
Yubilyar üçün xoş bayram 
ovqatı yaşanan bu günlərdə 
həmkarları İsa Həbibbəylinin 
ədəbiyyatşünaslıq elminə verdiyi 
töhfələrdən yazır, onun ensiklo-
pedik zəka sahibi olmasından, 
Azərbaycan alimlərini daim 
yeni nailiyyətlərə ruhlandıran 
təşəbbbüskarlığından və çe-
vik təşkilatçılıq bacarığından 
söhbət açırlar. Mən isə akade-

mikin ədəbiyyatşünaslıqdan 
sənətşünaslığa körpü salan alim 
olmasından, estetik baxışlarından, 
milli sənətşünaslıq elminin inkişafı-
na verdiyi töhfələrdən söz açmaq 
istəyirəm. Məsələ burasındadır 
ki, AMEA-nın vitse-prezidenti İsa 
Həbibbəyli bu qurumda rəhbər 
fəaliyyəti və elmi yaradıcılığı ilə 
Memarlıq və İncəsənət İnstitutu-
nun da işinə fəal yön verir.

Artıq neçə ildir ki, institutumu-
zun kollektivinin həyata keçir-
diyi bir sıra tədbir və layihənin 
təşəbbüsçüsü və bilavasitə rəhbəri 
İsa müəllimdir. Müxtəlif xarakterli 
bu yeniliklər çoxsaylı beynəlxalq 
və respublika konfranslarını, 
elmi sessiyaları, təsviri sənət 
sərgilərini, sənətşünaslıq elmi-
nin müxtəlif problemlərinə həsr 
edilmiş fundamental nəşrləri əhatə 
edir. Bəstəkar Arif Məlikovun 
80, rəssam Tahir Salahovun 90, 
heykəltəraş Ömər Eldarovun 90, 
dramaturq Cəfər Cabbarlının 
120, şair və mütəfəkkir Nəsiminin 
650 illik yubileylərinə və başqa 
əlamətdar hadisələrə həsr olun-
muş elmi sessiyalarda akademik 
İsa Həbibbəylinin çıxışları elmi 
dərinliyi və ifadə gözəlliyi ilə audi-
toriyanı valeh etmişdir.

Yaradıcılığın hansı sahəsi-- 
teatr, rəngkarlıq, heykəltəraşlıq, 
musiqi və ya memarlıq olursa 
olsun, İsa müəllim mövzunu 

ən xırda təfərrüatına qədər, 
əhatəli bildiyini nümayiş etdirir, 
incəsənətin həmin sahəsinin 
aktual problemlərini məharətlə 
açıqlayır və ümumiləşdirir, 
sənətkar şəxsiyyətini isə tarixi-
bədii inkişafın geniş müstəvisində 
nəzərdən keçirir. Yəqin ki, bu 
önəmli qabiliyyəti təkcə görkəmli 
alimə təbiətin bəxş etdiyi vergi 
payı ilə deyil, həm də onun bir 

peşəkar kimi püxtələşməsi ilə izah 
etmək olar. 

Akademik İsa Həbibbəylinin 
doktorluq dissertasiyası “Cəlil 
Məmmədquluzadə: mühiti və 
müasirləri” (1996) mövzusuna 
həsr edilmişdir. Ədəbiyyatşünas 
alimin ədəbi şəxsiyyətin miqyasını 
tarix fonunda görmək, sənətkar 
yaradıcılığını bədii mühitlə, 
dövrün estetik idealları ilə qırıl-
maz vəhdətdə qiymətləndirmək 
qabiliyyəti, yəqin ki, buradan 
qaynaqlanır. Məhz buna görə 
sənətşünaslar deyirlər ki, İsa 
Həbibbəyli incəsənətin ümumi 
və xüsusi problematikasına da 
ədəbiyyatın inkişaf problemlərini 
bildiyi qədər dəqiq, sərbəst 
bələddir.

