
Ölkə üzrə pambıq tədarükü 200 min tonu ötüb
 � Dekabrın 12-dək ölkə üzrə 200 min 317 ton pambıq tədarük olunub. 

Dövlət Statistika Komitəsindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu, ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 2,4 dəfə çoxdur.

Xatırladaq ki, ölkədə pambıq istehsalı 
üzrə ən yüksək nəticə 1981-ci ildə əldə 
olunmuşdu. O vaxt Azərbaycanda 1 milyon 
tondan çox pambıq yığılmışdı. Sonradan bu 
sahəyə diqqətin zəifləməsi pambıqçılıqda 
tənəzzülün yaranmasına gətirib çıxarmış-

dı. Hazırda qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər 
çərçivəsində ənənəvi kənd təsərrüfatı 
sahələrinin, o cümlədən pambıqçılığın 
inkişafı ön plana keçib, bu sahəyə dövlət 
dəstəyi artırılıb. 

AZƏRTAC pambıq tədarükünə dair 
dekabrın 12-nə olan operativ məlumatı 
təqdim edir.

Şair-dramaturq Ramiq Muxtarın 
75 illik yubiley gecəsi

 �  Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət 
Mahnı Teatrında Prezident təqaüdçüsü, Gürcüstan 
Respublikasının “Şərəf” ordenli, Rəsul Rza Mükafatı 
laureatı, şair-dramaturq Ramiq Muxtarın anadan 
olmasının 75 illiyi münasibətilə yubiley gecəsi 
keçirilmişdir.

 Azərbaycan Respublikası 
mədəniyyət və turizm naziri-
nin müavini Ədalət Vəliyev, 
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Bakı şəhərindəki Daimi 
Nümayəndəliyinin rəhbəri 
Bəxtiyar Əsgərov, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının katibi, 
professor Zemfira Qafarova, 
Azərbaycan Teatr Xadimləri 
İttifaqının  katibi  Rafiq Əliyev, 
pofessor Qəzənfər Paşayev 
və  başqaları Ramiq Muxtarın 
həyat və yaradıcılığı haqqında 
söz açmış, onu təbrik etmişlər.

Ramiq Muxtar 1942-ci 
il sentyabrın 5-də Naxçıvan 
şəhərində ziyalı ailəsində 
dünyaya göz açıb. 11 yaşın-

dan bədii yaradıcılıqla məşğul 
olub, orta məktəbdə oxuyarkən 
şeirləri dövri mətbuatda  çap 
edilib.Azərbaycan Dövlət Teatr 
İnstitutunu bitirdikdən sonra 
Naxçıvan MR-in mədəniyyət, 
mətbuat orqanlarında, 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqın-
da çalışıb.

Şeir kitabları,  “Seçilmiş 
əsərləri” nəşr olunub. “Üfüqlər 
qızaranda”, “Əlvida, köhnə 
dünya”, “Doğma səmanın 
ulduzları”, “Əgər sevirsənsə”, 
“Şəhərli kürəkən”  və digər 
pyesləri Bakı, İrəvan, Nax-
çıvan, Ağdam, Qazax dövlət 
dram teatrlarında uğurla tama-
şaya qoyulub. Nəğməkar şairin 

sözlərinə 120-dən artıq mahnı 
bəstələnib. Son 20 il ərzində 
respublikada keçirilən hərbi 
vətənpərvərlik mövzusundakı 
müsabiqələrdə onun sözlərinə 
bəstələnən mahnılar 8 dəfə 
birinci mükafata layiq görülüb.

Azərbaycan Dəmir Yolu 
İdarəsinin rəisi Cavid Qurba-
nov, Yeni Azərbaycan Partiyası 
Yasamal rayon təşkilatının 
sədri Tağı Əhmədov, Təbii 
Sərvətlər və Ekologiya İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqının sədri 
Telman Quliyev, mədəniyyət, 
təhsil, ekologiya işçiləri Ramiq 
Muxtarı yubileyi münasibətilə 
təbrik etmiş, ona yaradıcılıq 
fəaliyyətində  uğurlar arzula-
mışlar.

