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(əvvəli ötən saylarımızda)
Məqsəd, əlbəttə, Qərb imperi-
alizminin sənaye sahəsindəki 
nailiyyətlərini tərifləmək ol-
mayıb, bir yandan Şərqə «gün 
ağlamaq», o biri yandan da 
imperializmin müstəmləkə si-
yasətinin mahiyyətini açmaq 
idi. «İngiltərə-Əfqanıstan dava-
sı» bu mövzuda yazılmış geniş 
məqalə idi.
«İrşad» oxucuları üçün maa-
rifləndirici mahiyyətdə olub, 
bir sıra canlı siyasi-iqtisa-
di məsələləri aydınlaşdıran 
məqalədə elm, sənaye və tex-
nikanın tərəqqisinin həm Qərbi 
Avropa, həm də Asiya və Afri-
ka ölkələrində xalq kütlələrinin 
həyatına işsizlik və aclıq kimi 
necə müdhiş hallar gətirdiyi 
izah olunur. Müəllifin hesabına 
görə, məsələn, Qərbin ən qa-
baqcıl ölkələrindən olan Fran-
sa, Almaniya və İngiltərədə 
«millətin tam beşdən-altıdan 
bir hissəsi bir halətə düçar ol-
muşdur ki, işləmədiyi gün ac, 
evsiz və məskənsiz qalasıdır!». 
Vəziyyətdən çıxmaq məqsədilə 
görülən tədbirlər (yetim evlə-

ri, xəstəxanalar, xeyriyyəçilik, 
ianələr və s.) istənilən nəticəni 
vermədiyinə, işsizliklə bəra-
bər narazılıq da gündən-günə 
artdığına görə «sosializm, 
kommunizm fikirləri getdikcə 
tərəqqi edir, beyinləri odlaşdı-
rır». Sahibkarların fabrika-za-
vodları və başqa müəssisələri 
artırmaları nəticəsində eyni nis-
bətlə məhsulun da bollaşması 
yeni suallar ortaya çıxarır: «...
məhsulları kimə satmaq, nərə-
də bunlar üçün müştərilər bul-
maq, bunlara bazar açmaq?». 
Beləliklə, kapitalist inkişafı-
nı pillə-pillə izləyən müəllif 
əmtəə və bazar probleminin ən 
nəhayət Avropanı müstəmləkə-
çiliyə aparıb çıxardığını möh-
kəm, ardıcıl məntiqlə izah edib 
aydınlaşdırır: «Millət özü sərf 
etdiyi miqdardan artıq qalanı 
labüd və naçar gərək Avropa-
dan xaric bir millətə versin ki, 
mədəniyyət və tərəqqicə ülum 
və fünun və sənayecə geridə qa-
lıb, fabrika və zavod işlərindən 
məhrum olduğu üçün Avropa-
nın malütticarəsinə möhtacdır. 
Bu cür mədəniyyət və tərəqqi-
cə, ülum, fünun və sənayecə 
geri qalıb da Avropaya möhtac 
olanlar biz bədbəxt Asiya və 
Afrika millətləriyiz.
Halət və övza böylə olduqda 
avropalıların Afrika və Asiyaya 
soxulmaları təbii və labüd bir 
əmrdir. Haman bu əmrdən naşi 
olaraq Avropanın fəhlə məsələsi 
bizim başlarımızda çatlayır».
Burada haşiyə şəklində 
deməmək olmaz ki, kapitalist 
iqtisadiyyatı qanunlarını əsasən 
düzgün izləyən müəllifin bəzi 
mühakimələri mübahisəlidir.

Məsələn, o nəzərə almır ki, xari-
ci kapitalın neft Bakısına soxul-
ması burada sənayenin geri 
qalmasından daha artıq yer-
li, milli burjuaziyanın rəqabət 
üçün, demək olar, hər cəhətdən 
zəif olmasının nəticəsi idi.
Qərb imperializminin dünya-
nı yenidən bölüşdürmək və 
inhisarçılıq siyasətinin ifşasını 
verən hissə müəllifin iqtisa-
di-nəzəri görüşlərinin ən po-
zitiv, tutarlı müddəalarından 
ibarətdir: «Avropalılar Afrika 
və Asiya səltənətlərini zəbt et-
dikdə iki böyük məsələni həll 
edir. Əvvələn, öz malütticarəsi 
üçün alıcılar, bazarlar bulur və 
bu vəchlə iş, ruzi olur. Saniyən, 
zəbt etdikləri yerlərdə boş-ba-
yaz torpaqları Vətəndə bicins 
olan öz həmcinslərinə verirlər, 
şu həmcinslərini bu yerlərə kö-
çürüb, yavaş-yavaş yerli əhali-
nin məhv və nabud olmağına 
çalışırlar və şu vəchlə torpaq 
məsələsini də bir dərəcəyədək 
həll edirlər». Dərd bir də onda-
dır ki, avropalıların yer, torpaq 
məsələlərini «öz aralarında» 
həll edə bilməmələrinin zərəri-
ni «küreyi-ərzin bu iki bədbəxt 
qitəsi» - Afrika və Asiya çəkir. 
Qərb dövlətlərinin siyasəti, 
eyni zamanda, rəqabət üzə-
rində qurulmuşdur. «Hər kəs 
istəyir fəqət özü üçün iş görsün 
və bacardıqca ən böyük parça 
aparsın».
Ağaoğlunun bu mühakimələ-
rinin bütövlükdə səviyyəcə 
nəinki o zamankı, hətta müasir 
mütərəqqi siyasi-iqtisad nəzə-
riyyələrinin həmin məsələlərə 
münasibətinə yaxın olduğu id-
dia edilə bilər. 

Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat Agentliyi və Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti 
yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondu DOST (Dayanıqlı 
və Operativ Sosial Təminat) kon-
sepsiyası əsasında innovativ ye-
niliklərin tətbiqi ilə dövlət sosial 
xidmətlərinin keyfiyyətinin yük-
səldilməsi, bu xidmətlərin əha-
liyə vahid standartlar əsasında 
“bir pəncərə”dən, tam şəffaf və 
operativ, vətəndaş rahatlığı və 
məmnunluğu prinsipi ilə təşkili 
sahəsində aparılan islahatlarla 
əlaqədar birgə fərdi jurnalist ya-
zıları müsabiqəsi elan edir.
Müsabiqənin məqsədi Azər-
baycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 

sosial islahatlar proqramının 
nailiyyətlərindən biri kimi döv-
lət sosial xidmətlərinin təşki-
lində DOST layihəsi əsasında 
innovativ yenilikləri, optimal 
və effektiv idarəçiliyi ehtiva 
edən yeni keyfiyyət mərhələ-
sinə keçidin təmin olunması və 
sosial sahə üzrə genişmiqyaslı 
xidmətlərin əhaliyə vahid stan-
dartlar əsasında “bir pəncərə”-
dən, tam şəffaf, operativ, vətən-
daş rahatlığı və məmnunluğu 
prinsipi ilə təşkilində layihənin 
mühüm üstünlükləri barədə 
geniş ictimai məlumatlandır-
mada peşəkar jurnalist əməyi-
nin stimullaşdırılmasıdır.
Mövzusu “DOST mərkəzləri 
müasir Azərbaycanın siması 
kimi”olan müsabiqəyə  təqdim 

olunan yazılara aid tələblərlə, 
yazıların qəbul qaydaları ilə 
kivdf.gov.az saytında tanış ola 
bilərsiniz.
Müsabiqədə I yer üçün 1 nəfər 
(1000 manat);
II yer üçün 2 nəfər (800 manat);
III yer üçün 3 nəfər (500 manat)
yazı qaliblərinin mükafatlandı-
rılması nəzərdə tutulmuşdur.
Bundan əlavə, 5 yazı müəllifinə 
(hər biri 200 manat) həvəslən-
dirici mükafatlar veriləcəkdir.
Qaliblər, həmçinin Dayanıq-
lı və Operativ Sosial Təminat 
Agentliyi və Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti ya-
nında Kütləvi İnformasiya Va-
sitələrinin İnkişafına Dövlət 
Dəstəyi Fondunun xüsusi dip-
lomu ilə təltif olunacaqlar.

Mingəçevir şəhərində yerləşən, 
Cənubi Qafqazın ən böyük is-
tilik elektrik stansiyası olan 
“Azərbaycan” İES-in yenidən 
qurulması prosesi sürətlə da-
vam etdirilir.
“Azərenerji” ASC-nin İctimaiy-
yətlə əlaqələr və media mərkə-
zindən  bildirilib ki, 8 enerji 
bloklu stansiyanın artıq beşin-
ci, altıncı, yeddinci və səkkizin-

ci bloklarında yenidənqurma 
işləri yekunlaşmaq üzrədir və 
təmirinə başlanacaq digər dörd 
enerji blokunda işlər ilin sonuna-
dək başa çatacaq. Paralel olaraq 
500 kilovoltluq dörd yuvadan 
ibarət yarımstansiyanın üç yuva-
sında işlər yekunlaşıb, dördüncü 
yuvada isə yekunlaşmaq üzrədir. 
Bütövlükdə bu yarımstansiyada 
işlərin 90 faizi görülüb.

Ötən ilin iyulunda qəza baş 
verən 330 kilovoltluq yarımstan-
siyada isə 63 cərəyan transfor-
matorunun hamısı dəyişdirilib. 
Ümumilikdə bu yarımstansiya-
da işlərin yarıdan çoxu başa ça-
tıb. 
Bundan başqa, su kanalının be-
ton qatının yenilənməsi işləri 
başa çatıb. Qarabağ kanalının 
üzərindən əhali üçün inşa edilən 
körpünün tikintisi yekunlaşır və 
bu günlərdə asfalt qatının vurul-
ması prosesi həyata keçiriləcək.
Beləliklə, elektrik stansiyasının 
azot-oksigen, hava kompres-
sor sahələrində, yağ və reagent 
təsərrüfatlarında, kimya sexin-
də tikinti işləri başa çatıb, son 
sınaq işləri aparılır. Eyni za-
manda, 6 kilometr məsafədə 
ərazinin hasarlanması və digər 
istiqamətlərdə də işlər sürətlə 
davam etdirilir. “Azərbaycan” 
İES-in yenidənqurulması pro-
sesinin gələn ilin birinci yarı-
sında yekunlaşdırılması plan-
laşdırılıb.