AMEA vitse-prezidentinin 
sənətşünaslıq tədqiqatlarının 
seçilən nümunəsi kimi onun 
“Xalq rəssamı Tahir Salahov: 
sərt realizmdən romantizmə” 
başlıqlı, dahi sənətkarın 90 illik 
yubileyi münasibəti ilə çap olun-
muş məqaləsini göstərmək olar. 
Sənətşünaslıq sahəsində ən yaxşı 
əsəri kimi qəbul edilən bu yazısın-
da müəllif rəssamın yaradıcılığını 
təkcə Azərbaycanın deyil, həm 
də XX əsrin ikinci yarısı – XXI 
əsrin əvvəllərində dünya təsviri 
sənətinin ümumi kontekstinə çıxa-
rır. Tahir Salahovun sərt üslubun 
əsasını qoyduğunu qeyd edən 

akademik bu terminin mənasını 
əhatəli izah edir, onu “sərt re-
alizm” anlayışı ilə tutuşdurur, 
həmçinin sənətkarın sərt üslubun 
formalaşmasına verdiyi payı 
həmin istiqamətdə işləmiş digər 
rəssamların əsərlərinin dəyəri ilə 
müqayisə edir.

Akademikin dəqiq tərif verdiyi 
kimi, Tahir Salahov mütəfəkkir 
rəssamdır. Dövrün ən mühüm 
sosial və mədəni ritmlərinin fəlsəfi 
tərzdə ümumiləşdirilməsi, onların 
bədii-obrazlı formada təcəssümü 
başqa fırça ustalarına nisbətən, 

onun yaradıcılığına daha yüksək 
səviyyədə xasdır. Rəssamın 
yaradıcılığının ideya-estetik 
mahiyyətinin üzə çıxarılması onun 
rəngkarlığının əsas rəng üçlü-
yünün – qaranın, qırmızının və 
ağın parlaq təhlilinə əsaslanır. İsa 
Həbibbəylinin fikrincə, Tahir Sala-
hovun palitrasında bu rənglərdən 
birinin rolunun üstünlük təşkil 
etməsi və ya artması sənətkarın 
öz üslubundan, sərt realizmdən 
romantizmə doğru irəliləməsinin 
mərhələlərinə birbaşa uyğun gəlir. 

İsa Həbibbəylinin 
sənətşünaslıq baxışla-
rı peşəkarlığın ən yüksək 
səviyyəsi, bununla yanaşı, elmi 
ümumiləşdirmələrin genişliyi 
ilə seçilir. Bu baxımdan aka-
demik “Gözəllikdən doymur 
ürək” adlı məqaləsində görkəmli 
rəssam Səttar Bəhlulzadəyə 
“Azərbaycan təsviri sənətinin 

Füzulisi” kimi gerçək qiymət 
verilmişdir. İsa Həbibbəylinin 
görkəmli Xalq rəssamı, məşhur 
heykəltəraş Ömər Eldarov 
haqqında yazdığı məqalə isə 
Azərbaycan heykəltəraşlığına 
həsr olunan, yüksək professio-
nallıqla yazılmış sənətşünaslıq 
əsəridir. Məqalədə Ömər El-
darovun heykəltəraşlıqdakı 
özünəməxsus üslubunun 
xüsusiyyətləri elmi şəkildə açılmış 
və əsaslandırılmışdır. 

Xalq rəssamı Hüseynqulu 
Əliyevdən, Əməkdar rəssam 

Ülviyyə Həmzəyevadan, yeni nəsil 
fırça ustaları Cavid İsmayılovdan 
və Həbibə Allahverdiyevadan 
bəhs edən məqalələrində də İsa 
Həbibbəyli hər rəssamın fərqli və 
orijinal portret-oçerklərini yarat-
mışdır. Alim “Ulu torpağın rəngləri 
və rəsmləri” adlı məqaləsində 
Azərbaycan təsviri sənətinin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin 
xidmətləri yüksək sənətşünaslıq 
səviyyəsində işıqlandırılmışdır.

