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Beləliklə, yüz minlərlə türk-
müsəlmanın qanlı qatili olmuş 
xəyanətkar və başkəsən Andronikin 
1918-ci ilin yayından başlayaraq 
Zəngəzur qəzasının Sisyan, Gorus, 
Laçın sahələrində axıtdığı qanlar qu-
rumamış, 1919-cu ilin noyabr–dekabr 
aylarında və 1920-ci ilin yanvarında 
Hamazaspın, Njdenin, Dronun, Qazar-
yanın başçılıq etdiyi quldur dəstələri 
Qafan, Zəngilan, Meğri və Qubadlıda 
200-dək kəndin günahsız dinc əhalisini 
tarixdə görünməmiş bir vəhşiliklə öldü-
rüb, əmlakı talan edib, evləri yandırıb, 
obaları viran qoyublar.

Zəngəzur Cəmiyyətləri İctimai 
Birliyinin Oxçu qırğını ilə başlayan 
bu soyqırımının 100 illiyi ilə bağlı 
yaydığı bəyanatda bildirilir:

– 1919-cu il noyabrın 19-da Qafqa-
zın və Anadolunun dinc türk-müsəlman 
əhalisinə qarşı soyqırımını davam 
etdirən erməni quldur dəstələrinin baş-
çılarından biri olan Hamazasp 240 si-
lahlı quldurla Oxçu kəndini mühasirəyə 
alıb, danışıq aparmaq adı ilə ətraf 
kəndlərin əhalisini də kəndin ortasında-
kı meydana topladıb. Heç kimin qaçıb 

canını qurtmaması üçün kənddə bütün 
yollar, cığırlar kəsilib. Kişilər karvansa-
raya doldurularaq dinamitlə partladılıb, 
onlar daş-qalaq altında qalaraq son 
nəfərədək öldürülüblər. 

Bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi 
əleyhinə çıxan ağsaqqalların, din 
xadimlərinin əl-ayaqlarını bağlayaraq 
erməni zabitlərinin ayaqları altında 
başlarını kəsiblər. Qocaları, uşaqları və 
qadınları məscidə dolduraraq diri-diri 
doğrayıblar. Ah-naləsi göylərə bülənd 
olan, aman diləyən, can verən yaralıları 
süngülərlə dəlik-deşik edərək aman-
sızlıqla qətlə yetiriblər. Körpələri isti 
təndirlərə atıblar. Qız-gəlinlər namusları 
ləkələnməsin deyə özlərinə qəsd ediblər. 
Hər yandan insan qanı sel kimi axıb... 

Həmin dəhşətli gündə 1400 
müsəlman-türk, o cümlədən təkcə 
Çaylı və Oxçu kəndlərindən 400-ü 
uşaq, qadın olmaqla 900 insan misilsiz 
bir amansızlıqla məhv edilib. İnsan-
lıq simasını itirmiş quldurlar bu qanlı 
mənzərənin Allahverdi adlı yeganə şahi-
dini sağ buraxıblar ki, gedib gördüklərini 
ətraf yerlərdə söyləsin və onlara çatdır-
sın ki, erməni hakimiyyətini tanımayan 

müsəlman kəndlərində hər kəsi belə bir 
aqibət gözləyir. 

Bəyanatda daha sonra göstərilir 
ki, Zəngəzurun bundan daha fəlakətli 
günləri son illərdə erməni faşistlərinin 
İrəvanda bədnam heykəlini uçaltdıqları 
qaniçən daşnak generalı Qaregin Njde-
nin 1919-cu il noyabrın 30-da verdiyi 
qəddar əmrlə başlayıb. O qanlı tarixin 
təkzibedilməz təsdiqi olan həmin əmrdə 
bildirilib:

“Qafan, Gorus, Meğri hərbi 
hissələrinə ƏMR. Əsgərlər, sabah Gığı 

dərəsinə qarşı bizim hücumumuz, səlib 
müharibəmiz başlayır. Sabah sizin güc-
lü hücumunuz və zərbələrinizdən ağlını 
itirən düşmən öz kəndlərini buraxıb 
gedəcək... 

