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Heydər Əliyev və Türk dünyası

Minatəmizləmə–BMT-nin 
inkişaf məqsədlərində 
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Talançılara aman yoxdur!

Muzdluları kim çağırıb: 
faktlar və sübutlar

“Biz doğma yerlərə 
dönəcəyik”

İrəvan quberniyası: 
türk torpağının 

erməniləșdirilmə tarixçəsi

Erkən nigah fi ziki 
və mənəvi bəladır

Prezident İlham Əliyev:
BMT Təhlükəsizlik Șurası keçmiși xatırladır və indi-
ki reallığı əks etdirmir. Təhlükəsizlik Șurasının tər-
kibi genișləndirilməlidir. Bir daimi yer Qoșulmama 
Hərəkatına verilməlidir və sədrlik edən ölkə növbəli 
șəkildə bu yerə sahib olmalıdır. Biz Təhlükəsizlik Șu-
rasında Afrikaya da daimi yerlərin verilməsi fikrini 
dəstəkləyirik.

ürk dünyasının 
böyük o era re issoru

Kaledoniyalılar: Müstəmləkədən 
mütləq qurtulacağıq!

Günün sözü

v e b - s a y t :  w w w .x a l q q a z e t i .a z

Prezident İlham Əliyevin martın 2-də Bakıda keçirilmiş Qoşulmama Hərəkatının (QH) COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun 
Zirvə görüşündəki çıxışı bu təşkilatın qlobal dünya düzəninə, belə demək mümkünsə, açıq çağırışı idi. Şübhəsiz ki, belə bir mesajın 
verilməsi, Azərbaycanın sədrliyinin quruma qazandırdığı müstəsna siyasi və mənəvi dividenddir.

(ardı 8-ci səhifədə)

Azərbaycan və Qoşulmama hərəkatı: 
beynəlxalq ədalət naminə İlham Əliyev qətiyyəti
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Qarabağ erməniləri ilə təmaslar: 
reallıq və gözləntilər
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Terrora, hərbi cinayətlərə 
görə cavab ver, İran!
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Orta Dəhliz – 
ortaq maraqlar
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4 mart 2023-cü il, şənbə2 RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və 
övladlığagötürmə” altsisteminə inteqrasiya olunacaq dövlət orqanlarının (qurumlarının) və 
digər aidiyyəti qurumların informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1206 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin 
təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2021-ci il 17 iyun tarixli 1367 nömrəli, 

“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsilin İnkişafı Fondunun 
yaradılması haqqında” 2021-ci il 14 iyul tarixli 1399 nömrəli və “Azərbaycan  

Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə” 2022-ci il  

23 iyun tarixli 1719 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2020-ci il 8 dekabr tarixli 1206 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 12 
(I kitab), maddə 1468) ilə təsdiq edilmiş 
“Valideyn himayəsindən məhrum olmuş 
uşaqlar və övladlığagötürmə” altsisteminə 
inteqrasiya olunacaq dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) və digər aidiyyəti qurumla-
rın informasiya sistemlərinin və ehtiyatla-
rının Siyahısı”nın “İnformasiya sisteminin 
və ehtiyatının adı” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

2. “Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Kre-
diti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin 
təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 
1367 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2021, № 6 (I kitab), maddə 582) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 4.2-ci bənddə “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Təhsil Tələbə Krediti Fondunun Nizam-
naməsi”nin 1.2-ci bəndində və 3.4-cü bən-
dində (birinci halda) “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə, 3.7-ci, 3.9-cu, 3.19-cu 
bəndlərində və 3.23.7-ci yarımbəndində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin tabeliyində Təhsilin İnkişafı 
Fondunun yaradılması haqqında” Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin 2021-
ci il 14 iyul tarixli 1399 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2021, № 7, maddə 733) 
2.2.1-ci yarımbəndində və 3.2-ci bəndin-
də “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 

4. “Azərbaycan Respublikasının Təh-
sil Nazirliyi ilə Gürcüstanın Təhsil və 
Elm Nazirliyi arasında təhsil sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2022-ci il 23 iyun tarixli 
1719 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2022, № 6, maddə 603) 2-ci hissəsində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası 
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli  

795 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” 2016-cı il  

11 aprel tarixli 860 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Qətər Dövləti Hökuməti arasında təhsil, ali təhsil 

və elmi tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə” 2016-cı il 28 aprel 

tarixli 885 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi 
haqqında” 2016-cı il 24 iyun tarixli 978 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının 
Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 4 avqust 

tarixli 1007 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı 
İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” 

2016-cı il 6 oktyabr tarixli 1066 nömrəli və “Mingəçevir şəhərinin, 
Yevlax və Ağdaş rayonlarının inzibati ərazilərində icbari tibbi 
sığortanın tətbiqinə dair pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə  

bağlı tədbirlər haqqında” 2016-cı il 29 noyabr tarixli  
1127 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikası İnziba-
ti Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrə-
li Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 
fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 259, 
№ 3, maddə 460, № 4, maddə 670, № 6, 
maddələr 1025, 1063, № 7, maddə 1272, 
№ 9, maddə 1468, № 10, maddələr 1614, 
1638; 2017, № 2, maddələr 176, 202, № 
3, maddə 351, № 4, maddələr 530, 537, 
№ 6, maddə 1101, № 7, maddələr 1314, 
1346, № 8, maddə 1521, № 9, maddə 
1637, № 10, maddələr 1788, 1798, № 11, 
maddələr 2003, 2027, № 12 (I kitab), mad-
dələr 2290, 2320; 2018, № 1, maddə 36, 
№ 2, maddələr 198, 201, № 3, maddələr 
418, 428, 443, 445, № 5, maddələr 914, 
918, 926, 955, № 6, maddələr 1225, 1234, 
№ 7 (I kitab), maddələr 1465, 1477, 1494, 
1504, № 8, maddələr 1678, 1697, № 9, 
maddə 1840, № 11, maddələr 2244, 2256, 
2273, 2289, № 12 (I kitab), maddələr 2541, 
2566, 2573, 2610; 2019, № 1, maddələr 
52, 68, № 3, maddə 426, № 4, maddələr 
602, 630, № 5, maddələr 825, 846, 852, № 
6, maddələr 1035, 1046, № 8, maddələr 
1395, 1401, № 11, maddə 1700; 2020, № 
3, maddələr 238, 240, 241, № 5, maddələr 
540, 564, № 6, maddələr 691, 709, № 7, 
maddələr 863, 880, 884, № 8, maddələr 
1027, 1032, № 9, maddə 1155, № 11, 
maddə 1359, № 12 (I kitab), maddə 1484; 
2021, № 1, maddə 36, № 4, maddə 317, 
№ 5, maddə 444, № 6 (I kitab), maddələr 
565, 575, № 7, maddələr 724, 728, 741, 
№ 10, maddə 1101, № 12, maddələr 1407, 
1423; 2022, № 1, maddə 28, № 2, maddə 
111, № 4, maddələr 313, 323, № 5, maddə 
473, № 8, maddələr 837, 861, 897; Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci 
il 30 dekabr tarixli 1952 nömrəli, 2023-cü il 
12 yanvar tarixli 1964 nömrəli, 14 yanvar 
tarixli 1978 nömrəli fərmanları) 4.30-1-ci 
və 5.4-1-ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 4, mad-
də 665, № 8, maddə 1369; 2017, № 7, 
maddə 1332; 2019, № 3, maddələr 405, 
411; 2020, № 4, maddə 397, № 7, mad-
də 895; 2021, № 2, maddə 125) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin 
Nizamnaməsi”nin 2.1.3-cü, 2.1.7-ci, 2.1.8-

ci, 2.1.16-cı və 2.1.27-ci yarımbəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Qətər Dövləti Hökuməti arasında təhsil, 
ali təhsil və elmi tədqiqat sahəsində əmək-
daşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu-
nun təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 
aprel tarixli 885 nömrəli Fərmanının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2016, № 4, maddə 690) 2-ci his-
səsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” söz-
ləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 24 iyun tarixli 978 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, maddə 
1074; 2017, № 7, maddə 1371; 2020, № 2, 
maddə 107; 2021, № 2, maddə 125; Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci 
il 30 dekabr tarixli 1943 nömrəli Fərmanı) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Akademi-
yasının Nizamnaməsi”nin 1.4-cü, 4.10-cu 
bəndlərində, 4.13-cü bəndinin birinci cüm-
ləsində və 9.20-ci bəndində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 4 avqust tarixli 1007 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 8, maddə 
1368; 2017, № 7, maddə 1372; 2020, № 
2, maddə 107, № 7, maddə 868; 2021, № 
2, maddə 126) ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Polis Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 
1.4-cü, 4.8-ci bəndlərində, 4.11-ci bəndi-
nin birinci cümləsində və 9.14-cü bəndin-
də “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

6. “Azərbaycan Respublikasının Da-
yanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə 
Şurasının yaradılması haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
6 oktyabr tarixli 1066 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2016, № 10, maddə 1625; 
2019, № 2, maddə 237; 2020, № 8, maddə 
1046) 1-ci hissəsində “Təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. “Mingəçevir şəhərinin, Yevlax və Ağ-
daş rayonlarının inzibati ərazilərində icbari 
tibbi sığortanın tətbiqinə dair pilot layihə-
nin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2016-cı il 29 noyabr tarixli 1127 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, 
№ 11, maddə 1834; 2018, № 2, maddə 
194, № 5, maddə 921; 2019, № 6, maddə 
1037) 7.4-cü bəndində və 8-ci hissəsində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

lham  
ər a ca  s li ası ı  

r id i
a ı əhəri  3 mar  2023-c  il

Tofiq Kazımovun 100 illik yubileyinin  
qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2023-cü ildə Azərbaycanın görkəmli 

teatr rejissoru, dövlət mükafatları laure-
atı, tanınmış pedaqoq, Xalq artisti Tofiq 
Səməd Mənsur oğlu Kazımovun anadan 
olmasının 100 ili tamam olur.

Orijinal yaradıcılıq dəst-xəttinə malik 
fitri istedadlı rejissor kimi Tofiq Kazımov 
Azərbaycan teatrının repertuarını yük-
sək bədii-estetik meyarlı səhnə əsərləri 
ilə daha da zənginləşdirmişdir. Sənətkar 
özünün teatr məktəbini qurmağa müvəf-
fəq olmuş və həmin məktəb ölkə teat-
rını irəli apararaq ona yeni nailiyyətlər 
qazandırmışdır. Tofiq Kazımov milli və 
dünya dramaturji irsinin diqqətəlayiq nü-
munələrinə müasirlik kontekstində ver-
diyi mükəmməl quruluşlarla mədəniyyət 
salnaməmizə parlaq səhifələr yazmışdır. 
Onun hazırladığı və ictimai-mənəvi pro-
seslərin axarında zamanın ritmini və in-
sanların təfəkkür tərzini dolğun təcəssüm 
etdirən novator tamaşalar ideya-bədii 
bütövlüyü ilə seçilərək teatr ictimaiyyəti 
tərəfindən həmişə böyük maraqla qarşı-
lanmış, respublikanın mədəni həyatında 

hadisəyə çevrilmişdir. Sənət xəzinəmizin 
qızıl fondunda layiqli yer tutan bu səhnə 
əsərləri bir çox məşhur aktyorların forma-
laşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan teatrının in-
kişafı və təbliği işinə dəyərli töhfələr ver-
miş görkəmli rejissor Tofiq Kazımovun 
anadan olmasının 100-cü ildönümünün 
qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə 
qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mə-
dəniyyət Nazirliyi Xalq artisti Tofiq Kazı-
movun 100 illik yubileyi ilə bağlı tədbirlər 
planı hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

lham  
ər a ca  s li ası ı  

r id i
a ı əhəri  3 mar  2023-c  il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin 
edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” 1998-ci il 22 fevral tarixli 678 nömrəli, “Hərbi xidmətkeçmə 

haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi haqqında” 1998-ci il 30 mart tarixli 692 nömrəli, “Memarlıq fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci il 13 iyun tarixli 721 nömrəli, 
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1998-ci 

il 22 noyabr tarixli 24 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının yaradılması haqqında” 1999-cu il 3 yanvar tarixli 60 nömrəli, “Kitabxana işi 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 1999-cu il 12 mart tarixli 
115 nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və 

bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli, “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər 
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” 1999-cu il 8 iyul tarixli 149 nömrəli, “Dövlət gənclər siyasəti haqqında” 1999-cu il 29 iyul 

tarixli 169 nömrəli və “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 
sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  

1999-cu il 30 avqust tarixli 188 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və 
azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 1998-ci il 22 fevral ta-
rixli 678 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1998, № 2, maddə 92; 2017, № 3, maddə 
353) 6-cı hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” 
Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tət-
biq edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1998-ci il 30 mart 
tarixli 692 nömrəli Fərmanının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 1998, № 3, maddə 176; 2002, № 8, 
maddə 478; 2004, № 1, maddə 19; 2005, 
№ 4, maddə 299; 2007, № 11, maddə 
1117; 2008, № 8, maddə 719; 2010, № 
10, maddə 845; 2015, № 5, maddə 541; 
2017, № 3, maddə 366, № 12 (I kitab), 
maddə 2277; 2018, № 12 (I kitab), maddə 
2563) 2-ci hissəsinin onuncu abzasında 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. “Memarlıq fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun 
tarixli 721 nömrəli Fərmanının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 1998, № 6, maddə 382; 2008, № 6, 
maddə 498; 2018, № 6, maddə 1215) 2.3-
cü bəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbay-
can Respublikası Qanununun tətbiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1998-ci il 22 noyabr tarix-
li 24 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1998, № 11, maddə 666; 2001, № 7, 
maddə 459; 2003, № 10, maddələr 546, 
571; 2004, № 8, maddə 617, № 12, mad-
də 1005; 2006, № 9, maddə 743; 2008, 
№ 8, maddə 719; 2009, № 4, maddə 
226, № 8, maddə 630; 2010, № 7, mad-
də 606; 2011, № 6, maddə 510; 2012, № 
5, maddə 423, № 11, maddə 1079; 2014, 
№ 9, maddə 1043; 2015, № 2, maddələr 
110, 140, № 6, maddə 707, № 10, mad-
də 1116; 2016, № 3, maddə 456, № 4, 
maddələr 662, 666, № 6, maddə 1062, № 

11, maddə 1839; 2017, № 5, maddə 758, 
№ 8, maddə 1521; 2018, № 2, maddələr 
169, 197, № 4, maddə 677, № 6, maddə 
1241, № 7 (I kitab), maddələr 1466, 1493; 
2019, № 1, maddə 96, № 3, maddə 420, 
№ 7, maddə 1228, № 8, maddələr 1402, 
1406; 2020, № 5, maddə 561, № 7, mad-
də 885; 2021, № 4, maddə 316; 2022, № 
8, maddə 860) 2.13-cü və 2.22-ci bəndlə-
rində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademi-
yasının yaradılması haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 1999-cu 
il 3 yanvar tarixli 60 nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 1999, № 1, maddə 13; 2011, 
№ 2, maddə 85; 2017, № 7, maddə 1350, 
№ 9, maddə 1647; 2019, № 3, maddə 
411; 2021, № 2, maddə 123) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

5.1. 2-ci hissədə “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
Nizamnaməsi”nin 4-cü hissəsində “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

6. “Kitabxana işi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 1999-cu il 12 mart ta-
rixli 115 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1999, № 3, maddə 167; 2002, № 8, mad-
də 482; 2006, № 9, maddə 743; 2007, № 
6, maddə 601; 2019, № 12, maddə 1933; 
2021, № 1, maddə 35) 2.5-ci bəndində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

7 . “Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə 
minməsi və bununla bağlı hüquqi tən-
zimləmə məsələləri haqqında” Azərbay-
can Respublikası qanununun tətbiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 
122 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 1999, № 4, maddə 231; 2000, № 3 
(I kitab), maddə 159; 2008, № 7, maddə 
611, № 8, maddə 719, № 10, maddə 896; 
2009, № 2, maddə 71, № 12, maddələr 
977, 987; 2011, № 7, maddə 633; 2012, 
№ 6, maddə 545; 2014, № 7, maddə 791, 
№ 11, maddə 1408, № 12, maddə 1570; 
2015, № 1, maddə 20; 2016, № 6, maddə 
1050; 2018, № 10, maddə 2007, № 12 (I 
kitab), maddə 2615; 2019, № 2, maddə 
206, № 5, maddə 844; 2020, № 8, mad-
də 1037, № 11, maddə 1348; 2022, № 6, 

maddə 596, № 8, maddə 863; Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
30 noyabr tarixli 1893 nömrəli Fərmanı) 
2-ci hissəsinin on ikinci abzasında “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

8. “Məcburi köçkünlərin və onlara bə-
rabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 1999-cu 
il 8 iyul tarixli 149 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 1999, № 7, maddə 411; 
2004, № 12, maddə 1005; 2017, № 8, 
maddə 1521; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarix-
li 1930 nömrəli Fərmanı) 2-ci hissəsinin 
yeddinci abzasında “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 1999-cu il 29 iyul tarixli 169 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 7, mad-
də 431; 2001, № 7, maddə 459; 2007, 
№ 5, maddə 459; 2010, № 2, maddə 
80; 2017, № 5, maddə 802; 2019, № 3, 
maddə 406; 2020, № 4, maddə 397, № 
8, maddə 1037; 2022, № 5, maddə 476) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kasında dövlət gənclər siyasətinin həyata 
keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın II 
bölməsinin 3 – 5-ci, III bölməsinin 4-cü, IV 
bölməsinin 1-ci, V bölməsinin 3-cü, 4-cü 
və 6-cı, VI və VII bölmələrinin 4-cü, VIII 
bölməsinin 1-ci və IX bölməsinin 4-cü 
hissələrinin “İcraçı təşkilatlar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

10. “Valideynlərini itirmiş və valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 
sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1999-cu il 30 avqust tarix-
li 188 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1999, № 8, maddə 498; 2001, № 7, mad-
də 459; 2002, № 8, maddə 487; 2006, № 
9, maddə 743; 2007, № 5, maddə 459, № 
6, maddə 611; 2008, № 3, maddə 170; 
2017, № 5, maddə 767; 2018, № 8, mad-
də 1691; 2020, № 7, maddələr 861, 877; 
2021, № 11, maddə 1212) 2.3-cü, 2.6-cı 
və 2.8-ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.
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4 mart 2023-cü il, şənbə 3RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli, “Rayon 
(şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti 

olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti arasında təhsil sahəsində 

əməkdaşlığa dair Sazişin təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 2 noyabr tarixli 1650 nömrəli, “Tütün 
məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 
dekabr tarixli 887-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2017-ci il 29 dekabr tarixli 1774 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Ali Təhsil Şurası arasında ali 
təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 
5 fevral tarixli 1815 nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 

edilməsi haqqında” 2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 12, 
maddə 2056; 2017, № 8, maddə 1521, № 
10, maddə 1777; 2018, № 5, maddə 920, 
№ 6, maddə 1196, № 7 (I kitab), maddələr 
1496, 1506, № 11, maddə 2287; 2019, № 
2, maddələr 218, 236, № 4, maddə 625, 
№ 5, maddələr 848, 855; 2020, № 2, 
maddə 100, № 9, maddə 1148; 2021, № 
1, maddə 43, № 12, maddə 1416; 2022, 
№ 5, maddə 466) ilə təsdiq edilmiş “Azər-
baycan Respublikasında telekommuni-
kasiya və informasiya texnologiyalarının 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 
“10. Tədbirlər planı” hissəsinin 2.5.2-ci və 
2.5.4-cü yarımbəndlərinin “Əsas icraçı” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, mad-
də 765, № 9, maddə 1650, № 10, mad-
də 1789, № 12 (I kitab), maddələr 2314, 
2321; 2018, № 1, maddə 54, № 2, mad-
dələr 200, 219, № 3, maddələr 416, 430, 
448, № 5, maddələr 916, 919, № 6, mad-
də 1243, № 9, maddələr 1828, 1840, № 
11, maddələr 2274, 2289, № 12 (I kitab), 
maddələr 2540, 2587, 2601; 2019, № 1, 

maddə 82, № 2, maddə 216, № 3, mad-
də 431, № 4, maddə 620, № 5, maddələr 
819, 824, 835, 866, № 7, maddə 1221, № 
8, maddə 1388, № 10, maddələr 1581, 
1587, № 11, maddələr 1700, 1710; 2020, 
№ 3, maddə 252, № 5, maddələr 538, 
564, № 6, maddələr 710, 714, № 7, mad-
dələr 865, 880, № 8, maddə 1032, № 11, 
maddə 1345, № 12 (I kitab), maddə 1484; 
2021, № 1, maddə 33, № 6 (I kitab), mad-
də 566, № 8, maddə 921, № 12, mad-
dələr 1407, 1423; 2022, № 4, maddələr 
305, 306, 323, 329, № 7, maddə 728, № 
10, maddə 1146; Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2022-ci il 5 noyabr tarixli 
1874 nömrəli, 28 noyabr tarixli 1890 və 
1892 nömrəli, 2023-cü il 14 yanvar tarixli 
1978 nömrəli fərmanları) ilə təsdiq edilmiş 
“Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı 
inzibati xətalar haqqında işlər üzrə pro-
tokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli 
şəxslərin Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişik-
liklər edilsin:

2.1. 6-cı hissədə “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə, birinci halda “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edil-
sin;

2.2. 14.2-ci və 31-11.1-ci bəndlərdə 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası Hö-
kuməti ilə Latviya Respublikası Hökuməti 
arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığa 
dair Sazişin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 2 noyabr tarixli 1650 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 11, mad-
də 1989) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Tütün məmulatlarının istifadəsinin 

məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbay-
can Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr 
tarixli 887-VQ nömrəli Qanununun tət-
biqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 
1774 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 12 (I kitab), maddə 2341; 2018, 
№ 7 (I kitab), maddə 1447; 2021, № 1, 
maddə 44) 2.2-ci və 2.3-cü bəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasının Təh-
sil Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının 
Ali Təhsil Şurası arasında ali təhsil sahə-
sində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memo-
randumunun təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 5 fevral tarixli 1815 nömrəli Fər-
manının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 2, mad-
də 179) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 6 iyun tarixli 119 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 6, mad-
də 1209, № 10, maddə 2002; 2019, № 5, 
maddələr 822, 825, № 10, maddə 1588, 
№ 12, maddə 1929; 2020, № 7, mad-
də 892; 2022, № 9, maddə 1030, № 11, 
maddə 1256) ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”nin 3.1.47-ci yarım-
bəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
və “Azərbaycan Respublikasında bir sıra dövlət orqanlarının 

strukturunun optimallaşdırılması və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 17 yanvar 
tarixli 479 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” 

2019-cu il 29 dekabr tarixli 907 nömrəli, “Qeyri-formal 
məşğulluğa nəzarət” vahid elektron informasiya ehtiyatına 

inteqrasiyası tələb olunan informasiya sistemlərinin və 
ehtiyatlarının Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-
ci il 25 fevral tarixli 940 nömrəli, “Valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların 
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən 

övladlığa götürülməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2020-ci il 27 fevral tarixli 946 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq 

haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə” 2020-ci il      12 
iyun tarixli 1055 nömrəli və “Dövlət büdcəsindən ayrılmış 
vəsait hesabına işlərin və xidmətlərin göstərilməsinə görə 

əlavə dəyər vergisindən azad olunan publik hüquqi şəxslərin 
siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2020-ci il 30 iyul 

tarixli 1119 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bən-
dini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Res-
publikasında elm və təhsil sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
28 iyul tarixli 1769 nömrəli Fərmanının 
icrasını təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdiril-
məsi və “Azərbaycan Respublikasında 
bir sıra dövlət orqanlarının strukturunun 
optimallaşdırılması və idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 17 yanvar tarixli             
479 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 29 dekabr tarixli 
907 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2019, № 12, maddə 1950; 2020, № 12             
(I kitab), maddə 1469; 2021, № 2, mad-
də 126) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 3.2-ci bənddə “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi-
nin Nizamnaməsi”nin 1.2-ci bəndində və 
4.2-ci bəndinin ikinci cümləsində “Təh-
sil” sözü müvafiq olaraq “Elm və Təhsil” 
və “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2020-ci il 25 fevral tarixli 940 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 
№ 2, maddə 98) ilə təsdiq edilmiş “Qey-
ri-formal məşğulluğa nəzarət” vahid 
elektron informasiya ehtiyatına inteqra-
siyası tələb olunan informasiya sistem-
lərinin və ehtiyatlarının Siyahısı”nın 7-ci 
hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 946 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 
№ 2, maddə 104, № 12 (I kitab), maddə 
1467; 2021, № 4, maddə 315) ilə təsdiq 
edilmiş “Valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi, 
o cümlədən Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı olan uşaqların əcnəbilər 
və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfin-
dən övladlığa götürülməsi Qaydası”nın 
2.1.5-ci yarımbəndində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi ilə in Xalq Respubli-
kasının Təhsil Nazirliyi arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazi-
şin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 
12 iyun tarixli 1055 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2020, № 6, maddə 697) 
2-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2020-ci il 30 iyul tarixli 1119 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 
7, maddə 899; 2021, № 5, maddə 443, 
№ 6 (I kitab), maddə 584, № 9, maddə 
984; 2022, № 1, maddə 21, № 3, mad-
də 224, № 5, maddə 468, № 8, maddə 
882) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət büdcəsin-
dən ayrılmış vəsait hesabına işlərin və 
xidmətlərin göstərilməsinə görə əlavə 
dəyər vergisindən azad olunan publik 
hüquqi şəxslərin Siyahısı”nın 29-cu his-
səsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” 2002-ci il 6 may tarixli 697 nömrəli, “Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2003-cü il 27 yanvar tarixli 847 
nömrəli, “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq 

edilməsi haqqında” 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi 
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” 2003-cü il 24 noyabr tarixli 4 nömrəli, “Şəkərli diabet 

xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” 2004-cü il 12 fevral tarixli 32 nömrəli, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2004-cü il 12 aprel tarixli 48 

nömrəli, “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” 2004-cü il 5 noyabr tarixli 141 nömrəli, “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2005-ci il 4 avqust tarixli 272 nömrəli, “Ünvanlı dövlət 
sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2005-ci il 16 noyabr 

tarixli 312 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq 
edilməsi barədə” 2005-ci il 26 dekabr tarixli 341 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram: 

1. “Gənclər siyasəti haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2002-ci il 6 may tarix-
li 697 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2002, № 5, maddə 264; 2004, № 1, 
maddə 19; 2006, № 9, maddə 743; 2007, 
№ 12, maddə 1240; 2019, № 4, maddə 
629; 2020, № 4, maddə 397; 2021, № 6 
(I kitab), maddə 568; 2022, № 5, maddə 
476) 2.5-ci, 2.6-cı, 2.8-ci, 2.9-cu, 2.11-ci 
və 2.12-ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Əhalinin ekoloji təhsili və maariflən-
dirilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2003-cü il 27 yanvar tarixli 847 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 1, mad-
də 39) 2-ci hissəsinin üçüncü və dördüncü 
abzaslarında “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

3 . Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 
9, maddə 486; 2007, № 5, maddə 459; 
2008, № 6, maddə 498, № 8, maddə 721; 
2015, № 7, maddə 837; 2016, № 8, mad-
də 1384; 2017, № 3, maddə 353; 2019, 
№ 2, maddə 209, № 3, maddə 410, № 
11, maddə 1701; 2021, № 1, maddə 41; 
2022, № 8, maddələr 862, 874) ilə təs-
diq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət 
mülkiyyətində olan və paylarının (səhm-
lərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan 
hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında 
kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın 
17.3-cü bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Azərbaycan Respublikasında so-
sial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi 
tədbirləri haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2003-cü il 24 noyabr 

tarixli 4 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2003, № 11, maddə 634; 2006, № 9, mad-
də 743; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 
8, maddə 1384; 2021, № 1, maddə 42) 
2-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş 
şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 12 fevral tarixli 32 
nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 
2, maddə 70; 2021, № 6 (I kitab), maddə 
571) 2.3-cü bəndində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı 
və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2004-cü il 12 aprel tarixli 48 nöm-
rəli Fərmanının (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 4, 
maddə 228; 2005, № 8, maddə 708, № 9, 
maddə 801, № 12, maddə 1103; 2006, № 
12, maddə 1034; 2008, № 2, maddə 54; 
2012, № 1, maddə 6; 2013, № 12, maddə 
1529; 2014, № 2, maddə 103; 2016, № 
3, maddə 465, № 9, maddə 1464, № 10, 
maddə 1637; 2017, № 5, maddə 846, № 
9, maddə 1653, № 10, maddə 1803, № 
12 (I kitab), maddə 2319; 2018, № 12 (I 
kitab), maddə 2614; 2019, № 2, maddə 
211; 2020, № 8, maddə 1029, № 11, mad-
dələr 1360, 1362; 2021, № 11, maddə 
1400; 2022, № 8, maddə 840; Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2023-cü 
il 9 yanvar tarixli 1958 nömrəli Fərmanı) 
2.7-1-ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. “İctimai televiziya və radio yayımı 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 
5 noyabr tarixli 141 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 
905; 2007, № 6, maddə 601; 2016, № 4, 

maddə 677; 2018, № 12 (I kitab), maddə 
2543) 3.5-ci bəndində “7.1-ci” sözləri “7.2-
ci” sözləri ilə, “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “İnsan alverinə qarşı mübarizə 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
4 avqust tarixli 272 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2005, № 8, maddə 704; 
2013, № 8, maddə 915; 2014, № 11, mad-
də 1412; 2017, № 3, maddə 353; Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2022-
ci il 6 dekabr tarixli 1895 nömrəli Fərmanı) 
2.9-cu bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
16 noyabr tarixli 312 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2005, № 11, maddə 1007; 
2011, № 7, maddə 633; 2017, № 5, mad-
də 827; 2019, № 7, maddə 1220; 2020, 
№ 7, maddə 887; 2022, № 5, maddə 471) 
2.5-ci və 2.6-cı bəndlərində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2005-ci il 26 dekabr tarixli 341 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 
12, maddə 1110; 2008, № 6, maddə 498; 
2013, № 12, maddə 1508; 2014, № 9, 
maddə 1027; 2016, № 3, maddə 469, № 
8, maddə 1384; 2017, № 8, maddə 1521; 
2018, № 8, maddə 1677; 2022, № 4, mad-
də 305, № 5, maddə 471, № 9, maddə 
1028) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının Tarif (qiymət) Şurasının tərki-
bi”nin “Şuranın üzvləri” hissəsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Yunanıstan Respublikasının Prezidenti  
Zati-aliləri  xanım Katerina Sakellaropuluya

rmə li a ım r id
Larisa şəhəri yaxınlığında sərnişin 

qatarı ilə yük qatarının toqquşması 
nəticəsində çox sayda insanın həlak 
olması və xəsarət alması barədə xə-
bər bizi son dərəcə kədərləndirdi.

Bu ağır faciə ilə əlaqədar Sizə, hə-
lak olanların ailələrinə və yaxınlarına, 
bütün Yunanıstan xalqına öz adımdan 

və Azərbaycan xalqı adından dərin 
hüznlə başsağlığı verir, yaralananların 
tezliklə sağalmasını arzulayıram.
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Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti 
Zati-aliləri cənab Rumen Radevə
rmə li cə a  r id

Bolqarıstan Respublikasının milli 
bayramı münasibətilə Sizə və Sizin si-
manızda dost xalqınıza öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından ən səmimi 
təbriklərimi və xoş arzularımı yetirirəm.

Biz Azərbaycan–Bolqarıstan əlaqə- 
lərinin hərtərəfli inkişafına xüsusi əhə-
miyyət veririk. Dost ölkə və strateji 
tərəfdaşımız olan Bolqarıstanla yüksək 
səviyyəli siyasi dialoqumuz, iqtisa-
di, enerji, nəqliyyat, mədəni və digər 
sahələrdə dinamik inkişaf edən müna-
sibətlərimiz, səmərəli əməkdaşlığımız 
və bir çox sahələrdə əldə etdiyimiz nai-
liyyətlər bizi sevindirir.

Keçən ilin oktyabrında Bolqarısta-
na etdiyim rəsmi səfərin nəticələri, eyni 
zamanda səfər çərçivəsində Avropa-
nın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verən 

Yunanıstan-Bolqarıstan Qaz İnterkon-
nektorunun istifadəyə verilməsi strateji 
tərəfdaşlığımızın yüksək səviyyəsindən 
xəbər verir. Enerji sektorunda səmərəli 
işbirliyimizin ticarət, nəqliyyat, logistika, 
sərmayə, yüksək texnologiyalar, turizm 
və digər sahələr və istiqamətlər üzrə də 
müvə əqiyyətlə davam etdiriləcəyinə 
əminliyimi ifadə edirəm. 

Belə bir əlamətdar gündə Sizə möh-
kəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə 
uğurlar, dost Bolqarıstan xalqına daim 
əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm. 

rmə lə
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4 mart 2023-cü il, şənbə4 RƏSMİ
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2018-ci il 18 
iyul tarixli 213 nömrəli, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli, “Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər Fondunun vəsaitindən istifadə, o cümlədən Fondun vəsaiti hesabına 
güzəştli kreditlərin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 29 avqust tarixli 253 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının Təhsil və Elm 
Nazirliyi arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında Protokolun təsdiq edilməsi 
barədə” 2018-ci il 4 oktyabr tarixli 296 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə 

Bolqarıstan Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə” 2018-ci il 18 dekabr tarixli 405 nömrəli, 

“Psixoloji yardım haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr tarixli 1385-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” 2019-cu il 21 yanvar tarixli 482 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi 
haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 

barədə” 2019-cu il 15 aprel tarixli 634 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında elm və təhsil sahəsində idarəetmə-
nin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbir-
lər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram: 

1. “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 31 may tarixli 1153-VQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 
iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 7 (I kitab), maddə 1499, 
№ 11, maddə 2239; 2019, № 7, maddə 
1217; 2020, № 7, maddə 861; 2021, № 
6 (I kitab), maddə 573, № 8, maddə 916) 
2.5-ci, 2.9-cu və 2.14-cü bəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barə-
də” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 8, mad-
də 1683; 2019, № 7, maddə 1217; 2020, 
№ 5, maddə 561, № 9, maddə 1142; 
2021, № 7, maddələr 722, 725; 2022, № 
1, maddə 23, № 5, maddə 462) 2.9-cu və 

2.16-cı bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2018-ci il 29 avqust tarixli 253 nömrə-
li Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 8, mad-
də 1703; 2020, № 4, maddə 397, № 12 
(I kitab), maddə 1483) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondunun vəsaitindən istifadə, o cümlə-
dən Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kre-
ditlərin verilməsi Qaydası”nın 9.2-ci bən-
dində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

4. “Azərbaycan Respublikasının Təh-
sil Nazirliyi ilə Tacikistan Respublikasının 
Təhsil və Elm Nazirliyi arasında illik təhsil 
kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqın-
da Protokolun təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 4 oktyabr tarixli 296 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, mad-
də 1996) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Azərbaycan Respublikasının Təh-
sil Nazirliyi ilə Bolqarıstan Respublikası-
nın Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumunun təsdiq edilməsi barə-
də” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2018-ci il 18 dekabr tarixli 405 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 12, mad-

də 2562) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “Psixoloji yardım haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2018-ci il 7 de-
kabr tarixli 1385-VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 21 yanvar tarix-
li 482 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2019, № 1, maddə 72; 2020, № 3, mad-
də 242; 2021, № 6 (I kitab), maddə 573) 
3.11-ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2019-cu il 15 aprel tarixli 634 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 4, mad-
də 634; 2020, № 4, maddə 417; 2021, № 
5, maddə 445, № 6 (I kitab), maddə 566, 
№ 8, maddə 919, № 10, maddə 1114, 
№ 12, maddə 1406; 2022, № 5, maddə 
462, № 8, maddə 848) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sistemi haqqında Əsasnamə”nin 4.1.6-cı 
yarımbəndində “Təhsil” sözü “Elm və Təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Dağınıq skleroz 
xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2012-ci il 7 mart tarixli 303-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” 2012-ci il 9 aprel tarixli 606 nömrəli, “Aviasiya 

təhlükəsizliyinə dair Dövlət Proqramı”nın və “Aviasiya təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 

24 aprel tarixli 613 nömrəli, “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə 
dövlət nəzarəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2012-ci il 8 may 

tarixli 626 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbinin Nizamnaməsi”nin təsdiq 

edilməsi haqqında” 2012-ci il 9 iyul tarixli 680 nömrəli, “Sosial xidmət 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il 30 dekabr tarixli 

275-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
2012-ci il 29 noyabr tarixli 758 nömrəli, “2012-ci il oktyabrın 18-
də Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi və Bosniya və Herseqovinanın Mülki İşlər Nazirliyi arasında 

təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi 
barədə” 2012-ci il 19 dekabr tarixli 784 nömrəli, “Gənclər üçün 

Prezident Mükafatının təsis edilməsi haqqında” 2013-cü il 2 iyul tarixli 
934 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin 

təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 713-
IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2013-cü il 8 iyul tarixli 938 
nömrəli və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 

Akademiyasının Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü 
il 8 iyul tarixli 939 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respubli-
kasında elm və təhsil sahəsində idarəet-
mənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul 
tarixli 1769 nömrəli Fərmanının icrasını 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutul-
muş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 7 
mart tarixli 303-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2012-ci il 9 aprel tarixli 
606 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 4, maddə 285; 2021, № 6 (I ki-
tab), maddə 573) 3.3-cü bəndində “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2012-ci il 24 aprel tarixli 613 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, 
№ 4, maddə 292; 2017, № 1, maddə 50; 
2018, № 9, maddə 1840, № 11, maddə 
2263; 2019, № 3, maddə 430, № 5, mad-
də 823; 2020, № 8, maddə 1042; 2022, 
№ 5, maddə 475, № 9, maddə 1028) 
ilə təsdiq edilmiş “Aviasiya təhlükəsiz-
liyinə dair Dövlət Proqramı”nın “8. Döv-
lət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
“Tədbirlər Planı” hissəsinin 8.3.2-ci ya-
rımbəndinin “İcraçı qurumlar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2012-ci il 8 may tarixli 626 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 
5, maddə 419; 2019, № 5, maddə 847, 
№ 12, maddə 1936; 2020, № 7, mad-
də 895, № 8, maddə 1036; 2021, № 6 
(I kitab), maddə 566, № 8, maddə 922; 
2022, № 6, maddə 599) ilə təsdiq edilmiş 
“Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə 
dövlət nəzarəti Qaydası”nın 1.3-cü və 
2.3-cü bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2012-ci il 9 iyul tarixli 680 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 
7, maddə 689; 2013, № 6, maddə 633; 
2016, № 11, maddə 1803; 2017, № 5, 
maddələr 786, 802, № 7, maddə 1362; 
2019, № 3, maddə 401; 2020, № 2, mad-
də 106, № 6, maddə 698; 2021, № 2, 
maddə 123) ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbinin 
Nizamnaməsi”nin 1.5-ci, 4.15-ci bəndlə-
rində və 6.1-ci bəndinin ikinci abzasında 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

5. “Sosial xidmət haqqında” Azərbay-
can Respublikasının 2011-ci il 30 dekabr 
tarixli 275-IVQ nömrəli Qanununun tət-
biqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2012-ci il 29 noyabr tarixli 758 nömrəli 

Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 11, 
maddə 1118; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2023-cü il 12 yanvar tarixli 
1963 nömrəli Fərmanı) 1.2.2-ci və 1.4.2-
ci yarımbəndlərində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. “2012-ci il oktyabrın 18-də Bakı 
şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil Nazirliyi və Bosniya 
və Herseqovinanın Mülki İşlər Nazirliyi 
arasında təhsil sahəsində əməkdaş-
lıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2012-ci il 19 dekabr tarixli 
784 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 12, maddə 1258) 2-ci hissəsin-
də “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2013-cü il 2 iyul tarixli 934 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 
7, maddə 799; 2018, № 5, maddə 951; 
2019, № 6, maddə 1052) ilə təsdiq edil-
miş “Gənclər üçün Prezident Mükafatının 
Əsasnaməsi”nin 3.1.1-ci yarımbəndində 
və 4.2-ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “Azərbaycan Respublikasının Miq-
rasiya Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qü-
vvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2013-cü il 2 iyul tarixli 713-
IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2013-cü il 8 iyul tarixli 938 nömrəli Fər-
manının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 7, mad-
də 803; 2014, № 9, maddə 1050, № 11, 
maddələr 1382, 1413, № 12, maddə 
1588; 2015, № 10, maddə 1121; 2016, 
№ 6, maddələr 1020, 1044, № 11, mad-
də 1827; 2018, № 7 (I kitab), maddə 
1476; 2019, № 7, maddə 1240; 2020, 
№ 6, maddə 703; 2021, № 1, maddə 36) 
5.13-cü və 5.17-2-ci bəndlərində “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edil-
sin.

9. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2013-cü il 8 iyul tarixli 939 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, 
№ 7, maddə 804; 2016, № 11, maddə 
1803; 2017, № 5, maddələr 787, 802, 
№ 7, maddə 1363; 2018, № 4, maddə 
698; 2019, № 3, maddə 401; 2020, № 
2, maddə 106, № 6, maddə 698, № 7, 
maddə 868; 2021, № 2, maddə 123) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiya-
sının Nizamnaməsi”nin 1.4-cü, 4.13-cü, 
4.17-ci, 6.13-cü və 6.14-cü bəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə” 2005-ci il  

28 dekabr tarixli 344 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əməkdaşlığı üzrə Komissiyanın 
tərkibinə dair bəzi məsələlər haqqında” 2007-ci il 21 iyun tarixli 590 nömrəli, “Qeyri-dövlət (özəl) 

mühafizə fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə”  
2007-ci il 21 iyun tarixli 596 nömrəli, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş 

şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” 2007-ci il 3 iyul tarixli 606 nömrəli, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad 
edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 19 dekabr 

tarixli 684 nömrəli, “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli, “Dini etiqad azadlığı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 29 may tarixli 97 nömrəli və “Bədən tərbiyəsi və 

idman haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2009-cu il 
 27 avqust tarixli 147 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram: 

1. “Azərbaycan xalça sənətinin qo-
runması və inkişaf etdirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun ic-
rasının təmin edilməsi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 
28 dekabr tarixli 344 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2005, № 12, maddə 1113; 
2006, № 9, maddə 743; 2021, № 1, mad-
də 42) 1.2-ci bəndində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının 
NATO ilə əməkdaşlığı üzrə Komissiyanın 
tərkibinə dair bəzi məsələlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2007-ci il 21 iyun tarixli 590 nömrəli Fər-
manının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 6, mad-
də 603; 2010, № 2, maddə 91; 2014, № 
5, maddə 477, № 9, maddə 1027; 2016, 
№ 8, maddə 1384; 2017, № 1, maddə 51, 
№ 8, maddə 1521; 2018, № 9, maddə 
1840; 2022, № 5, maddə 469) 1-ci hissə-
sində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. “Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəa-
liyyəti haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2007-ci il 21 iyun tarixli 596 nömrəli Fər-
manının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 6, mad-
də 609; 2017, № 3, maddə 353; Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 
14 yanvar tarixli 1979 nömrəli Fərmanı) 
2.4-cü bəndi aşağıdakı redaksiyada ve-
rilsin:

“2.4. həmin Qanunun 9.2-ci maddə-
sinin birinci cümləsində nəzərdə tutul-
muş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini birinci halda Azərbaycan 
Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, 

ikinci halda Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirir.”.

4. “Penitensiar müəssisələrdə cəza 
çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosi-
al adaptasiyası haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2007-ci il 3 iyul tarixli 606 nöm-
rəli Fərmanının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 
7, maddə 713; 2019, № 7, maddə 1219; 
2021, № 6 (I kitab), maddə 571) 2.2-ci və 
2.5-ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “Penitensiar müəssisələrdə cəza 
çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial 
adaptasiyası haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasının bəzi qanun-
vericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun tətbiq edilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2007-ci il 19 dekabr tarixli 684 nömrəli 
Fərmanının (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 12, 
maddə 1234; 2013, № 11, maddə 1326) 
2-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada veril-
sin:

“2. Müəyyən edilsin ki, “Yaşayış yeri 
və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
5-ci maddəsinin altıncı hissəsinin birinci 
cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi həyata keçirir.”.

6. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2008-ci il 4 iyul ta-
rixli 792 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2008, № 7, maddə 610; 2009, № 10, 
maddə 779; 2016, № 4, maddə 661, № 6, 

maddə 1064, № 11, maddə 1840; 2017, 
№ 6, maddə 1083; 2018, № 12 (I kitab), 
maddə 2600; 2019, № 5, maddə 838, № 
8, maddə 1408; 2020, № 5, maddə 544; 
2021, № 1, maddə 17, № 6 (I kitab), mad-
də 593) 2.2-3-cü bəndində (hər iki halda) 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

7. “Dini etiqad azadlığı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 29 
may tarixli 97 nömrəli Fərmanının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2009, № 5, maddə 329; 2012, 
№ 4, maddə 294; 2013, № 8, maddə 908; 
2015, № 9, maddə 987; 2017, № 6, mad-
də 1097; 2019, № 5, maddə 840; 2021, 
№ 6 (I kitab), maddə 578; 2022, № 3, 
maddə 216) 2.4-cü və 2.5-ci bəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

8. “Bədən tərbiyəsi və idman haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 27 
avqust tarixli 147 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2009, № 8, maddə 623; 
2015, № 8, maddə 909; 2016, № 7, mad-
də 1254, № 10, maddə 1645; 2017, № 12 
(I kitab), maddə 2296; 2018, № 6, maddə 
1224, № 7 (I kitab), maddə 1464; 2021, 
№ 6 (I kitab), maddə 571, № 12, mad-
də 1426; 2022, № 8, maddə 861) 2.4-cü, 
2.5-ci, 2.12-ci və 2.14-cü bəndlərində 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.
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Əli Əsədov Rusiya Federasiyası 
Hökumətinin sədri Mixail Mişustini 
ad günü münasibətilə təbrik edib

Martın 3-də Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov Rusiya 
Federasiyası Hökumətinin sədri Mixail Mişustinin ad günü münasibətilə ona 
təbrik məktubu göndərib.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xid-
mətindən verilən məlumata görə, mək-
tubda Mixail Mişustinin Azərbaycan 
və Rusiya arasında ənənəvi dostluq, 
mehriban qonşuluq münasibətlərinin 
və əməkdaşlığın inkişafına töhfəsi qeyd 
edilir.

Birgə səylərin bundan sonra da 
Azərbaycan–Rusiya ticari-iqtisadi və 

investisiya əməkdaşlığının daha da 
genişlənməsinə, müxtəlif sahələrdə 
qarşılıqlı sərfəli təşəbbüslərin səmərəli 
reallaşdırılmasına imkan yaradacağına 
əminlik bildirilib.

Məktubda həmçinin, iki ölkə arasın-
da konstruktiv dialoqun və sıx birgə fəa-
liyyətin davamına ümid ifadə edilib.



4 mart 2023-cü il, şənbə 5RƏSMİ

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının 
Elm və Təhsil Nazirliyi adlandırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin bəzi sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-

cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azər-
baycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində 
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2022-ci il 28 iyul tarixli 1769 nömrəli Fərmanının icra-
sını təmin etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
və Moskva şəhərinin Təhsil Komitəsi arasında təh-
sil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş” barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 25 
iyul tarixli 636 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 1, 
maddə 55) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının NATO ilə əmək-
daşlığını daha da gücləndirmək tədbirləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 14 
noyabr tarixli 692 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, 
maddə 432; 2002, № 1, maddə 56; 2003, № 9, mad-
də 487; 2006, № 7, maddə 588; 2007, № 6, maddə 
603; 2008, № 11, maddə 969; 2014, № 2, maddə 112, 
№ 5, maddə 477; 2016, № 8, maddə 1384; Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr 
tarixli 3688 nömrəli Sərəncamı) 1-ci hissəsində “təh-
sil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci 
il 18 iyun tarixli 832 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, 
maddə 409; 2004, № 1, maddə 19; 2006, № 9, mad-
də 743; 2020, № 8, maddə 1064; 2021, № 1, maddə 
81) ilə təsdiq edilmiş “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə 
dair Dövlət Proqramı”nın 7-ci, 8-ci, 10-cu və 12-ci 
hissələrinin “İcra orqanları” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci 
il 17 sentyabr tarixli 895 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, 
№ 9, maddə 582; 2010, № 2, maddə 80; 2016, № 
6, maddə 1028; 2019, № 5, maddə 911; 2020, № 8, 
maddə 1064; 2021, № 6 (I kitab), maddə 607; 2022, 
№ 8, maddə 909) ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və 
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət 
Proqramı”nın II hissəsinin 10-cu və 13-cü bəndlərinin, 
III hissəsinin 7-ci və 8-ci bəndlərinin “İcra orqanları” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-
cu il 15 aprel tarixli 134 saylı Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 
4, maddə 253; 2005, № 4, maddə 299; 2008, № 6, 
maddə 496; 2011, № 7, maddə 655; 2013, № 6, mad-
də 684; 2017, № 5, maddə 886, № 11, maddə 2071; 
2019, № 3, maddələr 442, 448; 2021, № 2, maddə 
155; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci 
il 16 noyabr tarixli 3588 nömrəli, 30 dekabr tarixli 3697 
nömrəli sərəncamları) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər 
Əliyev adına Akademiyasının Nizamnaməsi”nin 1.4-
cü bəndində, 1.5-ci bəndinin ikinci abzasında, 1.6-cı 
bəndində, 4.10-cu bəndinin 6-cı abzasında, 5.2-ci və 
5.12-ci bəndlərində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” söz-
ləri ilə əvəz edilsin.

6. “Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnki-
şaf Assosiasiyası arasında imzalanmış “İnkişaf üçün 
kredit haqqında Saziş”in (Təhsil Sahəsində İslahatlar 
Layihəsi) təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 1999-cu il 23 iyul tarixli 203 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 7, maddə 456) 2-ci 
hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

7. “Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisas-
ların tanınması haqqında Konvensiyanın təsdiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 
6 mart tarixli 346 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (I 
kitab), maddə 185) 1–4-cü hissələrində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. “Avropa Şurasının fəaliyyətinə və Azərbaycan 
Respublikası ilə Avropa Şurası arasındakı əməkdaş-
lığa dair məlumatların yayılması barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 18 mart tarixli 
364 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 3 (II kitab), 
maddə 203; 2006, № 9, maddə 743; 2021, № 1, mad-
də 81) 4-cü hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

9. “Hərbi münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin 
qorunması haqqında Konvensiya”nın müddəaları-
nın yerinə yetirilməsi üzrə Komissiyanın yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2000-ci il 13 noyabr tarixli 569 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2000, № 11, maddə 805; 2006, № 9, maddə 743; 
2021, № 7, maddə 809) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü 
“elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-
cü il 7 aprel tarixli 1193 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 
4, maddə 184) ilə təsdiq edilmiş “Avropa Sosial Xar-
tiyasında nəzərdə tutulmuş normaların tətbiqi üzrə 
Dövlət Proqramı”nın “DÖVLƏT PROQRAMI ÜZRƏ 
FƏALİYYƏT MATRİSASI”nın III hissəsinin 3.2-ci, 3.4-
cü və 3.6-cı bəndlərinin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

11. “Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq 
İnkişaf Assosiasiyası arasında “İnkişaf üçün kredit 
haqqında Saziş”in (Təhsil Sektorunun İnkişafı La-
yihəsi) təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2003-cü il 22 oktyabr tarixli 1351 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 10, maddə 590) 2-ci 
hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

12. “2004-cü il martın 4-də Bakı şəhərində im-
zalanmış “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
və Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2004-cü il 11 may tarixli 217 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 5, maddə 359) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

13. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-

cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 
7, maddə 540; 2006, № 9, maddə 743; 2007, № 2, 
maddə 87, № 10, maddə 1011; 2008, № 3, maddə 
168; 2009, № 6, maddə 424; 2011, № 2, maddələr 
85, 134; 2017, № 3, maddə 353; 2019, № 5, maddə 
911; 2021, № 1, maddə 77, № 5, maddə 495) ilə təs-
diq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin ya-
şayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın 2.19-cu və 3.2-ci 
bəndlərinin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

14. “Azərbaycan Respublikasının milli təhlükə-
sizlik siyasəti sahəsində İşçi Qrupunun yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2004-cü il 17 sentyabr tarixli 394 nömrəli Sərəncamı-
nın (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2004, № 9, maddə 712; 2005, № 4, maddə 300, 
№ 6, maddə 494; 2007, № 10, maddə 1009; 2009, № 
7, maddə 589; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 
644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384; 
2018, № 8, maddə 1677; 2019, № 2, maddə 294; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 
dekabr tarixli 3688 nömrəli Sərəncamı) 1-ci hissəsin-
də “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

15. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-
cü il 21 oktyabr tarixli 462 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 10, maddə 838; 2007, № 8, maddə 769; 
2013, № 11, maddə 1449; 2014, № 5, maddə 477; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 251, № 8, maddə 1384; 
2020, № 9, maddə 1185; Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 3684 nömrəli 
Sərəncamı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respub-
likasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələ-
rindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

15.1. “Alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrin-
dən istifadə edilməsi üzrə Tədbirlər” hissəsinin 4-cü 
bəndinin “Əsas icraçılar” sütununda “TN” akronimi 
“ETN” akronimi ilə əvəz edilsin;

15.2. “Akronimlər” hissəsində “TN - Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi” sözləri “ETN – Azər-
baycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi” söz-
ləri ilə əvəz edilsin.

16. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-
cü il 11 noyabr tarixli 517 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 11, maddə 940; 2005, № 7, maddə 596; 
2006, № 9, maddə 743; 2007, № 2, maddə 87; 2008, 
№ 3, maddə 168; 2009, № 4, maddə 226; 2010, № 2, 
maddə 80; 2011, № 2, maddə 85; 2014, № 5, mad-
də 477; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1464; 
2020, № 8, maddə 1064; 2021, № 1, maddə 81) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında demoq-
rafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət 
Proqramı”nın “Azərbaycan Respublikasında demoq-
rafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət 
Proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək Tədbirlər” 
hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

16.1. 1.1-ci bəndin “İcraçılar” sütununda hər iki 
halda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

16.2. 2.2-ci bəndin, 2.3.14-cü, 2.3.15-ci, 2.4.2-ci, 
3.2.3-cü, 3.2.4-cü, 3.2.6-cı yarımbəndlərin, 4.4-cü, 
4.5-ci bəndlərin, 5.1.17-ci yarımbəndin, 8.21-ci və 
8.25-ci bəndlərin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

17. “Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı 
ilə əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komissiyasının yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2005-ci il 1 iyun tarixli 834 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2005, № 6, maddə 493, № 10, maddə 968; 2006, № 
7, maddə 588, № 9, maddə 743; 2007, № 5, maddə 
459; 2009, № 4, maddə 233; 2010, № 2, maddə 80, 
№ 7, maddə 620; 2012, № 12, maddə 1291; 2013, 
№ 3, maddə 292; 2014, № 2, maddə 112, № 5, mad-
də 477, № 11, maddə 1414; 2015, № 8, maddə 957; 
2016, № 5, maddə 861, № 9, maddə 1518; 2017, № 
11, maddə 2124; 2018, № 8, maddələr 1677, 1715; 
2019, № 2, maddə 294; 2020, № 2, maddə 123; Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 de-
kabr tarixli 3688 nömrəli Sərəncamı) 1-ci hissəsində 
“Təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

18. “YUNESKO üzrə Azərbaycan Respublikasının 
Milli Komissiyası ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 15 
sentyabr tarixli 1006 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 
9, maddə 826; 2006, № 9, maddə 743; 2014, № 9, 
maddə 1027; 2015, № 3, maddə 286; 2016, № 7, 
maddə 1282; 2017, № 8, maddə 1521; 2018, № 8, 
maddə 1779; 2019, № 11, maddə 1751; 2020, № 2, 
maddə 170; 2022, № 5, maddə 539) 3-cü hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

19. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 17 aprel tarixli 1413 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 
4, maddə 342; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8, 
maddə 1384, № 9, maddə 1464; 2018, № 2, maddə 
273; 2021, № 1, maddə 77) ilə təsdiq edilmiş “Ahıl 
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 
üzrə Dövlət Proqramı”nın 3.1.11-ci, 3.2.5-ci, 3.3.1-ci, 
3.4.4-cü və 3.4.5-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütu-
nunda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

20. “Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan ara-
sında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərara-
sı komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 4 iyul tarixli 
1554 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 7, maddə 
602; 2009, № 2, maddə 74, № 6, maddə 424; 2012, 
№ 2, maddə 137; 2014, № 2, maddə 112, № 5, mad-
də 477; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 
2017, № 8, maddə 1590; 2018, № 8, maddə 1677; 
2020, № 3, maddə 265; 2022, № 4, maddə 347, № 
9, maddə 1053) 1-ci hissəsində “Təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

21. “Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna arasın-
da iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri üzrə Hökumət Ko-
missiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 26 
avqust tarixli 1640 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 
8, maddə 725; 2009, № 7, maddə 589; 2010, № 9, 

maddə 773; 2012, № 2, maddə 129; 2014, № 2, mad-
də 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, maddə 1384; 
2018, № 1, maddə 79, № 3, maddə 478; 2021, № 
1, maddə 77; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2022-ci il 28 dekabr tarixli 3688 nömrəli Sərəncamı) 
1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

22. “Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respub-
likası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlə-
rarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərə-
findən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2006-cı il 20 sentyabr tarixli 1680 nöm-
rəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2006, № 9, maddə 782; 2009, 
№ 1, maddə 17, № 7, maddə 589; 2012, № 2, mad-
də 133; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2017, 
№ 11, maddə 2091; 2018, № 8, maddə 1677; 2020, 
№ 3, maddə 257; 2022, № 5, maddə 535, № 9, mad-
də 1038) 1-ci hissəsində “Təhsil” sözü “elm və təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

23. “Azərbaycan-Fransa İqtisadi Komissiyasının 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin 
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2006-cı il 28 sentyabr tarixli 1699 nöm-
rəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2006, № 9, maddə 800; 2009, 
№ 1, maddə 17, № 7, maddə 589; 2010, № 9, mad-
də 773; 2012, № 2, maddə 106; 2014, № 2, maddə 
112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, 
maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677, № 10, maddə 
2033; 2022, № 5, maddə 531) 1-ci hissəsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

24. “Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Res-
publikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə 
hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respubli-
kası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 16 
oktyabr tarixli 1737 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 
10, maddələr 878, 888; 2012, № 2, maddə 136; 2014, 
№ 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, mad-
də 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 1, maddə 79; 
2021, № 7, maddə 819; 2022, № 5, maddə 539, № 
7, maddə 806) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

25. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Pa-
kistan İslam Respublikası Hökuməti arasında Azər-
baycan-Pakistan Birgə Komissiyasının Azərbaycan 
Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2006-cı il 15 dekabr tarixli 1835 nömrəli Sərənca-
mının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2006, № 12, maddə 1094; 2010, № 2, mad-
də 80; 2012, № 2, maddə 127, № 12, maddə 1292; 
2014, № 6, maddə 644, № 11, maddə 1414; 2016, 
№ 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, 
maddə 1677; 2019, № 12, maddə 1986; 2022, № 5, 
maddə 531) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

26. “Azərbaycan Respublikası ilə Yaponiya ara-
sında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 dekabr tarixli 
1852 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 12, maddə 
1111; 2007, № 11, maddə 1133; 2009, № 2, maddə 
74; 2010, № 2, maddə 80, № 6, maddə 501; 2012, № 
2, maddə 135; 2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 
477, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 1384, № 
9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə 1521; 2018, № 
11, maddə 2334; 2021, № 9, maddə 1031; 2022, № 
5, maddə 539) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

27. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-
cı il 28 dekabr tarixli 1880 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2006, № 12, maddə 1138; 2008, № 1, maddə 9, № 
3, maddə 168; 2009, № 12, maddə 1043; 2010, № 
2, maddə 80; 2014, № 5, maddə 477; 2016, № 8, 
maddə 1384, № 9, maddə 1470; 2017, № 3, maddə 
353; 2019, № 2, maddə 257; 2021, № 1, maddə 77) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan 
hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın 
11-ci, 34-cü, 37-ci, 41-ci və 45-ci hissələrinin “İcra 
orqanları” sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

28. “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə nəzarət 
üzrə Dövlət Komissiyası haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2007-ci il 28 fevral tarixli 2006 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 2, maddə 179; 2009, 
№ 3, maddə 163; 2010, № 7, maddə 610; 2014, № 
2, maddə 112, № 5, maddə 477, № 9, maddə 1027; 
2016, № 8, maddə 1384; 2017, № 8, maddə 1521; 
2021, № 1, maddə 77; 2022, № 5, maddə 539, № 
8, maddə 910) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

29. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Yu-
nanıstan Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, 
sənaye və texnoloji sahələrdə əməkdaşlıq üzrə bir-
gə komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 mart tarixli 
2015 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 3, maddə 
247; 2008, № 11, maddə 1030; 2009, № 7, maddə 
589; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 2, maddə 110; 
2014, № 2, maddə 112, № 4, maddə 391, № 6, mad-
də 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, 
№ 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2021, № 
7, maddə 811; 2022, № 5, maddə 539) 1-ci hissəsin-
də “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

30. “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Res-
publikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hö-
kumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublika-
sı tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 6 
mart tarixli 2016 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 
3, maddə 248; 2009, № 6, maddə 424; 2010, № 2, 
maddə 80, № 9, maddə 773; 2011, № 6, maddə 519; 
2012, № 2, maddə 105; 2014, № 2, maddə 112, № 
6, maddə 644, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 8, maddə 1521, № 
9, maddə 1664; 2018, № 8, maddə 1677; 2019, № 3, 
maddə 492; 2020, № 3, maddə 262; 2021, № 9, mad-
də 1026; 2022, № 4, maddə 344, № 9, maddə 1052) 

1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

31. “Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan 
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq 
üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbay-
can Respublikası üzrə yeni tərkibinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2007-ci il 30 mart tarixli 2070 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 3, maddə 296; 2009, № 1, maddə 17, № 9, 
maddə 720; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 2, mad-
də 100; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2017, 
№ 11, maddə 2067; 2021, № 7, maddə 818; 2022, № 
4, maddə 346) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

32. “Azərbaycan Respublikası ilə Türkmənistan 
arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaş-
lıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azər-
baycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 
iyun tarixli 2236 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 6, 
maddə 650; 2009, № 6, maddə 424, № 7, maddə 
589; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 2, maddə 121; 
2014, № 2, maddə 112, № 4, maddə 391, № 6, mad-
də 644; 2015, № 7, maddə 852; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 1, maddə 79, № 
8, maddə 1677; 2021, № 7, maddə 820; 2022, № 5, 
maddə 536, № 7, maddə 804) 1-ci hissəsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

33. “Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federa-
siyasının Dağıstan Respublikası arasında iqtisadi və 
humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə hökumətləra-
rası komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfin-
dən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 3 iyul tarixli 2283 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 7, maddə 719; 2012, 
№ 2, maddə 124; 2014, № 2, maddə 112, № 6, mad-
də 644; 2016, № 8, maddə 1384; 2021, № 7, maddə 
823; 2022, № 5, maddə 536; Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2022-ci il 24 dekabr tarixli 3671 
nömrəli Sərəncamı) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm 
və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

34. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mə-
rakeş Krallığı Hökuməti arasında ikitərəfli əməkdaşlıq 
üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2007-ci il 28 sentyabr tarixli 2413 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 9, maddə 914; 2009, 
№ 7, maddə 589; 2011, № 6, maddə 520; 2012, № 
2, maddə 104; 2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 
644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 
9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2021, № 7, 
maddə 817; 2022, № 5, maddə 540) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

35. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kuba 
Respublikası Hökuməti arasında əməkdaşlıq üzrə 
Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respub-
likası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2007-ci il 18 oktyabr tarixli 
2444 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 10, maddə 
981; 2009, № 1, maddə 17; 2012, № 2, maddə 125; 
2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, 
maddə 1384; 2021, № 7, maddə 813) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

36. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Hin-
distan Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisa-
di, elmi və texnoloji əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərara-
sı Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2007-ci il 18 oktyabr tarixli 2445 nömrəli Sərən-
camının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2007, № 10, maddə 982; 2009, № 1, maddə 
17; 2010, № 2, maddə 80; 2012, № 2, maddə 109; 
2014, № 2, maddə 112, № 6, maddə 644, № 11, mad-
də 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 
2018, № 7, maddə 1596; 2022, № 5, maddə 531) 
1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

37. “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan 
Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə hö-
kumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublika-
sı tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 22 
noyabr tarixli 2505 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 
11, maddə 1148; 2009, № 6, maddə 424; 2014, № 
2, maddə 112, № 6, maddə 644, № 9, maddə 1027; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 
8, maddə 1521, № 11, maddə 2107; 2021, № 7, mad-
də 821; 2022, № 5, maddə 540, № 7, maddə 772) 
1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

38. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İor-
daniya Haşimilər Krallığı Hökuməti arasında Ticarət, 
İqtisadi və Texniki Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası 
Komissiyasının Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2008-ci il 7 fevral tarixli 2670 nömrəli Sərənca-
mının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2008, № 2, maddə 78, № 11, maddə 1030; 
2010, № 2, maddə 80, № 9, maddə 773; 2012, № 
2, maddə 107; 2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 
477, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 
9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2020, № 3, 
maddə 259; 2022, № 5, maddə 531) 1-ci hissəsində 
“Təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

39. “Azərbaycan Respublikası ilə Bolqarıstan 
Respublikası arasında ticarət-iqtisadi və elmi-texniki 
əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın Azərbaycan 
Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilmə-
si haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2008-ci il 6 mart tarixli 2708 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2008, № 12, maddə 203; 2009, № 7, maddə 589; 
2012, № 2, maddə 118, № 12, maddə 1293; 2014, № 
2, maddə 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2017, № 9, maddə 1705; 
2018, № 7, maddə 1602; 2022, № 5, maddə 531) 
1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

(ardı 6-cı səhifədə)



4 mart 2023-cü il, şənbə6
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Azərbaycan Respublikasının 

Elm və Təhsil Nazirliyi adlandırılması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin bəzi sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(ə əli 5-ci səhifədə)
40 . “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bir-

ləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında iqtisadi, 
ticarət və texniki əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlə-
rarası Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərə-
findən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2008-ci il 21 may tarixli 2830 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 419; 2009, № 
1, maddə 17; 2010, № 2, maddələr 80, 104, № 9, 
maddə 773; 2012, № 2, maddə 134; 2014, № 2, mad-
də 112, № 5, maddə 477, № 11, maddə 1414; 2016, 
№ 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, 
maddə 1677; 2019, № 12, maddə 1966; 2021, № 9, 
maddə 1028; 2022, № 4, maddə 345) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

41. “Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respub-
likası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əmək-
daşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın Azər-
baycan Respublikası tərəfindən tərkibi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 22 
may tarixli 2833 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 5, 
maddə 422; 2012, № 2, maddə 114; 2014, № 2, mad-
də 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, maddə 1384, 
№ 9, maddə 1518; 2018, № 1, maddə 79; 2021, № 7, 
maddə 822; 2022, № 7, maddə 805) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

42. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ru-
mıniya Hökuməti arasında ticarət-iqtisadi əlaqələr və 
elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə Müştərək Komissiyanın 
Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni tərkibinin 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2008-ci il 23 may tarixli 2834 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2008, № 5, maddə 423; 2010, № 
2, maddə 80; 2012, № 2, maddə 119, № 12, mad-
də 1294; 2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 477; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, 
№ 8, maddə 1677, № 10, maddə 2032; 2022, № 5, 
maddə 537) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

43. “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Səu-
diyyə Ərəbistanı Krallığı hökuməti arasında iqtisadiy-
yat, ticarət, investisiya, texnika, mədəniyyət, idman 
və gənclik sahələrində əməkdaşlıq üzrə Müştərək 
Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən 
yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 11 iyun tarixli 
2861 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 6, maddə 
530; 2010, № 2, maddə 80; 2012, № 2, maddə 132, 
№ 12, maddə 1295; 2014, № 2, maddə 112, № 5, 
maddə 477, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 7 (II kitab), maddə 
1607; 2021, № 9, maddə 1029; 2022, № 5, maddə 
537) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” söz-
ləri ilə əvəz edilsin.

44. “Azərbaycan Respublikası ilə Liviya arasında 
Müştərək Komissiyanın Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 
noyabr tarixli 57 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 
11, maddə 1016; 2010, № 9, maddə 773; 2012, № 
2, maddə 131; 2014, № 6, maddə 644; 2016, № 8, 
maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 
1677; 2022, № 5, maddə 537) 1-ci hissəsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

45. “Azərbaycan Respublikası hökuməti və Maca-
rıstan Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əmək-
daşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Res-
publikası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 16 yanvar tarixli 
118 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 1, maddə 18; 
2010, № 2, maddə 80, № 9, maddə 773; 2012, № 
2, maddə 116; 2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 
477, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, № 
9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2019, № 7, 
maddə 1281; 2022, № 5, maddə 537) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

46. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Su-
riya Ərəb Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, 
elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Ko-
missiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərki-
bi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2009-cu il 4 noyabr tarixli 580 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2009, № 11, maddə 905; 2012, № 2, maddə 111; 
2014, № 2, maddə 112, № 5, maddə 477, № 6, mad-
də 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384, 
№ 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2021, № 
7, maddə 814; 2022, № 5, maddə 533) 1-ci hissəsin-
də “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

47. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ru-
siya Federasiyasının Sankt-Peterburq Hökuməti 
arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaş-
lıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan 
Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2010-cu il 15 yanvar tarixli 684 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 1, maddə 20; 2012, № 2, maddə 122; 2014, 
№ 2, maddə 112, № 6, maddə 644; 2016, № 8, mad-
də 1384, № 9, maddə 1518; 2021, № 7, maddə 825; 
2022, № 5, maddə 533) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü 
“elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

48. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Kü-
veyt Dövləti Hökuməti arasında Əməkdaşlıq üçün 
Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfin-
dən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2010-cu il 8 fevral tarixli 718 nömrəli Sərən-
camının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2010, № 2, maddə 99, № 9, maddə 773; 
2012, № 2, maddə 130; 2014, № 2, maddə 112, № 6, 
maddə 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 
1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 
2021, № 7, maddə 816; 2022, № 5, maddə 533) 1-ci 
hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

49. “Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respub-
lika Komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2010-cu il 5 mart tarixli 785 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2010, № 3, maddə 213; 2014, № 6, maddə 644; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1464; 2020, № 
5, maddə 615) 1-ci hissəsində “Təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

50. “2008-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində im-
zalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 
Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında təhsil 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2010-cu il 24 may tarixli 924 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2010, № 5, maddə 448) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

51. “2010-cu il aprelin 7-də Tallin şəhərində imza-
lanmış “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
və Estoniya Respublikasının Təhsil və Tədqiqat Na-
zirliyi arasında təhsil və tədqiqat sahələrində əmək-
daşlıq haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 24 
may tarixli 929 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 5, 
maddə 453) 2-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

52. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və exi-
ya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi, elmi-tex-
niki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Qarışıq Komissi-
yanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərkibi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 13 may tarixli 1502 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 5, maddə 407; 2012, № 2, maddə 113; 2014, 
№ 6, maddə 644, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, 
maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 8, mad-
də 1677; 2019, № 5, maddə 910; 2021, № 9, maddə 
1047; 2022, № 2, maddə 158; Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 3686 
nömrəli Sərəncamı) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm 
və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

53. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-
ci il 16 may tarixli 1504 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 
5, maddə 409; 2014, № 5, maddə 477, № 9, maddə 
1027; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1470, № 
10, maddə 1675; 2017, № 8, maddə 1521; 2022, № 
8, maddə 913; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2023-cü il 21 yanvar tarixli 1987 nömrəli Fərmanı 
) ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı” 
Dövlət Proqramı”nın “5. Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə tədbirlər planı” hissəsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

53.1. 6.7-ci bəndin “İcraçı” sütununda “TN” akro-
nimi “ETN” akronimi ilə əvəz edilsin;

53.2. “Akronimlər” hissəsində “TN - Təhsil Nazir-
liyi” sözləri “ETN – Elm və Təhsil Nazirliyi” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

54. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İraq 
Respublikası Hökuməti arasında ticarət, iqtisadi, 
elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə Birgə Ko-
missiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən tərki-
bi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 20 may tarixli 1514 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 5, maddə 419; 2014, № 6, maddə 644, № 9, 
maddə 1027; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 
1518; 2017, № 8, maddə 1521; 2019, № 5, maddə 
877; 2021, № 5, maddə 462; 2022, № 5, maddə 533) 
1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

55. “Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Res-
publikası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respub-
likası tərəfindən tərkibi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyun tarixli 1541 
nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 6, maddə 517; 2012, 
№ 2, maddə 138; 2014, № 2, maddə 112, № 5, mad-
də 477, № 11, maddə 1414; 2016, № 8, maddə 1384; 
№ 9, maddə 1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2019, № 
7, maddə 1259; Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 3686 nömrəli Sərənca-
mı) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

56. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-
ci il 15 noyabr tarixli 1836 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 11, maddə 1035; 2014, № 2, maddə 112, № 
5, maddə 477, № 9, maddə 1027; 2016, № 8, mad-
də 1384; 2017, № 5, maddə 802) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiya-
sının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı”nın “5. Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə TƏDBİRLƏR PLANI” hissəsinin 3.10-
cu, 3.12-ci və 5.3-cü bəndlərinin “İcraçılar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

57. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-
ci il 27 dekabr tarixli 1938 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 12, maddə 1217; 2012, № 12, maddə 1322; 
2014, № 5, maddə 477, № 9, maddə 1027; 2016, № 
8, maddə 1384, № 9, maddə 1470; 2017, № 3, mad-
də 353; 2018, № 11, maddə 2378; 2019, № 2, mad-
də 257, № 5, maddə 877; 2020, № 8, maddə 1064; 
2021, № 6 (I kitab), maddə 607, № 8, maddə 947; 
2022, № 8, maddə 909) ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının 
müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli 
Fəaliyyət Proqramı”nın 2.1-ci, 2.2-ci, 2.4-cü, 2.7-ci, 
2.8-ci, 2.13-cü, 2.18-ci, 4.3-cü, 4.5–4.8-ci, 4.13-cü və 
4.14-cü bəndlərinin ikinci abzaslarında “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

58. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-
ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, 
№ 9, maddə 872; 2014, № 5, maddə 477, № 9, maddə 
1027; 2016, № 5, maddə 861; 2017, № 8, maddə 1521; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 
dekabr tarixli 3687 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 21.4-cü, 21.5-ci, 28.4-cü 
və 28.5-ci bəndlərinin ikinci abzaslarında “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

59. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Mon-
teneqro Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərə-
findən tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2013-cü il 7 mart tarixli 2784 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2013, № 3, maddə 290; 2014, № 2, 
maddə 112, № 5, maddə 477, № 11, maddə 1414; 
2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 2018, № 
8, maddə 1677, № 11, maddə 2294; 2022, № 5, mad-
də 535) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” 

sözləri ilə əvəz edilsin.
60. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-

cü il 9 aprel tarixli 2837 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 
4, maddə 391; 2014, № 5, maddə 477, № 9, maddə 
1027; 2016, № 8, maddə 1384; 2017, № 8, maddə 
1521; 2022, № 8, maddə 909; Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2022-ci il 28 dekabr tarixli 3687 
nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dili-
nin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun 
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının icrasına dair 
Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.2.2-ci, 6.3.1-ci, 6.3.2-ci, 
6.3.4-cü, 6.3.5-ci, 6.4.3-cü, 6.5.1-ci, 6.5.2-ci və 6.5.4-
cü yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

61. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi-
nin strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 24 
iyul tarixli 664 nömrəli Sərəncamında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 7, 
maddə 891; 2021, № 12, maddə 1472) aşağıdakı də-
yişikliklər edilsin:

61.1. adında, preambulanın üçüncü abzasında, 
1-ci, 2-ci hissələrdə və 3.4-cü bənddə “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

61.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikası Təhsil Nazirliyinin Strukturu”nun 
adında, 1-ci, 2-ci hissələrdə və 2.1-ci bənddə “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

62. “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan 
bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi 
aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqı-
nın artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2015-ci il 16 yanvar tarixli 994 nömrəli 
Sərəncamının (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2015, № 1, maddə 38; 2017, № 8, 
maddə 1586) 1-1-ci hissəsində “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

63. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-
ci il 19 yanvar tarixli 995 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 
1, maddə 39; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 
1470; 2017, № 5, maddə 802, № 8, maddə 1521; 
2019, № 3, maddə 443, № 5, maddə 899, № 11, mad-
də 1719; 2020, № 7, maddə 946; 2021, № 1, maddə 
80) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata 
keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın 1.1.5-ci, 1.3.1-
ci, 1.4.1-ci, 2.1.1–2.1.4-cü, 2.2.1-ci, 2.3.3-cü, 2.3.6-
cı, 2.3.8-ci, 3.1.6-cı, 3.1.9-cu, 3.1.14-cü, 3.1.16-cı, 
3.3.4-cü, 3.3.6-cı, 3.3.10–3.3.12-ci, 3.4.1-ci, 3.4.2-ci, 
3.5.1–3.5.6-cı, 4.2.3-cü, 4.3.3-cü, 4.4.3-cü, 4.5.3-cü, 
4.6.3-cü, 4.8.2-ci, 4.8.3-cü, 5.1.1-ci, 5.2.3-cü, 5.3.3-cü, 
5.5.1-ci, 5.6.3-cü, 5.7.3-cü, 5.9.1-ci, 5.13.1-ci, 5.14.2-
ci və 5.15.1-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

64. “Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ilə 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı-
nın Hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbaycan Respub-
likası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 10 
avqust tarixli 1345 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 
8, maddə 923; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 
1518; 2018, № 7 (II kitab), maddə 1575; 2021, № 9, 
maddə 1027; 2022, № 5, maddə 535) 1-ci hissəsində 
“təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

65. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ko-
reya Respublikası Hökuməti arasında iqtisadi əmək-
daşlıq üzrə Birgə Komissiyanın Azərbaycan Respub-
likası tərəfindən tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 10 
avqust tarixli 1346 nömrəli Sərəncamının (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 
8, maddə 924; 2016, № 8, maddə 1384, № 9, maddə 
1518; 2018, № 8, maddə 1677; 2021, № 7, maddə 
810; 2022, № 5, maddə 529) 1-ci hissəsində “təhsil” 
sözü “elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

6 6 . “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qətər 
Dövləti Hökuməti arasında Birgə İqtisadi, Ticarət və 
Texniki Komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərə-
findən tərkibinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 17 iyun tarixli 
2125 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 6, maddə 
1128; 2021, № 7, maddə 815; 2022, № 4, maddə 
343) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” söz-
ləri ilə əvəz edilsin.

