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 � Vergi islahatları ölkədə 
aparılan iqtisadi islahatların 
mühüm tərkib hissəsi olmaqla 
bərabər, həm də bu islahatların 
uğurla nəticələnməsinin ən baçlıca 
şərtidir. Nə qədər dərin islahatlar 
aparılsa belə, iqtisadi müstəvidə 
vergi ödəyiciləri ilə düzgün 
münasibət formalaşdırılmasa, 
həmin islahatlardan gözlənilən 
nəticələri əldə etmək mümkün 
olmayacaq. Məhz buna görə də 
ölkə Prezidenti İlham Əliyev vergi 
və gömrük orqanları sistemində 
aparılan islahatlara xüsusi önəm 
verir.

 Nazirlər Kabinetinin cari ilin doqquz 
ayının sosial-iqtisadi yekunlarına və qarşı-
da duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında 
dövlətimizin başçısı ölkədə aparılan vergi is-
lahatlarından danışarkən demişdir: “Xüsusilə 
vergi və gömrük sistemində aparılan 
islahatlar böyük dəyişikliyə, müsbətə doğru 
dəyişikliklərə səbəb olur. İslahatlar davam 
etdirilməlidir” .

Son bir ilə yaxın müddətdə ölkədə 
aparılan vergi islahatları bu sahədəki möv-
cud boşluqların və uyğunsuzluqların aradan 
qaldırılması, vergi ödəyiciləri ilə dövlət 
arasında sağlam mühitin formalaşması kimi 
vacib vəzifələrin icrasını hədəfləyib. Bu qısa 
vaxtda kifayət qədər çox işlər görülüb. Vergi 
ödəyiciləri ilə şəffaf münasibətlərin qurulması 
nəticəsində cari ilin doqquz ayında qeyri-neft 
sektorunda məhsul dövriyyəsi 7,1 faiz artaraq 
44 milyard manata çatdırılıb. 

Hesabat dövründə, bütövlükdə, ticarətdə 
dövriyyə 18,4 faiz, o cümlədən pərakəndə 
ticarətdə dövriyyə 27,9 faiz artıb. Vergi 
islahatları nəticəsində əldə olunan uğurlar 
bununla yekunlaşmır. Cari ilin doqquz ayında 
qeyri-neft sektorunun özəl bölməsındən 
vergi yığımları 7 faiz artıb, onun qeyri-neft 
vergilərində xüsusi çəkisi ötən ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 8 bənd artaraq, 59 faizə 
yüksəlib. Regionlardan vergi daxilolmaları 
508 milyon manata çatdırılıb və ötən ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 12 faiz artıb. 

Tədiyə növləri üzrə aparılan təhlil 
göstərir ki, qeyri-neft sektorundan daxil olan 
bütün vergi növləri üzrə artım qeydə alınıb. 
Aksizli malların dövriyyəsi cari ilin ötən 
dövrü ilə müqayisədə avqust və sentyabr ay-
ları üzrə orta hesabla 3 dəfə çoxalıb. Vergilər 
naziri Mikayıl Cabbarov əldə olunmuş bu 
dinamikanı haqlı olaraq “şəffaflaşmanın erkən 
əlamətləri” kimi dəyərləndirdi. Bütün bunlar 
vergi islahatlarında keyfiyyət amilinin ön pla-
na çəkilməsi nəticəsində mümkün olmuş və 
bu sahədə ciddi dönüş əldə edilmişdir. Elə bir 
dönüş ki, ondan həm vergi ödəyiciləri, həm 

də dövlət məmnun qalacaqdır.
Hazırda aparılan islahatlar vergi 

sistemində uzun illər ərzində formalaşmış zo-
rakılıq metodlarından imtina edilməsinə, ver-
gi ödəyiciləri üçün sağlam rəqabət mühitinin 
yaradılmasına imkan verəcəkdir. Bu gün tam 
əminliklə demək olar ki, Vergilər Nazirliyinin 
yeni rəhbərliyi ölkədə vergi münasibətlərinin 
müasir tələblərə cavab verən bir səviyyədə 
yenidən qurulması işini uğurla həyata keçirir. 
Bu işdə ardıcıllıq, sistemli yanaşma, ən başlı-
cası isə, yüksək prinsipiallıq nümayiş etdirilir. 
Güzəştsiz olaraq dövlətin maraqları prizma-
sından çıxış edən nazirliyin yeni rəhbərliyinin 
bu mövqeyi alqışlanmalıdır.

