
Prezident İlham ƏLİYEV: 
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı milli-
mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq qalacağam

 � Xalqımız böyük müdriklik göstərərək cənab İlham Əliyevi 
yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçdi. Möhtərəm 
Prezidentimiz andiçmə mərasimindəki çıxışında ötən 15 il ərzində 
qazanılan uğurlara yenidən nəzər saldı, qarşıda duran vəzifələr barədə 
danışdı. Ölkə başçısının çıxışındakı bir məqamı diqqətə çatdırmaq 
istəyirəm: “Azərbaycan bu 15 il ərzində uğurla inkişaf edib. Azərbaycan 
xalqı birlik, həmrəylik nümayiş etdirib. Bizim gələcək fəaliyyətimiz 
üçün milli ideologiyamız əsas rol oynayır. Azərbaycançılıq məfkurəsi 
Azərbaycanda tam bərqərar olub, Azərbaycan xalqı vahid milli ideya 
ətrafında birləşib və ölkəmiz çox uğurla inkişaf edir. Azərbaycanda 
dinlərarası, millətlərarası münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır. 
Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi 
mehribanlıq şəraitində yaşayır və bundan sonra da yaşayacaqdır. Bizim 
siyasətimiz və cəmiyyətin istəkləri bu istiqamətdə atılacaq addımları da 
şərtləndirəcək.”

Bu kontekstdə milli-mənəvi 
dəyərlərimizin inkişafı, qorunması və 
gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı 
bəzi nailiyyətləri diqqətə çatdırmaq 
istərdik. Ulu öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulan müstəqil 
Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti son 
15 ildə daha geniş miqyasda həyata 
keçirilmişdir. Prezidentimiz İlham 
Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan 
digər sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət 
sahəsində də əsaslı islahatlar sürətlə 
genişlənmişdir. Dövlət başçısının dediyi 
kimi xalqımızı xalq kimi, millət kimi qo-
ruyub saxlayan bizim ənənələrimiz olub, 
tariximiz olub, ədəbiyyatımız, ana dilimiz 
və mədəniyyətimiz olubdur. Mədəniyyət, 
ədəbiyyat, milli musiqi, ana dilimiz tarixi 
keçmişimizdir – biz bu sahələrə böyük 
diqqət göstərməliyik.

Mən rəssamam və mədəniyyət 
sahəsində son 15 ildə həyata keçirilən da-
vamlı tədbirlərin şahidiyəm. Gözlərimiz 
qarşısında nəinki, paytaxtımızın, eləcə 
də regionlarımızın mədəni həyatı əsaslı 
şəkildə yeniləşdi. Bu yeniləşmənin səbəbi 
isə, söz yox ki, ölkədə mədəniyyətə 
dövlət qayğısıdır. Kino, teatr, musiqi, 
tətbiqi sənət, tarixi abidələrin qorun-
ması və bərpası ilə bağlı qəbul olunan 
dövlət proqramları və cənab Preziden-
tin ölkədə bu mədəniyyət sahələrinin 
inkişafı ilə bağlı sərəncamları bir daha 
təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanıl-
masına həqiqətən böyük qayğı var. 
Bu sərəncamlarda mədəniyyətimizin 
bütün sahələrinin inkişafına dövlət 
tərəfindən böyük dəstək verildiyi bir daha 
təsdiqlənir. Cənab Prezidentimizin belə 

bir fikrini diqqətə çatdırmaq istərdim: 
“Biz neft sektorundan əldə edilən kapita-
lın insan kapitalına, intellektual kapitala 
çevrilməsi üçün mühüm dövlət proqram-
ları həyata keçirəcəyik”. 