67. “Azərbaycan Respublikasında turizmin inki-
şafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 sentyabr tarix-
li 2295 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 9, maddə 
1492; 2017, № 4, maddə 603; 2018, № 9, maddə 
1840, № 12 (II kitab), maddə 2698; 2021, № 1, mad-
də 79; 2022, № 5, maddə 538; Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2023-cü il 23 yanvar tarixli 1991 
nömrəli Fərmanı) 3.6-cı bəndində “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

68. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İsrail 
Dövləti Hökuməti arasında Birgə Komissiyanın Azər-
baycan Respublikası tərəfindən tərkibinin təsdiq edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 16 iyun tarixli 2999 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2017, № 6, maddə 1177; 2018, № 3, maddə 529; 
2020, № 3, maddə 264; 2021, № 9, maddə 1032; 
2022, № 5, maddə 535) 1-ci hissəsində “Təhsil” sözü 
“elm və təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

69. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-
ci il 9 oktyabr tarixli 3287 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 10, maddə 1832; 2018, № 5, maddə 920, № 
6, maddə 1196; 2019, № 6, maddə 1085; 2022, № 8, 
maddə 909) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kasında qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınma-
sına dair Tədbirlər Planı”nın 5.2-ci bəndinin “İcraçılar” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

70. “2018–2024-cü illərdə Azərbaycan Respub-
likasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün 
inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli 3498 nömrəli 
Sərəncamında (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2017, № 12 (II kitab), maddə 2413; 
2019, № 5, maddə 899; 2020, № 8, maddə 1065; 

2021, № 8, maddə 946; 2022, № 8, maddə 927; 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 12 
yanvar tarixli 3712 nömrəli Sərəncamı) aşağıdakı də-
yişikliklər edilsin:

70.1. 2-ci hissədə “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

70.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş “2018–
2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağ-
lamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin 
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” üzrə:

70.2.1. 5-ci hissədə “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

70.2.2. Dövlət Proqramının “6. Dövlət Proqramı-
nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 
6.2.1-ci, 6.3.1–6.3.3-cü, 6.5.1-ci və 6.5.3-cü yarım-
bəndlərinin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” sözü “Elm 
və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

71. “Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fon-
du Müşahidə Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 13 mart tarixli 3784 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 3, maddə 509, № 8, maddə 1778; 2022, № 
6, maddə 623) 1-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və 
təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

72. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-
ci il 3 may tarixli 38 nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5, 
maddə 977, № 11, maddə 2287; 2019, № 5, mad-
də 909; 2022, № 8, maddə 912) ilə təsdiq edilmiş 
“2018–2025-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 
şərabçılığın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın “7. 
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər 
Planı”nın 3.2-ci bəndinin “İcraçılar” sütununda “Təh-
sil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

73. “2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Res-
publikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabət-
liliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli 711 nömrəli Sərən-
camında (Azərbaycan Respublikasının Qanunverici-
lik Toplusu, 2018, № 11, maddə 2367; 2022, № 5, 
maddə 532, № 8, maddə 906) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

73.1. 2-ci hissədə “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

73.2. həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş “2019–
2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali 
təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması 
üzrə Dövlət Proqramı”nın “6. Dövlət Proqramının hə-
yata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 6.1.1 
– 6.1.6-cı, 6.1.8 – 6.1.14-cü, 6.2.1-ci, 6.2.4 – 6.2.7-ci, 
6.2.9-cu, 6.2.11-ci və 6.2.13-cü yarımbəndlərinin “İc-
raçı orqanlar” sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təh-
sil” sözləri ilə əvəz edilsin.

74. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-
cu il 29 aprel tarixli 1143 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 
4, maddə 730; 2022, № 5, maddə 538, № 8, maddə 
912) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–
2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın “10. Tədbirlər 
planı” hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

74.1. 10.3.6-cı, 10.12.4-cü və 10.12.6-cı yarım-
bəndlərdə “Digər icraçılar” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

74.2. 10.3.7-ci yarımbənddə “Əsas icraçı qurum” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

75. “Yüksəliş” müsabiqəsinin təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2019-cu il 26 iyul tarixli 1354 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2019, № 7, maddə 1293; 2021, № 12, maddə 1446) 
2-ci hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

76. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-
ci il 13 fevral tarixli 1816 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2020, № 2, maddə 132; 2022, № 5, maddə 530; Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 12 yan-
var tarixli 3712 nömrəli Sərəncamı) ilə təsdiq edilmiş 
“Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 
2020–2025-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nda aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

76.1. 1.14-cü, 2.9-cu, 3.1-ci, 3.2-ci, 3.5-ci və 3.11-
ci bəndlərin “Digər icraçılar” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

76.2. 2.1-ci, 2.4-cü, 3.3-cü, 3.4-cü, 3.6-cı, 3.10-cu 
və 5.4-cü bəndlərin “Əsas icraçı” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

77. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-
ci il 22 iyul tarixli 2173 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 
№ 7, maddə 937; 2022, № 5, maddə 530) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan alverinə 
qarşı mübarizəyə dair 2020–2024-cü illər üçün Milli 
Fəaliyyət Planı”nın “4. Milli Fəaliyyət Planının həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsinin 4.2.1-ci, 
4.2.3-cü, 4.4.2-ci, 4.4.5-ci, 4.5.3–4.5.6-cı, 4.5.8-ci, 
4.6.4-cü, 4.7.2-ci, 4.7.5-ci, 4.8.1-ci və 4.8.4-cü yarım-
bəndlərinin “İcraçı orqanlar” sütununda “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

78. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-
ci il 27 iyul tarixli 2178 nömrəli Sərəncamı (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 
7, maddə 942, № 12 (II kitab), maddə 1520; 2021, № 
4, maddə 365; 2022, № 10, maddə 1208) ilə təsdiq 
edilmiş “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin 
edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Pla-
nı”nın 7.5-ci bəndinin “İcraçılar” sütununda “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

79. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-
ci il 27 noyabr tarixli 2306 nömrəli Sərəncamı (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2020, № 11, maddə 1374; 2021, № 8, maddə 946; 
2022, № 5, maddə 534) ilə təsdiq edilmiş “Uşaqla-
ra dair Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020–
2025-ci illər üçün Fəaliyyət Planı”nın “5. Fəaliyyət 
Planın icrası üçün Tədbirlər Planı” hissəsinin 5.1.4-
cü, 5.1.10-cu, 5.1.11-ci, 5.1.13-cü, 5.2.14-cü, 5.2.15-
ci, 5.3.1–5.3.3-cü, 5.3.9–5.3.14-cü, 5.3.16–5.3.18-ci, 
5.3.20-ci, 5.4.2–5.4.5-ci, 5.4.7-ci, 5.4.8-ci, 5.4.10-cu, 
5.4.12-ci, 5.4.14-cü, 5.4.16–5.4.18-ci, 5.5.1-ci və 
5.5.5-ci yarımbəndlərinin “İcraçı qurumlar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

(ardı 7-ci səhifədə)

RƏSMİ



4 mart 2023-cü il, şənbə 7
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

Azərbaycan Respublikasının Elm və 
Təhsil Nazirliyi adlandırılması ilə əlaqədar 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi 
sərəncamlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

(ə əli 6-cı səhifədə)
80. Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli 2307 
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 
11, maddə 1375; 2021, №6 (I kitab), mad-
də 607; 2022, № 5, maddə 534) ilə təs-
diq edilmiş “Azərbaycan Respublikasın-
da məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 
2020–2023-cü illər üçün Milli Fəaliyyət 
Planı”nın “12. Milli Fəaliyyət Planının hə-
yata keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı” 
hissəsinin 12.2.1-ci, 12.2.6-cı, 12.2.7-ci, 
12.5.3-cü, 12.6.2-ci, 12.6.3-cü və 12.7.5-
ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununda 
“Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

81. “74-cü Beynəlxalq Astronavtika 
Konqresinin 2023-cü ildə Bakı şəhərində 
keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitə-
sinin yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 7 
fevral tarixli 3133 nömrəli Sərəncamının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2022, № 2, maddə 132) 1-ci 
hissəsində “təhsil” sözü “elm və təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

82. “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu 
ali təhsil müəssisələrində təhsil almala-
rına dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət 
Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2022-ci il 28 fevral tarixli 3163 nömrəli 
Sərəncamında (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2022, № 2, 
maddə 160) aşağıdakı dəyişikliklər edil-
sin:

82.1. 2-ci və 3-cü hissələrdə “Təhsil” 
sözü “Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edil-
sin;

82.2. həmin Sərəncamla təsdiq edil-
miş “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
təhsil müəssisələrində təhsil almalarına 
dair 2022–2026-cı illər üçün Dövlət Proq-
ramı” üzrə:

82.2.1. 8.1-ci bənddə “Təhsil” sözü 
“Elm və Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin;

82.2.2. “9. Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı” hissəsi 
üzrə:

1. 9.5–9.8-ci, 9.10-cu və 9.12-ci bənd-
lərin “Əsas icraçı orqan (qurum)” sütu-
nunda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” söz-
ləri ilə əvəz edilsin;

2. 9.9-cu və 9.11-ci bəndlərin “Digər 
icraçılar” sütununda “Təhsil” sözü “Elm və 
Təhsil” sözləri ilə əvəz edilsin.

83. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 3199 
nömrəli Sərəncamı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2022, № 4, maddə 339) ilə təsdiq edilmiş 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizənin güclən-
dirilməsinə dair 2022–2026-cı illər üçün 
Milli Fəaliyyət Planı” üzrə Tədbirlər Planı” 
hissəsinin 4.4-cü bəndinin “Əsas İcraçı” 
sütununda “Təhsil” sözü “Elm və Təhsil” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

84. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nöm-
rəli Sərəncamı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2022, № 7, 
maddə 790) ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
can Respublikasının 2022 2026-cı illərdə 
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nın “7. 
Tədbirlər planı” hissəsində aşağıdakı də-
yişikliklər edilsin:

84.1. 1.1.14-cü yarımbəndin 1-ci və 
3-cü abzaslarının, 2.1.2-ci yarımbəndin 
2-ci abzasının, 2.1.3-cü yarımbəndin 2-ci 
abzasının, 2.2.3-cü yarımbəndin 2-ci ab-
zasının, 3.1.2-ci yarımbəndin 4-cü abza-
sının, 3.1.4-cü yarımbəndin 4-cü abzası-
nın, 3.1.5-ci yarımbəndin 2-ci abzasının, 
3.2.1-ci yarımbəndin 4–7-ci abzaslarının, 
3.3.3-cü yarımbəndin 2-ci abzasının, 
3.3.7-ci yarımbəndin 1-ci, 2-ci və 5-ci ab-
zaslarının və 5.1.3-cü yarımbəndin 5-ci 
abzasının “Digər icraçılar” sütununda 
“TN” akronimi “ETN” akronimi ilə əvəz 
edilsin;

84.2. 3.1.1-ci yarımbəndin 1–4-cü 
abzaslarının, 3.1.2-ci yarımbəndin 1–3-
cü, 5-ci, 6-cı abzaslarının, 3.1.3-cü ya-
rımbəndin 1–5-ci abzaslarının, 3.1.4-cü 
yarımbəndin 1–3-cü, 5-ci abzaslarının, 
3.1.5-ci yarımbəndin 1-ci, 3-cü, 4-cü ab-
zaslarının, 3.1.6-cı yarımbəndin 1–3-cü 
abzaslarının, 3.1.7-ci yarımbəndin 1–4-cü 
abzaslarının və 5.1.1-ci yarımbəndin 2-ci 
abzasının “Əsas icraçı orqan (qurum)” sü-
tununda “TN” akronimi “ETN” akronimi ilə 
əvəz edilsin;

84.3. “AKRONİMLƏR VƏ İXTİSAR-
LAR” hissəsində “TN Azərbaycan Res-
publikasının Təhsil Nazirliyi” sözləri “ETN 
Azərbaycan Respublikasının Elm və Təh-
sil Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilsin. 
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İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəșid  
Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanıș olub

Azərbaycana səfəri çərçivəsində 
İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal 
Rəşid martın 3-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində olub. 

Mərkəzin direktoru Anar Ələkbərov 
ali qonağa dünya memarlığının na-
dir incilərindən sayılan Heydər Əliyev 
Mərkəzi haqqında məlumat verib.

Qeyd olunub ki, Mərkəzin fəaliyyəti 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsinin, 
azərbaycançılıq ideologiyasının və ulu 
öndərin irsinin dərindən öyrənilməsinə 
və tədqiq edilməsinə yönəlib. Mərkəzin 
həyata keçirdiyi layihələr Azərbaycan 
tarixinin, dilinin, mədəniyyətinin və di-
gər milli sərvətlərin beynəlxalq aləmdə 
təbliğinə, elmin, təhsilin, mədəniyyə-
tin, səhiyyənin, idmanın, ekologiyanın 
və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin 
dəstəklənməsinə və inkişafına xidmət 
edir.

İraq Prezidenti Əbdüllətif amal Rə-
şid Muzeydə 1969-cu ildən 2003-cü ilə-
dək ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbay-
cana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə xidməti 

istifadəsində olan avtomobillərlə tanış 
olub.

Mərkəzdə yaradılmış Heydər Əliyev 
Muzeyi İraq Prezidentində böyük maraq 
doğurub. 

Prezident Əbdüllətif amal Rəşid 
“Azərbaycan inciləri” sərgisi ilə də tanış 
olub. Bildirilib ki, Azərbaycanın tarixini 

və mədəniyyətini əks etdirən bu sərgi-
də ölkəmizin tükənməz təbii sərvətləri, 
çoxəsrlik tarixi, mədəni irsi ilə bağlı eks-
ponatlar nümayiş etdirilir. Burada qə-
dim peşələrin, o cümlədən Azərbaycan 
xalçaçılıq məktəbinin nadir nümunələri 
sərgilənir, qədim çalğı alətlərimiz ori-
jinal şəkildə - səsli formada təqdim 
olunur. Azərbaycan milli geyimlərinin, 
qədim sikkələrin nümayiş etdirildiyi sər-
giyə gələnlər burada müxtəlif dillərdə 
müqəddəs kitabları da görə bilərlər.

“Mini Azərbaycan” sərgisi ilə tanış-
lıq zamanı isə diqqətə çatdırılıb ki, bu 
ekspozisiyada Bakıda və Azərbaycanın 
regionlarındakı tarixi memarlıq abidələ-
ri və bir sıra müasir binaların maketləri 
nümayiş etdirilir.

Sonra Prezident Əbdüllətif amal 
Rəşid “Klassik avtomobillər sərgisi” ilə 
tanış olub.

Daha sonra Prezident xatirə kitabı-
na ürək sözlərini yazıb.

Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq 
İraq Prezidenti Əbdüllətif amal Rəşid-
də xoş təəssürat yaradıb.

Qərbi Azərbaycana qayıdıș 
parlament dinləməsində

Martın 3-də Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin təşkilatçılığı ilə 
“Dağları aşarkən: Qərbi Azərbaycana dinc və hüquqi qayıdış” mövzusunda 
ictimai dinləmə keçirilib. Dinləmədə Milli Məclisin deputatları, alim və 
tədqiqatçılar, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. 

Əvvəlcə müzakirəyə çıxarılan möv-
zuya həsr olunmuş videoçarx nümayiş 
etdirilib. 

Komitə sədri Zahid Oruc bildirib ki, 
Prezident İlham Əliyevin Qərbi Azər-
baycan icması ilə görüşündən sonra 
ictimai fikirdə köklü dəyişikliklər baş ve-
rir. Dövlət başçısının bu sahədə tarixi 
missiyası İrəvana, Göyçəyə, Zəngəzu-
ra qayıdışı qısa vaxtda təmin etməkdən 
ibarətdir. 

Dinləmədə 200 ildən artıq bir za-
manda Qərbi azərbaycanlıların müxtə-
lif siyasi quruluşlarda ermənilərin etnik 
təmizləmə və soyqırımları nəticəsində 
yaşadığı fəlakətlərdən  söhbət açılıb. 
Qərbi azərbaycanlıların ziyalı, intellek-
tual, mədəni, siyasi, hərbi elitası sayı-
lan on minlərlə görkəmli soydaşımızın 
məhv edildiyi vurğulanıb. Qeyd edilib 
ki, 1988-ci ildə ermənilər etnik təmiz-
ləməni başa çatdıraraq yerli əhalini 
Qərbi Azərbaycan torpaqlarından ta-
mamilə deportasiya ediblər.

Prezident İlham Əliyev tarixin saxta-
laşdırılması, İrəvanın verilməsi ilə heç 
vaxt barışmayıb, xalqımızın qarşısında 
Qərbi Azərbaycana Qayıdışı tarixi  və-
zifə kimi irəli sürüb. Qayıdış kursunun 
bir qolu kimi Qərbi Azərbaycana dinc 
və layiqli dönüş bütün xalqımızın torpa-
ğa və kökə bağlılığını saxlayan mənə-
vi dəyərdir. 2020-ci ilin 8 noyabrından 
sonra regionda baş verən mühüm də-

yişikliklər nəticəsində özünəinam artıb, 
geosiyasi qüvvələr nisbəti Azərbayca-
nın xeyrinə dəyişib, qayıdış ruhu möh-
kəmlənib. İndi Qərbi Azərbaycan məf-
kurəsinin dirçəlişinə ehtiyac var. 

Sonra  Milli Məclisin deputatı, Qər-
bi Azərbaycan İcması İdarə Heyətinin 
sədri Əziz Ələkbərov 2022-ci il de-
kabrın 24-də Prezident İlham Əliyevin 
Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati 
binasında bir qrup ziyalı ilə görüşünü 
xatırladaraq dövlət başçısının proqram 
xarakterli çıxışında yeni milli hədəfimizi 
– tarixi torpaqlarımıza qayıdışı  müəy-
yən etdiyini deyib. Bildirib ki, bu qayıdı-
şın bütün detalları Prezidentin tapşırığı 
ilə hazırlanmış Qərbi Azərbaycana Qa-
yıdış Konsepsiyasında öz əksini tapıb.

Dinləmədə qeyd edilib ki, Qərbi 
azərbaycanlıların qayıdışı tələbi bey-
nəlxalq hüquqa tam uyğundur. Bu is-
tiqamətdə beynəlxalq müstəvidə də ar-
dıcıl iş aparılmalıdır. Bu mənada, Qərbi 
Azərbaycan İcmasının beynəlxalq ic-
timaiyyətə müraciətinin Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının rəsmi sənədi kimi 
yayılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

ıxış edənlər müzakirəyə çıxarılan 
mövzunun mühüm siyasi-hüquqi xa-
rakter daşıdığını deyiblər.

liqismə  
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Liderlərin ölkəmizə səfəri bașa çatıb
BMT Baş Assambleyasının 77-ci 
sessiyasının prezidenti Tsaba 
Körösinin Azərbaycana səfəri 
martın 3-də başa çatıb.

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeropor-
tunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul 
dəstəsi düzülmüşdü.

BMT Baş Assambleyasının 77-ci 
sessiyasının prezidenti Tsaba Körösini 
Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur 
Musayev və digər rəsmi şəxslər yola 
saldılar.

* * *
Bosniya və Herseqovinanın Rə-

yasət Heyətinin Sədri xanım elka Ts-
viyanoviçin Azərbaycana səfəri martın 
3-də başa çatıb.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

Bosniya və Herseqovinanın Rə-
yasət Heyətinin Sədri xanım elka Ts-
viyanoviçi Azərbaycanın Baş nazirinin 
birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici 
işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və 
digər rəsmi şəxslər yola saldılar.

* * *
İraq Respublikasının Prezidenti Əb-

düllətif amal Rəşidin Azərbaycana 
səfəri martın 3-də başa çatıb.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının 
dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri 
qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

İraq Prezidenti Əbdüllətif amal Rə-
şidi Azərbaycanın Baş nazirinin birinci 
müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər na-
zirinin müavini Fariz Rzayev və digər 
rəsmi şəxslər yola saldılar.

Xarici media nümayəndələri Ağdamda
Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə 
Təmas Qrupunun Bakıda keçirilən Zirvə görüşünü işıqlandırmaq 
üçün ölkəmizə gəlmiş media nümayəndələri Ermənistanın 
işğalından azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfər ediblər.

AZƏRTA -ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, səfərin məqsədi 
xarici KİV nümayəndələrini Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal 
zamanı Ağdam şəhərində törətdiyi vəhşiliklərlə, cinayət izlərilə, 
həmçinin Ağdam işğaldan azad edildikdən sonra Azərbaycan 
dövləti tərəfindən aparılan tikinti-quruculuq işləri ilə tanış etmək 
olub.



Azərbaycan və Qoşulmama hərəkatı:  
beynəlxalq ədalət naminə İlham Əliyev qətiyyəti
(ə əli 1-ci səhifədə)

Bəli, qətiyyətlə söyləmək mümkün-
dür ki, Azərbaycanın QH-yə rəhbərliyi 
təşkilatı qlobal oyunçuların dünyanın 
idarə edilməsi ilə bağlı fəaliyyətinə la-
yiqli alternativ kimi formalaşdırmaq, 
ona bu yolda inamlı obraz qazandırmaq 
niyyətinin qəti ifadəsidir. Qurumun sədri 
kimi Prezident İlham Əliyev əzmkarlıq 
obrazının özüdür. Deməli, Azərbaycan 
liderinin öyünməyə haqqı var. Həm də 
ona görə ki, hərəkatın son bir neçə ildə 
beynəlxalq münasibətlərdə mühüm 
aktorlardan birinə çevrilməsi ölkəmizin 
təşkilata rəhbərliyindən qaynaqlanmış 
reallıqdır.

Prezident İlham Əliyev çıxışında bil-
dirdi ki, Qoşulmama Hərəkatının sədri 
olaraq məqsədimiz ədaləti və beynəlxalq 
hüququ müdafiə etməkdir. Diqqət yetirək, 
dövlətimizin başçısı, bilavasitə, quruma 
rəhbərlik edən Azərbaycanın mövqeyini 
açıqlayır. Mövqeyimiz ədalətin və bey-
nəlxalq hüququn təminatından ibarətdir. 
Əslində, bu iki anlayış prinsip etibarilə 
bir-birini tamamlayan xarakter daşıyır. Biri 
olmadan, böyük anlamda, o birini təsəv-
vürə gətirmək mümkünsüzdür. Ancaq 
dünyanın hazırkı düzəni göstərir ki, bey-
nəlxalq hüquq heç də həmişə ədalətin tə-
minatına köklənmir. Deməli, onun özünün 
də mahiyyətcə deqredasiyaya uğradığını, 
ədalət hədəfindən yayındığını söyləməyə 
əsaslar var. Azərbaycan QH-yə sədrliyi ilə 
məhz bu məqamı bəyan etmiş oldu. 

***
OVID-19 platforması ölkəmizin QH 

müstəvisindəki qlobal siyasət trayektori-
yasında beynəlxalq hüquqa əsaslanmış 
ədalət preambulasının savaş meydanı 
idi. Nəzərə alaq ki, insanlar kimi, ölkələ-
rin də xarakterləri onların ağır durumlara 
reaksiyaları ilə ölçülür. Koronavirus pan-
demiyası qlobal miqyaslı, bəşəri bəla idi. 
Biz özünü mütərəqqi göstərən bəzi dünya 
dövlətlərinin dar gündə necə nalayiq dav-
randıqlarının şahidi olduq. 

Məlum oldu ki, bəşəri diskonfort anı 
sivil dəyər və prinsipləri sıradan çıxar-
maq, heçə endirmək potensialını hələ də 
saxlamaqdadır. Gördük ki, belə durum-
larda, loru desək, hər kəs yalnız özünü 
düşünməklə məşğuldur. Bundan başqa, 
dünyanın indiyədək əldə etdiyi mütərəqqi 
dəyərlərin gerçək təhlükələrə müqavimə-
tinin zəifliyi də nəzərimizdən yayınmadı. 

Azərbaycan isə əksinə, müqavimət 
formalaşdıran tərəf qismində çıxış 
edərək, çətinliklərin xarakterinə, haradan 
qaynaqlanmağına diqqət yetirdi və pan-
demiya ilə bağlı mənfi halların aradan 
qaldırılması üçün beynəlxalq miqyaslı 
ictimai müqavimət formalaşdırdı. Prezi-
dent İlham Əliyev Zirvə görüşündə əbəs 
yerə vurğulamdı: “Biz bəzi varlı ölkələrin 
həyata keçirdiyi “peyvənd millətçiliyi”ni 
xüsusilə pandemiya ilə mübarizədə ciddi 
maneə kimi qiymətləndirdik”.

Bəli, bu qiymətləndirmə sıradan 
məsələ deyildi. Azərbaycanın QH-yə 
sədrliyi insani prinsipləri – mərhəməti, 
qayğıkeşliyi, mütəşəkkil mübarizəni təlqin 
etdi. Bunun nəticəsi idi ki, pandemiyanın 

başlamasından dərhal sonra OVID-19-a 
qarşı qlobal səyləri səfərbər etmək təşəb-
büsü ilə çıxış edən məhz Qoşulmama 
Hərəkatı oldu. Dövlətimizin başçısının 
bildirdiyi kimi, hərəkat bütün ölkələrin 
peyvəndlərdən ədalətli və vahid şəkildə 
istifadəsini təlqin etdi.  Nəticədə, qurum 
2021-ci ildə BMT-nin İnsan Hüquqları Şu-
rasında və BMT Baş Assambleyasında 
qəbul edilmiş iki qətnamənin təşəbbüska-
rına çevrildi. 

Respublikamız QH ailəsinin üzvlə-
ri olan 80-dən çox ölkəyə koronavirusla 
bağlı ya ikitərəfli kanallar, ya da Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı vasitəsilə maliy-
yə və humanitar yardım göstərib. Ancaq 
nəzərə alaq ki, OVID-19 pandemiyası 
ilə mübarizə tədbirləri ilə yanaşı, postpan-
demiya dövründə dünyanın siyasi, istisadi 
və mənəvi arxitekturasının formalaşması 
da önəmlidir. Azərbaycanın lideri QH-yə 
sədrliyi ilə bu amili də tam dolğunluğu ilə 
düşünüb. 

Belə həssas yanaşmanın nəticəsidir 
ki, Prezident İlham Əliyev 2021-ci ildə 
Belqradda keçirilən Yüksək Səviyyəli yu-
biley görüşündə hərəkatın OVID-19-dan 
sonrakı dövrlə bağlı mövqeyini formalaş-
dırmasını zəruri sayıb. Bu məqsədilə QH-
yə üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli görü-
şünün keçirilməsi ideyasını (martın 2-də 
baş tutan Bakı Zirvə görüşünü – red.) irəli 
sürüb: “Bunu nəzərə alaraq mən bu Zirvə 
toplantısını çağırdım və inanıram ki, bu 
tədbir yeni meydana çıxan qlobal əhəmiy-
yətli məsələləri müzakirə etmək imkanı 
yaradacaq”. 

Dövlətimizin başçısı çıxışında Bakı 
Zirvə görüşü ilə formalaşmış imkanı 
dəyərləndirmək üçün, bir növ, çağırış edir. 
Bu çağırış həm də ona görə vacibdir ki, 
QH indiyədək əldə edilmiş nüfuzu ilə ki-
fayətlənməməli, daha da inkişaf etməlidir. 
İnkişaf Azərbaycanın müəyyənləşdirdiyi 
istiqamət vektorunun son dərəcə vacib 
xəttidir. QH-nin pandemiya ilə mübarizə 
üçün qlobal səylərin səfərbər edilməsində 
liderliyi hərəkatın nüfuzunu və məsuliy-
yətini nümayiş etdiribsə, deməli, qarşıda 
daha böyük hədəflər var. 

Bəli, hədəflərə çatmaq üçün problem-
ləri dəqiq müəyyənləşdirmək şərtdir. Bu 
baxımdan Prezident İlham Əliyev bildirir 

ki, Pandemiya “2030: Davamlı İnkişaf 
Məqsədləri”nin icra olunmasına mənfi tə-
sir göstərib. Ölkəmizin başçısı hədəflərə 
çatmaqda geriləmənin qarşısını almaq və 
2030-cu il gündəliyinin icrasına vaxtında 
nail olmaq məqsədilə yalnız qlobal səy-
lərin gücləndirilməsinin müstəsna əhə-
miyyət daşıdığını vurğulamır, həmçinin, 
mövcud istiqamətdə dəyərli təşəbbüs də 
səsləndirir: “Bu məqsədlə biz BMT-nin 

OVID-19-dan sonra Qlobal Bərpa üzrə 
Yüksək Səviyyəli Panelinin yaradılmasını 
təklif etmişik. Bu panel postpandemiya 
dövrü üçün qlobal tədbirlərə dair töv-
siyələr hazırlaya bilər. Mən Qoşulmama 
Hərəkatına üzv olan ölkələri bu təşəbbü-
sü dəstəkləməyə çağırıram”.

***
Ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin şəx-

sində QH-nin hədəflərə doğru irəliləməsi-
nin konseptual tərəflərini açıqlayır. Belə 
yanaşma isə hərəkatın institusionallığın 
gücləndirilməsi zərurətini meydana  çıxar-
maqdadır. Bu anlamda da Azərbaycanın 
ortaya qoyduğu konkret iş var ki, Pre-
zident  İlham Əliyev həmin işlərdən də 
söz açır. Dövlətimizin başçısı çıxışında 
Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şə-
bəkəsinin yaradılması təşəbbüsünü vur-
ğulayır. Şəbəkənin ilk iclasının 2022-ci ilin 
iyun ayında Bakıda keçirildiyini diqqətə 
çatdırır. Həmçinin, ötən ilin iyulunda Şuşa 
Razılaşması əsasında QH Gənclər Təş-
kilatının yaradıldığını, qurumun daimi ka-
tibliyinin Bakıda yerləşəcəyini açıqlayır. 
Prezidentin söylədikləri Azərbaycanın 
QH üçün, obrazlı desək, biçdiyi uzunö-
mürlülük libasının mənəvi məzmunudur: 
“Məqsədimiz institusional davamlılıq ya-
ratmaq və Azərbaycandan sonra sədrliyi 
təhvil alacaq üzvlərə uğurlu miras qoy-
maqdır”.

***
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbay-

can QH-yə yalnız özünün nüfuzunun yük-
səldilməsi, ölkəmizin haqq işinin, məqsəd 
və mənafeyinin dünyaya çatdırılması 
baxımından etibarlı plasdarm kimi ya-
naşmır. Məqsədimiz bəşəridir və əvvəldə 
bəşəriliyin ədalət paradiqması üzərində 
dayandıq. Beynəlxalq hüquqa etinasızlıq 
müstəvisində ədalət anlayışına yanaşma-
da da qlobal problemlərin müşahidə edil-
diyini diqqətə çatdırdıq. 

Onu da düşünək ki, ədalət anlayışı-

na yanaşmanın subyektiv olduğu kimi, 
obyektiv tərəfləri də var. Dünya dəyişir, 
dəyərlər, ölçülər, nizam-intizam qaydaları, 
idarəçilik parametrləri də həmçinin. Yeni 
düzən təhlükəsizlik məsələlərinin vacibliyi 
reallığını ortaya qoyur. Təhlükəsizlik isə 
təhdidlərə qarşı mübarizə immunitetinin 
möhkəmliyindən qaynaqlanır. Dövlətimi-
zin başçısının da vurğuladığı elə budur. 
Təbii, başqa məqamlar da var...

“Son bir neçə onillikdə mövcud olan 
beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası 
hazırda köklü dəyişikliklərlə üzləşir və 
multilateralizm təhlükə altındadır. Bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin 
aşınması beynəlxalq düzəni daha da təh-
did edir”, – deyən Azərbaycan Prezidenti 
əlavə edir ki, yaşadığımız qlobal trans-
formasiyalar şəraitində suverenliyin və 
ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlərin 
daxili işlərinə müdaxilə halları daha çox 
müşahidə olunmaqdadır. Habelə, aparıcı 
beynəlxalq təşkilatların qərarları ya icra 
olunmur, ya da selektiv yanaşma və ikili 
standartlar tətbiq edilir.

