynəlxalq əhəmiyyətli enerji və 

nəqliyyat layihələrində fəal iştira-
kınız, sosial layihələrə verdiyiniz 
dəstək xalqımızın rifahına, döv-
lətimizin mənafelərinə xidmət 
edir. Siz və Mehriban xanım bü-
tün vətəndaşlara həyatın ən çətin 
məqamlarında - təbii fəlakətlərdə, 
yanğınlarda, baş verən faciələrdə 
yüksək insani dəyər verir, onların 
problemlərinə diqqətlə yanaşırsı-
nız. Dünyanın inkişaf etmiş döv-
lətlərinin miqrant böhranını ara-
dan qaldıra bilmədiyi bir dövrdə 
Siz, möhtərəm cənab Prezident, 
Azərbaycanın qaçqın və məcbu-
ri köçkünləri üçün böyük qayıdış 
planları həyata keçirirsiniz. Cocuq 
Mərcanlıda Zati-alinizin inşa et-
dirdiyi məscidin, aparılan qurucu-
luq işlərinin mənəvi önəmi xalqı-
mız üçün sözlə ifadə olunmayacaq 
qədər böyükdür.
Bu yaxınlarda 10 milyonuncu 
vətəndaşımızın dünyaya gəlmə-
si gündən-günə geriləyən, maddi 
və mənəvi iflasa uğrayan, demoq-
rafik böhran yaşayan Ermənistan 
üçün ağır zərbədir. 
Zati-aliləri, 70 illik yubileyim və 
Şeyxülislamlıq fəaliyyətimin 40 
illiyi münasibətilə verdiyiniz ali 
qərar və sərəncamınızla cənabı-
nıza xas olan böyüklük nümayiş 
etdirərək, şəxsimə, Azərbaycan 
xalqı, dövlətçiliyimiz, müqəddəs 
dinimiz yolunda xidmətlərimə bö-
yük dəyər verdiniz. Şeyxülislam 
olaraq 40 il ərzində dini mərkəzi-
mizi ulu öndər Heydər Əliyevin 
xeyir-duası ilə onun əmanəti kimi 
saxlamağa, cənab Prezident, Sizin 
dəstəyinizlə dünyanın tanınmış 
dini təşkilatı səviyyəsinə qaldır-
mağa nail olmuşuq. Hər zaman, 
hər yerdə qürurla deyirəm ki, ha-
rada dövlət və din birliyi varsa, 
orada dövlətin və xalqın siyasi, 
iqtisadi və mənəvi rifahı üçün tə-
minat vardır, Heydər Əliyev yolu-
nun davamı və Uca Yaradanımı-
zın xeyir-duası vardır.
Möhtərəm cənab Prezident, bizim 
yeganə problemimiz, ağrılı yeri-
miz Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sidir ki, onun da tezliklə Allahın 
köməyi və Ali Baş Komandanımı-
zın əzmi, qətiyyəti sayəsində həl-
lini tapacağına, torpaqlarımızın 
azad olunacağına əminik.

Müqəddəs Ramazan ayında etdi-
yimiz dualar qəbul olar, İnşallah. 
Bu niyyətlə hamıya - dəvət olunan 
mötəbər qonaqlara, dini konfes-
siyaların möhtərəm başçılarına, 
diplomatik nümayəndələrə bir 
daha “Xoş gəlmisiniz!” deyir, Al-
lahdan hər birinizə xeyir-dualar 
diləyirəm.

* * * * *
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və 
Azərbaycan Yeparxiyasının arxi-
yepiskopu ALEKSANDR çıxış 
edərək demişdir:

-Dini və milli ənənələrimizi ye-
niləmək və möhkəmləndirmək 
üçün Ramazan ayı günlərində bir 
yerə toplaşmaq əlamətdar ənənəyə 
çevrilib. Bu görüş Azərbaycanda 
yaşayan xalqların öz tarixi və dini 
köklərinə bağlılığının parlaq təs-
diqi, milli mentalitetin, dövlətlə 
din arasında konstruktiv qarşılıq-
lı münasibətlərin əyani təzahü-
rüdür. Bu iftar süfrəsi də ölkədə 
sabitliyin, xalq-iqtidar birliyinin, 
dinlərarası dialoqun yüksək sə-
viyyəsinin və multikulturalizmin 
Azərbaycan modelinin uğurunun 
parlaq təsdiqi, cəmiyyətin inkişa-
fının ümummilli lider Heydər Əli-
yev tərəfindən müəyyən edilmiş 
siyasi kursunun dəyişməzliyinin 
sübutudur. 
Azərbaycandakı Dağ Yəhudilə-
ri Dini İcmasının rəhbəri Melih 
YEVDAYEV demişdir:
-Bu müqəddəs Ramazan günlərin-
də ənənəvi iftar süfrəsi arxasında 
hamınızı yəhudi xalqı adından 
salamlayıram. Qoy Allah-Təala 
hamınızı öz qanadı altına alaraq 
şər qüvvələrdən hifz etsin. Al-
lah-Təala tutduğunuz orucların və 
etdiyiniz duaların əvəzində sizə 
cansağlığı, xoşbəxtlik, səadət, bol 
ruzi-bərəkət bəxş etsin.
Bu gün Azərbaycanın sürətli in-
kişafını, uğurlu xarici və daxili 
siyasətini, o cümlədən dövlət və 
din münasibətlərinin səmərəli 
tənzimlənməsini şərtləndirən baş-
lıca iki amil mövcuddur. Birincisi, 
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu sağ-
lam bünövrə, ikincisi isə Ümum-
milli Liderin layiqli davamçısı 
möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin həmin sağlam bünövrə 
üzərində həyata keçirdiyi uğurlu 
strategiyadır.
Katolik Kilsəsinin Azərbaycan-
dakı yepiskopu Vladimir FEKE-
TE çıxış edərək demişdir:
-Hörmətli Şeyxülislam, mən Azər-
baycan katolikləri adından sizə 
xüsusilə bu il - sizin əlamətdar 
70 illik yubileyiniz münasibə-
tilə ən xoş arzularımı çatdırmaq 
istəyirəm. Ulu Tanrı sizi, ailənizi 
qorusun və sizə kömək etsin ki, 
həyatınız, zəhmətiniz gələcəkdə 
də dini dözümlülük ideyalarının 
möhkəmlənməsinə və bu gözəl 

ölkənin bütün sakinlərinin əmək-
daşlığına kömək etsin.
Hörmətli cənab Prezident, mən 
Azərbaycan katolikləri adından 
bu dövlətin başçısı kimi Sizə təşək-
kürümü bildirmək istəyirəm. Siz 
bütün bəşəriyyətə çox böyük töhfə 
verən tolerantlıq və multikultura-
lizm proseslərinin qarantısınız. 
Mən azərbaycanlıların qonaqpər-
vərliyinə və səmimiliyinə, elə-
cə də onların tarixi səhvlərə və 
ədalətsizliyə qarşı qəhrəmanca-
sına dözümlü və səbirli olmasına 

heyranam. Mən əminəm ki, bunla-
rın hamısı bütün bəşəriyyət üçün 
dəyərli töhfə olacaq. 

 * * * * *
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev mərasimdə 
nitq söyləmişdir. O, demişdir:
- Hər il olduğu kimi, mübarək Ra-
mazan ayında Şeyx həzrətlərinin 
iftar süfrəsində görüşürük. Bu, 
gözəl ənənədir. Bu, dövlət-din mü-
nasibətlərinin bariz nümunəsidir. 
Dövlət-din münasibətləri hər bir 
ölkə üçün xüsusi əhəmiyyətə ma-
likdir və Azərbaycanda bu müna-
sibətlər nümunəvi xarakter daşıyır.
Bu münasibətlərin təməlində ulu 
öndər Heydər Əliyev və Şeyx həz-
rətləri dayanırlar. Onların şəxsi 
dostluğu, bir-birilərinə olan hör-
məti dövlət-din münasibətlərinin 
inkişafına çox böyük təsir göstər-
mişdir. Mən onun şahidiyəm ki, 
Şeyx həzrətləri və ulu öndər Hey-
dər Əliyev bir-birinə çox yaxın 
insanlar olmuşlar və onların xalq, 
Vətən qarşısında gördükləri işlər 
bugünkü Azərbaycanın uğurlu in-
kişafına şərait yaratmışdır.
1993-cü ilə qədər dövlət-din mü-
nasibətlərində müəyyən boşluq-
lar var idi. 1993-cü ildən sonra bu 
sahədə də bütün istiqamətlər üzrə 
işlər ən yüksək səviyyədə tənzim-
lənir. Mayın 10-da, Ulu Öndərin 
anadan olmasının 96-cı ildönümü 
günündə onun xalq, dövlət qar-
şısında gördüyü işlər haqqında 
danışdıq. Heydər Əliyevin Azər-
baycan xalqı qarşısında müstəsna 
xidmətləri var. Bugünkü müstəqil 
Azərbaycan onun əsəridir. Döv-
lətçiliyin əsaslarının qurulması, 
Azərbaycanın strateji inkişaf is-
tiqamətlərinin müəyyən edilməsi 
məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi 
və uzaqgörənliyi sayəsində müm-
kün olmuşdur.
Hörmətli Şeyx həzrətləri xalq və 
dövlət qarşısında böyük xidmət-
lər göstərir. Şeyx həzrətləri həm 
Azərbaycanda, həm Qafqazda, 
həm də dünyada böyük nüfuza 
malik görkəmli din xadimidir və 
Azərbaycanı dünyada öz dəyərlə-
rinə sadiq, eyni zamanda, müasir, 
tolerant ölkə kimi təqdim edir. 
Ölkəmizdə milli həmrəylik, vətən-
daş həmrəyliyi var. Konstitusiya-

ya görə din dövlətdən ayrı olsa da, 
əslində din və dövlət bir-birinin 
yanındadır. Bizim gücümüz birli-
yimizdədir. Bu gün Azərbaycanın 
uğurlu inkişafı dövlət-din müna-
sibətlərinin uğurlu inkişafından 
böyük dərəcədə asılıdır.
Dünyada vəziyyət gərginləşir. 
Həm bölgəmizdə, həm dünyada 
yeni toqquşmalar, yeni münaqişə 
ocaqları yaranır, yeni risklər, təh-
didlər meydana çıxır. Dünyanın 
gələcəyi ilə bağlı, sabitliyin gələ-
cəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər, fər-
ziyyələr irəli sürülür. Bizim əsas 
vəzifəmiz Azərbaycanda sabitliyi 
qorumaq, Azərbaycan xalqının ri-
fah halını yaxşılaşdırmaq və ölkə-
mizi mümkün olan risklərdən qo-
rumaqdan ibarətdir. 
Azərbaycan, eyni zamanda, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üz-
vüdür və bu təşkilat çərçivəsində 
İslam həmrəyliyinin möhkəmlən-
məsinə öz dəyərli töhfəsini verir. 
Ölkəmizdə İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının xətti ilə bir çox təd-
birlər keçirilir. İslam Əməkdaş-
lıq Təşkilatı Azərbaycanda İslam 
dəyərlərinin qorunması işində 
apardığımız siyasətə çox yüksək 
qiymət verir. Biz bundan sonra da 
təşkilat çərçivəsində İslam həm-
rəyliyinin möhkəmlənməsi işində 
öz səylərimizi davam etdirəcəyik. 
Onu da bildirməliyəm ki, 2016-cı 
ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi üzrə kontakt 
qrupu yaratmışdır və təşkilat bu 
münaqişə ilə bağlı bizim haqq işi-
mizi daim dəstəkləyir.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinin 
bir yolu var - Azərbaycanın dün-
ya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi 
bütövlüyü bərpa edilməlidir. 
Biz tarixi, dini abidələrimizi qo-
ruyuruq və burada da dövlət və 
din bir yerdədir. Son illərdə yüz-
lərlə məscid tikilmiş və ya təmir 
edilmişdir. Onların arasında tarixi 
məscidlərimiz xüsusi yer tutur. 
Şeyx həzrətləri qeyd etdi, Təzəpir 
məscidinin ətrafında salınan möh-
təşəm park həm şəhərə yeni nəfəs 
verəcək, yəni, 20 hektar ərazidə sa-
lınan yaşıllıqlar bu zonada iqlimin 
yaxşılaşmasına xidmət göstərəcək, 
insanların rahatlığı üçün imkanlar 
yaradacaq. Digər məscidlərimi-
zin əsaslı şəkildə bərpası bizim 
niyyətimizi, siyasətimizi göstə-
rir. Bibiheybət, Əjdərbəy, Şamaxı 
Cümə məscidlərinin, “İmamzadə” 
tarixi-dini kompleksinin əsaslı şə-
kildə təmir edilməsi dövlət-din 
münasibətlərinin təzahürüdür. 
Heydər məscidinin tikintisi tarixi 
hadisədir.
Bu il Dünya Dini Liderlərinin II 
Zirvə Görüşü keçiriləcəkdir. Bu 
məsələ ilə bağlı qərar qəbul edildi. 
Şeyx həzrətlərinin yubileyi və fəa-
liyyətinin 40 illiyi dövlət səviyyə-
sində təntənəli şəkildə qeyd edilə-
cəkdir. Azərbaycanda keçirilən 
çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər həm 
ölkəmiz, həm daxildə gedən pro-
seslər, həm də dünya üçün böyük 
məna daşıyır. Çünki Azərbaycan 
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə-
dir. Bizim təşəbbüslərimiz dünya 
üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Sonuncu böyük tədbir Mədəniy-
yətlərarası Dialoq Forumu idi. Bu 
Forum çərçivəsində çox önəmli 
məsələlər müzakirə edilmişdir və 
Azərbaycanın bu sahədəki müsbət 
rolu bir daha qeyd olunmuşdur. 
Biz bu sahədə öz səylərimizi da-
vam etdirəcəyik. Bu gün Azərbay-
can reallıqları belədir ki, ölkəmiz 
inamla, nikbinliklə irəliyə gedir, 
nikbinliklə yaşayır. Ölkə qarşı-
sında duran bütün problemlərin 
həlli üçün bizdə həm güclü siyasi 
iradə, həm də cəmiyyət tərəfindən 
böyük dəstək var.
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Şeyxülislamlıq institutunun 
yaranma tarixi

Şeyxülislamlıq institutunun 
yaranma tarixinin kökləri çox 
qədimlərə gedir və təqribən 
min illik bir dövrü əhatə edir. 
Şeyxülislam – İslam rəhbəri və 
ya ağsaqqalı mənasını özündə 
ehtiva edir. 
İslam dini yeni yaranan dövr-
lərdə tayfa və nəsil başçılarına 
aid edilən şeyx ifadəsi İslam 
dini bərqərar olduqdan sonra 
daha dərin biliyə malik olanla-
ra, ilahiyyat sahəsində böyük 
nüfuz sahiblərinə şamil olun-
mağa başlandı. X əsrdən eti-
barən isə bu məfhum bir qədər 
də təkmilləşdi.
İslam dininin inkişafı və geniş 
əraziləri əhatə etməsi şeyxülis-
lamlıq təsisatının yaradılmasını 
zəruri etdi. Burada İslam hökm-
ləri, şəriət qaydaları ilə bağlı 
məsələlər həll edilir, cəmiyyət 
üçün əhəmiyyət kəsb edən bir 
çox mühüm tədbirlər şeyxü-
lislamın xeyir-duası ilə həyata 
keçirilirdi. Artıq şeyxülislam 
cəmiyyətin həyatında mühüm 
rol oynayır, insanlar arasında 
münasibətlərin ədalətli şəkildə 
tənzimlənməsində təsirli amil 
kimi çıxış edirdi.
Müsəlmanlar arasında yük-
sək məqam sahibi olmaq üçün 
şeyxülislam dini sahədə dərin 
bilik, savad və erudisiyaya, mö-
minlər arasında isə güclü nü-
fuz, hörmət və ehtirama sahib 
olmalı idi. Şeyxülislamı digər 
din adamlarından fərqləndirən 
əsas xüsusiyyət onun öz bili-
yini bir məscidin, bir şəhərin, 
bir icmanın maraqları baxımın-
dan deyil, bütövlükdə Allaha, 
Vətənə və xalqa xidmət naminə 
tətbiq etməsi idi.
XIV-XV əsrlərdə şeyxülislam 
müstəqil bir şəxs idi, yəni bu və 
ya digər məsələni həll edərkən 
heç kəsdən asılı olmayaraq 
müctəhid kimi sərbəst şəkildə 
fikir yürüdür, yalnız Quran və 
şəriət hökmlərindən çıxış edir, 
qərəz güdmədən ümumi işin, 
əmin-amanlığın və ictimai sa-
bitliyin xeyrinə hökm çıxarırdı.
XVI əsrdə Osmanlı sultanla-
rının hakimiyyəti dövründə 
şeyxülislamlar dövlət idarəçili-
yi və qanunların tənzimlənmə-
sində daha böyük rol oynama-
ğa başladılar.
Orta əsrlərdə Azərbaycanda da 
şeyxülislamlıq institutu mü-
hüm rol oynamışdı. Təbriz, 
Dərbənd və s. şəhərlərin şeyxü-
lislamları mötəbər, hörmətli din 
xadimləri sayılır, molla, qazı və 
haciblərə göstərişlər verirdilər.
Beləliklə, şeyxülislam adı fəqih-
lərə (şəriət hüququ mütəxəs-
sislərinə), ilahiyyatçılara və ali 
ruhani xadimlərə verilən fəxri 
tituldur.
XIX əsrin əvvəllərindən Cənu-
bi Qafqazda işlədilən bu ad rus 
imperatoru tərəfindən şiə icma-
sının başçısına verilirdi. Türk-
mənçay müqaviləsindən sonra 
Azərbaycanın şimal hissəsini 
öz təsir dairəsinə alan çar Rusi-
yası Qafqazda dini məsələlərə 
nəzarət üçün 1823-cü ildə başçı 
kimi şiə təriqətinə şeyxülislam, 
1832-ci ildə isə sünni təriqətinə 

müfti vəzifələrini təsis etdi. Hə-
min dövrdən Cənubi Qafqazda şiə 
müsəlmanlarının dini lideri şeyxü-
lislam adlandırıldı. XX əsrin əvvəl-
lərindən isə şeyxülislam Cənubi 
Qafqazın bütün müsəlmanlarına 
rəhbərlik edən dini lider kimi fəa-
liyyət göstərməyə başladı.
1918-1920-ci illərdə yaradılan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətində “Məşixət-i İslamiy-
yə” İdarəsinin başçısı “şeyxü-
lislam” adlanırdı. Həmçinin, 
şeyxülislam 1921-ci ildən 1991-
ci ilə qədər keçmiş SSRİ-də 
Zaqafqaziya Müsəlmanları 
Ruhani İdarəsinin, 1991-ci il-
dən bu günə qədər Azərbay-
can Respublikasında Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) 
başçısına verilən addır.
Qeyd edək ki, 1823-cü ildən bu 
günə kimi Qafqazda 12 şeyxü-
lislam olmuşdur. 1980-ci ildən 
Qafqazın şeyxülislamı Allahşü-
kür Paşazadə həzrətləridir.

