
 � Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin son 
iclasında  2018-ci il ölkə iqtisadiyyatında əldə edilən müsbət nəticələrə verdiyi 
qiyməti xatırlatmazdan əvvəl diqqəti bir məqama yönəltmək istərdim. Bu, ötən 
bir həftə ərzində neftin qiymətlərində baş verən oynamalarla bağlıdır. Qeyd edim 
ki, keçən ilin oktyabr ayının 4-də neft satışının son 4 ildə ən yüksək nöqtəyə, 
yəni 1 barel üçün 86 dollar 36 sentə çatan qiymətlər dekabr ayının 26-da 35 
dollar 89 sent və ya 41,5 faiz azalaraq, 1 barel üçün 50 dollar 47 sentə endi. Bu 
ilin əvvəlindən yenidən yüksəlməyə başlayan qiymətlər yanvarın 11-də gündüz 
saatlarında, hətta 1 barel üçün 62 dollar 40 sentə qədər artdı. Bundan sonra 
qiymətlər təzədən enməyə başladı. Günün sonuna doğru isə qiymətlər daha 
sürətlə aşağıya düşərək, 1 barel üçün 60 dollar 55 sent səviyyəsində qərarlaşdı. 

Neftin qiymətləri ilə bağlı prosesə bu 
qədər diqqət yetirməyimiz təkcə “qara 
qızıl”ın dünya iqtisadiyyatındakı rolunu 
və təsirini oxuculara izah etməkdən 
ibarət deyil. Bu, həm də dünya bazar-
larında neftin qiymətlərinin sözügedən 
məhsulun istehsalçılarından biri kimi 
tanınan Azərbaycan üçün kifayət qədər 
maraqlı olması səbəbindən mövzuya 
daha yaxından yanaşmaq istəyimizlə 
bağlıdır. 

Bəli, neftin qiymətlərinin bu qədər 
siyasiləşdiyi bir dönəmdə təbiətin bizə 
bəxş etdiyi bu nemətə güvənmək 
istəyində deyilik. Çünki post-neft dövrü 
adlandırılan bir dönəmdə iqtisadiyya-
tın real sektorunu daha sürətlə inkişaf 
etdirmək qarşıya mühüm vəzifə kimi 
qoyulub. Neftə güvəncimizin azalması 

üçün əsaslarımız kifayət qədər böyük-
dür. Bu əsasların nə qədər kəskin oldu-
ğuna bir daha nəzər salmaq, fikrimcə, 
yerinə düşərdi. 

Ümumiyyətlə, neftin qiymətlərinin 
əvvəlki dövrlərdə mütəmadi artıb-azal-
ması, eləcə də son iki il ərzində 112 
dollar 36 sentdən 34 dollar 74 sentə 
qədər azalması və sonradan 34 dollar 
74 sentdən 69 dollar 5 sentə və ya 86 
dollar 40 sentə qədər yüksələ bilməsi 
və yenidən aşağı düşməsi faktına 
əsaslansaq, heç bir halda iqtisadiyya-
tın yükünü, necə deyərlər, neftin ipinin 
üzərinə yığmaq olmaz. Bu məsələni 
ən yaxşı dəyərləndirən də Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyevdir. 
Dövlət başçısının hakimiyyətə gəldiyi ilk 
günlərdən etibarən neftdən asılı olma-
yan iqtisadiyyat qurmaq planları zaman 
– zaman uğurla reallaşır. Bu planın 
birinci mərhələsində əldə edilən ən 
böyük uğur Azərbaycan iqtisadiyyatının 
strukturunda qeyri-neft sektorunun xü-
susi çəkisinin 45 faizdən 70 faizə qədər 
yüksəldilməsi oldu. Bu istiqamətdə 
tədbirlər həyata keçirilərkən böyük neft 
pulları hesabına paralel şəkildə iri inf-
rastruktur layihələrini reallaşdırmaq yolu 
ilə Azərbaycanın bütün bölgələrində tam 
əlverişli biznes mühit yaradıldı və 2015-
ci ilin sonlarından etibarən mövcud 
şəraitdə ölkə iqtisadiyyatının real sekto-
runun sürətli inkişafına rəvac verildi.

