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Azərbaycan Dillər Universitetinin 
Elmi Şurasının qərarı ilə çap olun-
muş professor Qorxmaz Quliyev və 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Gilə 
Hüseynlinin müəllifi olduqları “Müasir 
Qərb dramaturgiyası” kitabı bu ba-
xımdan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Müəlliflərin məhsuldar araşdırmaları-
nın nəticəsi olaraq meydana çıxmış 
nəşrdə dramaturgiyanın yaranma 
tarixçəsi ilə yanaşı, çağdaş Qərb 
dramaturgiyasının özünəməxsus 
cəhətləri və ən əsası, müasir Avropa 
dramaturgiyasında silinməz izlər qoy-
muş müəlliflərin həyat və yaradıcılığı 
öz əksini tapıb. 

Kitabda Henrix İbsen, Knut 
Hamsun, Anton Çexov, Artur Miller, 
Luici Pirandello, Bertold Brext, 
Tennessi Uilyams, Öjen İonesko, Con 
Ozborn, Edvard Bond kimi görkəmli 
dramaturqların yaradıcılıqları təhlil 
edilir, əsərlərinin dramaturji özəllikləri 
oxucu üçün açılır, obrazların daxilən 
keçirdikləri hiss və duyğuların 
dramaturgiyanın gücü ilə hansı 
səviyyədə verilməsi müəlliflər 
tərəfindən oxucuya çatdırılır. 

XX əsr dram və teatr sənətində 
müxtəlif istiqamətlərin bir-birini əvəz 
etməsi ilə səciyyələnir. Dramaturgi-
yada bədii sözün imkanlarının üzə 
çıxarılması problemi XIX əsrin sonu 
XX əsrin əvvəllərində qarşıda duran 
ən mühüm məsələlərdən olub. Müasir 
cəmiyyətin problemlərini və düşüncə 
tərzinin xüsusiyyətlərini dramaturgi-
yaya gətirməklə müəlliflər dramatik 
dialoqun yeni imkanlarını ortaya qoy-
muşlar. XX əsrin əvvəllərində Qərbi 
Avropa mədəniyyəti dram sənətinin 
güclü yüksəlişi ilə səciyyələnir. 
Müasirləri o dövrün dramaturgiyasını 
“yeni dram” adlandırmış və bunun-
la da incəsənətin bu sahəsində 
dəyişikliklərin baş verdiyini vurğula-
mışlar. 

XX əsrin əvvəllərində meyda-
na gələn “yeni dram” hələ intibah 
dövründə təşəkkül tapmış ədəbi-bədii 
təcəssüm prinsiplərindən istifadə 
edərək, əsasən insan xarakterinin 
xüsusiyyətlərini əks etdirməklə insan 
və cəmiyyət haqqında həqiqətləri 
üzə çıxarmağa cəhd edirdi. Həmin 
dövrdə istər Qərb, istərsə də Amerika 
ədəbiyyatında cərəyan edən ədəbi-
ictimai hadisələrin dramaturgiyaya 
təsiri kitabda təhlil edilir. Dövrün 
ictimai-siyasi hadisələrinin dramatur-
giyaya bu və ya digər dərəcədə təsiri 
geniş şəkildə təsvir edilir. 

Qeyd edək ki, kitabın elmi 
redaktoru Aynur Sabitova, rəyçilər 
filologiya üzrə elmlər doktoru 
Cavanşir Əliyev, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktorları Ülviyyə Rəhimova, Yeganə 
Abdullayevadır. Kitab dramaturgiya 
ilə maraqlananlar, ədəbiyyatsevərlər, 
ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə 
tutulub. 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Yeni nəşrlər 

“Müasir Qərb dramaturgiyası”

 � Dramaturgiya bütün dövrlərdə ədəbi mühitdə 
özünəməxsus yer tutmuş, dram əsərləri həyat hadisələrini, 
insan yaşantıları və duyğularını bədii boyalarla təsvir 
etmək üçün mühüm növlərdən biri olmuşdur. Azərbaycan 
dramaturgiyasının da bəhrələndiyi dünya dramaturgiyası, 
xüsusilə də Qərb dramaturqlarının əsərləri bu gün də 
aktualdır və öyrənilir. 