Əhsən Dadaşov adına 
“Xatirə” xalq çalğı alətləri 
ansamblının (bədii rəhbər Xalq 
artisti Adil Bağırov)  müşayiəti 
ilə Əməkdar artistlər Gülüs-
tan Əliyeva, Təranə Vəlizadə, 
Əbülfət Nəzərov, müğənnilər 

Sakif  Məmmədov, Aqil 
Rzayev, Tural Tağıyev, aktyor 
Azad Şükürov və başqaları 
çağdaş poeziyamızda tanınan 
və sevilən şair Ramiq Muxtarın  
şeirlərinə yazılmış mahnıları 
oxumuş və şeirlərini bədii 
qiraət etmişlər.

Sonda Ramiq Muxtar 
tədbirin təşkilatçılarına  və 
iştirakçılara dərin təşəkkürünü 
bildirmişdir.

Afət SADIQOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Dövlət Komitəsində ulu öndərin xatirəsinə 
həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib

 � Dekabrın 12-də Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsində ümummilli 
lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir 
keçirilib.

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları 
Fəxri xiyabanda ulu öndərin 
məzarını ziyarət edib, önünə gül 
dəstələri qoyublar.

Tədbir ümummilli liderin 
əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sü-
kutla yad edilməsi ilə başlayıb. 

Çıxış edən Ailə, Qadın 
və Uşaq Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədri 
Hicran Hüseynova ulu öndər 
Heydər Əliyevin şərəfli həyat 
yolu və fəaliyyəti haqqın-
da danışıb. O bildirib ki, 
ölkəmizin müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi, iqtisadi 
yüksəlişinin təmin edilməsi, 
beynəlxalq nüfuzunun artırıl-
ması böyük siyasi və ictimai 
xadimin səyləri nəticəsində 
mümkün olub. Komitə sədri 
deyib ki, 1993-cü ildə ulu öndər 
Heydər Əliyevin xalqın təkidli 
tələbi ilə hakimiyyətə ikinci 
dəfə gəlişi Azərbaycanı vətəndaş 
müharibəsindən, parçalanıb 
dünya xəritəsindən silinmək 
təhlükəsindən xilas etdi. Qısa 
vaxt ərzində həm hərbi, həm də 
iqtisadi böhrandan çıxış yolları 
tapıldı və ölkədə yaranan ictimai 
siyasi stabillik dövlət siyasətinin 
bütün sahələrində inkişafa güclü 
stimul verdi.

Komitə sədri bildi-
rib ki, ümummilli liderin 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biri də dövlət 
qadın siyasəti idi. 1995-ci ildə 
Pekində keçirilmiş “VI Ümum-
dünya Qadın Konfransı”nda 
Azərbaycan qadınlarının iştirakı 
müasir qadın hərəkatına yeni 
nəfəs gətirdi: “Qeyd etmək 
lazımdır ki, Ermənistanın hərbi 
təcavüzü ilə üzləşən, ərazisinin 
20 faizini itirən, müharibənin 
ağrı-acılarını yaşayan, bir mil-
yondan çox qaçqın və məcburi 
köçkünü olan ölkəmizin qadın-
larının bu konfransda iştirakı 
olduqca böyük əhəmiyyət kəsb 
edirdi. Konfransda qadınla-

rın cəmiyyətdə vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması sahəsində 
12 strateji istiqamət müəyyən 
edildi. Dünyanın 189 ölkəsi 
qadınların siyasi, iqtisadi və 
sosial vəziyyətlərinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində Pekin 
Bəyannaməsini və Fəaliyyət 
Platformasını qəbul etdi. Bu 
gün qürurla deyə bilərik ki, 
həmin konfransda ölkəmizi 
layiqincə təmsil etmiş qadınların 
əksəriyyəti rəhbər vəzifələrdə 
çalışır, ölkənin ictimai-siyasi 
həyatında aktiv iştirak edir”.

Hicran Hüseynova bildirib 
ki, müstəqillik əldə edildikdən 
sonra böyük siyasi iradə tələb 
edən məsələlərdən biri də 
ölkəmizdə bu sahədə fəaliyyət 
göstərən xüsusi dövlət quru-
munun yaradılması idi. Bunun 
nəticəsi olaraq, ulu öndərin 
1998-ci il 14 yanvar tarixli 
Fərmanı ilə Azərbaycan Res-
publikasının Qadın Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. 
“Azərbaycanda qadınların rolu-
nun artırılması”, “Azərbaycan 
Respublikasında dövlət qadın 
siyasətinin həyata keçirilməsi 
haqqında” sərəncamlar qadın-
ların istənilən sahədə fəaliyyət 
göstərməsi üçün münbit şərait 
yaratdı. Qadınların ictimai-si-
yasi fəaliyyətinin artırılmasında 
bu sənədlərin əhəmiyyəti çox 
böyükdür. Bu da ölkəmizdə 
qadınların statusunun artırıl-
masına verilən dəyərin yüksək 
göstəricisidir. 

