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Kitabın elmi redaktoru tanınmış 
heykəltəraş, akademik Ömər Elda-
rovdur. AMEA-nın birinci vitse-pre-
zidenti, akademik İsa Həbibbəyli 
monoqrafiyaya geniş ön söz yazmışdır. 
AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
Rəna Məmmədova və Rusiya Federa-
siyasının Əməkdar rəssamı, professor 
Leyla Xasyanova kitaba rəy vermişlər. 
Kitab nəfis poliqrafik səviyyədə, 
Azərbaycan və rus dillərində çap 
edilmişdir. Bu elmi nəşr təsviri sənətdə 
Heydər Əliyev obrazını əsas tədqiqat 
obyekti kimi müəyyənləşdirən ilk 
irihəcmli elmi əsərdir. 

Əlbəttə, rəssamlıq sənətində ulu 
öndərin portretlərinə həsr edilmiş 
çoxsaylı yazılara, məqalələrə rast 
gəlmək olar ki, müəlliflər bu barədə 
hazırkı tədqiqatda yetərincə məlumat 
vermişlər. Elə onların özü çoxdan 
bəridir ki, həmin mövzuda müxtəlif 
məqalələr dərc etdirmiş, elmi kon-
frans və seminarlarda məruzələrlə 
 çıxış etmişlər. Lakin problemin 
əhatəli elmi qoyuluşu baxımından 
bu monoqrafiya ilk fundamental 

araşdırma kimi təsviri sənətdə Heydər 
Əliyev obrazını sistemli tərzdə, 
ciddi elmi müstəvidə işıqlandırmış-
dır. Bu baxımdan əminliklə demək 
mümkündür ki, hazırkı araşdırma 
sənətşünaslıq elmi üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Xatırlatmaq istərdik ki, AMEA-
nın müxtəlif institutlarında Heydər 
Əliyev irsinin araşdırılması, onun 
universal zəkasının, gördüyü 
çoxcəhətli, mühüm quruculuq 
işlərinin elmi müstəvidə öyrənilməsi 
sahəsində ciddi işlər aparılır. 
Ədəbiyyat, dilçilik, tarix, sosial 
tədqiqatlar və digər sahələrdə bu 
mövzuda xeyli sayda fundamental 
araşdırmalar ərsəyə gəlmiş, işıq üzü 
görmüşdür. Şübhəsiz, bütün bunlar 
AMEA rəhbərliyinin məqsədyönlü, 
ardıcıl fəaliyyətinin bəhrəsidir və 
Azərbaycan elminin daha da inkişafı-
na xidmət edir.

Yeni kitab giriş, üç fəsil, nəticə 
və ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 
Burada ulu öndərin Azərbaycan və 
xarici ölkə rəssamları tərəfindən ya-

radılmış xeyli sayda obrazı əks olun-
muş, əsərlərin sənətşünaslıq təhlili 
verilmiş, onların müasir Azərbaycan 
incəsənətinin inkişafındakı rolu və 
əhəmiyyəti öyrənilmişdir.

AMEA-nın birinci vitse-preziden-
ti İsa Həbibbəyli kitaba yazdığı ön 
sözdə bu tədqiqatın əhəmiyyətini vur-
ğulamış, əsərin milli sənətşünaslığın 
inkişafındakı rolunu qeyd etmiş-
dir. Görkəmli alim kitabın ərsəyə 
gəlməsinə böyük önəm verir. Təsadüfi 
deyil ki, akademik İsa Həbibbəyli 
giriş sözünü ulu öndərə layiq bir 
adla – “Azərbaycan təsviri sənətinin 
şərəfli mövzusu” adlandırmışdır. 
Həqiqətən, Heydər Əliyev kimi 
qüdrətli şəxsiyyətin bədii obrazının 
elmi təhlili milli sənətşünaslığımızın 
qarşısında duran şərəf dolu vəzifələr 

cərgəsindədir. 
Alim ön sözdə yazır: “Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin bədii obrazı müasir təsviri 
sənətin çox maraqlı, aktual, rəngarəng 
əsərlərlə zəngin olan məsuliyyətli 
və şərəfli mövzularından biridir. 
Azərbaycanın və dünyanın bir çox 
istedadlı rəssamları ulu öndərin bədii-
estetik baxımdan mükəmməl və fərqli 

