
Lerikdə Nəsiminin 650 illiyinə həsr 
olunmuş ümumrayon tədbiri  

Tədbiri giriş sözü ilə 
Heydər Əliyev Mərkəzinin 
direktoru Hüsaməddin Ab-
basov açaraq Azərbaycanın 
görkəmli şairi İmadəddin 
Nəsiminin həyat və yaradıcı-
lığı haqqında geniş məlumat 
verib. Sonra Nəsimi obra-
zında səhnəyə çıxan bədii 
qiraətçi Sədrəddin Ağaxanlı 
“Mərhaba” qəzəli ilə çıxış 
edib.

Yubiley tədbirində 
çıxış edən rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı 
Rövşən Bağırov bildirib ki, 
Nəsiminin yaradıcılığı Şərq 
xalqlarının mədəni sərvətlər 
xəzinəsində özünəməxsus 
layiqli yer tutur. Bu yaradıcı-
lıq uzun müddətdir ki, elmi 
fikrin diqqət mərkəzindədir. 
“50 il öncə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə ölkəmizdə Nəsiminin 
600 illik yubileyi keçirildi. 
Ötən illər ərzində Nəsiminin 
xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
istiqamətində mühüm ad-

dımlar atıldı. 1973-cü ildə 
çəkilən “Nəsimi” bədii filmi 
Azərbaycan kino sənətində 
xüsusi yer aldı, 1979-cu ildə 
Bakıda mütəfəkkir şairin 
heykəli ucaldıldı. 1969-cu 
ildə paytaxt Bakı şəhərində 
yaradılmış yeni rayona 
Nəsiminin adı verilmişdir. 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Dilçilik İnsti-
tutu Nəsiminin adını daşıyır. 
Bundan əlavə, Nəsiminin 
ədəbiyyatda, incəsənətdə 
parlaq və yaddaqalan obrazı 
yaradılmışdır”. 

 Bildirilib ki, 2017-ci 
ilin may ayında Parisdə 
UNESKO-nun baş 
qərargahında Nəsiminin 
vəfatının 600 illiyi qeyd 
edilmişdir. 2018-ci ilin 
sentyabr ayında ölkəmizdə 
Nəsimi şeir, incəsənət və 
mənəviyyat festivalı təntənəli 
şəkildə keçirilmişdir. Bütün 
bunlar ölməz şairin xatirəsinə 
dərin ehtiramın ifadəsi hesab 
oluna bilər. Dövlət başçısı 
İlham Əliyevin  imzaladığı 

müvafiq sənədlərlə 650 illik 
yubileyin geniş qeyd edilməsi 
tükənməz fərəh doğurur. 
Eyni zamanda “Nəsimi ili” ilə 
əlaqədar olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva bir gündə 650 min 
ağac əkilməsi təşəbbüsünü 
irəli sürmüşdür. Bu genişmiq-
yaslı kampaniya respublika-
da böyük rəğbətlə qarşılan-
mışdır və bu kompaniyası 
çərçivəsində rayonumuzun 
bütün ərazilərini əhatə 
etməklə, 2000 ağac əkilməsi 
istiqamətində hazırlıq işləri 
aparılır.

 Tədbirdə tarixçi Hü-
seynbala Əliyev, AYB üzvü, 
şair-dramaturq Xanlar Həmid 
və ağsaqqal ziyalı Qəhrəman 
Əliyev çıxış edərək, 
mütəfəkkir şair İmadəddin 
Nəsiminin yaradıcılığı barədə 
ətraflı məlumat veriblər. 

 Sonra tədbirdə rayon 
mədəniyyət mərkəzinin mu-
siqi kollektivinin, qiraətçilərin 
və rayon məktəblilərinin 
ifasında şairin qəzəllərindən 
ibarət ədəbi-bədi kompozisi-
ya nümayiş etdirilib. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə 

müxbiri 

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin 
Nəsiminin 650 illiyi və ölkədə elan olunmuş “Nəsimi 
ili” münasibətilə hər yerdə olduğu kimi, Lerik rayo-
nunda da silsilə tədbirlər təşkil olunub. Ümumrayon 
tədbiri isə öz möhtəşəmliyi ilə xüsusi seçilib. 