Hazırda ölkənin ayrı-ayrı 
bölgələrində yaradılan sənaye zonaları, 
aqroparklar xarici və yerli investisiyala-
rın cəlb edilməsinin stimullaşdırılması 
hesabına qurulan, eyni zamanda, 
minlərlə yeni iş yerlərinin açılması ilə 
müşayət olunan yeni istehsal və emal 
müəssisələri iqtisadiyyatın qeyri-neft 
sektoruna öz töhfəsini verməkdədir.

Qeydlərimin bu yerində Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisa-
di inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
Prezident İlham Əliyevin hesabat döv-
rünün göstəricilərinə verdiyi qiymətlə, 
habelə qarşıda duran vəzifələri 
müəyyənləşdirməklə bağlı fikirlərini 
diqqətə çatdırmaq istərdim. 

Dövlə başçısı iclasda dedi: “Bu gün 
Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımından 
heç kimdən, heç bir beynəlxalq maliyyə 
qurumundan, heç bir ölkədən asılı deyil. 
İqtisadi müstəqillik bizə imkan verir ki, 
müstəqil siyasət aparaq, Azərbaycan 
xalqının maraqlarını müdafiə edək. 
Keçən il iqtisadi inkişaf baxımından uğur-
lu il olmuşdur. Deyə bilərəm ki, keçən il 
dərin iqtisadi islahatlar ili olmuşdur və bu 
islahatların nəticələrini indi hər kəs görür. 
Büdcəmizə daxilolmalar böyük dərəcədə 
artıb. İqtisadi islahatların əsas məqsədi 
bu sahədə şəffaflığı tam təmin etməkdir, 
xoşagəlməz hallara qarşı mübarizəni 

gücləndirməkdir və beləliklə, ölkəmizin 
uğurlu inkişafını sürətləndirməkdir. Deyə 
bilərəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı 
maliyyə qurumları Azərbaycanda gedən 
prosesləri çox böyük maraqla izləyirlər və 
bizim işimizə çox yüksək qiymət verirlər. 
Mən xüsusi qeyd etməliyəm ki, Dünya 
Bankının “Doing Business” hesabatında 
Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci 
yerdədir. İl ərzində biz 32 pillə irəliyə 
getmişik. Hesab edirəm ki, bu, rekord 
göstəricidir. Biznesi aparmaq üçün 
yaradılan şəraitə görə dünya miqyasında 
25-ci yerdə olmaq böyük nailiyyətdir”.

Cənab İlham Əliyev Nazirlər Kabine-
tinin iclasında keçən il əldə edilən uğurlu 
iqtisadi göstəriciləri diqqətə çatdıraraq, 
ümumi daxili məhsulun 1,4 faiz olması-
nı, qeyri-neft sektorunun inkişafının 1,8 

faiz həddinə çatmasını, sənaye isteh-
salının 1,5 faiz, qeyri-neft sektorunda 
sənaye istehsalının 9,1 faiz artmasını 
xatırlatdı. Bildirdi ki, hesabat dövründə 
inflyasiya cəmi 2,3 faiz təşkil edib, 
əhalinin pul gəlirləri isə 9,2 faiz artıb. 
Manatın məzənnəsinin sabitliyi qoru-
nub. Kənd təsərrüfatında 4,6 faiz artım 
qeydə alınıb. Ölkə iqtisadiyyatına 17,2 
milyard manat sərmayə qoyulub, bunun 
11 milyard manatı qeyri-neft sektoruna 
yatırılıb, 118 min daimi iş yeri yaradılıb.

Keçən il valyuta ehtiyatları 3 milyard 
dollar məbləğində artırılıb.  Hazırda 
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 45 
milyard dollara bərabərdir. Xarici borc 
22,8 faizdən 19 faizə düşüb və bu, çox 
müsbət haldır. Yəni, indi Azərbaycanın 
xarici borcu ümumi daxili məhsulun 19 
faizini təşkil edir. Bu borcun yaxın illərdə 
daha da azaldılması məqsədilə müvafiq 
proqram hazırlanıb. 