***
Qətiyyətlə demək mümkündür ki, bey-

nəlxalq hüquq və ədalət carçısı kimi çıxış 
edən Azərbaycanın QH-yə sədrliyi onun 
regional liderlikdən qlobal aktorluq yolun-
da inamla addımlamasının göstəricisidir. 
Qlobal aktorluq yeni dünya düzəninə, az 
əvvəl haqqında söz açdığımız böyük də-
yişikliklərə adekvat yanaşmanın irəli sü-
rülməsini şərtləndirməkdədir. 

Bəli, yeni meyar və prinsiplər nəinki 
açıqlanmalı, eyni zamanda, dolğun şə-
kildə ifadəsini tapmalıdır. Ən əsası isə 
Azərbaycan liderinin dediyi kimi, QH bu 
müstəvidə önə çıxmalıdır: “Yeni dünya 
düzəni yenidən formalaşmaqdadır. İndi 
dünya “Soyuq müharibə”nin sona çatma-
sından bəri baş verən ən ciddi Şərq-Qərb 
qarşıdurmasının şahididir ki, onun fəsad-
ları dünyanın qalan hissəsində də hiss 
olunur. Qoşulmama Hərəkatı BMT-dən 
sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisat 
kimi beynəlxalq arenada daha nəzərəçar-
pan və səmərəli rol oynamalı, yeni dünya 
düzəninin yenidən formalaşmasında fəal 
iştirak etməlidir”.

Yeni dünya düzəninin formalaşmasın-
dakı fəal iştirakçılıq da beynəlxalq ədalət 
prinsiplərinin qorunmasına, köhnəliyin 
qalıqlarının dünya üçün yük anti-mahiyyə-
tinin dərkinə əsaslanmalı və həmin mənfi 
stereotiplərdən uzaqlaşmanın fundamen-

tal əhəmiyyətini vurğulamalıdır. Ancaq 
görünən budur ki, yeni düzən fərqli şərtlər 
diktə edir. Nəticə etibarilə bəşəriyyət ne-
okolonializm meylinin artdığına şahiddir. 
Bu isə QH-nin məramına ziddir. ünki qu-
rum tarixi müstəmləkəsizləşdirmə prosesi 
nəticəsində yaranıb. Elə həmin səbəb-
dən də Azərbaycan Prezidenti özünəxas 
əminliklə xatırladır: “Qoşulmama Hərəkatı 
bəşəriyyətin bu rüsvayçı səhifəsinin ta-
mamilə aradan qaldırılması istiqamətində 
səylərini birləşdirməlidir”.

***
Fransa müasir neokolonializmin par-

laq təzahürüdür. Onun yeritdiyi siyasət 
mənfi presedent yaradır. Ölkə XXI əsrdə, 
Birinci Dünya müharibəsindən sonrakı 
müstəmləkəçiliyə əsaslanmış, mandat 
sisteminin, bir növ, ilhamvericisi rolunu oy-
namaqdadır. Dövlətimizin başçısının çıxı-
şındakı anti-Paris tezisləri məhz bundan 
irəli gəlirdi:  “Qoşulmama Hərəkatı Qəmər 
Adaları İttifaqının Fransanın müstəmləkə 
hakimiyyəti altında qalmaqda davam edən 
Mayot adası üzərində şəksiz suverenliyini 
həmişə güclü dəstəkləmişdir. Qoşulma-
ma Hərəkatının təməl sənədlərində əks 
olunduğu kimi, biz Fransa hökumətini Yeni 
Kaledoniya xalqının və Fransanın dəniza-
şırı icma və ərazilərindəki digər xalqların 
hüquqlarına hörmət etməyə çağırırıq”. 
Azərbaycan liderinin bəzi QH ölkələri-
nin tarixi keçmişlərini yada salması heç 
də sıradan məsələ deyil. Nəzərə alaq ki, 
Fransanın tarixi həm də bu təşkilata üzv  
ölkələrə qarşı zülmün tarixidir. Elə buna 
görə “qurum müstəmləkə keçmişinə, qanlı 
müstəmləkə cinayətlərinə, eləcə də soyqı-
rımı aktlarına görə” Parisi üzr istəməyə və 
məsuliyyətini etiraf etməyə çağırmalıdır. 
Şübhəsiz ki, bu, bəşəri ədalətin qərarlaş-
masına müstəsna töhfə olar.

***
Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq 

siyasətinin yeni təzahür formalarının vur-
ğulandığı çıxışındakı ən vacib məqamdan 
da söz açaq. Söhbət dünyanın idarə olun-
masının, belə demək mümkünsə, struktur 
perspektivlərindən gedir. Dövlət başçı-
mızın gündəmə gətirdiyi tezislər Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın illər 
əvvəl irəli sürdüyü “dünya beşdən böyük-
dür” deyimi ilə səsləşməkdədir. Həm Tür-
kiyə liderinin, həm də Prezident İlham Əli-
yevin dilə gətirdiyi konseptual yanaşma 
BMT sistemində islahatların aparılmasına 
yönələn ciddi çağırışdır. Ölkəmizin rəh-
bərinin bildirdiyi kimi, BMT Təhlükəsizlik 
Şurası keçmişi xatırladır və indiki reallığı 
əks etdirmir. Bu səbəbdən: “Təhlükəsizlik 
Şurasının tərkibi genişləndirilməlidir ki, 
orada daha çox ölkə təmsil olunsun və 
coğrafi baxımdan daha ədalətli olsun”. 

Bəli, ədalət və yenə də ədalət  Azər-
baycanın çalışdığı məhz budur. Ölkəmiz 
Prezident İlham Əliyevin səriştəli siyasə-
ti ilə QH-ni beynəlxalq ədalətin təntənə 
tribunasına çevirmək əzmini nümayiş 
etdirir. Dövlətimizin başçısı Qoşulmama 
Hərəkatına sədrlik edən ölkənin növbəli 
şəkildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında 
təmsilçiliyini irəli sürməklə, həm təşkilatın 
nüfuzunu yüksəldir, həm də respublikamı-
zın bəşəri ədalətin təmin edilməsinə san-
ballı töhfəsini təmin edir.
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Qarabağ erməniləri ilə təmaslar: reallıq və gözləntilər
Bu il fevralın 24-də Qarabağda 
Rusiya sülhməramlı kontingenti 
komandanlığının təşkilatçılığı 
ilə Qarabağın erməni icması 
ilə Azərbaycan nümayəndələri 
arasında görüş baş tutub. Fevralın 
28-də isə hər iki tərəfi təmsil edən 
nümayəndələr ikinci dəfə görüşüblər.

Rusiya sülhməramlılarının iştirakı 
ilə keçirilmiş görüş çərçivəsində Azər-
baycan mütəxəssislərinin Qarabağdakı 
məlum qızıl və mis-molibden yataqla-
rında monitorinq aparması, Laçın yolu 
ilə avtomobillərin maneəsiz hərəkətinin 
bərpası, eləcə də  elektrik enerjisi və  
və qaz ilə təminat məsələləri müzakirə 
edilib. Eyni zamanda, regionda gərginli-
yin azaldılması və dinc həyatın bərpası-
na yönələn gələcək əməkdaşlıq barədə 
razılıq əldə olunub.

Bundan əlavə, Azərbaycan Milli 
Məclisinin deputatı Ramin Məmmədov 
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ya-
şayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə 
məsul şəxs qismində müəyyən edilib. 
Onun iştirakı ilə bir neçə gün əvvəl keçi-
rilmiş görüş isə istər Azərbaycan, istər-
sə də Ermənistan cəmiyyətində geniş 
əks-səda doğurub. Bu kimi məsələlər 
və təmasların perspektiv xüsusiyyətləri 
barədə politoloqların fikirlərini öyrəndik.

Ekspert rəyiEkspert rəyi
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Azərbaycan dəfələrlə bəyan edib 
ki, Qarabağda yaşayan vətəndaşları-
mızla istənilən danışıqları aparmağa 
hazırıq. ünki biz terrorçularla və et-
nik terror törədən quldurlarla ünsiyyət 
qurmuruq və onları leqal tərəf kimi ta-
nımırıq. Amma Qarabağda yaşayan 
ermənilər Azərbaycan vətəndaşları 
olmalıdırlar və onlara qarşı uzun illər 
müxtəlif basqılar həyata keçirilib. Se-
paratçılar və onların havadarları Qa-
rabağda yaşayan ermənilərdən Azər-
baycana qarşı siyasi alət kimi istifadə 
etməyə çalışıblar. 

Bu baxımdan Azərbaycanın er-
mənilərlə danışıqları labüd idi. ünki 
nəzərə almaq lazımdır ki, məlum 10 
noyabr üçtərəfli Bəyanatının üstün-
dən xeyli vaxt keçib və Ermənistanın 

təxribatları üzündən gerçəkləşməyən 
Soçi və Praqa bəyanatları var. Belə 
olan təqdirdə və həmçinin, gələn il 
Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyət 
müddətinin başa çatmalı olduğu bir 
kontekstdə Azərbaycan Qarabağ 
erməniləri ilə hansısa bir formada 
danışıqlar aparmalı və onların Azər-
baycan dövlətinə, Azərbaycan cəmiy-
yətinə inteqrasiyası üçün bu dialoq 
labüddür. 

Bu baxımdan, Rusiya sülhməram-
lılarının müşayiəti ilə belə görüşlərin 
keçirilməsi mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. 

Eyni zamanda, Ramin Məmmə-
dov gənc, kifayəyt qədər perspektivli 
deputatlardan biridir, ictimai-siyasi 
proseslərdə də həmişə ön sıralarda 
yer alır. O, beynəlxalq münasibətlər 
sahəsində də böyük təcrübəyə malik-
dir. Ona görə də bu təyinatın, eləcə 
də ermənilərlə danışıqların uğurla da-
vam edəcəyini düşünürəm. 

Bütün hallarda, vaxt daralır və 
Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan 
cəmiyyətinə reinteqrasiyası, sepa-
ratçı ünsürlərin prosesdən tamamilə 
kənarlaşdırılması üçün belə danışıq-
ların mütəmadi aparılması vacibdir.

a ə  
li l q

Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan 
Konstitusiyasının verdiyi hüquq və sə-
lahiyyətlər ölkədə yaşayan bütün etnik 
qruplara aiddir. Biz bir dövlət, xalq ola-
raq, həmişə bu konsepsiyadan çıxış 
etmişik. Amma 30 il ərzində Azərbay-
can əraziləri işğal olunduğundan Qa-
rabağda yaşayan etnik ermənilərlə 
əlaqə kəsilmişdi. Bununla da, bu illər-
də Azərbaycan vətəndaşı olan ermə-
nilərin yaxşı yaşayışını, sosial müdafiə 
imkanlarını təmin etmək mümkün ol-
mamışdı. Dələduz, kriminal element-
lərin azərbaycanlılarla yanaşı, erməni 
vətəndaşların da hüquqlarını pozması 
ilə bağlı çoxlu faktlar var... 

44 günlük Vətən müharibəsindən 
sonra Qarabağda Azərbaycan Kons-
titusiyasının tələb etdiyi bütün səla-

hiyyətlərin həyata keçirilməsi çərçivə-
sində həm də Qarabağ ermənilərinin 
reinteqrasiyası ilə bağlı addımlar atılır. 
Bu istiqamətdə Azərbaycan Prezidenti 
çoxlu mesajlar verir. Bu mövzudan öz 
xeyrinə, Azərbaycana qarşı istifadə et-
mək istəyən dairələr olub. Belələri Ru-
siyada da, ABŞ-da da, Avropada da 
olub. Amma Azərbaycan öz vətəndaş-
ları ilə birbaşa təmasda olmaq istədi-
yini həmişə bəyan edib. İndi məhz bu 
prosesi görürük. 

Azərbaycan vətəndaşları olan 
etnik ermənilərlə təmaslar çoxdan 
başlayıb. 2022-ci ilin avqust ayından 
Vardanyan və digərləri bu prosesin 
qarşısını almağa çalışıb. Amma gö-
ründüyü kimi, Azərbaycan buna im-
kan vermədi. Azərbaycan Prezidenti 
Münxendə faktiki olaraq Vardanyanın 
və onun kimilərin prosesdən uzaqlaş-
dırılmasına nail oldu.

Eyni zamanda, regionda təbii sər-
vətlərimizin talanması faktı da orta-
dadır. Hazırda regionda bu iki proses 
paralel gedir: biz həm resurslarımızın 
talanmasının qarşısını alırıq, paralel 
olaraq reinteqrasiyaya start vermişik. 
Bu proseslər davam edəcək və Qara-
bağda Azərbaycan Konstitusiyasının 
tələbləri yerinə yetiriləcək.
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4 mart 2023-cü il, şənbə 92023 – “HEYDƏR ƏLİYEV İLİ”

Bəli, el məsəlidir, dağa uzaqdan baxanda onun həqiqi möhtəşəmliyini 
asanlıqla görə bilirsən. Mən xoşbəxt adamam ki, türk dünyasının Heydər 
Əliyev zirvəsinə, təxminən, 40 il uzaqdan baxmışam. Ona görə də ümummilli 
liderimizin böyüklüyünü daha yaxşı görənlərdən biri də mənəm. Əslində, 
Azərbaycandan kənarda yaşasam da, həm coğrafi həm də mənəvi bağlılıq 
baxımından Vətəndən o qədər də uzaqda deyiləm.

... 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Neft və Kimya İnstitutunu neft və qaz 
quyularının qazılması ixtisası üzrə  
(neft-mədən fakültəsi) bitirmiş və  Qa-
zaxıstanın  Manqışlaq vilayətində ye-
rin təkinin mənimsənilməsində iştirak 
etmək üçün gənc mütəxəssis kimi bu 
ölkəyə  göndərilmişdim. Əmək fəaliy-
yətinə Uzen Qazma İşləri İdarəsində 
qazmaçı köməkçisi kimi başlamışdım.

Ulu öndər haqqında qələmə almaq 
istədiyim sətirlərin əvvəlində öz tərcü-
meyi-halımdan faktları xatırlatmağım 
səbəbsiz deyil. Belə ki, mən Uzendə 
işləməyə başlayanda cəmi 23 yaşım 
var idi. Ona görə də həmin illərdə Azər-
baycan haqqında hansısa xoş sözü 
eşidəndə nəinki fəxr edirdim, hətta, 
qürrələnirdim. Belə hallar isə çox olur-
du. O zaman Qazaxıstanda SSRİ-dəki 
xalqların bəlkə də  hamısının təmsilçi-
si var idi. Hansı idarəyə, müəssisəyə, 
sexə getsəm, azərbaycanlı olduğumu 
biləndə mütləq kimsə deyirdi: “O, Ali-
yev ” Fəxr edirdim. 

Ancaq Heydər Əliyevin adıyla, bö-
yüklüyü ilə ən çox fəxr etdiyim fakt 
1986-cı ildə olmuşdu. O vaxt SSRİ 
rəhbəri Mixail Qorbaçov qazax xalqı-
nın iradəsinə zidd olaraq, bu respubli-
kaya öz dostu Gennadi Kolbini rəhbər 
göndərmək istəyirdi. Məlum faktdır 
ki,  SSRİ rəhbərinin bu əcaib qərarına 
etiraz edən yeganə Kreml təmsilçisi 
Heydər Əliyev olmuşdu. Yadımdadır, 
Alma-Atada  Qorbaçov “yenidənqur-
ma”sının ilk qanı tökülmüşdü. Respub-

likanın rəhbəri vəzifəsində qazax Din-
mühəmməd Kunayevin Ulyanovskdan 
gətirilən rus Gennadi  Kolbinlə əvəz 
edilməsindən narazı qalan minlərlə 
insan Qazaxıstan paytaxtının küçə və 
meydanlarına çıxmışdı. Qanlı toqquş-
ma olmuşdu.

O zaman qazax həmkarlarımızdan 
hansı ilə salamlaşsaq, bu faktı yada 
salır, ulu öndərimizin türk təəssübkeşli-
yini  alqışlayırdı. İşlədiyim idarənin rəh-
bər işçilərindən biri  demişdi ki, Heydər 
Əliyev bu məsələ ilə bağlı Qorbaçova 
etiraz etməklə kifayətlənməyib, hətta 
onun əcaib   kadr qərarını dəyişdir-
məsinə də  cəhd göstərmişdi. Amma 
nəticəsi olmadı. Qorbaçov dostunu 
Alma-Ataya göndərdi. Bunun necə 
qurtardığı məlumdur. ox keçmədi ki, 
Kreml Kolbini Qazaxıstandan geri ça-
ğırmalı oldu.  Onda hamı məni təbrik 
edirdi. 

Ulu öndər SSRİ-nin çökməsindən 
sonra da türk dünyasının əsas himayə-
darlarından biri idi. Yadımdadır,  Hey-
dər Əliyevin təşəbbüsü ilə   1996-cı il 
noyabrın 6-da Bakıda TÜRKSOY-un  
toplantısı çərçivəsində  Türk dünyası 
yazıçılarının III qurultayı da keçiril-
mişdi. Həmin qurultayda  iştirak edən 
qazax yazıçılar öz vətənlərinə qayı-
dandan sonra mətbuatda Azərbaycan 
haqqında elə ürəkdolusu söz açırdılar 
ki, ürəyim dağa dönürdü. 

İndi yaşadığım və işlədiyim Aktauda 
dəfələrlə eşitmişəm ki, Heydər Əliyev 
müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə 

qayıdandan sonra təkcə Azərbaycan 
dövlətçiliyi üçün deyil, eyni zamanda, 
yeni müstəqillik əldə etmiş digər türk 
dövlətlərinin inkişafı üçün də əlindən 
gələni etmişdir. Heç kəsə sirr deyil 
ki, türk xalqlarının mükəmməl dövlət 
qurmasını istəməyənlər çox idi. Ona 
görə də Heydər Əliyev Azərbaycanın 
müstəqilliyini və dövlətçiliyini qorumaq-
la digər türk dövlətlərinin bərabərliyi, 
gələcək tərəfdaşlığı üçün tarixi xidmət 
göstərmiş oldu.

Ulu öndər 1993-cü ilin yayında 
Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilən-
də demişdi ki,  keçmiş Sovetlər İttifaqı-
na daxil olan türkdilli ölkələrlə əlaqələ-
rimiz sürətlə inkişaf etməlidir: “Bizim bu 
dövlətlərlə əlaqələrimiz uzun illər çox 
yaxın olub. Bu əlaqələri qırmaq olmaz, 
əksinə, inkişaf etdirmək lazımdır”.

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 
qayıdışı ölkəmizin  təkcə yetmiş il eyni 
dövlətin tərkibində olduğumuz Orta 
Asiya respublikaları ilə deyil, türk dün-
yasının ən qüdrətli dövləti olan Türkiyə 

ümhuriyyəti ilə münasibətlərini də 
məhz lazım olan səviyyəyə qaldırmış-
dı. O, müstəqil Azərbaycana rəhbərlik 
etdiyi 10 ildə dəfələrlə Türkiyədə səfər-
lərdə olmuş, Türkiyənin dövlət və hö-
kumət rəhbərləri Azərbaycana çoxsaylı 
səfərlər etmişdilər. Xüsusilə qeyd edək 
ki,  Heydər Əliyev on illik prezidentliyi 
dövründə xarici ölkələrin rəhbər şəxs-
ləri ilə 500-dən çox görüş keçirmiş, bu 
görüşlərin təxminən 100-ü Türkiyənin 
payına düşmüşdü.

Mən ixtisasca neftçi olduğuma görə 
istənilən mövzuda söhbət zamanı müt-
ləq neft məsələsinə də qayıdıram. Ya-
dımdadır ki, 1994-cü ildə Azərbaycan 
xarici neft şirkətləri ilə “Əsrin müqa-
viləsi”ni imzalayanda Türkiyə şirkəti 
TPAO-nun payı cüzi  – 1,75 faiz idi. 

Müvafiq materiallardan oxumuşdum ki, 
bunun səbəbi türk şirkətinin müqavilə 
üzrə danışıqlara gec qoşulması, Qərb 
sərmayədarları ilə müqayisədə asta-
gəllik etməsi olmuşdu. Lakin sonradan 
Heydər Əliyev Azərbaycanın layihədə-
ki payı hesabına Türkiyəyə əlavə 5 faiz 
ayrılması barədə qərar verdi. Nəticədə 
Türkiyə “Əsrin müqaviləsi”nin mühüm 
iştirakçılarından birinə çevrildi.  Azər-
baycanın 1996-cı ildə imzaladığı ikinci 
böyük müqavilə – “Şahdəniz” layihə-
sində isə Türkiyəyə daha yüksək  – 9 
faiz pay ayrılmışdı. 

Başqa bir fakt.   1999-cu ilin noyab-
rında İstanbulda Bakı –Tbilisi – eyhan 
neft kəmərinə dair həlledici qərar veril-
miş və  ilkin hökumətlərarası saziş im-
zalanmışdı. “İstanbul bəyannaməsi”nə 
Azərbaycan, Türkiyə və  Gürcüstanın 
dövlət başçıları, eləcə də,  layihəyə 
dəstək verən ABŞ rəhbəri Bill Klinton-
la yanaşı, Qazaxıstan Prezidenti Nur-
sultan Nazarbayevin də imza atması 
kəmərə daha böyük regional önəm 
qazandırmışdı. O zaman qazax mət-
buatında oxuyurdum ki, Qazaxıstanın 
bu layihəyə qoşulmasında Heydər 
Əliyevin mühüm, təşəbbüskar rolu ol-
muşdu. Bu fakt Aktauda  məni göylərə 
qaldırırdı.

Xatırladılmalı olan başqa bir fakta 
nəzər salaq. Ümummilli liderimiz  1994-
cü il noyabrın  18-də  türk dövlət baş-
çılarının İstanbul sammitində demişdi: 
“Ötən müddətdə Azərbaycan tərəfinin 
buraxdığı səhvlər nəticəsində Azər-
baycanın Qazaxıstanla, Özbəkistanla, 
Türkmənistanla, Qırğızıstanla əlaqələ-
ri çox zəif olub. Bildirmək istəyirəm ki, 
Azərbaycan bu əlaqələrin gücləndiril-
məsinə çalışır və çalışacaqdır. Bizim 
əməkdaşlığımız zamanın hökmüdür. 
Bizim əməkdaşlığımız xalqlarımızın, 

ölkələrimizin tarixi kökləri, əsrlər boyu 
toplanmış adət-ənənələrinin birliyi, dil 
birliyi və fəaliyyət birliyi əsasında quru-
lub. Bu, çox böyük əsasdır və biz bu 
imkanlardan səmərəli istifadə etməli-
yik”.

Heydər Əliyev bu sözləri dedi və 
reallaşdırdı. O, ölkəmizin  Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyət Təşkilatının  – TÜRK-
SOY-un formalaşmasında fəal iştirakını 
təmin etməklə yanaşı, türk xalqlarının 
mədəni abidələrinin, böyük ədiblərinin, 
şəxsiyyətlərinin yubiley mərasimlərin-
də yaxından iştirak edir və xalqlarımı-
zın ümumi mədəni sərvətinin bizi bir-
ləşdirən tarixi dəyər olduğunu diqqətə 
çatdırırdı. Onun 1994-1996-cı illərdə 
türkmən şairi Məhdimqulunun, qazax 
ədəbiyyatının klassiki Abayın, böyük 
özbək hökmdarı Əmir Teymurun, qırğız 
eposu “Manas”ın yubiley mərasimlərin-
dəki çıxışları bütün türk dövlətlərində 
maraqla qarşılanırdı. 

 Ulu öndər 1996-cı ilin noyabrında 
dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500 
illiyi, 2000-ci ilin aprelində isə böyük 
türk eposu “Kitabi-Dədə Qorqud”un 
1300 illiyi ilə bağlı türk dünyasının təm-
silçilərini, dövlət və hökumət adamları-
nı, alim, şair və yazıçıları, mədəniyyət 
xadimlərini Bakıya toplamışdı. Həmin 
yubileylər ümumtürk mədəniyyətinin 
təntənəsi idi. 

Bəli, Heydər Əliyev türk dünyasının 
bir amal uğrunda birləşdirilməsi üçün 
heç kəsin ata bilməyəcəyi addımları 
atmışdı. Nə yaxşı ki, həmin addımlar 
bu gün türkdilli ölkələrin hamısında qə-
tiyyət və qədirbilənliklə davam etdirilir. 

Yusif QULİYEV,  
texnika elmləri  doktoru,  professor

a a ıs a   s li ası   
a  əhəri

Heydər Əliyev və  
Türk dünyası 

Dağa uzaqdan baxanda onun  
möhtəșəmliyi daha aydın görünür

Heydər Əliyev ilə tez-tez görüşmürdüm. Amma hər görüşün 
bir ömürlük xatirəsi var. O, demək olar ki, mənim müəllimim idi. 
Heydər Əliyev və  Dinmuhammed Kunayev – bu insanlar mənim 
siyasi və ümumtürk dünya görüşümü formalaşdırıblar.

Oljas SÜLEYMENOV, 
Qazax yazıçısı, ictimai xadimi

əqalə alq qə i  r da si ası ı  dər li  ili   
m asi ə ilə la  di i m sa iqə ə əqdim dilir.

“Heydər Əliyev və hüquqi dövlət quruculuğu”

Azərbaycanda 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə əlaqədar 
həyata keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq martın 3-də Bərdə şəhərində 
“Heydər Əliyev və hüquqi dövlət quruculuğu” adlı işgüzar konfrans keçirilib.

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmə-
tindən qəzetimizə bildiriblər ki, kon-
frans iştirakçıları əvvəlcə ümummilli 
lider Heydər Əliyevin Bərdə şəhərinin 
mərkəzində ucaldılmış abidəsini zi-
yarət edib, daha sonra Bərdə rayon 
Heydər Əliyev mərkəzində olublar.

Konfransın açılışında Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Himni səs-
ləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Baş 
Prokurorluğun idarə rəisi Natiq Abdul-
layev fenomenal şəxsiyyət, dahi lider 
Heydər Əliyevin qətiyyətli mübarizəsi 
nəticəsində Azərbaycanın müstəqilli-
yinin əldə olunmasından sonra ölkədə 
aparılan hərtərəfli məhkəmə-hüquq 
islahatlarını, o cümlədən prokurorluq 
orqanlarının mahiyyət və struktur baxı-
mından yenidən qurulmasını, yüksək 
nəzəri biliyə və peşəkarlığa malik kadr-
larla komplektləşdirilməsini, fəaliyyətin 

beynəlxalq standartlara uyğun forma-
laşdırılmaqla müasir dövlət təsisatına 
çevrilməsini diqqətə çatdırıb.

Konfrans zamanı çıxış edən Bər-
də Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Vidadi İsayev mötəbər tədbirin Bərdə 
şəhərində təşkilindən məmnunluğunu 
ifadə edərək ölkəmizdə ictimai-siyasi 
sabitliyə məhz ümummilli lider Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə yenidən qayıdı-
şından sonra nail olunduğunu, ulu ön-
dərin dövlətimizin möhkəmlənməsində 
və Azərbaycan dövlətçiliyinə yönəlmiş 
qəsdlərin qarşısının alınmasında bö-
yük rol oynadığını vurğulayıb.

Konfransda, həmçinin Bərdə rayon 
prokuroru Rəşad İsgəndərov, Baş Pro-
kurorluğun mətbuat xidmətinin böyük 
prokuroru Kənan Zeynalov, Daxili İşlər 
Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev, 
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti-

nin rəisi Anar Eyvazov, Ombudsman 
Aparatının sektor müdiri Müqalib Mah-
mudov, QHT sədri eyhun Musayev, 
Bərdə Rayon Ağsaqqallar Şurasının 
sədri Yaşar Zamanov ümummilli lider 
Heydər Əliyevin gənclər siyasəti, ordu 
quruculuğu və insan hüquqlarına ve-
rilən dəyər, ulu öndərin xilaskarlıq mis-
siyası və zəngin dövlətçilik irsi mövzu-
larında çıxış ediblər. 

Tədbir iştirakçıları Azərbaycanın 
Baş prokuroru Kamran Əliyevin ide-
ya müəllifliyi əsasında ərsəyə gəlmiş 
ümummilli liderin xatirəsinə həsr olun-
muş “Qanun naminə-Heydər Əliyev 
salnaməsi” adlı sənədli filmə baxıblar.

Daha sonra dövlət qurumları ilə 
qeyri-hökumət təşkilatları və bölgə 
mediası arasında operativ və səmərəli 
əməkdaşlığın qurulması məqsədilə fi-
kir mübadiləsi aparılıb.

ə ə fər   
alq qə i

Ulu öndərin həyatı 
gəncliyə örnəkdir

2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi hər bir soydaşımız tərəfindən 
böyük rəğbətlə qarşılandı. Çünki xalqımız çox yaxşı bilir ki, ölkəmiz Heydər 
Əliyev siyasəti sayəsində dünyada söz və nüfuz sahibi olub. 1993-cü il 
oktyabrın 3-də keçirilmiş prezident seçkilərində xalqın Ulu Öndər Heydər 
Əliyevə etimad göstərməsi müstəqil Azərbaycan dövləti üçün qurtuluşa aparan 
yolun ilk pilləsi idi.

Bu barədə Quba Tibb Kollecin-
də “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində 
“Xalqımızın dünəni, bugünü və sabahı  
Heydər Əliyev” mövzusunda keçirilən 
tədbirdə ətraflı danışılıb.

Tədbirdə Quba Rayon Ağsaqqal-
lar Şurasının sədri İldırım Məmmədov, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Quba böl-
məsini sədri Ramiz Qusarçaylı, Azər-
baycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
müəllimi, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Elza Orucova çıxış edərək  Heydər 
Əliyevin Azərbaycanın dünyaya bəxş 
etdiyi ən nadir simalardan biri, adı türk 
dünyasının salnaməsinə qızıl hərflərlə 
yazılmış nadir şəxsiyyət olduğunu bil-

diriblər.
Qeyd olunub ki, xalqımızın taleyin-

də mühüm rol oynayan Heydər Əliye-
vin uzaqgörənliyi, bütövlükdə həyatı 
hər bir azərbaycanlı üçün örnəkdir. 
Tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq 
hər bir şəxs Heydər Əliyevin irsini, 
onun idarəçilik prinsiplərini öyrənməli, 
onlardan birmənalı şəkildə bəhrələn-
məlidir.

Tədbirdə ulu öndərlə görüşmüş qu-
balı ziyalılar xatirələrini bölüşüb, Hey-
dər Əliyevə həsr olunmuş videoçarx 
nümayiş etdirilib.

alq qə i
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Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hərəkatının martın 2-də Bakıda keçirilən COVID-
19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas Qrupunun Zirvə görüşündəki çıxışında  Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasına 
dair BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə 30 ilə yaxın bir müddətdə məhəl 
qoyulmamasını, lakin bu ədalətsizliyin ordumuz tərəfindən 2020-ci ildə Vətən müharibəsi 
ilə aradan qaldırılmasını vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı düşmən ölkənin 30 illik işğal 
dövründə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda    yüzlərlə şəhər və kəndimizin Yer üzündən 
silindiyini, bütün mədəni və dini abidələrimizin talan və qarət edildiyini diqqətə çatdırıb. 
Ölkə rəhbəri daha sonra bu vəhşiliyin artıq beynəlxalq aləmə çatdırıldığını, dünyanın bu 
vandallıqdan xəbərdar olduğunu bildirib. 

İkinci Qarabağ müharibəsindən ötən 
müddətdə işğal bölgəsində həyata ke-
çirilən tikinti-quruculuq, bərpa layihələ-
rindən də ətraflı danışılıb, bu ərazilərdə 
görülən bütün işlərin Azərbaycanın öz 
maliyyə resursları ilə gerçəkləşdirildi-
yi bildirilib. Hökumətin son iki ildə yeni-
dənqurma tədbirlərinə 4 milyard ABŞ 
dollarına yaxın pul xərclədiyi, cari ildə isə 
bu məqsəd üçün ən azı 1,7 milyard ABŞ 
dolları məbləğində vəsait xərclənəcəyi-
nin planlaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb.  

Yeri gəlmişkən, burada zəruri bir 
məqamı da xatırlatmaq istərdik. Bu gün 
Azərbaycana səfər edən xarici ölkələrin, 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbər-
ləri Qarabağ bölgəsində olur, işğaldan 
azad edilən ərazilərdə gerçəkləşdirilən 
layihələrin mahiyyəti, icra vəziyyəti ilə 
maraqlanır, həyata keçirilən tədbirlərin 
əhəmiyyətini, miqyasını yüksək dəyər-
ləndirirlər. Məsələn, bu günlərdə İslam 
İnkişaf Bankının prezidenti Məhəmməd 

Süleyman Əl- asir ölkəmizə səfərinin ye-
kunları ilə bağlı keçirdiyi brifinqdə deyib:  
“Şuşaya səfər etdik, oradakı dağıntıları 
gördük, ən önəmlisi aparılan yenidənqur-
manın şahidi olduq. Bu, çox yaxşıdır. 
Mədəniyyətə göstərilən diqqət, köhnə 
binaların, məscidlərin bərpası olduqca 
gözəldir. Biz Qarabağdakı layihələrdə, 
həmçinin ənub Qaz Dəhlizində iştirak 
etməkdə maraqlıyıq. Bu layihə Azərbay-
can üçün strateji əhəmiyyətlidir. Biz də bu 
layihənin bir parçası olmaq istəyirik”.

Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngə-
zurda genişmiqyaslı tikinti və quruculuq 
işləri uğurla gerçəkləşdirilir, 30 il ərzində 
düşmənin viran qoyduğu yurdlarımız əsl 
cənnətməkana çevrilir. Yaşayış sahələ-
rində müasir infrastruktur qurulur, yollar 
çəkilir, tunellər salınır, beynəlxalq hava 
limanları tikilib istifadəyə verilir. 

Bölgənin hərtərəfli inkişafına mühüm 
töhfə olan bu hava limanlarından ikisi-
nin - Füzuli və Zəngilan aeroportlarının 

 Prezident İlham Əliyev tərəfindən açılışı 
olub, Laçın Beynəlxalq Hava Limanı-
nın isə yaxın illərdə istismara veriləcəyi  
planlaşdırılıb. Bundan başqa, Qarabağ 
bölgəsində Böyük Qayıdışa start verilib 
və “ağıllı kənd” konsepsiyası ilə yeni-
dən qurulmuş Zəngilanın Ağalı kəndində 
məskunlaşma aparılıb. Tezliklə işğaldan 
azad olunan digər rayonlarımıza da qa-
yıdış köçünün başlayacağı nəzərdə 
 tutulub.  

Qarabağın bərpasından söz düşmüş-
kən, bir məqamı da xatırlatmaq istərdik. 
Müharibədən sonra Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurun bərpa prosesini, eləcə də 
məskunlaşmanın sürətlə aparılmasını 
qəsbkar tərəfindən işğal dövründə əra-
zilərimizin mina ilə çirkləndirilməsi ən-
gəlləyir. Ermənistanın işğalı nəticəsində 
Azərbaycan dünyada mina ilə ən çox 
çirkləndirilən ölkələr arasında yer alır. 
Vətən savaşından sonra, yəni 2020-ci 
ilin noyabr ayından indiyədək 300 azər-
baycanlının mina partlayışı nəticəsində 
həlak olması və yaralanması da bunun 
əyani təsdiqidir.  

Dövlətimizin başçısı bütün bunlar 
barədə adıçəkilən zirvə görüşündə ətraflı 
məlumat verərək deyib: “Ölkə üçün hu-
manitar minatəmizləmənin böyük əhəmiy-
yətini nəzərə alaraq, Azərbaycan hazırda 
xüsusi milli Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin 
müəyyən edilməsini nəzərdən keçirir. 
Azərbaycan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlə-

ri və minatəmizləmə fəaliyyəti arasında 
birbaşa əlaqə görür, çünki minalar yeni-
dənqurma prosesini və keçmiş məcburi 
köçkünlərin geri dönməsini ləngidir. Azər-
baycan minatəmizləmənin 18-ci Dayanıqlı 
İnkişaf Məqsədi olması təşəbbüsünü fəal 
şəkildə təşviq edir. Biz Qoşulmama Hərə-
katına üzv olan ölkələri bu təşəbbüsü 
dəstəkləməyə dəvət edirik”.

Prezident İlham Əliyev çıxışında Qo-
şulmama Hərəkatına üzv ölkələrin bir 
çoxunun mina və partlamamış hərbi sur-

satlarla ən çox çirklənmiş ölkələr sırasın-
da olduğunu nəzərə alaraq, bu təhlükə 
xəbərdarlığını qlobal miqyasda eşitdir-
mək üçün Minaların Təsirinə Məruz Qal-
mış Ölkələrin Həmfikirlər Qrupunun yara-
dılmasını təklif edib. Təkcə bu məsələ ilə 
Azərbaycan bir daha təhlükəsizliyə, qlo-
bal həmrəyliyə mühüm töhfə verə bilmək 
imkanına malik olduğunu bildirib. 