* * * * *
Şeyxülislam Axund 

Məhəmmədəli Hüseynzadə
1823-cü ildə Qaf qaz (Zaqaf qa-

ziya) şiələrinə 
(dini) başçılıq 
et mək üçün 
Rusiya impe-
riyası tərəfin-
dən təsis edilən 
ilk şeyxülis-
lam rütbə-
sinə Axund 

Məhəmmədəli Hüseynzadə 
təyin edilib. O, Azərbaycanın 
görkəmli publisisti, rəssam və 
yazıçısı Əlibəy Hüseynzadənin 
ana tərəfdən babasıdır. Şeyxü-
lislam Axund Məhəmmədəli 
Hüseynzadə 1852-ci ilə kimi 
Qafqaz (Zaqafqaziya) Ali Ruha-
ni İdarəsinə rəhbərlik edib. Dini 
idarə o zaman Qafqazın iqtisa-
di və siyasi mərkəzi olan Tiflis 
şəhərində yerləşirdi.

 Şeyxülislam 
Fazil İrəvani

Şeyxülislam Fazil İrəvani haq-
qında yazı-
lı sənəd tapa 
bilmədiyimiz 
üçün ətraflı 
məlumat verə 
bilmirik. Bəzi 
məlumat lara 
görə, o, 1847-
1852-ci illərdə 
İrəvanda şeyxülislam olub.

 Şeyxülislam Axund 
Əhməd Hüseynzadə

Şeyxülislam Məhəmmədəli 
H ü s e y n z a d ə 
1852-ci ildə 
vəfat etdikdən 
sonra həmin 
vəzifəyə onun 
oğlu Axund 
Əhməd Hü-
seynzadə (Səl-
yani) təyin edi-

lir. Görkəmli ilahiyyatçı kimi 
tanınan bu şəxs ərəb və fars 
dillərini mükəmməl bilib. Çox-
lu dini məzmunlu əsərləri ilə 
yanaşı ədəbiyyat, tarix, tərbiyə 
məsələlərindən bəhs edən san-
ballı elmi kitabların da müəllifi 
olub. Onun kitabları böyük ti-
rajla nəşr olunub. O, 1884-cü ilə 
kimi şeyxülislam vəzifəsini icra 
edib.

 Şeyxülislam Axund Mirzə 
Həsən Tahirzadə

XIX əsrdə yaşamış Şeyxülislam 
Axund Mirzə Həsən Tahirza-
də dövrünün qabaqcıl maa-
rifçisi, elm və din xadimi idi. 
Şərq və Avropa mədəniyyətinə 
mükəmməl bələd olan alimin 
adı bütün Qafqazda hörmətlə 
çəkilərdi. Şeyxülislam Axund 
Mirzə Həsən 1837-ci ildə Şu-
şada anadan olub, ilk təhsili-
ni ailədə, sonra isə Şuşa qəza 
məktəbində alıb. Elm və maarif 
həvəskarı olan Mirzə Həsən ali 
ruhani təhsili almaq üçün Təb-
rizə göndərilib, burada ərəb, 
fars, tatar və türk dillərinə 
yiyələnib. Təhsilini başa vu-
randan sonra ona dini məktəb 
açmağa icazə verilib. O, Cəbra-
yıl qəzasının Qarğabazar kən-
dində məktəb açıb, uşaqlara 
dərs deyib. Şeyxülislam Axund 
Mirzə Həsən 1878-ci ildə Peter-
burq Universitetinin fars dili və 
ədəbiyyatı kafedrasına müəl-
lim kimi işə başlayır. O, 1885-ci 
ildə Qafqaz şeyxülislamı və Şiə 
Ruhani İdarəsinin sədri təyin 
edilir. Şeyxülislam Axund Mir-
zə Həsən ömrünün sonunadək 
(1894-cü ilədək) bu vəzifəni 
icra edir.

 Şeyxülislam Axund 
Əbdüssəlam Axundzadə

Ş e y x ü l i s l a m 
Axund Əbdüs-
səlam Axun-
dzadə 1895-ci 
ildən 1907-ci 
ilə kimi Qafqaz 
(Zaqafqaziya) 
müsəlmanları-
nın şeyxülis-

lamı vəzifəsini ic ra edib. O, 
dini ədəbiyyatın yayılmasına 
çox kömək edib, eyni zaman-
da, dinə və şəriətə dair bir sıra 
kitablar yazaraq nəşr etdirib, 
müsəlman birliyinə aid rəvayət-
ləri və yazıları da mövcuddur. 
Çar hökuməti onu 1907-ci il no-
yabrın 18-də Qafqaz (Zaqafqa-
ziya) Şiə Ruhani İdarəsinin səd-
ri seçərək, ona şeyxülislam və 
mülki müşavir rütbəsi verib. O, 
dəfələrlə çar ordenlərinə layiq 
görülüb. 

 Şeyxülislam Hacı 
Məmmədhəsən 

Mövlazadə Şəkavi
Azərbaycanın görkəmli elm və 
maarif xadi mi, 
İslamın ma hir 
bilicisi, məh-
şur din xadimi 
Ş e y x ü l i s  l a m 
Hacı Məm məd-
hə sən Möv la za-
də Şəkavi 1853-
cü ildə Şəki də 
Gəncəli məhəlləsində anadan 
olub. M.Mövlazadə Gəncə 
mədrə səsində dini və dünyəvi 
təhsil alıb. O vaxt Tiflisdə çıxan 
rusdilli qaynaqlardan bəlli olur 
ki, M.Mövlazadə dərin savada, 
Quranı avazla oxumaqda qey-
ri-adi istedada malik bir insan 
kimi tanınıb. O, əvvəlcə Tiflis-
dəki Müsəlman Ruhani məktə-
bində, sonra isə İranda ali dini 
təhsil alıb. Tiflisə qayıtdıq dan 
sonra orada - şeyxülislam mək-
təbində şəriət və fiqhdən dərs 
deyib. Şeyxülislam M.Mövla-

zadə İraqa, İrana və Səudiyyə 
Ərəbistanına səfərlər edərək, 
biliyini daha da təklimlləşdi-
rib. Dərin biliyə malik olan 
Hacı Məmmədhəsən Tiflisdə 
Qafqaz Müsəlmanları Ruha-
ni İdarə heyətinin üzvü seçi-
lib. Axund rütbəsi alan Hacı 
Məmmədhəsən bir müddət 
qazi, 1907-ci ildən 1909-cu ilə-
dək şeyxülislam əvəzçisi olub. 
M.Mövlazadə ərəb, fars və türk 
dillərini mükəmməl bildiyi 
üçün Şərq ədəbiyyatı və tarixini 
dərindən öyrənməyə müvəffəq 
olub. Onun "kitabü-əl-Bəyan, 
fitəfsiril-Quran" kitabı 1991-ci 
ildə Qafqaz Müsəlmanları Ru-
hani İdarəsinin təşəbbüsü ilə 
Bakıda İslam əlifbası ilə nəşr 
olunub. 

 Şeyxülislam Axund 
Məhəmməd Fərculla 

Pişnamazzadə   
Şeyxülislam Axund Əbdüssə-

lam Axund-
zadə vəfat et-
dikdən sonra 
ş e y x ü l i s l a m 
vəzifəsini icra 
edən və 1909-
cu ilə kimi 
Ye l izave tpo l 

(Gəncə) quberniya məclisinin 
sədri olan Axund Fərəculla Piş-
namazzadə 6 il müddətinə bu 
vəzifəyə təsdiq edilib. Lakin 
o, bu müddət ərzində rus dili-
ni öyrəndikdən və imperiyaya 
sadiqliyini göstərdikdən sonra, 
yalnız 1915-ci il yanvarın 14-də 
çoxdan əvəzçilik üzrə icra etdi-
yi şeyxülislam vəzifəsinə təsdiq 
edilib. O, 1918-ci ilin fevralına-
dək bu vəzifəni icra etmişdir.

  Şeyxülislam Axund 
Ağa Əlizadə    

Əsil adı Zey-
nalabidindir. 
Molla Ağa 
Axund 1827-
ci ildə Bakının 
Pirşağı kən-
dində, tanın-
mış ruhani 
Axund Molla 
Cavadın ailəsində dünyaya göz 
açıb. Axund Molla Cavad dörd 
oğlunun dördünü də ruhani, 
üləma kimi görmək istəyirdi. 
Bu məqsədlə o, Bakı şəhərinə 
köçür və Zeynalabidini məd-
rəsəyə qoyur. Mədrəsə təhsili-
ni başa vurduqdan sonra o, ali 
ruhani təhsili almaqdan ötrü 
Ərəbistana gedir və Bağdad 
əyalətinin Nəcəfül-Əşrəf şəhə-
rində təhsilini davam etdirir. 
Zeynalabidin ali ruhani olmaqla 
bərabər, təbabət elmini seçmişdi. 
1896-cı ildə təhsilini başa vuran 
Zeynalabidin "Axund" rütbəsi 
ilə Bakı şəhərinə qayıdır. Qafqa-
zın (Zaqafqaziya) şeyxülislamı 
Axund Əbdüssəlam Axundza-
dənin və Bakı qazisinin vəkalə-
ti ilə onu "Təzə Pir" məscidinə 
axund təyin edirlər. 
Molla Ağa Axund 1899-cu ildən 
1927-ci ilə kimi müxtəlif ruhani 
vəzifələrə seçki yolu ilə seçilib. 
1918-ci il mayın 28-də Azər-
baycan Demokratik Cümhu-
riyyətinin elan olunmasından 
sonra Azərbaycan hökumətinin 

qarşısında belə bir məsələ du-
rur: Tiflis şəhərində yerləşən 
Qafqaz (Zaqafqaziya) Müsəl-
manları Ruhani İdarəsi Bakı 
şəhərinə köçürülməli və 1917-ci 
ildə ləğv edilmiş şeyxülislamlıq 
vəzifəsi təsis olunmalıdır. Belə-
liklə, 1918-ci ilin əvvəlində Ru-
hani İdarəsi Bakıya köçürüldü 
və Axund Molla Ağa Əlizadə 
ən yüksək ruhani rütbəsi olan 
şeyxülislamlığa yeganə namizəd 
oldu. O, eyni zamanda Məva-
rayi-Qafqaz Müsəlmanları Ru-
hani İdarəsinin sədri idi. Azər-
baycanda Sovet Hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra din xadim-
lərinə qarşı hücumlar başlandı. 
Həmin dövrdə Axund Ağa da 
hücum və təqiblərə məruz qalır-
dı. Böyük Vətən müharibəsi illə-
rində (1941-1945) əvvəllər ləğv 
edilmiş Qafqaz (Zaqafqaziya) 
Müsəlmanları Ruhani İdarəsi, 
nəhayət bu müharibənin dəh-
şətlərinin dinin qüvvəsi ilə unu-
dulmasını başa düşən bir qrup 
rəhbərin təklifi ilə (Zaqafqaziya 
Müsəlmanları Ruhani İdarəsi) 
SSRİ ALİ Soveti Rəyasət Həyə-
tinin 14 aprel 1944-cü il tarixli 
qərarı ilə 24 ildən sonra yenidən 
bərpa edildi. 1944-cü il mayın 
25-28-də Zaqafqaziya müsəl-
manlarının 1-ci qurultayı oldu. 
Qurultayda Axund Ağa Əlizadə 
ikinci dəfə Zaqafqaziya Müsəl-
manları Ruhani İdarəsinin sədri 
seçildi və ona yenidən şeyxülis-
lam dini rütbəsi verildi. O, hə-
min vəzifəni ömrünün sonuna 
- 1954-cü ilə kimi icra edib.

Şeyxülislam Axund Şeyx 
Möhsüm Həkimzadə  

Şeyxülislam Axund Ağa Əliza-
dənin vəfatından sonra, bölgə 
müsəlmanlarının həmin ildə 
çağırılmış 3-cü 
qurultayında 
Sabirabad məs-
cidinin axundu 
Şeyx Möhsüm 
H ə k i m z a d ə 
şeyxülislam se-
çilir. So sializm 
quruculuğuna, dini ayin lər 
haqqında Sovet qanunvericili-
yinə real münasibət bəsləyən, 
sülh sevərlik, əməksevərlik, din-
darların öz vətəndaşlıq borc-
larını namusla yerinə yetirmə-
sini təbliğ edən, yüksək natiqlik 
bacarığı olan bu din xadimi 
mömin müsəlmanlar arasında 
böyük nüfuza malik olub. O, 
1966-cı ildə vəfat edib.

 Şeyxülislam Molla 
Əliağa Süleymanzadə  

Şeyxülislam Axund Şeyxmöh-
sün Həkimzadənin vəfatından 
sonra iki il həmin vəzifə boş qa-

lır. Yalnız 1968-
ci ildə Qafqaz 
(Zaqafqaziya) 
müsəlmanla -
rının 4-cü qu-
rultayında bu 
vəzifəyə Ba-
kının "Təzə 

Pir" məscidinin axundu Mol-
la Əliağa Süleymanzadə seçi-
lir. Şeyxülislam Molla Əliağa 
Süleymanzadə çox mülayim 
xasiyyətli, Sovet quruluşuna 
hörmətlə yanaşan, xarici qo-

naqlarla söhbətlərində, habelə 
məscidlərdəki moizələrində 
daim xeyirxahlığı və sülhü təb-
liğ edən bir din xadimi olub. O, 
yaxşı ilahiyyat alimi olmasına 
baxmayaraq, natiqlik qabiliy-
yəti və səsi olmadığından dini 
təbliğ etməkdə çətinlik çəkirdi; 
fəqət, dindarlar ona paklığına 
və sakit təbiətli olmasına görə 
hörmət edirdilər. Şeyxülislam 
Molla Əliağa Süleymanzadə 
ömrünün sonuna - 1976-cı ilə 
kimi Zaqafqaziya Müsəlman-
ları Ruhani İdarəsinin sədri və-
zifəsini icra edib.

 Şeyxülislam Axund 
Mirqəzənfər İbrahimov    

Mirqəzənfər İbrahimov 1909-cu 
ildə anadan olmuşdur. Gəncli-
yində daha çox dünyəvi elmlərə 

meyl etmiş, gənc 
yaşlarında bir 
müddət polis 
orqanlarında ça-
lışmışdır. Daha 
sonralar Şeyxü-
lislam Əliağa 
Süleymanzadə-

nin qəbulunda olmuş, onun yox-
lamasından və imtahanlarında 
uğurla çıxaraq bir müddət Quba 
məscidində axundluq etmiş, son-
ralar isə Gəncə məscidinə axund 
göndərilmişdir. 
Axund Mirqəzənfər İbrahimov 
daha sonra Qafqaz Müsəlman-
ları Ruhani İdarəsinin sədr müa-
vini vəzifəsində çalışmışdir.
Molla Əliağa Süleymanzadə-
nin vəfatından sonra Zaqafqa-
ziya müsəlmanlarının 1977-ci 
ildə çağırılmış 7-ci qurultayın-
da Göyçay məscidinin axundu 
Mirqəzənfər İbrahimov Zaqafqa-
ziya Müsəlmanları Ruhani İdarə-
sinin yeni sədri - şeyxülislam se-
çilir. Kamil dini biliyi olmayan, 
öz dilavərliyi ilə tanınan, lakin 
mövcud olan sosialist gerçəkli-
yinə real yanaşan, dindarları fa-
natizmdən çəkindirməyə çalışan 
Mirqəzənfər İbrahimov 1980-ci 
ildə vəfat etmişdir.

Şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə

Şeyxülislam Allahşükür Hüm-
mət oğlu Paşazadə 1949-cu il 
avqustun 26-
da Azərbaycan 
Respublikası 
Lənkəran ra-
yonunun Cil 
kəndin də ana-
dan olmuşdur. 
O, orta mək-
təbdə oxumaq-
la yanaşı, yerli ru hanilərdən 
dini təhsil almağa mü vəffəq 
olmuşdur. 1968-1970-ci illərdə 
Özbəkistan Respublikasının 
Buxara şəhərində “Mir-Ərəb” 
mədrəsəsində təhsilini başa vu-
ran Allahşükür Paşazadə, 1971-
ci ildə İmam əl-Buxari adına 
Daşkənd İslam İnstitutunun 
ilahiyyat fakültəsinə daxil ol-
muş və 1975-ci ildə bu ali ruha-
ni təhsil ocağını müvəffəqiyyət-
lə bitirərək tam ali dini təhsilə 
yiyələnmişdir.
Allahşükür Paşazadə 1975-ci 
ildən Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsində məsul katib vəzifə-
sində çalışmış, 1978-ci ildə isə 
Təzəpir məscidinin axundu və 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin 
sədr müavini seçilmişdir. 1980-ci 
ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarə-
sinin sədri seçilərək şeyxülislam 
rütbəsi almışdır, eyni zamanda, 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
Qazılar Şurasının sədridir. Qeyd 
edək ki, 2003-cü ildən bu titul 
Hacı Allahşükür Paşazadəyə 
ömürlük verilmişdir.

