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O böyük dahini unutmaq olarmı?!

Ulu öndər Heydər Əliyevlə hər görüşüm ömrümün ən unudulmaz 
anlarına çevrilib. İndi həzin xatirəyə çevrilmiş bu təmaslar həyat yo-
luma işıq saçır, yaşantılarımı daha da mənalandırır. Heydər Əliyevlə 
ilk tanışlığım 1968-ci ildə maestro Niyazinin evində olub. O zaman 
Portuqaliyadan–laureatı olduğum Lissabon Beynəlxalq Pianoçu-
lar Müsabiqəsindən təzəcə qayıtmışdım. Heydər Əliyev Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri 
vəzifəsində çalışırdı. Bu görüşümüzdə ulu öndər məni təbrik etdi və 
dedi ki, Azərbaycan mədəniyyətinin gələcək inkişafı sizin kimi istedad-
lı gənclərdən asılıdır.

Dahi şəxsiyyət 1969-cu il iyulun 
14-də keçirilmiş Azərbaycan KP MK-
nın plenumunda birinci katibi seçil-
di. Bu vəzifənin icrasına başladığı 
dövrdən mədəniyyətin, incəsənətin 
inkişafı ilə bağlı müasir düşüncə 
məhsulu olan əsərlərin yaradılması 
üçün mümkün olan hər şeyi etməsi 
biz yaradıcı insanlar üçün yeni 
üfüqlər açırdı. Ulu öndərin musiqiyə, 
kinoya, teatra xüsusi məhəbbəti 
var idi. Məhz bu səbəbdən Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə hər ayın so-
nuncu cümə günü Filarmoniyanın 
binasında biz maestro Niyazinin 
rəhbərliyi ilə simfonik konsertlər 
təşkil edirdik. Moskvadan tanınmış 
musiqiçilər gəlirdi, partiya-sovet 
işçiləri və məmurlar üçün xüsusi ma-
arifçiilik xarakteri daşıyan konsertlər 
təşkil olunurdu. Həmin dövrdə 

SSRİ-də belə bir nümunə yox 
idi.

Sovet dövründə ciddi senzura 
şəraitində Heydər Əliyev milli kinema-
toqrafçıların normalar çərçivəsində 
yaradıcılıq sərbəstliyini təmin edir və 
onların fikir azadlığına imkan yaradır-
dı. Xatırlayıram, həmin dövrdə bütün 
ssenarilər Moskvada təsdiq edildiyi 
üçün Xalq artistləri Eldar Quliyevin, 
Rüstəm İbrahimbəyovun filmləri bəzi 
maneələrlə qarşılaşmışdı. Qərara 
görə Rüstəmin və Eldarın filmlərində 
sovet xarakterinə yad ünsürlərin, 
ideoloji sapıntıların olduğu bildirilir-
di. Heydər Əliyev onları qətiyyətlə 
müdafiə etdi, hətta, məşhur “İstintaq” 
filmi SSRİ Dövlət mükafatına layiq gö-
rüldü. 

Ulu öndər beynəlxalq arenada 
Azərbaycanı tanıda biləcək istedad-

lı, gənc yaradıcı insanları da daim 
dəstəkləyirdi. Müslüm Maqoma-
yev, Fidan və Xuraman Qasımova-
lar, eləcə də mən daim onun diqqəti 
mərkəzində idik. Biz dəfələrlə müka-
fatlandırıldıq, fəxri adlarla təltif olun-
duq. Hələ 24 yaşımda olarkən Heydər 
Əliyev tərəfindən mənə Əməkdar ar-
tist fəxri adı verildi. Bu, qəlbi yaradı-
cılıq eşqi ilə çağlayan bir gənc üçün 
unudulmaz hadisə idi. 

