
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev dekabrın 23-də Bakı Metro-
politeninin “Xocəsən” stansiyasının və “Xo-
cəsən” elektrik deposunun açılışında iştirak
edib.
    “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin sədri Zaur Hüseynov Prezident
İlham Əliyevə stansiyada və depoda görülən

işlər barədə məlumat verdi.
    Bildirildi ki, Bakı Metropoliteni xətlərinin
ümumi uzunluğu 40,7 kilometrdir. Metro-
politenin Qırmızı, Yaşıl və Bənövşəyi xətləri
üzrə, ümumilikdə, 27 stansiyası fəaliyyət
göstərir.

    Xatırladaq ki, 2016-cı il aprelin 19-da
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı
Metropoliteninin üçüncü – Bənövşəyi xəttinin
açılışı olub. Bənövşəyi xətt ilə “Avtovağzal”
və “Memar Əcəmi” stansiyaları da istifadəyə

verilib. Ötən il mayın 29-da isə bu xətt
üzrə üçüncü – “8 Noyabr” stansiyasının
açılışı olub.
    Qeyd olundu ki, “Xocəsən” stansiyası
Bənövşəyi xətt üzərində yerləşən dördüncü
stansiyadır. Kompleksin ümumi sahəsi 4200
kvadratmetr, stansiya platformasının uzunluğu
144 metrdir. Stansiya Lökbatan qəsəbəsi və

“Sədərək” Ticarət Mərkəzi istiqamətindən
hərəkət edən vətəndaşların nəqliyyat prob-
lemlərinin aradan qaldırılmasında mühüm
rol oynayacaq. Bu stansiyada Almaniyanın
“ThyssenKrupp Fahrtreppen” şirkətinin is-
tehsalı olan iki eskalator quraşdırılıb. “Xo-

cəsən” stansiyası xəttin başlanğıcında yerləşir
və qatarların sərnişinlərin tələbatına uyğun
intensiv hərəkətinin təmin edilməsinə şərait
yaradacaq. Həmçinin “8 Noyabr” stansiyasının
arxasında dönmə kamerası yerləşdiyindən

intervalın tənzimlənməsi rahat olacaq.
    Məlumat verildi ki, “Xocəsən” elektrik
deposu Bakı Metropoliteninin sayca ikinci
deposudur və 24 hektardan çox ərazini əhatə
edir. Üç mərhələdən ibarət inşaat layihəsinin
hazırda birinci mərhələsi istifadəyə verilib.
    “Xocəsən” elektrik deposunda iki içməli
su anbarı, iki yanğın su anbarı, üç baxış qa-
novu və xidməti otaqlar, qatarların hərəkətini
idarə etmək üçün blok-post, elektrik yarım -
stansiyası, təmir və texniki baxış infrastrukturu
yaradılıb.

    Daha iki mərhələ üzrə işlər xəttin yeni
stansiyaları və tunelləri inşa olunduqca
tələbata uyğun görüləcək. Belə ki, ikinci
mərhələ üzrə hərəkət qatarına xidmət üçün

məişət otağı ilə dayanma korpusu, qatarların
yuyulması kamerası, təkərlərin diaqnostika
kompleksi, yanacaq-sürtkü materialları anbarı,

dönmə qurğuları, kompressor stansiyası, tə-
mir-dayanacaq binası üçün qazanxana inşa
olunacaq. Üçüncü mərhələdə isə vaqonların
təmiri və istehsalı korpusu, inzibati və məişət
binaları, dispetçer idarəetmə məntəqəsi və
vaqon təmiri binaları üçün qazanxana, qaldırıcı
kran estakadası ilə texnoloji platformanın ti-
kintisi nəzərdə tutulur.
    Qeyd edək ki, ölkəmizdə müasir infra -
strukturun qurulması bütün sahələri, o cüm-
lədən nəqliyyatın əhəmiyyətinin xüsusilə art-
dığı indiki dövrdə metropoliteni də əhatə

edir. Hazırda Bakı Metropoliteninin konseptual
inkişaf proqramına uyğun olaraq işlər sürətlə
davam etdirilir. Proqrama əsasən 2030-cu
ildə paytaxtın yeraltı yollarının ümumi uzun-

luğu 119,1 kilometrə, stansiyaların sayı isə
76-ya çatdırılacaq.
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    Dekabrın 23-də Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri
Samir Nuriyev Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli

nümayəndəsi Fuad Nəcəflini muxtar respub-
likanın ictimaiyyətinə təqdim edib.
    Tədbirdən əvvəl Naxçıvan şəhərində
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi
ziyarət edilib, önünə gül dəstələri qoyulub.
    Samir Nuriyev təqdimat mərasimində çıxış

edərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının hə-
mişə Prezident İlham Əliyevin diqqət və qay-
ğısı ilə əhatə olunduğunu, ölkəmizdə aparılan
quruculuq işlərinin tərkib hissəsi kimi Nax-