Mənbə: 
Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsnin saytı

4-12 iyun 2019-cu il

Şeyxülislamlar Azərbaycan tarixində milli şüurun
 inkişafı və Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranması 
yolunda böyük işlər görüblər.

 Hacı Allahşükür Paşazadə
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Sizi Mübarək Ramazan
 bayramı münasibətilə 
ürəkdən təbrik edir. 
Xalqımıza bolluq və 
bərəkət arzulayır!

Böyük tarixi inkişaf yolunda 

olan Azərbaycan xalqını
28 May  - Respublika günü 

münasibətilə təbrik edirik!

"Azəraqrartikinti" ASC

Sizi dünya müsəlmanlarının 
Ramazan bayramı 

münasibətilə
 ürəkdən təbrik edir

SOCAR-ın prezidenti Rövnəq 
Abdullayev Türkiyənin “Tek-
fen” şirkətlər qrupunun idarə 
heyətinin sədri Murat Gigin və 
şirkətlər qrupunun prezidenti 
Cahit Oklapın rəhbərlik etdikləri 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Şirkətdən bildirilib ki, görüş 
çərçivəsində R.Abdullayev və 
M.Gigin Azərbaycanda yeni 
Karbamid zavodunun tikilmə-
sinə dair qarşılıqlı anlaşma me-
morandumu imzalayıblar.
SOCAR uğurla ərsəyə gətirdiyi 
mövcud Karbamid zavodunun 
tikintisində əldə etdiyi təcrü-
bəyə əsaslanaraq Sumqayıtda 
gündəlik istehsal gücü 1200 
ton ammonyak və 2000 ton 
karbamid həcmində olan yeni 
istehsalat obyektinin tikinti-
sini nəzərdən keçirir. Memo-
randumda, həmçinin mövcud 
və yeni gübrə kompleksinin 
məhsullarının marketinqi üzrə 
əməkdaşlıq nəzərdə tutulur.

SOCAR bu gün şaquli inteqra-
siya olunmuş çevik və yüksək 
rəqabət qabiliyyətli bir şirkət 
kimi neft və qaz sənayesinin 
müxtəlif sahələrində uğurla 
fəaliyyət göstərir. Son illərdə 
şirkət neft və qaz kimyası sə-
nayesində fəaliyyətini əhəmiy-
yətli dərəcədə artırıb, Azərbay-
canda polimer məhsulları və 
karbamid gübrəsinin istehsalı 
üzrə yeni zavodlar inşa edərək 
istismara verib.

 “SOCAR Polymer” və “SOCAR 
Karbamid” zavodları şirkətin 
dəyər zəncirində son halqalar 
olaraq öz xammalını SOCAR-ın 
digər müəssisələrindən əldə 
edir və bu sinerjidən böyük 
miqyasda əlavə dəyər yaranır. 
SOCAR Azərbaycanın gəlirləri-
nin artırılması və ölkədə yeni iş 
yerlərinin yaradılması məqsədi 
ilə yeni investisiya imkanlarını 
araşdırmaqda davam edir.

Bu barədə Türkiyənin Enerji Bazarını 
Tənzimləmə Təşkilatı (EPDK) məlu-
mat yayıb. Bildirilir ki, martda Tür-
kiyənin Azərbaycandan idxal etdiyi 
qazın həcmi fevralla müqayisədə 92 

milyon kubmetr azalıb. Azərbaycan 
martda Türkiyənin ən çox qaz idxal et-
diyi ölkələr sırasında Rusiya (2,4 mil-
yard kubmetr) və İrandan (739 milyon 
kubmetr) sonra üçüncü olub.

Yanvarda Türkiyə 
Azərbaycandan 
808 milyon kub-
metr, fevralda 
683 milyon kub-

metr, martda isə 
591 təbii qaz idxal 
edib. Ümumilikdə, 
birin ci rübdə qar-
daş ölkənin Azər-

baycandan qaz idxalı 2 milyard 82 
milyon kubmetr təşkil edib.
Qeyd edək ki, Türkiyə Azərbaycandan 
təbii qazı Cənubi Qafqaz Boru Kəmə-

ri (CQBK) (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və 
TANAP-la idxal edir. 
2006-cı ilin sonlarında istismara ve-
rilən CQBK hazırda Azərbaycan, Gür-
cüstan və Türkiyəyə “Şahdəniz” qazı-
nı çatdırır. 
Bu ilin ilk 3 ayında CQBK və genişlən-
dirilən Cənubi Qafqaz Boru Kəməri-
nin (CQBKG) birgə gündəlik orta ötü-
rücülük gücü 30 milyon kubmetrdən 
çox olub. Rüb ərzində CQBK ilə bağlı 
fəaliyyətlərə təqribən 9 milyon dollar 
əməliyyat və 17 milyon dollar isə əsas-
lı xərclər sərf edilib. 

Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib his-
səsi olan TANAP təbii qaz boru 
kəməri layihəsinin birinci fazası-
nın yekunlaşması ilə Türkiyənin 
regional və Avropa İttifaqı (Aİ) 
hüdudlarında enerji təhlükəsizli-
yinin güclənməsindəki rolu artıb.
Bu barədə Avropa Komissiyası-
nın “Türkiyə 2019” hesabatın-
da deyilir.
Hesabatda TANAP-ın ilkin fa-
zasının keçən ilin iyununda ye-
kunlaşdığı qeyd edilir. Bildirilir 
ki, bu ilin iyununda TANAP-ın 
ikinci fazasının, yəni qazı TAP 
üzərindən Avropaya nəql edə-
cək mərhələnin tamamlanması 

planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı 
üçün prioritet enerji layihələrin-
dən biri olan Cənub Qaz Dəh-
lizinin seqmentini təşkil edən 
TANAP keçən il iyunun 12-də 
Türkiyənin Əskişəhər şəhərin-
də istifadəyə verilib. Türkiyə 
bu vaxtadək TANAP-la 1,9 mil-
yard kubmetr Azərbaycan təbii 
qazı alıb. İyunun sonunadək bu 
həcm 2 milyard kubmetr, cari 
ilin axırına kimi isə 4 milyard 
kubmetrə çatacaq. Kəmərin 
mövcud ötürücülük qabiliyyəti 
hazırda 16 milyard kubmetrdir 
və sonradan bu həcmin 31 mil-

yard kubmetrədək artırılması 
nəzərdə tutulur.
TANAP-ın Avropaya qaz nəq-
lini nəzərdə tutan ikinci faza-
sı üzrə tikinti işlərinin 99 faizi 
başa çatıb. Boru kəməri bu il 
“Trans-Adriatik” (TAP) qaz 
boru kəmərinə birləşmək üçün 
hazır olacaq. Layihə üzrə kapi-
tal xərcləri 8 milyard dollardır 
və bu vaxtadək TANAP-a təqri-
bən 6 milyard dollar xərclənib.
Xəzərin Azərbaycan sektorun-
dakı “Şahdəniz-2” yatağından 
çıxarılan qazı Türkiyəyə və 
Avropaya nəql edəcək TANAP 
Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, 
Türkiyə-Yunanıstan sərhədin-
də isə TAP qaz boru kəmərinə 
birləşəcək. Avropa Komissiya-
sının ortaq maraqlara xidmət 
edən 33 prioritet enerji təhlükə-
sizliyi layihəsi siyahısına daxil 
olunan TAP üzrə isə işlərin 87,5 
faizi tamamlanıb. Uzunluğu 
870 kilometr və dəyəri 4,5 mil-
yard avro olan TAP layihəsi Cə-
nubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
və TANAP-ın davamıdır. 
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AKTİVLƏR 31 dekabr 
2018-ci il

31 dekabr 
2017-cü il

Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq,tikili və avadanlıqlar
(əsas vəsaitlər) 3494917,59 3251102,76

Qeyri- maddi aktivlər 142768,24 574415,00
İnvestisiyalar 29079,61
İştirak payı metodu ilə uçotu 
alınmış investisiyalar 3557050,00 3000000,00

7194735,85 6854597,37
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 3541718,25 4241692,51
Qısamüddətli debitor borcları 504846,97 669497,4
Pul vəsaitləri vəsaitləri və 
onların ekvivalentləri 770418,92 119190,64

Sair qısamüddətli aktivlər 385631,71 69445,5
Sair qısamüddətli  maliyyə aktivləri - -
Cəmi qısamüddətli aktivlər 5202615,88 5099826,05
CƏMİ AKTİVLƏR 12397351,73 11954423,42

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Ödənilmiş nominal
(Nizamnamə) kapital 3000100,00 3000100,00

Kapital ehtiyatları -
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 752384,64 47734,33 

Cəmi Kapital 3752484,64 3047834,33 
Öhdəliklər
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzun müddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər - -

Qısamüddətli öhdəliklər
Qisamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər - -

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 296,13

Qisamüddətli kreditor borcları 1012187,91 695666,7
Sair qısamüddətli öhdəliklər 7632383,05 8210922,39

8644867,09 8906589,09
CƏMİ  ÖHDƏLİKLƏR 8644867,09 8906589,09
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR 12397351,73 11954423,42

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRİN HESABATİ (icmal)
2018-ci il 2017-ci il

Əsas əməliyyat gəliri 7692609,41 3017484,45
Satışın maya dəyəri -7162648,79 -2810431,3
Ümumi mənfəət, zərər 529960,62 207053,15
Sair əməliyyat gəlirləri (icarədən) 656402,58 389021,47
Sair əməliyyat xərcləri -363521,34 -
İnzibati xərclər -40688,13 -46574,61
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 782153,23
Maliyyə gəlirləri(faiz gəlirləri)müsbət 
məzənnə fərqi 102186,96 63662,36

Maliyyə gəlirləri(faiz gəlirləri)mənfi 
məzənnə fərqi -2817,46 -20292,28

Keçmiş illərin zərərinə silinib
Vergidən azad olan gəlirlər
Vergi tutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 881522,73 592870,09
Mənfəət vergisi -176304,65 -118574,02
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 705218,08 474296,06

31 dekabr 2018-ci il tarixə kapitalda dəyişikliklər hesabatı (icmal)

Nizamnamə  
kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət (zərər)

Cəmi 
kapital

01.01.2017-ci il
tarixə qalıq 3000100 -352049,68 2648050,32

2018-ci il  üzrə 
mənfəət (zərər) - 474296,06 474296,06

Maddələr arasında 
köcürülmələr - -74512,35 -74472,05

31dekabr2017-ci il 
tarixə qalıq 3000100 47734,33 3047834,33

2018-ci il  üzrə  
xalis mənfəət (zərər) 705218,08 705218,08

Maddələr arasında 
köcürülmələr (567,77) (567,77)

31 dekabr 2018-ci 
il tarixə qalıq 3000100 752384,64 3752484,64

SA/237 saylı, 047441 seriyalı lisenziyaya 
əsasən fəaliyyət göstərən sərbəst auditor 
Xaləddin Cəlal oğlu Əliyev tərəfindən 

təsdiqlənmişdir.

Yanvar-aprel aylarında 
Azərbaycanın ixracı 7,1 mil-
yard ABŞ dolları təşkil edib 
və ötən ilin müvafiq döv-
rünə nisbətən 1,4 milyard 
dollar və ya 25,6 faiz artıb.
Bu müddətdə qeyri-neft 
sektoru üzrə ixrac isə 583 
milyon dollar olub. Ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə bu ilin yan-
var-aprel aylarında qey-
ri-neft sektoru üzrə ixrac 
98 milyon dollar və ya 20 
faiz artıb. Dörd ayda Rusi-
yaya 165 milyon, Türkiyəyə 
148 milyon, Gürcüstana 62 
milyon, İsveçrəyə 45 mil-
yon və İtaliyaya 22 milyon 
dollarlıq qeyri-neft sektoru-
na aid məhsul ixrac edilib. 
Keçən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə cari ilin ilk 4 
ayında Rusiyaya qeyri-neft 
ixracı 22 faiz, Türkiyəyə 16 
faiz, Gürcüstana 19 faiz, İs-
veçrəyə 13 faiz, İtaliyaya 2 
dəfə artıb.
Yanvar-aprel aylarında ix-
rac edilən qeyri-neft sekto-
runa aid malların siyahısına 
mahlıc (57,9 milyon dollar) 
liderlik edib. Bu siyahıda 
qabığı təmizlənmiş meşə 
fındığı (53,7 milyon dollar) 
ikinci və tomat (49,6 milyon 
dollar) üçüncü yerdə qərar-
laşıb. Ümumiyyətlə, hesabat 
dövründə meyvə-tərəvəz 
ixracı 149 milyon, plastmas 
və onlardan hazırlanan mə-
mulatların ixracı 62 milyon, 
pambıq lifi ixracı 58 milyon, 
elektrik enerjisinin ixracı 45 

milyon, alüminium və on-
dan hazırlanan məmulatla-
rın ixracı 32 milyon, kimya 
sənayesi məhsullarının ix-
racı 24 milyon, qara metal-
lar və onlardan hazırlanan 
məmulatların ixracı 18 mil-
yon, pambıq ipliyi ixracı 9 
milyon dollar, alkoqollu və 
alkoqolsuz içkilərin ixracı 9 
milyon təşkil edib.

Apreldə qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac 167 milyon dollar 
təşkil edib. Ən çox məhsul 
Rusiyaya, Türkiyəyə  və 
Gürcüstana  ixrac edilib.
Ötən ay qeyri-neft sektoru 
üzrə ixracda tomat birinci, 
daranmaya məruz qalma-
mış pambıq lifi ikinci, qabı-
ğı təmizlənmiş meşə fındığı 
üçüncü olub.

Yanvar-aprel aylarında 
"Azərkosmos" ASC 18 
ölkəyə 13,7 milyon ABŞ 
dolları dəyərində xidmət 
(peyk telekommunika-
siya xidmətləri və optik 
peyk xidmətləri) ixrac 
edib.
"Azərkosmos" ASC-nin 
xidmət ixracından əldə 
etdiyi gəlir onun ümumi 

gəlirlərinin 89 faizini təş-
kil edib. Apreldə "Azər-
kosmos" ASC tərəfindən 

17 ölkəyə 6 milyon dol-
larlıq xidmət ixrac olu-
nub.
"Azərkosmos" ASC-nin 
bu ilin yanvar-aprel ayla-
rında xidmət ixracı həya-
ta keçirdiyi əsas ölkələr 
ABŞ, Malayziya, Fransa, 
Birləşmiş Krallıq, Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
olub.

Mayda "Bir Pəncərə" 
İxraca Dəstək Mərkəzi 
vasitəsilə həyata keçi-
rilən qeyri-neft ixracının 
dəyəri 16,5 milyon ABŞ 
dolları olub.
Yanvar-may ayların-
da "Bir Pəncərə" İxraca 

Dəstək Mərkəzi tərəfin-
dən yüzlərlə sahibkara 
ixracla bağlı müvafiq 
sertifikatlar verilib. Bu-
nun nəticəsində 47,9 
milyon dollar dəyərində 
qeyri-neft ixracı həyata 
keçirilib.

ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Li Litsen-
berqer İnnovasiyalar Agentliyində olub.
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texno-
logiyalar Nazirliyinin mətbuat xid-
mətindən  bildirilib ki, İnnovasiyalar 
Agentliyində nazir Ramin Quluzadə 
ilə L.Litsenberqer arasında görüş ke-
çirilib. Görüşdə səfirə agentliyin fəa-
liyyəti barədə məlumat verilib. L.Lit-
senberqer İnnovasiyalar Agentliyinin 
Laboratoriya, biznes inkubasiya və ak-
selerasiya mərkəzi ilə tanış olub.
Daha sonra yerli startapçılar və ABŞ-
ın IT şirkətlərinin Azərbaycandakı 
nümayəndəlikləri ilə görüş keçirilib. 
Azərbaycanda innovasiya və yüksək 
texnologiyalar sahəsinin inkişafı ilə 
bağlı görülə biləcək işlər və gələcək 
planlar barədə fikir mübadiləsi apa-
rılıb. Eyni zamanda, yerli startapla-
rın ABŞ akselerator və investorları ilə 
daha geniş əməkdaşlıq perspektivləri 
haqqında danışılıb.
Bu günə qədər 6000-dən çox azərbay-
canlının mübadilə proqramı əsasında 
ABŞ-da olduğunu bildirən səfir vur-
ğulayıb ki, bu rəqəmi qənaətbəxş he-
sab etmək olmaz.

“Düşünürəm ki, Azərbaycanda in-
novasiya ekosisteminin inkişafı üçün 
böyük potensial var. Mübadilə proq-
ramlarının sayı artırılmalıdır. Belə 
proqramlar iki ölkə arasında əmək-
daşlığın genişlənməsinə kömək edir. 
Səfirliyin büdcəsi məhdud olduğuna 
görə biz özəl şirkətlərin bu cür proq-
ramlara sponsor olmasını arzu edirik”, 
- deyə o bildirib.
İnnovasiyalar Agentliyinin qurulması 
haqqında danışan nazir R.Quluzadə 
bildirib ki, ölkə rəhbərliyinin təşəbbü-
sü ilə Azərbaycanda innovasiya inf-
rastrukturu formalaşdırılır: 
“İnformasiya-kommunikasiya texno-
logiyaları sahəsi dünyada dinamik 
inkişaf edir. Bu sahə ölkəmiz üçün 
də prioritet sahələrdən biridir və Pre-
zident İlham Əliyevin daim diqqət 
mərkəzindədir”.
Nazir qeyd edib ki, dövlət başçısı tərə-
findən müəyyən edilmiş siyasətə uy-
ğun olaraq ölkənin davamlı inkişafını 
təmin etmək üçün qeyri-neft sektoru, 
o cümlədən informasiya-kommunika-
siya texnologiyaları və yüksək texno-
logiyalar sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir.

Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun xətti ilə bu 
vaxtadək Azərbaycanda 
turizm sahəsində fəaliy-
yət göstərən sahibkarlıq 
subyektlərinə 45,5 mil-
yon manat güzəştli kre-
dit verilib.
Bu barədə İqtisadiyyat 

nazirinin müavini Sahib 
Məmmədov iyunun 3-də 
Bakıda keçirilən "Azər-
baycanda turizmin inki-
şaf perspektivləri və bu 
sahədə fəaliyyət göstərən 
sahibkarların dövlətin 
güzəştli maliyyə resurs-
larına çıxış imkanlarının 

artırılması" mövzusunda 
konfransda deyib.
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Avstriya iqtisadi məktəbinin görkəmli 
nümayəndəsi Lüdviq Fon Mizes deyib: 
“Görəsən, iqtisadiyyatın əsas sualı nə-
dir? Erkən dövrlərdə insanlar fikirləşib-
lər ki, iqtisadiyyatın əsas sualı odur ki, 
görəsən, Allah bizdən nə istəyir? Sonra-
kı dövrlərdə, yəni XIX əsrin sonu - XX 
əsrin əvvəlində düşünüblər ki, yox əsas 
sual odur ki, görəsən, dövlət bizdən nə 
istəyir? Sonra, artıq XXəsrin ikinci ya-
rısından fikirləşiblər ki, yox, əsas sual 
odur ki, görəsən, insan bizdən nə istə-
yir?” Mən düşünürəm ki, sistem o vaxt 
təkmil və  davamlı ola bilər ki, o Alla-
hın, dövlətin, insanın vətəndaşın məna-
feyinə uyğun olsun. İslam bankçılığıda 
məhz belə bir sistemdir.

İslam bankçılığının 
yaranması

Dünyada İslam bankçılığı daha çox "faiz-
siz bankçılıq" kimi xarakterizə olunmaq-
dadır. İlk dəfə bu sistemə uyğun bank  
1950-ci illərin sonunda Pakistan kən-
dində işə başlayıb. 1963-1966-cı illərdə 
Misirli iqtisadçı alim Əhməd Elnaqarın 
modeli əsasında İslam bankı bu ölkənin 
kəndində fəaliyyət göstərmişdir. Bəzi 
mənbələr başqa misallar da çəkir. Ha-
zırda İslam bankçılığının həcmi 2 trilyon 
ABŞ dollarını üstələmişdir. Faizli bankçı-
lığa nəzərən onun aktivləri daha tez artır. 
İslam bankçılığının əsas alətləri:
- satışa əlavə edilən xərc və ya nağd satış (mo-
haraba-qısamüddətli), lizinq (icara), etibarlı 
maliyyələşmə, yəni pulu tam həcmdə bank qo-
yur, müştəri isə idarə edir (modaraba), səhm-
dar payçılıq-şəriklik (musharika)  daxildir.
İslam banklarının faizli banklardan 
fərqli cəhətləri:

İstehlak və ipoteka 
kreditləri

Müştəri faizli bankdan aldığı kredi-
ti əsas məbləğ və faizlə birgə qaytarır. 
İslam bankı isə əvvəlcədən malı alır, 
üzərinə mənfəətini qoyur və müştəriyə 
kreditə satır. Prinsipcə mexanizmlər 
bir-birinə uyğundur.  Nəticə etibarı ilə 
"faiz" sözündən qaçılmış olur.

Biznes kreditləri
İslam bankı ilə faizli bankın əsas fərqi 
biznes kreditlərindədir. Faizli bank kre-
dit verdikdən sonra əsas məbləği və faiz-
ləri almağı nəzərdə tutur. İslam bankı isə 
bu halda layihəyəşərik olur. İslam bankı-
nın biznes kreditlərindəki əlverişlilik on-
dadır ki, layihə müsbət nəticəəldə etməsə 
və pul qaytarılmasa, bank kredit-layihə 
obyektindən başqa heç nə istəmir. La-
kin müştərinin layihəsi proqnozdan çox 
mənfəətli olsa,  İslam bankına daha bö-
yük məbləğödəməli olur. Faizli bank isə 
pulunu qaytarmaq üçün bəzi hallarda 
müştərinin yaşadığı evi belə satdırmağa 
çalışır. İslam bankı müştərinin girovuna 
yox, layihənin dəqiq təhlilinə arxalanır. 
Qeyd edək ki, faizli bankların köçürmə 
haqqı və sair əməliyyatlarına görə alınan 
haqq islam qaydalarını pozmaya bilər, 
verilən pulun şişməsi nəticəsində alınan 
faiz islam qaydalarına ziddir.

Əmanətlər
Müştəri faizli banka əmanət qoyarkən 
sabit ödənişlər alacağından arxayın 
olur. İslam bankına əmanət qoyarkən 
isə müştəri bankın şəriki olur. Müştəri 
bankın mənfəət  və zərərlərini bölüşür. 
Bankın mənfəəti çox olduqca müştəri 
də əmanətinə görə yüksək gəlir qaza-
nır. Əksinə, bank mənfəət qazanma-
dıqda müştəri dəəmanətinə görə heç 
nəqazanmır. Bank zərərlə qarşılaşanda 
isə müxtəlif  İslam banklarının müxtəlif 
yanaşmaları olur (bəzi hallarda əmanət 
azala bilər). 
Yəni, İslam bankı ümumi fond prinsi-
pi ilə fəaliyyət göstərir. Yüz minlərlə 
əmanətçi  ona pul yatırır, minlərlə iş 
adamı ondan kredit götürür. Bir neçə-

müştərinin layihəsindəki uğursuzluq 
bank və onun əmanətçiləri üçün təhlükə 
yaratmır. Sistem böyüdükcə onun daya-
nıqlığı artır.
Ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, İs-
lam bankçılığında hamı: yəni, əmanətçi, 
bank, borc götürən iş adamı eyni maraq-
da olur. Layihənin uğurlu olmasını çox 
adam Allahdan arzulayır. Yeri gəlmiş-
kən, arzuların gerçəkləşməsinin mexa-
nizmi haqqında maraqlı bir fikri nəzə-
rinizə çatdırmaq istəyirəm. Onu italyan 
yazıçısı Covanni Bokkaçço bildirib. Ədi-
bin fikrincə, arzular ox şəklində Allahın 
dərgahına gedir. Əgər bu arzuya qarşı 
başqa arzu yoxdursa, onda o, müqəd-
dəs təbəqəyə çatır. Əks halda arzu-oxlar 
toqquşur və arzu məqsədə çatmayaraq 
xəyal olaraq qalır.  

Şəriətə zidd fəaliyyət riski
İslam bankları əməliyyatlarının şəriətə 
müvafiq olmalarını (shariah – compli-
ant)  müəyyən etməli və ondan sonra 
fəaliyyətlərini həyata keçirməlidir. Bu-
nun üçün İslam banklarında xüsusi tə-
sisat - şəriət şurası (shariah board) olur. 
Bu şurada yüksək səviyyəli İslam alim-
ləri və ekspertləri toplanır.
İslam bankçılığında icazə verilməyən 
sahələr 4-dür:qumar biznesi və şərab, tü-
tün, silah istehsalı. Yeri gəlmişkən, deyim 
ki, bəzən İslamı terror dini adlandırırlar. 
Amma islam ideologiyasında olan bir 
bank silahın istehsalına kredit vermirsə, 
belə bir din terror dini ola bilərmi?
İslam bançılığının  əsasında Quranın Əl-
Bəqərə surəsi, 275, 276-cı ayələr dayanır.
275-ci ayə: “...Halbuki, Allah alış-veri-
şi halal, sələmçiliyi isə haram etmiş-
dir...”. 276-cıayə: “Allah sələmi puç 
edir, sədəqələri isə artırır...”.
Bəs, islamdan əvvəlki dövrdə faizsiz ma-
liyyə haqqında fikirlər olubmu? Olub. Bu 
barədəRusiyanın “Voprosı ekonomiki” 
(“İqtisadiyyat sualları”) jurnalında “Ssu-
da faizi dini münasibətlər kontekstində” 
məqaləsində geniş bəhs edilir.
Aristotel deyib ki,pulun balası olmama-
lıdır. Əvvəlki müqəddəs mənbələrdə də 
faizə qismən qadağalar var.
Bəs, faizli iqtisadiyyatın mahiyyəti nə-
dədir?
Faiz  nəzəriyyəsinə baxaq. Avstriya 
marjinal məktəbinin nümayəndəsi Oy-
gen fon Bem-Baverk (1851-1914) “Göz-
ləmə” nəzəriyyəsini əsaslandırıb. Bu 
nəzəriyyə kapitala olan faizin mənşəyi, 
səviyyə və dinamikasının mahiyyətini 
açıqlayır. Nəzəriyyənin mərkəzi ideyası 
ondan ibarətdir ki, istehsal vasitələrinin 
öz dəyərini yeni yaradılan əmtəənin 
üzərinə keçirməsi müəyyən vaxt tələb 
edir. Faiz də bu vaxta görə alınır. Bəzi 
subyektlər maddi dəyərləri dərhal əldə 
etmək istəyir, bəziləri isə gözləyə bilir. 
Bem-Baverkə görə isə, faiz kapitalın 
gəliridir. Faiz bu günkü nemətlərin sa-
bahkı nemətlərə artım nəzərə alınmaqla 
dəyişilməsidir.
C.Stüart buna “Məhrumiyyət nəzəriy-
yəsi” deyir. Ona görə bu gün nemətlər-
dən imtina sabah mükafatla təmin olun-
malıdır. Marşal, Kessel nəzəriyyəsinə 
görə, kapital sahibini mükafat gözləyir 
və bu da borc götürəni mənfəət əldə et-
məyə sövq edir. Yəni, sistem element-
ləri bir-birini qıcıqlandırır və səmərəli 
hərəkətə sövq edir. Hətta belə bir fikir 
var ki, faizin başqa ifadəsi olan inflya-
siyanın mülayim növü iqtisadi artıma 
kömək edir.
Bəs, İslam bankçılığında stimul nədədir?
- vicdanda;
- Allaha etiqadda;
- İnsana və onun uğur tarixinə inamda.
Faizli bankçılığın yaratdığı problemlər:
italyan rəssamının bu barədə əsəri var. 
Şəklin mahiyyətini izah etmək istə-

yirəm. Bank nümayəndəsi borcu qay-
tara bilməyən şəxsin evinə gəlir və əş-
yaları yığıb aparmaq istəyir. Görür ki, 
əşyalar, hətta piano hamilə qadının çar-
payısıüzərinə yığılıb. İtaliya qanununa 
görə, bank hamilə qadının çarpayısının 
üstündəki əşyalara toxuna bilməz. Gö-
rün, bu nə qədər sosial problemlərə yol 
açıb ki, qanunvericiliyə də bununla bağ-
lı müddəalar salınıb vəhadisələr rəsm 
əsərlərində təsvir olunub.
Bu gün Azərbaycanda da bununla bağ-
lı problemlər var. Vətəndaşların məh-
kəmələrdə 616 milyon manat həcmində 
vəsaiti əhatə edən 311 mindən çox işi 
var (mənbə:https://www.kommersant.
az/news/bank/12714.html.).
Bu, əsasən 2015-ci ildə manatın deval-
vasiyalarından sonra iqtisadi şəraitin 
əhəmiyyətli dəyişməsi nəticəsində ol-
muşdur.
Ona görə də bu barədə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
28 fevral 2019-cu ildə “Azərbaycan Res-
publikasında fiziki şəxslərin problemli 
kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbir-
lər haqqında Fərman”ı imzaladı.
Amma burada bir məqam da var. Bu 
fərmanla əlaqədar insanlar sevinir və 
elə düşünürlər ki, bu pul sanki kənar-
dan bizə hədiyyə gəlir. Amma elə deyil, 
bu vəsait dövlət büdcəsinin hesabına 
ödənilir. Bəs, dövlət büdcəsi kimin he-
sabına formalaşır? Vaxtilə banka müra-
ciət etməyən, bəzi hallarda deyə bilərik 
ki, nəfsini saxlamış insanların ödədiyi 
vergilər hesabına. Demək, əhalinin bir 
hissəsi o biri hissəsinin pulunu ödəyir.
Bu gün, əlbəttə, çətin vəziyyətə düşmüş 
vətəndaşlara kömək etmək lazımdır.
Amma məsələnin kökünü də axtarmaq 
lazımdır. Burada başqa səbəblər olsa 
da, nəticə etibarı ilə bu faizli bankçı-
lığın fəsadıdır. Faizli bankçılıq iqtisa-
diyyatın dayanıqlığına mənfi təsir edir, 
riskləri artırır. Ona görə İslam bankçı-
lığını inkişaf etdirmək lazımdır. Sabiq 
Roma papası XVI-cı Benedikt 2007-
2008-ci illər Dünya maliyyə böhranı ilə 
əlaqədar demişdir: “Bizim banklarımız 
da İslam bankları kimi çalışsaydı, dün-
ya  maliyyə böhranı zamanı iflaslar ol-
mazdı”.

İslam banklarında insanpərvərlik 
prinsipi hökm sürür

Müştərinin faizli bankçılıqda ödəmələ-
rini zamanında etməsi üçün gecikməyə 
görə cərimələr var. İslam bankçılığında 
cərimələr müştərinin  ödənişləri gecik-
dirməməsinə yönəldilib və bank cərimə-
ni Mənfəət və Zərər Hesabatına (indiki 
İFRS terminologiyasına uyğun Maliyyə 
Vəziyyəti Haqqında Hesabat) yazmır, 
yəni cərimələri mənfəət saymır. Çünki 
borcun həcminin çoxaldılması İslamda 
riba sayıldığından qadağandır. Banklar 
bu cəriməni xeyriyyə fondlarına bağış-
layır. Bu, bankın likvidliyini artırır.  
"The Financial Times" bildirir ki, Bey-
nəlxalq Valyuta Fondunun son tədqiqa-
tına əsasən, İslam prinsipləri (şəriət) 
əsasında çalışan maliyyə-kredit təsi-
satlarına olan maraq çox sürətlə artır. 
Mütəxəssis hesablamalarına əsasən, 
yaxın vaxtlarda dünyadakı 1,6 milyard 
müsəlman əhalinin pullarının yarısı bu 
cür banklardakı hesablarda olacaq.
Dünyanın bir sıra iri bankları islam qay-
daları ilə işləyən xüsusi şöbələrə malikdir:
1. Sitibank 
2. UBS 
3. HSBC
 4. Commerzbank 
5. Europe Arab Bank Plc,London 
6. İslamic Bank of Britain 
7. ABS İnternational Bank, London 
8. BADR bank, Russia 
9. Deutsche Bank və s.

Faizsiz bankçılıq dünyada maraqlı 
addımlarla inkişaf edir

Sberbank (SSRİ Əmanət Bankının Ru-
siya təsisatının varisi) Rusiyada İslam 
Bankçılığının İnkişafının Yol Xəritəsini 
hazırlayıb.  Rusiya əhalisinin təqribən 
15%-ə qədəri  müsəlmandır və onun 
xüsusi çəkisi təbii artım və miqrantlar 
hesabına artır. Sberbank müasir meyli 
(trendi) qaçırmaq istəmir. Qeyd edim 
ki, bu bankın sədrinin İslam bankçılı-
ğıüzrə köməkçisi həmyerlimiz, Azər-
baycan Beynəlxalq Bankının sabiq İslam 
bankçılığı departamentinin rəhbəridir. 
Moskva və Ümumrusiya patriarxı Kiril 
isəpravoslav bankçılığın yaradılması 
təklifi ilə çıxış edir.
İslam İnkişaf Bankı hal-hazırda Azər-
baycanın 5 kommersiya bankına öz dəs-
təyini davam etdirir:
1. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı
2. Unibank
 3. Turanbank 
4. Rabitəbank 
5. Əmrahbank
Düşünürəm, Azərbaycanda İslam bank-
çılığının inkişafında əsas problemlər 
bunlardır:
1. İnam indeksi
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycanda inam indeksi aşağı səviyyə-
dədir. Mütəxəssislər bunun təqribən 30 
faiz olduğunu bildirir. Yəni, insanların 
banklara, bankların insanlara inam sə-
viyyəsi aşağıdır.
2.Faiz əhali və  hüquqi şəxslərin tutarlı 
gəlir mənbəyidir
28 fevral 2019-cu il tarixə qeyri-maliyyə 
institutlarının müddətli depozitləri 7.0575 
milyard manat təşkil edir (fiziki şəxslərin 
5,330.0 milyard manat,  hüquqi şəxslərin 
1,727.5 milyard manat ekvivalenti).
Orta faiz dərəcəsininin milli valyutada 
10.01%, xarici valyutada  2.66% olmasını 
nəzərə alaraq hesablaya bilərik ki, fiziki 
və hüquqi şəxslərin banklardan aldıq-
ları illik faiz gəliri təqribən 400 milyon 
manat həcmindədir. Bankdan kənar 
qeyri-leqal sələmçiliyi də bu rəqəmə 
əlavə etsək göstəricilər artacaq.
Mənbə 1: Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası.
3. İnstitusional problemlər, qanunveri-
cilik problemləri
İslam maliyyəsinin inkişafı üçün nə et-
məli?
Zənnimcə, bununüçün  3 səviyyədə iş 
aparılmalıdır:
1.Dövlət səviyyəsi;
2.Bank səviyyəsi;
3.Əhali səviyyəsi.
Tərtib etdiyim sxemlər  dövlət, ictimai qu-
rumlar və bankların bu istiqamətdə birgə 
fəaliyyətini təmin edə bilər (sxem 1, 2).