Bütün bunlar göstərir ki, hazırda 
iqtisadi cəhətdən tam müstəqil olmaq 
Azərbaycana siyasi müstəvidə də tam 
sərbəst davranmağa və öz haqqını tanıt-
maq uğrunda heç kimdən çəkinmədən 
konkret siyasət sərgiləməyə imkan 
verir. Bu gün dünya siyasət meyda-
nında gedən ikili standartlar fonunda 
Azərbaycan üçün Dağlıq Qarabağ kimi 
ağrılı məsələnin həllində cənab İlham 
Əliyevin apardığı düşünülmüş xarici 
siyasətin məntiqi nəticəsi açıq-aydın 
nəzərə çarpır. Məhz bu siyasət Dağlıq 
Qarabağ problemində Ermənistan kimi 
işğalçı bir ölkənin beynəlxalq aləmdə 
mövqelərini gündən-günə zəiflədir. Bu, 
həm də ona görə mümkün ola bilir ki, 
Azərbaycanın iqtisadi dayaqları kifayət 
qədər möhkəmdir və getdikcə daha da 
güclənir. Ermənilərə havadar olanlar da 
artıq başa düşməyə başlayıblar kı, onla-
rın rəğbət bəslədikləri bu dövlətciyəzin, 
necə deyərlər, bütün örkənləri yalnız 
Azərbaycanın döğanağından keçə bilər. 
Əks halda, bu ölkə gec-tez öncə iqtisadi 
və bunun ardınca isə siyasi çöküşlə 

üzləşəcək. Cənab Prezident İlham 
Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında 
bununla bağlı dedi: “Mən dəfələrlə bunu 
bildirmişəm, bir daha demək istəyirəm 
ki, Ermənistanı bu ağır böhranlı 
vəziyyətdən çıxarmaq üçün bir yol var, o 
da Azərbaycan ilə münasibətləri normal-
laşdırmaqdır. Biz buna hazırıq. Ancaq 
əlbəttə ki, buna nail olmaq üçün bir şərt 
var - Ermənistan silahlı qüvvələri işğal 
edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır”.

Azərbaycan hazırda bölgənin ən bö-
yük transmilli layihələrinin müəllifi və baş 
icraçısıdır. Ötən il Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsi çərçivəsində “Şahdəniz-2” və 
TANAP layihələrinin uğurla reallaşması, 
“Azərspace-2” peykinin orbitə buraxıl-
ması, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manı Kompleksinin, Sumqayıt polipropi-
len müəssisəsinin, Azərbaycanın dövlət 
investisiyası ilə Türkiyədə böyük neft 
emalı zavodunun istismara verilməsi 
bu sırada dayanan layihələrdəndir. Bu 
layihələr on illər boyu ölkə iqtisadiyyatı-
nın inkişafına mühüm töhfələr verəcək.

Yola saldığımız ildə Azərbaycanın 
daha bir uğuru da ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində ətrafında intensiv 
müzakirələr aparılan bir məsələnin – 
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun həll 
edilməsi oldu. Yeri gəlmişkən bu proble-
min həllində Xəzəryanı ölkələrin hər biri 
iştirak etsə də, Azərbaycan Prezidenti-
nin rolu daha çox diqqət çəkdi. 

Hesabat dövründə hökumətin 
əhalinin  sosial müdafiəyə  ehtiyacı 
olan təbəqəsi üçün müəyyənləşdirdiyi 

proqramlar uğurla icra edildi. Keçən 
il 5800-dən çox köçkün ailəsinə yeni 
mənzillər verildi ki, bu da son illərin re-
kord göstəricisidir. 

2018-ci ildə 140-dan çox məktəb 
tikilib, cari ildə isə 100-dən çox məktəbin 
tikintisi nəzərdə tutulur, eyni zaman-
da, bu il 10-a yaxın mərkəzi rayon 
xəstəxanasının, üç Olimpiya İdman 
Kompleksinin və beş “ASAN xidmət” 
mərkəzinin açılması da gözlənilir.