Vergilər Nazirliyinin yeni rəhbərliyinin 
prinsipial mövqeyini yüksək qiymətləndirən 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
demişdir: “Bilirəm ki, bəzi sahibkarlar bəzi 
dövlət məmurlarına arxalanırlar, o dövr artıq 
keçibdir. Heç kimə arxalanmasınlar. Əgər 
hansısa bir dövlət məmuru sahibkarlara 
xüsusi şərait yaratmaq üçün qanunsuz əməllər 
edəcəksə, çox ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. 
Bütün müvafiq qurumlara göstəriş verildi, ilk 
növbədə, Vergilər Nazirliyinə. Bu nazirlik heç 
nəyə baxmadan, dövlət maraqlarını rəhbər 
tutaraq öz siyasətini aparmalıdır. Bütün dövlət 
qurumları, o cümlədən sahibkarlar bu sahədə 
öz dəstəyini verməlidirlər. Dəstək verməyən 
isə cəzalandırılacaq” .

Vergilər Nazirliyinin sərgilədiyi bu prin-
sipiallıq və tələbkarlıq digər qurumlar üçün 
bir nümunə olmalıdır. Hər bir rəhbər işçi öz 
sahəsində belə prinsipiallıq nümayiş etdirsə, 
ölkədə həyata keçirilən islahatların səmərəsi 
də bir o qədər yüksək olar. Məhz prinsipi-
allıq və yüksək tələbkarlıq olan yerdə uğur 
qazanmaq mümkündür. Vergilər Nazirliyinin 
yeni rəhbərliyi ölkə Prezidentinin onların 
qarşısında qoyduğu vəzifələrə məhz yüksək 
prinsipiallıq və tələbkarlıq prizmasından 
yanaşaraq müsbət keyfiyyət dəyişikliklərinə 
nail ola bilib.

Vergi yükünün çoxluğu vergidən yayın-
ma, kölgə iqtisadiyyatına aparan yol olmaqla, 
real iqtisadiyyatdan dövlət xəzinəsinə çatacaq 
vəsaitlərin ciddi itkisi deməkdir. Yaxın 

gələcəkdə vergi islahatlarının yeni mərhələsi 
başlayacaq. İslahatların bu mərhələsində 
biz kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri görə 
biləcəyik. Aparılan islahatların mühüm 
tərkib hissəsi vergi qanunvericiliyinin 
təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu 
dəyişikliklərin əsas istiqamətləri, heç şübhəsiz, 
vergidən yayınmanın və kölgə iqtisadiyyatının 
miqyasının azaldılmasına, iqtisadi artımın və 
sahibkarlığın effektiv dəstəklənməsinə, vergi-
tutma rejiminin təkmilləşdirilməsinə və ver-
gitutma bazasının genişləndirilməsinə, habelə 
inzibatçılığın və nəzarətin gücləndirilməsinə 
yönəldiləcək. 

 İslahatların hədəflədiyi başlıca 
məqsəd sadələşdirilmiş vergi dərəcəsinin 
endirilməsini, pərakəndə ticarət və ictimai 
iaşədə nağdsız ödənişlər üzrə müddətli vergi 
güzəştlərinin verilməsini, gəlir və xərcin 
uçotunu aparan kiçik sahibkarların dividend 
gəlirlərinin vergidən azad olunmasını, vergi 
ödəyiciləri tərəfindən çəkilən qeyri-kommer-
siya xərclərinin, o cümlədən səhiyyə, təhsil, 
mədəniyyət və idman sahələrinə ayrılmış 
ianələrin müəyyən hissəsinin gəlirdən çıxıl-
masını nəzərdə tutur.