Akademikin sənətşünaslıq 
əsərləri silsiləsində muğam 
mövzusu mühüm yer tutur. Bu, 
akademikin həm elmi-təşkilati 
fəaliyyətinə, həm də onun çıxış və 
məqalələrinin tematikasına aiddir. 
O, 2014-cü ildə Azərbaycan MEA-
da Muğamşünaslıq şöbəsinin ya-
radılmasının təşəbbüsçülərindən 
biri olmuş, 2015-ci ildə 
“Azərbaycan muğamşünaslığı: 

problemlər, perspektivlər”  kollektiv 
tədqiqatının ideya müəllifi və 
rəhbəri olmuş, 2018-ci ildə isə Ba-
kıda keçirilmiş “Muğam dünyası” V 
Beynəlxalq festivalı çərçivəsində 
simpoziumda “Azərbaycan mu-
ğam elmi: reallıq və perspektivlər” 
adlı məruzə ilə çıxış etmişdir. 
Onun məruzəsində ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan muğam elminin inki-
şaf yolunun xronologiyası təqdim 
olunmuş, bu prosesdə hər bir tarixi 
dövrün xarakterik xüsusiyyətləri 
müəyyən edilmişdir. Çıxışda və bu 
mövzuda olan eyni adlı məqalədə 

İ.Həbibbəyli ölkəmizdə muğam-
şünaslığın inkişafının proqramını 
irəli sürmüş, sənətşünaslığın 
bu sahəsinin prioritetlərini 
göstərmişdir. 

Bədii yaradıcılıq problemlərinə 
ümumi peşəkar diqqətin fo-
nunda İsa Həbibbəylinin təsviri 
sənətə, ilk növbədə, rəngkarlığa 
xüsusi marağı aydın seçilir. 
Akademik bir dəfə deyib ki, əgər 
filoloq-alim olmasaydı, rəssam 
olardı. Bəlkə də bu səbəbdən 
ilk dəfə İsa Həbibbəyli akade-
miya əməkdaşlarının təsviri 
sənət sərgilərinin keçirilməsinin 
təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmişdir. 
2014-cü ildən bəri 12 belə sərgi 
keçirilmiş, burada alim-rəssamların 
əsərləri nümayiş etdirilmişdir. 
Onların arasında ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 95 illiyinə, Elm 
festivalına, Novruz bayramına, 
soyqırımı hadisələrin həsr olun-
muş sərgilər yaddaşlarda dərin iz 
qoymuşdur. Bu sərgilərdə AMEA-
nın 30-dan artıq əməkdaşı iştirak 
etmiş, İsa müəllimin təşəbbüsü 
və ön sözü ilə “Alimlər-rəssamlar” 
kitab-albomu nəşr edilmişdir. 

Kitabların redaktə edilməsi 
və onlara ön söz yazılması da 
İsa Həbibbəylinin sənətşünaslıq 
sahəsində gördüyü işlərin mühüm 
istiqamətidir. Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
respublikada siyasi hakimiyyətə 
gəlişinin 50 illiyinə həsr edilmiş 
“Təsviri sənətdə Heydər Əliyev 
obrazı” (2019) kitabının ön sözü-
nün mətnində öz əksini tapmış 
ideya və müddəaları elmin bu 

sahəsinə mühüm töhfə adlandır-
maq olar. Burada həmin funda-
mental tədqiqatın əhəmiyyəti, 
geniş materialın ümumiləşdirmə 
dərəcəsi və Heydər Əliyevin bədii 
obrazı kimi şərəfli mövzuya elmi 
yanaşmanın yeniliyi göstərilmişdir.

Akademik Çingiz Qacarın 
“Naxçıvan – dünyanın ən qədim 
şəhərlərindən biri” (2016) kita-
bının ön sözünün müəllifi də İsa 
Həbibbəylidir. Bu ön sözün əsas 
qayəsini Naxçıvan şəhərinin 5 min 
illik tarixinin təsdiqi təşkil edir. Aka-
demik birbaşa göstərir ki, “Naxçı-

van ən qədim türk-oğuz diyarıdır. 
Azərbaycan xalqının böyük şifahi 
xalq yaradıcılığı nümunəsi olan 
“Kitabi Dədə Qorqud” eposunda 
Naxçıvanda bu günədək mövcud 
olan 50-dən artıq toponim qeydə 
alınmışdır. Ön qeyd edilir ki, Çin-
giz Qacarın əsəri qədim və müasir 
Naxçıvanın özünəməxsus elmi-
sənədli pasportuna çevrilmişdir. 