Zakir Bayramlı D.Bünyadzadə adına 
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (in-
diki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) 
və Azərbaycan KP MK yanında Marksizm-
Leninizm Universitetini fərqlənmə diplomu 
ilə bitirib. Fəaliyyət göstərdiyi sahədə hər 
zaman bacarıqlı mütəxəssis kimi tanınıb, 
xeyirxahlığına, obyektivliyinə və ictimai 
fəallığına görə kollektivin rəğbətini qazanıb. 

İndi ömrünün geridə qalan illərinə boy-
lananda qürurlanır, işlədiyi kollektivlərə, el-
obaya vicdan və şərəflə xidmət göstərdiyinə 
görə fərəh hissi keçirir. Bu barədə söhbət 
düşəndə isə deyir: “Həyat uzun ömür 
sürməklə deyil, Vətənə təmənnasız xidmətlə, 
təmiz əməl və saf məram-məqsədlə 
insanlara gərəkli olmaqla dəyərləndirilir. 
Bu keyfiyyətlərin daşıyıcıları həmişə 
məhəbbətlə xatırlanır, ehtiramla yad edilir, 
gələcək nəslə əsl vətəndaşlıq və övladlıq 
nümunəsi kimi təqdim olunur”.

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində 
Azərbaycanda gərgin, təhlükəli bir vəziyyət 
yaşananda, başqa sözlə, tariximizin ən çətin, 
taleyüklü dövründə minlərlə soydaşı kimi, 
Zakir Bayramlı da xalqımızın nicatını, xilas 
yolunu dahi Heydər Əliyevin böyük siyasətə 
qayıdışında – yenidən hakimiyyət olimpinə 
yüksəlməsində görürdü: “Müasir tariximizi 
ümummilli lider Heydər Əliyevsiz təsəvvür 
etmək qeyri-mümkündür. Vətən təəssübü, 
xalq sevgisi ulu öndərin amalı, qayəsi olub. 
Bu böyük şəxsiyyətin keçdiyi mənalı ömür 
yolu, xalqının yolunda göstərdiyi misilsiz 
xidmətlər gələcək nəsillər üçün əsl örnəkdir.

Ulu öndərin xalqımız və dövlətçiliyimiz 
qarşısındakı tarixi xidmətləri bugünkü 
gəncliyə əsl nümunədir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində müstəqil 
və suveren dövlətin simvolu, cəsur insan, 
ən böyük vətəndaş kimi qalıb. Bu gün 
ölkəmizin əldə etdiyi bütün uğurlar bu böyük 
şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır…

Dahi rəhbərin ən böyük dayağı xalq idi. 
Ona görə də ən çətin, ağır günlərdə xal-
qına güvənir, xalqından güc alırdı. Heydər 
Əliyevin şəxsiyyət kimi ən mühüm keyfiyyəti 
güclü iradə, qətiyyət, prinsipiallıq və böyük 
inam sahibi olması idi. Hələ öz sağlığında 
dünya siyasətçiləri onu zəmanəmizin ən 
nəhəng siyasət adamı hesab edirdilər.

1993-cü ildə xalqın təkidi ilə hakimiyyətə 
qayıdan ulu öndərin məqsədyönlü siyasəti 
və gərgin əməyi sayəsində bu gün 
ölkəmizdə hüquqi dövlət və demokratik 
cəmiyyət formalaşıb, Azərbaycan dünya 
birliyində öz layiqli yerini tutub”.

Zakir Bayramlı hələ erkən  yaşlarından 
bədii ədəbiyyata maraq göstərirdi. Bakı 
Plan-Uçot Texnikumunda təhsil alan dövrdə 
isə müxtəlif ədəbi dərnəklərə gedir, ya-
radıcılıq məclislərində ədəbiyyatşünaslıq 
və dilçiliyə, dünyada baş verən mühüm 
ədəbi proseslərə dair yeniliklər haqqında 
məlumatlar alır, görkəmli şairlərin poe-
ziyasını diqqətlə izləyir, “Ədəbiyyat və 
incəsənət”, “Azərbaycan gəncləri”, “Abşe-
ron” qəzetlərində, “Ulduz”, “Kirpi” jurnalların-
da və başqa mətbuat orqanlarında vaxtaşırı 
zəhmət adamları barədə publisist yazılar, 
müxtəlif mövzularda şeirlər dərc etdirirdi. 