Sabah bu vadidə ayaqlarınızın 
taqqıltısı, silahlarınızın gurultusu 
eşidiləcək... Bütün kəndləri yandırın, 
talan edin, hücum zamanı külli miqdar-
da dinamit və partlayıcı çəlləklərdən 
istifadə edin...İrəli, Allah və Davud bəyin 
qisasçı ruhu bizimlədir. 

Qafan, Gorus, Meğri hərbi 
qüvvələrinin ümumi komandanı Njde”.

Zəngəzur Cəmiyyətləri İctimai 
Birliyinin açıqlamasında Qaregin 
Njdenin birbaşa əmri və rəhbərliyi 
ilə törədilən bu kütləvi qırğınla bağlı 
bildirilir:

– 1919-cu il dekabrın 1-i sübh çağı 
üç istiqamətdə başlayan hücumlar-
da ermənilər 118 türk-müsəlman və 
22 erməni kəndindən ibarət Qafan 
nahiyəsinin müsəlmanlar yaşayan 
el-obalarının əhalisini insan ağlına 
sığmayan üsullarla kütləvi şəkildə qırıb, 
evlərini talan, qarət edib yandırıblar. 

Atqız kəndinin əhalisi erməni hücu-
mundan tez xəbər tutaraq qaçmağa 
macal tapsa da, Ordubada çatanadək 
167 uşaq və qadın qarlı yollarda 
şaxtada donaraq həlak olub. Qafanın 
Gığı dərəsi boyu kəndlərinin 4 min 
sakinindən yalnız 262-si sağ qalıb.

Zəngəzurun Qubadlı nahiyəsi də 
eyni müsibəti yaşayıb. Erməni vandalla-
rı noyabrın 26-dan başlayan hücumlar-
da Əliquluuşağı, Eyvazlı, Şurnuxu, Sey-
tas, Məzrə, Şahverdilər, Novlu, Tarovlu, 
Əyin və başqa 15 kəndi tamamilə məhv 

ediblər. Silahlı basqınçılar yanvarın 
19–25-də bu bölgədə salamat qalan 
Qaladərəsi–Xocahan arası 48 kəndi də 
viran qoyublar.

1917–1920-ci illərdə Zəngəzur 
qəzasının 7892 kvadratkilometr 
ərazisindəki 406 yaşayış məntəqəsinin 
314-də müsəlman türklər yaşayıb. 
Yandırılıb xarabalığa çevrilən həmin 
ərazinin kəndlərinin yarıdan çoxu 
1919-cu ilin noyabr–dekabr, 1920-
ci ilin yanvar ayının payına düşür. 
Qəzanın əhalisinə qarşı əvvəlcədən 
yazılmış ssenari üzrə deportasiya və 
etnik təmizləmə, soyqırımı nəticəsində 
1917-ci ildə Zəngəzurda yaşamış 123 
min nəfər əhalinin 1926-cı ildə yalnız 5 
mini viran qalan yurdlarına geri qayıda 
bilmişdi.

Bəyanatda daha sonra qeyd edilir 
ki, 1920-ci illərdə Zəngəzurun Gorus, 
 Sisyan, Qafan, Meğri bölgələrindən 
sonra 1992–93-cü illərdə qəzanın 
ölkəmizdə qalmış Laçın, Qubadlı, 
Zəngilan rayonları da dünyanı idarə 
edən güclərin fəal, açıq hərbi-siyasi 
dəstəyi ilə, ötən əsrin əvvəllərində 

sınaqdan keçmiş eyni üsullarla, bu 
dəfə isə Dağlıq Qarabağ və digər ətraf 
bölgələrlə birlikdə Azərbaycandan 
qoparılıb Ermənistanın nəzarətinə 
verilmişdir.

Erməni Milli Şurası 1918-ci 
ilin 28 mayında müstəqil erməni 
dövlətinin yaradıldığını elan etdiyi ilk 
günlərdən etibarən tarixi Azərbaycan 
torpaqları hesabına sərhədlərinin 
genişləndirilməsi, Naxçıvandan Şuşaya 
qədər ərazilərin işğal edilib müsəlman 
əhalidən təmizlənməsi planını dövlət 
siyasətinə çevirmiş və bunu hərbi-siyasi 
himayədarlarının yardımı ilə həyasızlıq, 
məkrli hiyləgərlik, vəhşi inadkarlıqla 
gerçəkləşdirməyi bacarmışdır.