Cəmiyyətin inkişafına güclü 
stimul verən mədəniyyətin tərəqqisinə 
dövlətimizin himayəsi son illər həyata 
keçirilən genişmiqyaslı layihələrdə öz 
əksini tapmışdır. Fəxrlə deyə bilərəm ki, 
mənim də bir rəssam kimi bu tədbirlərin 
həyata keçirilməsində əməyim var. Belə 
ki, Balakəndə salınan böyük xiyabanın, 
Qusarda Bayraq meydanının, Gənclər 
Mərkəzinin, Neft Daşlarındakı Heydər 
Əliyev Parkının tərtibat işləri məhz 
mənim layihələrim əsasında rellaşmışdır. 
Cənab Prezidentimizin iştirakı ilə açılışı 
olan Şamaxı Diaqnostika Mərkəzinin də 
ətrafının tərtibat işlərinin müəllifiyəm. 
Daha bir layihəm isə Füzuli rayonun-
dakı Muğam Mərkəzinin tərtibatı ilə 
bağlıdır. Burada çox maraqlı bir məqamı 
qeyd etmək istəyirəm. Mən bütün bu 
obyektlərin açılış mərasimlərində iştirak 
etmişəm. Hər dəfə də cənab Prezi-
dentimiz bu tədbirlərdə iştirak edərək 
onlara öz münasibətini bildirib. Maraqlı 
burasıdır ki, cənab Prezident hər dəfə 
müəlliflərlə görüşür və təşəkkürünü 
bildirir. Bu, sənət adamlarına dövlət baş-
çımızın xüsusi diqqət yetirməsinin bariz 
nümunəsidir.

Son vaxtlar Türkiyənin İzmir 
şəhərində Heydər Əliyev adına Məslək 
Liseyi, Qars şəhərində ulu öndərin adını 
daşıyan sənaye liseyi Şamaxıda Etnoqra-
fiya muzeyi və digər obyektlərdə tərtibat 
işləri aparmışıq.

Bu gün elə bir rayon mərkəzi 
yoxdur ki, öz simasını dəyişməsin . 
Yeni yaradılan muzeylər, yeni tikilən 
yüksəkmərtəbəli binalar, parklar, xiya-
banlar ölkədə gedən quruculuq işlərinin 
aydın təzahürüdür.

Mən ulu öndərin dövründən baş-
layaraq bu günə kimi sənət adamlarına 
göstərilən qayğının da şahidiyəm. Nə 
qədər sənətçilərimiz orden və medallarla 
təltif olunmuş, Prezident təqaüdlərinə 
layiq görülmüş, sənət adamlarının sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün da-
vamlı tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan incəsənəti dünya miq-
yasında ölkəmizi daha geniş miqyasda 
tanıtmaqdadır. UNESCO və İSESCO 
kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlar 
artıq Azərbaycanı sivilizasiyalı bir ölkə 
kimi tanıyır. Bizim bir çox mədəniyyət 
abidələrimiz UNESCO-nun Bəşəriyyətin 
Qorunan Maddi və Mənəvi İrs Siyahısına 
salınmışdır. Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 

Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada ta-
nınmasında rolu çox böyükdür. Xüsusilə 
görkəmli sənət adamlarının — yazıçı 
və şairlərimizin, bəstəkarlarımızın, elm 
xadimlərimizin yubileylərinin UNESCO 
səviyyəsində keçirilməsi Azərbaycan 
mədəniyyətinə, incəsənətinə verilən 
yüksək qiymətin nümunəsidir.

Bu gün ölkəmizdə Heydər Əliyev 
Fondunun mədəniyyətlə bağlı həyata 
keçirdiyi tədbirlər xalqımız tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanır. Yeni mədəniyyət 
obyektlərinin tikintisi, mövcud 
mədəniyyət müəssisələrinin əsaslı 
təmiri istiqamətində işlər uğurla davam 
etdirilir. Bakıda müasir üslubda tikilən 
Muğam Mərkəzi neçə illərdir qapılarını 
muğamsevərlərin üzünə açmışdır. Xalça 
Muzeyinin binası analoqu olmayan arxi-
tektura nümunəsidir. Bu siyahını uzatmaq 
olar. Əsas olan budur ki, ölkəmizdə 
mədəniyyətin tərəqqisi davamlı xarakter 
almışdır.

Bir məsələni də qeyd etmək istərdim. 
Ulu öndərin fərmanı ilə 2000-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akade-
miyası yaradılmışdır. Bu vaxta kimi 
rəssam kadrların yetişdirilməsi üçün 
Azərbaycanda ali təhsil müəssisəsi yox 
idi. Rəssamlarımız əsasən Rusiyanın 
müxtəlif şəhərlərində ali təhsil alırdılar. 
Ona görə də müstəqil Azərbaycanın 
Rəssamlıq Akademiyasının açılması 
Azərbaycanın mədəni həyatında yeni 
hadisəyə çevrildi. 