Komitə sədri diqqətə 
çatdırıb ki, zaman keçdikcə 
ölkədə ailə, qadın və uşaq 
məsələləri kompleks yanaşma 
tələb edirdi. Bu zərurət yeni 
Komitənin yaranmasına səbəb 
oldu. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin 
2006-cı il 6 fevral tarixli 
Sərəncamı ilə Ailə, Qadın və 
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi yaradıldı. Yarandığı 
gündən etibarən Komitə ailə, 

qadın və uşaq hüquqlarının 
müdafiəsi sahələrində vahid 
dövlət siyasətinin formalaşdırıl-
masında iştirak edir, bu siyasətin 
həyata keçirilməsi və inkişafını 
təmin edir, qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş digər 
istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. 

Bildirilib ki, ötən müddət 
ərzində müasir inkişaf döv-
rünü yaşayan Azərbaycanda 
çox mühüm dəyişikliklər, 
gözəçarpan yüksəliş baş verib. 
Prezident İlham Əliyevin uğurlu 
dövlət idarəçiliyi, dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə aparılan 
kompleks islahatlar, bölgələrin 
inkişafına yönəldilən sosial-iqti-
sadi proqramlar, dünya iqtisadi 
sisteminə sürətli inteqrasiya 
Azərbaycanın regionda li-
der dövlətə çevrilməsini 
şərtləndirib. 

Azərbaycan Respubli-
kasının insan hüquqları üzrə 
müvəkkili (ombudsman) Elmira 
Süleymanova çıxış edərək bil-
dirib ki, xalqımızın ümummilli 
lideri Heydər Əliyev çağdaş 
tariximizdə müasir Azərbaycan 
dövlətçiliyinin siyasi və iqtisadi 
əsaslarını yaradan görkəmli 
şəxsiyyət, nüfuzlu rəhbər kimi 
əbədiyaşarlıq qazanıb. Heydər 
Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti, 
qətiyyəti, möhkəm siyasi iradəsi 
nəticəsində müasir Azərbaycan 
dövləti dünya məkanında özünə 
layiqli yer tutub.

Ombudsman qeyd edib 
ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyev qadınlarla bağlı siyasətin 
gücləndirilməsini dövlətin mü-
hüm, prioritet vəzifələrindən biri 
hesab edirdi. Dahi şəxsiyyətin 
uzaqgörən strategiyasının onun 
layiqli davamçısı Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini vurğu-
layan E.Süleymanova deyib 
ki, dövlətimizin başçısının 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
uğurlu siyasət nəticəsində 
Azərbaycan bütün sahələrdə 
mühüm uğurlar qazanıb. Om-
budsman Azərbaycan Preziden-
tinin yüksək diqqət və qayğısı 
sayəsində ölkəmizdə uşaq 
hüquqlarının təmin olunması 

istiqamətində də mühüm işlərin 
görüldüyünü qeyd edib. Eyni 
zamanda, Azərbaycan Respub-
likasının Birinci vitse-preziden-
ti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
uşaqların hüquqlarının qorun-
masını, onların yüksək təhsil al-
malarını, bilik və bacarıqlarının 
artırılmasını, istedadlı uşaqların 
üzə çıxarılmasını daim diqqət 
mərkəzində saxladığı xüsusi 
vurğulanıb.

Milli Məclisin ailə, qadın 
və uşaq məsələləri komitəsinin 
sədri Aqiyə Naxçıvanlı 
müstəqil dövlətimizin banisi 
və qurucusu Heydər Əliyevin 
tarixi xidmətlərindən danışıb. 
Bildirib ki, ümummilli lider 
bütün həyatını və fəaliyyətini 
xalqımıza, onun tərəqqisinə və 
xoşbəxtliyinə həsr edib. 

A.Naxçıvanlı müdrik siyasi 
xadim Heydər Əliyevin zəngin 
dövlət idarəçilik təcrübəsinin, 
siyasi irsinin əhəmiyyətini 
diqqətə çatdırıb, Heydər Əliyev 
ideyalarının əbədi yaşayacağını 
vurğulayıb.