portretlərini yaratmışlar. Onların 
içərisində dünya miqyasında seçilən, 
korifey fırça ustalarından tutmuş 
tanınmış rəssamlara və özünəməxsus 
sənət duyumuna malik həvəskarlara 
qədər, ulu öndərlə uşaqlıq illərindən 
yaxın olan təcrübəli qocaman 
sənətkarlara və ibtidai siniflərdə 
oxuyan vətənpərvər məktəblilərədək 
simalar tapmaq mümkündür. Bu 
rəssamlar həm Azərbaycanı, həm 
də dünyanın digər ölkələrini təmsil 
edirlər”. 

Həqiqətən, ulu öndər Heydər 
Əliyevin obrazına görkəmli 
sənətkarlar, fırça və tişə ustaları 
ilə yanaşı, sadə vətəndaşlar, onun 
şəxsiyyətini və işıqlı xatirəsini hər 
zaman uca tutan qədirbilən insan-
lar, hətta yeniyetmə və uşaqlar da 

müraciət etmişlər. Əsl ümumxalq 
məhəbbətinin bariz nümunəsi olan bu 
xüsusiyyət kitabda yetərincə işıqlan-
dırılmış, öz layiqli əksini tapmışdır.

Tədqiqatın mahiyyəti və ideya-
bədii xüsusiyyətləri onun giriş 
hissəsində aydın əks olunmuşdur: 
“Çağdaş Azərbaycan sənətşünaslığı 
qarşısında duran, öyrənilməsi vacib 
olan əsas mövzulardan biri də ümum-

milli lider Heydər Əliyevin təsviri 
və dekorativ-tətbiqi sənətdə yara-
dılmış çoxsaylı, çoxcəhətli obrazla-
rının elmi müstəvidə araşdırılması, 
təhlil edilməsidir. Bu əhatəli mövzu 
elmin inkişaf etdirilməsinin prioritet 
prinsiplərindən olan azərbaycançılıq 
ideyalarının bilavasitə təcəssümüdür. 
Ulu öndərin bədii obrazlar qale-
reyasının tədqiq edilməsi müasir 
Azərbaycan incəsənətində estetik, 
ideya-bədii xüsusiyyətlərin və milli-
vətənpərvərlik tematikasının qarşılıqlı 
əlaqələrinin təhlilinə imkan yaradır”. 
Müəlliflər əsərdə bu fikri inkişaf 
etdirərək ulu öndərin təsviri sənətdə 
yaradılmış bədii obrazının hərtərəfli, 
universal təsvirini diqqətə çatdıra 
bilmişlər.

Monoqrafiyanın birinci fəsli 

“Heydər Əliyev obrazı rəngkarlıq və 
qrafikada” adlanır. Adından göründü-
yü kimi, bu fəsildə ulu öndərin əsasən 
yağlı və sulu boya ilə, həmçinin 
bəzi digər texnikalarda işlənmiş 
portretlərindən söz açılır. Müəlliflər 
Tahir Salahov, Oqtay Sadıqzadə, Arif 
Hüseynov, Sakit Məmmədov, Rafael 
Abasov, Tariyel Əhmədov, İlham 
Mirzəyev, Həmzə Sadıqov, Ülviyyə 

Həmzəyeva, Telman Abdinov, Həbibə 
Allahverdiyeva, eləcə də Nikas Saf-
ronov, Tamer Tuğrul və bir çox başqa 
rəssamın yaradıcılığına müraciət 
edərək Heydər Əliyevin onlar 
tərəfindən işlənmiş mükəmməl bədii 
surətlərini tədqiqata cəlb etmişlər.

Kitabın elmi metodologi-
yası sənətşünaslıq təhlilləri, 
ümumiləşdirmələr və təsnifatlar 
üzərində qurulmuşdur. Azərbaycan 
sənətşünaslığında ilk dəfə ola-
raq təsviri sənətdə Heydər Əliyev 
obrazı konseptual kontekstdə 
ümumiləşdirilmiş, onun ideya-bədii, 
estetik, ictimai-siyasi, mənəvi-əxlaqi 
və tərbiyəvi xüsusiyyətlərinə qiymət 
verilmiş, bu obrazın müstəqillik 
dövrü Azərbaycan incəsənətindəki 
mövqeyi və daşıdığı əhəmiyyət 
əsaslandırılmışdır.