Yadımdadır, 2014-cü ilin iyul 
ayında keçirilən müşavirədə dövlət 
başçımız bizi – xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıları səfirliklərimizin 

ətrafında sıx birləşməyə, diplomatla-
rımızla birlikdə fəaliyyət göstərməyə 
çağıraraq demişdi: “Əlbəttə, hesab 
edirəm ki, bizim dövlət siyasətimiz 
burada öz nəticəsini göstərmişdir və 
bilirəm ki, indi əksər hallarda dias-
por təşkilatları səfirliklərlə bir yerdə 
işləyirlər, çalışırlar, tədbirlər keçirirlər. 
Hesab edirəm ki, bu, bizim gücü-
müzü artırır, eyni zamanda, diaspor 
nümayəndələri də özlərini daha rahat 
hiss edirlər. Çünki bilirlər ki, möhkəm, 
güclü Azərbaycan dövləti onların ar-
xasında dayanıb. Onlar da bilirlər ki, 
Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarını 
daim müdafiə edir və edəcəkdir”.

Bu fikirləri Azərbaycan–Finlan-
diya “Dostluq” Cəmiyyətinin fəxri 
üzvü, Avropanın bir sıra ölkələrində 
tanınmış rəssam kimi qəbul edilən, 
Nyu-Yorkda, ABŞ-ın Konres kitabxa-
nasının qrifi ilə öz əsərlərindən ibarət 
“Möhtəşəm Bakı” adlı kitab-albomu 
ərsəyə gətirərək, Birləşmiş Ştatlar-
dakı ziyalılara və xarici diplomatlara 
təqdim etmiş soydaşımız Çingiz Ab-
basov dedi. Həmsöhbətim bildirdi ki, 
mənim bu adda kitab hazırlamağımın 
və yaşadığım Finlandiyadan kənara 
çıxaraq, öz kitabımı məhz dünyanın 
ən güclü dövlətinin ən böyük kitab-
xanasının qrifi ilə nəşr etdirməyimin 
əsas səbəbi məhz cənab Prezidentin 
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 
təmsilçilərinə etdiyi çağırışlar 
 olmuşdur. 

Mən rəssamam və fikirləşdim 
ki, həmin çağırışlara cavab olaraq 
neyləyə bilərdim? Təbii ki, hər gün, 
daha çox işləməli və Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə təbliğ  olunmasına 

töhfələr verməli idim. Bu sahədə 
nələrə nail olmuşamsa, ölkə 
ictimaiyyəti də bilir, xarici ölkələrdəki 
dostlarımız və həmkarlarımız da. 

“Möhtəşəm Bakı” albomunda pay-
taxtımızın ən görməli yerlərini əks 
etdirən 102 əsərim toplanıb. Həmin 
əsərləri görən əcnəbi rəssamlar sanki 
müəllifi – yəni məni unudaraq, Bakı-
nın gözəlliyinə heyran olurlar”.

Xatırladaq ki, ABŞ-da nəşr olunan 
“Möhtəşəm Bakı” kitab-albomu Xəzər 
dənizi, Xəzərin sahilində Bakının 
qədim və dinamik inkişaf edən bir 
şəhər kimi təsvirlərindən ibarətdir. Al-
bom Finlandiya ictimaiyyəti tərəfindən 
də maraqla qarşılanıb.

... Çingiz Abbasov haqqında hələ 
1992-ci ilin mart ayında, atası – o 
zamankı Politexnik İnstitutun dosenti, 
texnika elmləri namizədi mərhum 
Arif Abbasovdan eşitmişdim. "Dal-
ğa" qəzeti redaksiyasına , bizim iş 
yerimizə gələn Arif müəllim “Oğlum 
Helsinkidən bir qəzet göndərib, 
görün, Azərbaycan hökuməti xalqa 
necə yalanlar sırıyırmış?” – deyə 
mənə bir qəzet vermişdi. “Helsin-
ki sonomat” (“Helsinki xəbərləri”) 

qəzetinin 27 fevral 1992-ci il tarix-
li sayında “Azərbaycanın Xocalı 
şəhərində yüzlərlə insan öldürülüb” 
adlı xəbər və meşənin kənarına 
səpələnmiş meyitlərin fotosu veril-
mişdi. Azərbaycan rəsmiləri isə hələ 
martın 2-də də deyirdilər ki, Xocalıda 
iki nəfər ölüb. 

