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əsisçi  Azərbaycan espublikası rezidentinin İşlər İdarəsi və qəzetin redaksiya heyəti1 1 -cu ildən çıxır

alqın qəzeti

Soyqırımı yaşantısı, ibrət salnaməsi və dövlətçilik ruhumuzun təntənəsi 

Prezident İlham Əliyev:
Bu gün biz Azərbaycan – Ermənistan sərhədi 
istiqamətində çox əlverişli mövqelərə 
sahib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü 
gücləndiririk, bu mövqelərdə qalacağıq. Əlbəttə 
ki, Laçın rayonunun təhlükəsizliyi ilə bağlı 
başqa addımlar da atılır, tədbirlər görülür və 
bu tədbirlər imkan verir ki, oraya qayıdacaq 
soydaşlarımız rahat, təhlükəsizlik şəraitində 
yaşasınlar.

İranın əsassız ittihamı 
qəbuledilməzdir

Milli tariximizin 
ən böyük azərbaycanlısı

Günün sözü

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

Soyqırımı Memorial Muzeyi: 
Erməni vəhşiliyinin müdhiş mənzərələri 

Azərbaycan çox 
güzəştə getdi – yetər!

Ruben Vardanyan “blokada” 
işbazlarının “paxır”ını açdı

Kral III Çarlzın Berlinə səfəri 

Hacı Qara doğrudanmı xəsis imiş?

Moskva görüşü “3+3” formatını 
“ölü nöqtə”dən tərpədəcəkmi?

Aİ-nin mülki 
missiyasının hərbi tonu 

Əvvəl sifariş edilmiş 
avtomobillərin gətirilməsinə 

icazə veriləcəkmi?

əhifə  

əhifə  10

Prezident İlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət 
Xidmətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin 
paytaxt Bakıda yeni inzibati binası 
istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyev yeni binanın 
açılışında iştirak edib.

Qeyd edək ki, son illərdə paytaxtda 
modern üslubda tikilən hündürmərtə-
bəli binalar sırasına daha biri əlavə olu-
nub. Ulu öndər  Heydər Əliyevin adını 
daşıyan prospektdə ucaldılan yeni bina  
da müasir memarlığı ilə diqqəti cəlb 
edir. 

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabba-
rov bina barədə dövlətimizin başçısına 
məlumat verdi. 

Bildirildi ki, bina modern və post-
modern üslubda layihələndirilib və 
mürəkkəb konstruktiv quruluşa ma-
likdir. Hündürlüyü 12  metr olan bina 

 mərtəbədən ibarətdir. Yükdaşıyan 
konstruksiyaları  ballıq zəlzələyə da-
vamlı olan binanın hər mərtəbəsi digər 
mərtəbəyə nisbətdə 2,  dərəcə dönür 
və nəticədə fasad müstəvisi 0 dərəcə-
lik burulma eff ekti yaradır.

Binanın daha bir diqqətçəkən cəhə-
ti  isə yuxarıdan baxanda kürsü mərtə-
bəsinin Azərbaycanın xəritəsi forma-
sında inşa edilməsi və şərq tərəfdən 
“Xəzər dənizi” dekorativ hovuzu ilə 
əhatə olunmasıdır. İşçi mərtəbələri 2 4 
otaqdan ibarət olan binada 7 əmək-
daşın fəaliyyəti üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Binada müxtəlif tədbirlərin 
keçirilməsi üçün hər cür şəraitə malik 

və müasir multimedia vasitələri ilə tə-
chiz olunmuş konfrans və iclas zalları, 
həmçinin müxtəlif təyinatlı iclas otaqla-
rı, yeməkxanalar var. Binadaxili mikro-
iqlimin təmin olunması, səmərəli enerji 
sərfiyyatının tənzimlənməsi, işıqlandır-
ma, yanğınsöndürmə və təhlükəsizlik 
sistemlərinin idarə edilməsi, fövqəladə 
hallar zamanı mühəndis-texniki sis-

temlərin tənzimlənməsi üçün İdarəet-
mə Mərkəzi qurulub. Göründüyü kimi, 
yeni binada tikintidə müasir çağırışların 
paytaxtımızın infrastrukturuna inteq-
rasiyası ilə yanaşı, işçi heyətin daha 
səmərəli çalışması üçün hər cür şərait 
yaradılıb.

ar  i ə i ə ə

31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Z.R.Mikayılovun Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları 
Agentliyinin sədri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 10 -cu maddəsinin -ci bəndini 

rəhbər tutaraq qərara alıram
Zaur Rauf oğlu Mikayılov Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri 

təyin edilsin.

Il am ƏLIYEV,
zərbaycan Res ublikasının rezidenti

Bakı ə əri,  mart c  il
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Roma Statutu Hayastanda siyasi uçurumu dərinləşdirir
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Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə deportasiya, 
təqib və soyqırıma məruz qoyulması faktları 

əsasında cinayət işi başlanıb
“Qərbi Azərbaycan İcması” İctimai Birliyi, Qaçqınların və Məcburi 

Köçkünlərin İşləri Üzrə Dövlət Komitəsi və Əsir və itkin düşmüş, girov 
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının müraciəti 
əsasında Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq 
idarəsində araşdırma aparılıb.

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Arxivində saxlanılan sənədlərə əsasən, 
XX əsrin əvvəlindən başlayaraq erməni 
əsilli şəxslərin rəhbərliyi ilə yaradılmış 
silahlı birləşmələr tərəfindən Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarında yaşayan 
azərbaycan əsilli şəxslərə qarşı sülh və 
insanlıq əleyhinə, şəxsiyyət əleyhinə 
cinayətlərin törədilməsinə yönəlmiş 
aktiv hərəkətlərin icrasına başlanılıb.

Belə ki, erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən 1 1 -ci ilin mart ayınadək 
İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında 
2, Eçmiədzin qəzasında 4, Novo-

Bəyazid qəzasında 7 və Sürməli 
qəzasında 7  – ümumilikdə 1  kənd 
dağıdılıb, həmin qəzalarda təqribən 1  
min nəfər azərbaycanlı soyqırıma və 
məcburi deportasiyaya məruz qoyulub.

Ba  r r rl n 
ət at i məti

əhifə  

əhifə  



31 mart 2023-cü il, cümə2 RƏSMİ

Baș prokuror yanında Elmi-Məsləhət 
Șurasının növbəti iclası keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin sədrliyi ilə müxtəlif dövlət orqanları 
nümayəndələrinin, eləcə də aparıcı ali təhsil müəssisələri, ixtisaslaşmış akademiya və elm ocaqlarını 
təmsil edən görkəmli hüquqşünasların iştirakı etdiyi Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının 
növbəti iclası keçirilib.

Baş Prokurorluqdan redaksiyamıza bildirilib ki, 
Elmi-Məsləhət Şurasının iclasını açan Baş prokuror 
Kamran Əliyev keçən dövr ərzində ölkə başçısı İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi ilə inamla irəliləyən ölkəmizin 
ictimai-siyasi həyatında baş vermiş əhəmiyyətli ha-
disələr, beynəlxalq müstəvidə görülən mühüm işlər, 
müstəqil dövlətimizin qurucusu və memarı ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin qeyd olun-
ması ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarında həyata 
keçirilən silsilə tədbirlər barədə məlumat verib.

Vurğulanıb ki, hüquqşünaslar tərəfindən ümum-
milli lider Heydər Əliyevin hüquq sistemimizdə miras 
qoyduğu zəngin irsinin elmi-praktiki tədqiqinə əhə-
miyyətli diqqət yetirilməlidir.

Bildirilib ki, müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə mübariz xalqımızın 44 günlük 
Vətən müharibəsində qazandığı Qələbədən sonra 
soydaşlarımızın tarixi Qərbi Azərbaycan bölgəmizə 
qayıdışı, eləcə də iki əsr boyu erməni milliyyətçiləri 
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş insan-
lıq, şəxsiyyət əleyhinə və digər cinayətlərə siyasi və 
hüquqi qiymətin verilməsi olduqca aktual məsələdir.

Daha sonra Baş Prokurorluğun Dövlət təhlükə-
sizliyi, fövqəladə hallar və sərhəd xidməti orqanla-
rının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliy-
yətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi 
Mahir Abbasov “Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımı-
za qarşı etnik təmizləmə – tarix və hüquq müstəvi-
sində”, Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsiz-
liyi Xidmətinin Heydər Əliyev adına Akademiyasının 

rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Elşad Nəsirov 
“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının 
toxunulmazlığı hüququnun mahiyyəti”, Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçi-
lik Akademiyasının Hüquq kafedrasının professoru, 
hüquq üzrə elmlər doktoru Namiq Əliyev “ATƏT-in 
Minsk qrupu və onun sülhməramlı missiyası haqqın-
da mif” mövzularında çıxış ediblər.

Çıxışlardan sonra Baş Prokurorluğun əməkdaş-
ları tərəfindən “Uzun müddət bağlı qalmış qəsdən 
adam öldürmə və ölümlə nəticələnən digər cinayət-
lər üzrə istintaq təcrübəsi”, “Vergiləri, işsizlikdən sı-
ğorta, icbari tibbi sığorta və ya məcburi dövlət sosial 
sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma cinayətinin 
istintaqı xüsusiyyətlərinə dair”, “ zərində zorakılıq 
əlamətləri olmayan naməlum insan meyitləri ilə bağlı 
araşdırma taktikası”, “Cinayət yolu ilə əldə olunmuş 
əmlakın leqallaşdırılması, bilə-bilə belə əmlakı əldə 
etmə, sahiblik və ya istifadə etmə, yaxud sərəncam 
vermə cinayətləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması 
metodları” adlı metodiki vəsaitlərin, rus dilində ha-
zırlanmış “Azərbaycan Respublikasında prokurorun 
hüquqi statusu” adlı kitabın, eləcə də “Prokurorluqda 
tətbiq edilən proqram və informasiya sistemlərinin 
təlimatları və istifadə qaydaları” adlı toplunun təqdi-
matları keçirilib.   

İclasın yekununda müxtəlif hüquqi məsələləri 
özündə ehtiva edən mövzular üzrə Şura üzvləri tərə-
findən geniş fikir mübadiləsi aparılıb.

“Xalq qəzeti”

Sahibə Qafarova Türkiyənin birinci 
xanımı Əminə Ərdoğanla görüșüb

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri çərçivəsində Türkiyə 
Respublikasının birinci xanımı Əminə Ərdoğanla görüşüb. Sahibə xanım söhbət zamanı  müasir 
dövrdə ətraf mühitin mühafizəsinin ən böyük qlobal çağırışlardan biri olduğunu deyib. O, Əminə 
xanımın 2017-ci ildə irəli sürdüyü “Sıfır tullantı” təşəbbüsünün 2022-ci ilin dekabrında BMT Baş 
Assambleyasının qətnaməsi şəklində qlobal səviyyədə dəstəkləndiyini vurğulayaraq, bunun dünya 
ekologiyasının qorunması və gələcək nəsillərə daha yaxşı şəkildə ötürülməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib və Azərbaycanın da həmin qətnamə layihəsinə dəstək verdiyini 
diqqətə çatdırıb. 

S.Qafarova Səmərqənd şəhərində keçirilən 
Türk Dövlətləri Təşkilatının IX Zirvə görüşü çər-
çivəsində Əminə Ərdoğanla  görüşdə Azərbay-
canın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın “ mumi evimiz olan dünya üçün sıfır 
tullantı üzrə qlobal öhdəliyə dair Bəyannamə”ni 
imzaladığını vurğulayıb.

Milli Məclisin Sədri  Türkiyədə  baş vermiş və 
çox sayda insanın həyatına son qoymuş dəhşətli 
zəlzələnin  nəticələrinin aradan qaldırılmasında 
da xalqımızın və dövlətimizin öz səylərini əsir-
gəmədiyini qeyd edib və Heydər Əliyev Fondu-
nun yardım kampaniyasında yaxından iştirak 
etdiyini  diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda,  Milli 
Məclisin də öz imkanları daxilində fəlakət zona-
sına humanitar yardım göndərdiyini deyib. Sədr 
Prezident  İlham Əliyevin öz dəstəyini nümayiş 
etdirmək üçün Türkiyəyə səfəri, Azərbaycan Pre-
zidentinin təşəbbüsü ilə martın 1 -da Ankarada 
Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçılarının 
“Fəlakət – Fövqəladə halların idarə edilməsi və 

humanitar yardım” mövzusunda Fövqəladə Zirvə 
görüşünün keçirildiyi vurğulanıb. 

