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Əvvəla, onu qeyd edim 
ki, müxalifətin Azərbaycan 
hakimiyyətinin Xalq Cümhuriyyətinə 
münasibətinə verdiyi qiymət əsassız 
və əsassız olduğu qədər də qeyri-ob-
yektivdir. Azərbaycan Respublika-
sının özünü Xalq Cümhuriyyətinin 
varisi sayması, Cümhuriyyətin elan 
olunduğu 28 mayın dövlət bayramı 
kimi qeyd edilməsi müxalifətin itti-
hamlarının qərəzli və siyasi cəhətdən 
motivləndiyini sübuta yetirən ən adi 
həqiqətlərdir. Hakimiyyətin həyata 
keçirdiyi siyasətdə Cümhuriyyət 
qurucularının amalı olan dövlət 
müstəqilliyi ideyasının başlıca və 
həlledici komponent kimi iştirak 
etməsi onların xatirəsinə və irsinə 
sönməz hörmət və ehtiramın bariz 
ifadəsi sayılmalıdır. Bu mənada mən 
bəzi müxalifətçilərin Azərbaycan 
hakimiyyətini Cümhuriyyətin qurucu-
larına və onların ideyalarına yetərincə 
hörmət göstərməməkdə suçlamasını 
qeyri-obyektivliyin və qərəzliyin 
yüksək ifadəsi kimi qiymətləndirirəm.

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycan tarixində rolu 
məsələsinə müxalifətin yenidən 
diqqət ayırması və ənənəsinə uyğun 
olaraq onu təhrif etməyə çalışması 
ayrıca təhlil mövzusudur. Müxalifətin 
Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə 
münasibətində xüsusi bir qısqanc-
lığın olması heç kimə sirr deyil. 
Liderləri də daxil olmaqla onların 
edə bilmədiklərini Heydər Əliyevin 
həyata keçirməsi və nəticə etibarilə 
Azərbaycanın müasir tarixinin 
hamılıqla qəbul edilən müəllifinə 
çevrilməsi onları rahat buraxmır. Mən 
buna uğursuzluq sindromunun yarat-
dığı qısqanclıq kimi baxıram. Ancaq 
etiraf olunmalıdır ki, bu xüsusda 
günahkar axtarılacaqsa, onu uğursuz-
ların arasında tapmaq mümkündür. 

Heydər Əliyevin tarixdəki rolunu 
saxtalaşdırmaq cəhdlərində indi tarix-
çi Cəmil Həsənli xüsusi canfəşanlıq 
göstərir. Mən onun vaxtilə yazdığı ki-
tablarda Heydər Əliyev haqqında çox 
yüksək fikirlərin əks olunduğunu bir 
kənara qoyuram. Bu, necə deyərlər, 
mənəviyyat məsələsi, şəxsiyyətin 
özü-özünü inkar etməsidir. Buna 
baxmayaraq, ciddi tarix tədqiqatçısı 
olduğunu şübhə altına almadığım 
birisinin Heydər Əliyevin az qala, 
obrazlı şəkildə desək, SSRİ-də doğul-
duğunu və yaşamasını onun günahı 
kimi təqdim etməyə çalışması tarixin 
siyasətə qurban verilməsinin nə qədər 
arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxar-
dığına acı nümunədir.

Azərbaycan ikiillik fasilə ilə 
1813-cü ildən 1991-ci ilə qədər 
Rusiyanın və SSRİ-nin tərkibində 
olub. Təxminən 170 il ərzində 
Azərbaycanın indiki əhalisinin 
əhəmiyyətli bir hissəsi də daxil 
olmaqla 6 nəsli həmin dövlətlərdə 
yaşayıb. Onların içərisində ziyalılar 
da yetişib, az sayda olsa da, dövlət 
xadimləri də. Nə həmin dövrdə 
yaşamaq, nə də müxtəlif sahələrdə, 
o cümlədən dövlət idarəçiliyində 
xidmətlər göstərmək onları milli 
köklərdən və ruhdan məhrum etməyib 

və edə bilməzdi. Haqqında söhbət 
açdığımız tarixi şəraitdə, daha dəqiq 
ifadə etsək SSRİ dövründə yetişmiş 
ən böyük şəxsiyyət və dövlət xadimi 
məhz Heydər Əliyev olmuşdur.