Daha sonra Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiya 
Məhkəməsinin sədr müavini 
Sona Salmanova, BDU-nun 
ekoloji kimya kafedrasının 
müdiri Sevinc Hacıyeva, Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədr müavini Aynur Sofiye-
va çıxış edərək ümummilli 
liderin Azərbaycanın inkişafı, 
ölkəmizin dünyaya tanıdılması 
istiqamətində gördüyü işlərdən, 
öz xalqı və dövləti qarşısın-
dakı misilsiz xidmətlərindən 
danışıblar. Qeyd olunub ki, 
böyük siyasi təcrübəyə malik 
olan Heydər Əliyev müxtəlif 
sahələrdə çalışan qadınlarımı-
zın elmi fəaliyyətini, əməyini 
hər zaman diqqətlə izləyib, 
onların hüquqlarının qorunma-
sı istiqamətində mühüm işlər 
görüb.

Sonda ümummilli lider 
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr 
edilmiş film nümayiş olunub.

AZƏRTAC

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi 
Qüdslə bağlı bəyanat yayıb

 � Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) Qüds məsələsi ilə bağlı 
bəyanat yayıb. 

Bu barədə QMİ-nin mətbuat 
xidmətindən məlumat verilib. 

Bəyanatda deyilir ki, səmavi dinlər 
üçün müqəddəs sayılan və ilk qibləgahımız 
olan Qüds ətrafında son günlər baş 
verənlər, təbii ki, hər bir mömin, inanclı 
insan üçün həssasiyyət kəsb edir. Qüdsün 
Uca Yaradanın hökmünə və iradəsinə 
uyğun olaraq, müsəlmanlar və əhli-Kitab 
üçün özəl məqam olaraq qorunub saxlanıl-
ması, sülh, barış məkanı olması vacibdir. 
Dini hisslərin siyasi məqsədlər üçün sui-
istifadəsi yolverilməzdir. O Bir Olan Yara-
danın müqəddəs qərar verdiyi, müsəlman 
və qeyri-müsəlmanlar üçün müqəddəs sa-
yılan yerlərə sahib olan Qüds bütün bəşərə 
məxsus sülh və dialoq məkanı olmalıdır. 
Odur ki, bu müqəddəsliyi, özəlliyi, önəmi 
nəzərə almayan hər hansı qərar ədalətli ola 
bilməz.  

“Bu gün dünyamızda baş verənlər 
bizi narahat edir. Dözümsüzlük, milli, dini 

zəmində qarşıdurma, ksenofobiya, isla-
mofobiya, terror, ekstremizm hallarının 
səngimədiyi bir dönəmdə müqəddəs dəyər 
olan insan həyatının qorunub saxlanılma-
sı, sülh və sabitliyin bərqərarı yönündə 
addımların atılması zəruridir. Milyonlarla 
insanın həyatı bahasına başa gələcək 
siyasi qərarlar verilərkən onların olduqca 
təhlükəli fəsadlar, mümkün qarşıdurma 
və ədavət törətmə ehtimalı göz önünə 
alınmalı, nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, 
insanlar arasında milli, dini zəmində nifrət 
və qarşıdurma səbəbindən bəşəriyyət sonu 
görünməyən bir uçuruma gedə bilər.  

Beynəlxalq hüququn işləməməsi, 
beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyinin 
nəzərə alınmaması təhlükəli meyildir. 
Birmənalı şəkildə bildiririk ki, Qüdsün 
paytaxt elan edilməsi haqqında təktərəfli 
qaydada verilmiş qərar yolverilməzdir. 
Siyasi məqsəd, niyyətlər naminə Qüdslə 
bağlı qərar verilməsi qeyri-məqbuldur. 

Bu, nəinki müsəlmanların, qeyri-
müsəlmanların da hüquqlarının pozulma-
sına gətirib çıxara bilər”, - deyə bəyanatda 
qeyd edilir. 

QMİ-nin bəyanatında bildirilir: 
“Yaxın Şərqin bu həssas bölgəsində 
sülh və əmniyyətin bərqərar olmasına 
böyük əngəl olan, təhlükəsizliyi təhdid 
edən, bölgədə gərginliyi artıran və dünya 
ictimaiyyəti tərəfindən kəskin şəkildə 
qınanılan bu qərara Qafqaz müsəlmanları 
adından qətiyyətlə etiraz edirik. Mil-
yonlarla dindarın iradəsini ifadə edərək, 
1967-ci ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın Fələstin xalqının hüquqlarını təsbit 
edən Qüdslə bağlı qətnaməsinin yerinə 
yetirilməsində israr edirik. 