Nazirlər Kabinetinin iclasında hesa-
bat dövrünün yekunlarına qiymət verən 
ölkə Prezidenti yekun çıxışında sosi-
al-iqtisadi inkişafımızın digər mühüm 
detallarını da dəyərləndirərək, 2019-
cu ildə iqtisadiyyat qarşısında duran 
vəzifələri müəyyən etdi: “Mən əminəm 
ki, biz 2019-cu ildə də qarşımıza qoy-
duğumuz bütün vəzifələri icra edəcəyik. 
Bu il də ölkəmiz üçün uğurlu il olacaq-
dır. Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, 
keçən il dərin islahatlar ili olmuşdur. Bu 
islahatlar cəmi il ərzində özünü göstərdi, 
əlbəttə ki, gələcək illərdə özünü daha 
böyük həcmdə göstərəcək. Xüsusilə 
vergi və gömrük sahələrində aparılan 
islahatlar çox böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Bu sahələrdə sağlamlaşdırma prose-
si gözəl nəticələr verir. Bizim maliyyə 
imkanlarımız genişlənir. Görülmüş işlər, 
yəni, artıq apardığımız islahatlar bu il də 
özünü böyük dərəcədə göstərəcək”.

Yuxarıda qeyd edilənlər deməyə 
əsas verir ki, cari il Azərbaycan iqti-
sadiyyatı daha sürətli inkişaf yolu ilə 
irəliləyəcək. İqtisadiyyatda qeyri-neft 
sektorunun üstün inkişafı prioritet 
təşkil edəcək. Başlıca hədəf isə ixracı 
əvəzləyəcək yerli istehsalın həcminin ar-
tırılmasından və qeyri-neft sektorundan 
ixracın həcminin əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəldilməsinin təmin olunmasından 
ibarət olacaq.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

Strateji əlaqələrə kölgə 
salmaq qeyri-mümkündür

 � Rusiya Federasiyasının (RF) Xarici İşlər 
Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarovanın erməni 
əsilli RF vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə buraxılmaması ilə bağlı təxribat xarakterli 
açıqlaması ölkə ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında 
kəskin narazılıq doğurmuşdur. Bu barədə Azərbaycan 
Tibb Universitetinin professoru, tibb üzrə elmlər doktoru 
Anar Ağayev dedi:

– Hesab edirəm ki, Rusiya 
Federasiyası Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat katibinin son 
bəyanatı ölkələrimiz asasında 
ikitərəfli strateji münasibətlərin 
ruhuna tamamilə zidddir. 

Sirr deyil ki, son vaxtlar 
Ermənistan-Rusiya əlaqələrində 
ciddi problemlər yaranıb. Bunun 
əksinə olaraq Azərbaycan-
Rusiya əlaqələri uğurla inkişaf 
edir. Təkcə ötən il ərzində 
iki ölkə prezidentləri 6 dəfə 
görüşüblər. Görünür, bu müsbət 
amil Rusiya xarici siyasət 
idarəsində kimləri isə çox ciddi 

narahat edir. 
Lakin həmin bədxah 

qüvvələr heç bir vəchlə müstəqil 
Azərbaycanla RF arasında-
kı yaxın qonşuluq, dostluq 
əlaqələrinə kölgə sala bilməzlər. 
Belə ki, bu münasibətlər 
dövlətlərimizin başçıla-
rı möhtərəm İlham Əliyev 
və hörmətli Vladimir Putin 
tərəfindən müəyyənləşdirilərək 
inkişaf etdirilir. 

Azərbaycan dünya 
miqyasında multikulturaliz-
min mərkəzi kimi tanınır. 
Azərbaycan Ermənistandan 

fərqli olaraq çoxmillətli 
dövlətdir. Bir çox xalqların, 
o cümlədən erməni xalqının 
nümayəndələri Azərbaycan 
Respublikasında sülh və əmin-
amanlıq şəraitində birgə yaşa-
yırlar. Ermənistan isə monoetnik 
dövlətdir.

Gəlin həqiqətin gözünə 
dik baxaq. Ermənistanda 
erməni əsilli uşaqlara rusdil-
li məktəblərdə təhsil almaq 
məhdudiyyəti qoyulduğu halda, 
Azərbaycanda 340-dan çox rus 
dilində tədris müəssisəsi vardır. 
Ermənistanda isə belə məktəbləri 
barmaqla saymaq olar.