Bu gün Şabran rayonunda Zakir 
müəllimə böyük hörmət və rəğbət hissi ilə 
yanaşılır, nüfuzlu ziyalı, eyni zamanda, iste-
dadlı şair kimi qəbul edirlər. Onun indiyədək 
“40 il təhsillə bağlı ömür”, “Bir ömür yaşa-

dım”, “Min ilə bərabər yüz il”, “Günəşdən nur 
alanlar”, “Dünyaya açılan pəncərə”, “Arzuları 
qovuşduran kitab”, “İkinci görüş”, (Seçilmiş 
əsərləri, 1-ci cild) kitabları nəşr olunub. Yaşı 
70-i ötən el ağsaqqalı bu gün də yazıb-ya-
ratmaqdan yorulmur.

Doğulduğu torpağa, kəndə, el-obaya 
həsr etdiyi şeirləri səmimiliyi və təbiiliyi ilə 
diqqəti çəkir. “Şabranın tərənnümü”ndə 
Azərbaycanın bu qədim yurd yerinin tarixən 
keçdiyi yolun mənzərəsi canlandırılır.

Zakir müəllim söhbətlərində də tez-tez 
doğma rayonunun tarixindən bəhs edir. 
Deyir ki, şərəfli, zəngin tarixi olan qədim 
Şabranı Azərbaycanın siyasi və mədəni 
həyatından kənarda təsəvvür etmək müm-
kün deyil. Aparılan arxeoloji qazıntılara 
əsasən burada hələ eramızın əvvəllərində 
yaşayış məskəni olduğu müəyyən edilib. 
Tarixi mənbələrdə Şabranın Sasanilər 
sülaləsindən olan Şah Xosrov Ənuşirəvan 
tərəfindən qala-şəhər kimi tikdirildiyi və bu-
rada qaynar şəhər həyatının IX–XV əsrlərə 
təsadüf etdiyi bildirilib. 

Bu ərazinin əsas sakinlərinin qədim türk 
tayfalarından sabirlər olduğunun daha çox 
güman edildiyini vurğulayan Z.Bayramlı 
“Şabran” sözünün də həmin türk tayfalarının 
adlarından formalaşdığını (sapotren, sabur, 
sabir, şaburan, şavaran) düşünür. 

Tarixən böyük savaşların meydanına 
çevrilən Şabran XIII əsrin ortalarında mon-
qolların hücumu nəticəsində dağıdılıb. Son-
rakı dövrlərdə, necə deyərlər, özünə gəlsə 
də, Səfəvi–Osmanlı müharibələri zamanı 
yenidən dağıntılara məruz qalıb.

XVIII əsrdən etibarən Şabran tamamilə 
tənəzzülə uğrayıb və bugünümüzə qədim 

şəhərin xarabalıqları gəlib çıxıb. Hazırda 
bu torpaqda yeni şəhər, yeni Şabran inkişaf 
edir, böyüyür. Amma qədim şəhərin xara-
balıqları arasında tariximizin bir çox qatları, 
əfsanə və rəvayətlər dolu olaylar qalıb. On-
ları öyrənib üzə çıxarmaq, həm də mədəni 
irsimizin bir sıra maraqlı səhifələrinə işıq 
salmaq deməkdir. 