Müxalifətin məntiqinə görə, SSRİ 
dövründə müxtəlif sahələrdə çalı-
şanlar sovet ideologiyasına xidmət 
etdiklərindən milli ruhlu insanlar ola 
bilməzlər. Bu məntiqlə yanaşsaq, 
Üzeyir Hacıbəyli, Qara Qarayev, 
Fikrət Əmirov, Niyazi və digər 
korifeylər də həmin kateqoriyaya aid 
edilməlidir. Deməli sovet dönəmində 
heç kim idarəçilikdə çalışmamalı, 
elm, mədəniyyət, incəsənətlə məşğul 
olmamalı idi ki, indiki müxalifət 
onları qeyri-milli olmaqda suçlaya 
bilməsin. Bəs alternativ nə olmalı idi? 
Bu cür yanaşmanın nə qədər bəsit 
təfəkkürün məhsulu olduğunu sübut 
etməyə ehtiyac duymuram. 

Qeyd edildiyi kimi, sovet 
hakimiyyəti illərində yetişmiş ən 
parlaq azərbaycanlı dövlət xadi-
mi və siyasi xadim Heydər Əliyev 
olub. Lakin bu, ona dərin milli ruha 
malik olmasına, o dövrün imkanları 
daxilində öz xalqına ləyaqətlə və 
böyük fayda ilə xidmət göstərməsinə 
mane ola bilməzdi və bilmədi. Sovet 
dövründə yüksək dövlət vəzifələrində 

çalışmasına görə onun Azərbaycan 
tarixində rolunu təhrif etməyə 
çalışan müxalifətin bütün cəhdlərinə 
baxmayaraq, xalqın tarixində elə o 
dövrdə buraxdığı dərin izlər indidə 
xatırlanır və qiymətləndirilir. Sovet 
dövründə Azərbaycanda iqtisadiyya-
tın, sənayenin, kənd təsərrüfatının, 
elmin, təhsilin, mədəniyyətin sürətli 
inkişafı Heydər Əliyevin respubli-
kaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci 
illərə təsadüf edir. Bakının, Gəncənin, 
Sumqayıtın, digər şəhər və kəndlərin 
simasının kökündən dəyişməsi, 
əhalinin əksəriyyətini təşkil edən kənd 
yerlərində yaşayanların məişətinin və 
həyat tərzinin bütünlüklə yeniləşməsi 
və müasirləşməsi Heydər Əliyevin adı 
ilə bağlı idi. Onun şəxsi təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanda o dövr üçün ən müasir 
onlarla zavod, sənaye müəssisəsi, 
universitet, səhiyyə və mədəniyyət 
mərkəzi, hərbi məktəb yaradıldı, hər il 
yüzlərlə azərbaycanlı gənc SSRİ-nin 
ən qabaqcıl ali təhsil ocaqlarında təhsil 
almağa göndərilirdi. Sadalananların 
hər biri Azərbaycana, Azərbaycan 
xalqına xidmətin ayrı-ayrı nümunələri 
kimi xatirələrdə yaşayır. Azərbaycanın 
elm, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərinə o dövr üçün şöhrətin və 
yaradıcılıq uğurlarının etirafının ən 