Monoqrafiyanın ikin-
ci fəsli “Heydər Əliyev obrazı 
heykəltəraşlıqda” adlanır. Bu 
mövzu geniş olmaqla yanaşı, həm də 
əhatəli coğrafiyaya malikdir. Çünki 
ulu öndərin plastik surətləri təkcə 
Azərbaycanda nümayiş etdirilmir. 
Bu gün dünyanın bir çox ölkələrində 
Heydər Əliyevin möhtəşəm 
heykəllərinə rast gəlmək olar. Burada 
ulu öndərin Ömər Eldarov, Natiq 
Əliyev, Akif Əsgərov, Şərif Şərifov, 
Rəşid Hüseynov, həmçinin Salavat 
Şerbakov, Mixail Nogin, Yan Ney-
man, Sergey Eylanbekov və başqa 
heykəltəraşlar tərəfindən düzəldilmiş 
həmin plastik surətlərindən danışılır. 
Müəlliflər Heydər Əliyev heykəllərini 
kompozisiya və dinamika baxımından 
təsnif etmiş, bu heykəllər üçün xarak-
terik olan əsas bədii və konstruktiv 
cəhətləri diqqətə çatdırmışlar. Burada 
eyni zamanda, Heydər Əliyevin Bakı-
da, Azərbaycanın digər şəhərlərində, 
nəhayət, dünya şəhərlərində ucaldıl-
mış monumental heykəlləri barədə 
ətraflı məlumat verilmişdir. 

Sənətşünaslar Heydər Əliyevin 
monumental heykəlləri ilə yanaşı, ona 
həsr edilmiş dəzgah heykəltəraşlığı 
nümunələri barəsində də xeyli 
material toplamış və kitabda əks 
etdirmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, ulu 
öndərin kiçik ölçülü plastik surətləri 
müasir yapma sənətinin inkişafında 
mühüm rol oynayır. Bu baxımdan 
Ömər Eldarov, Natiq Əliyev və 
başqalarının muzeylərdə, müxtəlif 
mədəniyyət, təhsil müəssisələrində, 
inzibati binalarda saxlanılan yaradı-
cılıq nümunələri diqqət çəkir. Həmin 
əsərlərdə Heydər Əliyevin zəngin his-
siyyata və mimikaya malik lakonik, 
yığcam xarakterli obrazları böyük 
məharətlə əks olunmuşdur. Fəsildə 
həmçinin Heydər Əliyevin xarici 
heykəltəraşların yaratdığı kiçik for-
matlı heykəl və büstləri də nəzərdən 
keçirilir. 

Tədqiqatın üçüncü fəsli “Heydər 
Əliyev obrazı dekorativ-tətbiqi sənət, 
heraldika və poçt markalarında” 
adlanır və bir çox maraqlı mövzularla 
müşayiət olunur. Müxtəlif sənətkarlar 
ulu öndərin portretini xalça üzərində 
məharətlə canlandırmışlar. Bu ba-
xımdan Xalq rəssamı Kamil Əliyevin 
yaratdığı xalçaları ilk növbədə qeyd 
etmək lazımdır. Görkəmli sənətkar ulu 
öndəri müxtəlif görünüşlərdə–rəsmi 
kostyumda, general libasında, hətta 
adi gündəlik geyimdə, sadə, səmimi 
bir insan kimi təsvir etmişdir. Üçüncü 
fəsildə həmçinin başqa xalça ustaları-
nın Heydər Əliyev mövzusunda yarat-
dığı əsərlərdən də bəhs olunur. Burada 
Eldar Mikayılzadə, Tahir Məcidov 
kimi tanınmış xalça ustalarının əməyi 
hərtərəfli işıqlandırılmış, məşhur 
“Qayıdış” xalçası və digər nümunələr 
əhatəli təhlil obyekti olmuşdur.