çıvanın inkişafı istiqamətində mühüm təd-
birlərin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb.
    Prezident Administrasiyasının rəhbəri qeyd
edib ki, Prezident İlham Əliyev sosial-iqtisadi
inkişaf məsələlərinin həlli ilə yanaşı, həm
də dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsini,

bütün sahələrdə şəffaflığın təmin edilməsini,
inkişafa mane olan mənfi halların aradan
qaldırılmasını əsas vəzifələrdən biri kimi
müəyyənləşdirib.

    Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli
nümayəndəliyi institutunun yaradılması ef-
fektiv idarəçiliyin təmin edilməsi, vətəndaşla
dövlət orqanları arasında dialoqun müasir
tələblər səviyyəsində və qanun çərçivəsində

qurulması, iqtisadi, sosial, mədəni və digər
məsələlərin operativ və səmərəli həlli məqsədi
daşıyır.
    Samir Nuriyev muxtar respublikanın yeni

rəhbərliyinin qarşıda duran vəzifələrin vax-
tında, tam və səmərəli şəkildə icrasını təmin
etməklə Azərbaycan Prezidentinin göstərdiyi
böyük etimadı doğruldacağına ümidvar ol-
duğunu deyib.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi
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    Bu gün doğma Azərbaycanımız dünya
arenasında özünün qüdrətli ordusu, güclü iq-
tisadiyyatı, beynəlxalq arenada önəmli möv-
qeyi, müstəqil xarici siyasəti ilə yanaşı, həm
də qalib ölkə kimi tanınır. Bu, öz tarixinin ən
güclü dövrünü yaşayan Azərbaycanın bugünkü
reallığıdır. 19 il əvvəl Azərbaycan xalqı
müdrik seçim edərək ulu öndərimizin siyasi
kursuna və dahi şəxsiyyətin layiqli davamçısı
cənab İlham Əliyevə səs verdi. Ötən hər il
xalqın öz seçimində yanılmadığını təsdiqlə-
məkdədir. Yeni əsrin yeni lideri cənab İlham
Əliyev 19 ildə Azərbaycanı həm siyasi-
iqtisadi, həm də hərbi cəhətdən qüdrətli, dün-
yada söz sahibi olan qalib dövlətə çevirdi.
    19 il bundan öncə – 2003-cü ildə xalqına
ünvanladığı müraciətdə “... Mənim hələ ta-
mamlanmamış çox perspektivli planlarım
var”, – deyən ulu öndərimiz həyatının mənası
olan Azərbaycan qarşısında son xidmətini
də göstərmiş, bu planları həyata keçirmək
qüdrətində olan siyasi varisi barədə demişdir:
“İlham Əliyev yüksək intellektli, praqmatik
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqti-
sadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar
bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, İlham
Əliyev bundan sonra da xalqımızın ən layiqli
övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək
Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın
firavanlığı yolunda çox işlər görəcəkdir.
İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri İlham
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər

bəsləyirəm”.
    2003-cü ilin Prezident seçkilərində yek-
dilliklə ölkə başçısı seçilən cənab İlham
Əliyev andiçmə mərasimində Azərbaycanın
inkişafı üçün ölkədə Heydər Əliyev yolunun
davam etdirilməsinin vacibliyini bildirərək
demişdir ki: “Azərbaycan xalqı Heydər
Əliyev siyasətinə səs veribdir. Sülhə, əmin-
amanlığa, tərəqqiyə, inkişafa, quruculuğa,
sabitliyə səs veribdir. Bu siyasətə Azərbay-
canda alternativ yoxdur. Mən Azərbaycanın
xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki,
ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək,
daha da güclənəcəkdir. Ölkəmiz müasir
dövlətə çevriləcəkdir. Ancaq bütün bunları
həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli
dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə
Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir.
Mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki,
bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu
yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyev si-
yasətini davam etdirəcəyəm”.
   Ulu öndərimizin əsasını qoyduğu inkişaf

strategiyasını uğurla davam etdirən cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin
inkişafı daha da sürətlənmiş, yeni-yeni uğur-
lara imza atılmışdır. Prezident kimi fəaliy-
yətinin 19 ilində əldə olunan nailiyyətlər,
Azərbaycanın inkişaf edən ölkələr sırasına
çıxarılması Heydər Əliyev yoluna sədaqətin
nəticəsidir. Praqmatik düşüncə, işgüzarlıq,
xalqına, Vətəninə, millətinə bağlılıq, qətiyyət,