yüksək pilləsi hesab edilən adların və 
mükafatların verilməsi xalqın və onun 
tarixinin, mədəniyyətinin ən yaxşı 
təbliği sayılırdı. Heydər Əliyevin 
sovet dövrü fəaliyyətində yetərincə 
sırf milli komponentin (əlbəttə, 
mövcud şərtlər daxilində) özünü 
büruzə verdiyinə aid nümunələr də 
kifayət qədərdir. Azərbaycanın dövlət 
idarəçiliyi sahəsində milli kadrların 
kəmiyyət baxımından kəskin şəkildə 
artması onun dövründən etibarən 
müşayiət olunmağa başladı. Yaxud 
bir sıra inzibati ərazi vahidlərinin 
adlarının dəyişdirilməsi, Gəncə adının 
qaytarılması istiqamətində ilk addı-
mın atılması (o zamankı Kirovabad 
şəhərində iki rayon yaradılaraq birinin 
Gəncə adlandırılması), Bakıda inşa 
edilən möhtəşəm saraya “Gülüstan” 
adının verilməsi və s. Heydər Əliyevin 
milli ruhlu dövlət xadimi olmasını 
sübuta yetirən digər faktlardır. Stalin 
repressiyasının qurbanı olmuş Hüseyn 
Cavidin nəşinin Sibirdən Azərbaycana 
gətirilməsi, başqa bir repressiya 
qurbanı Mikayıl Müşfiqə Bakıda 
abidə ucaldılması və digər çoxsaylı 
milli ruhlu qərarların qəbul edilməsini 
də nəzərə alsaq, müxalifətin Heydər 
Əliyevin tarixi xidmətlərinin milli 
köklərdən qoparmaq cəhdlərinin nə 

dərəcədə saxta iddialara əsaslandığını 
və ziyanlı xarakter daşıdığını dərk 
etmək çətin deyil.

Heydər Əliyev böyük dövlət 
xadimi və dahi siyasətçi idi. So-
vet rejiminin məlum qaydaları və 
şərtləri daxilində mənsub olduğu 
xalqa ləyaqətlə xidmət etməyin 
və fayda verməyin yollarını aydın 
dərk edirdi. Onu sovet idarəçiliyinə 
xas olan ideoloji qaydalara əməl 
etdiyinə görə tənqid etmək cəhdləri 
qədər tarixdə şəxsiyyətin roluna 
mənasız, hər cür məntiqdən və 
rasionallıqdan məhrum yanaşma 
təsəvvür etmirəm. Düşünürəm ki, bu 
məntiqdən məhrum olan tənqidlərin 
müəllifi Cəmil Həsənli Bakı Dövlət 
Universitetində çalışarkən özünün 
buraxdığı ciddi səhvlər nəticəsində 
yaranmış problemlə üzləşəndə Leni-
nin mavzoleyinə şikayət məktubları 
göndərdiyini, Əli Kərimli isə hərbi 
xidmətdən qayıdıb BDU-da təhsil 
alarkən, qrupda ən yaşlı tələbə kimi 
tələbə komsomol komitəsinin katibi 
seçildiyini unutmayıb. Bu, onlara 
özlərini milli ruhlu insanlar kimi 
təqdim etməyə mane olmursa, onda 
niyə sovet cəmiyyətində yaşamış 
və işləmiş digər insanlara başqa 
münasibət sərgilənməlidir. Əvvəldə 
qeyd etdim, haqqında söhbət açdı-
ğımız müxalifət nümayəndələrində 
onların liderlərinin və özlərinin edə 
bilmədiyini böyük məharətlə etmək 
qabiliyyətinə görə Heydər Əliyevə 
dərin qısqanclıq kompleksi yaranıb. 
1992-ci ildə tale AXCP-Müsavat 
təmsilçilərinə hakimiyyət bəxş edərək 
onlara müstəqilliyi qorumaq, müstəqil 
dövləti qurmaq şansı verdi. Lakin on-
lar bu şansdan istifadə edə bilmədilər. 
Çünki onlarda Heydər Əliyevdə olan 
zəka, iradə, qətiyyət, dövlətçilik 
təcrübəsi, bir də ki, hər bir dövlət 
xadiminə çox lazım olan millət sevgisi 
çatmırdı. Cəmi bir ilin içərisində 
iflasa uğradılar, dövləti müflis etdilər, 
ölkəni parçalanmaq həddinə gətirdilər. 
Nəticəsi məlumdur: xalq yarıtmaz 
hakimiyyət kimi onları devirdi və 
acınacaqlı hala düşmüş Azərbaycanı 
xilas etmək naminə Heydər Əliyevi 
hakimiyyətə dəvət etdi.