Teatrşünaslıq sahəsində 
də akademik İsa Həbibbəylinin 
özünəməxsus xidmətləri vardır. 
O, Azərbaycan teatrında xüsusi 
yeri olan Cəlil Məmmədquluzadə 
teatrının əsas tədqiqatçılarından 
biridir. İsa Həbibbəyli, həmçinin 
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrında tamaşaya qoyulmuş 
“Koroğlu” operasının səhnə həllinə 
həsr etdiyi “Böyük sənət töhfəsi” 
adlı məqaləsi ilə opera teatrı 
haqqında da elmi söz demək 
məhartətini nümayiş etdirmişdir. 
Onun Xalq yazıçısı Elçinin, şair 
Elman Həbibin Naxçıvan teatrında 
səhnəyə çıxarılmış əsərlərindən 
bəhs edən resenziyalarında ta-
maşanın səhnə həllindən tutmuş, 
aktyor oyununa, rejissor işinə, 
rəssam tərtibatına qədər bütün 
məsələlər teatrşünas səviyyəsində 
təhlil edilib qiymətləndirilmişdir. 
İsa Həbibbəyli Naxçıvan Dövlət 
Universitetindəki Tələbə Teatr 
Studiyasının da yaradıcısıdır.

Akademikin sənətşünaslıq 
elmi sahəsində əsas əsərlərindən 
biri də tarix elmləri doktoru Vi-
dadi Muradovla birlikdə yazılmış 
“Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və 
müasirlik” (2017) adlı fundamental 

əsərdir. Bu araşdırma özündə Nax-
çıvanın xalça sənətinin hərtərəfli, 
kompleks tədqiqini ehtiva edir. İsa 
Həbibbəyli həmin kitabın elmi re-
daktoru və ön sözünün müəllifidir. 
O, öz ön sözünü “Azərbaycanın 
naxışlı xəritəsi-- xalça” adlan-
dırmışdır. Alim xalça sənətinin 
tədqiqinin dəstəklənməsinə və 
inkişafına da diqqətlə yanaşır. 
Təşəbbüskar elm təşkilatçısı 
olaraq o, təkcə ədəbiyyatşünaslıq 
və sənətşünaslıq sahəsində yox, 
bütövlükdə, humanitar və ictimai 
elm sferasında ən mühüm, prioritet 
vəzifələrin həllinə diqqət yetirir. 

Ədəbiyyatşünas İsa Həbibbəyli 
həm də bir sıra mahnı mətnlərinin 
müəllifidir. O, Milli Elmlər Aka-
demiyasının tarixində ilk dəfə 
“Akademiya marşı”nı yazmışdır. 
Onun sözlərinə Aqşin Əlizadə, 
Ramiz Mirişli, Tofiq Bakıxanov 

kimi adlı-sanlı bəstəkarlar mahnı 
bəstələmişlər. Xalq artisti Fərhad 
Bədəlbəylinin yaradıcılığına həsr 
etdiyi “Musiqi sənətinin Fərhadı” 
məqaləsində də isə İsa Həbibbəyli 
böyük sənətkarın xidmətlərini xal-
qımıza incəliklə təqdim emişdir.

Azərbaycan MEA-nın vit-
se-prezidenti, akademik İsa 
Həbibbəylinin rəhbərliyi ilə 
dəfələrlə sənətşünaslığın ən 
müxtəlif nəzəri, metodoloji və 
elmi-təşkilati problemlərinin 
müzakirə edildiyi toplantılar 
keçirilmişdir. Problemin dəqiq 
qoyuluşu və onun həlli yolla-
rının göstərilməsi məharəti, 
yüksək polemika mədəniyyəti, 
ümumiləşdirmə istedadı– bütün 
bunlar İsa Həbibbəylini görkəmli 
alim və fəal elm təşkilatçısı kimi 
xarakterizə edir. Dünyagörüşünün 
genişliyi, elmi və ictimai fəaliyyətə 
tükənməz həvəs, nikbinlik və 
xeyirxahlıq kimi keyfiyyətlər 
çevrəsində olan hər kəsdə aka-
demik İsa Həbibbəyli şəxsiyyətinə 
dərin hörmət hissi yaradır. 