məqsədə doğru inamla irəliləmək – bütün
bunlar cənab İlham Əliyevə xalqın rəğbətini
artıran ən mühüm mənəvi keyfiyyətlərdir.
İlham Əliyev şəxsiyyətində intellektlə iste-
dadın, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıqla mo-
dernizmin, milli düşüncə ilə müasir düşün-
cənin, dövlət başçısı kimi ciddiliklə huma-
nistliyin, rəhbərliklə sadəliyin vəhdəti kimi
güclü xarakter cizgiləri formalaşmışdır. 
    Dövlət başçısının Azərbaycanda həyata
keçirdiyi iqtisadi siyasətin kökündə “real iş
görmək” prinsipi dayanır. Bütün ölkəni əhatə

edən tikinti və quruculuq işlərinin aparılması,
yollar və körpülərin salınması, istehsal müəs-
sisələrinin istifadəyə verilməsi, sənaye və
kənd təsərrüfatı sahələrində yüz minlərlə iş
yerlərinin açılması, məktəblərin, xəstəxana-
ların, idman komplekslərinin tikilməsi, qitələri
birləşdirən dəmir yollarının, transmilli neft
və qaz kəmərlərinin çəkilməsi, elektrik, su
və qaz təminatının, insanların rifahının yax-
şılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin gö-
rülməsi cənab İlham Əliyevin səmərəli fəa-
liyyətinin yalnız görünən tərəfidir. Ölkə rəh-
bərinin yeritdiyi siyasi kursda iqtisadi inkişaf,
sadəcə, məqsəd deyil, həm də vasitədir. Dövlət
müstəqilliyinin qorunması, Azərbaycanın dün-
yada lider ölkəyə çevrilməsi yolunda vasitə!
    Ötən əsrin 70-80-ci illərində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanı iqtisadi
cəhətdən inkişaf etdirib müstəqil dövlətə çe-
virdi. Bu gün davam etdirilən yol həmin
yoldur, böyük inkişafı hədəfləyən strateji
məqsəd həmin məqsəddir. Ulu öndərimizin
məqsədi Azərbaycanın müstəqilliyinə nail
olmaq idisə, cənab İlham Əliyevin amalı
əldə edilmiş müstəqilliyi qorumaqdır. Xal-
qımızın böyük oğlu 1969-1982-ci illərdə
Azərbaycanda həyata keçirdiyi taleyüklü təd-
birlərin mahiyyətini belə xarakterizə edirdi:
“Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil
olsun. Hər şeydən əvvəl, iqtisadi cəhətdən.
Çünki istənilən müstəqilliyin əsasında iqti-
sadiyyat durur. Mən istəyirdim ki, mənim

ölkəm, mənim xalqım istənilən şəraitdə
müstəqil yaşaya bilsin”. Azərbaycan Prezi-
denti cənab İlham Əliyev bu fikri yeni müs-
təvidə davam etdirərək deyib: “Dünyada
müstəqil sayılan ölkələr çoxdur. Ancaq əgər
biz bir az dərinə baxsaq, görərik ki, onların
heç də hər biri müstəqil siyasət aparmaq
iqtidarında deyildir... O ölkələr dünyada
özünə layiqli yeri tutar ki, o ölkələr öz he-
sabına yaşaya bilsinlər, başqa ölkələrin yar-
dımına onların ehtiyacı olmasın – nə siyasi,
nə iqtisadi cəhətdən, nə də ölkələrin ehti-
yaclarının ödənilməsi baxımından. Azər-
baycan bu ölkələrdəndir”. Sözün əsl məna-
sında, tam müstəqil olmaq üçün sərhəd to-
xunulmazlığı və müstəqil siyasət aparmaq
əsas şərtdir. Sərhədi guya toxunulmaz qalan
və formal müstəqilliyi olan elə ölkələr var
ki, orada hər şey xarici investisiyadan asılıdır.
Azərbaycanda isə ümummilli liderimizin bizə
ən böyük əmanəti olan dövlət müstəqilliyi
nəinki qorunub saxlanılmışdır, o, daha da
gücləndirilmişdir. “Müstəqillik yalnız dövlət
atributları ilə ölçülmür, müstəqillik rəmzləri
ilə ölçülmür. Müstəqillik o deməkdir ki,
dövlət və ölkənin rəhbərliyi öz xalqının ma-
raqlarına tam cavab verən müstəqil siyasət
aparmaq iqtidarında olsun”, – deyən Azər-
baycan Prezidentinin əsas qayəsi ölkəmizin
heç bir güc mərkəzindən asılı olmadan müstəqil
siyasət aparması, hər bir sahədə xalqın mə-
nafeyinin əsas götürülməsidir. Əminliklə de-
mək olar ki, buna nail olunmuşdur. Məhz bu
cür müstəqil siyasi idarəçiliyə nail olunmasının
nəticəsidir ki, cənab İlham Əliyevin fəaliyyəti
dövründə ölkəmizdə bütün sahələrin yüksək
templə inkişafı təmin olunmuş və dinamik
xarakter almışdır. 1994-cü ildən həyata ke-
çirilən yeni neft strategiyasının müasir tələblər
çərçivəsində davam etdirilməsi, Azərbaycanı
regionda böyük nüfuz sahibinə, aparıcı döv-
lətə çevirən qlobal enerji və kommunikasiya
layihələrinin ardıcıl surətdə həyata keçiril-
məsi dövlət başçısının siyasətinin prioritet
istiqamətləri sırasında mühüm yer tutur.