Kitabın bu fəslində Heydər 
Əliyevin təsviri olan poçt markaları 
barədə də geniş məlumat verilmişdir. 
Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan 
xalqının ümummilli liderinə həsr edil-
miş poçt markaları təkcə ölkəmizdə 
istehsal olunmur. Belə markalar 
Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Belçika, 
Moldova kimi ölkələrdə də buraxılır 
ki, bu da Azərbaycanın, onun bö-
yük övladının beynəlxalq aləmdəki 
nüfuzunun bariz göstəricisidir. Heydər 
Əliyevə həsr edilmiş, yüksək əyarlı 
qızıldan və digər qiymətli materiallar-
dan hazırlanmış sikkə-medalyonlar, 
xatirə relyefləri barədə məlumatlar da 
bu fəsildə öz əksini tapır. 

Azərbaycan dövlətçiliyinin 
rəmzinə çevrilmiş bu qiymətli 
nümunələr təkcə material və bədii 
baxımdan əhəmiyyət kəsb etmir. Əksər 
hallarda xarici ölkələrdə, dünyanın 
nüfuzlu şirkətləri, sikkəxanaları 
tərəfindən hazırlanmış bu nominallar 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan 
nüfuzunun daha bir göstəricisi kimi 
bizim üçün qiymətlidir. 

Bu irihəcmli kitab təsviri sənətdə 
ulu öndərə həsr edilmiş əsərlərin 
sənətşünaslıq tədqiqinə yönəlmiş ilk 
fundamental akademik nəşrdir və bu 
baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Bu gün təsviri sənətdə Heydər Əliyev 
mövzusu olduqca populyardır. Rəssam 
və heykəltəraşlar böyük həvəslə bu 
mövzuya müraciət edir, yeni-yeni 
əsərlər yaradırlar. Həm də bu, təkcə 
Azərbaycan incəsənətinə aid deyil. 
Bu gün Heydər Əliyev mövzusuna 
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, ABŞ 
incəsənətində böyük maraq vardır. 
Özündə qüdrətli azərbaycançılıq 
ideyalarını ehtiva edən Heydər Əliyev 
mövzusu müasir incəsənətin daim 
diqqət mərkəzindədir. 

Teymur KƏRİMLİ,  
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun 

direktoru, akademik 

Ümummilli lider  
Heydər Əliyevin  

solmaz obrazı 
Ötən il xalqımız zəmanəmizin ən böyük azərbaycanlısı, ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyini XX əsr tariximizin ən önəmli, 
taleyüklü hadisələrindən biri kimi dərin ehtiram və qədirbilənliklə qeyd etdi. Ulu 

öndərin ölkəmizdə böyük tərəqqinin bünövrəsini qoyduğu o şanlı tarixə həsr olunmuş 
və bu münasibətlə işıq üzü görmüş tədqiqat əsərlərindən biri də “Təsviri sənətdə Heydər 
Əliyev obrazı” adlı fundamental elmi nəşrdir. İrihəcmli kitabın titul vərəqində belə də yazılıb: 
“Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə 
gəlişinin 50 illiyinə ithaf olunur”. Adətən ulu öndərə həsr edilmiş elmi əsərlərdə onun 
fəaliyyətinin ictimai-siyasi, tarixi, ideoloji, ədəbi qaynaqları tədqiqat obyektinə çevrilir. Hazırkı 
kitabda isə böyük rəhbərin təsviri sənətdə yaradılmış bədii obrazları elmi tədqiqatın əsasını 
təşkil edir. Bu baxımdan kitab həm mövzusuna, həm elmi istiqamətinə, həm də tədqiqat 
obyektinə görə seçilir və kifayət qədər orijinal təsir bağışlayır. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda hazırlanmış yeni nəşrin müəllifləri AMEA-
nın müxbir üzvü, professor Ərtegin Salamzadə və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Xəzər Zeynalovdur. 