Göründüyü kimi, cənab Preziden-
timiz mədəniyyətin bütün sahələrinə 
olduğu kimi rəssamlığa da böyük önəm 
verir. Rəssamlar İttifaqının yubile-
yi münsibətilə möhtərəm Prezident 
rəssamlarımızdan bir qrupu ilə görüşdü, 
onlara yaradıcılıqlarında böyük uğurlar 
arzuladı. Dövlətimizin başçısı sərgilərdə 
iştirak etmiş, rəssamlarımıza fəxri 
adlar, Prezident təqaüdlərinin verilməsi 
ilə bağlı sərəncamlar imzalamışdır. 
Rəssamlarımızdan çoxunun yaradıcılıq 
emalatxanası vardır. Onların əsərlərinin 
tez-tez sərgiləri təşkil olunur. Bütün 
bunlar ölkəmizdə rəssamlıq sənətinin in-
kişaf etməsinə güclü stimul yaradır. İndi 
Azərbaycan rəssamlarının əsərləri xarici 
ölkələrin böyük muzeylərinin eksponatı-
na çevrilmiş, müxtəlif ölkələrdə keçirilən 
beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilir.

Möhtərəm dövlət başçımızın siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan ildən-ilə daha 
qüdrətli dövlətə çevrilir. Andiçmə 
mərasimində cənab Prezident bir daha 
bu barədə demişdir: “Biz qeyd etdi-
yim sahələr üzrə səylərimizi davam 
etdirəcəyik, Azərbaycanı daha da qüdrətli 
ölkəyə çevirəcəyik. Hər bir sahə üzrə bi-
zim konkret proqramlarımız, planlarımız 
var. Həm beynəlxalq məsələlərlə, həm 
bölgələrimizin möhkəmləndirilməsi, siya-
si-iqtisadi islahatların dərinləşməsi, sosial 
siyasət, ordu quruculuğu ilə bağlı bizim 
konkret proqramlarımız var. Güclü siyasi 
iradə, böyük maliyyə resurslarımız var. 
Biz bu maliyyə resurslarını öz əlimizlə 
yaratmışıq və biz indi öz hesabımıza 
yaşayırıq. Xalq--iqtidar birliyi var. Ona 
görə mən əminəm ki, bütün Azərbaycan 
xalqı və biz hamımız gələcəyə çox böyük 
nikbinliklə baxırıq.”

Cəlil HÜSEYNOV, 
Xalq rəssamı, professor

 � Respublikamız dünyanın diqqət 
mərkəzindədir. Son 15 ildə ölkədə həyata keçirilən 
daxili xə xarici siyasət, həmçinin hüqiqi və 
demokratik islahatlar, iri infrastruktur layihələrinin 
reallaşdırılması, insan hüquq və azadlıqlarının 
qorunması istiqamətində görülən işlər, xüsusilə azad, 
şəffaf, obyektiv seçkilərin keçirilməsi uzun illərdir 
ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycana 
yönəldib. Ölkəmiz müstəqillik tarixində xalqın, Vətənin 
gələcək taleyi üçün prioritet olan daha bir mühüm 
əhəmiyyətli hadisəyə imza atdı.

Prezident seçkiləri 
artıq arxada qalıb. Həm 
beynəlxalq ictimaiyyətin, 
həm də xalqımızın 
səbirsizliklə gözlədiyi gün 
yüksək səviyyədə, demokra-
tik şəraitdə başa çatdı. Xalq 
öz prezidentini seçməklə 
gələcək taleyini bir daha 
etibarlı əllərə həvalə etdi. 

Son 15 ildə həyata 
keçirilən strategiya ölkəmizin 
beynəlxalq aləmdəki rey-
tinqini getdikcə yüksəltmiş 
və bu siyasi kursun həyata 

keçirilməsinə rəhbərlik edən 
Prezident İlham Əliyev dünya-
nın lider siyasətçiləri sırasında 
şərəfli yer tutmuşdur. Mən 
Milli Məclisin deputatı kimi 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak 
edən zaman da bunun şahidi 
oluram. Yeri gəlmişkən, bir faktı 
diqqətə çatdrmaq istərdim. Bu il 
yanvarın 13-dən 18-dək Tehran 
şəhərində İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv dövlətlərin Parla-
ment İttifaqı Konfransının 13-cü 
sessiyası çərçivəsində qurumun 
siyasət və xarici əlaqələr üzrə 
daimi ixtisaslaşmış komitəsinin 
iclasında dünyada geniş vüsət 
almış islamofobiya meyillərinə 
dair müzakirələr aparılan zaman 
İordaniya nümayəndə heyətinin 
üzvləri Azərbaycanı bütün üzv 
ölkələrə nümunəvi dövlət kimi 
göstərdilər. Həmin tədbirdə 
qeyd olundu ki, Azərbaycanda 
dinindən, irqindən asılı olma-
yaraq, hər bir kəsə tolerant 
münasibət göstərilir. 