Əminə Ərdoğan ölkələrimiz arasında dostluq 
və qardaşlıq  münasibətlərinin uğurla inkişaf etdi-
yini vurğulayıb.  O, ölkəsində baş vermiş zəlzələ 
ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinin və xalqının 
dəstəyini yüksək qiymətləndirib, göstərilən yar-
dımlara görə təşəkkürünü  bildirib.

O, “Sıfır tullantı” təşəbbüsü ilə bağlı Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatında keçirilən tədbirdə Azərbay-
canın yüksək səviyyədə təmsil olunduğunu təq-
dirəlayiq hesab edib və bu təşəbbüsün ətraf mü-
hitin qorunmasında, qlobal ekoloji problemlərin 
həllində əhəmiyyətindən danışıb. 

Türkiyə və Azərbaycan rəsmilərinin ikitərəfli 
və beynəlxalq səviyyədə görüşlərinin əlaqələrimi-
zin daha da güclənməsi baxımından önəmli oldu-
ğunu deyən Əminə  xanım Azərbaycan dövlətinə 
və xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıb.

Əliqi mət BƏDƏL , “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 

edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi 
tənzimləmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrəli 
və “Tikinti işlərinin dayandırılması Qaydası”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” 2015-ci il 22 may tarixli 533 nömrəli 
fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 10 -cu maddəsinin 2-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbayca-
nın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2021-ci il 1 may tarixli -VIQ nömrə-
li Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara 
alıram

. “Azərbaycan Respublikasının 
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi 
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2012-ci il 2  iyun tarixli 2-IVQ nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 
sentyabr tarixli  nömrəli Fərmanın-
da (Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunvericilik Toplusu, 2012,  , maddə 
47  2014,  10, maddə 11  201 , 
 , maddə 270,  , maddə 1, 
 , maddə 100  201 ,  , mad-

də 10 ,  11, maddə 1 24  2017,  
 1, maddə 40,  , maddə 2 ,  
 11, maddə 2012  201 ,  , mad-

də 417,  , maddə 10,  , maddə 
1 7 ,  11, maddə 22 ,  12 (I ki-
tab), maddə 2 1  201 ,  , maddə 
4 4,  , maddə 2 ,  10, maddə 
1 1  2020,  , maddə ,  , 
maddə 4,  7, maddə 1,  11, 
maddə 1 41  2021,  , maddə 1 , 

 12, maddə 1402  2022,  , maddə 
21 ,  7, maddə 7 2) aşağıdakı dəyi-
şikliklər edilsin:

1.1. 4. -cı, 4. -ci (hər iki halda) 
bəndlərə və 4.7-1.2-ci yarımbəndə 
“Agentliyinin” sözündən sonra “, Şuşa 
şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhəri Döv-
lət Qoruğu İdarəsinin” sözləri əlavə 
edilsin

1.2. 4.7-2-ci bənddə “ .1-ci və 
. -1-ci maddələrinin birinci cüm-

lələrində” sözləri “ . -1-ci maddəsi-
nin birinci cümləsində” sözləri ilə əvəz 
olunsun və həmin bəndə “Agentliyi,” sö-

zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisin-
də Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” 
sözləri əlavə edilsin

1. . aşağıdakı məzmunda 4.1 -1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“4.1 -1. həmin Məcəllənin .1-ci 
maddəsinin birinci cümləsində “qurum” 
dedikdə Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Reklam Agentliyi, “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət 
Tarix-Etnoqrafiya qoruqları ərazisində 
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo-
ruğu İdarəsi, Bakı şəhərində yerləşən 
Dənizkənarı Milli Parkın ərazisinə mü-
nasibətdə isə Dənizkənarı Bulvar İdarə-
si nəzərdə tutulur ”.

. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 201 -ci il 22 may tarixli  
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 201 , 

 , maddə  2017,  4, maddə 
47  201 ,  7 (I kitab), maddə 14 2, 
 11, maddə 2240  201 ,  , maddə 

2  2021,  1, maddə ) ilə təsdiq 
edilmiş “Tikinti işlərinin dayandırılma-
sı Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

2.1. 4.1-ci bənddə “Tikinti” sözü 
“Şuşa şəhərinin ərazisi istisna olmaqla, 
tikinti” sözləri ilə əvəz edilsin

2.2. aşağıdakı məzmunda 4.4-cü 
bənd əlavə edilsin:

“4.4. Şuşa şəhərinin ərazisində tikin-
ti işləri aparılarkən mədəni irs obyekt-
ləri aşkar edildikdə, aparılan iş dərhal 
dayandırılır və bu barədə Şuşa Şəhə-
ri Dövlət Qoruğu İdarəsinə məlumat 
verilir. Bu halda tikinti işlərinin davam 
etdirilməsi barədə qərar Şuşa Şəhəri 
Dövlət Qoruğu İdarəsi tərəfindən qəbul 
edilir.”.

İl am ƏLİ , 
 Azər a an Re li a n n 

rezi enti
Bakı ə əri,  mart c  il

Prezident İlham Əliyev Əmlak Məsələləri Dövlət 
Xidmətinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib

ə əli i ə i ə ə
Qeyd edək ki, Prezident İlham 

 Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
məqsədyönlü islahatlar çərçivəsin-
də əmlak məsələləri sahəsində də bir 
sıra irəliləyişlərə nail olunub. Belə ki, 
dövlət əmlakının idarə edilməsi, özəl-
ləşdirilməsi, daşınmaz əmlakın qeydiy-
yatı və kadastrı, torpaq idarəçiliyi və 
digər sahələrdə mühüm işlər görülüb. 
Vətəndaşlara və sahibkarlara göstə-
rilən dövlət xidmətlərində şəffaflığın 
artırılmasına, elektron xidmətlərin ge-
nişləndirilməsinə, vətəndaş məmnun-
luğunun yüksəldilməsinə xüsusi diqqət 
yetirilir. Bunun nəticəsidir ki, 2022-ci 
ildə vətəndaşlardan, sahibkarlardan, 
bələdiyyələrdən, dövlət qurumlarından 
Xidmətə 1 milyona yaxın elektron mü-
raciət daxil olub. 

      Xüsusi vurğulayaq ki, “Azərbaycan 
Respublikasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət 
Proqramı”nda əks etdirilən tədbirlər, o 
cümlədən, həmin ərazilərdə yerqurulu-
şu, torpaqların elektron kadastr uçotu, 
torpaq tədqiqatları, torpaqların idarə 
edilməsi və işğal nəticəsində dəymiş 
ziyanın müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı 
işlər davam etdirilir. Məsələn, işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə ötən il 0 min 
hektar sahədə yerquruluşu, 2  min 

hektarda çöl torpaq tədqiqatı, 0  min 
hektarda geobotaniki tədqiqat işləri gö-
rülüb. Həmçinin azad edilən ərazilərdə  
indiyədək 14,1 min daşınmaz əmlakın 
ilkin inventarlaşdırılması işləri tamamla-
nıb. Bu sahədə uğurlardan biri də işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdəki daşınmaz 
əmlak və infrastruktur obyektləri barədə 
toplanmış məlumatların etibarlı surətdə 

qorunmasının və səmərəli istifadəsi-
nin təmin edilməsi məqsədilə Qarabağ 
Rəqəmsal Geo-İnformasiya Sisteminin 
yaradılmasıdır. Bu günədək rəqəmsal-
laşdırılması mümkün olan 1 4 minə 
yaxın tikili və qurğudan təqribən 14  
mini təsbit olunub və həmin sistemə 
daxil edilib.

A ƏR A



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, “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin 

Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli və  
“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 fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədəniy-
yət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 1 may 
tarixli -VIQ nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar qərara alıram

1 .  “Azərbaycan Respublikası İnziba-
ti Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
201 -ci il 2  dekabr tarixli -VQ nöm-
rəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 201 -cı il 
1  fevral tarixli 7  nömrəli Fərmanında 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 201 ,  2 (II kitab), maddə 
2 ,  , maddə 4 0,  4, maddə 70, 

 , maddələr 102 , 10 ,  7, maddə 
1272,  , maddə 14 ,  10, mad-
dələr 1 14, 1  2017,  2, maddələr 
17 , 202,  , maddə 1,  4, mad-
dələr 0, 7,  , maddə 1101,  7, 
maddələr 1 14, 1 4 ,  , maddə 1 21,  

 , maddə 1 7,  10, maddələr 17 , 
17 ,  11, maddələr 200 , 2027,  12 
(I kitab), maddələr 22 0, 2 20  201 ,  1, 
maddə ,  2, maddələr 1 , 201,  , 
maddələr 41 , 42 , 44 , 44 ,  , mad-
dələr 14, 1 , 2 , ,  , maddələr 
122 , 12 4,  7 (I kitab), maddələr 14 , 
1477, 14 4, 1 04,  , maddələr 1 7 , 
1 7,  , maddə 1 40,  11, maddələr 
2244, 22 , 227 , 22 ,  12 (I kitab), 
maddələr 2 41, 2 , 2 7 , 2 10  201 , 

 1, maddələr 2, ,  , maddə 42 , 
 4, maddələr 02, 0,  , maddələr 

2 , 4 , 2,  , maddələr 10 , 
104 ,  , maddələr 1 , 1401,  11, 
maddə 1700  2020,  , maddələr 2 , 
240, 241,  , maddələr 40, 4,  , 
maddələr 1, 70 ,  7, maddələr , 

0, 4,  , maddələr 1027, 10 2,  
 , maddə 11 ,  11, maddə 1 , 
 12 (I kitab), maddə 14 4  2021,  1, 

maddə ,  4, maddə 17,  , mad-
də 444,   (I kitab), maddələr , 7 , 
  7, maddələr 724, 72 , 741,  10, 
maddə 1101,  12, maddələr 1407,142  
2022,  1, maddə 2 ,  2, maddə 111, 

 4, maddələr 1 , 2 ,  , maddə 
47 ,  , maddələr 7, 1, 7,  12, 
maddə 14 2  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 202 -cü il 12 yanvar tarixli 
1 4 nömrəli, 14 yanvar tarixli 1 7  nöm-
rəli, 1 yanvar tarixli 200  nömrəli, 1 fevral 
tarixli 2012 və 201  nömrəli, 4 fevral tarixli 
202  nömrəli,  mart tarixli 20  nömrəli, 
10 mart tarixli 20  nömrəli fərmanları) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 4.2 -cü bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
yerləşən mədəni sərvətlərə münasibətdə 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

1.2. 4. 4-cü bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

1. . 4. 1-ci bəndə “Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi” sözlərindən sonra “, Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” sözləri 
əlavə edilsin

1.4. .1 -cü bəndə “Agentliyi,” sö-

zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
yerləşən mədəni sərvətlərə münasibətdə 
törədildikdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin

1. . .14-cü bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
törədildikdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin

1. . . 2-ci bəndə “maddələrində” sö-
zündən sonra “(bu Fərmanın . 2- -cü 
bəndi nəzərə alınmaqla)” sözləri əlavə 
edilsin

1.7. aşağıdakı məzmunda . 2- -cü 
bənd əlavə edilsin:

“ . 2- . həmin Məcəllənin 2.0.2-
ci, 2.0.  – 2.0.10-cu, 4.0.2-ci, 

4.0. -cü, 4.0.  – 4.0.10-cu mad-
dələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar 
haqqında işlərə Şuşa şəhərinin ərazisində 
həmin işlər üzrə inzibati icraata başlamış 
Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyi və ya Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi baxır ”

1. . . 4-1-ci bəndə “ 2.0.2-ci” söz-
lərindən sonra “(bu Fərmanın . 2- -cü 
bəndi nəzərə alınmaqla)” sözləri əlavə 
edilsin  

1. . . 4-2-ci bəndə “ 4.0. -ci” sözlə-
rindən sonra “(bu Fərmanın . 2- -cü bən-
di nəzərə alınmaqla)” sözləri əlavə edilsin.

. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2017-ci il 2  fevral tarixli 12  
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,  

 2, maddə 200,  , maddə 110 , 
 , maddə 1 ,  11, maddə 1 4  

201 ,  2, maddə 1 ,  , maddələr 
41 , 41 , 42 ,  , maddələr 1 , 27, 

 7 (I kitab), maddə 14 1,  , mad-
də 1 ,  11, maddələr 2242, 22 ,  

 12 (I kitab), maddələr 2 , 2 7  201 ,  
 1, maddə 2,  2, maddə 21 ,  , 

maddə 42 ,  4, maddələr 20, 0, 
4 ,  , maddələr 1 , 2  2020,  
 , maddələr 2 , 240,  4, maddə 

404,  7, maddələr 4, ,  , mad-
də 1041,  , maddə 11  2021,    
(I kitab), maddə ,  7, maddələr 724, 
72 ,  12, maddələr 1407, 142  2022, 

 4, maddələr 1 , 2 ,  , maddə 
,  10, maddə 114 ,  11, maddələr 

12 7, 12 ,  12, maddə 1414  Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 
0 dekabr tarixli 1 2 və 1 4 nömrəli, 

202 -cü il 1 yanvar tarixli 200  nömrəli, 
1 fevral tarixli 201  nömrəli fərmanları) ilə 
təsdiq edilmiş “İnzibati xətalar haqqında 
işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli 
şəxslərin Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişik-
liklər edilsin:

2.1. 4.1-ci bəndə “Agentliyinin,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin,” 
sözləri əlavə edilsin

2.2. aşağıdakı məzmunda 21-ci hissə 
əlavə edilsin:

“21. Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarə-
si adından:

21.0. Məcəllənin 2 1.2-ci maddəsin-
də (Şuşa şəhəri ərazisində yerləşən mə-
dəni sərvətlərə münasibətdə törədildik-
də), 2 1. -cü və 2 1.4-cü maddələrində 
(Şuşa şəhərinin ərazisində törədildikdə), 

habelə iş üzrə icraat İdarənin vəzifəli 
şəxsləri tərəfindən başlanıldıqda Məcəl-
lənin 2.0.2-ci, 2.0.  – 2.0. 10-cu, 

4.0.2-ci, 4.0. -cü, 4.0.  – 
4.0.10-cu maddələrində (Şuşa şəhəri-

nin ərazisində) nəzərdə tutulmuş inzibati 
xətalar haqqında işlərə – İdarənin icraçı 
direktoru və onun müavinləri.”.

. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2017-ci il  may tarixli 1 1 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,  

 , maddə 7 ,  , maddə 1 0,  
 10, maddə 17 ,  12 (I kitab), mad-

dələr 2 14, 2 21  201 ,  1, maddə 
4,  2, maddələr 200, 21 ,  , mad-

dələr 41 , 4 0, 44 ,  , maddələr 1 , 
1 ,  , maddə 124 ,  , maddələr 

1 2 , 1 40,  11, maddələr 2274, 22 ,  
 12 (I kitab), maddələr 2 40, 2 7, 2 01  

201 ,  1, maddə 2,  2, maddə 21 , 
 , maddə 4 1,  4, maddə 20,  , 

maddələr 1 , 24, , ,  7, maddə 
1221,  , maddə 1 ,  10, maddələr 
1 1, 1 7,  11, maddələr 1700, 1710  
2020,  , maddə 2 2,  , maddələr 

, 4,  , maddələr 710, 714,  7, 
maddələr , 0,  , maddə 10 2,  

 11, maddə 1 4 ,  12 (I kitab), maddə 
14 4  2021,  1, maddə ,   (I ki-
tab), maddə ,  , maddə 21,  12, 
maddələr 1407, 142  2022,  4, mad-
dələr 0 , 0 , 2 , 2 ,  7, maddə 
72 ,  10, maddə 114 ,  11, maddələr 
12 1, 12 7, 12  Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 202 -cü il 14 yanvar 
tarixli 1 7  nömrəli, 1 yanvar tarixli 200  
nömrəli,  mart tarixli 20 1 nömrəli fər-
manları) ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) 
məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar 
haqqında işlər üzrə protokol tərtib etmək 
səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahı-
sı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

.1. 1-2-ci hissəyə “Agentliyinin,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin,” 
sözləri əlavə edilsin

.2. 1-2. -cü bəndin sonunda nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olun-
sun və aşağıdakı məzmunda 1-2.4-cü 
bənd əlavə edilsin:

“ 1-2.4. bu inzibati xətalar Şuşa şəhə-
rinin ərazisində törədildikdə Şuşa Şəhəri 
Dövlət Qoruğu İdarəsi adından – İdarənin 
icraçı direktoru və onun müavinləri.”

. . 0-1. .1-ci yarımbəndə “İçə-
rişəhər” sözündən əvvəl “Şuşa şəhərinin,” 
sözləri əlavə edilsin

.4. 0-1. . -cü yarımbəndin sonun-
da nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 
əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 
0-1. .4-cü yarımbənd əlavə edilsin:

“ 0-1. .4. Şuşa şəhərinin ərazisində 
törədilən inzibati xətalara münasibətdə 
inzibati xətanı aşkar etmiş Şuşa Şəhəri 
Dövlət Qoruğu İdarəsi adından – bu Siya-
hının 1-2.4-cü bəndində nəzərdə tutulan 
vəzifəli şəxslər.”.

İl am ƏLİ ,  
Azər a an Re li a n n 

rezi enti

Bakı ə əri,  mart c  il

 “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2021-ci il 22 iyun tarixli 

1375 nömrəli Fərmanında  dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bən-
dini rəhbər tutaraq qərara alıram

“Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarə-
sinin yaradılması haqqında” Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin 2021-ci 
il 22 iyun tarixli 1 7  nömrəli Fərma-
nında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2021,    
(I kitab), maddə 0,  12, maddə 
140  2022,  10, maddə 11 ) aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

1 .  . -ci bənddən “məhəllədaxili” 
sözü çıxarılsın.

. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 

“Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin 
Nizamnaməsi” üzrə:

2.1.  .1. -cü yarımbənddən “məhəl-
lədaxili” sözü çıxarılsın

2.2.  .1.1 -cü yarımbənddən “arxe-
oloji” sözü çıxarılsın

2. .  .1.14-cü yarımbənddə “qo-
runma” sözü “mühafizə” sözü ilə əvəz 
edilsin.

İl am ƏLİ ,  
Azər a an Re li a n n 

rezi enti

Bakı ə əri,  mart c  il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mədəniyyət haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə 

tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli Fərmanının 
ləğvi haqqında” 2014-cü il 14 may tarixli 162 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 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədə-
niyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 1 
may tarixli -VIQ nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram

. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1 -ci il 1  
aprel tarixli  nömrəli Fərmanının ləğ-
vi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il   14 may tarixli 
1 2 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2014,  , maddə 47  201 ,  , 
maddə 1 4  201 ,  4, maddə ,  

 , maddə 121  201 ,  , maddə 
21  Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 202 -cü il  mart tarixli 204  nömrəli 
Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.1-ci bənddən “(ikinci halda)” 
sözləri çıxarılsın

1.2. 1. -ci, 1.7-ci, 1. -ci, 1.10-cu və 
1.11-ci bəndlərə “Agentliyi,” sözündən 
sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” sözləri 
əlavə edilsin

1. . 1. -cı bəndə “Agentliyi” sözündən 
sonra “, Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” sözləri 
əlavə edilsin  

1.4. 1.12-ci bənd aşağıdakı redaksi-
yada verilsin:

“1.12. həmin Qanunun 22. -ci mad-
dəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azər-
baycan Respublikasının Mədəniyyət Na-
zirliyi, tabeliyindəki dövlət qoruqlarının 
ərazilərində Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi, Şuşa şəhərinin 
ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-
lıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya 
qoruqlarının ərazisində “İçərişəhər” Döv-
lət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, digər 
dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri Azər-
baycan Respublikasının hüdudlarından 
kənarda folklor nümunələrindən kommer-

siya məqsədilə istifadə etdikdə isə Azər-
baycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi nəzərdə tutulur ”

1. . 1.12-1-ci bənd ləğv edilsin.
. “Azərbaycan Respublikası Mə-

dəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 201 -ci il  iyun tarixli 
11  nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
201 ,  , maddə 120 ,  10, maddə 
2002  201 ,  , maddələr 22, 2 ,  
10, maddə 1 ,  12, maddə 1 2  
2020,  7, maddə 2  2022,  , mad-
də 10 0,  11, maddə 12  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 202 -cü il  
mart tarixli 20 1 nömrəli Fərmanı) aşağı-
dakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə” üzrə:

2.1.1. 2.0.4-cü, .1. -cı, .1.14-cü və 
.1.4 -ci yarımbəndlərə, .2-ci və 4.2-ci 

bəndlərə “Azərbaycan Respublikası” söz-
lərindən əvvəl “Şuşa şəhərinin ərazisi,” 
sözləri əlavə edilsin

2.1.2. .2.1 -cı yarımbənddən “(Azər-
baycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyindəki dövlət qoruqları-
nın, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 
istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunma-
sı, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti 
haqqında Əsasnamə” üzrə:

2.2.1. 1.1-ci bəndə “Azərbaycan Res-
publikası” sözlərindən əvvəl “Şuşa şəhəri-
nin ərazisi,” sözləri əlavə edilsin

2.2.2. .0. 7-ci yarımbənddən “(Azər-
baycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyindəki dövlət qoruqları-
nın, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 
istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın.

İl am ƏLİ ,  
Azər a an Re li a n n 

rezi enti

Bakı ə əri,  mart c  il

Su ehtiyatları, su təsərrüfatı və meliorasiya 
sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, su ehtiyatları, su təsərrü-
fatı və meliorasiya sahələrində idarəet-
məni təkmilləşdirmək, su ehtiyatlarından 
səmərəli istifadə etmək, torpaqların me-
liorasiyası və irriqasiyası işlərinin təşkilini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə qərara alıram

1 .  Azərbaycan Respublikası Fövqəla-
də Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyatları Dövlət 
Agentliyinin əsasında  Azərbaycan Dövlət 
Su Ehtiyatları Agentliyi  (bundan sonra  – 
Agentlik) yaradılsın. 

2 .   “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
və Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-
rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti əmlakları 
ilə birlikdə Agentliyin tabeliyinə verilsin.

. Müəyyən edilsin ki, Agentlik Azər-
baycan Respublikasında suyun mənbə-
dən götürülməsi, emalı, nəqli və təchizatı 
sahəsində fəaliyyətin təşkilini təmin edən, 
dövlət mülkiyyətində olan meliorasiya və 
irriqasiya sistemlərinin, içməli su təchiza-
tı, yağış və tullantı sularının emalı və axı-
dılması sistemlərinin istismarını, eləcə də 
bu sahədə xidmətlər göstərilməsini təşkil 
edən, balansında olan su təsərrüfatı ob-
yektlərinin texniki vəziyyətinə müntəzəm 
nəzarəti həyata keçirən, Azərbaycan 
Respublikasında yerüstü, yeraltı su ehti-
yatlarının, su və su təsərrüfatı obyektlə-
rinin, hidrotexniki qurğuların, su təchizatı 
sistemlərinin monitorinqini aparan, bu 
sahələrdə vahid dövlət siyasətini və tən-
zimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanıdır.

. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti:

4.1. beş ay müddətində:
4.1.1. Agentliyin əsasnaməsinin və 

strukturunun layihələrini, habelə işçilə-
rinin say həddi barədə təkliflərini bey-
nəlxalq məsləhətçi şirkəti cəlb etməklə 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin

4.1.2. Agentliyin yaradılması ilə əlaqə-
dar normativ hüquqi aktların təkmilləşdiril-
məsi ilə bağlı təkliflərini Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etsin

4.2.  bir ay müddətində:
4.2.1. Azərbaycan Respublikası 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Su Ehtiyat-
ları Dövlət Agentliyinin balansında olan 
dövlət əmlakının Agentliyin balansına ve-
rilməsini təmin etsin

4.2.2.  bu Fərmanın 4.1.1-ci yarımbən-
dində nəzərdə tutulan işlərin maliyyələş-
dirilməsinin təmin edilməsi, habelə Agent-
liyin maddi-texniki təminatı məsələlərinin 
həlli üçün tədbirlər görüb Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə məlumat 
versin

4. . bu Fərmandan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin. 