Ölkədə müavinət və təqaüd alanların sayı beş dəfə artıb
Prezident konfransdakı çıxışın-

da bu məsələyə xüsusi toxunaraq 
dedi: “Çox böyük sosial paket 4,2 
milyon insanı əhatə edib. Mini-
mum əməkhaqqı təxminən 2 dəfə, 
minimum pensiya 70 faizdən çox 
artmışdır. Hazırda minimum pen-
siyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə 
Azərbaycan MDB məkanında birinci 
yerdədir. Bəzi müavinətlər 50 faiz, 
bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılıb, 
tələbələrin təqaüdləri artırılıb, şəhid 
ailələrinə birdəfəlik maddi yardım 
göstərilib, bundan əlavə, şəhid 
ailələrinin və məcburi köçkünlərin 
aylıq müavinətləri artırılıb. Yəni, 
bütün bunlar böyük vəsait tələb 
edən məsələlərdir və bir neçə 
milyard manata başa gəlir. Ancaq 
biz bunu edirik. İlk növbədə, ona 
görə ki, siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. 
İkincisi, ona görə ki, buna imkanı-
mız var”.

Ölkədə icra edilən ikinci sosi-
al paket çərçivəsində Prezident 
İlham Əliyevin yeni qanunvericilik 
təşəbbüsü kimi əmək pensiyasının 
minimum məbləğinin 25 faiz artı-
rılaraq ötən il oktyabrın 1-dən 200 
manata çatdırılması təmin edildi. Bu 
təşəbbüs 2019-cu il ərzində əmək 
pensiyasının minimum məbləğinin 
artırılması istiqamətində atılan ikinci 
mühüm addım idi. Çünki bundan 
əvvəl dövlət başçısının qanunverici-
lik təşəbbüsü əsasında pensiyanın 
minimum məbləği martın 1-dən 
orta hesabla 40 faizədək artırılaraq 
160 manata çatdırılmış və 233 min 
pensiyaçını əhatə etmişdi. Mini-
mum pensiyanın artımı 660 min 
vətəndaşın pensiyasının, dövlət 
sektorunda əməkhaqqı artımı isə 
xüsusi şərtlərlə pensiya təyinatı 
aparılanlardan (pensiya artımı 
əməkhaqlarının artımı ilə bağlı olan 
pensiyaçılar) ibarət 94 min nəfərin 
pensiyasının artmasına imkan verdi. 
Ümumilikdə, həm minimum pensiya-
nın artımı, həm də dövlət sektorun-
da əməkhaqlarının artımı 750 min 
pensiyaçını əhatə etdi.

Ölkəmizdə yaşa, əlilliyə, ailə 

başçısını itirməyə görə, habelə sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqlara, 
müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin, 
I və II qrup Çernobıl AES əlillərinin, 
müddətli hərbi xidmət qulluqçu-
larının, beşdən çox uşağı olan 
qadınların uşaqlarına, aztəminatlı 
ailələrin 1 yaşadək uşaqlarına və 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
digər şəxslərə aylıq sosial müavinət 
verilir. Uşağın doğulmasına görə 
ailələr, penitensiar müəssisələrdə 
cəza çəkməkdən azad edilmiş, tibbi 
və sosial yardıma ehtiyacı olan in-
sanlar, radiasiya qəzası nəticəsində 

zərər çəkmiş şəxslər isə birdəfəlik 
sosial müavinətlə təmin edilirlər. 
Eyni zamanda, Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu tərəfindən dəfn xərci 
üçün də birdəfəlik müavinət ödənilir. 

Azərbaycan Respublikasının 
Milli qəhrəmanları və ya onların 
ailə üzvləri, şəhid ailələri, müharibə 
əlilləri və onlara bərabər tutulanlar, 
İkinci dünya müharibəsi iştirak-
çıları, 20 Yanvar əlilləri, ümumi 
səbəblərdən I dərəcə əlilliyi olan 
şəxslər və onlara, həmçinin sağ-
lamlıq imkanları məhdud uşaqlara 
qulluq edənlər, müharibə veteranla-

rı, Azərbaycan Respublikasının fəxri 
adlarını alanlar və qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan digər vətəndaşlar 
isə Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin aylıq təqaüdü ilə təmin 
olunurlar.