Azərbaycan hər zaman RF 
vətəndaşları üçün açıqdır. Yalnız 
2018-ci ildə 880 min Rusiya 
vətəndaşı ölkəmizdə səfərdə 
olub. Rusiya vətəndaşlarının 
böyük əksəriyyəti ölkəmizə 
səfərlərindən məmnun qalıb-
lar və qonaqpərvərliyə görə 
təşəkkürlərini bildiriblər. 

Qeyd etmək istərdik ki, 
səfər edənlər arasında erməni 
əsilli Rusiya vətəndaşları 
da olub. Eyni zamanda, 
Azərbaycanda keçirilən 
beynəlxalq tədbirlərdə, idman 
yarışlarında nəinki erməni 
əsilli Rusiya vətəndaşları, hətta 
Ermənistan vətəndaşları da 
iştirak ediblər.

Sonda bir daha vurğu-
lamaq istərdim ki, Rusiya 
Azərbaycanla dost və qonşu 
ölkədir. Əminəm ki, müstəqil 
ölkələrimiz arasında hərtərəfli 
əlaqələr bundan sonra daha da 
güclənəcəkdir. 

Söhbəti yazdı: 
M.HACIXANLI, 

“Xalq qəzeti”

 � Çünki onun 
düşüncələrinə əl gəzdirilib. 
Rusiya – Azərbaycan dostluq 
və tərəfdaşlıq münasibətlərinin 
artan sürətlə inkişaf etdirilməsi 
kimlərinsə yuxusuna haram 
qatır və onlar gizli variantlarla Moskva – Bakı dostluğuna xələl 
gətirməyə çalışırlar. Belə hallar, həmişə olduğu kimi, indi də var və 
dost ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Mariya Zaxarovanın 
tərəflərin hər ikisi üçün arzuolunmaz hesab edilən açıqlama ilə çıxış 
etməsi də məhz bədxahlarımızın sifarişi kimi qiymətləndirilməlidir. 
Qətiyyətlə demək olar ki, həmin açıqlamada Rusiyanın dövlət siyasəti 
ifadə edilmir.

Mariya Zaxarovanın heç kəsə məlum 
olmayan səbəblər üzündən Azərbaycanı 
hansısa qadağaya görə ittiham etməsi 
qətiyyən başadüşülən deyil. Rusiyanın 
dövlət rəsmiləri dəfələrlə bəyan ediblər 

ki, Azərbaycan dünya miqyasında mul-
tikulturalizmin mərkəzi kimi tanınır. Yəni 
bu ölkədə bir çox xalqların, o cümlədən 
erməni xalqının nümayəndələri sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində, birgə yaşayırlar. 

Respublikamız hər zaman bütün ölkələrin 
vətəndaşları, xüsusən, Rusiya Federasi-
yasının vətəndaşları üçün açıqdır. Təkcə 
2018-ci ildə 880 min Rusiya vətəndaşı 
Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər edənlər 
arasında erməni əsilli Rusiya vətəndaşları 
da olub və heç bir problem müşahidə 
edilməyib.

Mariya Zaxarova kimi məlumatlı ada-
mın bütün bunları bilməməsi bir ayıbdırsa, 
bilərək, qərəzli şəkildə danışması ikiqat 
ayıbdır. Təəssüf ki, Rusiya Federasiyası-
nın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi 
ikitərəfli strateji münasibətlərin ruhuna zidd 
olan bəyanatlarla bundan əvvəl də çıxış 
edib. Təbii ki, biz həmin qərəzli açıqla-
malara münasibət bildirmək istəmirik. 
Ancaq onu demək istəyirik ki, Azərbaycan 
və Rusiyanın prezidentləri təkcə ötən il 
ərzində 6 dəfə görüşüblər. Arzu edərdik 
ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində də bu 
faktın mahiyyətini götür-qoy edib, sonra 
danışsınlar. 

Telman HAQVERDİYEV,  
fəlsəfə elmləri namizədi, 

dosent

 � Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hər 
yeni ilə xalqımızın həyatının ən əlamətdar hadisəsi 
ilə bağlı ad verməsi  müstəqillik illərinin daha bir 
ümummilli ənənəsinə çevrilmişdir. Yaranmış bu 
ənənəyə uyğun olaraq,  dövlət başçısı İlham Əliyev 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə  
həsr olunan iclasında 2019-cu ilin ən önəmli  
hadisəsi – böyük Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyi şərəfinə ilk ayını 
yaşadığımız ili ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan etmişdir.