. Agentliyin əsasnaməsi və strukturu 
təsdiq edilənədək, bu Fərmanın 2-ci his-
səsində nəzərdə tutulan qurumlar öz fəa-
liyyətlərini  davam etdirsinlər. 

İl am ƏLİ ,  
Azər a an Re li a n n 

rezi enti

Bakı ə əri,  mart c  il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il  
16 aprel tarixli 698 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” 2014-cü il 14 may tarixli 162 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 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədəniy-
yət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 1 may 
tarixli -VIQ nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar qərara alıram

. “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı 
əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1 -ci il 1  
aprel tarixli  nömrəli Fərmanının ləğ-
vi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il  14 may tarixli 
1 2 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2014,  , maddə 47  201 ,  , 
maddə 1 4  201 ,  4, maddə ,  

 , maddə 121  201 ,  , maddə 
21  Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 202 -cü il  mart tarixli 204  nömrəli 
Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.1-ci bənddən “(ikinci halda)” 
sözləri çıxarılsın

1.2. 1. -ci, 1.7-ci, 1. -ci, 1.10-cu və 
1.11-ci bəndlərə “Agentliyi,” sözündən 
sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” sözləri 
əlavə edilsin

1. . 1. -cı bəndə “Agentliyi” sözündən 
sonra “, Şuşa şəhərinin ərazisində Şuşa 
Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” sözləri 

əlavə edilsin  
1.4. 1.12-ci bənd aşağıdakı redaksiya-

da verilsin:
“1.12. həmin Qanunun 22. -ci mad-

dəsində “orqan (qurum)” dedikdə Azər-
baycan Respublikasının Mədəniyyət Na-
zirliyi, tabeliyindəki dövlət qoruqlarının 
ərazilərində Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Turizm Agentliyi, Şuşa şəhərinin 
ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-
lıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya 
qoruqlarının ərazisində “İçərişəhər” Döv-
lət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi, digər 
dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri Azər-
baycan Respublikasının hüdudlarından 
kənarda folklor nümunələrindən kommer-
siya məqsədilə istifadə etdikdə isə Azər-
baycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi nəzərdə tutulur ”

1. . 1.12-1-ci bənd ləğv edilsin.
2 .  “Azərbaycan Respublikası Mə-

dəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 201 -ci il  iyun tarixli 
11  nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
201 ,  , maddə 120 ,  10, maddə 
2002  201 ,  , maddələr 22, 2 ,  

 10, maddə 1 ,  12, maddə 1 2  
2020,  7, maddə 2  2022,  , mad-
də 10 0,  11, maddə 12  Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 202 -cü il  
mart tarixli 20 1 nömrəli Fərmanı) aşağı-

dakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə” üzrə:

2.1.1. 2.0.4-cü, .1. -cı, .1.14-cü və 
.1.4 -ci yarımbəndlərə, .2-ci və 4.2-ci 

bəndlərə “Azərbaycan Respublikası” söz-
lərindən əvvəl “Şuşa şəhərinin ərazisi,” 
sözləri əlavə edilsin

2.1.2. .2.1 -cı yarımbənddən “(Azər-
baycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyindəki dövlət qoruqları-
nın, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 
istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın

2.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunma-
sı, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti 
haqqında Əsasnamə” üzrə:

2.2.1. 1.1-ci bəndə “Azərbaycan Res-
publikası” sözlərindən əvvəl “Şuşa şəhəri-
nin ərazisi,” sözləri əlavə edilsin

2.2.2. .0. 7-ci yarımbənddən “(Azər-
baycan Respublikası Dövlət Turizm 
Agentliyinin tabeliyindəki dövlət qoruqları-
nın, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və 
“Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqları 
istisna olmaqla)” sözləri çıxarılsın.

İl am ƏLİ ,  
Azər a an Re li a n n 

rezi enti

Bakı ə əri,  mart c  il

331 mart 2023-cü il, cümə
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası

Q Ə R A R 
        Bakı ə əri,  mart c  il

Azər a an Re li a n n Na-
zirlər a ineti, Azər a an əm-
arlar İtti aqlar  n e era i a  ə 

Azər a an Re li a  a i ar-
lar İ ə t rənlər  ə ilatlar n n 

illi n e era i a  ara n a 
i illər n Ba  lle ti  azi-

in a lan lma  aqq n a
Azərbaycan Respublikasının Nazir-

lər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İtti-
faqları Konfederasiyası və Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürən-
lər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası 
qərara alırlar

Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsinin -cı maddəsinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həm-
karlar İttifaqları Konfederasiyası və 
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Kon-
federasiyası arasında 202 -202 -ci il-
lər üçün Baş Kollektiv Saziş bağlanılsın 
(əlavə olunur).

Əli ƏSƏ OV, zərbaycan 
 Res ublikasının Ba  naziri  

Səttar M B L YEV,  
zərbaycan əmkarlar Ittifaqları 

K nfederasiyasının sədri  
Məmməd MUS YEV,  

zərbaycan Res ublikası 
Sa ibkarlar  I əg t rənlər  

 Tə kilatlarının Milli 
 K nfederasiyasının rezidenti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Yol hərəkəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 

1998-ci il 22 noyabr tarixli 24 nömrəli, “Avtomobil yolları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” 2000-ci il 10 mart tarixli 299 nömrəli və “Avtomobil 
nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli 

fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədə-
niyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 1 
may tarixli -VIQ nömrəli Qanununun 
icrası ilə əlaqədar qərara alıram

. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 1 -ci il 22 noyabr tarixli 24 
nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 1 , 

 11, maddə  2001,  7, maddə 4  
200 ,  10, maddələr 4 , 71  2004,  

 , maddə 17,  12, maddə 100  
200 ,  , maddə 74  200 ,  , mad-
də 71  200 ,  4, maddə 22 ,  , 
maddə 0  2010,  7, maddə 0  2011, 

 , maddə 10  2012,  , maddə 42 ,  
 11, maddə 107  2014,  , maddə 

104  201 ,        2, maddələr 110, 140, 
 , maddə 707,  10, maddə 111  

201 ,  , maddə 4 ,  4, maddələr 
2, ,  , maddə 10 2,  11, maddə 

1  2017,  , maddə 7 ,  , mad-
də 1 21  201 ,  2, maddələr 1 , 1 7, 

 4, maddə 77,        , maddə 1241, 
 7 (I kitab), maddələr 14 , 14  201 , 
 1, maddə ,  , maddə 420,  7, 

maddə 122 ,  , maddələr 1402, 140  
2020,  , maddə 1,  7, maddə  
2021,  4, maddə 1  2022,  , maddə 

0  Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 202 -cü il 1 fevral tarixli 201  nömrəli 
və  mart tarixli   20 7 nömrəli fərmanları) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2. -cü bənddə “və Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi” sözləri “, Bakı Nəqliyyat Agentli-
yi və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” 
sözləri ilə əvəz edilsin  

1.2. 2.4-cü bənddə “və Bakı Nəqliy-
yat Agentliyinin” sözləri “, Bakı Nəqliyyat 
Agentliyinin və Şuşa Şəhəri Dövlət Qoru-
ğu İdarəsinin” sözləri ilə əvəz edilsin

1. . 2.12-1-ci bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

1.4.  2.2 -ci bənddən “isə” sözü çıxa-
rılsın və həmin bəndə “Agentliyi” sözün-
dən sonra “, Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi” söz-
ləri əlavə edilsin.

. “Avtomobil yolları haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun tətbiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2000-ci il 10 mart 

tarixli      2  nömrəli Fərmanına (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2000,  , maddə 1  2004, 

 12, maddə 100  200 ,  10, maddə 
7 4  2014,  1, maddə 21,  10, mad-
də 11 4  201 ,  , maddə 10  2017, 

 12 (I kitab), maddə 22 7  201 ,  , 
maddə 1707  201 ,  11, maddə 1717  
2021,  , maddə 44 ) aşağıdakı məz-
munda 2.1 -1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.1 -1. həmin Qanunun 1-ci mad-
dəsinin iyirminci abzasında (balansına 
verilmiş avtomobil yollarına münasibət-
də), -ci maddəsinin altıncı hissəsində, 
10-1-ci maddəsinin ikinci hissəsində 
(balansına verilmiş avtomobil yollarına 
münasibətdə), 1 -cü maddəsinin altıncı 
hissəsinin birinci cümləsində və on birinci 
hissəsində (balansına verilmiş avtomobil 
yollarına münasibətdə), 1 -cı maddəsinin 
birinci hissəsində, 21-ci maddəsinin üçün-
cü hissəsində, 22-ci maddəsinin ikinci və 
dördüncü hissələrində, 40-cı maddəsinin 
ikinci hissəsində “qurum” dedikdə Şuşa 
şəhərinin ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsi nəzərdə tutulur ”.

. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 200 -ci il 4 iyul 
tarixli 7 2 nömrəli Fərmanında (Azərbay-
can Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 200 ,  7, maddə 10  200 ,  10, 
maddə 77  201 ,  4, maddə 1,  , 
maddə 10 4,  11, maddə 1 40  2017, 

 , maddə 10  201 ,  12 (I kitab), 
maddə 2 00  201 ,  , maddə ,  

 , maddə 140  2020,  , maddə 
44  2021,  1, maddə 17,   (I kitab), 

maddə  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 202 -cü il  mart tarixli 2047 
nömrəli Fərmanı) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

.1.  2.2-1-ci bəndə “Nazirliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

.2. 2.2-2-ci bəndə “Nazirliyi,” sözün-
dən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
müntəzəm şəhərdaxili sərnişindaşımaya 
münasibətdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin.

İl am ƏLİ , 
 Azər a an Re li a n n 

rezi enti
Bakı ə əri,  mart c  il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli 
istifadə olunması tədbirləri haqqında” 1997-ci il 6 sentyabr tarixli 629 nömrəli, “Dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə 
bağlı əlavə tədbirlər barədə” 2000-ci il 23 dekabr tarixli 432 nömrəli, “Daşınar əmlakın 

rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2007-ci il 11 aprel tarixli 564 nömrəli, “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin 
müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2010-cu il 

22 iyun tarixli 284 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
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yasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədəniy-
yət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 1 may 
tarixli -VIQ nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar qərara alıram

. “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakın-
dan səmərəli istifadə olunması tədbirlə-
ri haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1 7-ci il  sentyabr tarixli 
2  nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
1 7,  , maddə 2  1 ,  , mad-
də 4  2001,  10, maddə 40  2002, 
  12, maddə 72  200 ,  7, maddə 

0  2010,  7, maddə 10  2014,  11, 
maddə 1417  201 ,  , maddə 1000  
201 ,  , maddə 11  201 ,  , 
maddə 2  2021,  1, maddə  2022, 

 12, maddə 14 1) 1-ci hissəsinin birinci 
abzasında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. birinci cümləyə “qeyri-yaşayış 
sahələri” sözlərindən sonra “, Şuşa şəhə-
rinin ərazisində yerləşən dövlət mülkiyyə-
tində olan tarix və mədəniyyət abidələri və 
ya onların hissələri” sözləri əlavə edilsin

1.2. ikinci cümləyə “arxeoloji abidələr” 
sözlərindən sonra “, habelə Şuşa şəhəri-
nin ərazisində yerləşən tarix və mədəniy-
yət abidələri və ya onların hissələri” sözlə-
ri əlavə edilsin

1. . aşağıdakı məzmunda üçüncü 
cümlə əlavə edilsin:

“Dünya əhəmiyyətli tarix və mədə-
niyyət abidələri istisna olmaqla, Şuşa 
şəhərinin ərazisində yerləşən dövlət mül-
kiyyətində olan digər tarix və mədəniy-
yət abidələri və ya onların hissələri Şuşa 
şəhərinin Baş planına uyğun olaraq Şuşa 

Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi tərəfindən 
icarəyə (istifadəyə) verilir.”.

. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2000-ci il 2  dekabr tarixli 4 2 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2000,  

 12, maddə 44  2001,  7, maddə 
470,  10, maddə 40  2002,  12, 
maddə 72  200 ,  , maddə 47 ,  

 10, maddələr ,  2004,  , 
maddə 7  200 ,  , maddə 400  
200 ,  7, maddə 0  2007,  , mad-
də 4 2,  , maddə ,  11, mad-
də 10 7  200 ,  7, maddə 1  200 ,  

 , maddə 1 ,  12, maddə 0  
2010,  , maddə 4 ,  7, maddə 10  
201 ,  10, maddə 114  2014,  , 
maddə 477  201 ,  , maddə  201 ,  

 , maddə 1 4  201 ,  , maddə 41 ,  
 , maddə 2 ,  , maddə 10  2021, 
 1, maddə 41  2022,  , maddə 4 , 
 12, maddə 144  Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 202 -cü il 21 yanvar 
tarixli 1 7 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq 
edilmiş “İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsi haqqında Əsasnamə”nin 
4-cü hissəsinin birinci cümləsinə “Agent-
liyinin” sözündən sonra “, Şuşa şəhərinin 
ərazisində olduqda, Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsinin” sözləri əlavə edilsin.

. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2007-ci il 11 aprel tarixli 4 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2007,  4, mad-
də 2  200 ,  , maddə 4 ,  11, 
maddələr , 0  201 ,  , maddə 

 2014,  10, maddə 117  201 , 
 2 (II kitab), maddə 24 ,  , maddə 

4 7,  , maddə 1 7  2017,  , mad-
də 1 21  201 ,  2, maddə 20 ,  , 

maddə 1 40  2020,  , maddə 1140  
2021,  1, maddə  2022,  , maddə 
4 ,  , maddə 4  Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 202 -cü il 1 fevral 
tarixli 201  nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq 
edilmiş Əlavə 2 – “Daşınar əmlakın rəs-
mi reyestrlərində qeydiyyata alınan əmlak 
növlərinin və onların qeydiyyatını aparan 
inzibati orqanların Siyahısı”nın 1 -cı his-
səsinin “Daşınar əmlakın rəsmi reyestrlə-
rini aparan inzibati orqanların adları” sütu-
nuna birinci halda “İçərişəhər” sözündən 
əvvəl “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi 
(Şuşa şəhərinin ərazisinə münasibətdə),” 
sözləri əlavə edilsin.

. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2010-cu il 22 iyun tarixli 2 4 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2010,  

 , maddə 4  2014,  11, maddə 
142  201 ,  , maddə 1007  201 ,  2 
(II kitab), maddə 2  201 ,  , maddə 
2  2021,  1, maddə  Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 202 -cü il 21 
yanvar tarixli 1 2 nömrəli Fərmanı) ilə 
təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı 
obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə 
verilməsi Qaydaları”nın 1.1-ci bəndinə 
“qeyri-yaşayış sahələri” sözlərindən sonra 
“, habelə Şuşa şəhərinin ərazisində yer-
ləşən dövlət mülkiyyətində olan tarix və 
mədəniyyət abidələri və ya onların his-
sələri” sözləri əlavə edilsin.

İl am ƏLİ , 
 Azər a an Re li a n n 

rezi enti
Bakı ə əri,  mart c  il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin yaradılması 
haqqında” 2014-cü il 15 may tarixli 167 nömrəli, “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2015-ci il 15 may tarixli  1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci 
il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli, 

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyinin fəaliyyətinin təşkili haqqında”  
2017-ci il 31 iyul tarixli 1566 nömrəli, “Açıq məkanda reklam fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra 

məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” 2017-ci il 19 dekabr tarixli 1743 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, “Xüsusi rabitə ilə bağlı bəzi məsələlər 
haqqında” 2019-cu il     11 aprel tarixli 622 nömrəli və “Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında 

daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxarış”ın məzmunu”nun təsdiq edilməsi və 
“Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən Çıxarış”ın 

və “Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü”nün təsvirlərinin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il    17 iyun tarixli 553 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi 

haqqında” 2020-ci il 18 avqust tarixli 1142 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
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yasının 10 -cu maddəsinin 2-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycanın mədəniy-
yət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 2021-ci il 1 may 
tarixli -VIQ nömrəli Qanununun icrası 
ilə əlaqədar qərara alıram  

. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2014-cü il 1  may tarixli 1 7 nömrəli 
Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2014,  , mad-
də 4 0) ilə təsdiq edilmiş “Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzinin Nizamnamə-
si”nin 2.2. -cı yarımbəndinə “Qanununa” 
sözündən sonra “, Şuşa şəhərinin əra-
zisində həmçinin “Azərbaycanın mədə-
niyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa” 
sözləri əlavə edilsin.

. “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 201 -ci il 1  may tarixli    
12 1-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Reklam haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
1 7-ci il 24 noyabr tarixli 44 nömrəli 
Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 201 -ci il 14 
iyul tarixli 4 nömrəli Fərmanının (Azər-
baycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 201 ,  7, maddə 22  201 ,  

 , maddə 1 4,  11, maddə 1 21,  
 12, maddə 20 2  2017,  , maddə 
4,  7, maddə 1 7 ,  12 (I kitab), 

maddə 22  201 ,  11, maddə 22  
201 ,  , maddə 4 ,  4, maddə 11  
2020,  7, maddə 1  2021,  12, 
maddə 142 ) 2.4-cü bəndinə “Agentliyi,” 
sözündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisinə 
münasibətdə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin.

. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2017-ci il 1 iyul tarixli 1  
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,  

 7, maddə 1 7 ,  12 (I kitab), mad-
də 2 0  201 ,  11, maddə 22  201 , 

 10, maddə 1  2021,  12, maddə 
1404) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Reklam Agentliyinin 
Nizamnaməsi”nin 1.1-ci bəndinə “İçə-

rişəhər” sözündən əvvəl “Şuşa şəhərinin,” 
sözləri əlavə edilsin.

. “Açıq məkanda reklam fəaliyyəti ilə 
bağlı bir sıra məsələlərin tənzimlənmə-
si haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 1  dekabr tarixli      
174  nömrəli Fərmanında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017,  12 (I kitab), maddə 2 11  201 , 

 11, maddə 22  201 ,  10, maddə 
1  2021,  12, maddə 1404) aşağıda-
kı dəyişikliklər edilsin:

4.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə 
icazə verilməsi və bu sahədə nəzarətin 
həyata keçirilməsi Qaydası” üzrə:

4.1.1. 1.2-ci bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

4.1.2. 1. -cı bəndə “qanunverici-
lik aktlarının” sözlərindən sonra “, Şuşa 
şəhərinin ərazisində həmçinin “Azərbay-
canın mədəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun” sözləri əlavə edilsin

4.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Açıq məkanda reklam yayımına görə 
ödənilən haqqın məbləği” üzrə:

4.2.1. 1. -cü bəndə “(bundan sonra – 
Agentlik),” sözlərindən sonra “Şuşa şəhə-
rinin ərazisində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoru-
ğu İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin

4.2.2. 4.4-cü bəndə “Agentliyin,” sö-
zündən sonra “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoru-
ğu İdarəsinin,” sözləri əlavə edilsin

4. . həmin Fərmanla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Şəhər-
salma və Tikinti Məcəlləsində tikintisinə 
icazə tələb olunmayan reklam qurğuları-
nın quraşdırılması və sökülməsi Qaydası” 
üzrə:

4. .1. 1. -cü bəndə “Agentliyi,” sö-
zündən sonra “Şuşa şəhərinin ərazisində 
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi,” söz-
ləri əlavə edilsin

4. .2. 2.1-ci bənddə “həmçinin digər 
qanunvericilik aktlarına” sözləri “digər 
qanunvericilik aktlarına, Şuşa şəhərinin 
ərazisində həmçinin “Azərbaycanın mə-
dəniyyət paytaxtı - Şuşa şəhəri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

. “Psixoloji yardım haqqında” Azər-
baycan Respublikasının 201 -ci il 7 de-
kabr tarixli 1 -VQ nömrəli Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 201 -cu il 21 yanvar tarix-
li 4 2 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
201 ,  1, maddə 72  2020,  , mad-
də 242  2021,   (I kitab), maddə 7  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
202 -cü il  mart tarixli 20 2 nömrəli Fər-
manı) .12-ci bəndinə “Agentliyi,” sözün-
dən sonra “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsi,” sözləri əlavə edilsin.

. Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 201 -cu il 11 aprel tarixli 22 
nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 201 ,  

 4, maddə 22  2020,  1, maddə 12, 
 4, maddə 424,  , maddə 70  2021, 
 2, maddə 11 ,  , maddə 4 2,   

(I kitab), maddə 74  2022,  2, maddə 
11 ,  4, maddə 0 ,  , maddə 4 ,  

 12, maddə 14 ) ilə təsdiq edilmiş 
Əlavə 1 – “Hökumət rabitəsi ilə təmin olu-
nan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın 2 . 1-ci 
bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli ver-
gül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı 
məzmunda 2 . 2-ci bənd əlavə edilsin:

“2 . 2. Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu 
İdarəsinin icraçı direktoru.”.

. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2020-ci il 1  avqust tarixli 1142 nöm-
rəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2020,  , 
maddə 104 ) ilə təsdiq edilmiş “Hüquqla-
rın dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz 
əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxa-
rış”ın məzmunu”na aşağıdakı məzmunda 
2.1. -1-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“2.1. -1. daşınmaz əmlakın dünya, 
ölkə və yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniy-
yət abidəsi olub-olmaması barədə qeyd ”.

İl am ƏLİ , 
 Azər a an Re li a n n 

rezi enti
Bakı ə əri,  mart c  il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
     Bakı ə əri,  mart c  il

İ ti mar l nan mini  a t m -
illərinin Azər a an Re li a -

n n mr  ərazi inə ətirilmə inin 
mə la r lma  aqq n a

“Azərbaycan Respublikası Gömrük 
Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublika-
sı Prezidentinin 2011-ci il 1  sentyabr 
tarixli 4  nömrəli Fərmanının 2 . -ci 
bəndinə əsasən, insanların həyat və 
sağlamlığının və ətraf mühitin qorun-
ması, avtonəqliyyat vasitələrindən at-
mosfer havasına atılan zərərli maddələ-
rin miqdarının azaldılması və ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər 
Kabineti qərara alır

. Zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 
10 ildən çox olan minik avtomobillərinin 
(raritet minik avtomobilləri və gömrük 
ərazisinə müvəqqəti gətirilən minik av-
tomobilləri istisna olmaqla) Azərbaycan 
Respublikası ərazisinə gətirilməsi məh-
dudlaşdırılsın.

. Bu Qərar dərc edildiyi gündən 0 
(otuz) gün sonra qüvvəyə minir.

 Əli ƏSƏ OV,  
zərbaycan Res ublikasının  

Ba  naziri

e  ərara e ilmi  əla ələrin tam mətni ilə n az ə 
alqqazeti az a tlar n a tan  la ilər iniz



Milli tariximizin  
ən böyük azərbaycanlısı

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti ilə “Xalq qəzeti”nin birgə 
konfransında ulu öndər Heydər Əliyev məhz belə xatırlandı
Zamanında “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası 

azərbaycançılıqdır!” şüarını irəli sürmüş ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilimiz, 
milli-mənəvi dəyərlərimiz və mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı fikirləri 
dövlətçilik konsepsiyasının əsas tərkib hissələri olub. Bu dəyərlər hüquqi 
baxımdan rəsmiləşib və ictimai şüurda özünə möhkəm yer tutub. 

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti ilə 
“Xalq qəzeti”nin “Heydər Əliyev İli”nə 
həsr edilmiş birgə tədbiri ümummilli 
liderin azərbaycançılıq məfkurəsi kon-
tekstində misilsiz xidmətlərinin qədir-
bilənliklə xatırlanması və ölməz ruhuna 
hədsiz minnətdarlıq duyğu-düşüncələ-
rinin səmimi ifadəsi ilə yaddaqalan 
oldu.

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Əziz Əzizovun, “Xalq qəzeti”nin baş 
redaktoru Əflatun Amaşovun və digər 
natiqlərin ürək sözlərini dinlədikcə, xü-
susi olaraq bu məclis üçün hazırlanıb 
təqdim edilən videoçarxın kadrlarına 
baxdıqca gözlərimiz önündə dünya 
şöhrətli siyasət və dövlət xadiminin 
işıqlı obrazı canlanır və sanki, dahi 
rəhbərin milli birlik, dirçəliş, yüksəliş 
naminə atdığı addımları qulaqlarımız-
da əks-səda verirdi.