Zakir Bayramlı yaradıcılığında təkcə 
Şabranı deyil, doğma Vətəni–Azərbaycanı 
da böyük məhəbbətlə tərənnüm edir. “Kiçik 
Azərbaycan Şabrandırsa, böyük, müqəddəs 
Azərbaycan öz sərhədlərindən də kənarda 
tanınan, dünyanı dolaşan Vətəndir. Bu 
Vətənin hər daşında, hər qayasında tarixi-
mizin bir parçası oxunur, xalqımızın qədim 
tarixi, mədəniyyəti görünür”, – deyir. “Ey 
Vətən” şeiri də elə bu fikri ifadə edir: 

Ömrümün mənası, dünya gözəli, 
Sənsən həyatımın ilki, əzəli. 
Sənə həsr edirəm şeiri, qəzəli, 
Hüsnün, camalındır məni ram edən, 
Ey Vətən!

Şairin dünya, həyat--ölüm, insan və za-
manla bağlı düşüncələri ifadə edilən şeirləri 
də maraqla oxunur. Onun qənaətinə görə, 
dünya əbədi, insan fani olsa da, heç kəs bu 
dünyadan köç etmək istəmir, həyatın bütün 
sınaqları qarşısında yaşamağın belə həmişə 
gözəl olduğunu dərindən dərk edir.

Zakir Bayramlının torpaqlarımızın 
işğalından, qaçqın və köçkünlərimizin acı 
taleyindən bəhs edən şeirlərini oxuyanda 
qürbətdə göynəyə-göynəyə yaşayan, yuxu-
su ərşə çəkilən, ürəyində Qarabağ boyda 
dərd gəzdirən soydaşlarımızın ürək çırpıntı-
ları aydın eşidilir: 

Mən qəlbimi Qarabağda qoymuşam, 
Vətənimdə qaçqın, sürgün olmuşam. 
Həsrət dolu günlərimdən doymuşam, 
Xanın kəndi bir gün yada salınsın, 
Şuşa üçün zəfər marşı çalınsın.

Zakir müəllim torpaqlarımızın azad 
olunacağına, zəfər marşının çalınacağı-
na, didərginlərin doğma yurd-yuvalarına 
qayıdacaqlarına öz varlığı kimi inanır. Bu 
inamı onda 2016-cı ilin Aprel döyüşləri kimi 
tarixə düşən hadisələri, Qızılqayanın fəthi 
ilə Azərbaycan Ordusunun qalibiyyət yürüşü 
qətiləşdirib. 

Zakir Bayramlı bu barədə deyir: – “Aprel 
zəfəri ilə Silahlı Qüvvələrimiz bir daha xalqı-
mızın nicat yerinə, qürur mənbəyinə çevrildi. 
Bu zəfər yurddaşlarımızın sabaha ümidini 
daha da artırdı, xalqımızda Böyük Qələbənin 
çox da uzaqda olmadığına dərin inam yarat-
dı. Bu irəliləyiş məcburi köçkünlərə dədə-
baba torpaqlarına dönmək sevinci, Cocuq 
Mərcanlı bəxtəvərliyi yaşatdı...”.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Prezident təqaüdçüsü Zakir Bayramlı sadə olduğu qədər də zəngin 
bir ömür yolu keçib. Erkən yaşlarından məqsədə çatmaq uğrunda 
göstərdiyi prinsipiallığı, çətinliklərə mərdliklə sinə gərmək bacarığı 

və aldığı təlim-tərbiyə ilə həyat yolunu düzgün müəyyənləşdirə, 
istəklərinə qovuşa bilib. Şabranın səfalı guşələrindən olan Sumağava 
kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açan Zakir Bakı Plan-Uçot 
Texnikumunu bitirdikdən sonra təyinatla doğma rayonuna qayıdaraq, 
orada yeni açılan texniki–peşə məktəbində mühasib işləyib. İlk gündən 
tapşırılan işə məsuliyyətlə yanaşması, peşəsinin incəliklərinə dərindən 
yiyələnmək üçün səylə çalışması, işgüzarlığı və ictimai fəallığı diqqətdən 
yayınmayıb, rayon maarif şöbəsinə eyni vəzifəyə irəli çəkilib və  
2012-ci ilədək burada çalışıb, 40 il isə həmin təşkilatın baş mühasibi kimi 
fəaliyyət göstərib.