Sonralar Çingiz Abbasovla 
şəxsi tanışlığımız da oldu. Mən 
onun təkcə tanınmış rəssam deyil, 
həm də öz dünyası, öz fəlsəfəsi 
olan, ürəyində Azərbaycan boyda 

bir sevgi, məhəbbət yaşadan əsl 
vətənpərvər insan olduğu qənaətinə 
gəldim. 

Qeyd edək ki, Çingiz Abbasov 
ABŞ, Avropa, xüsusən, Finlandiya-
da fəaliyyət göstərən bir sıra rəsm 
qalereyaları ilə əməkdaşlıq edir. Onun 

rəsmlərinə dünyanın bir çox şəxsi və 
korporativ kolleksiyalarında, həmçinin 
tanınmış alman kolleksioneri Reyn-
hold Vürtun muzeyində, Finlandiya 
Prezidenti Sauli Niinistonun kolleksi-
yasında rast gəlmək olar. 

Onun “Çovkan”adlı rəsm işləri Ba-
kıda yeni açılmış Media Mərkəzində 
nümayiş olunub. Bundan başqa, 
o, I Dünya müharibəsində iştirak 
etmiş əfsanəvi “Vəhşi diviziya”nın 
qəhrəmanı Azərbaycan Süvari 
Alayına həsr etdiyi “üçlük” adlanan 
(триптих) böyük həcmli rəsm əsərinin 
müəllifidir.

Çingiz öz əsərlərini ilk dəfə 1990-
cı illərdə Finlandiyada sərgiləyib, 
daha sonra isə Avropanın digər 
ölkələrində nümayiş etdirib. O, 
Qəbələ Beynəlxalq İncəsənət Sərgisi, 
Nyu Yorkda "Artekspo" və "İtaliya 
Florence Biennalesi" kimi dünyanın 
bir çox beynəlxalq sərgilərində iştirak 
edib. Rəssamın əsərlərinə Finlandi-
yanın dövlət başçısının, "Reinhold 

Würth", həmçinin dünyanın bir çox 
özəl və dövlət rəsm kolleksiyala-
rında rast gəlinir. Bundan başqa, 
“Hameelinnan Kaupunkiuutuset” 
(“Hyameenlinna xəbərləri”) qəzetində 
Azərbaycan rəssamı Çingiz Abbaso-
vun əsərlərindən ibarət sərgiyə həsr 
edilmiş “Bakı ilə tanışlıq” sərlövhəli 
məqalə dərc olunub.

Məqalədə qeyd edilir ki, Sankt-
Peterburqda rəssamlıq təhsilinin 
yüksək səviyyəsi və çoxillik iş 
təcrübəsi Çingizin əsərlərində 

öz əksini tapır. Rəssam deyib: 
“Möhtəşəm Bakı”kitab-albomu ABŞ 
Konqresi kitabxanasının kataloquna 
daxil edilib. Həmin nəşr azərbaycanlı 
müəllifin bu kitabxanaya daxil edilmiş 
belə formatlı və belə məzmunlu ilk 
kitabıdır”.

“Möhtəşəm Bakı”ya ön söz yazan 
tarix üzrə elmlər doktoru, professor, 
Azərbaycan Tibb Tarixçiləri Birliyinin 
prezidenti, Beynəlxalq Tibb Tarixi 
Cəmiyyəti (ISHM) İdarə Heyətinin 
üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyası Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunun əlyazmaların 
və əski çap kitablarının tərcüməsi və 
çapa hazırlanması şöbəsinin müdiri 
Fərid Ələkbərli nəinki Çingiz Abbaso-
vun özü və əsərləri haqqında, hətta 
onun Avropaya gedən yolu, sənətkar 
kimi püxtələşdikdən sonra Avropadan 
Amerika Birləşmiş Ştatlarına qədər 
uzanan yaradıcılıq əlaqələri barədə 
də əhatəli söz açır.