Biz Heydər Əliyevi öncə 
millətimizə, xalqımıza olan hədsiz 
məhəbbətinə görə sevmiş və 
dəstəkləmişik. 1993-cü il oktyab-
rın 3-də ümumxalq səsverməsi 
nəticəsində Heydər Əliyev yekdilliklə 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçildi. Bu, böyük bir qayı-
dış idi. Baş verən qanlı hadisələrdən 
sonra millət onu gözləyirdi. 
Azərbaycan çox çətin günlərini ya-
şayırdı. Dağlıq Qarabağda yaranmış 
kəskin münaqişəli vəziyyət, uğursuz 
hərbi əməliyyatlar, Şuşanın və Laçı-
nın işğal edilməsi ölkədə xaos yarat-
mışdı. Belə bir vəziyyətdə mədəniyyət 
xadimlərimizin bəziləri xarici ölkələrə, 
əsasən Türkiyəyə getmişdilər. Heydər 
Əliyev prezident kimi hakimiyyətə 
gəldi və biz anladıq ki, o, bu torpaqlar-
da ümidin ünvanı, milli qurtuluşun tim-
salıdır. Tarixi qayıdış hər sahədə oldu-
ğu kimi, mədəniyyətin də tərəqqisinə 

səbəb oldu. Dahi şəxsiyyətin diqqət 
və qayğısı nəticəsində Azərbaycan 
mədəniyyəti, sözün həqiqi mənasında, 
yeni yüksəliş dövrünə qədəm qoydu. 

Ulu öndər bizi də özü ilə rəsmi 
səfərlərə aparırdı. Hər zaman ça-
lışırdı ki, bu görüşlər çərçivəsində 
Azərbaycan musiqiçilərinin konsertləri 
təşkil olunsun. Beləliklə də, 
beynəlxalq arenada mədəniyyətimiz 
layiqincə təbliğ edilirdi. Mən də, Xalq 
artistləri Xuraman və Fidan Qasımova 
bacıları da Fransa, İngiltərə, Almaniya 
səfərlərində ulu öndərlə birgə olmuş, 
yaddaqalan çıxışlar etmişik.

Xatırlayıram, Almaniya səfərlərinin 
birində biz yenə konsert proqramı 
ilə çıxış edirdik. Heydər Əliyev bu 
ölkənin rəhbəri ilə çətin siyasi danı-
şıqlar aparırdı. Konsert proqramında, 
ancaq Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərləri səsləndirildi. Səfir Hüseynağa 
Sadıqov belə istəmişdi. Konsertdən 
sonra Heydər Əliyev məni yanına ça-
ğırdı və gülərək dedi: “Siz çox nahaq 
ancaq Azərbaycan bəstəkarlarının 
əsərlərini səsləndirdiniz. Almanlara 
sübut etməliydiniz ki, Bethoveni də, 
Motsartı da ifa edə bilərsiniz”. Haqlı 
irad idi. Elə mühüm və ciddi görüşlərin 
əsnasında vaxt tapıb konsert proqra-
mının repertuarına diqqət yetirməsi, 
tövsiyələrini verməsi adi məsələlərin 
də onun nəzarətindən yayınmadı-
ğını göstərirdı və həllini akademik 
səviyyədə tapırdı. 

Ulu öndər unikal bir şəxsiyyət 
idi. Qeyd etmək istərdim ki, Mstis-
lav Rostropoviçin Azərbaycana gəl 
məsi Heydər Əliyev tərəfindən real-
laşmışdı. Onun beynəlxalq arenada 
Azərbaycan haqqında təbliğat xarak-
terli bəyanatları güclü əks-səda do-
ğurmuşdu.

Heydər Əliyev 20 ildir unudulmaz 
xatirə dünyamızda yaşayır. Onunla 
görüşmək, söhbət etmək şərəfinə nail 
olanlar bilir ki, dahi şəxsiyyət hər bir 
sahə ilə bağlı dərin bilikləri ilə insanla-
rı heyrətləndirirdi. Böyük bəxtiyarlıqdır 
ki, bizim nəslin qismətınə Heydər 
Əliyevlə bir dövrdə yaşamaq, onun 
müasiri olmaq düşüb. Onun işıqlı ob-
razı, ölməz ideyaları daim qəlbimizdə 
yaşayır.

Gələn il dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin 100 illik yubileyidir. Bütün 
Azərbaycan bu hadisəni təntənəli 
şəkildə qeyd edəcək. Əlbəttə, 100 illik 
çərçivəsində silsilə tədbirlər olacaq və 
mən də iştirak edəcəyəm!

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ,  
professor, Azərbaycan Dövlət 

Musiqi Akademiyasının rektoru

Gələn il dövlət büdcəmizin gəlir və 
xərcləri nə qədər olacaq?

Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi  ölkənin sosial sisteminin 
yeni dövrün tələblərinə uyğun inkişaf etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin gerçəkləşdirilməsi, 
iqtisadiyyatın və cəmiyyətin rəqəmsal transformasiyasının əsas prioritet vəzifələr kimi 

müəyyənləşdirilməsi imkanlarına malik olmasını göstərir.    