Bu il oktyabrın 15-də Bakıda Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII 
Zirvə Görüşündə bu tarixi ədalətsizliyi 
gündəmə gətirən Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev demişdir; “Vaxtilə Zəngəzur 
bölgəsinin Azərbaycandan alınıb 
Ermənistana birləşdirilməsi böyük türk 
dünyasını coğrafi baxımdan parçaladı”. 
Doğrudan da, bir əsr əvvəl Zəngəzurun 
Meğri–Qafan bölgəsinin işğalı ilə Naxçı-
van və Türkiyənin Azərbaycanla birbaşa 

torpaq bütünlüyü aradan qaldırılmışdır. 
Türkmənçay müqaviləsi ilə parçalanmış 
Azərbaycanın şimal hissəsi isə bu dəfə 
yenidən iki yerə bölünmüş və bununla 
100 ildən bəri aramsız davam edən 
faciələrimiz, torpaq itkilərimiz üçün 
zəmin yaradılmışdır.

100 il əvvəl işğalçı Ermənistanın 
Zərgəzurda davam etdirdiyi soyqırımı 
və deportasiya aksiyasını gündəmə 
gətirən bəyanat bu sözlərlə bitir: 

– Oxçu faciəsinin 100-cü ildönü-
mü günündə bədnam tarixi xəyanətlə 
dolu olan Ermənistanın Azərbaycan 
türklərinin əzəli məskənlərindən ol-
muş Zəngəzurda günahsız insanlara 
qarşı törətdiyi soyqırımında şəhid olan 
minlərlə günahsız insanımızın xatirəsini, 
alınmamış qisaslarına görə bizdən 
incik ruhlarını dərin hüznlə yad edirik. 
Təqvimin yada saldığı bu qanlı tarixin 
ildönümü günlərində soydaşlarımızı 
keçmişin dərslərini unutmamağa, yad-
daşdan ibrət almağa səsləyirik. 

Bir daha xalqımızı hamımız üçün 
şərəf borcu olan şəhid qanları ilə 
suvarılmış torpaqlarımıza qayıdışımız, 
ölkəmizin bütövlüyünün təmin olunması, 
daha güclü Vətən naminə milli birliyə 
çağırırıq.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

100 il əvvəl erməni vandalları Zəngəzurda 
soydaşlarımıza qarşı soyqırımı törətmişlər

100 il əvvəl–1919-cu il noyabrın 19-da Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin Zəngəzur qəzasının Qafan 
nahiyəsinin Oxçu kəndində tariximizin ən faciəli 

günlərindən biri yaşanıb. Həmin gün dədə-baba torpaqlarımızda 
beynəlxalq imperializmin köməyi ilə yaradılmış Ermənistan Res-
publikası dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycana 
qarşı yeni ərazi iddialarını zorakı yollarla davam etdirərək 
qədim Zəngəzur torpağında ikinci kütləvi  soyqırımı və deportasi-
ya aksiyasına start verib.

Ölkə rəhbəri öz çıxışlarında dəfələrlə  
bu məsələyə toxunmuş və bildirmişdir 
ki, Azərbaycan bölgədə multikulturalizm 
dəyərlərinin üstünlük təşkil etməsinin 
tərəfdarıdır.

Multikulturalizmin geniş mənada 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət 
cəmiyyətdəki müxtəlif  mədəniyyətlərin 
daşıyıcıları olan fərdlər, yaxud sosial 
qruplar arasında fərq qoymur, onların  bi-
rini digərindən üstün, yaxud aşağı hesab 
etmir və bütün mədəniyyət daşıyıcıları-
nın bərabər hüquqlarını  tanıyır. Başqa 
sözlə desək, dövlət cəmiyyətdə olan 
mədəni dəyərlərə birbaşa müdaxilə etmir 
və dövlət tərəfindən əvvəlcədən forma-
laşdırılmış mədəni dəyərlər sistemini 
cəmiyyətə yeritmir. Bu məsələdə sosial 
subyektlərə bir növ sərbəstlik verir.