İndi Heydər Əliyevin tarixi 
rolunu böhtanlar və yalanlarla təhrif 
edənlərdən soruşmaq lazımdır: xalq 
niyə taleyinin ən ağır günündə məhz 
Heydər Əliyevə üz tutdu, hakimiyyətə 
dəvət etdi?! Bu sualın yeganə cavabı 
var. Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi 
o dərəcədə milli ruhlu, vətənsevər 
dövlət xadimi kimi tanıyır və qəbul 
edirdi ki, ən ağır günlərdə taleyini 
yalnız ona etibar edə bilərdi. Çün-
ki bilirdi ki, Heydər Əliyev həyatı 
bahasına olsa da, Azərbaycanı dardan 
xilas edəcək. Və yanılmadı. Uğursuz 
siyasətçilər bunu Heydər Əliyevə ba-
ğışlaya bilmirlər. Onun şəxsiyyətinin 
əzəməti və tarixi xidmətlərinin 
böyüklüyü qarşısında cılız və əlacsız 
olduqları daha qabarıq görünür.

Başqa bir həqiqət də var ki, onu 
da xatırlamaq yerinə düşər. Əgər 
Heydər Əliyev haqqında indiki azsaylı 
böhtançıların söylədikləri doğru idisə, 
niyə onların da vəzifələr tutduğu 
hökumət 1993-cü ildə Heydər Əliyevi 

hakimiyyətə dəvət etdi, arxasınca 
prezident təyyarəsini göndərdi?! 
Kimə və nəyə inanaq – 1993-cü 
ildə indiki müxalifətçilərin vəzifə 
tutduğu hökumətin rəhbərlərinin 
Heydər Əliyevin zəkasını, gücünü, 
əzəmətini və təbii ki, milli ruhunu 
qiymətləndirərək dağılmaqda olan 
Azərbaycanı və əlbəttə ki, özlərini xi-
las etmək üçün paytaxta dəvət etməsi 
kimi tarixi fakta, yoxsa illər keçəndən 
sonra Heydər Əliyev ruhunun əzəməti 
qarşısında acizlik kompleksi yaşayan 
bir neçə müxalifət nümayəndəsinin 
məntiqdən və rasionallıqdan məhrum 
böhtanlarına?

Faktları inkar etmək heç kimə 
müyəssər olmayıb. Deyilənlər 
kontekstində iki tarixi faktı yada 
salmaq istəyirəm: birincisi, qalıqları 
bu gün Heydər Əliyevlə əlaqədar 
böhtan uyduran AXCP-Müsavat 
hakimiyyətinin cəmi bir il iqtidarda 
olmasıdır. İkinci fakt isə Heydər 
Əliyevin 10 il davam edən Prezi-
dentliyidir. Birincilərin 13 aylıq 
hakimiyyəti xaos, anarxiya, total 
böhran və vətəndaş müharibəsi ilə, 
Heydər Əliyevin hakimiyyəti isə 
birincilərin qoyub getdiyi ağır mirasın 
aradan qaldırılması, sabitlik və əmin-
amanlığın bərqərar olması, siyasi və 
iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi 
və müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurulması, “Əsrin müqaviləsi” adını 
almış neft sazişinin imzalanması və s. 
möhtəşəm inkişaf və dəyişikliklərlə 
tarixə düşüb. Bu inkişaf indi də davam 
edir, Heydər Əliyev ideyaları yaşayır 
və Azərbaycan xalqına xidmət edir. 
Müasir, qüdrətli, güclü Azərbaycan 
Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi 
və təcəssümüdür. Qeyd edilən həmin 
faktların əks etdirdiyi tarixi həqiqətləri 
təhrif etmək üçün kimlərsə cəhdlər 
edə bilər, lakin nəticəsiz qalacaq. 
Müqayisə edilən tarixi dövrlər 
və dövrün liderləri bir-birindən o 
dərəcədə fərqlənir ki, istənilən təhrif 
və ya saxtakarlıq nəyisə dəyişdirmək 
gücündə deyil.