Hər zaman olduğu kimi, bu gün də ordu qurucu-
luğu, respublikanın müdafiə qabiliyyətinin və milli 
təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi Prezident, 
Ali Baş Komandan  İlham Əliyev tərəfindən qarşıya 
qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Ona görə də Silahlı 
Qüvvələrimizin müasir hərbi texnika və silah-sursatla 
təchizatı, təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə 
zəruri hərbi infrastrukturun yaradılması, hərbçilərin 
sosial-məişət, habelə xidmət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində görüləcək tədbirlər üçün maliyyə 
təminatının gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində 
saxlanılır və bu, Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi 
haqqında qanun layihəsində də öz əksini tapmaqla pri-
oritet istiqamət kimi mühüm önəm daşıyır. 

Azərbaycanda bu gün infrastrukturun 
gücləndirilməsi, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılma-
sı, kommunal, enerji, su və digər xidmət sahələrində 
keyfiyyətin yüksəldilməsi, yol infrastrukturunun 
yenidən qurulması istiqamətində böyük həcmli komp-
leks layihələr həyata keçirilir. Bütün bu məsələlər 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır, onların vaxtında həll edilməsi 
üçün hökumət tərəfindən məqsədyönlü layihələr re-
allaşdırılır. Azərbaycanın 2023-cü il dövlət büdcəsi 
haqqında qanun layihəsində də  bu məqsədlə ayrılan 
vəsait sözügedən sahədə genişmiqyaslı tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsinə əlverişli imkan yaradır. 

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda iqtisadi 
fəallığın hökumət tərəfindən dəstəklənməsi iqtisadiy-
yatın inkişaf dinamikasına müsbət təsir göstərir, mak-
roiqtisadi sabitlik qorunur. Həmçinin, yüksək iqtisadi in-
kişaf amilləri iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna böyük 
həcmdə investisiyaların yatırılmasına imkan verir. Xari-
ci sərmayələrin üstünlük təşkil etməsi isə onu göstərir 
ki, Azərbaycan investisiyalar üçün cəlbedici ölkədir 
və xarici sərmayə respublikamızda  lazımi səviyyədə 
nəzarətdə saxlanılır.  

Bütün bunlar 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsində öz ifadəsini tapıb. Belə ki, parla-
mentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 
verilən məlumata görə, qanun layihəsində 2023-cü il 

üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 30,7 milyard manat 
proqnozlaşdırılıb ki, bu da ölkə tarixinin ən yüksək 
göstəricisi olmaqla, cari illə müqayisədə 5,2 faiz, 2021-
ci illə müqayisədə isə 16,4 faiz çoxdur.

Ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət 
nəticəsində dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirləri da-
vamlı olaraq artır. 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin 
qeyri-neft gəlirləri 14,4 milyard proqnozlaşdırılıb ki, 
bu da 2022-ci illə müqayisədə 5,6 faiz, 2021-ci illə 
müqayisədə isə 12,2 faiz çoxdur.

Bununla yanaşı, dövlət büdcəsinin qeyri-neft 
gəlirlərinin artımı Dövlət Neft Fondundan dövlət 
büdcəsinə transfertin azalmasına imkan yaradır.  
2023-cü ildə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 
transfert 11,3 milyard manat nəzərdə tutulur və bu 
da 2022-ci illə müqayisədə 237,5 milyon manat az-
dır. Əmtəə bazarlarında neft qiymətlərinin dəyişkənliyi 
nəzərə alınmaqla, daha ehtiyatlı yanaşma əsasında 
2023-cü ildə dövlət büdcəsi hazırlanan zaman neftin 
bir barelinin qiyməti 50 ABŞ dollarına bərabər götürül-
müşdür.

Layihədə 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin xərcləri 
33,3 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2022-
ci illə müqayisədə 1 milyard manat, 2021-ci illə 
müqayisədə isə 5,9 milyard manat çoxdur. 2023-cü ilin 
dövlət büdcəsinin gəlirləri kimi xərcləri də ölkə tarixinin 
ən yüksək göstəricisidir.

