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''Belə əməlləri törədənlər cid-
di şəkildə cəzalanacaqlar''

“Azərbaycan ədəbiyyatının par-
laq nümayəndələrindən olan 
Mikayıl Müşfiqin abidəsinin 
sö külməsi prezidenti narahat 
edib. İlham Əliyev məsələnin 
hər tərəfli araşdırılması və gü-
nahkarların cəzalandırılma sı ilə 
bağlı tapşırıq verib”, - pre zi den-
tin ictimai-siyasi mə  sə lələr üzrə 
köməkçisi Əli Hə sənov deyib. 
O bildirib ki, İlham Əliyevin 
prezidentliyi dövründə onlar-
la tarixi və mədəniyyət abidəsi 
əsaslı bərpa olunub. Qara Qa-
rayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, 
Bülbül, Rəşid Behbudov və di-
gər tanınmış şəxsiyyətlərə abi-
dələr qoyulub: 
“Prezident tarixi əhəmiyyət 
kəsb edən tikililərin, mədəniy-
yət abidələrinin qanunverici-
liyə uyğun şəkildə aidiyyəti 
dövlət orqanları ilə razılaşdır-
madan, icazəsiz sökülməsini 
yolverilməz hesab edir. Belə 
əməlləri törədənlər ciddi şəkil-
də cəzalanacaqlar”.
Fevralın 27-də şair Mikayıl 
Müşfiqin büstünün İnşaatçılar 
prospekti, “Statistika dairə-
si” adlanan ərazidəki parkdan 
götürüldüyü məlum oldu. 
“Azəravtoyol” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Layihə İdarətmə 
Qrupunun rəhbəri Valeh İbra-
himov buna səbəb kimi əra zidə 
yolun genişdirilməsini göstər-
di. İş bitəndən sonra heykəlin 
yerinə qoyulacağını bildirdi. 
Mədəniyyət Nazirliyi isə açıq-
lama yayaraq bildirdi ki, şirkət 
şairin abidəsinin götürülməsi 
ilə bağlı onların razılığını al-
mayıb. 
Heykəlin müəllifi Azərbaycan Res
publikasının əməkdar rəssa mı, hey
kəltəraş Münəvvər Rza yevadır. 
Hey kəl 1970ci il də qırmızı qranit
dən hazırlanıb.

Nərgiz Paşayeva: 
“Bu, barbarlıqdır”

Moskva Dövlət Universitetinin 
Bakı filialının rektoru, profes-
sor Nərgiz Paşayeva "Azərav-
toyol” ASC tərəfindən paytax-
tın İnşaatçılar prospektində, 
"Statistika dairəsi” adlanan 
ərazidə nakam şair Mikayıl 
Müşfiqin heykəlinin sökülmə-
sini kəskin pisləyib.
Professor Paşayeva haqqin.
az-a açıqlamasında bunları de-
yib: "Bu, vandalizim və barbar-
lıqdır. Böyük şairin xatirəsinə 
qarşı törədilmiş günahdır və 
təhqirdir”.

N.Paşayeva müvafiq dövlət or-
qanlarını və ictimaiyyəti bu van-
dalizm aktına təcili mü daxilə 
etməyə, habelə bu bar barlığa yol 
verən "Azəravto yol” rəhbərliyini 
cəzalandırmağa çağırıb.
“İqtisadiyyat” qəzetinin kol-
lektivi də böyük şair Mikayıl 
Müşfiqin büstünün sökülmə-
sindən narahatdır və bu ha-
disəni pisləyir.
Mikayıl Müşfiqin büstünün 

sökülməsinə görə məsuliyyət 
daşıyan şəxslər cəzalandırılıb
Bakı şəhərinin Yasamal rayonu 
ərazisində İnşaatçılar və Nəri-
manov prospektlərinin kəsiş-
məsində (Statistika dairə si) 
aparılan yenidənqurma işləri 
zamanı 8 N-li Xüsusi Təyinat-
lı Yol İstismarı MMC-nin iş 
icraçısı “Azəravtoyol” ASC-
nin rəhbərliyinə və çalışdığı 
MMC-nin direktoruna məlu-
mat vermədən görkəmli şair 
Mikayıl Müşfiqin ərazidə yer-
ləşən büstünü çıxarıb.
“Azəravtoyol” ASC-dən bildi-
riblər ki, üzərinə düşən əmək 
funksiyasını lazımi qaydada 
yerinə yetirməyərək, kobud 
qanun pozuntusuna yol ver-
diyinə görə MMC-nin iş icra-
çısı Rəhimov Ramiz Tapdıq 
oğlu tutduğu vəzifədən azad 
edilib, 8 N-li Xüsusi Təyinatlı 
Yol İstismarı MMC-nin direk-
toru Şirinov Əliheybət Bala-
kişi oğluna xəbərdarlıq edilib, 
baş mühəndis Hüseynov Yuris 
Xələf oğluna 
isə töhmət 
verilib.
“Azəravtoyol” 
ASC görkəm-
li şair Mika-
yıl Müşfiqin 
b ü s t ü n ü n 
çıxarılması 
ilə bağlı icti-
maiyyətə və 
KİV-ə vaxtın-
da məlumat 
verilməməsi 
nəticəsində 
yaranan haq-
lı narahatlığa 
görə üzr istə-
yir.