1. Dövlət səviyyəsi. Sərmayə mühiti-
nin yaxşılaşması və mənfəətə əsaslanan 
maliyyə alətlərinin səmərəliliyinin artı-

rılması mənəvi əsaslara iqtisadi dəstək 
verə bilər. Sxem 1-də Maliyyə Nazirliyi 
çərçivəsində yazdığım sukuk faizi bilin-
məyən istiqrazdır. O, dövlətin qazan-
cından pay, büdcədəki profisitdə payı 
təsdiqləyən qiymətli kağız kimi dövriy-
yəyə buraxıla bilər. 
2. Bank səviyyəsi. Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyası  banklara bu sahədə dəstək 
verə bilər. Onlar da islam şöbələri yarada 
və pulun qarışmaması prinsipinin gözlə-
nilməsini öyrənə, tətbiq edə bilər. 
3. Əhali səviyyəsi. Bu səviyyədə iş apa-
rarkən yaponları misal göstərmək olar. 
Belə bir yapon məntiqi var. Yaponlar fi-
kirləşir ki, banka 0 faizlə (faizsiz) pul qoy-
sun ki, onu sahibkar aşağı faizlə bankdan 
götürsün, istehsal müəssisəsi yaratsın və 
əmanətçi də həmin müəssisədə çalışsın. 
Çünki yapon düşünür ki, sahibkar pulu 
bankdan yüksək faizlə götürsə, bu pula 
istehsal qura bilməyəcək və aşağı kredit fa-
izli ölkədən malların idxalı ilə məşğul ola-
caq. Bu həm də ictimai maraqla şəxsi ma-
rağın dostluğunun təcəssümüdür. Demək, 
tək Allahı tanımayan yapon tək Allahın 
qaydasına çox müsəlmandan daha sadiq-
dir. Bəlkə bu da Gündoğar ölkə sakinləri-
nin yüksək rifahının səbəblərindən biridir? 
Ümumiləşdirərək deyim ki, əlbəttə, 
birdən-birə əsrlərlə formalaşmış faizli 
bankçılığı islam prinsiplərinə gətirmək 
olmaz. Bu təkamül tələb edən prosesdir. 
Lakin daha böyük iradə ilə bu işi sürət-
ləndirmək zamanın çoxdankı tələbi və 
müqəddəs borcumuzdur. Sokratdan 
soruşdular ki, fəlsəfə ona nə öyrədib? 
Dahi filosof dedi: “Fəlsəfə mənə öyrətdi 
ki, başqalarının qanundan qorxaraq et-
mədiklərini mən dərk edərək etmirəm”.
Sonda belə bir nəticəyə gəlmək olar 
ki, İslam bankçılığının Azərbaycanda 
tətbiqi nəticəsində ilk növbədə iqtisa-
diyyatın halallaşması baş verəcək,dini 
baxışlara görə faizli banklara yatırılma-
yan pullar dövriyyəyə gələcək. Sonra isə 
trilyonlarla dollara sahib  İslam bankları 
və fondlarının Azərbaycan iqtisadiyya-
tının inkişafına fəal cəlbi olacaq.
Azərbaycanda İslam iqtisadiyyatı elmi 
istiqamətinin banisi, i.e.d., professor 
Məhəmmədhəsən Meybullayev öz əsər-
lərində görkəmli islam alimlərinin adını 
çəkir. Əbu Yusif, İbn Rəşt, müasir iqtisa-
diyyatın atası sayılan və sosial birliyi sivi-
lizasiyaların inkişafı - tənəzzülünün əsası 
kimi qiymətləndirən İbn Xəldun və başqa-
ları sistemin formalaşmasında əvəzsiz xid-
mətlərə sahibdir. Amma mən düşünürəm 
ki, bu alimlərin başında Həzrəti Məhəm-
məd dayanır. Ona görə Peyğəmbərə olan 
ehtiramımı ifadə etmək üçün yazdığım  bir 
bəndlə fikirlərimi tamamlayıram:

Tarix peyğəmbəri çoxlu görübdür,
Hərəyçün inamdan heykəl hörübdür.

Fəqət Məhəmmədə çatanı olmaz,
Onun yolun tutsaq şeytan ölübdür!

Elşad Səmədzadə, i.f.d, 
ADİU-nun dosenti,

Azərbaycan İqtisadçılar 
İttifaqının sədr müavini, 

Beynəlxalq Menecment
Akademiyasının müxbir üzvü
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Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyası

Banklar İslam şöbələri
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Cəmiyyətə birgə
siyasi iradə mesajı

Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası

Maliyyə Nazirliyi
(sukuk)

Dini Qurumlarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi

Auditorlar Palatası

Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyası

Mərkəzi Bank Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsi
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Ramazan bayramı öz 
bərəkəti və bolluğu ilə 

evlərinizə xeyir gətirsin 

Ramazan bayramınız 
mübarək. Allah tutulan 
oruclarınızı qəbul etsin!

"Neftqaztikinti" tresti 

Sizi müqəddəs Ramazan bayramı 
münasibətilə  ürəkdən təbrik edirik,

 hər birinizə ən  səmimi arzu və 
diləklərimizi yetiririk

UEFA Avropa Liqasının final 
matçının Bakı Olimpiya Stadi-
onunda keçirilməsi ilə bağlı qə-
rar son illər sürətlə inkişaf edən 
Azərbaycan idmanının qazan-
dığı növbəti uğurdur. Əsası 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan dövlət idman 
siyasətinin Prezident İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə uğurla davam 
və inkişaf etdirilməsi nəticəsində 
bu gün Azərbaycan dünyada id-
man ölkəsi kimi tanınır. 
Mayın 29-da Bakı Olimpiya Sta-
dionunda keçirilən UEFA Av-
ropa Liqasının final qarşılaşma-
sının qalibi “Çelsi” komandası 
olub.
Londonun “Arsenal” və “Çelsi” 
komandaları arasında baş tutan 
maraqlı final oyununa Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev, birinci xanım Meh-
riban Əliyeva və ailə üzvləri də 
baxıblar.
Oyunu italiyalı referi Canluka 
Rokki idarə edib. Avropa Liqası 
tarixində ilk dəfə bu oyunda vi-
deonəzarət (VAR) sistemindən 
istifadə olunub. 
Mərasimin ən yadda qalan hissəsi 
Conas Blunun bənzərsiz ifasının 
sədaları altında “Çelsi” və “Ar-
senal” komandalarının nəhəng 
formalarının arenaya gətirilməsi 
olmuşdur. Açılış mərasimindən 
sonra turnirin kuboku arenaya 
gətirilmişdir. Daha sonra “Arse-

nal” və “Çelsi” komandalarının 
futbolçuları meydana çıxıblar.
Maraqlı idman mübarizəsi şərai-
tində keçən qarşılaşma  Çelsinin 
qələbəsi ilə (4:1) başa çatıb.
Bununla da “Çelsi” komandası 
UEFA Avropa Liqasının 2018-
2019-cu illər mövsümünün qalibi 
olmuşdur.
Bununla da “Çelsi” 2012-2013-
cü il mövsümündən sonra ikinci 
dəfə UEFA Avropa Liqasının qa-
libi adını qazanmışdır. “Arsenal” 
isə ikinci dəfə UEFA Avropa Liqa-
sının finalında məğlub olmuşdur. 
Daha bir maraqlı məqam ondan 
ibarətdir ki, final qarşılaşması ilə 
əlaqədar tamaşaçı tutumu 70 min 
yerə çatdırılan Bakı Olimpiya Sta-
dionu bu baxımdan UEFA Avro-
pa Liqasının tarixində 20 illik re-
kordu yeniləyib. Bakı Olimpiya 
Stadionu bu göstərici üzrə UEFA 
Avropa Liqasının final matçına ev 

sahibliyi edən stadionlar arasında 
ən çox tamaşaçı tutumuna malik 
arena olub. Belə ki, 1999-cu ildə 
“Parma” və “Marsel” komanda-
ları Moskvanın 62 min tamaşaçı 
tutumuna malik “Lujniki” stadio-
nunda üz-üzə gəliblər.
Xatırladaq ki, 2017-ci il sentyab-
rın 20-də UEFA İcraiyyə Ko-
mitəsi futbol üzrə UEFA Avropa 
Liqasının 2018-2019-cu il mövsü-
münün final oyununun 2019-cu il 
mayın 29-da Bakı Olimpiya Sta-
dionunda keçirilməsi haqqında 
qərar qəbul edib. UEFA Avropa 
Liqasının final qarşılaşmasının 
Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar 
Azərbaycan paytaxtında silsilə 
tədbirlər təşkil olunub. Belə ki, 
UEFA Avropa Liqasının zəngin 
irsinin təbliği məqsədilə Bakıda 
ötən il dekabrın 22-dən bu il yan-
varın 7-dək “UEFA Avropa Liqası 
Muzeyi” fəaliyyət göstərib.
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Orucun təməli və hədəfi insan-
ları təqvaya çağırmaqdır. Allah 
Qurani-Kərimdə oruc və təqva 
haqqında belə demişdir: ”Ey 
iman gətirənlər! Sizdən əvvəl-
kilərə vacib edildiyi kimi, sizə 
də oruc tutmaq vacib edildi ki, 
bəlkə (pis əməllərdən) çəkinəsi-
niz” (Bəqərə surəsi, 183-cü ayə).
Təqva dedikdə tək libas nəzər-
də tutulmur, insanın gözü, qu-
lağı, nəfsi, qəlbi təqvalı olmalı-
dır. “Bax belə! Hər kim Allahın 
ayinlərinə hörmət etsə, (bilsin 
ki,) bu, qəlblərin təqvasından-
dır”. (Həcc surəsi, 32-ci ayə). 
Oruc tutan adam öz nəfsinin 
zəncirini qıraraq, Allahın ipinə 
sarılır və bununla da ictimai bir 
varlıq olduğunu hiss edir. Oruc 
öz nəfsinə sahib çıxmaq, aclıq və 
susuzluğun törətdiyi  çətinliyə 
dözmək tərbiyəsini verir. Nəfs 
isə insanı eqoistləşdirib təkəb-
bürlü edərək təkliyə aparır.
Lakin elə insanlar da var ki,  
oruc tutur, aclığa və susuzluğa 
səbir edir, amma söyüş söyür, 
yalan danışır, lənət edir, göstə-
riş üçün namaz qılır, gündüzlə-
ri oruc tutur, amma təklikdə öz 
şeytanı ilə qalır. “Onlar mömin-
lərlə rastlaşdıqda: “Biz iman 
gətirdik!”, – deyirlər, öz şeytan-
ları ilə təklikdə qaldıqda isə: 
“Biz sizinləyik. Biz (möminlərə) 
ancaq istehza edirik!”, – deyir-
lər (Bəqərə surəsi, 14-cü ayə).
Bəziləri deyər: “Namaz qılan, 
oruc tutanam, məndə yalan, 
fitnə-fəsad olmaz”. Onda belə 
çıxır ki, insan namaz qılmasa, 
oruc tutmasa yalan, fitnə-fə-

sad edə bilər? Bunların hamısı 
gözdən pərdə asmaqdır. Lakin 
unutmayaq ki, Allah hər şeyi 
görən və biləndir. Bəzən biz 
insanların kiçik saydığı günah 
Allah dərgahında böyük olar, 
bəzən böyük saydığımız günah 
kiçik olar.
İnsanların çox az  qismi, bu 
böyük günahlardan və onların 
haram olmasından xəbərsizdir. 
Çünki onları bu əməllərdən 
çəkindirən və bu haramların 
cəzasını xəbər verən olmayıb. 
Lakin ona deyildiyi halda, 
“bu, günahdır və bunun Allah 
qarşısında cəzası var”, o yenə 
bilərəkdən davam etsə, bu insa-
nın artıq qəlbi möhürlü, qulağı 
və gözü bağlıdır. Ona desəndə, 
deməsən də nə fayda? “Şübhə-
siz ki, sən nə ölülərə (haqqı,) nə 
də üz çevirib gedən karlara ça-
ğırışı eşitdirə bilməzsən” (Rum 
surəsi, 52-ci ayə).
Oruc bir ibadətdir, oruc ibadə-
ti ilə ruzi insanın təkrar qapı-
sından içəri girər. Aclıq çəkən 
insan yoxsulun, möhtac ola-
nın vəziyyətini başa düşər və 
qənaətin mənasını daha yaxşı 
anlayar,  israfa çox yol verməz. 
Allah Rəsulunun “Qənaət bit-
məyən bir xəzinədir (Beyhaki, 
Zühd, 2/88)” sözü gərək in-
sanların qulağında sırğa olsun. 
Nemətin köhnəsinin daha çox 
qədrini bilən insan, Allaha olan 
şükrünü artırar. “Həqiqətən, is-
rafçılar şeytanların qardaşları-
dır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nan-
kordur” (İsra surəsi, 27-ci ayə). 

Oruc kimlərə fərzdir? 

Ağıllı, yetkinlik çağına çatmış 
və oruc tutmasına maneə olacaq 
bir bəhanəsi olmayan hər müsəl-
manın Ramazan ayının orucunu 
tutması fərzdir (vacibdir).

Hansı hallarda oruc 
tutulmaya bilər? 

Səfər əsnasında tutulmayan 
oruclar, daha sonra qəza edilə 
bilər. Allah Quranda “Müəyyən 
sayda olan günləri (oruc tut-
malısınız). Sizlərdən xəstə və 
ya səfərdə olanlar başqa gün-
lərdə eyni sayda (oruc tutma-
lıdırlar). Buna taqəti olmayan-
lar isə (buraxdığı hər gününün 
əvəzinə) bir kasıbı yedirtməklə 
fidyə verməlidirlər. Kim könül-
lü olaraq yaxşılıq etsə, bu, onun 
üçün daha xeyirli olar. Biləsi-
niz ki, sizə oruc tutmaq daha 
xeyirlidir” (Bəqərə surəsi, 184-
cü ayə), - deyə buyurmuşdur.

Çətin işdə işləmək 
Oruc tutduğu təqdirdə sağlam-
lığına bir zərər gələcəksə, oru-
cunu tutmaya bilər. Məsələn, 
ağır işlərdə işləmək məcburiy-
yətində olan şəxslərin oruclu 
olaraq işlədikləri halda, sağ-
lamlıqları risk altında qalacaq-
sa, Ramazan ayında tuta bilmə-
dikləri oruclarının uyğun bir 
zamanda qəzasını tutarlar.
Allah Quranda bu vəziyyəti bir 
ayəsində belə açıqlayır: “İnsan-
lara doğru yolu göstərən, bu 
yolun və (haqqı batildən) ayırd 
edənin açıq-aydın dəlilləri olan 
Quran Ramazan ayında nazil 
edilmişdir. Sizlərdən bu aya 
çatan şəxslər (həmin ayı) oruc 
tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfər-

də olanlar isə başqa günlərdə 
eyni sayda (oruc tutmalıdır.) 
Allah sizin üçün çətinlik deyil, 
asanlıq istəyir. O, (istəyir ki,) 
siz müddəti (buraxdığınız gün-
lərin orucunu) tamamlayasınız 
və sizi doğru yola yönəltdiyinə 
görə Onu uca tutasınız. Bəlkə 
şükür edəsiniz  (Bəqərə surəsi, 
185-ci ayə).

Xəstəlik və yaşlılıq
“Oruc tutmağa taqəti olma-
yanlar isə bir yoxsulu doyura-
caq qədər fidyə verməlidirlər”. 
Bəqərə surəsinin 184-cü ayə-
sində bu şəkildə Oruc tutmağa 
gücü çatmayanların fidyə ver-
mələri Allahın hökmüdür. 
İnsan xəstə olduğu halda oruc 
tutarsa və xəstəliyinin daha da 
şiddətlənməsi ona  narahatlıq 
verərsə, Ramazan ayında oruc 
tutmayıb, sağaldıqdan sonra 
Orucun qəzasını tuta bilər. La-
kin ömürünün axırına kimi bu 
xəstəliklə yaşayacaqsa, o za-
man əgər maddi imkanı buna 
yol verərsə, bir yetimi doyuz-
durması müstəhəbdir. 
Hamiləlik və uşaq əmizdirmə: 
Dünyaya sağlam körpə gətir-
mək baxımından hamilə qadın-
ların qida maddələrinə xüsusi 
ehtiyacı var. Bu səbəbdən onlar 
oruc tutmaya bilərlər. Uşağını 
öz südü ilə bəsləyən qadın, sü-
dünün kəsilməsi və uşaqlarının 
zərər görə biləcəyi vəziyyətlər-
də oruc tutmaya bilər.

Fidyə nədir? 
Bəzi qüsurların işlənməsi halın-
da ödənilən dini-maliyyə öhdə-
çilikdir. Qocalıq və şəfa ümidi 

olmayan bir xəstəlik səbəbin-
dən oruc tuta bilməyən kimsə 
qəza orucunu yerinə yetirə bil-
mədiyi halda, hər günə qarşılıq 
bir fidyə ödəyər. “Oruc tutmağa 
güc çatdıra bilməyənlər bir ka-
sıb doyumu qədər fidyə ödəyər” 
(Bəqərə surəsi, 184-cü ayə).

Fidyə miqdarı nə 
qədər olmalıdır? 