Hazırda əmək haqqı üzrə sosial sı-
ğorta və vergi yükünün yüksək olması 
səbəbindən sahibkarlar qeyri-rəsmi əmək 
haqqı ödənilməsinə üstünlük verirlər. Bu 
isə, öz növbəsində, kölgə iqtisadiyyatının 
genişlənməsinə yol açır. Nəzərdə tutulan 
islahatlar bu sahədə vəziyyəti tam neytral-
laşdırmağı vəzifə kimi qarşıya qoyur. Bu 
məqsədlə qeyri-neft sektorunda əməkhaqqı 
ilə əlaqəli olan ödənişlər üçün uzunmüddətli 
vergi güzəşti və vahid inzibatçılığın tətbiqi 
təklif olunur.

Aparılan islahatların ana xəttini vergi 
yükünü azaltmaq yolu ilə vergitutma bazasını 
genişləndirmək təşkil edir. Bu yol iş adamla-
rına fəaliyyət meydanını genişləndirmək və 
daha çox qazanmaq imkanı verəcək, dövlətə 
isə kölgə iqtisadiyyatının qarşısını almağa 
və vergitutma bazasını genişləndirməklə öz 
xəzinəsinə daha çox vəsait toplamaq imkan 
yaradacaq.

Heç şübhəsiz, vergi sistemində apa-
rılan bu islahatlar nəticəsində qeyri-rəsmi 
məşğulluğun səviyyəsi azalacaq və sahibkar-
ların əmək münasibətlərini rəsmiləşdirməsinə 
iqtisadi marağı artacaq. Nəticə etibarılə iqtisa-
diyyatda ciddi artımlar qeydə alınacaq.

Vergi islahatları sahəsində götürülən kurs 
yaxın gələcəkdə ölkədə vergi daxilolmaları-
nın əsaslı şəkildə artmasını təmin edəcək. Ən 
mühüm olanı isə budur ki, yüksək nəticələr 
inzibati metodları gücləndirmədən vergi 
ödəyiciləri ilə dövlət arasında qarşılıqlı inama 
söykənən sağlam mühitin yaradılması hesabı-
na əldə ediləcək.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, professor

Son 12 ildə “Şərqi Azəri” platformasından 
452 milyon barrel neft çıxarılıb

 � Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Çıraq-
Günəşli” (AÇG) yataqlar blokuna daxil olan “Şərqi Azəri” 
platformasından hasilata başlanandan ötən 12 ildə 452 milyon  
barrel neft hasil edilib.

“BP Azerbaijan” şirkətinin məlumatına 
əsasən, 2006-cı il oktyabrın 22-dən cari ilin 
birinci yarısınadək “Şərqi Azəri” platforma-
sında ümumi neft hasilatı 452 milyon barrel 
və ya 61 milyon ton olub.

Bakıdan təxminən 100 kilometr şərqdə 
yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar 
bloku Xəzər hövzəsinin Azərbaycan sek-
torunda ən iri neft yatağıdır. AÇG yatağı 6 
hasilat platformasından (“Çıraq”, “Mərkəzi 
Azəri”, “Qərbi Azəri”, “Şərqi Azəri”, 
“Dərinsulu Günəşli”, “Qərbi Çıraq”) və ən 
müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş 2 
texnoloji emal, kompressiya, suvurma və 
texnoloji təchizat platformasından ibarət 
olan kompleksə malikdir. 

Dənizdəki qurğulardan dünyanın ən 
böyük terminallarından biri olan və gündə 
1,2 milyon barrelədək nefti qəbul və emal 
etmək gücündə olan Səngəçal terminalına 
nəql etmək üçün Xəzər dənizinin dibi ilə 

mürəkkəb sualtı boru kəmərləri şəbəkəsi 
çəkilib.