Əlamətdar yubiley 
münasibətilə Azərbaycanın 
görkəmli alimi və ictimai xadimi 
səviyyəsinə yüksəlmiş akademik 
İsa Həbibbəylini səmimi təbrik 
edir, ona möhkəm cansağlığı, 
məsul və şərəfli fəaliyyətində yeni 
uğurlar arzulayırıq.

Ərtegin SALAMZADƏ, 
AMEA Memarlıq və İncəsənət 

İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor

Bu ilin ilk aylarında təqdim edilən birinci 
sosial islahatlar paketi nəticəsində minimum 
əməkhaqqının martın 1-dən 40 faiz artı-
rılaraq 180 manata, pensiyanın minimum 
məbləğinin isə 116 manatdan 160 manata 
çatdırılması 830 min insana şamil edildi. 
Aprelin 1-dən sosial təminat sisteminin əhatə 
dairəsi daha da genişləndirildi: 14 kateqori-
yaya aid şəxslər üzrə sosial müavinətlər, 9 
kateqoriyaya aid şəxslər üzrə isə Prezidentin 
aylıq təqaüdlərinin məbləği orta hesabla 
100 faiz artırıldı, 2 yeni təqaüd növü -- 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara və I 
dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlərə 
dövlət başçısının aylıq təqaüdü təsis olundu. 
Sosial müavinət alan I dərəcə əlillərə verilən 
Prezidentin aylıq təqaüdü pensiya alan I 
dərəcə əlilliyi olanlara da şamil edildi. Sayı 
80 minədək olan müharibə veteranlarına 
aylıq təqaüdlər təsis olundu. Sosial müavinət 
və təqaüd artımları, təsis olunan yeni 
təqaüdlər 600 minədək vətəndaşın rifahını 
yaxşılaşdırdı ki, bunların da 300 mini əlilliyi 
olan şəxslərdir. Bunlardan əlavə, məcburi 
köçkünlərin aylıq müavinəti 50 faiz artırıl-
dı, 800 min vətəndaşın problemli kreditləri 
həll olundu, tələbələrin təqaüdlərində 
əhəmiyyətli artımlar edildi. Ümumilikdə, 
cari ilin ilk rübündə reallaşdırılan və dövlətin 
illik 1,9 milyard manat maliyyə yükünü 
üzərinə götürdüyü birinci sosial paket 3 
milyona yaxın insanın rifahına mühüm 
dəstək kimi cəmiyyət tərəfindən yüksək 
dəyərləndirildi.

Sentyabrın 1-dən etibarən, icrasına başla-
nılan ikinci sosial paketi əhatə edən 18 iyun 
2019-cu il tarixli sərəncamlar, minimum 
pensiyanın artırılması üçün yeni qanunve-
ricilik təşəbbüsü isə əhalinin rifah halının 
yaxşılaşdırılması istiqamətində inqilabi 
addımların ardıcıl xarakter aldığını göstərir. 
Bu sərəncamların icrası ilə ölkədə minimum 
əməkhaqqının, həmçinin müxtəlif sahələrdə 
çalışanların maaşlarının artırılmasına 
başlandı. İkinci sosial islahat paketinin əsas 
məğzini minimum əməkhaqqının artırılması 
təşkil edir. Bu il fevralın 8-də cənab Prezi-
dent minimum əməkhaqqını 130 manatdan 
180 manata qədər yüksəltmişdisə, iyunun 
18-də imzaladığı sərəncamla bu məbləğ 
ikinci dəfə artırılmaqla, 180 manatdan 250 
manata çatdırıldı. Beləliklə, 1 il ərzində 
minimum əməkhaqqı 2 dəfəyə qədər artırıldı 
ki, bu da kifayət qədər yüksək göstərici 
olmaqla yanaşı, əhalinin maddi vəziyyətinin 