Nümayəndə heyətinin 
rəhbəri bəyan etmişdir ki, 
Azərbaycan hər zaman öz 
tolerantlığı ilə seçilib və digər 
dövlətlər də bundan nümunə 
götürməlidir. Ölkəmizin 
beynəlxalq müstəvidə tolerant-
lıq sahəsində çox əhəmiyyətli 
işlər gördüyünü vurğulayan 
İordaniya nümayəndə heyətinin 
rəhbəri bununla da bütün 
dini etiqadların bölgədə sülh 
şəratində və əmin-amanlıqla 
yaşamalarının, həmçinin 
fəaliyyət göstərmələrinin müm-
kün olduğunu diqqətə çatdır-
mışdır. Qeyd olunmuşdur ki, 
bütün bunlar Azərbaycan Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 
dünyada siyasi liderliyinin 
nəticəsidir.

Prezident seçkiləri digər 
seçkilərdən, hər şeydən əvvəl, 
ona görə fərqlənir ki, insanlar 
bu seçkidə özlərinin, Vətənin, 
millətin gələcək taleyinə səs 
verirlər. Onlar ölkəyə elə bir 
şəxsi rəhbər seçməlidirlər ki, 
o, dövlətin davamlı inkişafını 
təmin etsin, Azərbaycanın haqq 
səsini dünyaya çatdıra bilsin. 
Bu şəxsiyyət ulu öndər Heydər 
Əliyev siyasi kursunun ən layiqli 
davamçısı, son 15 ildə ölkəmizi 
dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri 
ilə bir sıraya qoşmuş Prezident 
İlham Əliyev idi.

Son illər ölkəmizdə bütün 
sahələr üzrə qazanılan uğurlar 
nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərdə 
Azərbaycanın , eyni zamanda, 
dövlət başçımızın dünyaya 
nümunə göstərilməsinə zəmin 
yaradıb. Prezident İlham Əliyev 

də andiçmə mərasimindəki 
nitqində bu məsələlərə xüsu-
si önəm verdi. Dövlətimizin 
başçısı bütün sahələr kimi 
ölkə daxilində dinlərarası, 
millətlərarası münasibətlərin 
tənzimlənməsində çox böyük 
uğurlar qazanıldığını diqqətə 
çatdırdı və son 15 ildə bunun 
dünyaya nümayiş etdirildiyini 
bildirdi. 

Əfsuslar olsun ki, son illər 
dünyada bu istiqamətdə çox 
təhlükəli proseslər cərəyan 
edir, xoşagəlməz hadisələr baş 
verir. İslamofobiya, ksenofo-
biya , ayrı-seçkilik artıq bəzi 
ölkələrdə dövlət siyasətinə 
çevrilib. Başqa millətlərin, 
dinlərin nümayəndələrinə qarşı 
mənfi münasibətin göstərilməsi 
ciddi narazılıqlara səbəb olub. 
Bütün bunları nəzərə alan 
dövlətimizin başçısı diqqətə 
çatdırdı ki, bundan sonra da 
dünyaya nümunə olduğumuzu 
sübut etməliyik. Cənab Prezi-
dentin andiçmə mərasimindəki 
nitqində dediyi kimi, “Biz öz 
milli-mənəvi dəyərlərimizə 
sadiqik, buna bağlıyıq. Təsadüfi 
deyil ki, 2016-cı və 2017-ci illər 
Azərbaycanda multikulturalizm 
və İslam həmrəyliyi illəri elan 
edilmişdir .

Göründüyü kimi, multikul-
turalizm Azərbaycan xalqının 
həyat tərzinə çevrilib. Əsrlər 
boyu xalqımız tolerantlıq, 
dözümlülük, başqa dinlərə 
və mədəniyyətlərə hörmət 
prinsiplərini həyat tərzinə 
çevirərək, bu prosesə mühüm 
töhfələr verir. Multikulturalizm 
Azərbaycan xalqının həyat 
tərzidir. 