Va if Y MOV,  
al  əzeti

Minatəmizləmə–BMT-nin inkişaf 
məqsədlərində prioritet təşəbbüs  
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Prezident İlham Əliyevin Qoşulma-
ma Hərəkatının Bakıda keçirilən O-
VID-19-a qarşı mübarizə üzrə Təmas 
Qrupunun Zirvə görüşündəki çıxışında 
toxunduğu məsələlərdən biri humani-
tar minatəmizləmənin əhəmiyyəti ilə 
bağlı olub. Dövlətimizin başçısı nitqin-
də Azərbaycanın hazırda xüsusi milli 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin müəy-
yənləşdirilməsini nəzərdən keçirdiyi-
ni, bu konsepsiya ilə minatəmizləmə 
fəaliyyəti arasında birbaşa əlaqə ol-
duğunu bildirib. Ölkə rəhbəri belə bir 
məsələnin zəruriliyini minaların Qara-
bağ və Şərqi Zəngəzurda  yenidənqur-
ma prosesini əngəlləməsi və keçmiş 
məcburi köçkünlərin doğma ocaqlarına 
qayıtmalarını ləngitməsi ilə əlaqələndi-
rib. Dövlətimizin başçısı daha sonra bu  
problemin həllində minatəmizləmənin 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri sırasında 
yer almasının və bunun Qoşulmama 
Hərəkatına üzv olan ölkələr tərəfindən 
dəstəklənməsinin önəmini vurğulayıb.  

Yeri gəlmişkən, BMT və onun tərəf-
daşları tərəfindən respublikamızda Da-
yanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq 
istiqamətində müxtəlif layihələr həyata 
keçirilir.   Bunun nəticəsində ölkəmiz-
də dayanıqlı inkişafın sosial-iqtisadi 
və ekoloji aspektlərini əhatə edən 17 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi prioritetləş-
dirilib.  

Xatırladım ki, son beş il ərzində 
ölkəmiz “Azərbaycan 2030: Gündəli-
yi”nə nail olmaq istiqamətinə sadiqliyini 
nümayiş etdirib. Prezident İlham Əliyev 
2016-cı ildə BMT-nin Azərbaycan hö-
kumətinə göstərdiyi dəstəyin əlaqələn-
dirilməsi üçün əsas tərəfdaş kimi fəa-
liyyət göstərən Dayanıqlı İnkişaf üzrə 
Milli Əlaqələndirmə Şurasının yara-
dılmasına dair fərman imzalayıb. Eyni 
zamanda, Azərbaycan Dayanıqlı İnki-

şaf Məqsədlərini milli səviyyədə sürət-
ləndirmək üçün atıla biləcək konkret 
siyasət və proqramlaşdırma addımları-
nı əks etdirən MAPS (2030 Gündəliyi 
naminə aktuallaşdırma, sürətləndirmə 
və siyasətə dəstək) missiyasını ger-
çəkləşdirən ilk ölkələrdən biri olub.  

Göründüyü kimi, Azərbaycan Da-
yanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin reallaş-
dırılmasına xüsusi diqqətlə yanaşır və 
humanitar minatəmizləmənin həmin 
konsepsiyada yer almasını istəyir. 

ünki humanitar minatəmizləmə qlobal 
məsələdir və problemin miqyası təkcə 
ölkəmizlə məhdudlaşmır. Bu, Qoşul-
mama Hərəkatına üzv olan ölkələrin 
bəzilərində də hazırda ciddi narahatlıq 
yaradır.   

Sonda onu qeyd edim ki, cari il 
fevralın 1-dən 28-dək Tərtər, Kəlbə-
cər, Ağdam, Xocalı, Xocavənd, Laçın, 
Şuşa, Füzuli, Qubadlı, əbrayıl və 
Zəngilan rayonlarının ərazilərində apa-
rılmış minatəmizləmə əməliyyatları za-
manı piyada əleyhinə 40, tank əleyhinə 
116 mina və 1487 partlamamış hərbi 
sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 
Ötən həftə ərzində 2470,33 hektar əra-
zi isə mina və partlamamış hərbi sur-
satdan təmizlənib.

Ekspert rəyi

Orta Dəhliz – ortaq maraqlar

Son illər dünyada baş verən geosiyasi gərginliklər fonunda yeni qlobal 
çağırışlar meydana çıxır. Bu da regional və beynəlxalq sahələrdə yeni 
əməkdaşlıq formatının yaranmasına səbəb olur. Ölkələrin yerləşdiyi üstün 
geosiyasi mövqe bir sıra sahələrdə uğurlu əməkdaşlığa imkan verir. Qitələri, 
ölkələri birləşdirən beynəlxalq enerji və nəqliyyat dəhlizləri isə, öz növbəsində, 
səmərəli və uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün əla fürsət sayılır. 

Yeni dünya düzəninin diqtə etdiyi 
müasir çağırışlar şəraitində böyük 
coğrafiyanı əhatə edən Avrasiya re-
gionunda nəqliyyat-logistika sahəsi 
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Məlum 
olduğu kimi, bir il əvvəl başlanmış 
və sonu bilinməyən Rusiya–Ukray-
na müharibəsi Avrasiya materikin-

də vəziyyəti mürəkkəbləşdirməklə 
yanaşı, bu məkandan keçən bey-
nəlxalq marşrutlar üçün də ciddi 
təhdidlər yaradıb. Təhlükəsizlik sə-
bəbindən Rusiya və Ukrayna ərazi-
sindən keçən bir sıra mühüm nəqliy-
yat dəhlizlərinə maraq xeyli azalıb. 
Belə bir şəraitdə Orta Dəhliz və ya 

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin cəlbediciliyi artıb.

Xatırladaq ki, Orta Dəhliz 2014-
cü ilin fevral ayında Azərbaycan, 
Qazaxıstan və Gürcüstanın təşəb-
büsü ilə yaradılıb. Sonrakı illərdə la-
yihə Ukrayna, Rumıniya və Polşanın 
hesabına genişlənib. Ümumilikdə, 
bu dəhliz hazırda özündə 9 ölkəni 
birləşdirir. Dəhlizin nəqliyyat imkan-
larından isə 15 ölkənin yükdaşıma 
şirkətləri istifadə edir. Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 
boyunca 60-a yaxın ölkə yerləşir. 
Həmin coğrafiyada isə 4,5 milyard 
nəfər yaşayır. Bu baxımdan nəqliy-
yat dəhlizi həm iştirakçı ölkələr, həm 
də digər dövlətlər üçün əhəmiyyət-
lidir. 

Hazırda Orta Dəhliz in–Qa-
zaxıstan sərhədindən başlayaraq 
Mərkəzi Asiya ölkələri və Xəzər 
dənizi üzərindən, bundan sonra isə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə 
ərazisindən keçərək Avropaya qə-
dər geniş bir ərazini əhatə edir. Av-
ropa ilə Asiyanı birləşdirən ən qısa 
və rahat marşrut sayılan Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi indən 
Türkiyəyə, oradan da Avropa ölkələ-
rinə və əks istiqamətdə yükdaşıma-

ların həyata keçirilməsinə xidmət 
göstərir. Bu dəhliz üzrə hərəkət 
edən qatarlar yükləri orta hesabla 
20-25 günə indən Avropaya çat-
dırır. Müqayisə üçün deyək ki, in-
dən Avropaya gedən yük qatarı Orta 
Dəhliz vasitəsilə Türkiyədən keç-
məklə 10 min kilometr  deyil, 7 min 
kilometr məsafə qət etməli olur. Bu 
da Asiya və Avropa arasında qlobal 
ticarətdə dəhlizin nə qədər sərfəli ol-
duğunu təsdiqləyir. Yeri gəlmişkən, 
Orta Dəhliz boyunca vahid tarif, “bir 
pəncərə” prinsipi tətbiq olunur. Bu 
və ya digər amillərin, eləcə də dəh-
lizin keçdiyi ölkələrdə təhlükəsizli-
yin təmin olunmasının nəticəsidir 
ki, həmin marşrutdan yararlanmaq 
istəyən şirkətlərin sayı getdikcə ar-
tır. Bu da dəhliz vasitəsilə yük daşı-
malarının həcminin ilbəil artmasına 
səbəb olur. 

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin uğurlu fəaliyyətinin təmin 
olunmasında Azərbaycanın müstəs-
na rolu var. Hazırda Avropa ilə Asiya 
arasında körpü rolu oynayan Azər-
baycanın geosiyasi mövqeyi bütün 
sahələrdə, o cümlədən beynəlxalq 
yükdaşımalarda əməkdaşlığın inki-
şaf etdirilməsinə imkan yaradır. 

Şərq-Qərb və Şimal- ənub is-
tiqamətlərində nəqliyyat yollarının 
kəsişdiyi məkanda yerləşən ölkə-
mizin tranzit imkanları olduqca yük-
səkdir. Ən əsası isə, hazırda Azər-
baycanda ən müasir Dəniz Ticarəti 
Limanı, beynəlxalq aeroportlar,  dün-
ya standartlarına cavab verən yol 
infrastrukturu mövcuddur ki, bu da 
yüklərin təhlükəsiz və sürətli daşın-
ması üçün olduqca əlverişlidir. Eyni 
zamanda, Bakı–Tbilisi–Qars dəmir 
yolunun genişləndirilməsi, ənub 
Qaz Dəhlizinin ötürücülük qabiliy-
yətinin artırılması kimi tədbirlər də 
məhz Orta Dəhlizin inkişaf etdirilmə-
sinə xidmət edir. 

Torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunması Ermənistanın uzun illər 
blokadada saxladığı Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ilə birbaşa nəqliyyat 
əlaqəsinin təmin olunmasına imkan 
yaradır. Bu isə artıq tarixi zərurətə 
çevrilən Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə 
mümkün olacaq. Zəngəzur dəhlizi 
blokadanı yarmaqla yanaşı, Orta 
Dəhlizin mühüm seqmenti kimi Tür-
kiyəyə, oradan da Avropaya çıxışı 
xeyli asanlaşdıracaq. Yeni nəqliyyat 
bağlantısı Şimal- ənub, Şərq-Qərb 
dəhlizlərinə, eləcə də Orta Dəh-
lizə inteqrasiya ediləcək. Beləliklə, 
Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra 
Azərbaycanın Orta Dəhliz vasitə-
silə gələn yükləri aşırmaq imkanları 
daha da genişlənəcək. 

Mir a ır Y QU ,  
al  əzeti
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Orta Dəhliz Asiya ilə Avropa 
arasında ticarət və kommunika-
siya əlaqələrini əhatə edən bey-
nəlxalq marşrut kimi mühüm iqtisa-
di əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəhliz 
ənənəvi nəqliyyat marşrutları ilə 
müqayisədə bir sıra üstünlüklərə 
malikdir. Belə ki, adıçəkilən dəhliz 
Trans-Sibir dəmir yolu ilə müqa-
yisədə 2 min kilometr qısadır.  
Ənənəvi dəniz yolu ilə müqayisədə 
isə bu marşrutla indən Avropaya 
malları üç dəfə daha tez, cəmi 15 
gün ərzində çatdırmaq mümkün-
dür. Onu da qeyd edək  ki, 2015-ci 
ildə Qərbi indən ilk konteyner qa-
tarı altı günə Qazaxıstan və Xəzər 
dənizindən keçərək Bakıya gəlib. 

Bu dəhliz  iştirakçı ölkələrə 
liman infrastrukturları hesabına 
Şərqi və ənub-Şərqi Asiyadan 
malları asanlıqla Yaxın Şərqə, Şi-
mali Afrikaya və Aralıq dənizinə 
daşımağa imkan verir. Orta Dəhliz  
Əfqanıstan və Tacikistan üçün də 
yeni nəqliyyat imkanları yarada-
caq. Bu dəhliz Əfqanıstanı Türkiyə 

ilə birləşdirən beynəlxalq tranzit 
marşrutu hesabına həmin ölkələ-
rin də öz mallarını Asiyanın bütün 
istiqamətlərinə asanlıqla daşımaq 
üçün əlverişlidir.

Yeri gəlmişkən, son zamanlar  
Rusiya–Ukrayna müharibəsinin 
Qara dənizin Ukrayna sahillərin-
dəki limanlarda yaratdığı təhlükə 
bu infrastrukturların fəaliyyəti üçün 
ciddi təhlükə yaradıb. Bu da Orta 
Dəhlizin cəlbediciliyini getdikcə 
artırır. Azərbaycan Şimal- ənub 
və ənub-Qərb marşrutları üzrə 
Orta Dəhlizin ən mühüm strate-
ji nöqtələrindən birində yerləşir. 
Prezident İlham Əliyevin apardığı 
uğurlu iqtisadi-siyasi islahatlar çər-
çivəsində Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonunun Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ilə birləşdirilməsi məsələ-
si də Orta Dəhlizin fəaliyyəti üçün 

əlavə imkanlar yaradacaq.
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliy-

yat Dəhlizini dəniz nəqliyyatı olma-
dan təsəvvür etmək mümkün deyil. 
Belə ki, Orta Dəhliz üzrə ən önəmli 
daşımaların mühüm hissəsi dəniz 
nəqliyyatının payına düşür. Son 
zamanlar Prezident İlham Əliyevin  
rəhbərliyi ilə Transxəzər istiqamə-
tində yük və sərnişin daşımaları ilə 
eyni vaxtda Avropa-Qafqaz-Asiya 
(TRASEKA) nəqliyyat dəhlizində 
əlaqələndirici rol oynayan Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
nəqliyyat donanmasının  yenilən-
məsi gəmilərin yük dövriyyəsinin 
artmasında mühüm rol oynayıb. 
Belə ki, 2013-cü illə müqayisədə 
2021-ci ilədək TRASEKA nəqliy-
yat dəhlizində dəniz nəqliyyatı ilə 
yükdaşımaların həcmi 2,45 dəfə 
azalaraq 4 milyon 558 min ton ol-
duğu halda, 2022-ci ildə bu göstə-
rici əvvəlki illə müqayisədə 45,1 
faiz artaraq 6 milyon 612,6 min ton 
təşkil edib. Ümumilikdə, 2022-ci 
ildə Avropa–Qafqaz–Asiya nəqliy-
yat dəhlizinin Azərbaycan hissə-
sində daşınmış yüklərin həcmi 51 
milyon 420,6 min ton, yük dövriy-
yəsi isə 12 milyard 648,9 milyon 
ton-kilometr olub ki,  bu da 2021-ci 
illə müqayisədə 29,8 faiz, tranzit 
daşımalar üzrə isə 54,4 faiz artım 
deməkdir.

İnvestisiyaların həcmi açıqlanıb
Son 10 il ərzində Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycan 

iqtisadiyyatına təqribən 20 milyard avro investisiya 
qoyub.

Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsini 
icra edən Könül Əliyeva “Azərbaycanda yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi” mövzusunda konfrans-
da deyib. Onun sözlərinə görə, təkcə bu il Azərbaycanla 
Aİ arasında əmtəə dövriyyəsi nəzərdə tutulan iki milyard 
dolları ötüb.

Bildirilib ki, bugünədək Azərbaycan Aİ ilə birlikdə tu-
rizm, təhsil, standartlaşma, icbari sığorta sektorlarında, 
həmçinin təbii sərvətlərin mühafizəsi sahəsində tvinninq 
layihələr həyata keçirib. 1992-ci ildən etibarən Aİ TIENS 
texniki dəstəyi çərçivəsində ölkəmizə 652 milyon manat 
maliyyə ayırıb.  

“Azərişıq”da yenidənqurma 

Ağcabədinin Pərioğullar və Hacıbədəlli kəndlərinin 
elektrik şəbəkəsi yenidən qurulur. Yenidənqurma 
nəticəsində 396 abonenti olan Pərioğullar kəndində 
4 ədəd komplekt transformator məntəqəsi 
quraşdırılacaq. On iki kilometrə yaxın 10 kV-luq, 28 
kilometrdən çox 0,4 kV-luq elektrik xətti yenilənəcək.

Ağcabədinin Hacıbədəlli kəndində də yenilənmə işləri 
davam etdirilir. 843 abonenti olan kənd ərazisində 9 ədəd 
komplekt transformator məntəqəsi quraşdırılacaq. İyirmi 
iki kilometrə yaxın 10 kV-luq, otuz iki kilometrdən artıq 0,4 
kV-luq elektrik xətti dəyişdiriləcək.

Hər iki kənddə elektrik sayğacları yenisi ilə əvəz olu-
nacaq.

Pərioğullar və Hacıbədəlli kəndlərində işlərin yekun-
laşması ilə 1300-ə yaxın abonent keyfiyyətli və dayanıqlı 
elektrik enerjisi ilə təchiz ediləcək. Qeyd edək ki, investisi-
ya layihəsinin birinci mərhələsində Ağcabədinin Mehrab-
lı, Ağabəyli, əfərbəyli, Şənlik və Qaradolaq kəndlərinin 
elektrik şəbəkəsi yenidən qurulub.

Xatırladaq ki, investisiya layihəsi bütün regionlarda 
100-dən çox kəndi əhatə edir.

al  əzeti
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Muzdluları kim çağırıb: faktlar və sübutlar
Azərbaycanın 2020-ci ildə beynəlxalq humanitar hüququn bütün norma 

və tələblərinə riayət edərək apardığı 44 günlük Vətən müharibəsi ilə 
bağlı qarayaxma kampaniyası bugünədək bitmək bilmir. Həmin günlərdə 

Suriyadan, Livandan, Yaxın və Orta Şərqin digər ərazilərindən muzdlular cəlb 
edən Ermənistan tərəfinin bu məsələdə Azərbaycanı davamlı olaraq ittiham 
etməsi və məsələni beynəlxalq müstəviyə daşımaq istəyi “adımı sənə qoyum, 
səni yana-yana qoyum” zərbi-məsəlini xatırladır.

Bugünlərdə “Armenpress”də yayı-
lan məlumata görə, guya BMT 2020-ci 
ildəki müharibədə muzdluların iştirakı ilə 
bağlı Azərbaycan və Türkiyəyə “ittiham 
məktubları” göndərib. Bunu Ermənistana 
gələn BMT-nin muzdlulardan istifadə üzrə 
İşçi Qrupunun üzvləri jurnalistlərin sualla-
rına cavab olaraq mətbuat konfransında 
bildiriblər.

Qeyd olunub ki, qrupun mandatı BMT 
İnsan Hüquqları Şurasının təşəbbüsü ilə 
formalaşdırılıb. İşçi qrupun mandatı ge-
nişdir, muzdluların cəlb edilməsini və özəl 
hərbi, həmçinin mühafizə kampaniyala-
rının insan hüquqlarının pozulması baxı-
mından istifadəsini əhatə edir. Bu mandat 
çərçivəsində İşçi Qrup ölkələrə səfərlər 
edir. Ermənistana səfər də onlardan bi-
ridir. Qrup müxtəlif mənbələrdən insan 
hüquqlarının pozulması ilə bağlı məlu-
matlar alır. “Bizim 2020-ci ildə istifadə et-
diyimiz “ittiham məktubu” kimi bir alətimiz 
var. Biz bunu dövlət və qeyri-dövlət struk-
turlarına təqdim edirik”, - deyə İşçi Qru-
pun üzvü Yelena Aparak bildirib. Qeyd 
olunur ki, İşçi Qrup guya Azərbaycana 
səfərlə bağlı sorğu göndərsə də, hələlik 
cavab almayıb.
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Aydın məsələdir ki, qrupun səfəri Er-
mənistan hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə 
həyata keçirilib. Rəsmi İrəvan bununla 
qabaqdangəlmişlik edərək muzdlulardan 
istifadə ilə bağlı Azərbaycanın ittiham-
larından yayınmaq yolu tutmağa çalışır. 
Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə vax-
tilə Suriyadan, Livandan etnik erməniləri 
gətirərək qanunsuz məskunlaşdırma si-
yasəti həyata keçirən, Vətən müharibəsi 
dövründə isə xüsusilə Suriya və İraqdan 
ABŞ və Avropa İttifaqı başda olmaqla bü-
tün Qərb dövlətlərinin terror təşkilatı kimi 
təsnif etdiyi Kürdüstan Fəhlə Partiyasına 
(PKK) mənsub silahlıları işğal olunmuş 
ərazilərə daşıyan, onları döyüşə atan, on-
ların erməni könüllülərə təlim keçmələrini 
təmin edən dövlətdir. Bəli, Ermənistan 
muzdluları döyüşlərə cəlb etməyin örnə-
yini yaradan tək-tük ölkələrdəndir.

Vətən müharibəsi günlərində Misirin 
“ airo24” informasiya agentliyinin yay-
dığı məlumatda Ermənistanın səyləri ilə 
PKK-nın İraqda qalası sayılan Süleyma-
niyyədən yüzlərlə silahlı terrorçunun İran 
vasitəsilə Qarabağa atıldığı bildirilirdi. 
Eyni zamanda, qeyd olunurdu ki, İslam 
İnqilabı Keşikçiləri (SEPAH) Qarabağa 
göndərilməzdən əvvəl yaraqlılara İran 
torpaqlarında təlim keçirilməsi üçün xü-
susi düşərgələr yaradıblar.
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Bu istiqamətdə çoxsaylı faktlardan 
daha birinə müraciət edək. Müharibənin 
qızğın çağında – 2020-ci ilin oktyabrın 
əvvəlində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 
münaqişə zonasında Ermənistan tərə-
fində Azərbaycana qarşı döyüşən kürd 
terrorçularının radio rabitəsini qeydə alıb. 
“YouTube”da söhbətlərin audio yazıları-
nı və onların stenoqramını özündə əks 
etdirən videorolik yayımlanıb. Səs yazı-
sında terrorçular erməni tərəfində hökm 
sürən ağır situasiyadan, böyük itkilərdən, 
o cümlədən Azərbaycan tərəfinin pilotsuz 
uçuş aparatlarından səmərəli istifadə et-
məsindən danışır, ermənilərin vədlərinə 
aldanıb münaqişə zonasına gəldiklərin-
dən gileylənirlər.

2020-ci il oktyabrın 26-da Azərbay-
can mediasında belə bir məlumat yayıl-
dı: “Kəşfiyyat mənbələrinin məlumatına 
görə, Ermənistan Azərbaycan Ordusuna 
qarşı döyüşmək üçün PKK terrorçularını 
Şuşa şəhərinə göndərib. Əsir düşən er-
məni əsgəri Mikaelyan Albert Yervandi-
nin sözlərinə görə, Ermənistan Qaraba-
ğa kürd əsilli 1500 muzdlu gətirib. Onlar 
ayda 600 dollar alırlar”.

Ermənistanın müharibədə muzdlular-

dan aktiv istifadə etməsi Azərbaycanda 
ən yüksək səviyyədə qaldırılıb, aidiyyəti 
beynəlxalq təşkilatların və dünya döv-
lətlərinin diqqəti bu məsələyə yönəldilib. 
Müharibənin başa çatmasından az son-
ra – 21 noyabr 2020-ci ildə Bakıda Ru-
siyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
edən Prezident İlham Əliyev Ermənista-
nın müharibədə muzdlulardan istifadəsi 
ilə bağlı danışarkən deyib: “Ermənistan 
əcnəbi muzdlulardan fəal istifadə edirdi. 
Bizdə çoxsaylı foto və videosənədlər var, 
əcnəbi vətəndaşların, o cümlədən Fran-
sa, ABŞ, Livan, Kanada, Gürcüstan və 
başqa ölkələrin vətəndaşlarının pasport-
ları var. Bu vətəndaşların bir qismi erməni 
mənşəlidir, digərləri belə deyil. Lakin bu, 
məsələnin mahiyyətini dəyişmir, ona görə 
ki, Ermənistan tərəfində əcnəbi muzdlula-
rın iştirak etməsi, əlbəttə, yolverilməzdir”.

al ü lü ə a ət n 
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Bu yerdə təəssüf hissi ilə vurğulamaq 
yerinə düşər ki, əcnəbi döyüşçülərdən is-
tifadə erməni tərəfi üçün yenilik deyil. Bi-
rinci Qarabağ müharibəsi zamanı (1988-
1994) həm erməni, həm də qeyri-erməni 
əsilli əsgərlər Qarabağ bölgəsində döyüş 

əməliyyatlarında fəal iştirak edərək hər-
bi cinayətlər, o cümlədən 1992-ci ildə 
Xocalı soyqırımını törədiblər. Bunun “ən 
parlaq nümunəsi” 1980-ci illərdə terror 
aktları törətdiyinə görə Fransada həbsdə 
olan Kaliforniya əsilli beynəlxalq terrorçu, 
Azərbaycanın Qaradağlı, Xocalı və di-
gər yaşayış məntəqələrində mülki azər-
baycanlılara qarşı hərbi əməliyyatlarda 
iştirak etmiş Monte Melkonyandır. Onun 
qardaşı Markar Melkonyanın 2005-ci ildə 

nəşr etdirdiyi “Qardaşımın yolu: Ameri-
kalının Ermənistana taleyüklü səyahəti” 
adlı kitabdakı bəzi fikirlər də bu hərəkət-
lərin edildiyini təsdiqləyir. Kitabdan sitat:  
“Monte iyirmi iki gün əvvəl Martuniyə (Xo-
cavənd) gəlmişdi, lakin artıq girov götü-
rülmüş silahsız kəndlilərin (Qaradağlı və 

Xocalını nəzərdə tutur) təzə qanı ilə suva-
rılmış iki ölüm tarlasından keçib”. ASALA 
terror təşkilatının üzvü, hərbi cinayətkar 
M.Melkonyan 1996-cı ildə Ermənistanın 
milli qəhrəmanı statusuna yüksəldilib.

Onu da xüsusi olaraq vurğulamalıyıq 
ki, Ermənistanın bu kimi əməlləri BMT 
Baş Assambleyasının 4 dekabr 1989-cu 
il tarixli 44 34 saylı qətnaməsi ilə qəbul 
edilmiş Muzdluların cəlb olunmasına, 
istifadəsinə, maliyyələşdirilməsinə və 
təliminə qarşı Beynəlxalq Konvensiya-
nın müddəaları ilə daban-dabana ziddir. 
Azərbaycan 4 dekabr 1997-ci ildə kon-
vensiyanı ratifikasiya etməklə ona qoşu-
lub. Ermənistan parlamenti isə yalnız 27 
oktyabr 2020-ci ildə cəmi 71 səs lehinə 
olmaqla konvensiyanı ratifikasiya edib. İki 
ölkə arasında konvesiyaya qoşulmaqla 
bağlı yaranmış bu fərq, Ermənistanın ona 
yalnız müharibə dövründə qoşulması da 
çox mətləblərdən xəbər verir.

Ancaq Ermənistan yenə də öz xislə-
tinə sadiq qalaraq Azərbaycanı olmayan 
nələrdəsə ittiham etməyə çalışır. Onun 
digər cəhdləri sayaq bu çabasının da nə-
ticəsiz qalacağı hamıya gün kimi aydın-
dır. Prezident İlham Əliyevin 21 noyabr 
2020-ci ildə Rusiyanın müdafiə nazirini 
qəbul edərkən Ermənistanın muzdlular-
dan istifadəsi ilə bağlı dediyi kimi, bütün 

bunlara baxmayaraq, hərbi əməliyyatların 
nəticəsi hamıya məlumdur: “Azərbaycan 
Ordusu parlaq hərbi qələbə qazandı və 
beləliklə, biz siyasi nizamlama müstəvi-
sinə keçdik”. 

Hərb meydanında məğlub olan İrəva-
nın bu məsələ ilə bağlı həm də beynəlxalq 
müstəvidə yeniləcəyi şəksizdir.
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Bu, dəfələrlə qaldırılan məsələdir. 
Təbii ki, ermənilər olmayan şeyləri 
gerçəklik kimi təqdim etmək istəyirlər. 
Hansısa dövləti muzdlulardan istifadə-
də ittiham etmək üçün konkret əsaslar 
olmalıdır. Muzdluları, adətən o ölkələr 
cəlb edir ki, onların belə döyüşçülərə 
ehtiyacı olsun. Azərbaycan Ordusu 
peşəkar ordu quruculuğu istiqamə-
tində öz inkişafını davam etdirir. Hələ 
Vətən müharibəsinə qədər də bizim 
ordumuzda 70 faizdən yuxarı müddət-
dən artıq xidmət edən peşəkar hərb-
çilər idi. Muzdluları o zaman dəvət 
edirlər ki, ordu əsasən müddətli xidmət 
edən əsgərlərdən ibarət olsun. Bu za-
man muzdluları daha təcrübəli şəxslər 
kimi cəlb edirlər. Əgər Azərbaycanda 
70 faizdən yuxarı müddətdən artıq 
xidmət keçən peşəkar hərbçilər varsa 
və onların bacarığı muzdlulardan qat-
qat üstündürsə, Azərbaycanın muzd-
lulara ehtiyacı qalmır axı...

Digər tərəfdən, Azərbaycan Ordu-
su əks-hücum əməliyyatını keçirəndə 

hər cəhətdən, bütün imkanları ilə Er-
mənistan ordusundan üstün idi. Həm 
texniki vasitələr, həm silah-sursat, 
həm hazırlıq, həm də şəxsi heyətin 
sayı cəhətdən Ermənistan ordusunu 
qat-qat üstələyirdi. Yəni, Azərbayca-
nın nə ehtiyacı var ki, hansısa muzd-
luları ölkəyə dəvət etsin  Bir məqam 
da var. Azərbaycan orta hesabla 100 
kilometr dərinlikdə əməliyyat aparmalı 
idi. Yüz kilometr dərinlikdə əməliyyat 
aparmaq üçün isə heç də muzdluların 
gətirilməsinə ehtiyac yoxdur. Bunu ona 
görə deyirəm ki, muzdluları gətirəndə 
müəyyən bir şəkildə əsaslanma olma-
lıdır. Biz nəyə əsasən haqq savaşımı-
za muzdlular cəlb etməli idik
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Bir yandan nüvə silahını əldə etməyə çalışan, o biri yandan Yaxın Şərqdə 
terrorizmin ən fəal “sponsoru” rolunda çıxış edən İranın fars-molla rejiminin 
həm də Ukraynada törədilən hərbi cinayətlərdə əli varmış. Buna görə Kiyev 
haqlı olaraq Tehranı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ayağına çəkir.  

Terrora, hərbi cinayətlərə  
görə cavab ver, İran!

İndi rəsmi Kiyev İranın cinayət ortaqlı-
ğını bütün dünyaya sübut etməkdən ötrü 
BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəmə-
sinə müraciət etməyə hazırlaşır. Amma 
sübuta ehtiyacı qalmayan çılpaq həqiqət 
ondan ibarətdir ki, Rusiya-Ukrayna hər-
bi münaqişəsində ikinciyə silah-sursatla 
açıq dəstək verən İranın müharibə ci-
nayətlərinin potensial şəriki olduğu da hər 
kəsə məlumdur.  

Ukraynanın Baş naziri Denis Şmıqal 
bildirib ki, Kiyev Rusiyanın Ukraynanın 
enerji və mülki infrastrukturuna hücum 
etmək üçün istifadə etdiyi pilotsuz təy-
yarələri məhz İrandan aldığı faktlarla 
sənədləşdirilib və onlar bu məsələyə bey-
nəlxalq məhkəmədə baxılmasında israrlı 
olacaqlar: Biz İranın bu hərbi cinayətlə-
rin törədilməsində Rusiya ilə şərikliyindən 
narahatıq və onun bu cinayətlərdə iştira-
kının tanınmasına çalışacağıq . Şmıqal 
həmçinin qeyd edib ki, Moskvaya dəstəyi 
dayandırması üçün Tehrana beynəlxalq 
birliyin təzyiq etməsi lazımdır. “Əl–Ərə-
biyyə” telekanalına müsahibəsində İranın 
ölkəsinə qarşı hərbi cinayətlərin törədil-
məsində Rusiya ilə şərikliyindən ciddi 
narahat olduqlarını dilə gətirən D.Smiqal 
rəsmi Tehranın bu cinayətlərdə iştirakının 
Beynəlxalq Femida tərəfindən tanınması-
na çalışacaqlarını xüsusi vurğulayıb.

la  a n ər b,  
təl mat  a

Yaxın Şərqdə terror yuvaları qurmaq, 
onları silahlandırmaq və təlimatlandırmaq 
sahəsində “zəngin təcrübəyə” malik İra-
nın klerikal rejiminın Suriya münaqişə-
sində yaxından iştirakı danılmaz faktdır. 
Bu rejimin HƏMAS, Hizbullah kimi ter-
ror təşkilatlarını maliyyələşdirdiyi, hərbi 
emissarlarının monarxist diktator Bəşər 
Əsəd hakimiyyətinin yanında durması 

da isbata ehtiyac duyulmayan həqiqətdir. 
Üzdə özünü Rusiyanın strateji tərəfdaşı 
kimi qələmə verən Tehran məlum hərbi 
münaqişədə müttəfiqinə xeyli sayda ra-
ket və pilotsuz bombardmançı təyyarələr 
ötürüb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin rəs-
mi açıqlamasına görə, Rusiya Ukrayna-
ya qarşı İranda istehsal olunan pilotsuz 
uçuş aparatlarının ən azı üç modelindən 
istifadə edir. Bunlar: “Shahed-136”, “Sha-
hed-131” və çoxməqsədli “Mohajer-6” 
dronlarıdır. Bir həftə bundan əvvəl  “The 
Guardian” qəzeti yazırdı ki, İran təyyarə 
və qayıqlar vasitəsilə Rusiyaya pilotsuz 
təyyarələr ötürür, eyni zamanda havadan 
hücum dronlarından istifadə etmək tex-
nologiyasını öyrətməkdən ötrü Moskvaya 
xüsusi təlimatçılar, texniki işçilər gətirir. 

Bu məsələ Ukrayna rəsmiləri tərəfin-
dən ara-sıra gündəmə gətirilsə də, gö-
rünür, işğalçını dəstəkləyən İran rejimini 
Beynəlxalq Femidanın ədalət qılıncının 
altına salmağın vaxtı indi çatıb. Yeri gəl-
mişkən, hələ iki ay bundan əvvəl jurna-
listlərə açıqlamasında ABŞ Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşa-
viri eyk Sallivanın dedikləri maraqla 
qarşılanmışdı. Ağ ev rəsmisinin sözlərinə 
görə, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Ukray-
nada hərbi əməliyyatlar zamanı istifadə 
etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarının tədarü-
kü ilə bağlı İrana iqtisadi təzyiqlərini artı-
racaq: “Biz özümüz həm Rusiyadakı, həm 
də İrandakı qurumlara bu cür əməliyyat-
ları çətinləşdirmək üçün bir sıra müxtəlif 
sanksiyalar tətbiq etmişik. Ukraynada 
dinc əhalinin öldürülməsi üçün bu cür si-
lahlardan istifadə edilir. Məhz bu səbəb-
dən İranın əl-qolunu buxovlamaqdan ötrü 
müxtəlif vasitələrdən istifadə etməkdən 
çəkinməyəcəyik”. Amma cənab Sallivan 
bunun İranın nə birinci, nə də sonuncu 
cinayəti olmadığını deməyi unudub.

ran tə m nat əmə ən 
b n a r  

Diqqətli oxucularımızın yadında olar. 
Üç il bundan əvvəl, 2020-ci il yanvarın 
8-də Tehrandan havaya qalxan Ukrayna 
Hava Yollarına məxsus “Boeing 737” tipli 
sərnişin təyyarəsi İran HHQ-si tərəfindən 
raketlə vuruldu. Hadisə zamanı Ukray-
na, İran, Kanada, İsveç, Əfqanıstan, Al-
maniya və Britaniya vətəndaşları daxil 
olmaqla, ümumilikdə, 176 nəfər həyatını 
itirdi. Bununla bağlı Ukrayna Prezidenti 
Vladimir Zelenski “The Globe and Mail” 
qəzetinə müsahibəsində bunları demiş-
di: “İran nəinki Ukraynaya “qara qutu”nu 
qaytarmır, eyni zamanda, digər vədlərinə 
də əməl etmir”.                                                                                      

Tehran hökumətinin “qara qutu”nu 
verməməsi bir yana, təyyarədə həyatla-
rına son qoyduğu sərnişinlərin ailələrinə 
150 min dollar təzminat ödəməyi boynu-

na götürsə də, bəzi ailələr bu puldan im-
tina etdilər. Zelenski onu da bildirmişdi ki, 
əgər Tehran Ukraynanın İran tərəfindən 
vurulan “Boeing” təyyarəsindəki ölümün 
araşdırılması və fəlakətlə əlaqədar Ki-
yevlə əməkdaşlıq etməsə, Ukrayna bey-
nəlxalq məhkəmə qurumlarına müraciət 
edəcək: “Məsələ İranın yalnız “qara qutu”-
ları bizə qaytarmaması deyil, digər vədlə-
rinə də əməl etməməsidir. Onlar rəsmən 
üzr istəməli, layiqli təzminat ödəməli, öh-
dəliklərini yerinə yetirməlidirlər. Bu, baş 
verməsə, seçimimiz qalmayacaq, - bey-
nəlxalq məhkəməyə müraciət edəcəyik 
və İran bizim bu mövqeyimizi bilir”.

na ət ar  cə alan rma  
mə am  t ş b

O zaman İran öz vədlərinin yerinə 
yetirilməsinin, təzminatın gecikməsinin 
səbəbi kimi başının koronavirus pande-
miyasının nəticələrini aradan qaldırması-
na qarışması ilə izah etdi. Amma Kiyevin 
səbri sonsuz deyildi. “Bu problemi qey-
ri-müəyyən müddətə təxirə salmaq ol-
maz, çünki biz kifayət qədər gözləmişik”. 
Hadisədən bir müddət sonra bu açıqla-
manı verən Ukrayna Beynəlxalq Hava 
Yolları (UIA) İranın paytaxtında Tehran–
Kiyev reysini həyata keçirən sərnişin 
təyyarəsinin vurulması ilə bağlı bu ölkəni 
məhkəməyə verdi. Şirkətin verdiyi açıq-
lamada iddianın Kanadanın Ontario ştat 
məhkəməsində qaldırıldığı bildirilirdi. İd-
dia ərizəsində İran dövləti və İnqilab Ke-
şikçiləri Korpusu müttəhim kimi göstərilir 
və bu ökədən təzminat tələb olunurdu.