“Çıraq” yatağı 1997-ci ildən istismarda-
dır. “Mərkəzi Azəri”dən hasilat 2005-ci ilin 
əvvəllərində başlayıb. “Qərbi Azəri” 2005-ci 
ilin dekabrından, “Şərqi Azəri” isə 2006-cı 
il oktyabrından istismardadır. “Dərinsulu 
Günəşli”dən hasilat 2008-ci ilin aprel ayında 
başlanıb. Hasil edilən məhsul bu kompleksi 
“Azəri” yatağında yerləşən əvvəlcədən qu-
raşdırılmış sualtı boru kəmərləri şəbəkəsinə 
birləşdirən 30 düymlük iki neft kəməri və 
28 düymlük tək qaz kəməri ilə qurudakı 
Səngəçal terminalına nəql edilir.

Bu ilin yanvar-iyun aylarında “Azəri-
Çıraq-Günəşli” yataqlar blokundan hasilat 
108 milyon barrel, yəni 15 milyon ton təşkil 
edib. Hesabat dövründə AÇG-dən stabil 
hasilat təhlükəsiz və etibarlı şəkildə davam 
edib. AÇG-dən ümumi hasilat – “Çıraq”  
(49 min), “Mərkəzi Azəri” (158 min), 

“Qərbi Azəri” (127 min), “Şərqi Azəri” (96 
min), “Dərinsulu Günəşli” (107 min) və 
“Qərbi Çıraq” (59 min) platformalarından 
birlikdə gündəlik orta hesabla 596 min 
barrel olub.

Cari ilin ilk yarısında AÇG-də 
ümumilikdə 116 neft hasilat quyusu, 53 
qaz və su quyusu istismarda olub. Altı ayda 
blokda 6 neft quyusu və 2 su injektor quyu-
su qazılıb. İlin ilk 6 ayında AÇG layihəsinə 
təqribən 236 milyon dollar əməliyyat və 552 
milyon dollar isə əsaslı məsrəflər xərclənib.

V. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

“Azərbaycan xalçaları” elmi-publisistik 
jurnalının 27-ci sayı nəşr olunub

 �  “Azər-İlmə” Xalçaçılıq Mərkəzinin və 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyətinin birgə təsisçiliyi ilə nəşr olunan “Azərbaycan 
xalçaları” elmi-publisistik jurnalının 27-cı sayı işıq üzü 
görüb. 

Sənətşünaslıq və tarix ixtisas-
ları üzrə Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının elmi nəşrləri sıra-
sında olan jurnalda rəsmi xronika, 
sənətşünaslıq, tarixşünaslıq, ayrı-
ayrı xalq tətbiqi sahələrini əhatə 
edən müəllif yazıları, reportajlar, 
elmi məqalələr yer alıb.

Jurnalın bu sayında akademik 
İsa Həbibbəylinin “Naxçıvan – 
İslam mədəniyyətinin paytaxtı”, 
tarix elmləri doktoru, professor 
Vidadi Muradovun “Qobustan 
gündəliyi”, sənətşünaslıq doktoru, 
professor Kübra Əliyevanın 
“Qafqaz Albaniyasında zoomorf 
keramika” (AMEA Memarlıq və 
İncəsənət İnstitutu), iqtisad üzrə 
fəlsəfə doktoru Yunus Sadıqo-
vun “Azərbaycanda yunçuluq 
və xalçaçılıq” (AMEA İqtisa-
diyyat İnstitutu), texnika elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru Cavid 
Bağırzadənin “Gəncə Xalça-Ma-
hud Kombinatı” (Gəncə Dövlət 
Universiteti), Gülzadə Abdu-
lovanın “Keçənin milli geyim 
mədəniyyətinin inkişlafında 
yeri” (AMEA Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi), texnika elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru Validə 