Azərbaycan Prezidentinin çoxəsrlik 
poeziyamızın dünya ədəbiyyatı 
xəzinəsində layiqli yer tutan görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan İmadəddin 
Nəsiminin növbəti yubileyini 2019-cu 
ildə xalqımızın həyatının ən əlamətdar 
hadisəsi kimi müəyyən etməsi müstəqil 
dövlətimizin milli-mədəni dəyərlərimizə 
necə yüksək qiymət verməsinin 
daha bir parlaq göstəricisi kimi ölkə 
ictimaiyyətində böyük məmnunluq doğur-
du, beynəlxalq aləmdə geniş əks-səda 
verdi. Bununla bağlı görkəmli ziyalı, 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci ka-
tibi, Xalq şairi Fikrət Qoca ürək sözlərini 
belə ifadə etdi:

– Hər bir xalq dünyada yetirdiyi bö-
yük dövlət xadimləri, tarixində önəmli rol 
oynamış qəhrəmanları ilə yanaşı, həm 
də bəşər mədəniyyətinə verdiyi sənət 
adamları ilə tanınır. Humanist, həqiqət 
daşıyıcısı olan sənət artıq çoxdan bütün 
xalqların ortaq sərvəti sayılır. Bu baxım-
dan xalqımız dünya söz xəzinəsinə İslam 
peyğəmbərinin də tanıdığı Dədə Qorqud 
kimi ulu ozan, Nizami, Xaqani, Nəsimi, 
Füzuli, Vaqif, Sabir, Cavid və digərləri 
kimi bir çox mütəfəkkir söz dahisi bəxş 
etməsi ilə haqlı olaraq öyünür. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bu 
önəmli amilə həmişə yüksək həssaslıqla 
yanaşmış, Azərbaycanı böyük tarixi 
şəxsiyyətləri və sənət korifeyləri ilə ta-
nıtmaq üçün zəruri işlər görmüş, dəyərli 
milli-mədəni ənənə yaratmışdır. Ulu 
öndər hələ sovet dövlətinin tərkibində 
olduğumuz dövrdə Nizaminin 840 illik, 
Nəsiminin 600 illik yubileylərinin  dünya 

səviyyəsində qeyd edilməsinə nail 
olmuşdu. Dünya şöhrətli siyasət və 
dövlət xadimi olmaqdan əlavə, həm də 
çağdaş beynəlxalq aləmdə böyük sənət 
hamilərindən biri kimi məşhurlaşmış 
Heydər Əliyevin müstəqillik dövründə 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 illik, 
Füzulinin 500 illik yubileylərini dün-
ya mədəniyyətinin önəmli hadisələri 
səviyyəsinə qaldırması azərbaycanlıları 
ən qədim və mədəni xalqlardan biri kimi  
tanıtmaq missiyasına layiqli töhfələr 
olmuşdur.

Öz ulu sələfinin bu ənənəsini daha 
geniş və mükəmməl bir formada davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin 2017-
ci ildə Nəsiminin ölümünün 600 illiyinin 
UNESCO səviyyəsində qeyd edilməsini 
təmin etməsi və ötən ilin noyabrında 
xüsusi sərəncamla bu bəşəri ideallar 
carçısının 650 illik yubileyinin beynəlxalq 
səviyyədə keçirilməsi üçün tədbirlərə 
start verməsi də, həqiqətən, xalqımızın 
ictimai-mədəni həyatında çox önəmli 
hadisələrdir.

Xalq şairi sözünə davam edərək 
bildirdi:

– İlham Əliyevin həmin 
sərəncamında bütün dünyaya bir 
daha bəyan edildi ki, orta əsrlərin 
nadir poeziya klassiki, humanist ide-
yalarına zənginlik gətirmiş filosof şairi  
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan  xalqının 
ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş et-
diyi qüdrətli söz ustalarındandır. O, 
Şərqin zəngin mədəni-mənəvi sərvətləri 
üzərində ucalmış və bədii söz sənətinin 
son dərəcə qiymətli incilərini meydana 
gətirmişdir. Mütəfəkkir şairin dərin poetik 
fikirlərlə fəlsəfi görüşlərin vəhdətində 
olub, dövrün elmi-fəlsəfi düşüncəsinin 
aydın ifadəçisinə çevrilmiş müstəsna 
əhəmiyyətli ədəbi irsi qədim köklərə və 
çoxəsrlik ənənələrə malik Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində xüsusi mərhələ təşkil 
edir.