Vətən məhəbbəti, yurd sevgisi

Arif Şəkərəli oğlu 
Şəkərəliyev 1949-cu ildə 
Qərbi Azərbaycanda, qədim 
Zəngəzurun Qafan rayonunda 
ziyalı ailəsində anadan olub. 
Orta məktəbi doğma el-obasında 
alan gənc  Arif 1963-cü ildə 
Bakıya gələrək Plan Uçot Texni-
kumuna daxil olub, 1966-cı ildə 
orta ixtisas təhsilini fərqlənmə 
diplomu ilə başa vurub. O, 
həmin il Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki 
İqtisad Universiteti) sənayenin 
iqtisadiyyatı fakültəsinə daxil 
olub, 1970-ci ildə ali məktəbi də 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Arif 
Şəkərəliyev 1971–1972-ci illərdə 
hərbi xidmət keçib, ordudan 
baş leytenant rütbəsi ilə tərxis 
olunub.

Ali təhsildən sonra el-
mi-pedaqoji fəaliyyət yolunu 
seçən Arif Şəkərəliyev 1971-
ci ildən Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi institutunda 
əvvəl müəllim və baş müəllim 
vəzifəsində çalışıb. O, eyni 
zamanda, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin aspiranturasında 
iqtisadi mövzuda dissertasiya 
üzərində işləyərək, 1976-cı ildə 
uğurla müdafiə edib və iqtisad 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
alıb. Arif müəllim 1980-ci ildə 
Azərbaycan Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi İnstitutunun dosenti 
seçilib, 1978–1982-ci illərdə 
isə idman fakültəsinin dekan 
müavini işləyib. O, 1979–1982-ci 

illərdə bu ali məktəbdə Sov.İKP 
tarixi və siyasi iqtisad kafedrası-
nın müdiri olub.

Arif Şəkərəliyev 1982-
ci ildən Azərbaycan Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunda ça-
lışmağa başlayıb. O, 1987-ci 
ilədək siyasi iqtisad kafedra-
sının dosenti, 1990-cı ilədək 
hazırlıq fakültəsinin dekanı 
vəzifələrində fəaliyyət göstərib. 
Alim Lomonosov adına Moskva 
Dövlət Universitetində dokto-
rantura keçərək, 1991-ci ildə 
Leninqrad Maliyyə-İqtisad 
Universitetində dissertasiya 
müdafiə edib və iqtisad elmləri 
doktoru elmi dərəcəsini alıb. 

Tanınmış ziyalı Arif 
Şəkərəliyev Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvü kimi icti-
mai-siyasi həyatda fəal ziyalı 

mövqeyi ilə seçilir. İqtisadçı 
alim 1992-ci ildən professor 
vəzifəsində çalışır. 2001-ci ildən 
ticarət və gömrük işinin təşkili 
kafedrasının müdiridir. 2002-ci 
ildə Prezident Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə Arif Şəkərəliyevə 
dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsində fəal işti-
rakına, elm və təhsilin inkişafın-
dakı xidmətlərinə görə Əməkdar 
elm xadimi adı verilib.

Professor Arif Şəkərəliyev 
2000–2006-cı illərdə 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin elmi işlər üzrə 
prorektoru vəzifəsində çalı-
şıb. 2004-cü ildən Beynəlxalq 
Menecment  Akademiyasının 
üzvüdür.

Arif müəllim İqtisad 
Universitetində fəaliyyət 
göstərən ixtisaslaşmış elmi şu-
ranın üzvüdür, müxtəlif vaxtlarda 

həmin qurumun sədri və sədr 
müavini olub. O, 50-dən artıq 
elmlər namizədi və doktorunun 
elmi rəhbəri, 60-dan çox alimin 
opponenti olub. 60-dan artıq 
dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafi-
ya, proqram, 270-dən çox elmi 
məqalə, 600-dən çox qəzet-
jurnal məqaləsinin müəllifidir. 
Ölkənin kütləvi informasiya 
vasitələrində ardıcıl çıxışlarına 
görə müxtəlif media mükafatları-
na layiq görülüb.