Ölkədə idxalı əvəz edən və ixra-
cyönümlü sənayenin inkişafı, bu 
sahəyə investisiyaların cəlb edilmə-
sinin stimullaşdırılması məqsədilə 
bu günədək 400-ə yaxın layihəyə 
investisiya təşviqi sənədi verilib. 
Bu barədə İqtisadiyyat naziri 

Şahin Mustafayev AZƏRTAC-a 
müsahibəsində deyib.
Nazir bu layihələr çərçivəsində 
ölkə iqtisadiyyatına 3,4 milyard 
manat investisiya yatırıldığını 
və 16 mindən çox iş yeri yara-
dıldığını vurğulayıb.

Ağsu rayonunda taxıl biçini kam-
paniyasına yekun vurulub. 
Taxılçılıq kənd təsərrüfatının apa-
rıcı sahəsidir və cari mövsümdə 
36 min 355,5 hektarda məhsul 
yetişdirilmişdi. Zəmilərdən 116 
min 420 ton taxıl götürülüb. Bu 
göstərici ötən ildəkindən 16 min 

518 ton çoxdur. Hər hektardan 
məhsuldarlıq 2,1 sentner artaraq 
32 sentnerə çatıb. 
Rayonun bir sıra ərazilərində, o 
cümlədən Gəgəli, Bico, Kəndoba, 
Çaparlı, Qaraqoyunlu ərazi da-
irələrində sahibkarlar daha yük-
sək məhsuldarlığa nail olublar.

“Şri-Lankanın qida məhsulları 
istehsal edən “Wichitra” şirkəti 
Azərbaycandan olan idxalçı 
şirkətlərin axtarışındadır”, - 
deyə Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi 
Fondundan (AZPROMO)  
məlumat verilib.

“Wichitra” şirkəti quru meyvə, 
tərəvəz və dərman bitkilərinin 
istehsalı ilə məşğuldur. 
Hazırda şirkət öz məhsullarını 
birbaşa, eləcə də iri ixracatçılar 
vasitəsilə Avstraliya, Kanada, 
ABŞ, Almaniya, Fransa, İsveçrə, 
İsveç, Yeni Zelandiya, Sinqapur, 

Yaponiya, Koreya, BƏƏ və 
digər ölkələrə ixrac edir.

Türkiyə, Azərbaycan və Gür-
cüstanın kənd təsərrüfatı nazir-
likləri fındıq sahəsində əmək-
daşlıq barədə sənəd ("Fındık 
Alanında Stratejik İşbirliği Dek-
larasyonu") imzalayıblar. Əmək-
daşlıqda məqsəd fındıq qiymət-
lərini yüksək saxlamaqdır.
Hər 3 ölkə fındığı ucuzlaşdır-
mayacaq, dünya bazarlarına ra-
zılaşdıracaqları yüksək qiymət-
lər ilə təklif edəcəklər.
Azərbaycanın Kənd Təsərrü-
fatı naziri İnam Kərimov Tür-
kiyənin Ordu şəhərində səfərdə 
olub.
Səfər çərçivəsində Türkiyənin 
Kənd Təsərrüfatı və Meşə na-
ziri Bekir Pakdemirli, Azərbay-
canın Kənd Təsərrüfatı naziri 
İnam Kərimov və Gürcüstanın 

Ətraf Mühit və Kənd Təsərrü-
fatı naziri arasında görüş olub.
İnam Kərimov imzalanmış 
sənədin çox önəmli olduğunu 
qeyd edərək, bu sayədə fın-
dıq istehsalçılarının gələcəkdə 
daha çox gəlir əldə edəcəklərini 
bildirib:
“Dünyada fındığın 75%-ni is-
tehsal edən bu 3 ölkə gəlirləri-
ni daha da artıra bilər. Bunun 
üçün əməkdaşlıq çox önəmli-
dir. İnanıram ki, əməkdaşlığı-
mız nəticəsində istehsalçıların 

əldə edəcəyi, ölkələrə daxil 
olan valyuta daha yüksək məb-
ləğlərdə olacaqdır”.
Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı 
və Meşə naziri Bekir Pakdemir-
li, “İstehsalçıları qorumalıyıq, 
eyni zamanda, istehlakçılar ba-
halı fındıq yeməməlidir. Amma 
fındıq ixrac məhsuludur. Fın-
dığın 90%-i ixrac olunur. Bu 
səbəbdən qiymət nə qədər yük-
sək olarsa, o qədər yaxşı olaca-
ğını düşünürük”,- deyib.
Əməkdaşlıq ilə fındığın məh-
suldarlğının və keyfiyyətinin 
artırılması da hədəflənir. Eyni 
zamanda, xəstəliklər ilə birgə 
mübarizə aparılacaq.
3 ölkənin nazirinin iştirakı ilə 
Orduda fındıq yığımına başla-
nılıb.