Ayrı-ayrı vaxtlarda Heydər 
Əliyevə qarşı çox haqsızlıqlar edilib. 
Lakin zaman hər şeyi öz yerinə 
qoyub. Heydər Əliyev isə həmişə 
haqqın və ədalətin yanında olub. Ona 
görə də, Heydər Əliyev elə möhtəşəm 
tarixdir ki, onu dəyişdirmək imkan 
xaricindədir. 1993-cü ilin fevral 
ayında Heydər Əliyev Naxçıvandan 
Bakıya gəlmişdi. Yeni Azərbaycan 
Partiyasının üzvləri ilə görüşdə işti-
rakçılardan biri çıxışında o zamankı 
prezident Əbülfəz Elçibəyin şəxsiyyəti 
haqqında kəskin ifadələr işlətdi. 
Heydər Əliyev dərhal onu dayandı-
rıb, “Əbülfəz Elçibəy Azərbaycanın 
prezidentidir. Sənə də, digərlərinə də 
dövlətimizin başçısının şəxsiyyəti 
haqqında kəskin ifadələr işlətməyi 
məsləhət görmürəm. Biz onun 
yeritdiyi siyasəti tənqid edirik, lakin 
şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq 
lazımdır” dedi. Bu epizod Heydər 
Əliyevin həm insan, həm siyasətçi, 
həm də dövlət xadimi kimi böyük-
lüyünü təsdiq edən yüzlərlə faktlar-
dan yalnız biridir. Ona görə Heydər 
Əliyev unudulmur və unudulmaya-
caq.

Azərbaycan dövlətinin 
məcburi köçkünlərin dövlət 
qayğısı ilə əhatə olunması, sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində yürütdüyü 
siyasəti uğurla davam etdirilir: 
Hətta bəşəriyyətin başı üzərini 
almış koronavirus pandemiyasının 
tüğyan etdiyi bir vaxtda da sosial 
proqramların icrası diqqətdən 
kənarda qalmır. Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə əsası qoyulmuş 
və Müstəqillik Günündə “Qobu 
Park-3” yaşayış kompleksinin 
açılışında da belə bir xeyirxah, 
humanist addımın şahidi olduq. 
Buna qədər isə həmin ərazidə 
Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 
daha iki yaşayış məntəqəsi –“Qobu 
Park-1” və “Qobu Park-2” yaşayış 
kompleksləri məcburi köçkünlərin 
ixtiyarına verilmişdir. 2012-ci ildə 
tikilmiş təməl daşı qoyulan “Qobu 
Park -1”də 1026 ailə, 2019-cu 
ildə tikilmiş “Qobu Park -2”də 
1300 ailə məskunlaşıb. “Qobu 
Park-3” yaşayış kompleksində 
isə 1336 məcburi köçkün ailəsi 
yerləşdiriləcək. 

Bu, məcburi köçkünlər 
üçün salınmış 111-ci qəsəbədir. 
Ümumiyyətlə, məcburi 
köçkünlərin mənzil-məişət 
probleminin, habelə məşğullunun 
təmin olunması Mehriban xanımın 
daim diqqət mərkəzində saxladığı 
prioritet vəzifələrdən biri olub. 
Mehriban xanım Əliyevanın 
Birinci vitse-prezident kimi ilk 
müşavirəni məcburi köçkünlərin 
sosial problemlərinə həsr etməsi 
onun yurd-yuvasını itirmiş 
vətəndaşlarımıza olan diqqətindən 
və həssas münasibətindən xəbər 
verir. Birinci xanım həmin 
müşavirədəki çıxışında dedi: “Biz 
hamımız əminik ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi öz ədalətli həllini 
tapacaq. Ölkəmizin ərazi bütövlü-
yü bərpa olunacaq, bütün məcburi 
köçkünlər və qaçqınlar öz doğma 

yurdlarına qayıdacaqlar. Bu gün 
onları yerləşdirmək üçün tikilən 
binalar, salınan qəsəbələr, alınan 
mənzillər onların müvəqqəti ünva-
nıdır. Reallıqlar bundan ibarətdir. 
Bu gün bizim məqsədimiz bu 
insanları normal yaşayış yeri və 
işlə təmin etməkdir”.