Professor Arif Şəkərəliyevin 
zəngin elmi irsi gənc alimlər, 
magistrlər, tələbələr üçün 
həmişə mötəbər mənbə olub. 
Onun yazdığı dərsliklər, mo-
noqrafiyalar, dərs vəsaitləri, 
elmi-publisistik məqalələri, 
tərcümələri aktuallığı ilə seçilib, 
cəmiyyətin inkişafı ilə, zaman-
la səsləşib. Elə buna görə də 
Arif müəllimin elmi, pedoqoji və 

ictimai fəaliyyəti cəmiyyətdə ona 
hörmət və nüfuz qazandırıb. 

Arif Şəkərəliyev iqtisad elmi 
sahəsində öz elmi məktəbini 
 yaradan alimlərdəndir. O, 
həyatını ölkəmizdə iqtisad 
elminin və təhsilinin inkişafına 
həsr edib. Sadəlik, düzlük və 
çalışqanlıq kimi yüksək insa-
ni keyfiyyətlər Arif müəllimdə 
üzvi surətdə cəmləşib. Alimin 
tədqiqatları Azərbaycan iqtisadi-
sosial və mədəni inkişafına, xal-

qın güzəranının yüksəldilməsinə 
həsr edilib. İbn Sinanın “Dün-
yada insan üçün elmdən daha 
yaxşı dost yoxdur” deyimi onun 
üçün fəaliyyət düsturudur.

Görkəmli iqtisadçı alim 
Arif Şəkərəliyev Azərbaycanın 
iqtisadi inkişaf strategiyası-
nın banisi ümummilli lider 
Heydər Əliyevin nəzəri irsinin 
öyrənilməsinə bir sıra dəyərli 

əsərlər həsr edib. Son dövrdə 
alimin tədqiqatlarında müstəqil 
dövlətimizin qurucusu Heydər 
Əliyevin siyasi kursunun Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən 
uğurla davam etdirilməsi, 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf 
perspektivləri kimi mövzular 
önəmli yer tutur.

Arif Şəkərəliyev ölkəmizdə 
həyata keçirilən demokratik 
dövlət quruculuğunda fəal iştirak 
edən, əsl ziyalı məsuliyyəti ilə 
bu proseslərə öz münasibətini 
bildirən və elmi araşdırmaları 
ilə ölkəmizin tərəqqisinə san-
ballı töhfələr verən vətəndaş 
alimlərimizdəndir. Onun elmi 
tədqiqatlarından bir çox proq-
ramların hazırlanmasında, 
sosial-iqtisadi sahələrin islaha-
tında və uğurlu nəticələr əldə 
edilməsində istifadə olunub. 

Bu gün Arif müəllim elmi 
yaradıcılığının, pedaqoji və 
ictimai fəaliyyətinin zirvəsindədir. 
Professor Arif Şəkərəliyevi 
zəngin və mənalı ömür yolunun 
yeddinci onilliyinin tamamında 
əlamətdar yubiley münasibətilə 
universitetimizin kollektivi və 
elmi ictimaiyyət adından təbrik 
edir, görkəmli alimə bundan son-
rakı həyatında möhkəm cansağ-
lığı, çoxcəhətli fəaliyyətində yeni 
uğurlar arzulayırıq.

Məhiş ƏHMƏDOV, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin kafedra müdiri, 
professor, Əməkdar müəllim

Azərbaycanın ictimai-mədəni həyatında 
fəal iştirakı ilə seçilən, milli təhsilimizin və 
elmimizin inkişafına layiqli töhfələr verən 

tanınmış ziyalılarımızdan biri, Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetinin kafedra müdiri, Əməkdar elm 
xadimi, Beynəlxalq Menecment Akademiyasının 
üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor Arif 
Şəkərəli oğlu Şəkərəliyevin 70 yaşı tamam olur. 
Gənc yaşlarından taleyini iqtisad elmi və onun 
tədrisi ilə bağlayan Arif müəllim bu istək və amalına 
sadiq qalaraq zəngin və mənalı bir ömür yolu keçib.