Paşayevanın “Bərdə” xalçasının 
kompozisiyası və transforma-
siyası” (Atatürk Universiteti, 
Türkiyə Respublikası), Sevda 
Məmmədovanın “Tikmə sənəti 

və onun özəllikləri” (Şirvanşah-
lar Sarayı Kompleksi), texnika 
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Ramil 
Ağayevin “Ərəb xilafəti dövründə 
Azərbaycanın hüdudları və əhalisi 
ibn Xəldunun təsvirində” (AMEA 
A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutu), texnika elmləri üzrə 

fəlsəfə doktoru Yaşar Rəhimovun 
“Duzdağın 1901-1907-ci illər 
tarixinə dair” (AMEA Naxçı-
van Bölməsi Tarix, Arxeolo-
giya və Etnoqrafiya İnstitutu), 
Emiliya Əliyevanın “Xanlıq-
lar dövründə Azərbaycanın 
Xəzərsahili bölgələrində 

əkinçiliyin vəziyyəti” (AMEA 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnsti-
tutu), Şöhrət İbadovun “Lənkəran 
şəhəri əhalisinin təsərrüfat 
həyatına dair (XIX-XX əsrin 
əvvəlləri)” (AMEA Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutu), Toğrul 
Xəlilovun “Naxçıvanda qalaların 
yayılma arealı” (AMEA Naxçıvan 
Bölməsi Tarix, Arxeologiya və 
Etnoqrafiya İnstitutu) və s. kimi 
məqalələr yer almışdır.

Jurnalın baş redaktoru 
Əməkdar incəsənət xadimi, tarix 
elmləri doktoru, professor Vidadi 
Muradovdur. 

Oxucular jurnalın elektron 
variantı ilə http://azerilme.az/
Azerbaycan-xalcalari/2018N27/ 
ünvanında tanış ola bilərlər. 

 � Dahi Üzeyir Hacıbəylinin əsərlərinin milli-mənəvi dəyərlərimizin 
daşıyıcısı kimi mədəniyyət tariximizdə məxsusi yeri var. Onun əsərləri 
arasında “Arşın mal alan” operettası sonrakı bütün dövrlərdə teatrlarımızın 
repertuarından düşməmişdir. Operettanın səhnəyə qoyulmasından 105 il 
ötür. Əsərin premyerası 1913-cü il oktyabrın 25-də Bakıda Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin teatrında olmuşdur. İlk tamaşanın yaradıcı heyətinə H.Sarabski, 
Ə.Ağdamski, Ə.Hüseynzadə, H.Terequlov, Gülsabah xanım, Olenskaya daxil 
idi. Əsərin rejissoru H.Sarabski, dirijoru isə M.Maqomayev idi.

 Operettanın ilk tamaşası cəmiyyətdə 
böyük rezonans yaratmışdı. Bir ilin 
içərisində “Arşın mal alan” yalnız Bakı teatr 
səhnələrində 150 dəfədən çox oynanılmış, 
tezliklə bir sıra dillərə tərcümə edilmişdir. 
Elə mətbuatda da ilkin rəylər tamaşanın 
uğurlu olduğundan xəbər verirdi. Məsələn, 
1913-cü il noyabrın 3-də “Sədayi həqq” 
qəzeti yazmışdı: “Müsəlman bəstəkarı 
Üzeyir bəy Hacıbəylinin təzə operettası “Ar-
şın mal alan” camaata çox xoş gəlib, təkrar 
oynanılmasını xahiş etdiklərinə görə, cümə 
günü – noyabrın 8-də ikinci dəfə oynana-
caqdır. Soltan bəy rolunda camaatın hüsni-
təvəccöhünü qazanmış Ələkbər Hüseynzadə 
çıxış edəcəkdir”.

Üzeyir bəy 1938-ci ildə “Arşın mal 
alan haqqında qeydlərim” adlı məqaləsində 

yazırdı: “Bu əsər 1913-cü ildə Peterburq 
konservatoriyasında oxuduğum zaman 
yazılmışdır. Onun süjeti Qarabağın Şuşa 
şəhərinin həyatından alınmışdır.”Arşın mal 
alan”ı yazıb qurtardıqdan sonra mən çar 
senzurasından əsərin çap edilməsi və oy-
nanılması üçün icazə almağa çox vaxt sərf 
etdim, çox əziyyət çəkdim.”