Uca Yaradanımızın bizlərə buyurduğu 
kimi, “Ey iman gətirənlər! Allah qarşısın-
da sabitqədəm və ədalətli şahidlər olun. 
Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz 
sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli 
olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan 
qorxun. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır! 
(Maidə, 8)”.

Vaşinqtonda Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilən 
“Sülh laylayı” musiqili əsərinin premyerası olub

 � ABŞ Beynəlxalq Diplomatik Xidmət Əməkdaşları Assosiasiyası, 
Vaşinqton Beynəlxalq Piano İncəsənət Şurası, Azərbaycan Dillər Universiteti 
və “Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş “Sülh laylayı” adlı 
musiqili əsərin premyerası keçirilib. 

Tədbir Vaşinqton şəhərinin mərkəzində 
yerləşən, ABŞ-ın beşinci Prezidenti olmuş 
Ceyms Monronun iqamətgahı olan və hazır-
da Vaşinqton İncəsənət Klubu kimi fəaliyyət 
göstərən məşhur məkanda baş tutub.

Musiqili əsər şair Yusif Savalanın 
müəllifi olduğu “Xocalı uşaqlarına laylay” 
adlı şeir əsasında amerikalı pianoçu və 
bəstəkar Haskell Smol, sopranoçu Lora 
Styuart, klarnetçi Şeril Hill və hekayətçi 
İrvinq Benavides tərəfindən hazırlanıb. 

Tədbirdə rəsmi qonaqlar qismində 
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süley-
manov, Azərbaycan Dillər Universitetinin 
dosenti və eyni zamanda, “Sönməz Məşəl” 
Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin sədri 
Şəhla Nağıyeva və ABŞ Beynəlxalq Diplo-
matik Xidmət Əməkdaşları Assosiasiyasının 
proqram rəhbəri Şila Svitzer iştirak ediblər.

Səfir Elin Süleymanov tədbirdə çıxış 
edərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
hərbi təcavüzü zamanı Xocalıda qətliamın 
törədilməsi və erməni işğalçılarının dinc 
əhaliyə qarşı törətdikləri vəhşiliklərdən 
danışıb, bu faciənin xalqımızın yaddaşın-
da ağır iz buraxdığını bildirib. O, Xocalı 
qətliamının Ermənistanın Azərbaycana hərbi 
təcavüzü zamanı Ermənistan tərəfindən 
həyata keçirilən etnik təmizləmə siyasəti 
kontekstində törədildiyini qeyd edib. 

Səfir 1990-cı illərin əvvəllərində dünya 
tarixində qara bir səhifə kimi tanınan və keç-
miş Yuqoslaviyada Srebrenitsa qətliamını 
törədən cinayətkarların Beynəlxalq 
Məhkəmə qarşısında törətdikləri əməllərə 
görə məsuliyyətə cəlb edilmələrinin ədalətin 
bərpa olunması istiqamətində atılan vacib 

addımlardan biri olduğunu vurğulayıb və 
analoji addımların bir gün Xocalı qətliamını 
törədən cinayətkarlara münasibətdə də atı-
lacağına əmin olduğunu bildirib. O, Xocalı 
cinayətinə görə ədalətin təmin edilməsinin 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli üçün vacib olduğunu və 
regionda sülhün bərqərar olunmasına töhfə 
verəcəyini qeyd edib.  

Azərbaycan Dillər Universitetinin do-
senti və “Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr 
İctimai Birliyinin sədri Şəhla Nağıyeva 
qeyd olunan musiqili əsərin Xocalı qətliamı 

qurbanları olan uşaqların xatirəsinə həsr 
edildiyini və əsərin dünyada sülh və 
əmin-amanlığın bərqərar edilməsinə töhfə 
verəcəyinə ümidvar olduğunu qeyd edib.

Daha sonra “Sülh laylayı” adlı musiqili 

əsər tədbir iştirakçılarına təqdim edilib. 
Musiqili əsər dinləyicilər tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, tədbirdən bir gün öncə 
Vaşinqton Beynəlxalq Piano İncəsənət Şura-
sının nümayəndələri Azərbaycanın ABŞ-
dakı səfirliyində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin əziz xatirəsinin anım tədbirində də 
iştirak ediblər.   

Yusif  BABANLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vaşinqton

12.12.2017-ci il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

13 dekabr 2017-ci il, çərşənbə10