yüksəlməsinə təsir edən başlıca amildir. 
Əgər fevralın 8-də minimum əməkhaqqının 
artırılması 600 min nəfəri əhatə edirdisə, 
yeni sərəncamla bu artım 950 min nəfərə 
şamil olunur. Bu insanların 300 min 
nəfəri özəl sektorda, 600 minə yaxını isə 
dövlət sektorunda çalışan vətəndaşlar, o 
cümlədən Vahid Tarif Cədvəli ilə maaş alan 
səhiyyə və təhsil işçiləridir. Təkcə mini-
mum əməkhaqqının artırılmasına dövlət 
büdcəsindən əlavə olaraq ildə 780 milyon 
manat vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulub.

Yeni sosial paketə uyğun olaraq hərbi və 
hüquq-mühafizə orqanlarında çalışanların 
aylıq vəzifə maaşları 40 faiz həddində, həm 
peşə, həm də ümumtəhsil məktəblərində 
diaqnostikadan keçən müəllimlərin maaş-
ları isə 20 faiz artıb. Təkcə bu il ərzində 4 
milyon insanın sosial rifahını yaxşılaşdır-
maq üçün 4 milyard manat əlavə vəsait sərf 
olunacaq və 2019-cu il Azərbaycanda sosial 
rifah ili kimi tarixə düşəcək. Prezidentin 
imzaladığı yeni sosial paket bu istiqamətdə 
həyata keçirilən dövlət siyasətinin 
məntiqi davamı, silsilə tədbirlərin növbəti 
mərhələsidir. Bu, vətəndaşlarımızın sosial 
cəhətdən müdafiəsini gücləndirmək, onlara 
dövlət qayğısını daha da artırmaq məqsədinə 
xidmət edir.

Fəxrlə deyə bilərik ki, sözügedən 
artımlardan sonra minimum əməkhaqqına 
görə, respublikamız Cənubi Qafqaz ölkələri 
arasında birinci yerdə durur. 

Qeyd edək ki, reallaşan iki sosial paketlə 
minimum əməkhaqqının məbləği 93 faiz 
artırılmış olur. Bununla ölkəmizdə ilk dəfə 
olaraq minimum əməkhaqqının məbləği ya-
şayış minimumunu (180 manat) üstələyərək, 
ondan 70 manat çox olub. Bu, Azərbaycan 
dövlətinin sosial siyasətinin növbəti uğuru 
olmaqla ölkəmizdəki sosial inkişafın daha 
bir göstəricisidir. Onu da xüsusi olaraq 
diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, əməkhaqları 
artan 950 min nəfərin heç də hamısı 250 
manatdan aşağı əmək haqqı alanlar deyil və 
onların mühüm bir hissəsi 250 manatdan yu-
xarı maaş alırlar. Ümumilikdə, ikinci sosial 
paket 1 milyon 350 min nəfəri əhatə edir ki, 
onlardan da 1 milyonu dövlət, qalanları özəl 
sektorda işləyənlərdir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
sərəncama uyğun olaraq minimum 
əməkhaqqının artırılması, eyni zamanda, 
qeyri-formal məşğulluğa qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi sahəsində aparılan isla-

hatlarda da müsbət nəticələr verir. Cari 
ilin ilk rübündə reallaşan ilk sosial paket 
çərçivəsində minimum əməkhaqqının 
artımı timsalında bunu aydın görmək olar. 
Minimum əməkhaqqının artımı yalnız 
işçilərin təkcə bu gün üçün maaş formasında 
gəlirlərinin çoxalmasına deyil, həmçinin 
gələcək sosial təminatlarına müsbət təsir 
edir. Çünki artan əməkhaqlarından sosial 
sığorta və işsizlikdən sığorta haqları üzrə 
ödəmələr də çoxalır. Belə olan halda işçinin 
fərdi hesabındakı pensiya kapitalı daha çox 
artır ki, bu da onun gələcək pensiya təminatı, 
habelə bu və ya digər səbəbdən işini 
itirərsə, ona təyin olunan işsizlikdən sığorta 
ödənişinin çox olması baxımından faydalıdır.