Əziz Əzizov mövzuya yalnız 
 milli-etnik zəmindən deyil, həm də icti-
mai-siyasi baxımdan yanaşmağın zəru-
riliyini əsaslandıraraq bildirdi ki, hələ so-
vet dövründə Moskvada ittifaq dövlətinə 
ali rəhbərlikdə təmsil olunan Heydər 
Əliyev daim xalqının müstəqillik ideal-
ları ilə yaşayıb, bu yöndə mühüm işlər 
görüb və milli şüuru məharətlə dövlət-
çilik enerjisinə transformasiya edə bilib. 
Başçı SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin bi-
rinci müavini olan zaman Baykal–Amur 
Magistralının tikintisinə rəhbərlik etmiş 
Heydər Əliyevin səyi ilə nəhəng dəmir 
yolu stansiyalarının mozaik Azərbaycan 
nəqqaşlığı nümunələri ilə bəzədilmə-
sinin canlı şahidi olduğunu söylədi. O 
əlavə etdi ki, bütün varlığı ilə azərbay-
cançılıq məfkurəsinə xidmət göstərmiş 
unudulmaz dahi şəxsiyyətin xalq na-
minə cəsarətlə həyata keçirdiyi çoxsaylı 
belə tədbirlər əsl tarixi örnəkdir və ha-
zırkı möhtəşəm uğurlarımızın möhkəm 
bünövrəsini təşkil edir. 

Konfransda qeyd olundu ki, ötən 
əsrin doxsanıncı illərinin kəskin ic-
timai-siyasi təbəddülatları fonunda 
xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə haki-
miyyətə gəlmiş böyük azərbaycanlının 
misilsiz fəaliyyəti sayəsində ölkədə 

hərc-mərclik bitib, gələcəyin hünər, 
tərəqqi layihələrinə uğurlu start verilib, 
millətin xoşbəxt həyatının təminatı re-
allaşıb. Bu da bir İlahi lütfüdür ki, hazır-
da məhz ümummilli liderin davamçısı 
İlham Əliyev özünün yüksək rasional 
enerjisi ilə ölkəmizə layiqincə rəhbərlik 
edir və dünya arenasında əsas söz sa-
hiblərindən biridir. Bütün uğurlarımızın 
kökündə isə, əlbəttə, güclü azərbay-
cançılıq məfkurəsi dayanır. 

“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Əfla-
tun Amaşov bizim bu gün öz taleyimizin 
sahibi, xoşbəxt bir millətin nümayən-
dələri, regionun ən güclü dövlətinin 
vətəndaşları olduğumuza görə ümum-
milli liderin ruhuna borclu olduğumuzu 
bildirdi. O, ulu öndərin respublikamıza 
rəhbərlik etdiyi hər iki dönəmdə Azər-
baycanı müasir sənaye, elm və mədə-
niyyət ölkəsinə çevirməyə nail olduğu-
nu, səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq 
müstəvisi yaratdığını diqqətə çatdırdı. 

Sonra ulu öndərlə bağlı xatirələrini 
dilə gətirən qəzet rəhbəri qeyd etdi ki, 
azərbaycançılıq məfkurəsi zəminində 
milli mətbuatın inkişafına daim qay-
ğı göstərmiş Heydər Əliyev medianın 
gücünü çox gözəl anlayan və jurnalist-
lərlə işin önəmini birmənalı qəbul edən 
siyasətçi idi. Onun səyləri ilə ölkədə 
senzuranın ləğvi reallaşıb, söz, fikir 
və məlumat azadlığı ilə bağlı hüquqi 
sənədlər, KİV haqqında qanun qəbul 

edilib, medianın texniki bazası yenilə-
nib, qəzetlərin borcları silinib və s. Bü-
tün bunlara görə 2002-ci ildə Heydər 
Əliyev “Ruh” Azərbaycan urnalistləri 
Müdafiə Komitəsinin təsis etdiyi “ ur-

nalistlərin dostu” mükafatına layiq gö-
rülüb. Özü də ulu öndər dünya siyasət-
çiləri arasında belə bir mükafatı almış 
ilk dövlət başçısı olub. 

Ə.Amaşov söylədikləri ilə bağlı xa-
tirələrinin də yer aldığı “Heydər Əliyevin 
media dərsləri” adlı yeni kitabını tədbir 
iştirakçılarına təqdim etdi. Müstəqilliyi-
mizin əbədi, dönməz və sarsılmaz ol-
duğunu bəyan etmiş ulu öndərin təmə-
lini qoyduğu gözəl ənənələrin bu gün 
də uğurla davam və inkişaf etdirildiyini 
vurğuladı. 

 Məclisin davamında “Xalq 
 qəzeti”nin əməkdaşları İlqar Həsənov 
və Əli Nəcəfxanlı, Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Cavanşir Rəhimovun ana-
sı Lalə Rəhimova, şəhid atası Əlixan 
Əliyev, Ağsaqqallar Şurası rayon təş-
kilatının sədri, “Şöhrət” ordenli veteran 
Arif Babayev, Azərbaycan Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademi-
yasının müəllimi Ədalət Mahmudov, 
Suraxanı rayonunun prokuroru Rəşid 
Mahmudov, Azərbaycan Dövlət Mədə-
niyyət və İncəsənət Universitetinin do-
senti, Əməkdar artist Ağalar Bayramov 
və başqaları çıxış edərək ümummilli 
liderlə bağlı xatirələrini söylədilər, onun 
qoyduğu yolun xalqımızı daha işıqlı sa-
bahlara aparacağına möhkəm inamla-
rını ifadə etdilər. 

Ə.ƏLIYEV, “Xalq qəzeti” 

“Heydər Əliyevin 100 
illiyi (1923-2023)” yubiley 

medalı təsis ediləcək
Martın 30-da Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 

iclası keçirildi. Parlament sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət 
quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli gündəliyə keçməzdən öncə martın 
28-də Milli Məclisinin deputatı, parlamentin Mədəniyyət komitəsinin sədr 
müavini Fazil Mustafaya qarşı terror aktının törədilməsi ilə bağlı fikirlərini 
bölüşdü. Ə.Hüseynli faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə 
cinayət işi başlanıldığını və əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirildiyini 
diqqətə çatdırdı. O, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi adından 
bu terror hadisəsini hiddətlə qınadıqlarını bildirdi və bu xain cinayəti hüquqi, 
demokratik və dünyəvi idarəetmə modelinin unikal vəhdətini yaratmış 
Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qəsd kimi dəyərləndirdi.

Sonra gündəliyi təqdim edən komitə 
sədri birinci məsələnin “Heydər Əliye-
vin 100 illiyi (1 2 -202 )” Azərbaycan 
Respublikasının yubiley medalının tə-
sis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan 
Respublikasının orden və medalları-
nın təsis edilməsi haqqında” Qanun-
da dəyişiklik edilməsi barədə qanun 
layihəsi (birinci oxunuş) olduğunu bil-
dirdi. Ə.Hüseynli “Heydər Əliyevin 100 
illiyi (1 2 -202 )” yubiley medalının 
təsis edilməsini Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin memarı və qurucusu Heydər 
Əliyevin əziz xatirəsinə dəyərli bir töhfə 
kimi yüksək qiymətləndirdi. O, yeni tə-
sis olunan medalın təsviri və onunla 
təltif olunacaq şəxslərin dairəsi haqqın-
da məlumat verdi. 

Sonra deputatlar gündəliyə çıxa-
rılan məsələ ilə əlaqədar çıxış et-
dilər. Komitə üzvləri ulu öndər Heydər 
 Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti 
qarşısında müstəsna tarixi xidmətlə-
rindən danışdılar. Deputatlar Heydər 
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışını 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
qorunub saxlanmasına və möhkəmlən-
dirilməsinə xidmət edən başlıca amil 
kimi dəyərləndirdilər. 

Komitə üzvləri “Heydər Əliyevin 
100 illiyi (1 2 –202 )” yubiley medalı-
nın təsis edilməsini təqdirlə qarşıladılar 
və yüksək qiymətləndirdilər. Deputat 
Fazil Mustafaya xain terror hücumu-
nu qətiyyətlə pisləyən deputatlar onun 
tezliklə sağalmasını və sıralarına qatıl-
masını dilədilər.

Komitə üzvləri “Heydər Əliyevin 
100 illiyi (1 2 –202 )” Azərbaycan 
Respublikasının yubiley medalının tə-
sis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan 
Respublikasının orden və medallarının 
təsis edilməsi haqqında” Qanunda də-
yişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi-
ni birinci oxunuşda baxılmaq üçün Milli 
Məclisin plenar iclasına tövsiyə etdilər.

Gündəliyin digər məsələləri ilə bağlı 
məlumatı da sədrin birinci müavini Əli 
Hüseynli təqdim etdi. Qanun layihələ-
rinin müzakirəsində deputatlar Qüdrət 
Həsənquliyev, Fəzail  Ağamalı, Elşən 
Musayev dəyişikliklərlə bağlı fikirləri-
ni bildirdikdən sonra qanun layihələri 
birinci oxunuşda baxılmaq üçün Milli 
Məclisin plenar iclasına tövsiyə olundu.

Ə.BƏ ƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Goranboyda anım tədbirləri
Goranboy rayonunda “2023-cü il – Heydər Əliyev İli” ilə bağlı silsilə 

tədbirlər davam edir.

Bu günlərdə rayon icra hakimiy-
yətinin tədbirlər planına uyğun olaraq 
şəhərin Heydər Əliyev adına Parkında 
ümummilli liderin mənalı ömür yoluna 
və çoxşaxəli dövlət idarəçilik fəaliyyə-
tinə həsr olunmuş rəsm əsərlərindən 
və əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş 
etdirilmişdir. 

Şəhərin Kitabxana və İnformasiya 
Mərkəzinin önündə təşkil olunan kitab 
sərgisi də böyük maraqla qarşılanmış-
dır.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan 
təhsili“ mövzusunda Olimpiya İdman 
Kompleksinin akt zalında keçirilən el-
mi-praktik konfrans da maraqlı çıxışlar-
larla yanaşı, fləşmob, ümummilli liderin 
rayonumuza tarixi səfərlərini özündə 
əks etdirən rəsm sərgisi və videoçarxın 
nümayiş olunması ilə yadda qaldı.

Konfransda çıxış edən icra haki-
miyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev 
dedi ki, Azərbaycan xalqının ümummilli 

lideri, müasir və müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu, fenomen şəxsiy-
yət Heydər Əliyevin demokratik və si-
vil dövlət quruculuğu, azərbaycançılıq 
ideologiyası, milli və mənəvi dəyərlə-
rimizin qorunması, bütün sahələrdə, o 
cümlədən təhsil sahəsində inkişafın tə-
min edilməsi istiqamətlərində gördüyü 
işlər əsrlər boyu yaşayacaq, daha da 
inkişaf edəcək. 

Rayonda ümummilli liderin 100 
illiyi ilə bağlı yeni salınmış parkda 
 ağacəkmə aksiyasına isə yüzlərlə ra-
yon sakini, məktəblilər, qazilər, şəhid 
ailələri, rayon ictimaiyyətinin nümayən-
dələri qoşuldu. 

Aksiya iştirakçıları Heydər Əliyevin 
rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini 
də ziyarət etdilər.

amlet S MOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

b lgə m biri 

Zaqatalalılar ulu öndəri ehtiramla yad edirlər

Ümummilli lider Heydər Əliyev müasir azərbaycançılıq ideologiyasının 
banisidir. Azərbaycançılıq ideologiyası məhz ulu öndərin dövründə həqiqi 
siyasi-ideoloji məzmun alaraq mükəmməl bir təlimə çevrildi və müstəqil 
dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırıldı.
Konfrans iştirakçıları əvvəlcə 

ümummilli liderin abidəsi önünə gül 
dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla 
yad ediblər.

Sonra tədbir iştirakçıları konfransın 
keçirildiyi Heydər Əliyev Mərkəzinin 
foyesində ulu öndərin həyat və fəaliy-
yətindən bəhs edən sərgiyə baxıblar.

Rayon rəhbərliyinin, şəhid ailələ-
rinin üzvlərinin, ziyalıların, ağsaqqal 

və gənclərin iştirak etdikləri konfrans 
Azərbaycanın Dövlət Himninin səs-
ləndirilməsi ilə başlayıb, ulu öndərin 
və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizədə canlarından keçən şəhid-
lərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib.