İqtisad elmində öz 
məktəbini yaradan alim

Prezident İlham Əliyev 
ölkəmizdə keçirilən növbəti siya-
hıyaalınmada iştirak edərək siya-
hıyaalma və sorğu vərəqələrinin 
suallarını cavablandırarkən deyib 
ki, bu, hər bir ölkə üçün çox 
önəmli tədbirdir: “Azərbaycanda 
da siyahıyaalınma tədbirləri 
müntəzəm olaraq keçirilir. Son 
dəfə 10 il bundan əvvəl keçiril-
mişdir. Əlbəttə, bu 10 il ərzində 
ölkəmizdə çoxlu dəyişikliklər baş 
vermişdir. İlk növbədə, demoq-
rafik vəziyyət daha da yaxşı-
laşdı. Bu il biz 10 milyonuncu 
vətəndaşın dünyaya gəlməsini 
təntənə ilə qeyd etmişik. İşsizliklə 
bağlı görülmüş tədbirlər öz 
səmərəsini verir, vətəndaşların 
sosial rifahı yaxşılaşır. Təkcə bu 
il minimum əməkhaqqı təxminən 

iki dəfə artırıldı. Həmçinin pen-
siyalar, tələbələrin təqaüdləri, 
müavinətlər artırıldı. Yəni, sosial-
iqtisadi inkişaf demoqrafik inkişaf-
la uzlaşır və bu da təbiidir”.

Fikrimcə, ölkə miqyaslı 
bu mühüm tədbirlə bağlı KİV 

əhalinin məlumatlandırılması 
istiqamətində kifayət qədər işlər 
görüb. Məhz bu informasiyaların 
nəticəsidir ki, bu gün əhali siyahı-
yaalma ilə bağlı məlumatlıdır və 
prosesə yaxından qoşulub. Ümid 
edirik ki, oktyabrın 10-dək davam 
edəcək kampaniya uğurla başa 
çatacaq.

Siyahıyaalmanın ölkəmiz 
üçün əhəmiyyəti çox böyük-
dür. Kampaniya ölkə üzrə ev 

təsərrüfatlarının və ailələrin 
sayına, yaşayış binaları və 
evlərə, yaşayış üçün istifadə 
edilən digər tikililərə dair ətraflı 
məlumatların əldə olunmasına 
imkan verəcək. Eyni zamanda, 
siyahıya alınacaq hər bir şəxsin 
cinsi, yaşı, doğulduğu yer, 
vətəndaşlığı, milli və ya etnik 
mənsubiyyəti, ana dili və sərbəst 
danışdığı dillər, ailə vəziyyəti, 
siyahıyaalma anında olduğu 

yerdə daimi və ya müvəqqəti 
yaşaması, təhsil səviyyəsi, gəlir 
mənbələri, məşğulluq vəziyyəti, 
əlilliyi, əhalinin ölkədaxili 
yerdəyişməsinin və xarici miqra-
siyanın səbəbləri və sair mühüm 
göstəricilər barədə suallara 
cavab tapılacaq.

Hazırda bütün ölkə üzrə si-
yahıyaalma davam edir və əsas 
məsələ vətəndaşların prosesdə 
fəal iştirakının təmin edilməsidir. 
Son günlərin məlumatları təsdiq 
edir ki, Azərbaycan vətəndaşları 
prosesin uğurla başa çatma-
sı üçün dövlət orqanlarına, o 
cümlədən sayıcılara yaxından 
kömək göstərirlər.

Nizami SÜLEYMANOV, 
UNEC-in professoru, 
tarix elmləri doktoru

Siyahıyaalınmanın ölkəmiz 
üçün əhəmiyyəti çox böyükdür

Oktyabrın 1-dən Azərbaycanda əhalinin siyahıyaalın-
masına strart verilib. Bu böyük ümumxalq tədbiri ölkə 
Prezidenti İlham Əliyevin “2019-cu ildə Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin siyahıyaalınmasının keçirilməsi 
haqqında” 2016-cı il 7 sentyabr tarixli fərmanı əsasında 
keçirilir. İndiyədək Nazirlər Kabinetinin və Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəhbərliyi altında siyahıyaalma ilə bağlı bü-
tün hazırlıq işləri tam başa çatdırılıb. Bununla əlaqədar bu 
günlərdə Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov 
ictimaiyyətə geniş məlumat verib.
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