Əslində multikulturalizm dedikdə 
çoxmədəniyyətlilik başa düşülür. An-
caq burada “mədəniyyət” sözü adət 
etdiyimiz mənanı vermir və daha geniş 
məna çalarlarını əhatə edir. Mədəniyyət 
dedikdə fərdin, yaxud sosial qrupun da-
şıdığı, yaxud mənsub olduğu etnik, dini, 
irqi, sosial, tarixi, əxlaqi və s. dəyərlər 
sistemi başa düşülür. Bu dəyərlərin bir 
məfhumda birləşdirilməsinin səbəbi isə 
cəmiyyətdə sürətli fərdiləşmə prosesinin 
getməsi və artıq hansısa cəmiyyət üzvü-
nün konkret parametrlər üzrə qruplaşdı-
rılmasının mümkünsüzlüyü ilə bağlıdır.

Məsələn, hansısa sosial qrupu 
“müsəlman” adlandırmaq artıq doğru 
deyil, çünki həmin müsəlmanlar müxtəlif 
təriqətlərə görə bir-birindən fərqlənirlər. 
Yaxud hansısa sosial qrupun etnik 
mənsubiyyətinə görə kürd, türk, rus  və s. 
adlandırılması müəyyən fikir ayrılıqlarına 
səbəb olur. Çünki həmin qruplar daxilində 
özünü həmin etnosa aid etməyən, etnik 
mənsubiyyəti önəmsəməyən, başqa 
millətin nümayəndəsi ilə qarışan, yaxud 
həmin etnosun dəyərlərini bölüşməyən 
fərdlər ola bilər.

Yaxud, eyni milli mənsubiyyətə 
malik olub müxtəlif dini inanc daşıyıcı-
larının olması mümkündür. Cəmiyyətdə 
fərdiləşmə prosesi ilə əlaqədar müxtəlif 

dəyərləri özündə birləşdirən sosial 
subyektlərin ortaya çıxması bu dəyərlər 
sisteminin ümumilikdə “mədəniyyət” 
adlandırılmasını ehtiva edir.

Dövlətin cəmiyyətdaxili mədəni 
münasibətlərə qarışmaması, mədəniyyət 
daşıyıcılarına bu mənada sərbəstlik  
verilməsi ilk növbədə dövləti əlavə 
resurs xərcindən xilas edir. Çünki 
hansısa mədəniyyətin dövlət tərəfindən 
dəstəklənməsi, təbii olaraq,  digərinin 
müxalifliyi ilə nəticələnir. Bu za-
man dövlət cəmiyyətin bir hissəsi ilə 
mübarizə üçün əlavə tədbirlər görmək 
məcburiyyətində qalır.

Ümumiyyətlə, hansısa dəyərlər toplu-
sunun dövlət tərəfindən etalon kimi qəbul 
olunması dövlət üçün əlavə problem və 
yükdür, eyni zamanda, ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafına mane olan amildir. 
Məsələn, Yaxın Şərqdəki münaqişələrin 
kökündə dini fərqliliklər dayanır ki, xarici 
qüvvələr bundan istifadə edərək dövləti 
zəiflədir, hətta onu  məhvə sürükləyirlər. 
Məsələn, Suriya və Yəməndəki  
münaqişələrin kökündə hakimiyyət uğ-
runda sünni-şiə qarşıdurması dayanır.

Multikulturalizm siyasəti ilk dəfə 
keçən əsrin 70-ci illərində əhalisinin 
yarısı fransız, yarısı isə ingilis olan 
Kanadada tətbiq olunmağa başlayıb. 
Kanada dövləti iki etnik qrupdan heç 
birinə üstünlük veməməyi, ümumiyyətlə, 
cəmiyyətdaxili mədəni münasibətlərə 
qarışmamağı və “Kanada dövlətçiliyi” ad-
lanan vahid çətir altında sosial qrupların 
öz mədəni seçimlərində azadlığını tanıdı.