 Bu əsəri Bakıya göndərməzdən əvvəl 
Üzeyir bəy məşhur aktyor Hüseynqulu 
Sarabskiyə məktub ünvanlamışdı. Yazırdı ki, 
əsəri tamamlamaq üzrədir və yaxın vaxtlar-
da onu Bakıya göndərəcək: “İstəyirəm ki, 
bizim də nəinki təkcə Bakıda, Qafqazda, 
bəlkə hər bir yerdə və hər bir şəhərdə teatr 
verməyə imkanımız olsun”.

Operetta rus dilində ilk dəfə 1916-cı 
ilin 10 və 11 iyun tarixlərində tamaşaya 

qoyulmuşdu. Tamaşaya dirijorluğu Üze-
yir Hacıbəylinin özü etmişdi. Həmin ildə 
bəstəkar Bakıda operettanın gürcü dilində 
tamaşasına da dirijorluq etmişdir.

Bu operettanın çox uğurlu taleyi oldu. 
“Arşın mal alan” dünyanın 80 dilinə, o 
cümlədən fransız, alman, polyak, ingilis, 
ərəb, fars, Çin, gürcü, bolqar, Ukrayna, 
Belarus və sair dillərə tərcümə olunub. Ko-
mediya 76 ölkənin 187 teatrında, Nyu-York, 
Paris, London, Sofiya, Berlin, İstanbul, 
Tehran, Qahirə, Varşava və Pekin kimi 
şəhərlərdə nümayiş etdirilib. Operetta ABŞ-
ın 13 ştatında, Gürcüstanın 16, Bolqarıstanın 
17, Polşanın 17 (1500 dəfə), Rusiyanın 28, 
Çinin 8 şəhərində oynanılıb.

UNESCO hələ 2011-ci ildə operettanın 
100 illiyini yubileylər sırasına daxil edərək 
onun beynəlxalq səviyyədə qeyd edilməsinə 
yardımçı olmuşdur. Operettanın 100 illiyi 
münasibətilə dünyanın bir sıra ölkələri 
genişmiqyaslı tədbirlər keçirmişlər.

“Arşın mal alan” operettası dəfələrlə 
ekranlaşdırılmışdır. “Üzeyir ömrü” filmində 
bu operanın ilk tamaşası ilə bağlı maraqlı 
məqamlar vardır.

İllər ötsə də, “Arşın mal alan” xal-
qımızın mənəvi yaddaşından heç zaman 
silinməyəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

“Arşın mal alan” operettasının ilk tamaşasından 105 il ötür

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
gənclərinin VIII Forumu keçirilib

 � Oktyabrın 24-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikası gənclərinin VIII Forumu keçirilib. 

AZƏRTAC-ın Naxçıvan 
bürosu xəbər verir ki, tədbir 
iştirakçıları əvvəlcə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin Naxçı-
van şəhərinin baş meydanında 
ucalan əzəmətli abidəsi önünə 
gül dəstələri qoyaraq xatirə şəkli 
çəkdirib və Heydər Əliyev Muze-
yini ziyarət ediblər.

Naxçıvan Dövlət Musiqili 
Dram Teatrında keçirilən konfran-
sı muxtar respublikanın gənclər 
və idman naziri Azad Cabbarov 
açaraq bildirib ki, ümummilli lider 
Heydər Əliyev sağlam düşüncəli 
yeni nəslin yetişdirilməsini dövlət 
və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi 
kimi daim diqqət mərkəzində 
saxlayıb, gənclərin dövlətin və 
cəmiyyətin sosial-iqtisadi, icti-
mai-siyasi və mədəni həyatında 
iştirakının təmin olunmasını 
vacib məsələ elan edib.  1996-cı 
il fevralın 2-də Azərbaycan 
gənclərinin I Forumu keçirilib. Bu 
forumda gənclər təşkilatlarının və 
gənclərimizin qarşısında mühüm 
vəzifələr qoyulub, gənc nəslin 
hərtərəfli inkişafı, problemlərinin 
həlli sahəsində ciddi tədbirlərin 
görülməsi aidiyyəti dövlət 
orqanlarının əsas vəzifəsi kimi 
müəyyənləşdirilib. 