Dünyanın müxtəlif nöqtələrində əli 
günahsız insanların qanına bulaşmış 
fars-molla rejimi törətdiyi daha bir terror 
aktının istintaqını təkbaşına aparır. Söh-
bət Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyində 
törədilmiş qanlı cinayətdən gedir. Bakı 
səbrlə istintaqın yekunlaşmasını gözləyir. 
Hələlik gözləyir.

mra    
alq qə i
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İran Rusiyaya üç tipli dron gön-
dərir. Bunlar “Shahed 131”, Shahed 
136 və “Mohajer-6” dronlarıdır. Düz-
dür, Rusiyada onlara azacıq dəyi-
şiklik edir və deyirlər ki, bu dronlar 
Rusiyada istehsal olunub. Amma 
bu dronların bəzi ehtiyat hissələri 
işarə verir ki, bunlar İranda istehsal 
olunub. İndi Ukraynanın əsas hə-
dəfi bunu məhkəmədə sübut etmək 
olacaq. Ukrayna sübut etməlidir ki, 

bunlar İranın dronudur və Rusiyaya 
göndərilib. 

Hesab edirəm ki, ümumən Bey-
nəlxalq Ədalət Məhkəməsində Uk-
raynanın Rusiyaya qarşı iddiaları var 
və bu iddia bir çox ölkələr tərəfindən 
dəstəklənir. Hesab edirəm ki, qərar 
çox güman müsbət olacaq. Amma 
bu qərarın çıxarılması üçün müəy-
yən bir müddət tələb olunur. Biz bi-
lirik ki, İran nəinki Rusiyaya, bir sıra 
digər ölkələrə, məsələn Yaxın Şərq-
də Suriyaya, Yəmənə dronlar, silah 
göndərir. Hətta, insan resursların-
dan da istifadə edir. İrandan həmin 
ünvanlara hərbi məsləhətçi, həm də 
hərbi qüvvə göndərilir. İndiki halda 
Rusiya ilə əməkdaşlıq İran üçün çox 
vacibdir. ox güman ki, bunun əvə-
zində Rusiyadan İrana həm siyasi, 
həm maliyyə və həm də xüsusilə 
nüvə silahı ilə bağlı müəyyən texniki 
dəstək verilir. Bunu sübut etmək indi 
bir qədər çətindir, amma hər halda 
Rusiyadan Tehrana siyasi dəstək 
var. Rusiya–İran münasibətləri bun-
dan sonra genişlənəcək. Bu əlaqələ-
rin müəyyən bir limiti var, amma çox 
güman ki, yaxın aylarda bu mühari-
bə ilə bağlı digər hərbi sursatların da 
İrandan Rusiyaya göndərilməsi baş 
verəcək. Elə bəzi hərbi ekspertlər də 
bu amili qeyd edirlər.

Ekspert rəyi
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Böyük Qayıdıș: 44 nəfərdən ibarət 10 ailə Ağalıya çatıb
Zəngilan rayonunda “Ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında yenidən salınmış 
Ağalı kəndinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir.

AZƏRTA -ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, martın 3-də Abşeron rayonunda-
kı “Zəngilan şəhərciyi”ndən yola salınan 
keçmiş məcburi köçkünlərdən ibarət köç 
karvanı Ağalı kəndinə çatıb. 

Otuz ildən sonra Vətənə dönən zən-
gilanlıları Ağalı kəndində Şərqi Zəngəzur 
iqtisadi rayonuna daxil olan əbrayıl, Qu-
badlı və Zəngilan rayonlarında Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin xüsusi 
nümayəndəliyinin əməkdaşları qarşıla-
yıblar. 

Böyük Qayıdışın 3-cü mərhələsi çər-

çivəsində Ağalıya 20 ailə, 94 nəfər köçü-
rülüb. Onlardan 50 nəfərdən ibarət 10 ailə 
fevralın 28-də, 44 nəfərdən ibarət 10 ailə 
isə martın 3-də Ağalıya gəlib. 

Doğma yurdlarına qayıdan zəngilanlı-
lara Ağalı kəndində yaradılan şərait barə-
də məlumat verilib.

Qeyd edək ki, ümumilikdə, bu günə 
kimi Böyük Qayıdış çərçivəsində Zən-
gilanın Ağalı kəndinə 86 ailə, 420 nəfər 
köçürülüb. Ağalıda məskunlaşan sakinlər 
yüksəkkeyfiyyətli, “ağıllı” texnologiyalar-
la təchiz edilmiş evlərlə təmin olunublar. 
Köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərin 
böyük qismi daha ağır şəraitdə yaşayan-
lardır. 



Kaledoniyalılar: Müstəmləkədən mütləq qurtulacağıq!
Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşündə Yeni Kaledoniyanın müstəqillik 
uğrunda Kanak Sosialist Milli-Azadlıq Cəbhəsi müstəqil hərəkatının 
nümayəndəsi Forrest Mikael Jozept çıxışında müstəmləkə siyasətini hələ 
də davam etdirən Fransanın təzyiqindən danışdı. Cənab Jozept bildirdi ki, 
adada üçüncü referendum rəsmi Parisin təzyiqi altında keçirilmişdi. Əslində, 
kaledoniyalı qonağın dedikləri yenilik deyil. Biabırçı müstəmləkəçilik 
keçmişinə malik Fransanın aborigen əhaliyə qarşı təzyiqi İkinci Dünya 
müharibəsindən sonra da müşahidə edilir.

ran  rban  lan  
a a- lət

Yeni Kaledoniya 1774-cü ildə ingi-
lis səyyahı eyms Kuk tərəfindən kəşf 
edilmiş uzaq arxipelaqdır. Tanınmış 
səyyah adanı Yeni Kaledoniya adlan-
dırmağa qərar vermişdi, çünki ada ona 
əcdadlarının vətəni olan, tarixən Kale-
doniya kimi tanınan Şotlandiyanı xatır-
ladırdı. Sakit okeanın cənub-qərb his-
səsində adalar qrupundan ibarət Yeni 
Kaledoniyanın sahəsi 19 min kvadrat 
kilometrdir. ənub-qərbdə Avstraliya 
iqtisadi zonası, şimalda Vanuatu, cə-
nub-şərqdə isə Fici ilə həmsərhəddir. 
Əhalisi 268 min 767 nəfərdir (2014), 
paytaxtı Numea şəhərində 98 min 
nəfər yaşayır. “Köhnə dünya”dan ada-
ya ilk böyük axın da 1840-cı ildə baş 
vermişdi. Fransa və İngiltərədən gələn-
lər adada bitən səndəl ağacını Avropa-
ya daşıyırmışlar. 

Əlbəttə, iş səndəl ağacı ilə məh-
dudlaşmadı.1853-cü ildə ada Fransa-
nın müstəmləkəsi elan edildi. 1860-
cı illərdən XIX əsrin sonlarına qədər 

Fransa hakimiyyəti ora cinayətkarları 
(ümumilikdə 22 min nəfər) sürgün 
etdi, yerli əhali isə əslində rezervasi-
yaya qovuldu. Adada əvvəlcə qəhvə 
və Hindistan cevizi ağacları becərildi, 
sonra mineral ehtiyatlar, xüsusən nikel 
hasil olunmağa başlandı. Əsrlər boyu 
Yeni Kaledoniyada yaşamış kanakilər 
dəfələrlə ağdərili əhaliyə qarşı üsyan 
qaldırmışdılar. Ən böyük partizan mü-
haribələri 1878 və 1917-ci illərdə baş 
vermişdi. 1946-cı ildə Yeni Kaledoniya 
Fransanın xarici ərazisi oldu, yeddi il 
sonra adanın bütün sakinləri- avropa-
lı və ya yerli xalqların nümayəndələri 
olmasından asılı olmayaraq Fransa 
vətəndaşlığını aldılar. BMT təsnifatı-
na görə, Yeni Kaledoniya özünü idarə 
etməyən ərazidir, yəni müstəmləkəsiz-
ləşdirmə prosesinin hələ də başa çat-
madığı yerdir.

ərb  ə ət ən 
r r n ma ə ər

Yeni Kaledoniyada uzun illər ərzin-
də kəskin etniklərarası gərginlik, ciddi 

sosial və iqtisadi çətinliklər baş verdi-
yindən adada separatçılıq əhval-ru-
hiyyəsi də güclənmişdi. Bu tendensiya 
indi də müşahidə olunur. 1980-ci illərdə 
xarici ərazilərdə vəziyyət xüsusilə gər-
ginləşmiş və faktiki olaraq arxipelaqın 
müstəqilliyinin tərəfdarları və əleyhdar-
ları arasında silahlı qarşıdurma mər-
hələsinə keçmişdi. 1985-ci ildə rəsmi 
Paris regionda fövqəladə vəziyyət tət-
biq etmək məcburiyyətində qalmışdı. 
Fransa hakimiyyəti Əlcəzair mühari-
bəsindən (1954-1962) sonra ilk dəfə 
belə bir tədbirə əl atmışdı. Yeni Kale-
doniyada gərgin vəziyyət 1988-ci ildə 
Parisdə Fransa hökuməti, loyalçılar və 
separatçılar arasında üçtərəfli danı-
şıqların nəticəsi olan Matinyon sazişi 
bağlandıqdan sonra normallaşmışdı. 
Müqavilə elə həmin il ümumxalq refe-
rendumunda təsdiqlənmişdi. Bu sənə-
də əsasən, Kaledoniya 1998-ci ilə təyin 
edilmiş öz müqəddəratını təyinetmə re-
ferendumuna qədər müvəqqəti olaraq 
xüsusi inzibati statusa malik idi. Lakin 
təyin olunmuş vaxt çatanda Fransa 
hökuməti vəd etdiyi referendumu daha 
gec bir tarixə təxirə salmışdı. Bu, Ka-
ledoniyanın paytaxtında (Noumea) 
imzalanmış və eyni ildə fransızlar tərə-
findən ümumxalq səsverməsi ilə təsdiq 
edilmiş Noumea sazişində nəzərdə tu-
tulmuşdu.

Sənəd arxipelaqda həyatın bü-
tün sahələrinə tam nəzarətin tədricən 
yerli idarəetməyə verilməsi qaydası-
nı müəyyən etmişdi. İstisnalar Pari-
sin yurisdiksiyasında qalan müdafiə, 
ədalət, daxili təhlükəsizlik və valyuta 
məsələləri idi. Yeni Kaledoniyanın öz 
müqəddəratını təyin etməsi ilə bağlı 
referendum, bu razılaşmaya əsasən, 
“2018-ci ildən gec olmayaraq” keçiril-
məli idi. 2014-cü ildə Fransanın sabiq 
Prezidenti Fransua Olland adalara 
səfər edərək referendumun keçiriləcə-
yini və Parisin yerli əhalinin seçiminə 
hörmətlə yanaşacağını təsdiqləmişdi. 
Yelisey sarayının mövqeyi hakimiyyət 
dəyişikliyindən sonra da dəyişməmişdi. 
2018-ci ildə səsvermə ilə bağlı yekun 
razılığa gəlindiyi açıqlanmışdı. Həmin 

il yazın əvvəlində yerli parlament dəqiq 
tarixi təsdiqləmişdi: referendum 2018-
ci il noyabrın 4-nə təyin edilmişdi.

 ə ə ə rmə  
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Vaxtında baş tutan referendum 
yerli cəmiyyətdəki parçalanmanı üzə 
çıxardı: seçicilərin 56 faizi Fransanın 
tərkibində qalmağın lehinə səs ver-
di. Ancaq aborigen kanakilərin böyük 
əksəriyyəti müstəqillik tərəfdarları ol-
duğunu bildirdilər. Düzdür, onlar Yeni 
Kaledoniyanın taleyini təkbaşına həll 
edə bilmirlər - avtoxton əhali (müəyyən 
bir ərazidə və ya müasir milli dövlətin 
yerləşdiyi yerdə tarixən yaranmış əha-
li-red.) ada sakinlərinin 40 faizindən 
bir qədər azını təşkil edir. Kanakilər ağ 
köçkünlərin nəsillərini və ya dünyanın 
başqa yerlərindən gələnləri inandırma-
ğa çalışırlar ki, müstəqillik daha böyük 
nemətdir. Amma son referendumların 
nəticələri göstərir ki, adaya sonradan 
gələnlər kanakilərə qoşulmaq istəmir-
lər və ya çəkinirlər. Bütün bunlar da və-

ziyyəti getdikcə daha da çıxılmaz hala 
gətirir.

4 oktyabr 2020-ci ildə keçirilən ikin-
ci müstəqillik referendumunda da ka-
nakilər  istəklərinə nail ola bilmədilər. 
Gəlmələr bu dəfə də Parisin arzusunu 
yerinə yetirdilər. Seçicilərin 53,2 faizi 
“Köhnə dünya”da qalmağa üstünlük 
verdi. Lakin adanın həqiqi sahibləri 
arzularından dönmək fikrində deyillər. 
Kanak Sosialist Milli-Azadlıq əbhə-
si müstəqil hərəkatının nümayəndəsi 
Forrest Mikael ozept AzTV-yə mü-
sahibəsində Yeni Kaledoniya xalqının 
Fransanın müstəmləkəçilik zülmün-
dən xilas olacağı günü səbirsizliklə 
gözlədiyini açıqladı. Daimi müvəkkilin 
sözlərinə görə, Yeni Kaledoniya xalqı 
onillərdir Fransa müstəmləkəsindən 
azad olmaq üçün mübarizə aparır:  
“Ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz 
ilə bağlı yaranan maneələr aradan qal-
dırılmalıdır. Xalqımızın adından çıxış 
edərək bütün dünyaya Fransanın bizə 
yaşatdığı məhrumiyyətləri çatdırıram”. 

S .E L A Y ,  
alq qə i

Talançılara aman yoxdur!
Azərbaycanın dünyanın güclü ölkələri sırasında yer alması, qüdrətli dövlətə 
çevrilməsi və dünya dövlətlərinin bizimlə razılaşması zamanın reallığıdır. 
Təəssüf ki, qalib ölkəmizin haqlı tələblərini yerinə yetirmək istəməyən, hər 
vasitə ilə vaxtı uzadan ermənilər bir həqiqəti dərk etmirlər ki, Azərbaycan həm 
öz ərazisində qayda-qanun yaratmağa qadir olan, həm də Cənubi Qafqazda söz 
sahibliyinə malik bir dövlətdir. 

Məhz ekofəalların Laçın–Xankəndi 
yolunda  keçirdikləri dinc aksiya həm 
də separatizmə, onun hər cür təzahü-
rünə qarşı yönəlib və regionda sabitli-
yin, təhlükəsizliyin təminatı baxımından 
mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Hazırda havanın soyuq və şaxtalı 
olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın 
Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı 
qazıntı yataqlarının qanunsuz istisma-
rına qarşı Xankəndi – Laçın yolunda 
keçirilən etiraz aksiyası 83 gündür ki, 
fasiləsiz olaraq favam edir. ilk gündən 
etibarən dünya ictimaiyyətinə bununla 
bağlı çağırışlar edilir. 

Qarşı tərəfin blokada barədə əsas-
sız iddialarına baxmayaraq, dünən də 
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə 
(BQXK) və Rusiya sülhməramlıları-
na məxsus humanitar təyinatlı avto-
mobillər Laçın – Xankəndi yolundan 
maneəsiz keçib. BQXK-nin vasitəçiliyi 
ilə 9 xəstə Xankəndidən Ermənistana 
yola salınıb. Məlumata görə, daha əv-
vəl Ermənistana aparılmış 7 xəstə isə 
Qarabağa qayıdıb. Ümumiyyətlə, Laçın 
yolunda aksiya başlanandan indiyədək 
BQXK-nin vasitəçiliyi və müşayiəti ilə 
144 xəstə Xankəndidən Ermənistana 
aparılıb.

Aksiyaçılar ətraf mühitin qorunma-
sını, talançılığın, vandalcasına istisma-
rın, ekologiyaya vurulan ziyanların qar-
şısının alınmasını tələb edirlər. Erməni 
diasporu, lobbisi, erməni maraqlarını 
qoruyan bəzi dövlət və təşkilatlarsa 
fərqli kontekstdən çıxış edərək aksiya-
nın məğzini dəyişməyə çalışır. Guya, 
aksiyaçılar Xankəndidə yaşayan ermə-
niləri çətin vəziyyətə salırlar. Əslində 
isə qətiyyən elə deyil.

Dünyanın hansısa yerində kiçik 
bir ekoloji problem olanda görürük 

ki, müəyyən siyasi dairələr buna sərt 
münasibət bildirir, problemin həlli ilə 
əlaqədar müdaxilələr edilir. Qarabağda 
aparılan qazıntılar qanunsuz olmaqla 
yanaşı, ekoloji standartları da çox ko-
bud şəkildə pozursa da, nədənsə bu, 
ən yaxşı halda sükutla qarşılanır.

Göründüyü kimi, bəzi bir sıra bey-
nəlxalq təşkilatların  Laçın – Xankən-
di yolunun bağlanması və aksiyaçılar 
barəsində bəyanatları cəfəngiyatdan 
başqa bir şey deyil. Aksiyaçılar bu yol-
dan talançılıq və hərbi məqsədlər üçün 
istifadənin qarşısını alırlar. Humanitar 
məqsədlər üçün isə yol açıqdır.

Məlum Üçtərəfli Bəyanatın şərtlə-
rinə əsasən, humanitar məsələlərin hə-
yata keçirilməsi və kommunikasiyaların 
açılması nəzərdə tutulsa da, erməni 
tərəfi hələ də üzərinə düşən vəzifələri 
yerinə yetirmir. Eləcə də, Moskva, Soçi 
və Bürüsseldə imzalanan bəyanatlar-
da humanitar xarakterli bəndlər olsa 
da, qarşı tərəf onları yerinə yetirmək-
dən boyun qaçırır. Bəyanatı imzalayan 
tərəflərə vasitəçilik edənlər də buna su-
surlar. Azərbaycan üzərinə düşən hər 
şeyi edir, Ermənistan isə

Dünyanın bəzi ermənipərəst mətbu-

at orqanlarında aksiyani siyasiləşdirən 
və kontekstdən çıxarılmış yazılara da 
rast gəlirik. Analitik düşüncə korluğun-
dan əziyyət çəkən Ermənistan qəsdən 
aksiyanı blokada kimi təqdim edir. La-
çın yolundan silah-sursat, minalar və 
s. daşımaq, həm də maneəsiz hərəkət 
etmək istəyir. Absurddur. Sülh gündəli-
yinin irəli aparılması üçün Azərbaycan 
hər zaman təşəbbüs göstərib. Sülh 
müqaviləsinin bütün prinsipləri də qarşı 
tərəfə təqdim edilib. 

Otuz il ərzində ərazilərimizi işğal 

altında saxlayan Ermənistan burada 
qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlə məş-
ğul olmaqla ekologiyaya hədsiz ziyan 
vurub, təbii sərvətlərimizi talayıb, flora 
və faunanı məhv edib. Erməni separa-
tizmi bu cinayətkar fəaliyyəti yenə də 
davam etdirməyə çalışır. Biz razı ola-
rıqmı ki, ərazimizə qanunsuz silah və 
minalar daşınsın, həmin hərbi təyinatlı 
məhsullar Azərbaycan vətəndaşları-

nın ölümünə səbəb olsun  Bu, heç bir 
hüquqa, hətta insani dəyərlərə belə sı-
ğışmır.  Ermənistanın bütün bu istək və 
iddiaları həm də sülhyaratma prosesinə 
əngəldir.

Ermənilər daşıya bildiklərini daşı-
yıb, apara bilmədiklərini isə yandıraraq 
məhv ediblər. İkinci Qarabağ savaşı 

dövründə də erməni silahlı birləşmələ-
rinin raket və ağır artilleriya vasitələrin-
dən atdığı mərmilər və hətta beynəlxalq 
səviyyədə qadağan olunmuş kaset 
bombaları və ağ fosforlu mərmilər mü-
haribə zonasından uzaqda yerləşən 
Ağgöl və Göygöl kimi milli parklarımız-
dakı yaşıllıqları, minlərlə bitki növünü 
və torpağın üst qatını məhv edib. Azər-
baycanın Qələbəsi ilə tamamlanmış 

Vətən müharibəsindən sonra da əra-
zilərimizi tərk edən ermənilər amansız 
terror aktları törədiblər. Bütün bunlar 
Azərbaycan iqtisadiyyatına milyardlarla 
dollar zərər vurub.

Yetməzmi ..
i a    
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Son zamanlar Qarabağda cərəyan 
edən hadsələrin fonunda onu qeyd 
etmək olar ki, erməni separatçıları 
tərəfindən ekoloji fəlakətin dayanması 
və həmin ərazilərdə monitorinqin ke-
çirilməsi tələbi ilə gənclərin keçirdiyi 
ekoaksiya artıq öz nəticəsini verməyə 
başlayıb. Belə ki, öncə separatcı re-
jimə daşınan silah-sursatın qarşısı 
alındı. Bu da erməsni silahlı birləş-
mələrinin atəşkəs pozuntusunu azal-
dıb. Digər tərəfdən, həmin ərazilərdə 
fəaliyyət göstərən başqa ölkələrin 
şirkətlərinin Azərbaycana məxsus 
ərazilərdə talançılıq əməllərinin qarşı-
sı alındı və onlar öz fəaliyətlərini da-
yandırmağa məcbur oldular. 

Milli Məclisin deputatı Ramin 
Məmmədovun Azərbaycan Respubli-
kasının Qarabağ bölgəsində yaşayan 
erməni sakinlərilə təmaslar üzrə mə-
sul şəxs qismində martın 1-də Xoca-
lı şəhərində, Azərbaycan ərazisində 
müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Fe-
derasiyası sülhməramlı kontingentinin 
qərargahında Qarabağ bölgəsində 
yaşayan erməni sakinlərin təmsilçiləri 
ilə görüşməsini, həm də həmin əra-
zilərdə yaşayan erməni vətəndaşla-
rına bir mesaj kimi qiymətləndirmək 
olar. Həmin görüş, birmənalı olaraq, 
məsələlərin dinc yolla həll olunmasına 
inam yaradır. Bu, ona işarədir ki, re-
gionun ən güclüsü olan Azərbaycan 
etnik ermənilərə yaşam hüququ verir. 
Bu da onların gələcəkdə ağ günə çıx-

masının təminatıdır. 
Əlbəttə ki, Ali Baş Komandanın 

yeni yaradılan birlik və birləşmələrin, 
o cümlədən Komando hərbi hissələ-
rinin açılışı zamanı qeyd etdiyi kimi, 
biz yanız sülh istəyirik. Ermənistanla 
münasibətlərimizin düzəlməsi qarşı 
tərəf üçün böyük şansdır ki, ölkəsinin 
inkişafını təmin edə bilsin. Yox, əgər 
Ermənistan siyasi hakimiyyəti və ya 
separatcı rejim bir daha yolunu azar-
sa, əlbəttə ki, dəmir yumruq öz cava-
bını verəcək.

Yeni formatda ilk dəfə keçirilən 
belə görüş ondan xəbər verir ki, ermə-
ni əhalisinin Azərbaycana inteqrasiya 
olunması yolunda irəliləyiş var. Etnik 
ermənilərlə danışıqların aparılması 
separatçı rejimin sonunun çatmasın-
dan xəbər verir. Gələcəkdə Rusiya sül-
hməramlıları olmadan Gəncə, Ağdam 
və ya Bərdədə də bu cür görüşlərin 
keçirilməsi mümkündür. Azərbaycan 
dövləti hər zaman bəyan edib ki, Qa-
rabağda yaşayan ermənilər Azərbay-
can vətəndaşlarıdır. Onlar ölkəmizin 
pasportunu əldə edərək rahat şəkildə 
digər rayonlarda da yaşaya bilərlər.

Ekspert rəyi
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Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin “Qərbi 
Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına 
inanırsınız?” mövzusunda keçirilən 

sorğuda iştirak edənlərin 74,6 faizi tarixi 
yurd yerlərimizə qayıdışın baş tutacağına 
inandığını bildirib.

Sorğu iştirakçılarının 46,5 faizi “tam 
inanıram”, 28,1 faizi “əsasən inanıram”, 
7 faizi “əsasən inanmıram”, 10,4 faizi 
“heç inanmıram” cavablarını qeyd edib. 
Onların 8,1 faizi cavab verməkdə çətinlik 
çəkib.

Sorğu nəticəsini gender aspektinə 
görə təhlil etdikdə, kişilərin 79 faizi, qa-
dınların isə 71 faizi qayıdışın baş tuta-
cağına inandığını bildirib. Hər iki qrupun 
tarixi Azərbaycan torpağı olan Qərbi 
Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına 

inanması bu istiqamətdəki dinamikanın 
müsbət mənzərəsi baxımından əhəmiy-
yətlidir.

Tarixi Azərbaycan torpaqları olan 
Qərbi Azərbaycana qayıdış strategiyası 
çərçivəsində cəmiyyətin milli özünüdərk 
və soykökünə bağlılıq infoqrafikasını öy-

rənmək baxımından yaş qrupları mühüm 
amildir.  Sorğuda iştirak edən 18–24 yaş 
qrupunda olan respondentlərin 58 faizi 
qayıdışın baş tutacağına tam inandığını 
bildirib. “Əsasən inanıram” deyənlər isə 
26 faizə bərabər olub. Başqa sözlə, 18–
24 yaş qrupunda olanların 84 faizi Qərbi 
Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına 
inandığını ifadə edib. Yekun nəticənin 
yüksək olması vətənpərvərlik və milli ru-
hun təcəssümünü göstərir.

25–34 yaş qrupundakı insanların 50 
faizi “tam inanıram”, 27 faizi “əsasən ina-

nıram” variantını seçib. Bu yaş qrupun-
da olan respondentlərin 6 faizi “əsasən 
inanmıram”, 8 faizi “heç inanmıram” ca-
vabını verib.

35–44 yaş qrupunda olanların isə 74 
faizi Qərbi Azərbaycana qayıdışın baş 
tutacağına inandığını qeyd edib. Analoji 
göstərici 45–54 yaş qrupu üzrə 75 faiz 
təşkil edib. Bu göstəricilər çoxəsrlik qan 
yaddaşının oyanmasında 44 günlük mü-
haribədə qazanılan qələbənin nə dərə-
cədə təsirli olduğunu göstərir.

Nəhayət, 65 və yuxarı yaş qrupun-
dakı respondentlərin 80 faizi Qərbi Azər-
baycana qayıdışın baş tutacağına inanır.

alq qə i
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QƏRBİ AZƏRBAYCAN

Toxlucada törədilmiș erməni vəhșilikləri
Qərbi Azərbaycanda 1905–1906-cı, xüsusilə 1918–1920-ci illərdə 
azərbaycanlılara divan tutulanda, Göyçədə də qan su yerinə axıdılanda 
mahalın böyük və qədim kəndlərindən olan Toxluca da bu qırğından kənarda 
qalmamışdır. O zaman bu yerlərin azərbaycanlı əhalisinin hamısını qılıncdan 
keçirmək Andranikin və onun quldur dəstəsinin yeganə məqsədi olmuşdu.

Əlimizdə olan mənbələrdən öyrəni-
rik ki, daşnaklar azərbaycanlıları ellikcə 
qılıncdan keçirmiş, harda rast gəldilərsə 
vəhşicəsinə öldürmüşlər. Əllərinə keçən 
qadınları, uşaqları, qocaları bir yerə yı-
ğıb quyulara doldurmuş, üstlərinə daş 
tökmüşlər. Həftələrlə həmin quyulardan 
insan naləsi eşidilirmiş ki, bundan da daş-
naklar, onların başçıları həzz alırmışlar.

 Bu hadisələrin canlı şahidi olmuş, 
1936–1938-ci illərdə Dilicanda rəhbər 
vəzifədə işləmiş toxlucalı İdris Sadıqov 
söyləyirdi ki, 1918–1919-cu illər arasında 
ermənilər İcevandan (keçmiş adı Karvan-
saray) hücuma keçdilər. Məqsədləri əm-
bərək (Krasnoselo) rayonunda yaşayan 
azərbaycanlıları öldürmək, yandırmaq və 
onları öz dədə-baba torpaqlarından qov-
maq idi.

Əlikörpəli, hamilə qadınlar, uşaqlar, 
qocalar öküz arabalarında Polad, ay-
kənd, Qaraqaya və Əmirxeyirdən keçib 
Toxlucaya cəm oldular. İstəkləri Ardanışa 
çatıb oradan da Şah dağını keçərək Azər-
baycana qaçmaq idi. Lakin yollar, bərələr, 
gədiklər tam bağlanmışdı. İşin çətinliyini 
görən xalq qəhrəmanları – Topal Oruc və 
Məşədi ığal elin igid oğullarından dəstə 
düzəltdi və onların köməyi ilə ermənilərin 
dişinə qədər silahlanmış qaniçən dəstələ-
rini dağıtdılar. amaata Şah dağından yol 
açdılar və onlar Azərbaycana keçə bildilər.

Xalqın bu ağır vəziyyətində xəbəri 
olan Gəncə qubernatoru 24 noyabr 1918-
ci ildə vurduğu teleqramda bildirirdi: “Keç-
miş Yeni Bayazid qəzasının Toxluca kəndi 
erməni döyüşçüləri tərəfindən bombarda-
man edilmişdir”. Andranik və onun başçı-
lıq etdiyi erməni quldur dəstələrinin əm-
bərək rayonunun müsəlman kəndlərində 
(Gölkənd, Toxluca, Şorca, Ardanış və s.) 
törətdikləri vəhşiliklər 1918-1919-cu illərin 
mətbuat səhifələrində, dövlət sənədlə-
rində öz əksini tapmışdır. Şorca kəndinə 
hücum erməni quldurlarından gizlənən, 
qaçmağa imkanı olmayanlar, hamilə qa-
dınlar, eləcə də qocalar, əlillər, xəstələr 
yerindəcə güllələnir, min bir işgəncə ilə öl-

dürülür, uşaqlar isə süngülərə taxılıb əl-əl 
gəzdirilirmiş.

 Göyçə gölünün şimalında ( əmbərək 
rayonunda) yerləşən müsəlman kənd-
lərində Andranikin quldur dəstələrinin 
törətdikləri vəhşiliklər tarixi sənədlərdə 
belə əksini tapmışdır. Q.Muradyan adlı bir 
müəllif 1920-ci ildə ermənicə “ oğovurd” 
qəzetində Göyçə gölünün şimal sahillə-
rində azərbaycanlı kəndlərinin dağıdıl-
masında Ermənistan hökumətinin bandit 
fəaliyyətini təsvir edərək yazmışdı: “Hö-
kumətin gördüyü tədbirlər nəticəsində... 
bu kəndlərin (Toxluca, Ağbulaq, Ardanış 
və b.) əhalisi Ermənistan sərhədlərini tərk 
etmişlər. Mən dağılmış kəndlər gördüm 
ki, orada bir neçə pişik və iki-üç it qalmış-
dı. Onlar bu ölüm sükutuna təəccüblənir, 
qeyri-adi və qəribə səslə hürürdülər. Bu, 

kəndlərin əhalisi çox böyük kartof, buğda 
və arpa əkin sahələri qoyub getmişlər. Hö-
kümətin imkanı vardır ki, bu kəndlərdən 2 
milyon puddan çox taxıl və yarım milyon 
pud kartof götürsün”. 

Bu ərazidə yaşayan azərbaycanlılar 
hər əziyyətə qatlaşaraq öz irz-namusla-
rını qorumuş, dədə-baba torpaqlarını tərk 
etməmək üçün bütün imkanlardan istifadə 
etmişlər. Həmin hadisələr “Azərbaycan” 
qəzetinin 7 iyul 1919-cu il tarixli nömrə-
sində də əksini tapmışdır: “Ermənistan 

ümhuriyyətinin daxilində qalan Yeni 
Bayazid qəzasının Göyçə gölü, şərq, cə-
nub, cənub-qərbində müsəlman kəndləri 
vaxtilə erməni təcavüzlərinin müqabilində 
müdafiədə bulunmuşdu. Sonra erməni 
cümhuriyyəti tərəfindən indiki hərbi nazi-
ri general Saltıkovun komandası altında 
top, pulemyot dəstələri göndərib irzlərini 
təcavüzlərdən müdafiə edən müsəlman 
kəndlərini topa tutmuş, əhalisinin salamat 
qalanlarını yerlərindən qaçırmışlar”.

1918–1920-ci illərdə Toxluca kəndin-
dən qovulanlar Ermənistanda sovet haki-
miyyətinin qurulmasından istifadə edərək 
1922-ci ildə öz doğma yurdlarına qayıda 
bilmişlər. Lakin Ermənistan dövlətinin 
azərbaycanlılara qarşı yeritdiyi ayrı-seç-

kilik siyasəti XX əsrin 30–80-ci illərində 
də davam etmiş, soydaşlarımız fiziki və 
mədəni soyqırımına məruz qalmışlar. Bu 
da azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərin, 
o cümlədən, Toxlucanın sosial-mədəni 
inkişafına həmişə çox pis təsir göstər-
miş, azərbaycanlı sakinlərin konstitusiya 
hüquqları nəzərə alınmamış, tapdalan-
mışdır.

Bircə faktı deyim ki, XX əsrin 80-ci il-
lərində Ermənistan hökumətinin qərarı ilə 
Səhiyyə Nazirliyi bilərəkdən xəstəxanaları 
mərkəzləşdirmək bəhanəsilə azərbaycan-
lıların yaşadıqları kəndlərdə səhiyyə ocaq-
larını bağlamışdır. Burada iki çirkin məqsəd 
güdülürdü; azərbaycanlıları mənəvi cəhət-
dən əzmək, dədə-baba torpaqlarından 
qovmaq və azərbaycanlıların xeyrinə olan 
demoqrafik dəyişikliyin qarşısını almaq. 

Bundan sonra uşaq ölümlərinin sayı 
artdı. 1981-ci ildə toxlucada doğulan 114 
uşaqdan 30-u bir yaşına çatmamış, 34-ü 
bir yaşından sonra, 1982-ci ildə doğulan 
91 uşaqdan müvafiq surətdə 39-u və 24-
ü, 1983-cü ildə doğulan 107 uşaqdan 29 
və 52-si, 1984-cü ildə doğulan 94 uşaq-
dan 31 və 32-si, 1985-ci ildə doğulan 104 
uşaqdan 34 və 31-i ölmüşdür.

əmbərək (Krasnoselo) rayonundakı 
azərbaycanlılar 1988-ci ilin mart–dekabr 
aylarında ermənilərin mühasirəsi şəraitin-
də yaşamışlar. İrəvanla, eləcə də Ermə-
nistanın digər şəhərləri ilə əlaqə saxla-
maq nəinki çətin idi, hətta gedib gəlmək 
mümkün deyildi. Rayonda hadisələrin ən 
zirvə nöqtəsi 1988-ci ilin noyabrın 24-də 
oldu. O gün Krasnoselo RPK-nın XXXI 
konfransı keçirilirdi. Toxluca kənd orta 
məktəbinin direktoru olduğum üçün həmin 
konfransda mən də iştirak edirdim. Bütün 
hadisələr gözlərimin önündə baş verirdi.

1988-ci il 24 noyabr səhər saat 10:00-
da başlanan konfrans 25 noyabr səhər 
saat 4:00-da yekunlaşdı. 18 saat davam 
edən bu konfrans qarşısına bir məqsəd 
qoymuşdu: azərbaycanlıları mütləq ra-
yondan qovmaq. Konfransda iştirak edən 
Ermənistan KP MK-nın təbliğat-təşviqat 
şöbəsinin müdiri Asatryan tribunadan 
açıq-aşkar bəyan etdi: “Ermənistan ermə-
nilərindir. Burada yalnız ermənilər yaşa-
malıdır. DQMV-ni Ermənistana birləşdir-
mək isə xalqımızın əsas məqsədidir”. 