Burada ən vacib məsələ dövlətin 
hüquq institutlarının obyektivliyi və 
möhkəmliyidir. Yəni fərdlər mədəni 
mənsubiyyətinə görə deyil , qanunla 
təsbit edilmiş konkret hüquq pozuntusu-
na görə müəyyən edilmiş məsuliyyətə 
cəlb olunmalıdır.

Eynilə ABŞ da keçən əsrin 70-ci 
illərinin sonundan başlayaraq, multi-
kulturalizm siyasəti aparılmağa başla-
yıb. Avropanın bir çox ölkələrində də, 
multikulturalizm ideyaları populyarlaşdı 

və dövlətlər bu siyasətin tərəfdarı kimi 
çıxış etməyə başladılar. Lakin 2010-cu 
ildən sonra Böyük Britaniya, Almaniya və 
Fransa kimi dövlətlərin liderləri Avropada 
multikulturalizm siyasətinin uğursuzluğa 
düçar olduğunu və bu siyasətdən imtina 
etdiklərini bildirdilər.

Multikulturalizm siyasəti yürüdülərkən 
bir tərəfdən mədəniyyətlərə azadlıq 
təmin edilsə də, əslində,  dövlətin əsas 
məqsədi mədəniyyətlərin inteqrasiya-
sına nail olmaq və vahid çətir altında 
monolit cəmiyyət qurmaqdır. Buna görə, 
multikulturalizm siyasəti yürüdülərkən 
dövlət tam mənasıyla cəmiyyətə təsir 
“vasitələrindən” özünü məhrum etmir.

Qeyri-hökumət təşkilatları kimi 
dövlətin cəmiyyətə dolayı təsir 
mexanizmlərinin fəaliyyəti belə olan 
halda genişlənir. Dövlət öz maraqlarına 
uyğun dəyərlərin ictimai süura yeridilməsi 
üçün ictimaiyyətin nümayəndələrindən 
istifadə edir. Qərb dövlətləri öz maraq-
larına uyğun dəyərlərinin zəif ölkələrdə 
təbliğatı üçün də bu üsuldan istifadə 
edirlər.

Avropada multikulturalizmin böh-
ranının səbəbi onunla bağlıdır ki, 
mədəniyyətlərarası təbii inteqrasi-
ya prosesində miqrantların gətirdiyi 
mədəniyyət daha güclü oldu.  Qərb 
iki problemlə qarşılaşdı: Birinci, 
müsəlmanlar yerli mədəniyyətlə inteq-
rasiyaya getmədi. Əksinə,  avropalılar-
da İslama yönəlmə prosesi başlandı. 
Üstəgəl, müsəlmanlar arasında təbii 
artım səviyyəsinin yüksək olması Qərb 
dövlətlərinin  liderlərini narahat etməyə 
başladı. Müsəlman icmasının sayının 
artmasında əsas təhlükə ondan ibarətdir 
ki, İslamın mahiyyətində dövlətin islam-
laşdırılması dayanır. 

İkinci problem isə get-gedə ağdərili 
irqin azalması və təbii artım hesabına 
qaradərililərin sayının durmadan artması 
idi. Bu tendensiya perspektivdə Avropa-
da ağ dərili irqin yoxa çıxması təhlükəsini 
yaradır.

Qərbin əhalinin humanist yolla 
azalmasına istiqamətlənmiş təbliğatı 
Avropanın köklü əhalisinə də öz təsirini 
göstərdi. Ailə planlaşdırılması, qadın -- 
kişi bərabərliyi, cinsi azlıqların hüquqları, 
gender problemləri, qadının cəmiyyətdə 
rolunun artması və s. kimi məsələlər 
əslində,  doğum səviyyəsinin aşağı 
salınmasına hesablanıb. Lakin miq-
rantlar bu dəyərləri istənilən səviyyədə 
mənimsəmədikləri üçün nəticədə 
Avropa əhalisi azalmağa, miqrantların 
sayı isə artmağa başladı. Bu isə Qərb 
mədəniyyətinin get-gedə assimilyasiya 
olunmasına gətirib çıxarır.

Taryel ŞÜKÜROV,  
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının tələbəsi

Azərbaycanın inkişafında 
multikulturalizmin rolu

Azərbaycanda dövlət səviyyəsində multikulturalizm siyasəti yürüdü-
lür,  müxtəlif beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlər təşkil olunur. Məhz 
multikulturalizm siyasətinin daha mükəmməl icrası üçün Prezidentin müva-
fiq sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası-
nın  millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsi, həmçinin Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır.