Bir yoxsulu doyuracaq qədər 
fidyə miqdarı buğdadan yarım 
“sa”, arpa, xurma və ya quru 
üzümdən bir “sa”dır. Bir “sa” 
3,333 kiloqrama bərabərdir. 
Günümüzdə arpanın qiyməti 
çox olmasa da, quru üzümün, 
kişmiş və xurmanın dəyərinə 
görə hesab aparıla bilər. Onu 
da vurğulamaq lazımdır ki, bir 
yoxsulu bir gün ərzində doyu-
ra biləcək ərzaq və ya nağd pul  
cəmiyyətimizin sosial-iqtisadi 
durumu nəzərə alınaraq, ən az 
miqdarda  müəyyən edilməli-
dir.  Bundan çox miqdarda fid-
yə verilməsi isə şəxsin  imka-
nına və gəlirinə bağlıdır ki, bu 
mənada o, tam  sərbəstdir. 

Oruc kəffarəsi 
nə deməkdir?

Ramazan orucunun bəhanəsiz 
olaraq pozulması vəziyyətində 
həm kəffarə, həm də pozulan 
orucun qəza edilməsi lazımdır.
Oruc kəffarəsi iki qəməri ay və 
ya 60 gün ara vermədən oruc 
tutmaqdır. Buna gücü çatma-
yan, 60 kasıbı bir gün ya da bir 
kasıbı 60 gün doyurar.
Allahın əmri və Qurani-Kə-
rimdə qeyd etdiyi qadağalar, 
əlbəttə ki, biz insanların yax-
şılığı üçündür. Allahın əmr et-
diyi əməllərdə qullar üçün çox 
böyük faydalar, qadağan etdi-
yi əməllərdə isə insana böyük 
zərər gətirəcək həqiqətlər var-
dır. Ramazan ayı ümidsiz in-
sanların bağışlanma ümidlərini 
cücərdən bir aydır. Oruc səbri, 
gələcək çətinliklərə qarşı daya-
nıqlı olmağı öyrədən bir müəl-
limdir. Allah tutulan orucları-
nızı və pak niyyətlərinizi qəbul 
etsin. İnşaAllah!

N. Lamiyə

Uca Allah Quran ayəsində oruc tut-
maqla bağlı belə buyurur: “Ey iman 
gəti rən lər! Oruc tutmaq sizdən əvvəl-
ki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə 
də vacib edildi ki, siz pis əməllərdən 
çəkinəsiniz!” (“Bəqərə” surəsi, 183-cü 
ayə).

İSLAMDA ORUC
İslamda ilin ayları arasında Rama-
zan ayı ən şəfaqətli və ən müqəddəs 
ay hesab edilir. Onu məcazi məna-

da “on bir ayın sultanı” da adlandı-
rırlar. Orucluq hicrinin ikinci ilində 
Məhəmməd peyğəmbər tərəfindən 
Mədinədə bu məqsəd üçün Ramazan 
ayı təyin olunandan öz tarixini baş-
layır. Məhz Ramazan ayının axırın-
cı on gecələrinin birində Quran nazil 
edilmişdir. Deyilənə görə bu, həmin 
ayın ya 22-dən 23-nə, ya da 26-dan 27-
nə keçən gecə baş vermişdir. Bu gecə 
“leylət al-Qadr” – qüdrətli, əzəmətli 
gecə adlanır. Quranda bu gecə haqda 
belə yazılır: “Qədr gecəsi min aydan 
daha xeyirlidir! O gecə mələklər və 
ruh Rəbbinin izni ilə hər bir işdən 
dolayı yerə enərlər. O gecə dan yeri 

sökülənə kimi salamatlıqdır!” (Qədr 
surəsi, 3-5-ci ayələr) 

YƏHUDİLİKDƏ ORUC
Yəhudilik Hz.Musa tərəfindən əmr 
edilən “Kəffarə” orucunu əsas qəbul 
edir. Yəhudilər, xüsusilə də Yom Kip-
purdan əvvəl oruc tuturlar. “Kəffarə” 
adlandırılan oruc məcburidir.
Yəhudilikdə oruc üfüqün çıxmasın-
dan ilk ulduzun görünməsinə kimi 
davam edir. Kəffarə günü orucu ilə 
avqust ayının 9-na düşən oruclar bir 
axşamdan sabahkı axşama kimi da-
vam edir. Yəhudilərin müqəddəs ki-
tablarında oruc nəfslərin alçaldılma-
sı, ona əzab verilməsi kimi ifadə edir 
(“Levililər”, XVI/29-31; XXIV/26-28; 
“Sayılar”, XXIX/7).
Avqust ayının ilk doqquz günü ilə iyul 
ayının 17-si və avqustun 10-u arasın-
dakı bəzi günlər ancaq ət yemək və 
içki içmək qadağan olunur. 

XRİSTİANLıQDA ORUC
Xristianlıqda oruc müxtəlif dəyişiklik-
lərə məruz qalıb. Hz.İsanın dövründə 
və xristianlığın ilk dövrlərində oruc 
çox təqdir edilən bir ibadət idi.
Yuxarıda “Bəqərə” surəsində qeyd 

edilən ayədə İslamdan əvvəlki üm-
mətlərə də orucun fərz edildiyi bil-
dirilir. Ancaq bu orucun mahiyyəti 
və şərtləri haqqında dəqiq məlumata 
malik deyilik. Hz.İsanın orucla bağlı 
hökmlər qoymadığını, özündən sonra 
bəzi əsaslar bildirdiyi və bu məsələdə 
kilsəyə sərbəstlik verdiyi qeyd edilir. 
Xristianlıqda orucun müxtəlif ölkələrə 
görə dəyişən hökmləri və ənənələri 
var. Bəziləri yumurta və meyvə ye-
mək dən kənarlaşır, bəziləri ancaq 
quru çörək yeyir, bəziləri də bunla-
rın heç birini yemir. Bəziləri də ancaq 
göyərti yeyərək oruc tuturlar.

HİNDUİZMDƏ ORUC
Hinduizmdə nəfsin təmiziliyi üçün 
ilin müəyyən günlərində və bayram-
larda oruc tutulur. Hinduizmin mən-
sublarının dua və ibadətlə keçirdikləri 
xüsusi günləri var. Bu günlərdə əksər 
insanlar yemək yeməz, bütün gecə 
müqəddəs kitabını oxuyaraq və tanrını 
düşünərək vaxtlarını keçirərlər. Onlar-
da oruc çox qida qəbul etməmək tər-
zindədir. Bu, bir növ pəhrizdir və bu 
bütün hindust qruplarda geniş yayılıb.
Bəzi günlərdə ancaq qadınlar oruc tu-
tur və “Tanrının qadınlıq sifətlərinin 

təcəllahı” olan tanrıçaya dua edirlər. 
Bu günlərə xüsusi əhəmiyyət verdik-
ləri üçün “Əhd” adlandırırlar. Bu gün-
lər nəfslərini təmizləməyə ayrılmış 
günlərdir. Məqsədləri də mənəvi bir 
qida ilə ruhu qidalandırmaqdır.
Quran bu ümmətlərin hansı ümmətlər 
olduğunu dəqiq şəkildə qeyd etmə-
mişdir. Hal-hazırda yəhudi və xristi-
anların əllərində olan Tövrat və İncilə 
nəzər salsaq, burada bu iki dinə mən-
sub olan insanlara orucun vacib edil-
miş olduğu görünmür. Sadəcə bu iki 
kitabda bəzi ifadələr vardır ki, orucu 
tərifləyir və onu əzəmətli sayır. Hazır-
da yəhudi və xristianlar ildə bir neçə 
gün müxtəlif formalarda oruc tutur-
lar: ya ət yeməkdən, ya süd içməkdən, 
ya da mütləq şəkildə yeyib-içməkdən 
özlərini çəkindirirlər.
Qurani-Kərimdə Zəkəriyyənin, Mər-
yəmin oruc tutmasından söz açılır. 
Qurandan sair yerlərdə dinsiz qövmlə-
rin də oruc tutması qeyd olunmuşdur. 
Belə ki, qədim misirlilər, yunanlar, 
rumlular, hətta bütpərəst hindlilər belə, 
özünəməxsus oruc tutmuşlar. Beləlik-
lə düşünmək olar ki, Adəm övladının 
fitrəti oruc tutmağa hökm vermişdir.

Çünki digər canlılardan fərqli olaraq, 
insanlar öz duyğularına məhdudiyyət 
qoymur, yaxşılıq və pisliklərin sərhə-
di bilinmir. Bu dünya insanlar üçün 
imtahan dünyasıdır. Hislərin mənəvi 
tərəqqi və ya tənəzzül etməsi üçün ira-
də azadlığı verilmişdir. Mahiyyət eti-
barilə insan mələklərdən üstün məqa-
ma yüksələ də bilər, heyvanlardan 
aşağı səviyyəyə də yuvarlana  bilər.
Bu mənada İslami əsaslar iradəyə 
məhdudiyyət qoyaraq qabiliyyətlərin 
müsbət istiqamətdə inkişaf etdirilmə-
sini məqsəd seçmişdir. Nəfsin və pis 
niyyətlərin bu şəkildə müəyyən çərçi-
vəyə salınması labüddür. 

Hazırladı: L.Nəbiyeva

“Allah Mələklərə təkcə ağıl 
verib, şəhvət hissi verməyib. 
Heyvanlarda isə şəhvət var, 
ağıl yoxdu. Lakin insana 
həm ağıl, həm də şəhvət his-
si verilib. İnsan öz şəhvətini 
ağlına tabe etsə, mələklər-
dən yüksəyə qalxar. Yox əgər 
ağlını öz istəklərinə tabe 
etsə, heyvanlardan da alçaq 
səviyyəyə enər“.

Hz.ƏLİ
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Azərbaycan xalqını 
Ramazan bayramı

münasibətilə 
səmimi qəlbdən

təbrik edir.

Qaz İxrac İdarəsi

İslam dövlətlərinin görkəmli 
nümayəndəsi, İslam ənənələ-
rinin, milli-mənəvi dəyərləri-
mizin qorunmasına öz layiqli 
töhfələrini verən, başçılıq etdi-
yi strukturun inkişafı üçün yo-
rulmaz və məhsuldar fəaliyyət 
göstərən görkəmli ziyalı, çox 
dəyərli və qayğıkeş Vətən oğlu 
Hacı Allahşükür Paşazadənin 
70 yaşı tamam olur. 
Şeyx ağsaqqal deməkdir,başçı 
deməkdir. Şeyxülislam – İsla-
mın Şeyxi, seçilmişlərin seçil-
mişidir. Azərbaycan tarixində 
Şeyx Cüneyd, Şeyx Üveys, 
Şeyx Cəbrayıl, Şeyx Səfiəddin, 
Şeyx Heydər, Şeyx Bəhaüddin, 
Şeyx İbrahim kimi görkəmli 
şəxslər olmuşdur. Azərbaycan-
da “ağsaqqal” adı çox-çox qə-
dimlərdən yüksək tutulub, ağ-
saqqala həmişə sonsuz ehtiram 
və hörmət olub. Ağsaqqal sözü 
həmişə haqq yolunda baş məs-
ləhətçi olub. Ağsaqqal sözü, ağ-
saqqal məsləhəti olub ki, din-
sizləri də imana gətirib. Sonsuz 
hörmət sahibi olan Şeyxülislam 
Hacı Allahşükür Paşazadə də 
belə ağsaqqallardandır.
Hacı Allahşükürün Şeyxülis-
lam seçilməsindən düz 40 il ke-
çir. Onu illərdir ki, tanıyıram. 
İlk növbədə, bir din xadimi, ta-
rixçi, ilahiyyatçı alim, nəhayət, 
bir insan kimi. Allahşükür Pa-
şazadə bütov adamdır, az da-
nışır, amma hər dediyi sözün 
sahibidir. Müdrik insandır, 
öyrənən və öyrədəndir. Sözün 
əsl mənasında, Allah adamı-
dır. Bütün qəlbi ilə İslam dininə 
bağlı adamdır. Şeyx ensiklope-
dik məlumata malikdir. Dərin 
məntiqi var, hazırcavabdır. Son 
dərəcə sadədir. Sanki, bir baxış-
la insanın ürəyini oxuyur.
Yəqin ki, əfsanələşmiş pak hiss-
lər oyadan, eşidənləri müqəd-
dəsliyə çağıran bu dərin köklər 
Allahşükür Paşazadənin ömür 
yolunun səmtini də müəyyən 
etmişdir. O, paklığa aparan 
yolu seçmişdir. Buxarada, Daş-
kənddə dini təhsil almış, ərəb 
dilini öyrənmiş, İslam dinindən 
nurlanmışdır.Elə bu islami nur 
Allahşükür Paşazadəni həm 
ölkə içərisində, həm də onun 
hüdudlarından çox-çox uzaq-
larda şöhrətləndirmiş, 1980-ci 
ildə o Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin sədri – Şeyxülislam 
seçilmişdir.
Azərbaycanda əvvəllər də hör-
mət və izzət sahibi din xadimlə-
ri olmuşdur. Onlardan Axund 
Mirzə Əbu Turab Axundzadə-
ni, Mir Məhəmməd Kərim Mir-
zəcəfərzadəni, Axund Molla 
Ruhullanı və Axund Molla Ağa 

Əlizadəni xatırlamamaq müm-
kün deyil. Xalq yazıçısı Qıl-
man Musayev yazır ki, Axund 
Mirzə Əbu Turab dini təhsili-
ni Mədinə şəhərində almışdır. 
Axund Mir Məhəmməd Kərim 
Mircəfərzadə Qurani-Kərimin 
üç cildlik təfsirini vermişdir. 
Axund Molla Ruhulla Məm-
mədzadə Qəzvində oxumuş-
dur. Axund Molla Ağa Əlizadə 
isə Nəcəfül-əşrəf universitetini 
bitirmişdir. Axund Molla Ağa 
Əlizadə iki dəfə Şeyxulislam 
seçilmişdir. Qılman müəllim 
razılıqla yazır ki, bu ləyaqətli 
ruhani rəhbərlərin Azərbaycan 
xalqının mənəvi kamilliyində 
xidmətləri böyükdür.
Hacı Allahşükür Paşazadə on 
ikinci Şeyxülislamdır. On iki 
– müqəddəs rəqəmdir. On iki 
– ayların sayıdır, on iki – saat 
rəqəmlərinin sayıdır. Nəhayət, 
on iki – imamların sayıdır.
Şeyxülislam Allahşükür Paşa-
zadə dünya şöhrəti qazanmış 
din xadimlərimizdəndir. O öz 
savadı, dünyagörüşü, insan-
sevərliyi, tolerant siyasəti ilə 
hər yerdə sonsuz rəğbətlə qar-
şılanır.
Şəxsən mən Şeyximizi ən cə-
sarətli, haqq işi uğrunda hər 
cür fədakarlığa hazır bir insan 
kimi tanıyıram.
Hələ 1984-cü ildə mən Mərkə-
zi Komitənin şöbə müdiri, 
Azərbaycan SSR nümayəndə 
heyətinin rəhbəri kimi, Şeyxü-
lislam Allahşükür Paşazadə 
isə SSRİ nümayəndə heyəti-
nin tərkibində “Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri”ndə iş-
tirak etmək üçün Fransaya 
gəlmişdik. Strasburq (Fran-
sa) Universitetində keçirilən 
kollokviumda iştirak edirdik. 
Həmin kollokviumda mən bir 
vaxtlar Bakıdan köçüb getmiş 
mühacir S.Afanasyansın mə-
ruzəsindən sonra çıxış etməli 
oldum. O, ağına-bozuna bax-
madan DQMV-də və Naxçı-
van Muxtar Respublikasında 
demoqrafik vəziyyəti kobud-
casına, təhrif olunmuş şəkil-
də təqdim edir, sübut etməyə 
çalışırdı ki, Azərbaycan döv-
lətinin siyasəti erməniləri bu 
respublikadan sıxışdırmağa 
yönəldilib. Mənim söylədiyim 
dəlillər və faktlar auditoriyanın 
reaksiyasına və kollokviumda 
iştirak edən həmyerlilərimizin 
(o cümlədən, yazıçı Anarın, 
professorlar Yaqub Məmmədo-
vun, Teymur Vəliyevin, Həmid 
Əliyevin, Şeyxülislam Allahşü-
kür Paşazadənin) təəssüratına 
görə o qədər inandırıcı idi ki, 
pərt olmuş S.Afanasyans özün-