Sosial ödənişlərin ünvanlı və aztəminatlı 
ailələr üçün daha təsirli şəkildə yönəldilməsi 
məsələsi də dövlətin əsas hədəflərindəndir. 
Hazırda 70 mindən çox aztəminatlı ailə ün-

vanlı dövlət sosial yardımı ilə əhatə olunub. 
Həmin ailə üzvlərinin sayı 300 min nəfərə 
çatır. Bir ailəyə orta aylıq məbləğ 240 ma-
nata yaxındır. (Müqayisə üçün deyək ki, bir 
ailəyə orta aylıq məbləğ 2018-ci ildə 174,6 
manat olub.) Həmçinin, bu yardımı alan 
ailələrdə olan 1 yaşa qədər uşağa görə isə 
əlavə 55 manat aylıq müavinət verilir.

İkinci sosial paket çərçivəsində Prezi-
dent İlham Əliyevin yeni qanunvericilik 
təşəbbüsü kimi əmək pensiyasının mini-
mum məbləğinin 25 faiz artırılaraq bu il 
oktyabrın 1-dən 200 manata çatdırılması 
cari il ərzində əmək pensiyasının minimum 
məbləğinin artırılması istiqamətində atılan 
ikinci mühüm addımdır. Ümumilikdə, həm 
minimum pensiyanın artımı, həm də dövlət 
sektorunda əməkhaqlarının artımı 750 min 

pensiyaçını əhatə edir. Nəticə etibarilə iyun 
ayında həyata keçirilən sosial islahat paketi 
2,1 milyon vətəndaşın əməkhaqqı və pensiya 
formasında gəlirlərinin ciddi şəkildə artımına 
imkan verir. Əvvəlcə 116 manatdan 160 
manata, oktyabrın 1-dən isə 200 manata çat-
dırılan bu islahat 660 min nəfəri əhatə edib. 
Gələn ildən isə onların hər birinin indeksa-
siyaya görə 220–230 manat pensiya alacağı 
nəzərdə tutulub.

Dövlət başçısının təqdim etdiyi iki 
sosial islahat paketi ümumilikdə 4,2 milyon 
vətəndaşın rifahına ciddi dəstək olub. Cari 
ildə Prezidentin aylıq təqaüdünün şəhid 
ailələri üçün 300 manata çatdırılması, 
müharibə əlilləri üçün sosial müavinət və 
təqaüdlərin orta hesabla 100 faiz artırılması 
sosial islahatlar paketinin tərkib hissəsidir. 

Eyni zamanda, müharibə əlilləri və şəhid 
ailələrinin minik avtomobilləri ilə təmin 
edilməsi də diqqətdə saxlanılır. İndiyədək 
müharibə əlillərinə 6521 minik avtomobili 
verilib. Dövlət başçısının sərəncamı 2019-cu 
ildə əlavə olaraq 400-dən artıq avtomobi-
lin, beləliklə, cari ildə müharibə əlillərinə 
nəzərdə tutulduğundan (180 avtomobil) 3,2 
dəfə çox olmaqla 600-ə yaxın avtomobilin 
verilməsinə imkan yaradıb. Onlardan bu ilin 
ötən dövründə 377 avtomobil artıq təqdim 
edilib. Həmçinin Qarabağ müharibəsi əlilləri 
və şəhid ailələrinə 2019-cu ildə azı 800 
mənzil verilməsi nəzərdə tutulub ki, artıq 
bu ilin ötən dövründə 174 mənzil təqdim 
edilib. Ümumilikdə, bu vaxta qədər 6828 
şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzillə təmin 
olunub. 