Ölkə rəhbərinin  “Qeyri-
neft məhsullarının ixracının 
stimullaşdırılması ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” 
18 yanvar 2016-cı il tarix-
li sərəncamı, “Qeyri-neft 
məhsullarının ixracının 
təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
haqqında” 1 mart 2016-cı il 
tarixli fərmanı və digər hüquqi 
sənədlər Azərbaycanda qeyri-
neft sektorunun inkişafına, 
eləcə də  ixrac potensialının 
güclənməsinə müsbət təsir 
göstərib.

Qeyri-neft məhsullarının 
ixracının artmasında sa-
hibkarlıq fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi də önəmli 
rol oynayır. İqtisadiyyat 

Nazirliyində sahibkar-
lıq fəaliyyətinin diqqət 
mərkəzində saxlanılması, 
investisiya qanunvericiliyinin 
daha da təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində təkliflər ha-
zırlanması bunun bariz 
ifadəsidir. Məsələn, adıçəkilən 
nazirlikdə artıq özəl sərmayə 
qoyuluşunun prioritetliyi 
nəzərə alınaraq, iqtisadiyya-
tın investisiya cəlbediciliyinin 
stimullaşdırılması üçün 
investisiya fəaliyyəti haqqında 
yeni qanun layihəsi və birbaşa 
xarici investisiyaların təşviqinə 
dair Strategiya, “Azərbaycana 
sərmayə” (“İnvest in Azerba-
ijan”) və “Azərbaycanda ilk” 
(“First in Azerbaijan”) təşviq 
mexanizmləri, ölkədə fəaliyyət 
göstərən müəssisələrin qlobal 
dəyər zəncirlərinə qoşul-
masına dair Tədbirlər Planı 
hazırlanıb.

Əlavə iqtisadi ar-
tım mənbələrinin yara-
dılmasında və ixracın 
genişləndirilməsində də sti-
mullaşdırıcı tədbirlərdən olan 
güzəştli kreditləşdirmə həyata 
keçirilib, logistik mərkəzlərin 

yaradılması işlərinin davamı 
olaraq son illərdə Sahibkarlı-
ğın İnkişafı Fondu tərəfindən 
400 hektardan çox ərazidə 
müasir istixana və 9,6 min 
hektar ərazidə intensiv bağ-
çılıq təsərrüfatlarının yaradıl-
masına 313 milyon manat, 
ümumi tutumu 353 min ton 
olan logistik mərkəzlərin 
təşkilinə 180 milyon güzəştli 
kredit verilib. Bu isə ixracda 
kənd təsərrüfatı məhsullarının 
payının   artmasına müsbət 
təsir göstərib.

İxracın dəstəklənməsi 
məqsədilə ilin 9 ayında 8 
beynəlxalq sərgidə sahib-
karların vahid ölkə stendi ilə 
iştirakı təmin edilib, müxtəlif 
ölkələrə 7 ixrac missiyası 
təşkil olunub, 90 sahibkarlıq 
subyektinə 16 ölkəyə 120,4 
milyon dollar dəyərində 
məhsul ixracına görə 7,2 
milyon manat ixrac təşviqi 
ödənilib.

Məhz həyata keçirilən 
tədbirlərin nəticəsidir ki, cari 
ilin yanvar-sentyabr ayların-
da qeyri-neft sektoru üzrə 
1 milyard 433 milyon dollar 
dəyərində ixrac reallaşıb. Bu 
da ötən ilin müvafiq dövrü 

ilə müqayisədə 17 faiz artım 
deməkdir. Həmin dövrdə 
ən çox məhsul Rusiyaya, 
Türkiyəyə, İsveçrəyə, Gürcüs-
tana, İtaliyaya ixrac olunub.