də cəsarət tapıb, tam informasi-
yaya malik olmadığını bəhanə 
gətirərək bizdən üzr istəməli 
oldu...
Məlumdur ki Azərbaycanın 
istiqlal yolu çox çətin və qan-
lı-qadalı olmuşdur. “20 yanvar” 
Azərbaycan təqviminə matəm 
günü kimi düşmüşdür.
1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi 
azğın Qorbaçovdan əmr alan 
Sovet ordusu hissələri silah-
sız xalqımıza divan tutanda, 
bu dəhşətli faciə ilə əlaqədar 
ilk etiraz səsini ucaldanlardan 
biri ŞeyxülislamHacı Allahşü-
kür Paşazadə oldu. Əli qana 
batmış M.Qorbaçova ünvan-
ladığı qəzəbli məktubunda 
Şeyxülislamyazmışdı: “Azər-
baycan xalqı ilə silah gücü 
ilə danışmaq olmaz”. Böyük 
vətəndaş cəsarəti ilə deyilmiş 
bu öldürücü kəlam o vaxt ge-
niş əks-səda vermişdi... 
Həqiqətdə də, Azərbaycan xalqı 
20 Yanvar faciəsindən sınmadı. 
Xalqın qəzəbi daha da alovlan-
dı, gecə gülləbaran edilən xalq 
səhər küçələri bağlamış zəhm-
li tanklardan belə çəkinmədi. 
O gecə şəhid olmuşların dəfni 
görünməmiş bir etiraz nüma-
yişinə çevrildi. Azadlıq mey-
danına yığılanların sayı milyo-
nu ötmüşdü. Millət ağsaqqalı 
ŞeyxülislamAllahşükür Paşa-
zadə dəfn izdihamının önündə 
gedirdi.
Yenə təkrar edirəm, bu, qey-
ri-adi bir dəfn idi. Bütün gə-
milər səs-səsə vermişdi. Bü-
tün şəhərin qəzəbi, nifrəti bir 
yumruq kimi düyünlənmişdi. 
Təsəvvür etmək çətindir ki, 
Sovetlərin hansısa bir respub-
likasında xalq qəzəbinin belə 
güclü nümayişi ola bilərdi. 
Azadlıq meydanından başla-
yan qəm karvanı Dağüstü par-
kadək uzanırdı. Bütün küçələr 
və meydanlar, hətta ağaclar da 
qırmızı qərənfilə bürünmüşdü.
Allah yolunda, haqq yolunda 
şəhid olanlar, həqiqətən də, 
ölümsüzlüyə qovuşurmuş...
Heç bir il də keçmədi ki, 
M.Qorbaçov rüsvayçılıqla iste-
faya göndərildi. 1991-ci ilin 18 
oktyabrında Ali Sovet Azərbay-
can Respublikasının müstəqil-
lik aktını təntənə ilə qeyd etdi. 
Həmin tarixi gündə hamı kimi 
Şeyx ilə mən də bir-birimizi 
təbrik etmişik.
Şeyxülislam Hacı Allahşükür 
Paşazadə yüksək mədəniyyət 
sahibidir. Planetimizin çox 
ölkəsində dini görüşlər ara-
sında dözümsüzlüyün hökm 
sürdüyü, qonşu Ermənistan-
da dini düşmənçiliyin təb-
liğ edildiyi bir vaxtda məhz 
Şeyxülislam Hacı Allahşükür 
Paşazadənin  titanik fəaliyyəti 
Azərbaycanda əsl dini qardaş-
lıq ab-havası yaranmasında 
müstəsna rol oynamışdı.
Ateizmin cövlan etdiyi sovet 
quruluşunda Moskvanın təz-
yiqi ilə din xadimlərinin nələr 
çəkdiyi çoxlarına bəllidir. Hər 
bir ideoloji müşavirədə din üzə-
rinə hücumlar təşkil edilirdi. 
Otuz yeddinci il qurbanlarının 
siyahısı din xadimlərinin adları 
ilə də zəngin idi. Elə şərait ya-
ranmışdı ki, hüzn yerinə və qə-

bir üstünə molla da çağırmaq 
olmurdu. Pir üstündə maşınla-
rın nömrələri yazılırdı. Savadlı 
mollaların sayı, demək olar ki, 
sıfıra enmişdi. İslam dünyasına 
edilən təzyiqləri yalnız ulu ön-
dər Heydər Əliyevlə və sonra-
dan onun davamçısı, ölkə baş-
çısı İlham Əliyevlə birləşərək 
dəf etmək mümkün oldu. 
Mənəviyyatın və tarixin yadi-
garı olan məscidlər, türbələr 
və dünya övliya ocaqları təmir 
və bərpa edildi, yeni məscidlər, 
mədrəsələr açıldı. Azərbaycan 
üçün ali təhsilli dini kadrlar ha-
zırlayan Bakı İslam Universiteti 
möhtərəm şeyximizin təşəbbü-
sü və tükənməz fəaliyyəti sayə-
sində yaradılmışdır.
Belə bir vaxtda Qafqaz Müsəl-
manları İdarəsinin sədri se-
çilən Allahşükür Paşazadənin 
çoxsahəli fəaliyyəti üçün geniş 
meydan açıldı. O, dini-mənəvi 
dəyərlərin təbliğ və təlimi üçün 
hər şeyi yenidən, amma köklü 
başladı. Din sahəsində əsaslı 
maariflənmə işləri aparıldı.
1997-ci ildə Qafqaz Müsəl-
manları İdarəsinin nəzdində 
Elmi-Dini Şuranın təşkil edil-
məsi də Hacı Allahşükür Paşa-
zadənin adı ilə bağlıdır. Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsi şeyximi-
zin səmərəli təşkilatçılıq fəa-
liyyəti nəticəsində geniş təsir 

dairəsinə malik və İslam dün-
yasında böyük hörmət sahibi 
olan bir təşkilata çevrilmişdir.
Hacı Allahşükür Paşazadə 
elmi qəlbən sevən alim, ziyalı, 
dini-mənəvi dəyərləri təbliğ 
edən qiymətli əsərlərin müəl-
lifidir. Qurani-Kərimin tər-
cüməsi çox çətin və məsuliy-
yətli işdir. Məhz Şeyxülislam 
Hacı Allahşükür Paşazadənin 
təşəbbüsü və dəstəyi sayəsin-
də Qurani-Kərim Azərbaycan 
dilinə mükəmməl tərcümə 
edilərək xalqın istifadəsinə 
verilmişdir. Heç şübhəsiz, bu 
mübarək iş gələcəkdə də da-
vam etdiriləcəkdir.
Elmə və dinə bağlılığının nəti-
cəsidir ki, Şeyxülislam HacıAl-
lahşükür Paşazadə uzun müd-
dət gərgin əmək sərf etdikdən 
sonra - 1991-ci ildə Bakı İslam 
İnstitutunun açılmasına nail 
olmuşdur. Bu ali təhsil ocağı 
1997-ci ildə universitet statusu 
almışdır. 
Yetmiş illik sovet dövrünün 
ateist tərbiyəsi, hədə-qorxu is-
lam dininə az ziyan vurmadı, 
40 il elə də uzun vaxt deyil. Və 
nəzərə alaq ki, dağıtmaq asan, 
qurmaqsa çətindir. İblis əmə-
li ilə dağılanı qurmaq çox-çox 
müşküldür. Məhz Şeyxülislam 
Hacı Allahşükür Paşazadənin 
uzaqgörənliyi, müdrikliyi sayə-

sindədir ki, bu gün, xüsusən, 
gənclər islam dininə böyük 
məhəbbətlə bağlanmağa baş-
lamışlar. Hazırda onu bütün 
İslam dünyası tanıyır və rəğbət 
bəsləyir. Şeyxülislam region-
da sülhün qorunub saxlanma-
sı üçün bu gün də var-qüvvəsi 
ilə çalışır. Onun dövlət başçısı, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevlə yaxın 
dostluğu da regionda bərqərar 
olmuş sülhün və sabitliyin qo-
runmasına xidmət edir.
İslam dininə bağlanmaq 
isə mənəvi köklərə bağlan-
maq deməkdir. İslam dininə 
bağlanmaq əsl vətənpərvər-
lik məktəbidir. Şeyxülislam 
Hacı Allahşükür Paşazadə bu 
yolun örnək olan görkəmli 
nüməyəndəsidir. 
Ən yaxşı alim öyrənib, öy-
rədən insandır. Möhtərəm 
Şeyximiz məhz belə nəcib in-
sandır. 
Mən Hacı Allahşükür Paşa-
zadəyə möhkəm cansağlığı, 
sevinc dolu illər, gərgin və 
səmərəli fəaliyyətində uğurlar 
diləyirəm. Onun Şeyxülislam 
seçilməsinin 40 illiyi münasi-
bətilə bütün xalqımızı ürəkdən 
təbrik edirəm. 

Akademik 
Ziyad Səmədzadə
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24-25 may tarixlərində Həştərxan-
da “Xəzər rəqəmsal iqtisadiyyat 
dövründə” Beynəlxalq elmi-prak-
tik forum keçirilmişdir. Forumda 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-
versitetinin – UNEC-in profes-
soru, Elmi fəaliyyətin təşkili və 
idarə olunması departamentinin 
direktoru Zahid Fərrux oğlu Məm-
mədov da iştirak etmişdir. Biz də 
“İqtisadiyyat” qəzeti olaraq Za-
hid müəllimlə görüşüb, təəssürat-
larını bölüşdük, forum haqqında, 
onun əsas mövzusu, müzakirə olu-
nan məsələlərlə bağlı söhbət etdik. 
Həmin müsahibəni oxucularımıza 
təqdim edirik.
- Zahid müəllim, bildiyimiz 
kimi, bu yaxınlarda Həştərxanda 
2 gün davam edən forumda işti-
rak etdiniz. İstərdik həmin forum 
haqqında oxucularımızı da məlu-
matlandırasınız, təəssüratlarınızı 
bölüşəsiniz.  
-   Bəli, biz bu yaxınlarda Həştər-
xanda olduq və orada bizi çox 
yüksək səviyyədə qarşıladılar. 
Moskva Beynəlxalq Hüquq İns-
titutunun və Həştərxan  Dövlət 
Universitetinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbirdə əsas mövzu 
rəqəmsal iqtisadiyyatda Xəzər də-
nizinin rolu ilə əlaqədar idi. Ora-
da Həştərxanın dövlət rəsmiləri, 
Azərbaycan başda olmaqla Rusi-
ya, Qazaxıstan, Türkmənistan və 
İran – 5 ölkə, həmçinin Xəzərə ma-
raq göstərən və Xəzər mövzusun-
da tədqiqat işləri həyata keçirən  
elm xadimləri iştirak edirdilər.  
Forumda xüsusi olaraq rəqəmsal 
iqtisadiyyatda təhsil, elm, biznes, 
Xəzəryanı ölkələrin rəqəmsal iq-
tisadiyyatı çərçivəsində trans-sər-
həd əlaqələri kimi məsələlər əsas 
müzakirə mövzusu idi. 
Forumda mənimlə bərabər 
UNEC-in İKT və rəqəmsal iqti-
sadiyyat kafedrasının müdiri, 
akademik Əli Abbasov da iştirak 
edirdi. O, “Bir Kəmər Bir Yol” 
təşəbbüsü üzrə rəqəmsal iqtisa-
diyyatın inkişafı və perspektivləri 
mövzusunda plenar iclasda çıxış 
etdi və Azərbaycanda rəqəmsal 
iqtisadiyyatın sürətli inkişafın-
dan, ölkədə və regionda rəqəm-
sal transformasiya prosesinin və 
bu istiqamətdə elmi-texniki tə-
dqiqatların aparılmasında Azər-
baycanın rəqəmsal potensialın-
dan danışdı. Onun plenar iclasda 
məruzəsi forum iştirakçılarının 
ciddi marağına səbəb oldu. 
Tədbirdən öncə isə Həştərxan 
Dövlət Universitetinin rektoru 
Konstantin Markelovla da bizim 
görüşümüz oldu. Biz ona bəzi tək-
liflərimizi bildirdik və bu təkliflər 
çox böyük razılıqla qarşılandı.

- Təkliflər əsas olaraq nədən 
ibarət idi?
-  Bizim əsas təklifimiz Xəzəyanı 
ölkələrin iqtisadiyyatı mövzusun-
da jurnalın nəşri ilə əlaqədar idi. 
Bu təklif UNEC-in rektoru Ədalət 
Muradov tərəfindən irəli sürül-
müşdü və Konstantin Markelov 
tərəfindən də dəstəkləndi. O, bu-
nun çox gözəl bir təklif olduğunu 
qeyd etdi. Hətta jurnal barədə tək-
lifi hörmətli Markelov K.A. ple-
nar iclasda da səsləndirdi və qeyd 
olundu ki, jurnalın beynəlxalq 
elmimetrik bazalara daxil olması 
ilə bağlı da ciddi işlər görüləcək-
dir. Onlar bizə çox ciddi dəstək 
verəcəklərini də bildirdilər. Çünki 
Xəzəryanı ölkələrin iqtisadiyyatı 
ilə əlaqədar ixtisaslaşmış jurnal 
tapmaq bir qədər çətindir. Burada 
Xəzərlə əlaqədar bütün məsələlər 
öz əksini tapacaqdır. 
Digər bir təklif isə növbəti foru-
mun Azərbaycanda keçirilməsi 
ilə əlaqədar idi. Bu təklifdə UNEC 
rektoru Ədalət müəllim tərəfindən 
irəli sürülmüşdü.  Mən bununla 
əlaqədar Astraxan-24 televiziya-
sında da çıxış etdim, fikirlərimi 
geniş şəkildə bildirdim. 
- Qeyd etdiyiniz jurnalın nəşri, 
təşkilati işləri nə zamana plan-
laşdırılır və əsasən hansı dillərdə 
nəşr olunması nəzərdə tutulur?
- Jurnalla əlaqədar müvafiq texni-
ki-təşkilati işlərə yaxın zamanlar-
da başlanılacaq. Hazırda biz bu-
nunla bağlı Elmi Şuranın təsdiqini 
gözləyirik.  Şuranın təsdiqindən 
sonra isə qısa müddətdə redaksi-
ya heyəti təşkil olunacaq. Redak-
siya heyətinə İtaliyadan alimlərin 
də cəlb olunması nəzərdə tutulur. 
Jurnalla bağlı Clarivate Analytics 
şirkəti ilə də müvafiq danışıqlar 
aparılır (14 iyul 2017-ci il tarixində 
“Universitetlərdə elmi fəaliyyətin 

müasir idarəetmə modeli” möv-
zusunda UNEC-də keçirilən bey-
nəlxalq elmi-praktik konfrans çər-
çivəsində).   
Jurnalın nəşri 3 dildə nəzərdə tu-
tulur: Azərbaycan, rus və ingilis. 
Jurnalın əsas təsisçisi UNEC oldu-
ğundan Azərbaycan dili mütləq 
şəkildə jurnalda öz əksini tapacaq. 
Lakin Xəzəryanı ölkələr dedik-
də, Qazaxıstan, Türkmənistan və 
İranın da buraya daxil olduğunu 
nəzərə alsaq, türk dili də ora əlavə 
oluna bilər. Çünki bu ölkələrdə 
türkdilli çoxsaylı tədqiqatçılar var. 
Bu məsələlər ətraflı müzakirə olu-
nacaq. Qeyd etdiyim əsas 3, yaxud 
4 dildən istifadə ediləcək. Mən ina-
nıram ki, yaxın müddətdə jurnal öz 
sözünü deyəcək. Arzumuz odur ki, 
bu jurnal iş adamlarına, elm xadim-
lərinə, hökumət nümayəndələrinə 
gələcək fəaliyyətlərində köməkçi 
olsun, istiqamət verə bilsin. 
- Bayaq qeyd etdiniz ki, növbəti 
forumun ölkəmizdə keçirilmə-
si təklif olundu və dəstəkləndi. 
İstərdik bu barədə bir qədər mə-
lumat verəsiniz.  
- Bəli. Biz artıq növbəti forumun 
Azərbaycanda keçirilməsinə ha-
zırlaşırıq. Hətta biz yalnız Xəzər-
yanı deyil, Qara Dəniz İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatına daxil olan 
ölkələri də bura daxil etməyi dü-
şünürük. Forumun növbəti ilin 
may ayında ölkəmizdə keçirilməsi 
planlaşdırılır. Xəzəryanı ölkələr-
də fəaliyyət göstərən şirkətlər də 
bu işdə bizə dəstək göstərəcək-
lər. Bu forum həm biznes fəaliy-
yətinə, həm də elmi-tədqiqatlara 
çox kömək edəcək. Onu da qeyd 
edim ki, Həştərxan Dövlət Univer-
sitetinin Xəzərlə bağlı tədqiqat iş-
ləri sahəsində 6-ya yaxın mərkəzi 
mövcuddur. Orada çox güclü tə-
dqiqatçılar var, o cümlədən ADU-

nun professoru, Xəzər mövzusun-
da nüfuzlu tədqiqatçı Usmanov 
R.X. bizimlə əməkdaşlıq edəcək. 
İnanıram ki, bizdə  də bu sahədə 
çoxsaylı elmi-tədqiqatlara imza 
atılacaq.
- Təbii ki, bu sahədə birgə el-
mi-tədqiqatların aparılması hər 
iki ölkə üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyan məsələlərdəndir. Bəs, bu 
məsələ ilə bağlı forumda hansısa 
təkliflər, yaxud fikirlər səsləndi-
rildimi?
- Əlbəttə. İlk olaraq qeyd edim ki, 
Həştərxanda Azərbaycana qarşı fi-
kirlər çox yüksəkdir. Orada Azər-
baycan biznesi çox yüksək səviy-
yədə inkişaf edib. Azərbaycan və 
Həştərxan arasında böyük müqa-
vilələrə əsaslanan xüsusi əlaqələr 
mövcuddur. Xüsusilə cənab Prezi-
dent İlham Əliyevin Həştərxan Döv-
lət Universitetinin fəxri professoru 
olması ölkəmizə qarşı formalaşan 
müsbət fikirlərin əsasında dayanır. 
Bu, bizim üçün də böyük sevinc və 
fəxrdir. Prezident İlham Əliyevin bu 
sahədə fəaliyyəti də forumda xüsusi 
olaraq vurğulandı.
Onu da qeyd edim ki, Həştərxan 
Dövlət Universitetində 500-dən 
çox azərbaycanlı oxuyur, azərbay-
canlıların orada böyük fəaliyyəti 
var. Xüsusilə Həştərxanda Hey-
dər Əliyev Fondunun fəaliyyəti 
təqdirəlayiqdir. Fond tərəfindən 
burada məktəb və bağça tikilib 
istifadəyə verilib. Orada Azərbay-
can dili üzrə tədqiqat mərkəzi də 
fəaliyyət göstərir. Sevindirici hal-
dır ki, Həştərxanda Nəsiminin 650 
illiyinə həsr olunmuş tədbirin ke-
çirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 
- Xəzəryanı ölkələr, ümumiyyətlə 
isə Xəzərlə bağlı UNEC çərçivə-
sində tədqiqatların ha zırki səviy-
yəsi ilə bağlı nə de yə bilərisiniz? 
- Tək UNEC yox, ümumiyyətlə 