Bu konfransdan sonra 1988-ci ilin 
noyabr ayının 25-dən silahlı erməni qul-
durları azərbaycanlı kəndlərinə hücum-
lara başladılar. Rayondakı azərbaycan-
lılar, həmçinin Toxluca kəndinin sakinləri 
var-dövlətini, ev-eşiyini, mal-qarasını atıb 
dan üzü saat 3-də qışın şaxtalı, qarlı-bo-
ranlı günündə dağlardan, dərələrdən 
keçib Azərbaycana gəldilər. Beləliklə, 
Toxluca kəndinin sakinləri də digər Qərbi 
azərbaycanlılar kimi tarixi-etnik torpaqla-
rından deportasiya olundular. Dünya isə 
bu ədalətsizliyə, haqsızlığa, Qərbi azər-
baycanlıların tarixi faciəsinə növbəti dəfə 
göz yumdu...

rahim   
-  ə m diri  r f ss r

Tarixin möhürünü silmək olmaz
“Qərbi Azərbaycan İcmasının 

yaradılması günün ən aktual 
məsələlərindən biridir. Xalqımız belə 
bir qurumun yaradılmasını çoxdan 
arzulayırdı”. AMEA Tarix İnstitutunun 
əməkdaşı Faiq İsmayılov bu 
açıqlamasına əlavə olaraq bildirdi:
– Qərbi Azərbaycan İcması 1989-

cu ildən fəaliyyət göstərən “Azərbaycan 
Qaçqınlar əmiyyəti” İctimai Birliyinin 
hüquqi varisidir. Təşkilat 1989-cu ildən 
Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının problem-
ləri ilə məşğul olan və 1988–1991-ci illər-
də qaçqın düşən azərbaycanlılar barədə 
faktların və sənədlərin toplandığı ictimai 
qurumdur.

Qərbi Azərbaycanda şəhərlərin, kənd-
lərin əksəriyyətinin adları Azərbaycan 
mənşəlidir. Bu onu göstərir ki, indiki Er-
mənistan ərazisində tarix boyu Azərbay-
can xalqı yaşayıb. Bu insanlar 1988-ci 
ildən və ondan da əvvəl müxtəlif ərazilərə 
səpələniblər. Ötən əsrdə azərbaycanlıla-
rın bu torpaqlardan deportasiyası və etnik 
təmizlənməsi baş verib. Bu rəqəm 2 mil-
yondan çoxdur.

Hazırda əsas məqsəd bu insanların 
öz doğma yurd-yuvalarına qayıdışıdır. Bu 
baxımdan Qərbi Azərbaycan İcmasının 
üzərinə böyük vəzifələr düşür. Bundan 
başqa, Qərbi Azərbaycanda toponimləri-
miz və yer adlarımız, demək olar ki, silinib. 
Bu adlar tarixin vurduğu möhürdür və onu 
silmək olmaz. Həmin ərazilərdə tarixi-mə-
dəni abidələrimiz, çoxsaylı qalalarımız 
var. Təqribən, 7 karvansara, 391 məscid 

bizim tərəfimizdən qeydiyyata alınıb. Bü-
tün bunlar Ermənistanın indiki və keçmiş 
rəhbərliyinin Azərbaycanın əleyhinə olan 
düşmənçilik siyasətinin nəticəsidir”.

sahi imi  daha s ra q d di 
i  ər i ər a ca da r- rd adları-
ı  imləri  də i dirilməsi rmə-
is a ı  d lə  si asə i l  ə ir a a 

d lə  ci a ə idir. rmə is a  h  a-
ma  da  a a q r ara ilmə :

– Azərbaycan dövlət səviyyəsində 
Ermənistandan vurulan zərərə görə kom-
pensasiya tələb edir. Soydaşlarımız o əra-
zilərdə yaşayıb, öz əmlakı olub. Bu insan-
lar orada öz yaşayışlarını təmin edərək, 
torpaqlarından gəlir götürürdülər. Həmin 
gəlirdən onlar 30 ildir məhrum olublar. 
Hesab edirəm ki, soydaşlarımızın aylıq 

və ya illik gəlirləri də yaşadıqları evlərin 
üzərinə gəlməli, kompensasiya şəklində 
Ermənistan dövlətindən tələb edilməlidir. 

ünki azərbaycanlılar oradan zor gücünə 
çıxarılıb, etnik təmizləməyə məruz qalıb-
lar. Əgər Ermənistan bunu ödəyə bilmirsə, 
ərazi ilə mübadilə edə bilər.

Ümumilikdə, isə bu həqiqətlər bey-
nəlxalq təşkilatlara Qərbi Azərbaycan 
İcmasının dəstəyi ilə çatdırılmalı, soydaş-
larımızın hüquqlarının bərpası məqsədilə 
beynəlxalq məhkəmələrə müraciət edil-
məlidir. Uzun illərdir ki, azərbaycanlıların 
hüquqları pozulur. Bunun son nəticəsi 
olmalıdır.

a ırladı:  
.  alq qə i

Rusiya imperiyası Şimali Azərbaycanı işğal edəndən sonra İrəvan və Naxçıvan 
xanlıqlarının yerində yaradılmış İrəvan quberniyası Kiçik Qafqazın cənub 
hissəsini və Ağrı dağına doğru şimaldan cənuba bir sıra yaylaqları və yüksək 
düzənlikləri əhatə edirdi. 

Qərbi Azərbaycanın böyük bir hissə-
sində təşkil edilmiş bu yeni iri inzibati ərazi 
vahidi qərbdən Qars, cənubdan Türkiyə-
nin Asiya hissəsi olan Ərzurum vilayətləri 
ilə həmsərhəd idi. İrəvan quberniyasının 
əsas hissəsi İran və Türkiyə sərhədi bo-
yunca uzanırdı və Kutais, Tiflis, Şamaxı 
quberniyaları, İranın Qaradağ, Mərənd, 
Maku xanlıqları, Türkiyənin Bəyazid, 
Qars, Axalsıx paşalıqları ilə sərhəd idi. 

Arxeoloji və yazılı qaynaqların araşdı-
rılması göstərir ki, İrəvan quberniyasının 
əraziləri tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. 
Bunu e. ə. V-II minilliklərə aid Soyuqbu-
laq və Qarakilsə qayaüstü təsvirləri ilə 
Qobustan və Altaydakı qayaüstü təsvirlər 
arasındakı oxşarlıq, Nüvədi–Qarqadaşı 
yazıları ilə Orxon–Yenisey kitabələrinin dil 
və əlifba eyniliyi açıq şəkildə sübut edir.

Bölgənin qədim türk tarixi ilə bağ-
lı məlumatlarına qədim Assur və Urartu 
mixi yazılarında da tez-tez rast gəlmək 
olur. E. ə. 1200-cü ilə aid Assur yazıların-
da adı çəkilən türksoylu Xarxar  Qarqar 
ölkəsinə həm də indiki Qərbi Azərbaycan 
ərazisi daxil idi. Təsadüfi deyil ki, Xarxar-
Qarqar-Gərgər-Herher variantlarında gü-
nümüzə qədər gəlib çatmış bu etnonimin 
izləri bu gün Qərbi Azərbaycan ərazisində 
qeydə alınmış yüzlərlə toponimdə də ya-
şamaqdadır. Təkcə elə İrəvan xanlığı tər-
kibinə daxil olan 15 mahaldan ikisi (Gər-
nibasar və Qarbibasar) bu etnosun adını 
daşımışdır.

ənubi Qafqaz ərazilərinin Əhəməni 
və Sasani imperiyalarının tərkibinə qatıl-
ması ilə bəhs olunan bölgə də çox geniş 
ərazili imperiyaların bir əyaləti olmuşdur. 
Sasani imperiyasının indiki İran coğrafi-
yası da daxil olmaqla ənubi Qafqazdakı 
hegemonluğuna son qoyan Ərəb xilafəti 
661-ci ildən etibarən bölgəni öz təsir da-
irəsinə keçirmişdir.

IX əsrdə Ərəb xilafətinin ənubi 
Qafqazda təsir dairəsinin zəifləməsindən 
sonra Qərbi Azərbaycan əraziləri erkən 
feodal dövlətlərindən olan Şəddadilərin 
hakimiyyətinə keçmişdir. XI yüzilliyin ilk 
rübündən isə ənubi Qafqaza daxil olan 
oğuz türkləri cənub istiqamətindən Arran 
torpaqlarına daxil olaraq Naxçıvanda, 
sonra isə Dəbil şəhərində yetişmişlər. 
Beləliklə, “Kitabi-Dədə Qorqud” dasta-
nında “Oğuz eli” adlandırılan bölgə geniş 
ərazili Səlcuq imperiyasının tərkibinə qa-
tılmışdır. 1136-cı ildə isə Azərbaycan Ata-
bəylər dövlətini yaradan Şəmsəddin Eldə-
niz az sonra Naxçıvanı paytaxt etməklə 
bölgəni tabeliyinə keçirmişdir.

XIII–XIV əsrlərdə Azərbaycan ərazilə-
ri Monqol imperiyasının tərkibinə qatıl-
mişdır. Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti 
(1410–1468) yarandıqdan sonra, 1411-ci 
ildə Qərbi Azərbaycanı da öz torpaqla-
rı sırasına daxil etmişdir. Qaraqoyunlu 
dövründə İrəvan şəhəri mühüm inzibati 
mərkəzə çevrilmişdir. V.Bartold yazır ki, 
İrəvan bir kənd kimi Əmir Teymur zama-
nında (XIV əsrin sonunda) salınmış, Şah 
İsmayıl zamanında isə şəhərə çevrilərək 
İrəvan (Rəvan) adlandırılmışdır.

Azərbaycan Səfəvilər imperiyası ya-
randıqdan sonra Qərbi Azərbaycan tor-
paqları uxursəd (İrəvan) bəylərbəyliyi 
inzibati-ərazi statusu daşımağa başlamış-
dır. uxursəd bəylərbəyliyinin mərkəzi 
şəhərindən bəhs edən bir sıra rusdilli 
qaynaqlar İrəvan şəhərini “Rəvan” deyə 
yad edir. Tanınmış tarixçi Seyidağa Onul-
lahi İrəvan şəhərinin yaranması ilə bağlı 
yazmışdır: “İrəvan uxursəd də adlan-
dırılmışdır. Türk tayfasının başçısı Səd 
hündür dağlar arasında, çökək yerdə bu 
şəhərin əsasını qoyduğu üçün onun adı 
“Səd çuxuru”, fars dilində isə “ uxursəd” 
adlandırılmışdır”. 

Müəllif daha sonra bildirmişdir: “Azər-
baycanın qədim torpağı olan uxursəddə 
3 qala var idi. Ən qədim qala Osmanlı 
sərdarı Fərhad paşa tərəfindən hicri 991-
ci (1583) ildə Zəngiçay kənarında salın-
mışdı. Ətrafında dərin xəndək qazdırılıb, 
çayın suyu ilə doldurulmuşdu. uxursəd 

ərazisi Şah İsmayılın hakimiyyəti dövrün-
də qızılbaşların malikanəsinə daxil idi. 
Şah Təhmasib dövründə (1524–1576) isə 
Səfəvi dövləti ərazisində 13 bəylərbəylik-
dən biri uxursəd əyaləti idi. Ustaclı tay-
fasından olan Məhəmməd xan Toxmaq 
Ustaclı 35 ildən artıq bu müddətə uxur-
səd bəylərbəyisi vəzifəsində işləmişdi.” 
Qeyd edək ki, görkəmli ədəbiyyatşünas 

alim Firidun bəy Köçərli də İrəvan şəhə-
ri haqqında eyni məlumatları vermişdir: 
“İrəvan qədim şəhərlərdən birisi hesab 
olunur. Bu şəhərin binasına təmiratı Zəngi 
adlanan çayın sol kənarında vaqe olublar. 
Şəhərin bir hissəsi Zəngi çayının kənarın-
da ucalmış təpə üstündə, digər bir hissəsi 
çuxura düşübdür.”

XVI əsrin sonunda və XVIII əsrin 20-ci 
illərində Səfəvi–Osmanlı müharibələri-

nin gedişində Osmanlı imperiyası Səfəvi 
dövlətinin şimal-qərb bölgəsinin böyük 
bir hissəsini ələ keçirmişdir. Bu bölgələ-
ri mərkəzləşmiş qaydada idarə etmək 
məqsədilə osmanlılar bu ərazinin ölkənin 
ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sisteminə 
inteqrasiyası ilə ciddi məşğul olmağa baş-
lamışlar. 

Göründüyü kimi, bölgənin taleyi 
müəyyən fasilələrlə, XVI əsrin sonların-
dan, təxminən, XVIII əsrin 20-ci illərinə-
dək Osmanlı imperiyası ilə bağlı olmuş-
dur. Osmanlı hakimiyyəti dövründə tərtib 
olunmuş 1590-cı il tarixli müfəssəl dəftərə 
görə, İrəvan əyalətində 10 nahiyə (İrəvan, 
Karbi, Vedi, Aralıq, Talin, Ərmus, Abnik, 
Abaran, Şərəbxana) olan İrəvan livasın-
dan, 16 nahiyəsi (Ağcaqala, Məvaziyi-xa-
tun, Mülki-Arslanlı, Qarabağ, Dərəşam, 
Dərəşahbuz, Bazarçayı, Şahbuz, Şərur, 
Zar, Zəbil, Əlincə, Sisyan, Azadciran, 
Ordubad) və bir qəzası olan (Naxçıvan) 
Naxçıvan livasından ibarət olmuşdur. 

1728-ci il tarixli İrəvan əyalətinin 
müfəssəl dəftərindən aydın olur ki, os-
manlılar Naxçıvan bölgəsi üçün ayrıca bir 
müfəssəl dəftər tərtib etmiş, Zar, Zəbil və 
Şərur nahiyələrini Naxçıvan sancağının 
tərkibindən çıxararaq İrəvan əyalətinə bir-
ləşdirmişdilər. Beləliklə də, 1728-ci il tarixli 
İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərinə görə, 
eyni adlı əyalətin ərazi-inzibati quruluşu: 
İrəvan şəhəri, Qırxbulaq, Karbi, Maku, 
Xınzirək, Gərni, Vedi, Dərəçiçək, Aba-
ran, Göyçə, Məzrə, Sürməli, İğdır, Aralıq, 
Şərur, Sədərək, Zarzəmin nahiyələri və 
Şorəyel livası, Naxçıvan sancağı isə Nax-
çıvan şəhəri, Naxçıvan, Əlincə, Sair Mə-
vazi, Dərəşahbuz, Mülki-Arslan, Məvazi-
yi-Xatun, Qarabağ, Qışlağat, Dərəşam, 
Azadciran, Şorlut, Dərənürgüt, Dərələyəz 
və Sisyan nahiyələrindən ibarət olmuşdur.
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İrəvan quberniyası: türk torpağının 
erməniləșdirilmə tarixçəsi

“Biz doğma yerlərə dönəcəyik” 
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Firudin Səfərov – 90

MƏDƏNİYYƏT

ürk dünyasının  
böyük o era re issoru

Ta qədimdən Özbəkistanda azərbaycanlılar yaşayıb. Qardaş ölkənin mədəni 
inkişafında onların da zəhmət payı olub. Onlardan biri də Firudin Səfərovdur.  Əllinci 
illərdə gələcəyin tanınmış opera rejissoru Firudin Səfərov hələ Bakı Konservatoriyasında 
oxuyurdu. O, həm də peşəkar futbolçu idi. Azərbaycanın yığma komandasında oynayırdı. 
Günlərin birində imtahanı verməyib komanda ilə Qorki şəhərinə yarışa yollanmış, qələbə 
ilə qayıtmışdı. Bu barədə dedikləri: “Bakıya dönəndə Qara Qarayev məni cəzalandırmaq 
üçün yanına çağırtdırmışdı. Amma özü də futbol azarkeşi olduğu üçün günahımı 
bağışlamışdı”. Sonradan Firudin Səfərov incəsənətə üstünlük verdi.  

man a ac n  b a  
Dostları və sənətsevərlər onları belə 

adlandırır. Biri Özbəkistanın və Azərbay-
canın Xalq artisti, Dövlət Mükafatı lau-
reatı, tanınmış opera rejissoru Firudin 
Səfərov, digəri SSRİ Xalq artisti, gözəl 
səsli opera müğənnisi, “Leqendarnaya 
Aida” adını qazanmış Firəngiz Əhmədo-
va.

Onlar 1958-ci ildə tanış olmuşdular. 
Onda Firudin Səfərov mayestro Niyazinin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik 
Orkestrində çalışırdı. 1958-ci ildə kollektiv 
Orta Asiya və Qazaxıstana qastrol səfə-
rinə gəlir. Onlar bir ay Daşkənd, Almatı, 
Aşqabad, Düşənbə, Bişkek şəhərlərində 

konsertlər verirlər. Firəngiz xanım orkestr-
də oxuyurdu və bu ala gözlü qız kollektiv-
də işləyən subay oğlanların nəzərində idi. 
Onlardan biri hətta Firudin Səfərova de-
mişdi ki, sən xoşbəxtsən, çünki Firəngizin 
səndən xoşu gəlir. Beləliklə, 1959-cu ildə 
gənclərin toyu olur. Böyük sənətkarların 
bir qızı və bir nəvəsi var. 

Firudin Səfərov 1956-cı ildə Üzeyir 
Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasında zərb alətləri üzrə təh-
silini bitirdikdən sonra bir müddət orada 
müəllim işləyir. Sonra həmin vaxtlar Kon-
servatoriyanın rektoru olmuş bəstəkar 

övdət Hacıyevin məsləhəti ilə N.A.Rim-
ski-Korsakov adına Leninqrad Konserva-
toriyasında ölkənin tanınmış rejissor və 
musiqiçiləri – Yevgeni Sokovnin, İsaak 
Klikman, Yan Frid, Anatoli Dmitriyev və 
başqalarından dərs alır. 

ərba can n l  
r nal ra r r  
Bakıda isə onu gözləyirdilər. O vaxt 

Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin kati-
bi işləyən əfər əfərov Firudin Səfərovu 
qəbul edir və o, M.F.Axundov adına Azər-
baycan Opera və Balet teatrına baş rejis-
sor təyin edilir.  

Firudin Səfərov: “1969-cu ildən 1977-
ci ilədək çalışdım. Üzeyir Hacıbəyovun 
“Koroğlu”, “Leyli və Məcnun”, P.İ. aykov-
skinin “Qaratoxmaq qadın” operalarını ta-
maşaya qoydum, neçə-neçə digər əsərlər 
yarandı. “Koroğlu” operasının təqdima-
tı olan gün Qara Qarayev də tamaşaya 
baxmış və belə demişdi: “Möhtəşəm ta-
maşadır”. Onu da qeyd edim ki, mənim 
quruluş verdiyim “Koroğlu” 30 il səhnədə 
qalıb.

Bununla belə, Azərbaycanda ope-
ranın inkişafı ilə bağlı arzularımı həyata 
keçirə bilmirdim, planlar yuxarıda tutulur-
du. Mən isə professional opera rejissoru 
kimi məmurlarla razılaşa bilmirdim. O biri 
yandan da ölkənin müxtəlif teatrları məni 
işləməyə dəvət edirdilər. Belə bir vaxtda 
Özbəkistandan da dəvət aldım və Daş-
kəndə üstünlük verdim”. 

r n aş ən  ə at  
Daşkənddə bacarıq və imkanlarını 

ortaya qoymaq üçün ona gözəl şərait 
yaradıldı. İlk gündən Əlişir Nəvai adına 
Özbəkistan Böyük Opera və Balet Teat-
rında baş rejissor işləyir. Bu teatrda ürəyi 
istəyən gözəl əsərlər tamaşaya qoyub. 
Sənətkar kimi özünü xoşbəxt sayır. “45 
ildən artıqdır ki, bu məbəddə çalışıram. 
Azərbaycan Opera və Balet Teatrı ilə də 
əlaqəmi üzməmişəm. Müxtəlif vaxtlarda 
Bakıda Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Mə-
cnun”, “Nemət Kodallının “Van Qoq” və 
Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” əsərlərinə 
quruluş vermişəm”.  

Firudin Səfərovun Özbəkistanın Xalq 
artisti, gözəl opera dirijoru mərhum Dil-
bər Əbdürrəhmanova ilə əməkdaşlığı 
nəticəsində 40-dan artıq əsərə səhnə 
həyatı verilib. .Verdinin “Otello”, “Aida”, 
“Trubadur”, “Bal-Maskarad”, “Traviata”, 

S.Prokofyevin “Odlu mələk”, A. Petro-
vun “Birinci Piotr”, Ş.Qunonun “Faust”, 
P.İ. aykovskinin “Qaratoxmaq qadın”, Bi-
zenin “Karmen”, Dj.Puççininin “Bohema”, 
“ io- io-San”, M.Bafoyevin “Ömər Xəy-
yam”, R.Quliyev və T.Sadıqovun “Leyli və 
Məcnun”, H.Rəhimovun ”Ana ürəyi”və bir 
sıra digər gözəl əsərlər bu sıradadır. 

Tanınmış rejissor öz işi və əməli ilə 
həm də Azərbaycan və özbək xalqlarının 
mədəniyyətinin, incəsənətinin yaxınlaş-
masına və inkişafına böyük töhfə ver-
mişdir. Daşkənddə onu “iki xalqın böyük 
oğlu” adlandırırlar və əslində bunu sübut 
etmək üçün özümüzü dağa-daşa vurma-
ğa heç ehtiyac da yoxdur.  

1984-cü ildə Özbəkistan teatrı Almani-

yada keçirilən 26-cı Ümumdünya teatr və 
musiqi festivalında SSRİ-ni təmsil edib və 
teatrın repertuarında olan “Birinci Pyotr”, 
“Faust” və M. Əşrəfinin “Tufan” tamaşala-
rı Berlin, Leypsiq və Drezden şəhərlərin-
də uğurla göstərilib, əsərlər həm müəllifə, 
həm də Özbəkistana böyük şöhrət gətirib. 
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu əsərlə-
rin hər üçünün quruluşçu rejissoru Firudin 
Səfərov idi. 

Həmin il Firudin Səfərov Sergey Pro-
kofyevin heç Moskvada da tamaşaya 
qoyulmayan “Odlu mələk” operasının 
notlarını əldə edir və Daşkənd teatrında 
səhnələşdirir. Bu xəbər ölkəyə səs salır. 
Dünya şöhrətli dirijor Yevgeni Svetlanov 
tamaşanın premyerasına baxmaq üçün 
Daşkəndə gəlir, əsəri çox bəyənir və re-
jissorun sənət qələbəsini “səhnə qəhrə-
manlığı” adlandırır. 

1986-cı ildə Daşkənd teatrı “Odlu 
mələk” tamaşası ilə Moskvaya qastrol 
səfərinə gedir. Kremlin Qurultaylar Sara-
yında anşlaq olur. Hər gün tamaşaya 6 
min tamaşaçı baxır. Bu günlər Moskva 
mətbuatının diqqəti Firudin Səfərov və 
“Odlu mələk” tamaşasına yönəlir. Əsər 

lentə alınır, “İntervideniye” kanalı ilə dün-
yaya göstərilir.    

Firudin Səfərovun şöhrəti get-gedə 
artır və onu müxtəlif teatrlara tamaşalar 
hazırlamağa dəvət edirlər. Rejissor Anka-
ra, Leninqrad, Odessa, Voronej, Samara, 
Almatı teatrlarında klassik və rus bəstə-
karlarının əsərlərini tamaşaya qoyur. 
Ümumiyyətlə isə, sənətkarın Bakı, Daş-
kənd və digər teatrlarda quruluş verdiyi 
əsərlərin sayı 70-i ötüb.  

ərba can bə tə arlar n n 
ə ərlər  bə tan t atr n a 

1929-cu ildə yaradılmış Özbəkistan 
Opera və Balet Teatrı öz qapılarını tama-
şaçılara Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal 
alan” əsəri ilə açıb. Bu teatrda ayrı-ay-
rı vaxtlarda Üzeyir bəyin “Koroğlu”, M. 
Maqomayevin “Nərgiz”, Q.Qarayevin “İl-
dırımlı yollarla”, “Yeddi gözəl”, F.Əmirovun 
“Min bir gecə”, “Sevil” (Səmərqənd teatrı), 
A. Məlikovun “Məhəbbət əfsanəsi”, İki 
qəlbin dastanı” və başqa əsərlər tamaşa-
ya qoyulub. Onu da deyək ki, “Məhəbbət 
əfsanəsi” və “Min bir gecə” əsərləri uzun 
illərdir ki, səhnədən düşmür. Bu əsərlərin 
hazırlanmasında Firudin Səfərovun bö-

yük rolu olub.  
“Koroğlu” tamaşası Daşkənddə  

1951-ci ildə tamaşaya qoyulub. Əsər oy-
nanılan günlərdə Daşkəndə dəvət olunan 
Bülbül gəlib tamaşaya baxır, əsər xoşuna 
gəlir və Koroğlu rolunun ifaçısı, haqqında 
danışdığımız Dilbər Əbdürrəhmanovanın 

atası, Özbəkistanın xalq artisti Qulam 
Əbhürrəhmanovun ifasını bəyənir, onun-
la dostlaşır. Bülbül bir neçə tamaşada da 
oynayır və Daşkənd sənətsevərlərini va-
leh edir. Yeri gəlmişkən, Bülbül tamaşada 
oynamaq üçün Bakıdan xüsusi olaraq tar 
da gətizdirir və Daşkənddə tarçalan ax-
tarmağı tapşırır. Bir gün sonra Özbəkis-
tana sürgün olunan Şuşalı Rza Növrəslini 
(Qarabağ şairi Mirzə Ələsgər Movrəsin 
nəvəsi-Q.K.) sorağını alırlar. Bülbülün 
xahişi ilə Rza Növrəsli teatra dəvət olu-
nur və məşqlərdən sonra onun ifası çox 
bəyənilir.   

bə tan mən m  
nc  ətən m r  

Muxtar Əşrəfi adına Özbəkistan Döv-
lət Konservatoriyasının professoru Fi-
rudin Səfərov: “70 illik yubileyimlə bağlı 
Özbəkistanın sabiq prezidenti İslam 
Kərimovun fərmanı ilə ölkənin ən böyük 
mükafatı olan “Şöhrət” ordeninə layiq gö-
rülmüşəm, Özbəkistanın Dövlət mükafatı 
laureatıyam, bu torpaqda şöhrətlənmiş, 
hörmət-izzət sahibi olmuşam. Bununçün 
mən özbək xalqına minnətdaram. Axı Öz-
bəkistan mənim ikinci Vətənimdir”. 

F.Səfərov ötən illər ərzində Özbəkis-
tanın bir sıra digər orden və medallarına 
layiq görülüb, Əmək Şöhrəti ordeni alıb, 
2021-ci ildə isə Özbəkistanın müstəqilli-
yinin 30 illiyi münasibətilə ölkə Prezidenti 
Şavkat Mirziyoyevin Fərmanı ilə “Fədakar 
xidmətləri üçün” ordeni ilə təltif olunub. 

2016-cı ildə F.Səfərov “Dünya Vətən-
daşı” adına layiq görülüb. Onu bu ada 
UNES O - Strategiya 2014-2021 illərdə 
qlobal vətəndaşlığın formalaşdırılması 
proqramı, Yunanıstandakı Dünya Fəlsəfə 
Forumu (DFF) və Afina şəhərindəki Sok-
rat Fəlsəfə Məktəbi (SFM) layiq görüb.

Firudin Səfərov gənc opera rejissor-
larının hazırlanmasında mühüm iş görüb. 
O,  dirijor Dilbər Əbdürrəhmanovayla bir-
gə yüzlərlə gəncə opera sənətinin sirlərini 
öyrədib.  

Bu il 90 yaşı tamam olan Firudin 
Səfərov həm də böyük ictimai iş aparır. 
Daşkənddəki Respublika Azərbaycan 
Milli Mədəniyyət Mərkəzinin və Dünya 
Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurası-
nın üzvüdür. Dünya Azərbaycanlılarının 
Bakıda keçirilən  qurultaylarının ikisində 
iştirak edib və birinci qurultayda Orta Asi-
ya respublikaları adından məhz Firudin 
Səfərova söz verilib. 

ra si i   ədir  s alıma 
 lə ca a  rdi:

– Opera üç böyük amilin üzərində 
duruş tapır: Musiqi, poeziya və drama-
turgiya... Mən bu üç cəhəti ayrı-ayrılıq-
da təsəvvür edə bilmirəm. Tamaşa isə o 
vaxt uğurlu alınır ki, musiqi, poeziya və 
dramaturgiya bir-birini tamamlayır. Buna 
isə ancaq təcrübəli quruluşçu rejissor nail 
ola bilər. Tamaşa üzərində işləyəndə isə 
mən həm inzibatçı, həm bənna, həm də 
fəhləyəm. 

l   
a ə d

r l  ra n an ə nə, r l  r l n a  
 al  art t  üt ar man

r l  ra  a rlanar ən  rta a ran n rə am   al  
rə am  a r ala

Firudin Səfərov və ən nəhayət, sonuncu xanımı,  
SSRİ Xalq artisti Firəngiz Əhmədova ilə

Uzun illər ərzində “azərilər” adlandırılmağımız, hətta özümüzün də fəxrlə “Mən 
azəri oğluyam” dediyimiz dönəmlər artıq arxada qalıb. Son illərdə həqiqi tarixi 
bigilərin dürüst yayılması sayəsində adımıza vurulmuş “azəri” damğasının 
qarşısı xeyli alınıb. Əksəriyyət bilir ki, bu, adımızın təhrif edilmiş variantıdır və 
fars ideoloqları İranda yaşayan 45 milyon Azərbaycan türkünü soy-kökündən 
uzaqlaşdırmaq, mənşəyini qarışdırmaq məqsədilə onları bilərəkdən  kiçik 
farsdilli etnik qrup olan azərilərin adı ilə çağırıblar. Hətta azərilərin fars qaraçı 
tayfası olduğu da söylənir. Bizlərsə bu aşağılayıcı adın babat səslənişinə uyaraq 
milli kimliyimizi yanlış olaraq elə ifadə etmişik. Bu, azmış kimi, Sabir Azəri, 
Azəri qızı Günel, Afşin Azəri kimi tanınan  ünlülərimiz də olub və təəssüf ki, indi 
də var. 

Milli kimliyimizin 
“azəri” yamağı

...Sumqayıtda yerləşən bir nəş-
riyyat-poliqrafiya müəssisəsi “Azəri” 
adlanır. Sahibini də tanıyıram, orada 
kitabım da nəşr edilib. Bu müəssisə-
nin işindən narazılığım yoxdur, amma 
adı heç də ürəkaçan deyil. Bir ziyalı 
olaraq bu barədə iradımı həmin nəşriy-
yatın sahibinə  bildirmişəm. “Bilmirdik”, 
- deyə cavab verib, amma, təəssüf ki, 
yanlış ad hələ də olduğu kimi qalır.    

Yeri gəlmişkən, bu adı daşıyan neft 
yatağı, şadlıq sarayı və s. də mövcud-
dur. “Obastan” saytının onlayn “Azər-
baycan dilinin izahlı lüğəti”ndə isə bu 
sözün ilk mənası hələ də “azərbaycan-
lı” kimi  açıqlanmaqdadır.

Onu da qeyd edək ki, millətin ziyalı-
ları, nəhayət, məsələnin kökünə varın-
ca, ada yamaq olan, təxribat xarakterli 
“azəri” kəlməsi təpkilərlə qarşılanıb 
və tanıtım leksikonundan, elmi mətn- 
lərdən, ədəbi istilahlardan, demək olar 
ki, çıxarılıb. Son zamanlara qədər Tür-
kiyəli qardaşlarımız bizi qısaca ola-
raq “azəri” adlandırsalar da, məsələ-
dən hali olandan sonra artıq onlar da 
əsasən bu sözdən imtina ediblər. 

Amma, təəssüf ki, bəzi hallarda, xü-
susən də mahnı yaradıcılığında bu na-
dan yanaşma davam edir. Mətn müəl-
lifləri köhnə (həm də təzə) mahnılarda 
milləti yenə də kor-koranə şəkildə “azə-
ri” adlandırırlar. Necə deyərlər, “üçü 
birində”  olan bəstəkar-şair-müğənni-
ciyəzlər hələ də fil qulağında yatıblar 
və bağışlanmaz təhrifə yol verməkdə-
dirlər.

Səməd Səmədovun musiqisi və 
sözləri Elxan Rəhimova aid olan “Azəri 
balasıyam” bayağı bir mahnısı  var:

əri alası am  haqqı  sədası-
am

 millə imi  ir i id alası-
am ( )

Səadət Ulduz adlı müğənni oyna-
ya-oynaya vəcdlə oxuyur: “Soruşsalar 
kiməm, haralıyam mən, Azərbaycan-
lıyam, azəri qızıyam”. Dostum Yusif 
Mustafayevin ifa etdiyi “Bir millət, iki 
dövlət” adlı mahnıda da “azəri” sözü 
işlənir. Bu qeydləri hazırlayarkən xatır-
lamağa çalışdım ki, nə qədər mahnı və 
muğam parçaları üçün seçilmiş qəzəl 
“azəri oğlu”, “azəri qızı”, “azəri torpağı”, 
“azəri yurdu” kimi ifadələrlə doludur. 
Açığı, hesabı itirdim...  

Əlbəttə, savadsız özündənşairlərin 
həmin ifadəni fəxrlə işlətməsi yolveril-
məzdir. Deyək ki, onlar bunu bilmədən 
edirlər, bəs, nəzarət funksiyalı bədii şu-
ralar, özlərini pafosla “dil fədailəri” kimi 
təqdim edən qurumlar buna nədən su-
sur və qarşısını almırlar

ox istərdik ki, mahnı yaradıcıları 
etnik mənsubiyyətlərini təhrif etməsin-
lər. Bu, baş verdikdə isə “azəri” sözü-
nün gen-bol işləndiyi mahnıları dövriy-
yəyə buraxan tele-radio mənsubları, 
bədii şuralar, monitorinq qrupları, digər 
əlaqədar qurumlar qətiyyətlə “stop” 
işarəsi versinlər.

li 
 alq qə i

Bakı Slavyan Universitetinin konfrans salonunda devizi Nizami Gəncəvinin 
“Sirlər xəzinəsi” poemasından götürülmüş “Sən ki, Huma quşusan, şərəfli iş 
gör, əlbət!” hikməti olan “Huma quşu” Təhsilə Yardım Fondunun təqdimatı 
keçirilib. Mərasim iştirakçılarına mərhum Humay Quliyeva və onun 
xatirəsinə yaradılmış fondun  fəaliyyəti, tərəfdaşları, layihələri və təqaüd 
proqramları barədə məlumat verilib, qonaqların sualları cavablandırılıb.

“Sən ki, Huma qușusan, 
șərəfli iș gör...”

Bakı Slavyan Universitetinin rek-
toru Anar Nağıyev fondun qayəsinin 
bəşəri və mənəvi dəyərlərə bağlı oldu-
ğunu bildirib. O qeyd edib ki, fondun 
nəcib və xeyirxah məramı var. Humay 
Quliyevanın xatirəsinə yaradılan fon-
dun məqsədi təhsilin, bilikli insanların 
yetişməsinə töhfə verməkdir. Rektor 
fond rəhbərliyinə universitetin tələ-
bələri üçün də bu imkanı yaratdıqları-
na görə öz təşəkkürünü bildirib.

“Huma quşu” Təhsilə Yardım Fon-
dunun prezidenti Şəhla Vəzirova bil-
dirib ki, qurum kommersiya məqsədi 
güdməyən qeyri-hökumət təşkilatıdır. 
Ailə üzvlərinin təşəbbüsü ilə yaradılan 
fondun maliyyə qaynağını Humayın 
beynəlxalq təşkilatlarda çalışdığı illər-
də toplanmış vəsait təşkil edir. Fondun 
əsas məqsədi imkansız və aztəminatlı 
ailələrin istedad və bacarığı ilə seçilən 
övladlarının ölkəmizdə və Azərbayca-
nın hüdudlarından kənarda keyfiyyətli 
bakalavr və magistr pilləsi üzrə təhsil 
almasına və cəmiyyət üçün fayda-
lı insanlar, Humay kimi xeyirxah və 
vətənpərvər gənclər yetişməsinə ma-
liyyə yardımı göstərməkdir. Bundan 
başqa, Fond Qarabağ müharibəsi qa-
zilərinin müxtəlif kurslarda ixtisaslarını 
artırmağa və yeni ixtisaslara yiyələn-
mələrinə maliyyə dəstəyi göstərəcək.

Xeyriyyəçilik fəaliyyəti üçün təh-
sil sahəsinin seçilməsi isə Humayın 

sağlığında  elmə, biliyə, kitaba, oxu-
yub-öyrənməyə sonsuz məhəbbəti 
olmasıdır. Fondun təsisi zamanı onun 
halal zəhmətlə qazanılmış vəsaitinin 
bu istiqamətdə xərclənməsinin istək 
və arzularının məqsədəuyğun şəkildə 
həyata keçməsi, nəcib fəaliyyətinin 
özündən sonra da davam etdirilməsi 
ideyası əsas götürülüb.

“Huma quşu” Təhsilə Yardım Fon-
dunun Himayəçilik Şurasının üzvü 
Leyla Tağızadə, fondun nümayəndəsi 
Səidə Abdullayeva və digər qonaqlar 
çıxış edərək Humayın qısa ömrün-
də keçdiyi şərəfli həyat yolundan söz 
açıblar. Natiqlər fonda gələcək fəaliy-
yətində uğurlar arzulayıblar. 