Xeyirxahlıq missiyası 
Mehriban xanımın həyat devizidir. 
Beynəlxalq ictimaiyyətə də 
bəllidir ki, Birinci vitse-prezident 
hələ Heydər Əliyev Fonduna 
rəhbərlik etdiyi illərdə və 
deputatlıq fəaliyyəti dövründə 
də ölkə həyatının elə bir sahəsi 
olmayıb ki, oradakı problemli 
məsələlər diqqətindən kənarda 
qalsın. Ölkədən kənarda da bu 
xeyirxah missiya özünü bir çox 
sahələrdə büruzə verib. Mehriban 
xanımın rəhbərliyi ilə həyata 
keçirilən layihələr, əsasən, təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət və sosial 
sferaları, ekologiya, idman və 

sair sahələri əhatə edir. Bütün 
imkan və bacarığını insanların 
rifahı naminə humanitar 
proqramların reallaşdırılmasına, 
Azərbaycanın dünyada sivil ölkə 
kimi tanınmasına yönəldən Birinci 
vitse-prezident köməyə ehtiyacı 
olan insanlara hər an yardım 
etməyə hazır olub və bu gün də 
hazırdır. Təsadüfi deyildir ki, 
məhz birinci xanımın təşəbbüsü 
ilə Azərbaycan mədəniyyətlər və 
sivilizisayilararası diaoq məkanına 
çevrilib. Qarşıya qoyulan növbəti 
prioritet vəzifə isə qaçqın və 
məcburi köçkünlərin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
məşğulluğunun təmin olunmasıdır. 
Son illər həyata keçirilən tədbirlər, 
yeni yaşayış komplekslərinin 
tikilməsi, hər cür infrastruktura 
malik qəsəbələrin salınması bunun 
əyani sübutudur. “Qobu Park-3” 
yaşayış kompleksi buna növbəti 
nümunədir. 

Yeni yaşayış kompleksində, 
həmçinin “Xarı bülbül” xalçaçılıq 
və naxış emalatxanası da istifadəyə 
verilib. Bu da məcburi köçkünlərin 
məşğuliyyətinin təmin olunmasın-
da mühüm rol oynayacaq. Məcburi 
köçkünlərin məskunlaşdığı ərazidə 
belə bir müəssisənin fəaliyyət 
göstərməsi yüksək dəyərə ma-
ikdir. İlk dəfə həyata keçirilən 
bu layihənin məqsədi məcburi 
köçkünlərin məşğulluğunun 
artırılması, sosial rifahının daha 
da yaxşılaşdırılmasıdır. Sevindi-
rirci haldır ki, burada həm xalça 
toxumağın sirləri öyrədiləcək, həm 
də istehsal prosesi təmin ediləcək. 
Layihə çərçivəsində xalçaların 
satışı da reallaşdırılacaqdır.

Göründüyü kimi, isti ocaqla-
rından didərgin salınmış soy-
daşlarımızın problemləri ardıcıl 
şəkildə öz həllini tapmaqdadır. 
Hətta ikili standartlar mərəzindən 
əl çəkə bilməyən bəzi beynəlxalq 
təşkilatların erməni vandalizminə 
laqeyd münasibəti də Azərbaycanı 
tutduğu yoldan döndərə bilməz. 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva da çıxışlarının birində bu 
faktı cəsarətlə vurğulayıb: “Niyə 
Azərbaycanın bir milyon qaçqın və 
məcburi köçkünün ən əsas hüququ 
– öz doğma torpağında, öz evində 
yaşamaq hüququ pozulub? Niyə bu 
təşkilatlar bu insanların hüquq-
larının bərpası üçün heç bir səy 
göstərmirlər? Niyə dünya media-
sının səhifələrində, saytlarında bu 
barədə məqalələr dərc etdirmirlər? 
Niyə dünya ictimaiyyətinə dolğun 
və doğru informasiya çatdırmırlar? 
Niyə işğalçı ölkəyə qarşı lazımi 
təzyiqlər göstərilmir? Bütün bu 
sualların cavablarını biz bilirik 
və hamı bilməlidir ki, əsas səbəb 
Azərbaycanın gücü, Azərbaycanın 
möhkəmlənməsi, Azərbaycanın 
müstəqilliyi və Azərbaycanın 
müstəqil siyasətidir”.