Qeyd edək ki, həyata keçirilən 
sosial islahat paketi ilə yeni təqaüd 
növləri də təsis olundu. Belə ki, 
Prezidentin aylıq təqaüdü ilə təmin 
olunanların sırasına müharibə 
veteranları, sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlara və I dərəcə əlilliyi 
olan şəxslərə qulluq edənlər də 
daxildir. Həmçinin Prezidentin aylıq 
təqaüdünün I dərəcə əlilliyə görə 
müavinət alan şəxslərlə bərabər, 
I dərəcə əlilliyə görə pensiya alan 
şəxslərə də ödənilməsinə başlanıldı.

Qeyd edək ki, 2019-cu il ap-
relin 1-dən 14 kateqoriyaya aid 
şəxslər üzrə sosial müavinətlər, 
9 kateqoriyaya aid şəxslər üzrə 
isə  Prezidentin aylıq təqaüdlərinin 
məbləği orta hesabla 100 faiz artırı-
lıb. Sosial təminat sisteminin əhatə 
dairəsi daha da genişləndirilib. 
Təsis edilən 2 yeni təqaüd növü 
ilə sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan 
şəxslərə qulluq edənlərə Prezi-
dentin aylıq təqaüdü 80 manatdan 
200 manata qaldırılıb (150 manat 
uşağa və I qrup əlilə, 50 manat ona 
qulluq edənə təsis olunub). Sayı 80 
minədək olan müharibə veteranla-
rına aylıq təqaüdlər təsis olunub. 
Sosial müavinət və təqaüd artımları, 
təsis olunan yeni təqaüdlər 600 
minədək vətəndaşın rifahını yax-

şılaşdırıb ki, bunların da 300 mini 
əlilliyi olan şəxslərdir. Bunlardan 
əlavə, məcburi köçkünlərin aylıq 
müavinəti 50 faiz artırılıb, tələbələrin 
təqaüdlərində əhəmiyyətli artım-
lar edilib. Ümumilikdə, ötən ilin ilk 
rübündə reallaşdırılan və dövlətin 
illik 1,9 milyard manat maliyyə yükü-
nü üzərinə götürdüyü birinci sosial 
paket 3 milyona yaxın insanın rifa-
hına mühüm dəstək kimi cəmiyyət 
tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.

Azərbaycan Prezidenti 
konfransdakı yekun nitqində bu 
barədə dedi: “Deyə bilərəm ki, yaxın 
ətrafda bu cür sosial təşəbbüs 
göstərən ikinci ölkə yoxdur. Əgər 
varsa, qoy mənə desinlər, yoxdur. 
Biz bunu ona görə edirik və hesab 
edirik ki, bu, düzgündür. Azərbaycan 
xalqı ildən-ilə daha yaxşı 
yaşamalıdır. Bizim artan iqtisadi 
gücümüz ölkəmizin güclənməsinə, 
ilk növbədə, xalqımızın rifah halının 
yaxşılaşmasına yönəlməlidir və biz 
bunu edirik”.

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyindən bildirirlər ki, 
ötən il yeni təsis edilən müavinətlər 
də daxil olmaqla, Prezidentin 
aylıq təqaüdü ilə təmin edilənlərin 
sayı 5 dəfəyə yaxın artıb. Nazirlik 
tərəfindən 2019-cu ildə 488,8 
min nəfərə aylıq və birdəfəlik 
sosial müavinət, 291,6 min nəfərə 
isə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin təqaüdləri ödənilib. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha yaxşı yaşamalıdır. 
Bizim artan iqtisadi gücümüz ölkəmizin güclənməsinə, 
ilk növbədə, xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına 
yönəlməlidir və biz bunu edirik. Ona görə sosial sahədə 
görülmüş bu işlər bir daha bizim siyasətimizi əks etdirir, 
bizim gücümüzü göstərir və bundan sonra da bu sahə 
daim diqqət mərkəzində olacaqdır. 