Yuxarıda vurğulandığı kimi,  Azərbaycanın müdafiə 
qabiliyyətinin gücləndirilməsi və milli təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi dövlət büdcəsinin əsas prioritet xərci 
olaraq qalmaqdadır. Gələn ilin dövlət büdcəsində bu 
məqsədlə 5,3 milyard vəsait nəzərdə tutulub ki, bu da 
2021-ci illə müqayisədə 17,1 faiz çoxdur.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2023-cü ilin dövlət 
büdcəsi də sosialyönlü olaraq proqnozlaşdırılıb. Belə ki, 
növbəti  ildə bu məqsədlə 15,2 milyard manat vəsait 
nəzərdə tutulub ki, bu da cari illə müqayisədə 1,3 mil-
yard manat və ya 9,3 faiz çoxdur.

Əliqismət BƏDƏLOV, “Xalq qəzeti”

Proqnoz

FHN-nin psixoloji yardımı

Xəbər verildiyi kimi, Vətən müharibəsi ilə bağlı 
psixoloji problemlər yaşayan müharibə iştirakçılarının, 
o cümlədən qazilərin, doğmalarını itirmiş şəhid ailəsi 
üzvlərinin, erməni terrorundan fiziki və mənəvi zərər 
görmüş insanların psixoloji reabilitasiyasının daha 
səmərəli təşkili məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
dəvəti ilə yenidən Türkiyədən gəlmiş 20 nəfərdən 
artıq peşəkar psixoloq FHN-in mütəxəssisləri ilə 
birgə sentyabrın 5-dən etibarən psixoloji yardım işinə 
başlayıblar.

Belə ki, ötən müddət ərzində 760 vətəndaşa, o cümlədən 
104 uşağa 1711 seans psixoloji yardım göstərilib.

Xatırladaq ki, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Qəbələ, Bərdə və 
Lənkəran şəhərlərində ödənişsiz həyata keçirilən psixoloji 
yardım üçün vətəndaşlar Nazirliyin “112” qaynar telefon xətti 
vasitəsilə qeydiyyata yazıla bilərlər.

Azərbaycan “SAHA EXPO-2022”  
müdafiə sənayesi sərgisinin qonağıdır
Oktyabrın 25-də Türkiyənin İstanbul şəhərində 876 şirkət və 24 universitetin iştirakı 

ilə “SAHA EXPO-2022” müdafiə, aerokosmik və kosmik sənaye sərgisi öz işinə başlayıb. 
Azərbaycanın qonaq qismində milli stendi ilə qatıldığı sərgidə ölkəmizi Müdafiə naziri, 
general-polkovnik Zakir Həsənov və Müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyevin rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyətləri təmsil edir.

Nazir Zakir Həsənov jurnalistlərin sualları-
nı cavablandırarkən bildirib ki, son illərdə Türkiyə 
silah istehsalında çox böyük irəliləyiş əldə edib:  
"Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq, Azərbaycan Or-
dusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarına uy-
ğunlaşdırılması istiqamətində böyük işlər görürük. Sis-
tem, idarəetmə dəyişib və tətbiq olunur. Bizim Türkiyə 
Silahlı Qüvvələri ilə sıx əməkdaşlığımız var".

Azərbaycanın Müdafiə naziri komandoların sent-
yabr döyüşlərindəki fəaliyyətini də qiymətləndirib. 
Ölkəmizdə artıq komando hərbi hissələrinin yaradıldı-
ğını və fəaliyyət göstərdiyini qeyd edib.

Sərgi çərçivəsində Azərbaycanın Müdafiə sənayesi 
naziri Mədət Quliyev Türkiyə Müdafiə Sənayesi 
Komitəsinin sədri İsmayıl Dəmirlə görüşüb. Görüşdə 
mövcud əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri və maraq 
doğuran digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi 
aparılıb. Görüş konstruktiv və anlaşma şəraitində keçib. 

Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsinin rəhbəri isə 
öz növbəsində qeyd edib ki, Türkiyənin nəyi varsa, 

Azərbaycan da onlara sahibdir. Onun sözlərinə görə, 
sərgidə Türkiyənin müdafiə sənayesi potensialının nü-
mayiş edilməsi və müxtəlif əməkdaşlıqların qurulması 
üçün lazımi mühit mövcuddur: "Tədbir çərçivəsində 
həm yerli və milli istehsal nümunələri ilə tanışlıq ola-
caq, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn 
şirkətlərlə yeni əlaqələr qurulacaq".