Azərbaycanın multikultu-
ralizm nümunəsi göstərir ki, 
bu ideyalar getdikcə daha da 
güclənir, ictimaiyyətdən böyük 
dəstək alır. Ölkəmiz əsrlər 
boyu mədəniyyətlərin qovuş-
duğu məkanda yerləşməklə 
dinlər və sivilizasiyalararası 
anlaşmada aparıcı rol oynayıb, 
bununla bağlı dərin tarixi baza 
formalaşdırıb. Bu vaxta kimi 
respublikamızda heç vaxt dini 
və etnik zəmində hər hansı bir 
qarşıdurma olmayıb və bu pro-
ses indi də uğurla davam etdiri-
lir. Digər tərəfdən, Azərbaycan 
cəmiyyətindəki dözümlülük 
ölkədə nadir tolerantlıq mühiti 
yaradıb və indi bu, bir nümunə 
kimi beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətini cəlb edir. 

Məsələn, 2008-ci ildə 
Avropa Şurasına üzv ölkələrin 
mədəniyyət nazirlərinin 
Bakıda keçirilən toplantısına 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirləri də dəvət olunmuş-
du. Bu, tarixdə ilk dəfə baş 
verdi. 2009-cu ildə Bakıda 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv ölkələrin mədəniyyət 
nazirlərinin toplantısına isə 
Avropa Şurasından mədəniyyət 
nazirləri qatılmışdı. "Bakı 
prosesi" adlanan bu təşəbbüs 
sonradan Azərbaycanda dünya 
dini liderlərinin Zirvə görü-

şünün, mədəniyyətlərarası 
dialoq və Bakı Beynəlxalq 
humanitar forumlarının 
keçirilməsinə zəmin yaratdı. 
Bu tədbirlər multikultura-
lizm ənənələrinin təbliğində 
Azərbaycanın əvəzsiz rolunu 
göstərdi. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin yaradılması 
isə ölkəmizin tolerantlıq 
prinsiplərinə dönmədən 
sadiq qalmasının bariz 
nümunəsinə çevrildi.

Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva da ölkəmizin tolerantlıq 
ənənələrinin dünya miqyasında 
təbliğinə böyük dəstək verir. 
Heydər Əliyev Fondunun xətti 
ilə dünyanın bir neçə ölkəsində 
bu qəbildən silsilə tədbirlərin 
keçirilməsi də bunu təsdiqləyir. 
Məsələn, Mehriban xanım 
Əliyevanın iştirakı ilə Parisdə 
"Dini tolerantlıq: Azərbaycanda 
birgə yaşamaq mədəniyyəti" 
mövzusunda keçirilən konf-
rans multikulturalizmin bu və 
ya digər formada sıxışdırıl-
dığı Avropanın gələcəyində 
onun əhəmiyyətini göstərirdi. 
Həmin konfransda Mehriban 
xanımın səsləndirdiyi fikirlər 
böyük maraqla qarşılanmışdır: 
"Ekstremizm və terrorçuluğa 
qətiyyətlə “yox!” deməklə, biz 
cəmiyyətlərimizdə dözümlü-
lük, sülhsevərlik, tolerantlıq 
dəyərlərinin təbliğinə geniş 
fikir verməliyik... Ayrı-seçkilik, 
ksenofobiya, islamofobiya, anti-
semitizm kimi təhlükəli amillər 
bəşəriyyət tarixində sivilizasi-
yaların və xalqların fəlakətinə 
səbəb olub. Dərin multikultura-
lizm köklərinə malik ölkə kimi, 
Azərbaycan qlobal arenada bu 
dəyərlərin təşviqi üçün vacib 
rolunu oynamağa hazırdır".