Mərasimdə Humay Quliyevanın 
həyatından bəhs edən videoçarx nü-
mayiş olunub.

l i    
alq qə i
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 “Xırdalan – Rabitə – Tikinti” ATSC səhmdarlarının nəzərinə!
“Xırdalan – Rabitə-Tikinti” ATS  səhmdarlarının növbəti illik 

ümumi yığıncağı 25 aprel 2023-cü il saat 15.00-da Bakı şəhəri, 
Nəsimi rayonu, akademik Həsən Əliyev küçəsi 10 61 nömrəli ün-
vanda keçiriləcəkdir.

ndəlikdəki məsələlər
1 . “Xırdalan - Rabitə-Tikinti” ATS -nin 2021-2022-ci maliyyə 

ilinin yekunlarının müzakirəsi və təsdiqi.
2. əmiyyətin uzunmüddətli fəaliyyətsizliyi nəticəsində fər-

di səhmdarlara (kommunal xidmət ödənişləri, mühafizə xidməti 
ödənişləri, əmlak, torpaq və s. vergi ödənişlərini həyata keçirən 
səhmdar) dəymiş ziyanın ödənilməsi məsələsinin müzakirəsi.

3 . Səhmdarların problemlərinin və təkliflərinin müzakirəsi.
Əlaqə telefonu- 055-312-33-11.

ırdalan a itə ikinti   
S nin idarə eyəti 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan ağır texnikanın işlənmiş təkərlərinin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 13 
mart 2023-cü il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli-
dir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 

olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır.

laqə l f - (012) 404-37-00, 
daxili- 1263.

a - Bakı şəhəri, Mikayıl Usey-
nov küçəsi 2.

“Azərelektrikşəbəkətikinti” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
21 aprel 2023-cü il saat 14.00-

da “Azərelektrikşəbəkətikinti”AS  
səhmdarlarının növbəti illik ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi ra-
yonu, Rövşən əfərov küçəsi 17.

Yığıncağın gündəliyi:
1. əmiyyətin 2022-ci ilin maliy-

yə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları-
na dair idarə heyətinin hesabatı.

2. əmiyyətin ayrılma üsulu ilə 
yenidən təşkili.

3. əmiyyətin ləğv olunması.

4. əmiyyətin ləğv olunması ilə 
əlaqədar ləğvetmə komissiyasının 
(təsviyyəçinin) təyin edilməsi və ona 
müvafiq səlahiyyətlərin verilməsi.

5. İdarə heyətinin, direktorlar 
şurasının (müşahidə şurasının) və 
təftiş komissiyasının tərkibində də-
yişiklik olunması.

6. AS -nin nizamnaməsinə yeni 
redaksiyada düzəliş edilməsi.

Yığıncağın gündəliyinə dair 
sənədlərlə cəmiyyətin yerləşdiyi ün-
vanda tanış olmaq mümkündür.

Yığıncaqda iştirak etmək üçün 
gələn şəxslərin qeydiyyatı saat 
12.00 -dan 14.00 –a kimi aparıla-
caqdır.

Yığıncaqda bütün səhmdarların 
şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə (və-
kil edilmiş nümayəndələr notarial 
təsdiq olunmuş etibarnamə və şəx-
siyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı 
vacibdir.

zərelektrik ə əkətikinti   
S nin idarə eyəti 

“Böyükşor Avtonəqliyyat” ASC-nin 
i i  ek r  ə itə  i  rə iyyə ə iyyəti  es t  

min manatla 
AKTİVLƏR 2022-ci il 2021-ci il 

Uzunmüddətli aktivlər 
Qeyri – maddi aktivlər 52,1 62,6
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1309,4 1252,5

əmi uzunmüddətli aktivlər 1361,5 1214,8
Qısa müddətli aktivlər 
Ehtiyatlar 0,6 0,6
Qısamüddətli debitor borcları 22,2 6,4
Pul vəsaitləri və onları ekviva-
lentləri 

217,4 205,7

əmi qısamüddətli aktivlər 240,2 287,2
əmi a i lər 1 6 0 1 , 7 1 5 0 2, 0

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
Kapital 
Ödənilmiş nominal (nizam-
namə) kapitlı 

1154,7 1154,7

Kapital ehtiyatları 154,9 133,9
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)

264,2 209,8

əmi kapital 1573,8 1498,4
Qısa müddətli aktivlər
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

16,1 17,6

Sair qısamüddətli kreditor borc-
ları 

11,8 11,8

əmi qısa müddətli aktivlər 27,9 29,5
əmi aktivlər 27,9 29,5
əmi a i al ə hdəli lər 1 6 0 1 , 7 1 5 27 , 8

    
 

Məzmunu 2022-ci il 2021-ci il 
Satış 476,2 395,8
Sair əməliyyat gəlirləri 1,9 1,4
İşçi heyəti üzrə xərclər (90,3) (79,3)
Amortizasiya xərcləri (30,4) (29,6)
Sair əməliyyat xərcləri (27,2) (26,1)
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 330,2 262,2
Vergidən əvvəl mənfəət (zərər) 330,2 262,2
Mənfəət vergisi (66,0) (52,4)
Hesabat dövrünün xalis mən-
fəəti 

264,2 209,8

  
“Böyükşor Avtonəqliyyat” AS -nin rəhbərliyinə

s ə  rə
Biz, “Böyükşor Avtonəqliyyat” AS -nin 2022-ci il 

dekabrın 31-nə olan maliyyə vəziyyəti haqqında he-
sabatından, maliyyə fəaliyyətinin nəticələri haqqında 
hesabatından, kapitalda dəyişikliklər haqqında və 
göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitləri-
nin hərəkəti haqqında hesabatından, habelə uçot 
siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də 
daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlər-
dən ibarət maliyyə hesabatının auditini aparmışıq.

Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiy-
yətin 2022-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti, ha-
belə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa 
çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə He-
sabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 
bütün əhəmiyyətli aspektlərində düzgün və ədalətli 
təsəvvür yaradır.

ə   əsaslar 
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun 

aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz 
əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının 
auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində 
təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid 
etik normalarla “Etika Məcəlləsi”nin tələblərinə uy-
ğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik 
öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. 
Bizcə, əldə etdiyimiz audit subutları rəyimizi əsaslan-
dırmaq üçün yetərli və münasibdir.

sas a di  məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakimə-

mizə görə hesabat dövrünün maliyyə hesabatları-
nın auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Bu 
məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından 
və maliyyə hesabatlarına aid rəyimizin formalaş-
dırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və biz bu 
məsələlər barədə ayrılıqda rəy vermirik.

ali ə h sa a ları a rə rəh ərli i  ə 
iq isadi s i  idarə dilməsi ə ca a d h 

la  səlahi ə li ə sləri  məs li ə i
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının, Maliyyə He-

sabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 
hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəh-
bərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsin-
də əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sis-
teminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik 
cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niy-
yətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa 
münasib alternativ yaranmadığı halda, rəhbərlik 
cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti-
nin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz 
fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların 
açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəa-
liyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət 
daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh 
olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesa-
batlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliy-
yət daşıyırlar.

ali ə h sa a ları ı  a di i ə rə  
a di r  məs li ə i

Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir 
tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhə-
miyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik 
əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatıni 
təqim etməkdir. Kafi əminlik, əminliyin yüksək səviy-
yəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda, Beynəlxalq Audit Standartlarına 
uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın. Təh-
riflər, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana 
bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilə-
rin təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qə-
bul etdikləri iqtisadi qəraqrlarına təsir etmək ehtimalı 
yarandığı halda əhəmiyyətli hesab olunur. 

a id- di  - i  dir r   a di r 
. . əmməd

di r rə i 2023-c  il a arı  30-da ər i  
dilmi dir.

Erkən nigah cəmiyyətimizdə bəlalı problemlərdən biridir. Ölkəmizdə onun 
doğurduğu fəsadlarla bağlı onu deyə bilərik ki, erkən nigah bəzən qızların öz 
istəkləri, bəzən də valideynlərinin təzyiqi, ailədə maddi vəziyyətin çətinliyi 
və digər səbəblərdən baş verir. Üzrlü səbəblər olduqda, ərazinin müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı nigah yaşının 1 il azaldılmasına icazə verir. Bu isə sui-
istifadə hallarına yol açır, erkən nigahların sayı və yaratdığı problemləri artırır. 
Əsasən, valideynlərin “razılığı” ilə qızlarımız erkən yaşda nigaha sürüklənir 
və onlar nəticələrin nə olacağını düşünmədən qız övladlarının bədbəxtliyinə 
səbəb olurlar. 

Statistik məlumatlara əsaslanıb deyə 
bilərik ki, ölkəmizdə erkən nigah halla-
rı ilə bağlı 2009-cu ildə 5380, 2010-cu 
ildə 4742, 2011-ci ildə 5138 fakt qeydə 
alınıb. İllər keçdikcə cəmiyyətin dünya-
görüşünün formalaşması, intellekt səviy-
yəsinin artması erkən nigahları azaldıb. 
Bununla da, 2019-cu ildə 366, 2020-ci 
ildə isə 165 erkən nigah qeydə alınıb. 
Statistika 2021-ci il üzrə 137 fakt bildirsə 
də, qeyd etməliyik ki, 2021–2022 tədris 
ilində 11 erkən nigah qeydə alınıb. Bu, 
rəsmiləşdirilmiş faktlardır. Bəzi hallarda 
isə erkən evliliklər rəsmiləşdirilmir, ailə 
dini nigahla qurulur. Statistik məlumatla-
ra əsasən, 18 yaşadək analar tərəfindən 
2009-cu ildə 3538, 2010-cu ildə 4103, 
2011-ci ildə 4392, 2020-ci ildə 1917, 
2021-ci ilə isə 1650 uşaq doğulub. Bu 
rəqəmlər məhz qeyri-rəsmi evliliklərin 
çoxluğunu sübut edir.

Hazırda 1 yaş erkən nigahla bağ-
lı güzəştin ləğvi məsələsi gündəmdə-
dir. Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 
məsələləri komitəsinin sədri Hicran 
Hüseynova bununla bağlı bildirib ki, 
ölkəmizdə ailə siyasəti sahəsində ay-
dın qanunvericilik bazası yaradılmışdır. 
Ancaq zamanın tələbinə uyğun olaraq 
qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklərin 
olması vacibdir. Nigah yaşının 1 il aşağı 
salınmasının səbəbləri Ailə Məcəlləsin-
də göstərilməlidir. Qanunvericilikdə bu 
səbəblərin siyahısı göstərilməyib, nigah 
yaşının bir il aşağı salınması məsələsi 
tamamilə yerli icra hakimiyyətinin ixti-
yarına buraxılıb. Ailə Məcəlləsində uşaq 
nikahı, erkən nigah anlayışının tərifi ve-
rilməlidir. Nigah yaşına istisna hal he-
sab olunan 1 yaş güzəştin ləğvinə dair 
təkliflərimizi, həmçinin məişət zorakılığı 
ilə bağlı inayət Məcəlləsinə və İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklik-
lərlə bağlı layihəmizi Milli Məclisin rəh-
bərliyinə və aidiyyəti strukturlara təqdim 
etmişik.

Psixoloq Ləman Ağayeva bildirir ki, 
rayonlarda və kəndlərdə belə halların 
daha çox baş verdiyinə şahid oluruq. 
Düşünürəm ki, 1 yaş erkən nigah güzəş-
tinin ləğvi, sui-istifadə hallarının qarşı-
sını alacaq. Nigah yaşının minimum 18 

yaş olması ona görə nəzərdə tutulub ki, 
qızlar daha çox bu yaşda ailə qururlar. 
Onların fizioloji və psixoloji cəhətdən 
buna hazır olması baxımından uşaq bö-
yüdərkən təhsilli valideyn kimi yetişməsi 
önə çəkilməlidir.

Yaşı 18-dən az olan qızları ərə 
vermək onların gələcəyi ilə oynamaq 
deməkdir. Erkən nigaha daxil olan xa-

nımlar ömür boyu natamam kompleks-
lərdən əziyyət çəkirlər. Sual edə bilərlər 
ki, bir neçə əsr öncə qızlar 13–14 yaşın-
da necə ailə qurub, nəvə-nəticə sahibi 
olurdular  Unutmayaq ki, müasir xanım-
larla illər öncəki qızların fiziologiyasını 
müqayisə etmək ən azı böyük bir yan-
lışlıq olar.

Ailə quran qızlar psixoloji cəhətdən 
sağlam olmadıqda onlar özünəqapalı, 
inamsız və kompleksli şəkildə yaşayır-
lar. Lakin cəmiyyətə sağlam ailə lazım-
dır. ünki sağlam ailə sağlam gələcək 
deməkdir  Ana olmaq hər bir qadın üçün 
möcüzəvi bir haldır. Ana olmaq, özü-
müzdən daha çox düşünəcəyimiz bir 
varlığın yavaş-yavaş içərimizdə forma-
laşması deməkdir. Gələcək ananın hə-
yatdakı istək və arzularının ən azından 
bir neçəsini reallaşdırma şansı olanda 

və uşaq üçün yeni vəzifələr götürmək 
gücünü hiss edəndə analıq üçün ən uy-
ğun yaşa çatmış olur. ünki ana olmaq, 
“camaat görsün övladım var” deyil, cə-
miyyət, dövlət və özün üçün bir insan 
yetişdirməkdir.

Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Gineko-
logiya İnstitutunun ginekoloqu Aysel Bə-
yişova bildirib ki, fizioloji cəhətdən ideal 
doğuş yaşının 20–30 arasında olduğu-
nu desək də, ana olmaq üçün mümkün 
vaxt insanın emosional yetkinliyə çatdığı 
yaşdır. Biz həkimlər 25 yaşı uyğun he-
sab edirik. ünki insan orqanizmi daha 
dinc, daha qıvraq olur. Orqanizmdə 
hormonlar, vitaminlər, minerallar hazır 
vəziyyətdə olur. Həm sağlamlıq, həm 
psixoloji baxımdan gənc yaşda ana ol-
mağın müsbət tərəfləri çoxdur. Amma, 
insanlar var ki, 25 yaşında özünü hələ 
uşaq hesab edir və ya “ana olmağa ha-
zır deyiləm”– deyir, 30 yaşında dünyaya 
uşaq gətirmək niyyətindədir. Amma hə-
min yaşda onun orqanizmi tibbi baxım-
dan buna nə dərəcədə hazır olur  Təbii 
ki, daha gənc yaşda ana olmağın üs-
tünlükləri özünü dünyaya gəlmiş uşağın 
sağlamlığında, psixologiyasında daha 
aydın büruzə verir.

Qadın yaşa dolduqca orqanizmində 
yumurta hüceyrələri qocalmaya doğru 
gedir. Yumurta hüceyrənin yetişməsi 
tükənən prosesdir. Qadın–kişi orqaniz-
minin inkişaf mərhələlərinin də müəy-
yən yaşda başa çatdığı dövr var. Belə 
ki, qadınlar tez ana olduqda orqanizm 
hamiləliyi özünə yad cisim kimi hesab 
edər və hormonlarda problem yaşana 
bilər. Bu da doğulacaq körpənin müxtə-
lif patologiyalarla üzləşməsinə gətirib 
çıxarar. Məsələnin qanunvericilik təd-
birləri öz yerində, ancaq maariflənmə işi 
aparılmasa, yenə də erkən nigahlar və 
fəsadları ilə qarşılaşa bilərik. ünki bu 
gün erkən ailə qurmaq, uşaq dünyaya 
gətirmə prosesində ana ölümü, doğulan 
uşağın psixoloji və fiziki sağlamlığında 
problemlərin mövcudluğu kimi neqativ 
hallarla çox rastlaşırıq.

ərifə   alq qə i

Erkən nigah fiziki və mənəvi bəladır

ahar   ilə  adı  
ə aq r l mləri rə lə  

mi əsi i  sədri
– Yetkinlik yaşına çatmayanların 

erkən yaşda evliliyi nəinki Azərbay-
canda, bütün dünyada problem olaraq 
qalmaqdadır. Bununla bağlı ölkəmiz-
də bir sıra hüquqi və inzibati xarak-
terli addımlar atılsa da, problem hələ 
də tam həllini tapmamışdır. Qızların 
erkən ailə qurmalarına bölgələrdə tez-
tez rast gəlinir. 

Azərbaycan Respublikasının Ailə 
Məcəlləsində nigah vaxtı həm kişilər, 
həm də qadınlar üçün 18 yaş müəy-
yən edilib. Məcəllənin 10.2-ci maddə-
sinə əsasən, üzrlü səbəblər olduqda 
nigaha daxil olmaq istəyən və nigah 
yaşına çatmamış şəxslərin yaşadıq-
ları ərazinin müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı onların xahişi ilə nigah yaşının 
1 ildən çox olmayaraq azaldılmasına 
icazə verə bilər. 

Erkən nigah hallarının qarşısının 
alınması məqsədi ilə Ailə, Qadın və 

Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsi tərəfindən məcəllədən həmin 
maddənin çıxarılması ilə bağlı qanun 
layihəsi hazırlanmışdır. ünki qüvvə-
də olan maddə BMT-nin Uşaq hüquq-
ları haqqında Konvensiya və “Uşaq 
hüquqları haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu ilə ziddiyət təşkil 
edir. Belə ki, Konvensiyanın 1-ci mad-
dəsinə əsasən hər bir insan 18 yaşı-
na çatanadək uşaq sayılır. Həmçinin 
“Uşaq hüquqları haqqında” Qanunun 
1-ci maddəsinə əsasən 18 yaşına çat-
mayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə 
etməyən şəxs də uşaq hesab edilir.  

BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seç-
kiliyin ləğv edilməsi üzrə Komitəsinin 
Azərbaycanla bağlı rəyində ölkədə 
qadınlar və kişilər üçün minimum ni-
gah yaşının 18 yaş həddində müəyyən 
edilməsinə baxmayaraq, erkən nigah 
səviyyəsinin yüksək olduğu, qadınla-
rın və qızların yalnız kəbinlə nigaha 
daxil olmaları, erkən nigahların rəsmi 
qeydiyyatının olmaması səbəbindən 
qadınlar Ailə Məcəlləsinin təmin etdiyi 
müdafiədən yararlana bilmirlər.  

Komitə Azərbaycan Respublika-
sının Ailə Məcəlləsinə yenidən baxa-
raq, həm kişilər, həm də qadınlar üçün 
minimum qanuni nigah yaşı ilə bağlı 
bütün istisnaların qanunvericilikdən 
çıxarılmasını tövsiyə etmişdir. İrəli 
sürülən təklif uşağın mənafeyini əsas 
götürərək onun təhlükəsiz mühitdə 
yaşaması üçün zəmin yaradır və bu 
məsələ uşaq hüquqlarının təmin edil-
məsi sahəsində əhəmiyyətli addımlar-
dan biri kimi hesab oluna bilər.

hri a    əmi  
a adı lara ardım  - i  

sədri
– Milli Məclisdə güzəştin ləğv olun-

ması ilə bağlı verilən təkliflə razıyam. 
Sadəcə, bir məsələnin də diqqətdə 
saxlanılmasını istəyərdim.  Birincisi, 
erkən nişanlanmanın hər hansı forma-
da iqtisadi cəzalanmasını təklif edirəm. 
Bu, qanunda olsa da, bir az da ağır-
laşdırılsın, çünki 13–15 yaşlı qız nişan-
lanırsa, onun gələcəklə bağlı planları 
buxovlanır. Belə qızlardan çox az fa-
izinin təhsil almasına  və ya təhsilinə 
davam etməsinə ailə icazə verir. 

İkinci ən böyük problem qadın və 
qızların təhlükəsizlik məsələsidir. Hər 
hansı hadisə ilə bağlı kənar təsirlərdən 
narahat olan ailələr çıxış yolu kimi evli-
liyi, yaxud nişanı münasib bilirlər. Düşü-
nürlər ki, bununla övladının təhlükəsiz-
liyi təmin edilir, amma tam əksi baş verir 
və daha çox problemlərlə üzləşirlər.

Üçüncü məsələ qız və qadınların 
səlahiyyətlənməsinin gücləndirilməsi ilə 
stimullaşdırmadır. əmiyyətdə belə bir 
fikir yaranıb ki, təhsil almaq  boş şeydir, 
onsuz da kimsə öz uşağını irəli cəkə-
cək. Belə ümidsizlik qızların arzularına, 
stimullaşmalarına böyük əngəldir. 

Qadının təhlükəsizliyi üçün böhran 
proqramı olmalıdır. Təcrübəmizdən 
deyə bilərəm ki, əksər vaxt hansısa zo-
rakılıq hadisəsində qız və qadın daha 
çox ittiham edilir. Ailələr əmin olmalıdır-
lar ki, onların qızları istənilən mühitdə 
təhlükəsiz olacaqlar.

Ekspert rəyi

Cəmiyyət ağrıları

20 yoluxma faktı qeydə alınıb
Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 20 yoluxma faktı qeydə alınıb, 24 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında Ope-

rativ Qərargahdan verilən məluma-
ta görə, analiz nümunələri müsbət 
çıxan 4 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 
828 min 648 nəfərin koronavirus 
infeksiyasına yoluxması faktı müəy-
yən edilib, onlardan 818 min 351 

nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 10 
min 126 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə 
sayı 171 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma 
hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 827, bu günə qədər isə 7 
milyon 530 min 18 test icra olunub.
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 9 Martın də
 9 a ıda ə r  arımadası da də-

yişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ər-
zində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
bəzi yerlərdə çiskin, günün birinci yarısında duman 
olacağı ehtimalı var. Arabir güclənən cənub-qərb 
küləyi əsəcək, səhər şimal-qərb küləyi ilə əvəz 
olunacaq. Gecə 4-6 , gündüz 9-14  isti olacaq. 
Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 
mm civə sütununa enəcək, nisbi rütubət 70-80 faiz 
olacaq. 

 9 a ı a  əhəri  lfa  rd ad  ə-
dərə  ah  ə ər r ra ları da bəzi yer-
lərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı, gün-
düz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3  şax-
tadan 2 -dək isti, gündüz 14-19  isti olacaq. 

 9 a ə di  a  calı  ca ə d  -
dam  həm i i  a əsə - ədə ə  ra ları -
da əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi 

dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağa-
cağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman ola-
caq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 3  şaxtadan 2 -dək isti, gündüz 
5-10  isti olacaq. 

 9 ərqi ə ə r: ə ra ıl  əl əcər  
adlı  a ı  ə ila  ra ları da əsasən 

yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara-
bir güclənəcək. Gecə 2  şaxtadan 3 -dək isti, yük-
sək dağlıq ərazilərdə gecə 8 -dək şaxta, gündüz 
5-10  isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 2 -dək şaxta 
olacaq. 

 9 a a  ə cə  ra  ər ər  li 
ra ları da əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 
gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənə-
cək. Gecə 2-7 , gündüz 13-17  isti olacaq. 

 9 ala ə  aqa ala  a  ə i   ə-
ələ  sma ıllı  s  ama ı  i ə ə  a ra  

ı ı  a  a ma  sar ra ları da əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman ola-
caq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 1-6 , gündüz 12-17  isti, dağlar-
da gecə 2-6  şaxta, gündüz 2  şaxtadan 3 -dək isti 
olacaq. 

 9 Min əçe ir, Ye lax, yçay, da , 
rdəmir, İmi li, ca ədi, eylə an, Sa ira

ad, iləsu ar, Saatlı, ir an, acı a ul, Sal
yan, Neftçala rayonlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yer-
lərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı 
yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-7 , gündüz 15-
20  isti olacaq. 

 9 asallı  ardımlı  ri  ə əra  s-
ara ra ları da əsasən yağmursuz keçəcək. 

Lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şi-
mal-şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-7 , gündüz 13-17 , 
dağlarda gecə 1-3 , gündüz 7-11  isti olacaq. 

4 mart 2023-cü il, şənbə16

“Twitter”in  
alternativi – “Bluesky”

İlon Maskın gəlişi ilə “Twitter”i tərk 
edən Cek Dorsi 2022-ci ilin may ayından 
şəxsi sosial şəbəkəsi – “Bluesky” 
üzərində işləyir. “Twitter”-in alternativi 
sayılan bu platforma artıq istifadəyə 
verilib. Xəbəri “cnn.com” saytı verib.

“T itter”in sadələşdirilmiş versiya-
sı olan “Bluesky” ilk olaraq “iPhone” is-
tifadəçiləri üçün əlçatan olacaq. Proq-
ramı hər kəs yükləyə biləcək, ancaq 
hər kəs üzv ola bilməyəcək. Belə ki, 
yeni sosial şəbəkəyə qoşulmaq üçün 
istifadəçilər əvvəlcədən üzv olmuş 
şəxslərdən dəvət almalıdırlar.

Məlumata görə, “Bluesky” “T it-
ter”ə çox bənzəyir. “T itter”də olduğu 
kimi, istifadəçilər “Bluesky” platfor-
masında da qısa yazılar, o cümlədən 
fotoşəkillər əlavə edə biləcəklər. Bun-
dan əlavə, istifadəçilər bu proqramda 
da “axtarış”, “izləmə” və “Ana səhifə”-
də yazılarına baxmaq kimi “T itter”lə 
eynilik təşkil edən xüsusiyyətlərə sa-
hib olacaqlar.

Hazırda “Bluesky”in rəsmi say-
tında sosial şəbəkə haqqında geniş 
təfərrüatlar yoxdur. Yalnız istifadə-
çilərə dəvət kodu əldə etmək üçün 
gözləmə siyahılarına qoşulmağa 
icazə verilib. 

fsa ə  alq qə i“Xalq qəzeti”nin reklam və elan xidməti: 493-82-21
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Qadın oley olçular arasında 

Y ksək Li ada  tura yekun uru
lu  zər aycan Voley ol ederasi
yasının məlumatına rə,  turun ilk 
matçı zərreyl  ə Muro  koman
daları arasında a  tutu  ay rekə 
kimi da am edən matçın ilk issəsin
də zərreyl   esa ı ilə ali  

əli  
İkinci setdə toparlanan “Murov” 

25:23 hesabı ilə qalib gələrək ümumi 
hesabı bərabərləşdirib - 1:1. 3-cü set isə 
“Azərreyl”in xeyrinə sona çatıb - 25:18. 
Matçın dördüncü hissəsini “Murov” 
25:22 hesabı ilə aktivinə yazdırsa da, 
həlledici setdə “Azərreyl” daha səhvsiz 
oynayaraq (15:10) 3:2 hesabı ilə qalib 
gələrək görüşün hesabını rəsmiləşdirib 
və liderliyini bir qədər də möhkəmlən-
dirib.

Voleybol Mərkəzində təşkil olunan 

turun son qarşılaşması “Abşeron” və 
UNE  komandaları arasında olub. Bu 
görüşdə isə qalib 3 setdə müəyyən-
ləşib. Turnir cədvəlində üçüncü olan 
Famil Ağayevin komandası bu matçda 
25:21, 25:23, 25:10 hesabı ilə qalib 
gələrək aktivinə 3 xal yazdırıb və ikinci 
pilləyə yüksəlib.

Qeyd edək ki, X turdan sonra “Azər-
reyl” 25 xalla turnir cədvəlində lider-
liyini davam etdirir. “Abşeron”un 18, 
 “Murov”un 17 xalı var. Turnir cədvəlində 
sonuncu pillədə olan UNE -in isə xalı 
yoxdur.

a r lərlə rüş
zər aycan anoe ə arçəkmə 

ederasiyası   Mart ədən 
ər iyəsi ə İdman n  ilə əla ə

dar idman əftəsi çərçi əsində Sə
ail rayonu  saylı tam orta məktə
ində a irdlərlə r  keçiri  

Bu barədə AKAF-dan qəzetimizə 
verilən məlumatda bildirilib ki, görüş 
çərçivəsində məktəblilərə avarçəkmə 
idman növü üzrə “Ustad dərsləri” ke-
çilib. Görüşdə akademik avarçəkmə 
üzrə məşqçi Samir Məmmədov şagird-
lərə seminar keçib. Seminar zamanı 
avarçəkmə idman növünün tarixi və 
Azərbaycanda inkişaf etdirilən növləri 
haqqında məlumat verilib. 

Qeyd edək ki, Gənclər və İdman 
Nazirliyinin təşəbbüsü əsasında AKAF-
ın dəstəyi ilə keçirilən seminarın təşki-
lində məqsəd şagirdlərin idmana olan 
marağının artırılması, sağlam həyat 
tərzinin təbliğidir.

3  təş lata l n a r l b
zər aycan do ederasiya

sı  da a  idman tə kilatına 
lisenziya tə dim edi  in mət

uat xidmətindən aldı ımız məlu
mata rə, idman tə kilatlarının li
senziyala dırılması prosesi da am 
edir  in lisenziyala dırma zrə 
or anının ərarına əsasən,  idman 
tə kilatına  il m ddətinə m afi  
lisenziya erili  əmin idman tə ki
latları aydalara əsasən, tələ  edilən 
sənədlər paketini tam əkildə tə dim 
edi  ə aydalarda m əyyən edilən 
meyarlara uy un oldu ları m əyyən 
edili

Qeyd edək ki, A F-in İcraiyyə Ko-
mitəsinin 2022-ci ilin avqust ayında təs-
diq etdiyi “İdman təşkilatlarının lisenzi-
yalaşdırılması üzrə qaydalar”a uyğun 
olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən idman 
klubları, cəmiyyətləri və təşkilatlarının 
lisenziyalaşdırılması prosesinə start ve-
rib. İlkin mərhələdə 26 dekabr 2022-ci 
ildə 21 idman təşkilatına lisenziya ve-
rilib. Beləliklə, hazırda lisenziyalaşdırıl-
mış idman təşkilatının sayı 57-dir.

l i   alq qə i

İdman xəbərləri

Türkiyə: Zəlzələ zonasında  
tikinti bumu 

Türkiyənin təbii fəlakət 
zonalarında artıq 21 min 244 
yaşayış binasının tikintisinə 
start verilib. Bunu ətraf mühit 
və şəhərsalma naziri Murat 
Kurum bəyan edib. Məlumatı 
“Anadolu” verib. 

Nazirin sözlərinə görə, 
yaxın vaxtlarda ilk 244 yaşayış 
evinin bünövrəsi qoyulacaq və 
bununla da, Türkiyə tarixində 
ən genişmiqyaslı inşaat işləri 
başlanacaq. “Ümumiyyətlə, il 
ərzində 319 min binanın tikil-
məsi planlaşdırılır”, - deyə Ku-
rum bildirib. 

Nazir əlavə edib ki, binala-

rın tikintisi ilə yanaşı, zəlzələdə 
evini itirmiş vətəndaşlar üçün 
modul şəhərciklərin yaradılma-
sı üzrə də işlər aparılır: “Təkcə 
Adıyamanda 3 min modul sek-
siya qurulacaq. Onların bünöv-
rəsi qoyulub və 10–15 gündən 
sonra vətəndaşlar mərhələlər-
lə məskunlaşdırılacaq”. 

Ukrayna İranı məhkəməyə verir 
Dünən Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın Su-25 təyyarəsini və Mi-24 

helikopterini vurublar.  Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının verdiyi 
məlumata görə, ölkənin Silahlı Qüvvələri ruslara məxsus 7 pilotsuz uçuş 
aparatını da məhv edib. Məlumatı UNİAN verib. 

Ukrayna Silahlı Qüvvələri 
Ali Baş Komandanının müşa-
viri, general Viktor Nazarov isə 
bildirib ki, Rusiya ilə müharibə 
bir il də davam edə bilər. Onun 
fikrincə, müharibədə Ukray-
nanın tam qələbə qazanması 
üçün daha bir il lazımdır. Ge-
neral əmin olduğunu bildirib 

ki, müharibə rus qoşunlarının 
məğlubiyyəti ilə başa çatacaq.

Ukraynanın Baş naziri De-
nis Şmıqal isə “Əl-Ərəbiyyə”yə 
müsahibəsində deyib ki, ölkəsi 
İranı Beynəlxalq inayət Məh-
kəməsinə verəcək. ünki İra-
nın Rusiyaya verdiyi pilotsuz 
təyyarələrlə Ukraynanın enerji 
və mülki infrastrukturuna hü-
cum edilib: “Moskvaya dəstəyi 
dayandırması üçün Tehrana 
təzyiq etmək lazımdır. Biz İra-
nın bu cinayətlərdə iştirakının 
tanınmasına çalışacağıq”.

Məlumata görə, dünən Uk-
rayna hərbçilərinə Baxmutdan 
geri çəkilmək barədə əmr ve-
rilib. 

Çinin tələbi: ABŞ Tayvana  
silah satmasın!

Çin ABŞ-dan Tayvana silah satışını dayandırmağı tələb edib. Bu 
barədə Çin Xalq Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi 
Tan Kefey məlumat verib. Xəbəri “İzvestiya.ru” yayıb. 

Kefey bəyan edib: “ABŞ-ın 
hərəkətləri inin daxili işlərinə 
kobud müdaxilədir, “vahid in” 
prinsipini və ABŞ- XR birgə 
kommünikelərini ciddi şəkildə 
pozur”.

Onun sözlərinə görə, in 
bununla bağlı Vaşinqtona sərt 
narazılığını çatdırıb və ABŞ-ın 
Tayvana F-16 qırıcıları üçün 
sursatların və digər hərbi ava-
danlıqların satılması üzrə 600 
milyon dollarlıq mümkün söv-
dələşməni bəyənməsini tənqid 
edib. 

Nazirlik rəsmisi onu da 
bildirib ki, inin xalq-azad-

lıq ordusu düşməni tam gücü 
ilə qarşılamağa, Tayvanın 
müstəqilliyinə çalışan qüvvələ-
rin təxribatlarına cavab ver-
məyə, eləcə də ölkənin suve-
renliyini və ərazi bütövlüyünü 
qorumağa həmişə hazırdır. 

Borrel Rusiyanın G-20-dən 
getməsini istəmir 

Avropa İttifaqı Rusiyanın “Böyük İyirmilik”dən (G-20) çıxarılmasının 
əleyhinədir. Bunu Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti 
üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrel bildirib.  Xəbəri TASS verib. 

Məlumata görə, ozep 
Borrel Moskva ilə diplomatik 
münasibətlərdə, azacıq da 
olsa, irəliləyiş nəzərə çarpdı-
ğını qeyd edib. Ali nümayəndə 
bunu G-20 ölkələri xarici işlər 
nazirlərinin Dehlidə keçirilmiş 

iclasında müşahidə edib. Onun 
sözlərinə görə, Rusiya XİN 
rəhbəri Sergey Lavrov əvvəlki 
görüşdən fərqli olaraq, Qərb 
dövlətləri Rusiyanı tənqid edən 
zaman zalda qalıb və dözüm 
nümayiş etdirib. Amma keçən il 
Bali sammitində Rusiya tənqid 
olunarkən Lavrov yığıncağı 
tərk etmişdi.

Aİ diplomatiyası rəhbərinin 
fikrincə, bu, kiçik, amma vacib 
irəliləyişdir: “Biz danışmağa 
davam etməliyik, yaxud danış-
masaq, heç olmasa dinləməli-
yik”.
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Beynəlxalq həyat

Rusiyalı xilasedicilər Türkiyədə 
150 min dolları da “xilas” ediblər 

Rusiya KİV-i bu il fevralın 6-da Türkiyənin cənub-şərqində 
baş vermiş dəhşətli zəlzələ ilə əlaqədar bir çox sensasiyalı fakt 
və hadisələri işıqlandırmaqda davam edir. 

Qeyd edək ki, “XXI əsrin fəlakəti” adlandırılan zəlzələnin 
üstündən artıq bir aya yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, 
bu gözlənilməz hadisənin ağır fəsadları bütün dünyada acı 
təəssüf doğurur. 

 Yeri gəlmişkən, “RİA-Novosti” informasiya agentliyi bu 
günlərdə Türkiyədən qayıdan rusiyalı xilasedicilərin qardaş 
ölkədə apardıqları axtarış-xilasetmə əməliyyatları zamanı 
şahidləri olduqları bəzi fakt və hadisələri oxucuların diqqə-
tinə çatdırıb. Məlumatda bildirilir ki Rusiya Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin (FHN) Türkiyəyə köməyə getmiş xilasedicilər 
qrupu bu ölkədəki fəlakət bölgələrinin birində həyata keçir-
dikləri əməliyyat zamanı dağılmış binanın qalıqları altından 
150 min ABŞ dolları tapıblar. Rusiyalı xilasedicilər həmin 
vəsaiti dərhal yerli polis şöbəsinin əməkdaşlarına təhvil ve-
riblər. Bu barədə Türkiyə mətbuatı da yazıb. 

 “RİA-Novosti”nin müxbiri sonra qeyd edib ki, Türkiyədə 
dəhşətli zəlzələnini fəsadlarının aradan qaldırılması üçün 
dünyanın 80 ölkəsindən on mindən çox xilasedici iştirak 
edib. Rusiya FHN Türkiyəyə 190 nəfərdən ibarət xilaset-
mə, tibb və psixoloji təminat üzrə heyət göndərib. Axtarış-
xilas etmə əməliyyatlarında Rusyaya məxsus xeyli texnika 
və pilotsuz aviasiya sistemlərindən istifadə edilib. Rusiyalı 
xilasedicilər onlarla insanın həyatını xilas ediblər, çox say-
da cəsədləri dağıntılar altından çıxarıblar. Türkiyə rəsmiləri 
təmənnasız yardıma görə rusiyalı xilasedicilərə təşəkkür 
ediblər. 
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Hava proqnozu