Aqiyə NAXÇIVANLI,  
Milli Məclisin deputatı, siyasi 

elmlər doktoru, professor

Pandemiya şəraitində iqtisadiyyata  
maliyyə dəstəyi davam edir

Bugünədək təsdiqlənən 
müraciətlər üzrə maliyyə 
dəstəyinin həcmi 94,73 
milyon manat, o cümlədən 
2-ci mərhələ üzrə ödənilməsi 
nəzərdə tutulan vəsaitin 
həcmi (50 faiz) 47,36 milyon 
manat təşkil edib. Mayın 
31-nə Maliyyə Nazirliyinin 
Dövlət Xəzinədarlıq Agent-
liyi tərəfindən 23 min 131 
vergiödəyicisinə 201 min 
250 nəfər muzdlu işçinin 
əməkhaqqı üzrə 77,54 milyon 
manat vəsaitin köçürülməsi 
təmin olunub.

Fərdi (mikro) sahib-
karlara maliyyə dəstəyinin 
göstərilməsi proqramı 
çərçivəsində 112 min 
565 vergiödəyicisindən 
müraciət daxil olub, 105 
min 173 müraciət araşdırı-
laraq təsdiqlənib və maliyyə 
dəstəyinin bank hesablarına 
köçürülməsi üçün Maliyyə 
Nazirliyinə təqdim edilib. 
Təsdiqlənən müraciətlər 
üzrə maliyyə dəstəyinin 
həcmi 60,2 milyon manat 
müəyyənləşdirilib. Mayın 

31-nə Maliyyə Nazirliyinin 
Dövlət Xəzinədarlıq Agent-
liyi tərəfindən 57,71 milyon 
manat vəsaitin 99 min 603 
fərdi (mikro) sahibkarın bank 
hesabına köçürülməsi təmin 
edilib.

Qeyd edək ki, maliyyə 
dəstəyi proqramı çərçivəsində 
müraciətlərin nəticəsi və 
vəsaitin bank hesabına 
köçürülməsi barədə bil-
diriş vergiödəyicilərinin 
İnternet Vergi İdarəsindəki 
(www.e-taxes.gov.az) elekt-
ron kabinetlərinə və SMS 
şəklində mobil telefonlarına 
göndərilir. 

Bu dövrdə aqrar sek-
tora da maliyyə dəstəyinin 
göstərilməsi diqqət 
mərkəzində saxlanılıb. Belə 
ki, cari il iyunun 1-dək 512 
fermerə 5,2 milyon manat 
kənd təsərrüfatı təyinatlı 
güzəştli mikrokredit verilib.

Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyinin məlumatına görə, bu 
vəsaitin 4,5 milyon manatı 
heyvandarlıq, 335 min manatı 
əkinçilik, 208 min manatı 

bağçılıq, 102 min manatı isə 
arıçılıq və digər ailə kəndli-
fermer təsərrüfatlarının qurul-
masına və inkişafına ayrılıb.

Mikrokreditlərin 
verilməsinə bu il may 
ayının 23-dən başlanıb. 
Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin 8 aprel 
2020-ci il tarixli fərmanları 
ilə Kənd Təsərrüfatı Nazir-
liyi yanında Aqrar Kredit 
və İnkişaf Agentliyinin 
(AKİA) Əsasnaməsində 
və “Azərbaycan Respub-
likasının Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Aqrar 
Kredit və İnkişaf Agentli-
yinin vəsaitindən istifadə 
Qaydası”nda dəyişikliklərin 
edilməsi, daha sonra isə ölkə 
başçısının “Koronavirus pan-
demiyası şəraitində və son-
rakı dövrdə kənd təsərrüfatı 
məhsulları istehsalçılarının 
mikrokreditlərlə təminatının 
yaxşılaşdırılması üçün vəsait 
ayrılması haqqında” imzala-
dığı sərəncamla AKİA-ya 30 
milyon manat vəsaitin ayrıl-
ması aqrar mikrokreditlərin 
verilməsi üçün hüquqi baza 
yaradıb və portfel formalaş-
dırıb. Bu portfelə ölkənin ən 

böyük holdinqlərindən olan 
“Paşa Holding” MMC 5 mil-
yon manat vəsait əlavə edib.