Bütün bunlar bir daha 
təsdiqləyir ki, Azərbaycan 
xalqı son 15 il ərzində vahid 
milli ideya – azərbaycançılıq 
ideyası ətrafında sıx birləşib. 
Möhtərəm Prezidentimiz də 
bunu andiçmə mərasimindəki 
nitqində xüsusi vurğuladı: 
“Azərbaycan xalqı birlik, 
həmrəylik nümayiş etdirib. 
Bizim gələcək fəaliyyətimiz 
üçün milli ideologiyamız əsas 
rol oynayır. Azərbaycançılıq 
məfkurəsi Azərbaycanda tam 
bərqərar olub, Azərbaycan xal-
qı vahid milli ideya ətrafında 
birləşib və ölkəmiz çox uğurla 
inkişaf edir. Azərbaycanda 
dinlərarası, millətlərarası 
münasibətlər nümunəvi xa-
rakter daşıyır. Azərbaycanda 
bütün xalqların, dinlərin 
nümayəndələri bir ailə kimi 
mehribanlıq şəraitində yaşayır 
və bundan sonra da yaşaya-
caqlar. Bizim siyasətimiz və 
cəmiyyətimizin istəkləri bu 
istiqamətdə atılacaq addımları 
da şərtləndirəcək”.

Mirkazım KAZIMOV, 
Milli Məclisin deputatı, 

Yeni Azərbaycan Partiyası 
Siyasi Şurasının üzvü

Azərbaycan hərtərəfli 
inkişafın yeni mərhələsində

Həmsədr Ermənistanda baş verənlərin 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı prosesdə ABŞ-ın 
iştirakına necə təsir edəcəyinə aydınlıq gətirib

 � “ABŞ Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllini 
güclü şəkildə dəstəkləməkdə davam edir”.

Bu sözləri APA-ya açıqlamasında ATƏT-in 
Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Endryu Şo-
fer Ermənistanda baş verən son hadisələrin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh prosesində 
ABŞ-ın iştirakına necə təsir edəcəyi ilə bağlı 
suala cavabında deyib.

O bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü 
kimi tərəflərlə sülh yolu ilə həllin tapılması işində 
aktiv işləməyə davam edəcək: “ABŞ həmçinin 
tam olaraq həmsədrlərin ötən gün verilmiş 
bəyanatını dəstəkləyir. Bu bəyanatda həmsədrlər 
tərəfləri atəşkəsə hörmət etməyə və təmas xəttində 
gərginliyin azaldılması üçün təcili tədbirlər 
görməyə çağırıb.

ABŞ-ın siyasəti sabit olaraq qalır. 
Münaqişəsinin yeganə həlli güc tətbiq etməmək, 
ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin etmə 
prinsiplərini özündə əks etdirən beynəlxalq hüqu-
qa əsaslanan danışıqlar yolu ilə mümkündür”.

Ölkəmizə gələn turistlərin sayı artır
 � 2018-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində 

Azərbaycana dünyanın 151 ölkəsindən 629,4 min və ya 
ötən illin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 12,4 faiz çox 
əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlmişdir. 

Dövlət Statistika 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, gələnlərin 
27,4 faizi Rusiya Federasiyası, 
22,1 faizi Gürcüstan, 15,8 faizi 
İran, 11,6 faizi Türkiyə, 4,7 faizi 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 1,9 
faizi Ukrayna, 1,8 faizi İraq, 14,6 
faizi digər ölkələrin vətəndaşları, 
0,1 faizi isə vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər olmuşdur. Gələnlərin 67,9 
faizini kişilər, 32,1 faizini isə 
qadınlar təşkil etmişdir. Əcnəbi 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
29,6 faizi yanvar, 26,4 faizi 
fevral, 44 faizi isə mart ayında 
ölkəyə gəlmişdir. Mart ayında 
ölkəmizə gələlənlərin 25,8 faizini 
İran vətəndaşları təşkil etmiş və 
onların sayı ötən ilin mart ayında 
gələnlərdən 4,6 faiz çox olmuşdur.

Cari ilin yanvar-mart ayla-
rında Körfəz ölkələrindən (İran 
istisna olunmaqla) gələnlərin 
sayında  daha çox artım müşahidə 
edilmişdir. Ötən ilin yanvar-mart 
ayları ilə müqayisədə ölkəmizə 
gələn Küveyt vətəndaşlarının 
sayı 7,1 dəfə, Bəhreyn və Qətər 
vətəndaşlarının sayı hər biri üzrə 
2,7 dəfə, Səudiyyə Ərəbistanı 
vətəndaşlarının sayı 2,4 dəfə, 
Oman vətəndaşlarının sayı 1,9 
dəfə, İraq vətəndaşlarının sayı 1,7 
dəfə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 

vətəndaşlarının sayı 1,3 dəfə 
artmışdır. İrandan gələnlərin 
sayında 6,4 faiz azalma müşahidə 
edilmişdir.