Çingiz Abbasov əlavə edir: “ 
Anamın dayısı – Şuşada doğulub bö-
yümüş Mirfəttah Musəvi Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı 
Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının 
üzvü kimi erməni – bolşevik 
xəyanətlərinə və denikinçilərə qarşı 
ciddi mübarizə aparıb və onu qətlə 
yetiriblər. Atam -- əslən Şuşadan olan 
Arif Abbasov Azərbaycan dövləti Xo-
calıya şəhər statusu verdiyi tarixdən 
etibarən xeyli müddət həmin şəhərin 
yenidən tikilməsində iştirak edib. 
Ona görə də mən -- həmin insanların 
vətənpərvərlik ənənəsini yaşadan 
rəssam olaraq, təbii ki, dövlətimizin 
və xalqımızın dəstəyi ilə Azərbaycan 
dövlətinə və ölkəmizə lazım olan 
səviyyədə xidmət etməyə çalışıram 
və həmin xidməti edirəm”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın çox zəngin tarixi vardır. Azərbaycan alimləri də, 
Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu yaxşı bilirlər. Biz öz tariximizi, bu 
reallıqları dünya miqyasında daha da dolğun təqdim etməliyik.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
İlham Əliyevin AMEA-nın 70 illik yubileyinə  

həsr olunmuş ümumi yığıncaqdakı nitqindən

 Bakı, 9 noyabr 2015-ci il

“Möhtəşəm Bakı” ABŞ-ın Konqres Kitabxanasında

Xalq  artisti Tofiq Bakıxanovun 
yaradıcılığının 65 iliyinə  

həsr edilmiş kitab sərgisi 
 � Azərbaycan Milli Kitabxanasında 

görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Tofiq 
Bakıxanovun yaradıcılığının 65 illiyinə həsr 
olunmuş kitab sərgisi açılıb. Sərgi Mədəniyyət 
Nazirliyi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı və Milli 
Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb.

Tədbirdə Milli Kitabxa-
nanın direktoru, professor 
Kərim Tahirov çıxış edərək 
bəstəkarın zəngin yaradıcılı-
ğı haqqında məlumat verib. 
Bildirib ki, Tofiq Bakıxanov 
xalqımızın çox sevilən, 
seçilən bəstəkarlarından 
biridir. Onun əsərləri təkcə 
Azərbaycanda deyil, bir çox 
ölkələrdə səsləndirilir. Tofiq 
Bakıxanovun görkəmli zi-
yalı bir nəslin nümayəndəsi 
olduğunu vurğulayan natiq 
deyib ki, onun ulu babası 
Azərbaycanın görkəmli 
tarixçisi,   filosofu Abbas-
qulu ağa Bakıxanov, atası 
məşhur  tarzən, Xalq   artisti 
Əhmədxan Bakıxanov idi.

Nəzərə çatdırılıb ki, Tofiq 
Bakıxanovun formalaşma-
sında dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin çox böyük rolu 
olub. Çünki Üzeyir Hacıbəyli 
ilə Əhmədağa Bakıxanov 
dost idilər. Üzeyir bəyin 

məsləhəti ilə Tofiq Bakı-
xanov musiqi məktəbinin 
skripka sinfinə daxil olur. 
Həmin məktəbdə oxuyaraq 
o, artıq bəstəkarlığa da bö-
yük meyil göstərir. O, 1953-
cü ildə Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının  skripka 
sinfini, 1957-ci ildə isə dahi 
bəstəkar Qara Qarayevin 
bəstəkarlıq sinfini bitirib.

Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının katibi, Əməkdar 
incəsənət xadimi Zemfira 
Qafarova vurğulayıb ki, 
musiqi ictimaiyyəti Tofiq 
Bakıxanovu, ilk növbədə, 
skripkaçı kimi tanıyıb. 