Unudulmaz şair dünyadan na-
kam gedəcəyini sanki duyur-
muş kimi qəlbindəki sonsuz 
sevgini misralara, şeirlərə, po-
emalara çevirirdi:
Heyf, ömür qısa, arzu 

genişdir, 
Kim bu qayğı ilə 

titrəməmişdir?
Bu misraların müəllifinin 
ömür kitabını vərəqləyərkən 
gənc  liyinin ən gözəl çağında 
hə  yatı tərk etmiş bir insanın 
çoxsaylı əsərlərə imza atma-
ğa necə nail olmasına heyrət-
lənməyə bilmirsən. Şübhəsiz, 
məsələ təkcə əsərlərin sayında 
deyildir. Hər biri şedevr hesab 
olunmağa layiq bu şeirlərin 
hər misrası, hər bəndi həyat-
dan nakam köçmüş müəllifin 
özü ilə oxucusu arasında yarat-
dığı əbədi mənəvi körpüdən 
xəbər verir. O körpü ki, şairin 
bu günümüz üçün də müasir 
olan həyat ideallarını bizlərə 
çatdırmaqdadır. “Yenə o bağ 
olaydı...”, “Oxu, tar!”, “Sənə 
qurban”, “Əbədiyyət nəğmə-
si”, “Həyat sevgisi”, “Ürək” və 
digər bu kimi şeirlər hər biri-
mizin qəlbinə yaxındır. 

Yenə o bağ olaydı, yenə 
yığışaraq siz

O bağa köçəydiniz.
Biz də muradımızca 

fələkdən kam alaydıq,
Sizə qonşu olaydıq.
Yenə o bağ olaydı, 

səni tez-tez görəydim,
Qələmə söz verəydim.
Hər gün bir yeni nəğmə, 

hər gün bir yeni ilham,
Yazaydım səhər axşam.
Arzuya bax sevgilim, 

tellərindən incəmi?
Söylə ürəyincəmi?

Bunu Maliyyə Bazarlarına Nə-
zarət Palatasının sədri Rüfət As-
lanlı deyib.
O, bildirib ki, Azərbaycanda mə-
zənnə ilə neft qiymətləri arasında 
əlaqə axtarmaq doğru deyil:
“Jurnalistlər və bizim bir çox 
deputatlar məzənnə ilə neft qiy-
mətləri arasında əlaqə axtarırlar. 
Axtarmayın, tapa bilməyəcəksi-
niz. Çünki məzənnə ilə neft qiy-
mətləri arasında əlaqə yoxdur. Bu 
bilərəkdən belə qoyulub. 1998-ci 
ildə biz Neft Fondunu yaradanda 
bilirdik ki, bir il ərzində ölkəmizə 
ÜDM-in 5 qatı həcmində valyuta 
daxil olacaq. Ona görə biz həmin 
valyutanı iqtisadiyyatdan steri-
lizasiya edirdik, həmin valyuta 
Neft Fonduna gedirdi. Həmin 
dollar kütləsi bazara çıxmadığına 
görə, onun məzənnəyə təsiri yox-

dur. İndi dollar bazara necə çıxır 
– Neft Fondu büdcə öhdəliklərini 
yerinə yetirmək üçün dollarda-
kı vəsaiti bazara çıxarır, manata 
çevirir və büdcəyə transfer edir. 
Bu da yenə neftin qiymətləri ilə 
əlaqəli deyil. Neft Fondunun bü-
dcə ödənişlərinin rəvanlığına xid-
mət etmək, təmin etmək öhdəliyi 
var. Neft Fondu da büdcə qarşı-
sındakı öhdəliyini Mərkəzi Bank-
la, Maliyyə Nazirliyi ilə müəyyən 
edərək, lazım olan vaxtda, lazımı 
məbləğlərdə dollar satır.
Neftin qiymətinin bizim iqtisa-
diyyatın dayanıqlığına təsiri var. 
Amma neftin qiymətinin birbaşa 
dolların məzənnəsinə təsiri yox-
dur”, - o deyib. Rusiyada neft qiy-
mətləri dollar/rubl məzənəsinə 
tə sir edir. Rusiyada neftdən gə lən 
gəlirlər birbaşa onların fonduna 

getmir:
“Rusiyada tələb var ki, gələn və-
saitləri bazarda o fonda satsınlar. 
Və iki fondu var: büdcənin sabit-
ləşməsi üçün fond və yığım üçün 
fond. Stabilləşmə fondu ehtiyac 
olan məbləğdə vəsait aldıqdan 
sonra qalanı yığım fonduna yönəl-
dilir. Neftin qiyməti artanda onla-
rın ödəmələri də artır. Ödəmələri 
artanda onlar gəlir kimi əldə etdik-
ləri dollardan çıxardıb bazarda sat-
malıdırlar.  Neftin qiyməti qalxıb, 
çoxlu dollar əldə ediblər, eyni za-
manda, çoxlu da ödəmə etməlidir-
lər. Ödəmələr adətən rubl ilə olur. 
Buna görə bazarda çoxlu dollar 
satmalıdırlar. Bazara da çoxlu dol-
lar çıxan zaman məzənnə düşür. 
Ona görə neftin qiyməti qalxanda 
rublun da qiyməti qalxır”.
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