Müzəffər Komandan, qalib Lider

Ardı 3-cü səhifədə

   Azərbaycan hazırda dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir. Ölkə
həyatının bütün sahələrində əldə edilən yüksək göstəricilər milli inkişaf modelinin uğurlu
tətbiqinin nəticəsidir. Sosial-siyasi islahatların ardıcıl həyata keçirilməsi, qanunvericilik
bazasının təkmilləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması və digər bu kimi
strateji tədbirlər Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin edən fundamental faktorlardır. Bütün
bu nailiyyətlər əsası 1969-cu ildə qoyulmuş inkişafın Heydər Əliyev modelinin, Heydər
Əliyev quruculuq xəttinin bəhrələridir. Ümummilli liderimiz müstəqil Azərbaycanın qurucusu,
xalqımızın xilaskarı, bugünkü uğurların müəllifi olmaqla bərabər, banisi olduğu dövlətçilik
irsinin əbədiyaşarlığını təmin edən, ölkəmizi dünyada lider dövlətə çevirən, nəyin bahasına
olursa-olsun, dövlət müstəqilliyini qoruyub möhkəmləndirən qüdrətli varisi də yetişdirmişdir.
Bu gün ulu öndərimizin mənəvi-siyasi irsinin layiqli davamçısı, dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müasir tarixinin şanlı səhifələri yazılır. 



Azərbaycan ötən dövrdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz, TANAP,
TAP kimi nəhəng iqtisadi layihələrlə bir çox
ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin təmin olun-
masına böyük töhfələr verir. Eyni zamanda
dövlət başçısının təşəbbüsü ilə Şərq-Qərb
və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəh-
lizlərinin yaradılması istiqamətində böyük
işlər görülüb, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
istifadəyə verilib. 
    Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq tam mənası
ilə şaxələndirilmiş iqtisadiyyatdır. Dünyanı
bürüyən qlobal böhrana baxmayaraq, Azər-
baycanın uğurlu inkişafı təmin edilmişdir.
Son 18 ildə ölkəmizdə bütün sosial məsələlər
öz həllini tapmış, valyuta ehtiyatlarımız daha
da çoxalmışdır. Qeyd olunan dövrdə əmək-
haqları 9,5 dəfə, pensiyalar 13,9 dəfə artmışdır.
Yoxsulluq səviyyəsinin 6,2 dəfə azalması və
ümumi daxili məhsul istehsalının 3,4 dəfə,
büdcə xərclərinin 22,2 dəfə artması, 2003-cü
ilin 4-cü rübündən 2021-ci ilin sonuna
2 milyon 587 mindən artıq yeni iş yerinin
yaradılması düşünülmüş strategiyanın uğurlu
və məntiqi nəticəsidir. 
    Ölkənin lider dövlətə çevrilməsi yolunda
müstəqil siyasət apara bilməsi üçün iqtisadi
inkişafla yanaşı, insan kapitalının formalaş-
dırılması da mühüm rol oynayır. Dövlət
başçısı bu reallığı düzgün qiymətləndirərək
demişdir: “Bizim ən böyük resursumuz in-
sanlarımızın biliyidir, savadıdır. Biz öz im-
kanlarımızdan səmərəli istifadə edərək maddi
kapitalı insan kapitalına çevirməliyik”. Son
illər Azərbaycanda istifadəyə verilən təhsil
ocaqları, ən müasir informasiya texnologi-
yalarının tətbiqi məhz insan kapitalının for-
malaşdırılmasına xidmət edir. Elm, təhsil və
təsərrüfat sahələrinin kompüterləşdirilməsi,
yeni kommunikasiya sistemlərinə keçid,
rabitə və informasiya texnologiyalarının mo-
dernləşdirilməsi sahəsində böyük uğurlar
əldə edilmişdir. Ölkəmizdə qeyri-neft sekto-
runun inkişafı heç də kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalı və yüngül sənaye hesabına
deyil, xeyli dərəcədə müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi sayəsində  həyata
keçirilir. Bütün bunlar Azərbaycanın yalnız
öz təbii sərvətlərinə yönəldilmiş passiv iqtisadi
siyasət aparmadığını və elmtutumlu sahələrin
inkişafına üstünlük verdiyini göstərir. Gö-
ründüyü kimi, cənab İlham Əliyev Azərbay-
canın müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ölkəni
daha da inkişaf etdirmək yolunda milli-
mənəvi dəyərlərin qorunması, gənclərin milli
ruhda tərbiyə edilməsi ilə bərabər, onların
müasir informasiya texnologiyalarını dərindən
mənimsəməsini də vacib sayır. Beləliklə,
Azərbaycanda milli ruhda böyüyən, adət-
ənənələrimizə sadiq, soykökə bağlı müasir
gənclik yetişir. 
    Təbii ki, ötən illər ərzində Azərbaycanın
artan iqtisadi gücü digər sahələrin, xüsusilə
ordu quruculuğu sahəsində köklü islahatların
aparılmasına, hərbi kadrların hazırlanmasına,