Konfransda “Heydər Əliyev və 
Azərbaycan məfkurəsi” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış edən rayon icra ha-

kimiyyətinin başçısı Mübariz Əhməd-
zadə ulu öndərin xalqımız və dövlət-
çiliyimiz qarşısındakı əvəzsiz tarixi 
xidmətlərindən ətraflı bəhs edib. Bil-
dirilib ki, dahi şəxsiyyət Heydər  Əliyev 
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 
müstəqil dövlətimizi qurmaq və onun 
gələcək inkişafının sağlam təməlini 
qoymaqla yanaşı, eyni zamanda ölkə 
vətəndaşlarını səfərbər edən, xalqımı-
zı beynəlxalq aləmdə vahid amal, əqi-
də, məqsəd ətrafında birləşdirən milli 
təlim – azərbaycançılıq ideologiyasını 
yaradıb.

Konfransda rayon Ağsaqqallar Şu-
rasının sədr müavini Tahir Məmmədov, 
şəhid atası Bəşir Məmmədov, sahib-
kar qadın Qəmər Hüseynova və rayon 
Ağbirçəklər Şurasının sədri Sona Qa-
zıyeva çıxış edərək, bütün həyatını və 
fəaliyyətini öz xalqının xoşbəxtliyinə 
həsr etmiş ümummilli liderin Azərbay-
canın inkişafı və tərəqqisi naminə mi-
silsiz xidmətlərindən bəhs edib, onun 
əziz xatirəsinin xalqımızın qəlbində 
daim yaşayacağını, heç vaxt yaddaş-
lardan silinməyəcəyini vurğulayıblar.

İlqar Ə ƏN ,  
“Xalq qəzeti”nin  

l ə m iri 
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Laçın ərazisi artıq keçilməz səddir
Azərbaycan 2020-ci ildə iyirmi faiz ərazisinin işğalda qalması ilə 

barışmadığını bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Ölkəmiz 44 gün ərzində şanlı 
Vətən müharibəsi apararaq, 30 ilə yaxın erməni faşistlərinin yağmaladığı, 
daşı daş üstündə qoymadığı tarixi yurd yerlərini azad etdi. 2020-ci il noyabrın   
10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanatla bütün hərbi əməliyyatlar tam dayandırıldı. 
Bundan sonra Azərbaycan üçün məsələnin siyasi yolla tənzimlənməsi mərhələsi 
başladı.

Ötən 2  aydan artıq müddət ərzin-
də Moskvada, Soçidə, Brüsseldə və 
Praqada siyasi nizamlanma məqsə-
dilə yüksək səviyyəli görüşlər keçiri-
lib. Rəsmi Bakı hazırda ölkənin bütün 
ərazisində suverenliyinin tam bərqərar 
edilməsi üçün müxtəlif istiqamətlərdə 
addımlarını davam etdirir. Bu, həm 
siyasi-diplomatik vasitələrlə, həm də 
vaxtaşırı müəyyən lokal hərbi əmə-

liyyatların yerinə yetirilməsi yolu ilə 
aparılır. Siyasi-diplomatik addımlara 
Ermənistanla danışıqların aparılması 
ilə yanaşı, son 0 ildə rəsmi İrəvanın 
və qanunsuz rejimin girovu olmuş Qa-
rabağda yaşayan erməni sakinlərin 
Azərbaycana reinteqrasiyası daxildir. 
Azərbaycan 0 illik işğal faktı bitdikdən 
sonra özünün erməni sakinləri ilə tə-
mas qurmağa hazır olduğunu bildirib. 
Milli Məclisin deputatı Ramin Məm-
mədov Qarabağda yaşayan erməni 
sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs 
təyin edilib. Martın 1-də Xocalıda ilkin 
təmaslar baş tutub. Təəssüf ki, bundan 
sonra erməni icmasının nümayəndələ-
rinin arzuolunmaz açıqlamalarının şa-
hidi olduq. Lakin bu təmasları davam 
etdirməkdə qərarlı olan Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administ-
rasiyası martın 1-də Xocalı şəhərində 
keçirilmiş görüşün və martın 1 -də 
təqdim edilmiş dəvətin davamı olaraq 
Qarabağın erməni ictimaiyyətinin nü-
mayəndələrini reinteqrasiya, həmçi-
nin Qarabağda infrastruktur layihələ-
rinin icrası məsələlərinin müzakirəsi 
məqsədilə aprel ayının birinci həftəsin-
də Bakıda görüşün keçirilməsini mar-
tın  27-də bir daha təklif edib. Bir gün  
sonra – martın 2 -də Qarabağ böl-
gəsindəki işğalçı rejimin “xin”inin bu 
təklifə cavabında qeyd olunur ki, Azər-
baycan rəsmiləri ilə hər hansı görüş 
Qarabağ ərazisində və Rusiya sülhmə-
ramlılarının vasitəçiliyi ilə mümkündür. 
Həmçinin, Azərbaycan Ermənistanla 
sərhədlərin delimitasiya və demarkasi-
ya olunması, yekunda sülh müqaviləsi-
nin imzalanması üçün səylər göstərir.

Danışıqların aparılması, Ermənis-
tana və Qarabağın erməni əhalisinə 
barışıq əlinin uzadılması ilə yanaşı, 
Azərbaycan ordu quruculuğunu da 
yüksək səviyyəyə qaldırır, işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə yeni hərbi 
hissələr yaradır, kiçik qruplarla konkret 
tapşırıqların çevik icra edilməsi üzrə 

ixtisaslaşan komando birlikləri forma-
laşdırır.

***
1 4-1 4 -ci illərdə ABŞ-ın maliy-

yə naziri, həmçinin Prezident Franklin 
Ruzveltin siyasi və iqtisadi müşaviri ol-
muş, siyasi realizm məktəbinin banisi 
Henri Morgentau vaxtilə yazırdı: “Dip-
lomatiyanın sərəncamında üç vasitə 
var: inandırma, kompromis və qüvvə 

ilə hədələmə. Diplomatiya ustalığı hər 
konkret anda sərəncamında olan üç 
vasitədən biri üzərində düzgün seçim 
etmək məharətindən ibarətdir. Digər 
funksiyaları da uğurla həyata keçirən 
diplomatiya şərtlər, ilk növbədə, kom-
promis tələb edən vaxt inandırmaya 
üstünlük verdikdə, öz milli maraqları-
nın müdafiəsi və sülhün qorunmasın-
da uğursuzluğa düçar ola bilər. Şərt-
lər dövlətin hərbi qüdrətini göstərməyi 
tələb edən vaxt kompromisə üstünlük 
verən, yaxud siyasi vəziyyət inandır-
ma və kompromisi tələb edərkən hər-
bi qüdrətini önə çəkən diplomatiya da 
uğursuzluğa düçar olur”.

Görünən budur ki, Azərbaycan 
rəhbərliyi də əsl diplomatik məharət 
göstərərək, artıq danışıqların mənasız 
olduğu hamı tərəfindən aydın dərk edil-
dikdə 2020-ci ildə hərbi varianta əl atdı. 
İndi isə rəsmi Bakı Qarabağın erməni 
əhalisinin kompromis və inandırma 
yolu ilə reinteqrasiyasına nail olma-
ğa çalışır. Ancaq bu şərtlər dəyişdik-
də – hərbi əməliyyatların tətbiqi tələb 
olunduqda Bakının bu addımı atacağı 
da hər kəsə gün kimi aydın olmalıdır. 
Çünki Ermənistan ordusunun qalıqları 
hələ də Azərbaycan ərazilərindən tam 
çıxarılmayıb. Azərbaycan Preziden-
tinin köməkçisi, Prezident Administ-
rasiyasının Xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bu 
yaxınlarda verdiyi müsahibədə bildirib 
ki, bizdə olan məlumatlara əsasən, Qa-
rabağ bölgəsində, təxminən, 10 minlik 
şəxsi heyət qalmaqdadır. Qanunsuz 
erməni silahlı dəstələri yeni postlar və 
mühəndis-istehkam qurğuları yaradır, 
ərazilərimizi 2021-ci ildə Ermənistanda 
istehsal edilmiş minalarla çirkləndirir, 
Azərbaycan Ordusunun mövqelərini 
atəşə tuturlar. Onlar faktiki olaraq yeni 
“təmas xətti” qurmağa çalışırlar.

***
Müdafiə Nazirliyinin martın 0-da 

rayonunun bir neçə hakim yüksəkliyi-

nin, əsas və yardımçı yolların, eləcə 
də sərhədboyu geniş sahələrin nə-
zarətə götürülməsi ilə bağlı açıqladığı 
məlumat Azərbaycanın sülh prosesinə 
sadiqliyinin, eyni zamanda, yeni hərbi 
əməliyyatlara hazır olmasının daha bir 
əyani göstəricisidir. 

Azərbaycanın bu addımı Ermənis-
tanda böyük narahatlıqla qarşılanıb. 
Baş nazir Nikol Paşinyan hökumətin 
martın 0-da keçirilən iclasında baş 
vermiş hadisəyə hay xislətinə uyğun 
şəkildə münasibət bildirib. O deyib ki, 
Azərbaycan nəinki Laçın dəhlizinin 
qeyri-qanuni “blokadasını” (?) davam 
etdirir, həm də Qarabağdakı Rusiya 
sülhməramlı qoşunlarının məsuliyyət 
zonasına növbəti dəfə müdaxilə edib: 
“Azərbaycan tərəfi 20 4 hündürlü-
yündən birbaşa Xankəndi, Köhnə Qa-
ladərəsi, Böyük Qaladərəsi (təbii ki, 
Paşinyan bu kəndlərin adlarını onlara 
yapışdırdıqları hay yarlığı ilə tələffüz 
edir) və bir sıra digər kəndləri birləş-
dirən torpaq yola nəzarət edir”.

***
Onun bu açıqlamasına Azərbay-

canın cavabı özünü çox gözlətmədi. 
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi 
Ayxan Hacızadə Ermənistan baş nazi-
rinin səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı media-
nın sualına cavabında deyib:

“Ermənistan tərə i Bəyanata 
uy un laraq, q vvələrini tamamilə 

zərbaycan ərazisindən ı armalı-
dır. Ermənistan zərbaycana qar ı 
ərazi iddialarından əl əkməlidir. 
Beynəl alq tə kilatları zərbaycana 
dəvət etmək və lkəmizin da ili i -
lərinə qarı maq əvəzinə z zərinə 
g t rd y  dəlikləri yerinə yetir-
məlidir”.

A.Hacızadə vurğulayıb ki, yeni 
Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə 
əlaqədar Laçın rayonunun Cağazur və 
Zabux kəndləri arasında yerləşən bir 
neçə hakim yüksəkliyin, əsas və yar-
dımçı yolların, eləcə də sərhədboyu 
geniş sahələrin nəzarətə götürülməsi 
barədə məlumatların Ermənistan tərə-
findən gərginliklə qarşılanması və baş 
nazirin bunu şərh etməsi anlaşılan de-
yil: 

“Ermənistan ba  nazirinin, əm-
inin zərbaycan ərazilərində Er-

mənistan sila lı q vvələrinin m v-
cudlu unu danması nun birba a 
tabeliyində lan Ermənistanın digər 
rəsmi ə slərinin və M dafiə a-
zirliyinin sila lı q vvələrin ələ də 

ı arılmadı ı barədə bəyanatları ilə 
uzla madı ı ya ı məlumdur. Ermə-
nistan tərəfinin b t n faktlara ba -
mayaraq,  il m ddətində q vvələ-
rinin zərbaycanı i al etmədiyini 
də iddia etdiyini ya ı atırlayırıq. 
Ermənistanın b t n bu iddialarının 

e  bir əsasının lmadı ı dəfələrlə 
s but edilib və BMT Tə l kəsizlik 

urasının qətnamələri də Ermənis-
tan q vvələrinin qeyd ərtsiz və 
dər al ı arılmasını tələb edib”.