Sərəncamda göstərildiyi kimi, zəngin 
ideya-məfkurə irsi qoyub getmiş, ama-
lı yolunda insanlığa qurban getməyin 
nadir timsallarından birinə çevrilmiş 

Nəsimi dünya poeziyasının ən kamil 
nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer 
tutan əsərlərində daim insanın əzəmətini, 
bəşəri məhəbbəti və şəxsiyyət azadlı-
ğını tərənnüm etmişdir. Anadilli şeirin 
humanist ideyalarla, yeni məzmun, 
deyim tərzi və bədii lövhələrlə daha da 
zənginləşməsində ölməz şairin misilsiz 
xidmətləri var. 

Nəsiminin mənbəyini xalq ruhun-
dan almış parlaq üslubu orta əsrlər 
Azərbaycan dilinin məna imkanlarını 
bütün dolğunluğu və rəngarəngliyi ilə 

əks etdirir. Sənətkarın ya-
radıcılığı bir sıra xalqların 
bədii-ictimai fikrinin inkişafına 
qüvvətli təsir göstərmişdir. 
İmadəddin Nəsiminin adı 
həqiqət naminə, fikir azadlığı 
yolunda qəhrəmanlığın rəmzi 
kimi əbədiləşib, əsrlərdən bəri 
Şərq xalqlarının yaddaşında 
yaşamaqdadır.

Fikrət Qoca sonda dedi:
– Ədəbiyyat tariximizdə 

təsnif edildiyi kimi, Nəsimi öz yaradı-
cılığında Azərbaycan xalqının arzu 
və istəklərini, ümumbəşəri dəyərləri, 
insanın fövqəlbəşəri varlıq olmasını 
tərənnüm etmişdir. Şair-filosofun iste-
dadının miqyası o qədər geniş idi ki, 
o, öz yaradıcılığı ilə yalnız Azərbaycan 
xalqına məxsus deyildi. Homer yalnız 
yunan, Firdovsi fars, Rustaveli gürcü, 
Şekspir ingilis, Puşkin rus xalqına deyil, 
bəşəriyyətə məxsus olduqları kimi, 
Nəsimi irsi də bütün xalqların sərvətidir. 
Prezident İlham Əliyevin bütün bunları bir 
daha dünyanın nəzərinə çatdırmaq üçün 
tarixi bir sərəncam verməsi,  2019-cu 
ili bütövlükdə “Nəsimi ili” elan etməsi 
xalqımızın mədəni həyatına davamlı bir 
təntənə bəxş edəcək.

Düşmənlərimizin, bədxahlarımızın 
Azərbaycan xalqına hər cür şər və böh-
tan atdığı, onu dünyanın nəzərində aşa-
ğılamağa çalışdığı bir dövrdə Nəsiminin 
parlaq şəxsiyyəti və idealı fonunda bir 
il beynəlxalq mədəni həyatın diqqət 
mərkəzində olmaq, həqiqətən, ümummilli 
bir hədəfdir. Bu sənət marafonunu uğurla 
dünyaya çıxarmaq, müdrik və qəhrəman 
babamızın timsalında özümüzü bir daha 
dünyaya təqdim etmək üçün hər bir 
soyadaşımız, ilk növbədə isə söz adam-
larımız bu gündən ümummədəni  zəfər 
yürüşünə səfərbər olmalıdırlar.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Xalq şairi Fikrət Qoca: 
“Nəsimi ili”nin elan olunması ədəbiyyatımıza, 
mədəniyyətimizə böyük qayğının təzahürüdür

Ötən il iqtisadiyyatımızın 
uğurlu inkişafı istiqamətində 
mühüm islahatlar həyata keçirilib

Mariya Zaxarovanın Qafqaz 
həqiqətlərini bilməməsi inandırıcı deyil 

Bəs onda nə üçün 
“qaraya ağ” deyir?
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