maddi-texniki bazanın yenidən qurulmasına,
ordumuzun döyüş potensialının artırılmasına
imkan vermişdir. Məqsədyönlü şəkildə apa-
rılan ordu quruculuğu prosesi işğal altındakı
torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələndi.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan
növbəti dəfə Azərbaycana qarşı təxribat
törətdi. Elə həmin gün Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər-
baycan Ordusu genişmiqyaslı əks-hücum
əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən
müharibədə bütün Azərbaycan xalqı Ali Baş
Komandanla həmrəylik, birlik, inam, etibar,
yüksək vətənpərvərlik, əzmkarlıq nümayiş
etdirərək bir nəfər kimi dövlət başçısının
yanında olduğunu göstərdi. Ermənistan ordusu
tamamilə darmadağın edildi və düşmən ka-
pitulyasiyaya məcbur oldu. Bu tarixi Qələbə
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işlərin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi
nəticəsində qazanıldı. Ölkəmizin əldə etdiyi
möhtəşəm Qələbə Azərbaycan Prezidenti cə-
nab İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş
ərazilərin ölkənin digər regionlarına uyğun
inkişaf səviyyəsinə çatdırılması üçün bütün
zəruri tədbirləri reallaşdırması ilə iqtisadi-
siyasi sferada da öz təsdiqini tapır. Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının dir-
çəldilməsi və inkişafı iqtisadi siyasətin əsas
istiqamətlərindən biri elan edilib. 
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin
dövlətçilik irsinin varisi və onun uğurlu da-
vamçısı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
məqsədyönlü və milli maraqlara cavab verən
xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan re-
gionun lider dövlətinə çevrilmiş və ciddi
uğurlara imza atmışdır. Hazırda BMT, Qo-
şulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təş-
kilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası,
ATƏT və digər nüfuzlu beynəlxalq və regional
təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq aparılır.
120 dövlətin təmsil olunduğu Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik etməsi ölkəmizin beynəl-
xalq miqyasda nüfuzunu və qüdrətini göstərir.
Prezident cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə Türk Şurası və Qoşulmama Hərəkatının
COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizəyə
həsr olunan Zirvə görüşlərinin, eləcə də
BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının
keçirilməsi, həmçinin Azərbaycanın Demo-
kratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat –
GUAM və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasına sədrlik etməsi ölkəmizə və dövlə-
timizin başçısına beynəlxalq arenada olan
böyük hörmətin göstəricisidir. Ötən il noyabrın
12-də İstanbulda Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının VIII Zirvə Görüşündə cənab
İlham Əliyevin “Türk Dünyasının Ali Ordeni”
ilə təltif olunması da bunun bariz nümunəsidir.
Yaşadığımız 2022-ci il Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev üçün ən gərgin illərdən
biri kimi tarixə yazılıb. Postmüharibə döv-