2018-ci ilin yanvar-mart 
aylarında Avropa İttifaqına üzv 
ölkələrdən gələnlərin sayı 4,1 
faiz azalaraq 18,6 min nəfər, 
MDB ölkələrindən gələnlərin sayı 

6,7 faiz artaraq 204,4 min nəfər 
olmuşdur. 

Ölkəmizə gələn əcnəbilər və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 
63,3 faizi dəmir yolu və avtomo-
bil, 35,9 faizi hava, 0,8 faizi isə su 
nəqliyyatından istifadə etmişdir.

2018-ci ilin yanvar-mart 
aylarında xarici ölkələrə gedən 
Azərbaycan Respublikası 
vətəndaşlarının sayı əvvəlki ilin 
eyni dövrü ilə müqayisədə 2,4 

faiz azalaraq 943,3 min nəfər ol-
muşdur. Ölkə vətəndaşlarının 31,6 
faizi Gürcüstana, 27,2 faizi İrana, 
21,8 faizi Rusiya Federasiyasına, 
12,3 faizi Türkiyəyə, 1,8 faizi Uk-
raynaya, 1,5 faizi Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinə, 3,8 faizi isə digər 
ölkələrə səfər etmişdir. Səfər 
edənlərin 69,9 faizi kişilər, 30,1 
faizi isə qadınlar olmuşdur.

Bu dövrdə İrana gedən 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
sayı 5,9 faiz artmış, Türkiyəyə 
gedənlərin sayı 21,6 faiz, Gür-
cüstana gedənlərin sayı 7,4 faiz, 

Rusiya Federasiyasına gedənlərin 
sayı 0,1 faiz azalmışdır.

Cari ilin yanvar-mart 
aylarında xarici ölkələrə səfər 
etmiş Azərbaycan Respubli-
kası vətəndaşlarının 79,7 faizi 
dəmir yolu və avtomobil, 19,4 
faizi hava, 0,9 faizi isə su 
nəqliyyatından istifadə etmişdir.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Tbilisidə qondarma "erməni soyqırımı" 
aksiyasına cavab aksiyası keçirilib

 � Tbilisidə Türkiyənin Gürcüstandakı 
səfirliyinin yaxınlığında qondarma “erməni 
soyqırımı”nın ildönümü ilə bağlı aksiya keçirilib.

APA-nın yerli bürosunun 
məlumatına əsasən, Gürcüstanın 
erməni icmasının təşkil etdiyi 
aksiyada Ermənistan və Gürcüs-
tanın bayraqları dalğalandırılıb. 
Aksiya iştirakçıları qondarma 
“soyqırımı”nın tanınmasını tələb 
edərək, Türkiyə əleyhinə şüarlar 
səsləndiriblər.

Türkiyə səfirliyi ermənilərin 
aksiyasına cavab aksiyası təşkil 
edib. Səfirliyə gəlmiş Gür-
cüstanda yaşayan türkiyəli və 
azərbaycanlı gənclər, iş adamları 
Türkiyəyə dəstək ifadə ediblər.

Türkiyənin Gürcüstandakı 
səfiri Fatma Ceren Yazqan deyib 
ki, ermənilər yalanlarından əl 
çəkmirlər. Diplomat Türkiyəyə 
dəstək göstərən azərbaycanlılara 

təşəkkür edib.
Səfirlik qarşısında erməni 

terrorçularının qətlə yetirdikləri 
türk diplomatlarının fotoları 
sərgilənib.

Dəstək aksiyasının iştirakçı-
ları Türkiyə, Azərbaycan və Gür-
cüstan bayraqlarını dalğalandırıb-
lar. Aksiyada "Erməni yalanlarına 
son!", "Ermənilərin Qarabağdakı 
soyqırımlarını unutmadıq!" şüar-
ları səsləndirilib.

Gürcüstan parlamentinin de-
putatı Azər Süleymanov deyib ki, 
Azərbaycan və Gürcüstan xalqına 
qarşı əsil soyqırımını ermənilər 
törədib.

Aksiyalarda təhlükəsizliyin 
təmin olunmasına çoxlu sayda 
polis cəlb olunub.
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