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

F evralın 3-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının 
2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr 

olunan konfransdakı nitqində Prezident İlham Əliyev ötən 
il həyata keçirilən proqramların 2018-ci ildən hazırlandığını, 
2019-cu ilin əvvəlindən isə icrasına başlanıldığını bildirdi. 
Dövlət başçısının sosial siyasətinin davamı kimi ötən il 
həyata keçirilən və əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması naminə 
inqilabi addımların atılmasını təmin edən iki mühüm sosial 
islahat paketi 4 milyon 200 min vətəndaşı əhatə etdi. Sosial-
iqtisadi inkişafda yeni mühüm irəliləyişlərə zəmin yaradan 
həmin addımların atılması üçün dövlət tərəfindən əlavə 
olaraq illik 3,9 milyard manat ayrıldı ki, bu da Azərbaycan 
Prezidentinin ölkə vətəndaşının rifahına xüsusi diqqət və 
qayğısının daha bir nümunəsidir. 

Dövlət Proqramı 
uğurla icra olunur

Xatırladaq ki, bu istiqamətdə 2004-cü ilin fevralından 
etibarən həyata keçirilən üç Dövlət Proqramı uğurlu nəticələrlə 
yadda qalmışdır. Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iq-
tisadi inkişafını nəzərdə tutan üçüncü Dövlət Proqramı isə 
daha yaddaqalan göstəricilərlə zəngin olmuşdur. Ona görə də, 
mütəxəssislər əmindirlər ki, artıq bir ili geridə qalmış dördüncü 
Dövlət Proqramının icrası da regionlardakı inkişaf tendensiyası-
nın sürətləndirilməsinə stimul olacaq. 

Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, bu istiqamətli birinci proq-
ramın qəbul edilməsi tarixi hadisə idi. Sonradan həyat da bunu 
əyani şəkildə göstərdi. 2004-cü ilin əvvəllərində qəbul edilmiş 
həmin proqram, demək olar ki, Azərbaycan regionlarında dönüş 
yaratmışdır. Azərbaycan regionlarının sürətli inkişafı məhz birin-
ci proqramın icrası ilə bağlı idi.

Ümumiyyətlə, regionlarımız 2003-cü ilin payızından bəri 
böyük və şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. Bu illərdə ölkəmiz 
bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atmışdır. Azərbaycanın 
beynəlxalq nüfuzu artmış, ölkəmizdə aparılan siyasi-iqtisadi is-
lahatlar dünya birliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Artıq 
ölkəmiz bütün beynəlxalq mötəbər qurumların reytinqlərində 
qabaqcıl yerlərdədir. Ölkəmizdə təhlükəsizlik, sabitlik təmin 
edilir. Sabitliyin mənbəyi isə Azərbaycan xalqının iradəsidir, 
xalq-iqtidar birliyidir.

Təbii ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-
cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda da regionları-
mızın inkişafı üçün son bir ildə atılan addımlar və qarşıda duran 
vəzifələr müzakirə edilmişdir.

Tədbirdə geniş nitqlə çıxış edən dövlət başçımız demişdir 
ki, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik Azərbaycan xalqının iradəsi 
ilə təmin edilir: “Bizim apardığımız siyasət xalq tərəfindən 
dəstəklənir. Siyasət konkret işlərlə ölçülür. Bizim siyasətimizin 
təməlində konkret işlər, real inkişaf, söz yox, əməl dayanır və 
verilən hər bir söz həyatda öz əksini tapır. Ona görə də xalq 
tərəfindən bizə göstərilən etimad yüksək səviyyədədir və sabitli-
yin, əmin-amanlığın əsas şərtləri məhz budur”.

Seyfəddin ƏLİYEV,  
YAP Masallı rayon təşkilatının sədri 

Azərbaycanın dövlət və hökumət 
rəsmiləri yenə də bir araya gələrək, ölkə 
regionlarının inkişafını, nəzərdə tutulan 

layihələrin icra vəziyyətini müzakirə etdilər. 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının  2019-
2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına 
həsr olunan konfrans, sözün həqiqi mənasında, 
tərəqqiyə doğru gedən yoldakı nailiyyətlərin və 
qarşıda duran vəzifələrin müzakirə meydanına 
çevrilmişdi. Həm Prezident İlham Əliyevin 
nitqində, həm də çıxışlarda səsləndirilən faktlar 
və rəqəmlər bölgələrimizin real uğurunun   
“dəlil-sübutu” idi. 