İsmayıl Dəmir iki ölkə arasında müdafiə sənayesi 
sahəsindəki əməkdaşlığa da toxunub: "Bu gün 
azərbaycanlı qardaşlarımız da buradadırlar. İki ölkə 
arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq 
uğurla davam etdirilir və daha da yüksək səviyyəyə 
çatdırılacaq. Azərbaycanla Türkiyə arasında müdafiə 
sənayesi sahəsində yeni razılaşmaların əldə olunacağı 
qənaətindəyəm. Burada gördüyünüz nələr varsa, onla-
ra Azərbaycan tərəfindən hansısa tələb, ehtiyac olduğu 
təqdirdə istənilən səviyyədə danışıqlar aparacaq və bu 
məsələləri müzakirə edəcəyik".

Rizvan FİKRƏTOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ordubadda arxeoloji  
turizm potensialı

AMEA Naxçıvan Bölməsində 
keçirilən iclasda bölmənin sədri, aka-
demik İsmayıl Hacıyev bildirib ki,  
2022-ci ildə muxtar respublikada aparı-
lan arxeoloji axtarışlar uğurlu olub. 

Sədərəkdə aşkar edilən qədim şəhərin 
qalıqları, Uçan Ağıl, Naxçıvantəpə yaşayış 
yerlərində əldə olunan tapıntılar elmə mühüm 
nəticələr qazandırıb. Arxeoloq alim Bəhlul 
İbrahimlinin rəhbərliyi ilə Ordubad rayonu 
ərazisindəki Xaraba Gilan, Plovdağ və digər 
qədim yaşayış yerlərində aparılan araşdırma-
lar da Azərbaycan arxeologiya elminə yeni 
töhfələr verib. 

Vurğulanıb ki, Ordubad rayonu ərazisindəki 
arxeoloji abidələrin sayca çoxluğuna, tarix elmi 
üçün əhəmiyyətinə və ərazinin mövqeyinə 
əsasən, demək olar ki, ərazidə arxeopark ya-
ratmaq mümkündür. İclasda Xaraba Gilan və 
Plovdağ abidələrinin arxeoloji turizm baxımın-
dan əhəmiyyəti müzakirə olunub.  

NDU “Xaricdə təhsil” 
sərgisində 

Naxçıvan Dövlət Universiteti Mosk-
va şəhərində keçirilən “Xaricdə təhsil” 
sərgisində təmsil olunub. 

“Itec travel & education”, “Beringoff”, “EF”, 
”Insayt”, “Swissam”, “Ilac” kimi beynəlxalq 
şirkətlərin nümayəndələri, Moskva Dövlət 
Universiteti və Puşkin adına Dövlət Rus Dili 
İnstitutunun əməkdaşları ilə görüşlərdə Rusi-
ya universitetləri ilə əməkdaşlıq və mübadilə 
məsələləri müzakirə edilib. Görüşlərdə müvafiq 

qurumlar arasında təhsilin qiymətləndirilməsi 
və birgə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün 
geniş perspektivlərin olduğu qeyd edilib.  

Naxçıvanlı alim Türkiyədə 
ölkəmizi təmsil edib

Türkiyənin Kocaeli Universitetində 
hibrid model əsasında keçirilən “5-ci 
Beynəlxalq turizm, iqtisadiyyat, biznes  
elmləri konfransı”nda Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında 
Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru, iqtisad 

üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mehriban İma-
nova ölkəmizi uğurla təmsil edib. 

İki gün ərzində müxtəlif ölkələrdən 100-dən 
artıq iştirakçının olduğu  konfransda soydaşımı-
zın “Azərbaycanın mühasibat sistemi və dövlət 
sektorunda uçotun təşkili” məruzəsi dinlənilib. 
Məruzəçi  qloballaşmanın hər sahədə olduğu 
kimi, mühasibat və maliyyə hesabatlarının da 
beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına ehti-
yac yaratması, Azərbaycanda mühasibat uço-
tu sahəsində mühüm islahatların aparılması, 
qəbul edilən mühüm hüquqi tənzimləmələrin 
ölkə iqtisadiyyatına investisiya axınının artması 
və maliyyə resurslarından səmərəli istifadəyə 
şərait yaratması haqqında danışıb. 

Səbuhi HƏSƏNOV, 
Naxçıvan
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