ründə Ermənistanla sülh sazişinin bağlanıl-
ması, bu istiqamətdə bir sıra tədbirlərin
həyata keçirilməsi məqsədilə ölkə başçısının
xarici ölkələrə səfərləri, həmin ölkələrin rəh-
bərləri ilə görüşləri, Azərbaycanın haqq
səsinin müdafiə olunması üçün göstərdiyi
səylər Cənubi Qafqaz regionunda yeni dövrə
qədəm qoyulması baxımından böyük əhə-
miyyət daşıyan məsələlərdir. 
    Faktlara müraciət dediklərimizi təsdiq
edər. Bu il mühüm əhəmiyyətə malik olan
hadisələrdən biri iyunun 30-da Heydər Əliyev
Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament
Şəbəkəsinin Bakı konfransının keçirilməsi
idi. 2011-ci ildən təşkilata üzv olan Azər-
baycan fəaliyyətinin ilk günlərindən Qoşul-
mama Hərəkatının bütün təşəbbüslərində çox
fəal iştirak edib. 2019-cu ildə Bakıda Qo-
şulmama Hərəkatının Zirvə toplantısında
Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə qurumun
sədrliyini üzərinə götürüb. Bu il isə yenidən
120 ölkənin yekdil qərarı ilə Qoşulmama
Hərəkatına sədrliyin 2023-cü ilin sonuna
kimi uzadılması qərara alındı. Bu, ölkəmizə
olan böyük etimadın və Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin yürütdüyü sülhsevər
siyasətin daha bir göstəricisidir. Oktyabrın
6-da isə Praqada Azərbaycan Prezidenti,
Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında
görüş keçirildi. Praqa görüşündə əldə olunan
nəticələr ölkə Prezidentinin apardığı siyasətin
növbəti diplomatik qələbəsi kimi tarixə
yazıldı. 
    Avropaya mavi qaz nəql edən Azərbay-
canın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı qlobal li-
derliyi daha da möhkəmlənib. Azərbaycanla
Avropa İttifaqı arasında enerji dialoqu inkişaf
edir və bunun ən mühüm nümunələrindən
biri bu il iyulun 18-də Bakıda “Avropa Ko-
missiyası tərəfindən təmsil olunan Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında
enerji sahəsində Strateji Tərəfdaşlığa dair
Anlaşma Memorandumu”nun imzalanmasıdır.
Dekabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan
Respublikası, Türkiyə Respublikası və Türk-
mənistan Dövlət Başçılarının Birinci Üçtərəfli
Zirvə Görüşündə iştirak etmək üçün Türk-
mənistanda səfərdə olub. Bu görüş hər üç
ölkə arasında iqtisadi, ticari, nəqliyyat və
digər sahələrdə əməkdaşlığın əsasını qoydu.
Eyni zamanda Türkmənistanın enerji resurs-
larının Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə Av-
ropaya çıxarılması üçün yeni imkanlar yaratdı.
Zirvə görüşü həm də Azərbaycan və Türki-
yənin Türk Dövlətləri Təşkilatının həmrəy-
liyində atılan mühüm addım kimi dəyərlən-
dirilir. Ölkəmizin qlobal enerji təhlükəsizli-
yinin əsas təminatçılarından olması Azər-
baycanın dekabrın 17-də Rumıniyada daha
bir tarixi uğura imza atması – Buxarestdə
“Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Ru-
mıniya və Macarıstan Hökumətləri arasında
yaşıl enerjinin inkişafı və ötürülməsi sahəsində