Ötən yarım ay ərzində 
512 fermerə 5,2 mil-
yon manat mikrokreditin 
verilməsi, orta çekin 10 min 
manat ətrafında olması bir 

ildən də az zaman ərzində 
mövcud portfeldən 3500-
dən çox fermerin faydala-
nacağını söyləməyə əsas 
verir. Mikrokreditləri çıxmaq 
şərtilə 2018-ci ildən bu il 
iyunun 1-dək cəmi 885 kənd 
təsərrüfatı məhsulu isteh-
salçısına güzəştli nağd pul 
krediti verilib. Bu göstərici 
mikrokredit mexanizmi-
nin daha geniş istehsalçı 
kütləsini əhatə etməklə kənd 
təsərrüfatının inkişafında 
xidmət edəcəyini və daha çox 
kəndli fermer ailəsinin bu 
dövlət dəstəyindən faydalana-
cağını təsdiqləyir.

Qeyd edək ki, aqrar 
mikrokreditlər 15 min 
manatadək məbləğdə, illik 12 
faiz olmaq şərtilə, təminatsız 
və 3 ilədək müddətdə verilir.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev unudulmur və 
UNUDULMAYACAQ

Azərbaycanın son 102 illik ta-
rixi müxalifətin təşəbbüsü ilə 
ekspert qrupları səviyyəsində 
yenidən müzakirə mövzu-

suna çevrilib. Belə bir müzakirənin 
açılmasını adi elmi diskussiya saymaq 
olardı. Lakin diskussiyaların xalis 
siyasi və ideoloji yönümü ona adi elmi 
müzakirə kontekstindən yanaşılmasını 
qeyri-mümkün edir. Müxalifətin məlum 
kəsimi yenə də ənənəsinə uyğun ola-
raq müstəqillik tarixini öz inhisarına 
almaq və buradan çıxış edərək möv-
cud hakimiyyətin və onun qurucusu 
Heydər Əliyevin tarixdəki rolunu təhrif 
etmək yolunu seçməklə diqqəti özünə 
cəlb etməyə çalışır. AZƏRTAC xəbər 
verir ki, bu fikirlər Baş Nazirin müavi-
ni, YAP Sədrinin müavini – icra katibi 
Əli Əhmədovun özünün “Facebook” 
səhifəsində paylaşdığı “Heydər Əliyevin 
tarixdə rolunu təhrif etmək istəyənlərə” 
sərlövhəli məqaləsində yer alıb.
Məqaləni təqdim edirik.

Azərbaycanda həyata keçirilən 
sosial siyasət, insanların  həyat 
səviyyəsinin  daha da yaxşılaşdırılması 
doğma torpaqlarından didərgin 
salınmış  qaçqın və məcburi 
köçkünlərin timsalında da özünü 
aydın büruzə verir. Ölkə Prezidenti 
cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın  
bu qəbildən olan insanlara xüsusi diqqət və qayğısının  
müsbət nəticəsini ata-baba yurdlarından didərgin salınmış 
hər bir soydaşımız gündəlik həyatında açıq şəkildə hiss 
edir. Bu istiqamətdə reallaşdırılan dövlət siyasəti, müvafiq 
proqramların uğurla icrası göz önündədir.

Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından 
zərərçəkən sahibkarlara dövlətin maliyyə dəstəyinin 
göstərilməsi davam edir. İqtisadiyyat Nazirliyi-
nin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, 
Azərbaycan Prezidentinin 2020-ci il 19 mart 
tarixli sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı 
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən Tədbirlər 
Planına əsasən, indiyədək nazirliyə muzdlu işçilərin 
əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi 
çərçivəsində 257 min 522 işçini əhatə edən 28 min 
56 vergiödəyicisi tərəfindən müraciət olunub.

Heç bir qüvvə sosial 
layihələrin icrasını 
dayandıra bilməz