ölkəmizdə bu sahədə tədqiqat-
lar ayrı-ayrılıqda var, lakin bü-
töv, sistematik şəkildə tədqiqat, 
demək olar ki, yoxdur. Buna görə 
də hazırda UNEC-də Xəzər Araş-
dırmaları Mərkəzinin yaradılması 
üzərində çalışmalar gedir. Buraya 
Xəzərlə əlaqədar ciddi tədqiqat-
çılar dəvət olunacaq, Xəzəryanı 
ölkələrlə bağlı elmi-tədqiqat işlə-
rinə ciddi imza atılacaqdır. 
 Bu gün bizim bütün İran, yaxud 
Qazaxıstan və digər Xəzəryanı 
ölkələr haqqında çox ciddi məlu-
matlarımız olmalıdır. Biz bəzən 
ölkəmizə, inkişafımıza və iqti-
sadiyyatımıza heç bir təsiri və 
əlaqəsi olmayan ölkələr haqqında 
məlumatlar əldə edirik. Təbii ki, bu, 
heç də pis hal deyil, lakin Xəzərya-
nı, yaxud ətrafımızda olan  ölkələr 
haqqında tam dolğun məlumata 
malik deyilik. Xəzərlə bağlı texniki 
sahədə tədqiqatlar aparılsa da, biz 
əsas olaraq iqtisadi sahədə tədqiqat-
ların aparılmasına diqqəti yönəlt-
məliyik. Xəzərə yaxın ərazidə yaşa-
mağımıza baxmayaraq, bu sahədə 
tədqiqatlar istənilən səviyyədə deyil. 
Xüsusilə Həştərxanda olarkən qar-
şılaşdığım bir vəziyyət bu məsələ ilə 
əlaqədar məni daha da məyus etdi. 
Ona görə düşünürəm ki, bununla 
bağlı ciddi düşünməyə dəyər. 
- Həştərxanda sizi məyus edən 
məsələ tam olaraq nə ilə bağlı idi?
- Həştərxanda biz kitab mağaza-
sında olduq. Mən orada bir çox 
kitablarla tanış oldum və Xəzərlə 
bağlı çox ciddi tədqiqatlara rast 
gəldim. Həqiqətən, çox təəssüf-
ləndim ki, Həştərxanın çox güclü 
alimlərini tanımamışam və ölkə-
mizdə də onları tanıyanlar çox 
azdır, bəlkə də heç yoxdur. Ora-
nın zəngin kitabxanasından bi-
zim yararlanmağımız çox faydalı 
ola bilər. Həmçinin, biz Həştərxan 
Dövlət Universitetində UNEC ola-
raq bizim üçün bir guşənin açılma-
sı və kitablarımızın, elmi-təd qiqat 
işlərimizin tanıdılması ilə bağlı 
danışdıq. Çox istərdim bu sahədə 
də qarşılıqlı işlər görülsün, bizim 
ədəbiyyatlar onların kitabxanala-
rında və eynilə onların da ədəbiy-
yatları bizim kitabxanalarda olsun. 
Biz Həştərxanın və Azərbaycanın 
Xəzərlə əlaqədar güclü tədqiqatçı-
larının qarşılıqlı əməkdaşlığını da 
planlaşdırırıq. Onların səyini bir-
ləşdirib, ortaya güclü məhsul çıxar-
mağı hədəfləyirik. 
Orada məni sevindirən məsələ də 
oldu. Belə ki, Həştərxan Dövlət 
Universitetinin kitabxanasında 
akademik Z.Səmədzadənin kitab-
larına rast gəldim və bu kitablara 
böyük marağın şahidi oldum.
- Azərbaycan durmadan inkişaf 

edən, iqtisadi baxımdan öz sözü-
nü deməyi bacaran və beynəlxalq 
arenada artıq tanınan bir ölkədir. 
Bu baxımdan Forum iştirakçıları-
nın ölkəmizlə bağlı təəssüratları 
barədə nə deyə bilərisiniz? 
- Çox sevindirici haldır ki, orada 
ölkəmizə qarşı böyük rəğbətin və 
məhəbbətin şahidi oldum.  Təbii 
ki, burada ilk olaraq cənab pre-
zidentimizin rolunu xüsusi qeyd 
etməliyik. Onun gərgin səyləri və 
aparılan düzgün siyasətin nəticə-
sidir ki, bu gün ölkəmizi tanıyır-
lar, sevirlər, maraq göstərirlər. La-
kin təəssüflə qeyd etməliyəm ki, 
hələ də ölkəmiz haqqında yetərli 
bilgiyə sahib olmayan insanlar, 
ölkələr var. Bu isə yanlış düşün-
cələrin formalaşması ilə, yaxud 
yanlış yönləndirilmə ilə nəticələ-
nir. Hətta forumda da mən bunun 
şahidi oldum. Orada İtaliya uni-
versitetlərindən birinin professoru 
B.Leymsidor mənə Azərbaycanla 
əlaqədar sual verdi. O, bildirdi ki, 
Azərbaycanda böyük inkişaf və 
dəyişikliklərdən bəhs etdiniz, la-
kin Azərbaycanın iqtisadiyyatının 
əsasını Rusiyada yaşayan azərbay-
canlılar tərəfindən göndərilən və-
saitlər təşkil edir. Təbii ki, bu sual 
tamamilə onun məlumatsızlığı ilə 
bağlı idi. Mən isə ona məlumat 
xarakterli çox əsaslı bir cavab ver-
dim. Bildirdim ki,  siz yanılırsınız. 
Mən ilk növbədə sizi Azərbaycana 
dəvət edirəm ki, ölkəmizlə yerin-
də tanış olasınız. Qeyd etdim ki, 
Azərbaycanın ixracatında birinci 
sırada İtaliyadır. Problemli ölkə 
olsaydıq, sizə bu qədər məhsul 
istehsal etməzdik. Bizim isteh-
sal etdiyimiz məhsullar dünyada 
rəğbətlə qarşılanır. Unutmayın ki, 
Azərbaycan bu gün kreditor ölkə-
dir. İnvestisiyalar həyata keçirir 
və dünyada “Made in Azerbaijan” 
brendi ilə tanınır. Forumun sonun-
da həmin şəxs yaxınlaşıb məlumat 
üçün mənə təşəkkürünü bildirdi 
və bu barədə məlumatlı olmadığı-
nı dedi. Buna görə də düşünürəm 
ki, Azərbaycan haqqında məlumat-
ların xarici dillərdə geniş ictimaiy-
yətə çatdırılmasına ehtiyac var. 
- Zahid müəllim, son olaraq əlavə 
etmək istədiyiniz nəsə varmı?
- Mən çox istərdim ki, “İqtisadiy-
yat” qəzetində hər dəfə Rusiyanın 
regionları ilə bağlı materiallar, 
Xəzəryanı ölkələrlə əlaqədar icmal 
xarakterli məlumatlar əks olun-
sun. Hesab edirəm ki, gələcəkdə 
“İqtisadiyyat” qəzetində Həş-
tərxana həsr olunmuş xüsusi bir 
səhifə də ayıra bilərik.
- Təşəkkürlər, Zahid müəllim.

Müsahibəni apardı: 
Mətanət Hüseynova

Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı 
İB Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-Hö-
kumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının 2019-cu ilin 
1-ci qrant müsabiqəsində qalib 

gəlmiş və 20 may 2019-cu il ta-
rixindən “Ali təhsil müəssisələ-
rində beynəlxalq rəqabətliliyinin 
artırılması mövzusunda ictimai 
müzakirəsinin təşkili” adlı la-
yihənin icrasına başlamışdır. La-

yihənin icra planına uyğun ola-
raq birinci mərhələdə bu işlərin 
görülməsi nəzərdə tutulur: 
1. Layihə çərçivəsində ilkin mü-
zakirələrin təşkili üçün təhsil 
ekspertlərini dəvət etmək; 
2. Ali təhsil müəssisələrində bey-
nəlxalq rəqabətliliyin artırılması 
mövzusunda layihə ekspertləri 
ilə ilkin müzakirələrin aparılma-
sı; 
3. Ali təhsildə rəqabətliliyin inki-
şafına dəstək verən təhsilə dair 
dövlət proqramlarının monito-
rinqinin aparılması. 
Layihənin icrası 6 ay davam edə-
cəkdir. 

“Gənclik və maarifçilik” 
İctimai Birliyinin “Fermerlərin 
ekoloji təmiz kənd 
təsərrüfatı istehsalı üzrə 
maarifləndirilməsi” layihəsi  
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının 2019-cu 
ilin 1-ci qrant müsabiqəsində 
“Ölkədə ekoloji təmiz kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalı və kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarının 
xarici bazarlara çıxış 
imkanlarının genişləndirilməsi 

ilə bağlı sahibkarlar arasında 
maarifləndirici tədbirlərin 
təşkili” müsabiqə mövzusu 
üzrə qalib gəlmiş və 1 may 
2019-cu il tarixindən icra 
edilməyə başlanmışdır. Ötən 
dövr ərzində ekoloji təmiz 
kənd təsərrüfatı istehsalı, brend 
bitkilər, geni modifikasiya 
edilmiş bitkilər ilə bağlı 
ədəbiyyat məlumatları, hüquqi-
normativ sənədlərin mənbələri, 
informasiya resursları 
müəyyənləşdirilmiş və imkan 
daxilində toplanmışdır. 
Onlar öyrənilmişdir 

və yeni sənədlər daxil 
olduqca öyrənilir, müvafiq 
sahə mütəxəssisləri ilə 
məsləhətləşmələr həyata 
keçirilir. AMEA-nın Lənkəran 
Elmi Mərkəzi və Şəki Elmi 
Mərkəzi, AMEA Genetik 
Ehtiyatlar İnstitutunun 
Quba Təcrübə Bazası, Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin 
regionlarda yerləşən tədqiqat 
müəssisələri və onların flialları 
ilə məsləhətləşmələr aparılır. 
Layihə çərçivəsində kitabça 
və bukletlərin nəşr edilməsi 
planlaşdırılır.
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4-12 iyun 2019-cu il

Məmmədova Lalə Yusifovnanın adına Bakı şəhəri, Xətai rayonu, A.Cəlilov küçəsi, 
ev 10, mənzil 28 ünvanına verilmiş çıxarış (kupça) itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Professor Elşən Hacızadə professor Şəmsəddin Hacıyevə əzizi 
BEHBUD MÜƏLLİMİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.Allah bütün insanlara neçə belə dinc, 
bərəkətli bayramlar nəsib etsin. 
Ramazan bayramınız mübarək!

E T İ B A R S ı Z D ı R

Azəriqaz İstehsalat Birliyi

Azərbaycan xalqını 
Ramazan bayramı 
münasibətilə ürəkdən
 təbrik edir, evlərinizin 
ruzili-bərəkətli 
olmasını 
arzu edir!arzu edir!

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Gömrük Komitəsinin Tibbi Xid-
mət İdarəsi tərəfindən “Uşaq ürək-
ləri Qarabağda döyünür!” şüarı 
altında Cocuq Mərcanlı qəsəbəsin-
də xeyriyyə aksiyası və Horadiz 
şəhərində “Uşaq xəstəliklərinin 
diaqnostika və müalicəsində ye-
niliklər” mövzusunda Beynəlxalq 
Pediatrik Elmi konfrans keçirilib.
Tədbirdən öncə Dövlət Gömrük 
Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin  
rəisi Ceyhun Məmmədov, Döv-
lət Gömrük Komitəsi Tibbi Xid-
mət İdarəsinin rəis müavini Şahlar 
Mirqasım, Dövlət Gömrük Komitə-
si Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi 
Təcrübi və Tədris Mərkəzinin rəi-
si, ürək-damar cərrahı, t.e.d Rəşad 
Mahmudov, Türkiyənin Florence 
Nightingale Xəstəxanasının profes-
sorları – ürək-damar cərrahı Bülent 
Polat, pediatrik kardioloq Yalım 
Yalçın və Füzuli və Cəbrayıl rayon-
larının icra hakimiyyətinin başçıları 
2016-cı il aprel döyüşlərində həlak 
olan qəhrəman əsgər və zabitlərin 
xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət 
edərək önünə əklillər qoyublar. 
Cocuq Mərcanlı qəsəbəsinə ezam 
olunmuş Dövlət Gömrük Komitə-
sinin Tibbi Xidmət İdarəsinin  mo-
bil  səyyar hospitalında  Mərkəzi 
Gömrük Hospitalın peşəkar hə-
kimləri  və  Türkiyənin Florence 
Nightingale Xəstəxanasının pro-
fessorları Qarabağ bölgəsində ya-
şayan uşaqların ən yüksək texno-
logiyalar əsasında diaqnostik tibbi 
müayinələrini həyata keçiriblər.  
EXO, USM, EKQ və digər tibbi 
avadanlıqlar vasitəsilə səhhətin-
də problem aşkarlanan uşaqlara 
peşəkar tibbi məsləhətlər verilib 
və müvafiq müalicə təyin olunub.
Dövlət Gömrük Komitəsi Tib-
bi Xidmət İdarəsinin rəsmi nü-

mayəndələri Cocuq Mərcanlıda 
yerləşən tibb məntəqəsini ziyarət 
ediblər və məntəqəyə kondisioner 
və bəzi tibbi ləvazimatlar hədiyyə 
ediblər. 
1 İyun 2019-cu il tarixində  qəsə-
bənin bütün uşaqları  müayinə 
olunublar. Eyni zamanda, Füzuli 
rayonu Horadiz şəhərində  “Uşaq 
xəstəliklərinin diaqnostika və 
müalicəsində yeniliklər”  adlı Bey-
nəlxalq Pediatrik Elmi konfrans 
keçirilib. Dövlət Gömrük Komitəsi 
Tibbi Xidmət İdarəsinin rəhbərlə-
rinin, millət vəkillərinin, görkəmli 
elm xadimlərinin, Füzuli və Cəb-
rayıl icra hakimiyyətlərinin nü-
mayəndələri və konfrans iştirak-
çıları  Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin abidəsini ziyarət edərək  
önünə gül dəstələri düzüblər. 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi 
Xidmət İdarəsi və onun tərəfdaş-
ları olan  Türkiyənin Florence Ni-
ghtingale Xəstəxanalar Qrupu və 
İstanbul Bilim Universitetinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə keçirilən konf-
ransda uşaq xəstəliklərinin müa-
licəsində ölkəmizdə və dünyada 
qazanılmış son tibbi nailiyyətlər 

haqqında region həkimlərinə ge-
niş məlumat verilib.
Konfransda  Türkiyədən gələn pro-
fessorlar Bülnet Polat və Yalım Yal-
çın,  Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi 
Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübi və 
Tədris Mərkəzinin rəisi, ürək-da-
mar cərrahı Rəşad Mahmudov, 
ADHTİ Şüa Diaqnostikası Kafed-
rasının fetal təbabət üzrə mütəxəs-
sisi  Azər Fərəc,  Mərkəzi Gömrük 
Hospitalın uzman pediatrı Telman 
Aytayev və  Mərkəzi Gömrük Hos-
pitalın uzman uşaq cərrahı  Vüsal 
Cəfərov məruzələrlə çıxış ediblər.
Konfransda uşaq xəstəlikləri-
nin müalicəsində ölkəmizdə və 
dünyada qazanılmış son tibbi 
nailiyyətlər haqqında region hə-
kimlərinə geniş məlumat verilib.  
Çıxışlarda uşaq ürək cərrahiyyə-
sinin bu günü və gələcəyi, ana-
dangəlmə ürək qüsurları, fetal 
təbabət, prenatal diaqnostikada 
yeniliklər, uşaq cərrahiyyəsində 
təcili vəziyyətlər və s. bu kimi ak-
tual məsələlərə toxunulmuş, müa-
sir tibbin ən qabaqcıl yenilikləri-
nin tətbiqi müzakirə olunub.

“AtaBank” ASC-nin dəstəyi ilə 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin xatirəsinə həsr olunan 
mini-futbol yarışı başa çatıb. 
“GNI”,“VTB”Bank Azərbay-
can, “AtaHolding”, “AFAM” və 
“Synergy” Şirkətlər Qrupunun 
təşkil olunan turnirdə çempion 
adı yenə dəyişməz qalıb. 
Ənənəvi turnirin 8-ci ilində "No 
Name" zirvəni əldən verməyib. 
32 gün davam edən yarışın ən 
titullu komandası bununla 
da 5-ci dəfə çempion tituluna 
yiyələnib. Onlar həlledici qar-
şılaşmada VTB-dən güclü olub-
lar. Üçüncü yerin sahibinin adı 
isə dəyişib. "Cybernet"ə qalib 
gələn AFAM Group tarixinin 
ilk mükafatına - bürünc medala 
yiyələnib.
Belə ki, meydan əvvəlcə AFAM 
Group və "Cybernet"in ixtiya-
rına verilib. Tennis Akademi-

yasında baş tutan və AFFA-nın 
hakimlər briqadasının idarə 
etdiyi görüş həm maraqlı, həm 
də məhsuldar alınıb. 
"Cybernet"in əzmkarlıq göstər-
məsinə baxmayaraq, AFAM 
Group 7:5 hesabı ilə qalib gəlib. 
"No Name" - “VTB”Bank Azər-
baycan finalında isə gözlənil-

məz nəticə qeydə alınmayıb. 
"Adsız komanda" 4:0 hesablı 
qələbə qazanıb. Bu, həm də 3 il 
əvvəlki finalın qisası olub. 
Beləliklə, uzun sürən marafon 
yenə də "No Name"in qələbəsi 
ilə başa çatıb. VTB-nin ikinci ol-
duğu turnirdə "üçlüy"ü AFAM 
Group qapayıb.

İyunun 3-də Azərbaycan Mər-
kəzi Bankı (AMB) tərəfindən 
vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə 
depozit hərracı keçirilib.
Hibrid hərracda 100 milyon 
manat məbləğində vəsait cəl b 

olunub.
 Depozit hər  racının müddəti 
14 gündür. "Bloomberg" ticarət 
sistemində keçirilən hərrac üzrə 
faiz dərəcələri 6,76-8,74 faiz təş-
kil edir.