Qeyd olunub ki, dövlət 
gənclər siyasəti Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında da uğurla həyata 
keçirilir. Gənclər muxtar respub-
likanın ictimai-siyasi, iqtisadi-
mədəni həyatında fəal iştirak 
edir. Bu gün muxtar respublikada 
gənclərin məşğulluğunun təmin 
edilməsi, yaradıcılıq axtarışlarının 

stimullaşdırılması, milli ruhda 
tərbiyəsi, hərbi-vətənpərvərlik 
tərbiyəsinin gücləndirilməsi, 
sağlam həyat tərzinin təbliği 
diqqət mərkəzindədir. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisi 
sədrinin “Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında gənc istedadla-
ra dövlət qayğısının artırılması 
haqqında” 2012-ci il 31 yanvar 
tarixli fərmanı muxtar respubli-
kada gənclərə göstərilən yüksək 
diqqət və qayğının ifadəsidir. 
Həmçinin Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisi sədrinin 
fərmanları ilə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Gənc İstedadlarının 
“Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi, 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Gənclər Fondunun yaradılması 
muxtar respublikada gənclərin 
cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə 
çevrilməsi istiqamətində atılan 
mühüm addımlardır. Hazırda 
muxtar respublika əhalisinin 140 
min nəfərdən çoxunu 14-29 yaş 
arası gənclər təşkil edir. Onların 
yüksək səviyyəli təhsillə təmin 
olunmaları məqsədilə 200-dən 
çox ümumtəhsil məktəbi, Heydər 
Əliyev adına Hərbi Lisey, 26 
uşaq musiqi məktəbi əsaslı təmir 
olunaraq və ya yenidən qurularaq 
istifadəyə verilib.  

Azad Cabbarov bildirib ki, 
gənclərin vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunması daim diqqətdə 
saxlanılır, bununla bağlı müxtəlif 
mövzularda tədbirlər keçirilir. Bu 
gün gənclərin bütün sahələrdə uğur 
qazanması onu göstərir ki, onlara 
dövlətimiz tərəfindən böyük diqqət 

və qayğı var. Nazir Naxçıvan 
şəhərinin 2018-ci ildə ölkəmizin 
Gənclər Paytaxtı seçilməsi, eyni 
zamanda, İslam Mədəniyyətinin 
Paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar 
Naxçıvan şəhərində keçirilən 
bir sıra ölkə və beynəlxalq 
səviyyəli tədbirlərdə də gənclərin 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin 
təbliğinin, onların yaradıcılıq poten-
sialının üzə çıxarılması və intellek-
tual səviyyəsinin yüksəldilməsinin 
diqqət mərkəzində saxlanıldığını 
vurğulayıb. 

Diqqətə çatdırılıb ki, son 
illər muxtar respublikada idmanın 
kütləviliyi diqqət mərkəzindədir. 
Muxtar respublikanın şəhər və 
rayonlarında olimpiya id-
man komplekslərinin, idman 
mərkəzlərinin, uşaq-gənclər 
idman məktəblərinin, şahmat 
məktəblərinin, orta məktəblərdə 
idman zallarının və sadə tipli 
idman qurğularının istifadəyə 
verilməsi gənc nəslin fiziki sağ-
lamlığının qorunması və kütləvi 
bədən tərbiyəsinin inkişafı baxı-
mından mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Hazırda yaradılan şəraitdən 
və idman qurğularından istifadə 
edən gənc və yeniyetmələrin sayı 
40 minə yaxındır. Bu ilin 9 ayı 
ərzində muxtar respublika idman-
çıları ölkə birinciliklərində 84, 
beynəlxalq turnirlərdə 83, dünya 
çempionatlarında 2, Avropa çem-
pionatlarında 3 olmaqla, 172 me-
dal qazanıblar. Bu gün gənclərin 
sosial şəbəkələrdə fəallığı da 
artıb. “Naxçıvan həqiqətləri”, 
“Naxçıvan gəncləri”, “Naxçıvan 
xəbərləri” və “Xaricdə təhsil alan 
naxçıvanlı gənclər” sosial şəbəkə 
qruplarında gənclər Azərbaycan 
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə 
çatdırır, muxtar respublikanın 
turizm potensialını tanıdır. 