Məlumdur ki, ikinci sosial paket 
Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı-
na təkan verəcək. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, minimum əməkhaqqının və 
pensiyaların artırılması daha çox azgəlirli 
insanların sosial şəraitinin yaxşılaşmasına 
əhəmiyyətli təsir göstərəcək. Bu baxımdan 
həm minimum əməkhaqqının, həm də hərbi, 
hüquq-mühafizə və dövlət orqanlarında, eyni 
zamanda, ümumtəhsil və peşə məktəblərində 
maaşların, həm də minimum pensiyala-
rın artımı Azərbaycanda sosial ədalətin 
gücləndirilməsi, əhali gəlirləri arasında 
fərqin azaldılması baxımından mühüm 
önəm daşıyır və iqtisadiyyat gücləndikcə, 
bu proses davam edəcək. Bunu Preziden-
tin 28 May Respublika Günü münasibətilə 
“Buta” sarayında keçirdiyi qəbuldakı çıxışı 
da təsdiqləyir: “Hesab edirəm ki, biz bundan 
sonra da bu istiqamətdə tam qətiyyətlə ad-
dımlar atacağıq. Çünki vətəndaşların sosial 
rifahı bizim üçün ən prioritet məsələdir. 
Ancaq təbii ki, bu, iqtisadi inkişafa bağlı-
dır. Çünki iqtisadi inkişaf, maddi imkan-
lar olmasa sosial proqramları həll etmək 
mümkün olmayacaq. Ona görə iqtisadi 
sahədə aparılan islahatlara bu gün çox böyük 
diqqət göstərilir və bu islahatlar artıq nəticə 
gətirir. Nəticə ondan ibarətdir ki, büdcə 
daxilolmaları artır. Bu ilin əvvəlindən büdcə 
daxilolmaları böyük dərəcədə - yüz milyon-
larla manat həcmində artmışdır. Bu, bizə 
əlavə imkanlar yaradır ki, ilk növbədə sosial 
sahədə bu artım özünü göstərsin”.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

13 oktyabr 2019-cu il, bazar 5

sənətşünaslığa körpü salan alim
Ədəbiyyatşünaslıqdan Ədəbiyyat tarixi və nəzəriyyəsi sahəsində öz 

tədqiqatları ilə Azərbaycan və dünya elmində 
yaxşı tanınan görkəmli ədəbiyyatşünas, Milli 

Məclisin deputatı, akademik, Əməkdar elm xadimi 
İsa Həbibbəylinin anadan olmasının 70 illiyini bu 
günlərdə ölkənin elmi-mədəni ictimaiyyəti geniş 
qeyd edir. Akademikin elmi, təşkilati və ictimai-siyasi 
fəaliyyəti ona Azərbaycanda layiqli nüfuz və böyük 
hörmət qazandırmışdır. Alim-pedaqoq uzun illər 
Naxçıvan Dövlət Universitetinə rəhbərlik etmişdir. 
İsa Həbibbəyli 2013-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının vitse-prezidentidir, humanitar və 
ictimai elmlər bölmələrinin işinə ümumi rəhbərliyi 
həyata keçirir. O, eyni zamanda AMEA Ədəbiyyat 
İnstitutunun direktorudur.

İsa Həbibbəyli – 70

Ölkəmizdə sosial 
inkişafın daha 
bir göstəricisi – 
yeni sosial paket

Hazırda dövlət başçısı tərəfindən aparılan siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, 
vətəndaş rifahının təminatı prinsipi dayanır və bu prinsip, ilk növbədə, əhalinin ri-
fahına yönəldilməsi, onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl 

addımların atılması ilə özünü göstərir. Prezidentin ölkəyə rəhbərliyi dövründə maaşların 
7 dəfə, pensiyaların 9 dəfə, minimum əməkhaqqının 6,5 dəfə artması dediklərimizi təsdiq 
edir. Dövlət başçısının cari ildə təqdim etdiyi iki sosial paketin yüksək səviyyədə reallaşması, 
sosial inkişaf, sosial rifahın yüksəldilməsi istiqamətində bir-birinin ardınca inqilabi xarakterli 
addımların atılmasını təmin edib. 