Bəstəkarın çoxşaxəli 
yaradıcılığı barədə danışan 
Z.Qafarova qeyd edib ki, o, 
bir çox janrlarda musiqilərin 
– 3 musiqili komediya, 3 
balet, 8 simfoniya, müxtəlif 
alətlər üçün 25 konsert, 26 
sonata, simfonik muğamlar, 
çoxlu sayda kamera-ins-

trumental və kamera-vokal 
əsərlər, süitalar, uvertüralar, 
mahnılar və romansların 
müəllifidir.

Tofiq Bakıxanovun pe-
daqoji fəaliyyətindən söhbət 
açılaraq qeyd olunub ki, o, 

Asəf Zeynallı adına musiqi 
kollecində skripka dərsi 
deyib. Bakı Musiqi Akade-
miyasında uzun müddət 
kamera instrumental kafed-
rasında çalışaraq, bir çox 
alətlər üçün əsərlər yazıb.  
Bu əsərlər həm görkəmli 
ifaçılarımız tərəfindən 
səsləndirilib, həm də tədris 
sistemində yer alıb.

Ü.Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasının pro-
fessoru, Əməkdar incəsənət 
xadimi Telman Hacıyev, 
Əməkdar jurnalist İttifaq 
Mirzəbəyli və digərləri çıxış 
edərək bəstəkarın yara-
dıcılığından, onun insani 
keyfiyyətlərindən söz açıb, 
ona yaradıcılıq uğurları 
arzulayıblar.

Sonra qonaqlar kitab 
sərgisi ilə tanış olublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Tikinti işlərini yerinə yetirməyən podratçı 
şirkət rəhbərinin külli miqdarda mənimsəmə 

əməllərinə dair cinayət işi başlanıb

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) 
və Baş Prokurorluğun mətbuat 
xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil olan 
birgə məlumatında bildirilir ki, həyata 
keçirilməkdə olan belə tədbirlərdən 
biri kimi, ƏƏSMN ilə “Tua-TT” MMC 
arasında 2016-cı il iyulun 19-da 
imzalanmış müqaviləyə əsasən, 
480 min manat məbləğində tikinti 
işlərinin podratçı tərəfindən yerinə 
yetirilməməsi barədə nazirlikdən da-
xil olmuş material Baş Prokuror ya-
nında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsində araşdırılıb.

Qeyd edilən xüsusatlarla 
əlaqədar həmin vəzifəli şəxslər 
barəsində Cinayət Məcəlləsinin 
179.3.2-ci (Mənimsəmə və ya israf 

etmə külli miqdarda törədildikdə) və 
308.1-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən 
sui-istifadə) maddələri ilə cinayət işi 
başlanıb. 

Aparılmış istintaqla müəyyən 
edilib ki, Alışanlı Tural Asif oğlu 
qardaşı Ülvi Alışanlının adından 
2012-ci avqustun 24-də “TUA TT” 
MMC yaradıb, qulluq mövqeyindən 
istifadə edərək ona etibar olunmuş 
və öhdəsində olan özgə əmlakını - 
dövlət vəsaitini vahid qəsdlə tala-
ma məqsədilə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyü, müstəqilliyi və konsti-
tusiya quruluşunun müdafiəsi ilə 
əlaqədar əlil olmuş şəxslərin sosial-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə Masallı rayonunda 2 
ədəd üçotaqlı, Lənkəran rayonunda 
4 ədəd üçotaqlı, Astara rayonunda 
2 ədəd üçotaqlı, Lerik rayonunda 
4 ədəd üçotaqlı və Yardımlı rayo-
nunda 1 ədəd üçotaqlı olmaqla, 
ümumilikdə, 13 ədəd üç otaqlı fərdi 
yaşayış evinin tikinti işlərinin satı-
nalması ilə bağlı keçirilən tenderdə 
həmin MMC-nin adından iştirak edib. 
O, nəzərdə tutulan işləri əlavə dəyər 
vergisi (ƏDV) daxil olmaqla 893 min 
manat pul vəsaiti hesabına yerinə 
yetirməklə bağlı təklif verdikdən 
sonra tender komissiyasının 2016-cı 
il 24 iyun tarixli protokoluna əsasən 
qalib elan edilib. 