Cari ilin hesabat dövründə 
ixrac edilən qeyri-neft sekto-
runa aid malların siyahısında 
142,3 milyon dollarla pomidor 
satışı liderliyini qoruyub sax-
layır. Bu siyahıda ikinci yerdə 
qızıl (sikkə kəsilməsində 

istifadə olunmayan, digər 
emal olunmamış formalar-
da), üçüncü yerdə qabığı 
təmizlənmiş meşə fındığı 
qərarlaşıb.

Hesabat dövründə idxal-
ixrac məhsullarında meyvə-
tərəvəz, plastik kütlə, alümini-
um, qara metallar və onlardan 
hazırlanan məmulatlar, eləcə 
də elektrik enerjisi, pambıq lifi, 
kimya sənayesi məhsulları, 
şəkər, pambıq ipliyi, alkoqollu 
və alkoqolsuz içkilərin ixracı 
üstünlük təşkil edir.

Ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə bu ilin 9 ayın-
da alkoqollu və alkoqolsuz 
içkilərin ixracı 85, plastik 
kütlə və ondan hazırlanan 
məmulatların ixracı 59, 
pambıq lifliyin ixracı 38, kimya 
sənayesi məhsullarının ixracı 
35, pambıq ipliyinin ixracı 
32, meyvə-tərəvəzin ixracı 
14, şəkər ixracı 12, elektrik 
enerjisinin ixracı 6 faiz artıb. 
Bu ilin sentyabr ayında qeyri-
neft sektoru üzrə ixrac 136 
milyon dollar təşkil edib. Ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
ixrac 19 faiz artıb. Cari ilin 
sentyabr ayında qeyri neft-

qaz məhsulları üzrə ən çox 
mal Rusiyaya, Türkiyəyə, 
İsveçrəyə, Gürcüstana və 
Çinə ixrac edilib.

Qeyd edək ki, İqtisadi 
İslahatların Təhlili və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin (İİTKM) 
“İxrac icmalı”nın oktyabr 
sayında, həm də xidmət 
ixracına yer ayrılıb. Yüksək 
texnologiyalardan istifadə 
ölkəmizə intellektual məhsul 

ixracının aparılmasına da 
imkan yaradır. Belə ki, cari 
ilin yanvar-sentyabr ayların-
da “Azərkosmos” ASC-nin 
xidmət ixracında əldə etdiyi 
gəlir onun ümumi gəlirlərinin 
88 faizini təşkil edir. Təkcə 
bu ilin sentyabr ayında 
“Azərkosmos” ASC dünyanın 
20 ölkəsinə 2,2 milyon dollar 
dəyərində xidmət ixrac edib. 
Cari ilin yanvar-sentyabr 
aylarında cəmiyyətin xidmət 
ixracı həyata keçirdiyi əsas 
ölkələr ABŞ, Fransa, İngiltərə, 
Malayziya, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləridir.

Cari ilin sentyabr ayında 
Azexport.az portalına ən çox 
ixrac sifarişi tütün, toyuq əti 
və yumurtası, fındıq ləpəsi, 
pambıq yağı, şərab, nar, 
soğan, kosmetik vasitə, tibbi 
tənzif, mebel dəsti, boya, 
qənnadı məhsulu, mineral su, 
sarımsaq, meyvə konsentratı, 
təzə meyvə, mürəbbə, tikinti 
materialı, süd məhsulları, zəli 
və s. mallara daxil olub.

Məlumat üçün qeyd edək 
ki, 2017-ci ilin yanvar ayından 
2019-cu il sentyabrın 30-dək 
(33 ay ərzində) Azexport.
az portalına dünyanın 136 
ölkəsindən daxil olan ixrac 
sifarişlərinin dəyəri 1 milyard 
425,5 milyon dollar təşkil edib.

 V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə  
çevik və qətiyyətli, uzaqgörən  siyasət nəticəsində 
 iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və investisiya qo-
yuluşunun sürətləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun 
dinamik inkişafının təmin olunması, habelə ixrac 
imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətlərində mü-
hüm tədbirlər həyata keçirilib. “Made in Azerbaijan” 
brendinin coğrafiyası genişləndirilib. Məhsullarımız 
bir sıra ölkələrin ticarət evlərində satışa çıxarılıb.

Qeyri-neft məhsullarının 
ixracı getdikcə artır

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 24 noyabr.