strateji tərəfdaşlıq haqqında Saziş”in imza-
lanması ilə öz təsdiqini tapdı. Azərbaycanın
iqtisadi qüdrətinin təntənəsi kimi qiymət-
ləndirilən bu mühüm strateji addım, Sazişin
icrası Prezident cənab İlham Əliyevin özünün
də vurğuladığı kimi, Azərbaycanın Avropanın
enerji təhlükəsizliyinə verəcəyi ümumi töhfə
olacaq. Təbii ki, bunlar ölkə başçısının
2022-ci ildə gördüyü işlərin bir qismidir və
hər bir görüşdə respublikamızın adına yazılan
uğur cənab İlham Əliyevin siyasi reytinqinin
səviyyəsini göstərir.
    Ulu öndər Heydər Əliyеv deyirdi: “Mən
istəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azər-
baycan dövləti haqqında, müstəqil Azər-
baycanın gələcəyi haqqında və Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan haq-
qında planlarım,  arzularım yerinə yetirilsin”.
Regionların tarazlı inkişafına ciddi diqqət
yetirən Azərbaycan Prezidentinin qayğısı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası da sürətli in-
kişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Dövlət başçısı
kimi fəaliyyəti dövründə cənab İlham Əliyev
15 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasına
səfər etmiş, onun iştirakı ilə 100-ə yaxın
təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət müəs-
sisələrinin, istehsal sahəsi və hərbi təyinatlı
obyektlərin açılışı olmuşdur. Bütün bunlar
muxtar respublikamıza yeni inkişaf tempi
gətirmiş, Naxçıvan həqiqi mənada intibaha
qovuşmuşdur.  
    Ötən dövrdə Naxçıvanın müdafiə poten-
sialı, hərbi hissələrin döyüş hazırlığı daha
da yüksəldilmişdir. Torpaqlarımızın işğaldan
azad olunmasında Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun uğurlarına toxunan Ali Baş Ko-
mandan demişdir: “Naxçıvanın müdafiə po-
tensialının möhkəmlənməsinə həmişə böyük
diqqət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, mənim
göstərişimlə Naxçıvanda Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordu yaradılmışdır və ordu ən müasir
silah və texnika ilə təchiz edilmişdir. Bu
gün Naxçıvan ordusunda olan hərbi texnika,
deyə bilərəm ki, bəlkə də, bəzi qabaqcıl öl-
kələrdə olan texnikadan üstündür. Çünki
Naxçıvana ən müasir, ən son texnologiyaya
əsaslanmış texnika gətirilir” .
    Ötən illər onu göstərdi ki, ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev Azərbaycan xalqının
bütün istək və arzularını həyata keçirən, öz
siyasətində Azərbaycan dövlətinin və xalqının
maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən və
bütün qüvvəsini bu istiqamətdə səfərbər edən,
xalqın birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad
göstərdiyi və etibar etdiyi qurucu RƏHBƏR-
dir. Dövlət başçısı dəfələrlə vurğulayıb ki,
əldə olunan uğurların təməlində ulu öndər
Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Cənab İlham
Əliyev isə möhkəm təməl üzərində qurulmuş
bu siyasi kursu dövrün yeni çalarları ilə zən-
ginləşdirərək uğurla və layiqincə davam
etdirir. Bu siyasi kursun davamlılığının təmin
olunması Azərbaycanın hərtərəfli yüksəlişinə
ən etibarlı təminatdır. 

“Şərq qapısı”

    Dekabrın 23-də “Ailə dəyərlərimiz
film və fotolarda”  mövzusunda ke-
çirilmiş VII muxtar respublika yara-
dıcılıq müsabiqəsinin qalibləri mü-
kafatlandırılıb.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ailə, Qadın və Uşaq Prob-
lemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin
müavini Aytən Məmmədova çıxış edə-
rək bildirib ki,  ümummilli lider Heydər
Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin bütün
dövrlərində milli dəyərlərimizdən olan
ailə institutunun qorunub saxlanmasına
və zənginləşməsinə, cəmiyyətdə ailənin
nüfuzunun və rifah halının daha da
yüksəlməsinə böyük diqqət yetirib,
həmin sahədə mövcud olan problem-
lərin həlli istiqamətində ardıcıl və
məqsədyönlü fəaliyyət göstərib, mü-
vafiq sahə ilə bağlı qanunvericilik ba-
zası formalaşıb. Ulu öndər tərəfindən
əsası qoyulan dövlətin ailə siyasəti

bu gün ölkəmizin ayrıl-
maz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da uğurla
davam etdirilir, ailə də-
yərlərimiz geniş təbliğ
olunur, həmçinin sosial
qayğıya ehtiyacı olan ai-
lələrin, şəhid, qazi ailə-
lərinin sosial problemlə-
rinin öyrənilməsi və həlli
ilə əlaqədar tədbirlər gö-

rülür, aztəminatlı ailələr sosialyönümlü
layihələrə, özünüməşğulluq proqramına
cəlb edilir, gənc ailələrin mənzillə
təmin olunması üçün genişmiqyaslı
işlər aparılır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ailə, Qadın və Uşaq Prob-
lemləri üzrə Dövlət Komitəsi ailə si-
yasətinin tərkib hissəsi olan ailə də-
yərlərinin təbliği ilə bağlı gənclər ara-
sında görüşlər keçirir, müsabiqələr
təşkil edir, mütəmadi olaraq televiziya,
radio və sosial şəbəkələrdə maarif-
ləndirici çıxışlar edilir, yazılar dərc
olunur.
    Vurğulanıb ki, komitə tərəfindən
cari ilin aprel ayında gənc və digər
yaş qruplarından olan yaradıcı və
həvəskar şəxslər arasında “Ailə də-
yərlərimiz film və fotolarda” möv-
zusunda VII muxtar respublika ya-
radıcılıq müsabiqəsi elan olunub.
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd

gənc ailələrdə ailə dəyərlərinin qo-
runub saxlanılmasını təbliğ etmək,
belə dəyərlərimizi film və fotolara
köçürməklə yaşatmaq, film və fotolar
vasitəsilə ailə dəyərlərimizə bağlı
olan ailələrin adət-ənənələrini icti-
maiyyətə, yeniyetmə və gənclərə təq-
dim etməkdir. Müəlliflər müsabiqəyə
təqdim olunmuş işlərdə mövzunu
əhatə edib, ailə dəyərlərinin ən ümdəsi
sayılan vətənpərvərlik, adət-ənənələr,
ailə mədəniyyəti, ailənin bütövlüyünü
təşkil edən amillər, ailənin uzun -
ömürlü olmasının sirləri, nümunəvi
ailələr və qonaqpərvərlik ənənələri-
miz,  yaşlı nəslə ehtiram və digər bu
kimi keyfiyyətləri  göstərə biliblər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin üzvü Elman
Cəfərov çıxış edərək qalibləri təbrik
edib, onlara gələcək yaradıcılıq fəa-
liyyətlərində uğurlar arzulayıb. 
    Qeyd edək ki, müsabiqəyə muxtar
respublikada yaşayan telejurnalist
və rejissorlar, həvəskar və profes-
sional fotoqraflar, eləcə də yaradıcı
şəxslər olmaqla, 21 müəllifin 56 fo-
tosu və 7 müəllifin 7 filmi təqdim
olunub. Tədbirin sonunda  “Ən yaxşı
film” və “Ən yaxşı foto” nominasi-
yaları üzrə qaliblər pul mükafatları,
diplom və qiymətli hədiyyələrlə təltif
ediliblər. 

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ 
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    Müvafiq müəllim vəzifəsinin tutulması üçün nəzərdə tutulan
təhsil tələbi üzrə elmi dərəcəsi olan şəxslər həmin vəzifəyə işə
qəbul olunarkən müsabiqənin yalnız müsahibə mərhələsində, kitab-
xanaçı vəzifəsini tutmaq istəyən namizədlər isə yalnız test imtahanı
mərhələsində iştirak edirlər.
    Test imtahanı mərhələsi başa çatdıqdan sonra 1 ay müddətində
həmin vakant vəzifənin tutulması üçün müsahibə mərhələsi keçiriləcək. 
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin Musiqi Kollecinin ixtisaslı kadr-
larla komplektləşdirilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqəyə ən çox
vakant vəzifə Konsertmeyster-fortepiano ixtisası üzrə çıxarılıb. Ən
çox müraciət isə Fortepiano ixtisası üzrə qeydə alınıb. 
    Qeyd edək ki, imtahanın nəticələrinə əsasən test mərhələsində
iştirak edən 37 namizəddən 30-u müvafiq keçid balını toplayaraq
müsahibə mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanıb. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat xidməti

Musiqi Kollecinə işə qəbul imtahanları 
keçirilib

    102 vakant vəzifənin çıxarıldığı budəfəki müsabiqədə müvafiq
vəzifələrin tutulması üçün 37 namizəd müraciət edib. Test üsulu ilə
keçirilən imtahanda hər bir namizədə, ümumilikdə, 80 olmaqla
ixtisas üzrə 70, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına
aid 10 test tapşırığı təqdim edilib və namizədlərə test tapşırıqlarının
yerinə yetirilməsi üçün 120 dəqiqə vaxt verilib.Test imtahanında ən
azı 48 bal toplamış namizədlər bu mərhələdən keçmiş sayılırlar.



4

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Gülcamal Tahirova

Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1000. Sifariş № 1156
Baş redaktor:

MEHRİBAN SULTANOvA

Ulu öndər yolunun inkişaf, tərəqqi bəhrələri
(Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan səfərlərindən yadigar ərməğanlar)

Prezident İlham ƏLİYеv: Biz inamla irəliyə gedirik. İrəliyə get-
mək üçün bizim yolumuz açıqdır. Bu yolun təməlini ulu öndər
qoymuşdur. Biz bu siyasətə sadiqik. Bizim yolumuz müstəqillik,
milli ləyaqət, inkişaf, tərəqqi yoludur.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. 2018-ci il

Heydər Əliyev Sarayı. 2009-cu il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin inzibati binası. 2012-ci il

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi aerodromu. 2021-ci il Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu. 2021-ci il

Ordubad dəmir yolu stansiyası. 2021-ci il
Naxçıvan Şəhər Təmizləyici Qurğular Kompleksi. 2018-ci il

Naxçıvan şəhər 3 nömrəli tam orta rus məktəbi. 2017-ci il

Naxçıvan Sənaye Kompleksi. 2015-ci il

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi. 2014-cü il