Aparılmış istintaqla, həmçinin 
T.Alışanlı Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyi ilə “TUA 
TT” MMC arasında bağlanmış 
2016-cu il 19 iyul tarixli satınalma 
müqaviləsi üzrə 16 ay müddətinə 
həmin işlərin yerinə yetirilməsi 
məqsədilə dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin eh-
tiyat fondunun vəsaiti hesabına 
ayrılaraq nazirlik vasitəsilə həmin 
Cəmiyyətin hesabına köçürülən, 
ümumilikdə, 756 min manat 
(ƏDV ilə birlikdə 893 min ma-
nat) məbləğində pul vəsaitinin 
bir hissəsini müxtəlif rayonlarda 
fərdi yaşayış evlərinin tam və 
ya qismən tikilməsinə istifadə 

edib, qalan 190 min manat pul 
vəsaitini ayrı-ayrı şəxslərin bank 
hesablarına köçürüb şəxsi ehti-
yaclarına xərcləməklə öz qulluq 
mövqeyindən istifadə edərək vahid 
qəsdlə Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə külli miqdarda 
ziyan vurmasına əsaslı şübhələr 
müəyyən edilib.

Cinayət işi üzrə T.Alışanlı 
Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci 
(Mənimsəmə və ya israf etmə külli 
miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb 
edilməklə barəsində məhkəmənin 
qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri 
seçilib.

Hazırda iş üzrə qeyd olunan 
qanunsuz halların tam, hərtərəfli 
yoxlanılmaqla təqsirli şəxslərin 
tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək 
məsuliyyətə cəlb olunmaları 
istiqamətində zəruri istintaq-
əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.

Azərbaycan Respublikasının 
Baş Prokurorluğu və Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyi sosial müdafiə sahəsində bu 
kimi cinayətlərin törədilməsinə 
səbəb və şərait yaradan halla-
rın müəyyənləşdirilərək aradan 
qaldırılması və bu sahədə baş 
verən neqativ halların qarşısının 
alınması məqsədilə qabaqlayıcı 
tədbirləri bundan sonra da həyata 
keçirəcəklər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində aparılan 
kompleks islahatlar çərçivəsində son illər sosial müdafiə 
sisteminin miqyas və keyfiyyət göstəriciləri daha da 

gücləndirilib. Sosial siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi 
bu strateji sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsində, eləcə də 
əlçatanlığın və şəffaflığın təmin olunmasında mühüm irəliləyişlər 
əldə olunub. Bununla yanaşı, dövlətin bu sahədə həyata keçirdiyi 
mütərəqqi siyasətə kölgə sala biləcək neqativ amillərə, o cümlədən 
sosial təminat sistemində əhalinin daha həssas təbəqəsi olan 
əlillərə qayğının artırılmasını və onların sosial-iqtisadi mənafelərinin 
müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində baş verə biləcək sui-istifadə 
hallarına yönəlmiş qanunsuz hərəkətlərə qarşı ən ciddi mübarizə 
tədbirləri davam etdirilməkdədir.

Örnək soydaşlarımız
 �  “Uzun müddət ölkəmizdən kənarda yaşasam da, 

Azərbaycanla bağlı olan bütün məlumatları izləyirdim. Məhz elə 
2003-cü ilin payızından sonra Xarici İşlər Nazirliyində dövlət 
başçımızın iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının diplomatik 
xidmət orqanları rəhbərlərinin dörd və ya beş müşavirəsinin 
materialları ilə də tanış olmuşdum. Cənab Prezident həmin 
müşavirələrdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 
olduğu kimi çatdırılması üçün diplomatların və diaspor 
təşkilatlarımızın qarşısında çox böyük vəzifələrin dayandığını 
bildirdi. 
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