Azərbaycan Respublika-
sının gənclər və idman naziri 
Azad Rəhimov çıxışında bildirib 
ki, bu il Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 
100 illiyi qeyd edilir. Ölkəmizdə 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
İli”nin qeyd edilməsi dövründə 
Azərbaycan gənclərinin növbəti 
forumunun keçirilməsinin rəmzi 
mənası var. Təsadüfi deyil ki, 
forum “Cümhuriyyətin varisləri 
– Azərbaycanın gələcəyidir” 
şüarı ilə keçirilir. Yaşadığımız 
dövrdə gənclərin təhsili, fiziki 

və mənəvi sağlamlığı, ictimai 
fəallığı, könüllülük fəaliyyəti, 
dil bilikləri, peşəsi, sosial-iqti-
sadi vəziyyəti insan kapitalını 
artıran amillərdəndir. Bunun 
üçün nazirlik və onun yerlərdəki 
idarələri gənclərin potensialı-
nın artırılması üçün çoxsaylı 
və müxtəlif  layihələr həyata 
keçirir. Gənclərlə işin müasir və 
daha faydalı formalarını axtarır. 
Bütövlükdə bugünkü gənclər 
müstəqillik dövründə formalaşıb 
və həyat göstərir ki, Azərbaycan 
gəncləri düzgün tərbiyə edilir, 
onlar layiqli vətəndaşdırlar. 
Oktyabrda keçirilən bir sıra 
tədbirlərdə gənclərin müxtəlif 
problemləri, ölkənin inkişafında 
onların rolu, eləcə də Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədləri və Strateji Yol 
Xəritələrinin icrasında iştirakı 
geniş müzakirə edilir. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılma-
sının 100 illiyi ərəfəsində təkcə 
rayon idarələri tərəfindən 450 
tədbir keçirilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, gənclərin 
hərbi-vətənpərvərlik ruhunun 
artırılması sahəsində bütün 
ölkəni əhatə edən, ən kütləvi 
layihə olan “Şahin” hərbi-idman 
oyunlarında Naxçıvan komandası 
hər il fəal iştirak edir. Naxçıvan 
şəhərinin 2018-ci il üçün Gənclər 
Paytaxtı seçilməsi, ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 95 illik və Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illik yubileylərinə həsr olunmuş 
“Hünər” XII Vətənpərvərlik Mah-
nıları Festivalının finalı Naxçıvan-
da keçirilib. 

Sonra konfransda Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Gənclər 
Fondunun icraçı direktoru Cəbi 
Quliyevin, Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin tələbəsi Fuad 
Babayevin, Azərbaycan Respub-
likası təhsil nazirinin müavini 
Firudin Qurbanovun, Azərbaycan 
Respublikasının əmək və əhalinin 
sosial müdafiəsi nazirinin müa-
vini Mətin Kərimlinin, BMT-nin 
İnkişaf Proqramının Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəsmisi 
Məzahir Əfəndiyevin, Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər Fon-
dunun icraçı direktoru Fərid 
Cəfərovun çıxışları dinlənilib.

Sonda Bakıda keçiriləcək 
Azərbaycan gənclərinin VIII 
Forumunda iştirak edəcək 
nümayəndələr seçilib və konfran-
sın qərarı oxunub.

Rəsmi hissədən sonra Nax-
çıvan Dövlət Filarmoniyasının 
kollektivi konsert proqramı ilə 
çıxış edib.

Vergi ödəyiciləri ilə dövlət arasında qarşılıqlı 
inama söykənən sağlam mühit formalaşdırılır