***
Beləliklə, Azərbaycan qarşısına 

qoyduğu hədəfə doğru inamla irəliləyir. 
Hədəf ölkə ərazisində suverenliyimizin 
tam bərpasıdır. Bu işdə vasitələrdən 
biri isə Laçın yolunun son nöqtəsində, 
Ermənistan–Azərbaycan sərhədində 
sərhəd-nəzarət məntəqəsinin qurulma-
sıdır. Hər ötən gün Azərbaycanı suve-
renliyin tam bərpasına doğru bir addım 
da yaxınlaşdırır. çrəngli ay-ulduzlu 
bayrağımızın ölkəmizin bütün ərazisin-
də dalğalanacağı gün uzaqda deyil!

ə a ət Ə İD,  
“Xalq qəzeti”

Laçın rayonunda geniş  
sahələr nəzarətə götürülüb

Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın rayonunun 
Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas 
və yardımçı yollar, eləcə də sərhədboyu geniş sahələr nəzarətə götürülüb.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən “Xalq qəzeti”nə 
məlumat verilib.

İqtisadi Şuranın növbəti iclası 

Martın 30-da Azərbaycan Respublikası İqtisadi Şurasının iclası keçirilib. 

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmə-
tindən redaksiyamıza bildirilib ki, Şuranın 
sədri, Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi 
ilə keçirilən iclasın gündəliyində “Azər-
baycan Respublikasının 2022–202 -cı 
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiya-
sı”nın Tədbirlər Planının icrasından irəli 
gələn yerli istehsalın rəqabət qabiliyyəti-
nin yüksəldilməsi məqsədilə xammal və 
aralıq malların idxal gömrük rüsumlarının 
optimallaşdırılması”, qeyri-neft iqtisadiy-
yatının dayanıqlı inkişafı üçün strateji 

investisiya layihələrinin istiqamətləri, təş-
viq mexanizmləri və digər cari məsələlər 
ətraflı müzakirə olunub. 

İclasda gündəlikdəki məsələlər üzrə 
iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun 
məruzəsi və Şura üzvlərinin rəy və tək-
lifləri dinlənilib. 

Sonda müzakirə olunan məsələlər 
barədə müvafiq qərarlar qəbul olunub və 
aidiyyəti qurumlara tapşırıqlar verilib. 

“Xalq qəzeti” 

İranın əsassız ittihamı qəbuledilməzdir
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi İran İslam Respublikası 

Ordusu Quru Qoşunlarının komandanı Kiomərs Heydərinin ölkəmiz əleyhinə 
səsləndirdiyi çirkin iftira və böhtanlarla bağlı məlumat yayıb. 

Nazirlikdən “Xalq qəzeti”nə daxil 
olan məlumatında bildirilib ki, K.Hey-
dəri cəfəng fikirlərində Azərbaycanda, 
guya, “sionist” qüvvələrin olması və 44 
günlük Vətən müharibəsində Azərbay-
canın Suriyadan gətirilən İŞİD terror-
çularından istifadə etdiyini və onların 
hələ də ölkə ərazisində olduğunu iddia 
edib. O, eyni zamanda, Ermənistan ilə 
sərhəddə dəyişikliklərə İran tərəfindən 
icazə verilməyəcəyini deyib. 

Məlumatın davamında bu iftira və 
hədyanla bağlı deyilir: 

– Azərbaycan Respublikası əra-
zisində hər hansı xarici qüvvələrin 
olması haqqında İran tərəfinin ittiha-

mı əsassızdır və tamamilə qəbule-
dilməzdir. mumiyyətlə, Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində kənar ele-
mentlər mövcud deyildir. K.Heydəriyə 
xatırlatmaq istərdik ki, Ermənistan 0 
il ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal 
altında saxlamışdır. Bu hərbi təcavüz 
nəticəsində Azərbaycan – İran dövlət 
sərhədinin 1 2 kilometrlik hissəsi də 
işğal edilmişdi. Lakin İran tərəfi bir 
dəfə də olsun Ermənistana münasi-
bətdə ittihamedici açıqlama vermə-
mişdir. Əksinə, bu dövr ərzində İran 
– Ermənistan qardaşlığı daha da güc-
lənmişdir. Bu gün də heç kimə sirr de-
yil ki, Ermənistanın dünyada iki əsas 

müttəfiqi varsa onlardan biri Fransa, 
ikinci isə İrandır.  

Azərbaycan Respublikası bütün 
ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir 
və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmır.

44 günlük Vətən müharibəsində 
Azərbaycanın guya İŞİD terrorçularından 
istifadə etməsinə dair ittihama cavab ola-
raq bildiririk ki, şanlı Azərbaycan Ordusu 
təkbaşına torpaqlarımızı işğaldan azad 
edərək Zəfər salnaməsi yazmışdır. Bu 
iddia cəfəng ittiham və iftiradan başqa bir 
şey deyildir. Bu ittihamın məhz terroriz-
mi dəstəkləyən və adı dünyanın müxtəlif 
ölkələrində terror əməllərinin törədilmə-
sində keçən dövlətin yüksək çinli hərbçisi 
tərəfindən irəli sürülməsi istehza və gü-
lüş doğurur”, – deyə Azərbaycan Müdafiə 
Nazirliyinin məlumatında bildirilib. 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın Xarici İşlər 
nazirinin Fələstin görüşləri

Martın 30-da Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun 
Bayramov İsrail Dövlətinə rəsmi səfəri çərçivəsində Prezident İsxak Hersoq 
tərəfindən qəbul edilib.

Görüşdə Azərbaycan ilə İsrail arasın-
da ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gün-
dəliyinin aktual məsələləri, o cümlədən, 
regional və beynəlxalq vəziyyət müzakirə 
olunub. 

Nazir Ceyhun Bayramov iki ölkə 
arasında diplomatik münasibətlərin qu-
rulmasından ötən 0 il ərzində müxtəlif 
istiqamətlərdə, o cümlədən, siyasi, iq-
tisadi, təhlükəsizlik, mədəniyyət, təhsil, 
yüksək texnologiyalar, kibertəhlükəsizlik 
və digər sahələrdə inkişaf edən ikitərəfli 
əməkdaşlıq gündəliyindən məmnunluqla 
bəhs edərək, münasibətlərin inkişafında 
Azərbaycan və İsrail liderləri arasında-
kı sıx təmasların mühüm rol oynadığını 
qeyd edib.

2021-ci ildə Azərbaycan Respubli-
kasının İsrail Dövlətində ticarət və tu-
rizm nümayəndəliklərinin, 202 -cü ildə 
isə Azərbaycan Respublikasının İsrail 
Dövlətində səfirliyinin açılmasının iki 
ölkə arasında münasibətlərin inkişafının 
göstəricisi olduğu diqqətə çatdırılıb. 

Azərbaycan və İsrail arasında ke-
çirilən müntəzəm siyasi məsləhətləş-
mələrin və yüksək səviyyəli səfərlərin iki 
ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün əhəmiyyətli rol oynadığı 
vurğulanıb. 

Nazir Ceyhun Bayramov, həmçinin 
qarşı tərəfi postmünaqişə dövründə regi-
onda mövcud vəziyyət, Azərbaycanın iş-
ğaldan azad olunmuş ərazilərdə apardığı 
genişmiqyaslı bərpa və quruculuq barədə 
ətraflı məlumatlandırıb. Bununla yanaşı, 
Ermənistanın törətdiyi hərbi-siyasi təxri-
batlar, öhdəliklərindən boyun qaçırmaqla 
danışıqların imitasiyası, mina təhdidini 
davam etdirməsi, öhdəliklərinə uyğun 
olaraq silahlı qüvvələrini Azərbaycandan 
çıxarmadığı barədə məlumatlar təqdim 
olunub. Ermənistanın son həftələrdə tə-
cavüzkar ritorikanı və fəaliyyəti davam 
etdirdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanın 
bölgədə sülh və təhlükəsizliyin bərqərar 
edilməsi, habelə erməni sakinlərin rein-
teqrasiyası istiqamətində qərarlı olduğu 
bildirilib.

Prezident İsxak Hersoq İsrailin öz 
strateji tərəfdaşı qismində Azərbaycanla 
münasibətlərin inkişafına önəm verdiyini 
diqqətə çatdırıb. İki ölkənin xalqları ara-
sında mövcud olan dostluq və həmrəylik 
ənənələrinin bu gün ölkələrimiz arasında 
inkişaf edən münasibətlərin mühüm tərkib 
hissəsi olduğu bildirilib. Azərbaycanda ya-
şayan yəhudi icmasının ikitərəfli münasi-
bətlərə verdiyi müsbət töhfə məmnunluqla 
qeyd edilib. Azərbaycanın İsraildə səfirli-
yinin açılmasının münasibətlərin daha da 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacağına 
dair əminlik ifadə olunub.

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran regional məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

***
Martın 0-da Azərbaycan Respubli-

kasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayra-
mov Fələstinə rəsmi səfəri çərçivəsində 
Fələstin Dövlətinin Baş naziri Moham-
med Ştayyeh ilə görüşüb.

Söhbətdə ikitərəfli əməkdaşlıq gün-
dəliyi, çoxtərəfli platformalarda qarşılıqlı 

fəaliyyət məsələləri, eləcə də regional 
vəziyyət müzakirə olunub. Nazir Ceyhun 
Bayramov Azərbaycan və Fələstin ara-
sında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi perspektivlərindən da-
nışıb. O, Fələstinin Ramallah şəhərində 
Azərbaycan Respublikasının Təmsilçilik 
Ofisinin açılmasının mövcud münasibət-
lərin inkişafı üçün yeni imkanlar yarada-
cağına əminliyini ifadə edib.

Ceyhun Bayramov Azərbaycanın 
Fələstin məsələsinə münasibətdə daim 
həmrəylik nümayiş etdirdiyini diqqətə 
çatdıraraq, ölkəmizin BMT-nin müvafiq 
qətnamə və qərarlarına uyğun olaraq, 
Fələstin məsələsinin iki dövlət prinsi-
pi əsasında həllini dəstəklədiyini və bu 
mövqenin beynəlxalq təşkilatlar çərçivə-
sində birmənalı şəkildə ifadə olunduğunu 
vurğulayıb.

Fələstin Dövlətinin Baş naziri Mo-
hammed Ştayyeh ölkəsinin Azərbaycan 
ilə əməkdaşlığı daha da genişləndirmək-
də maraqlı olduğunu bildirib. O, ölkəmi-
zin Fələstinə göstərdiyi humanitar yardı-
ma, Fələstin məsələsinə ayırdığı diqqətə 
və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
verdiyi dəstəyə görə Azərbaycan hö-
kumətinə təşəkkürünü bildirib. Baş nazir 
İsrail – Fələstin münaqişəsi çərçivəsində 
yaşanan çətinliklər barədə ətraflı məlu-
mat verib. 

Söhbət zamanı, həmçinin qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparılıb.

***
Həmin gün nazir Ceyhun Bayramov 

Fələstin Dövlətinin xarici işlər və xaricdə 
yaşayan fələstinlilər üzrə naziri Riyad 
Əl-Maliki ilə də görüşüb.

Söhbətdə Azərbaycan ilə Fələstin 
arasında mövcud ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq gündəliyində duran aktual 
məsələlər, o cümlədən regional vəziyyət 
müzakirə olunub.

Nazir Ceyhun Bayramov dostluğa, 
həmrəyliyə və qarşılıqlı hörmətə əsas-
lanan münasibətlərimizin inkişafında 
Azərbaycan və Fələstin arasında yüksək 
səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin, o cümlədən 
siyasi dialoqun mövcudluğunun əhəmiy-
yətli rol oynadığını söyləyib. 

Söhbət zamanı Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikasının Fələstin 
Dövlətinin Ramallah şəhərində Təmsilçi-
lik Ofisinin təsis olunması ilə bağlı Sərən-
camının iki ölkə arasında münasibətlərin 
daha da genişlənməsində mühüm rol oy-
nayacağına dair inam ifadə olunub. 

Nazir Riyad Əl-Maliki Azərbaycan və 
Fələstin arasında ikitərəfli və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq gündəliyinin perspektivlərin-
dən bəhs edərək, münasibətlərin daha 
da inkişaf etdirilməsi istiqamətində səy-
lərin genişləndirilməsinin vacibliyini vur-
ğulayıb. Bu xüsusda, iki dövlət arasın-
da keçirilmiş siyasi məsləhətləşmələrin 
mövcud siyasi dialoqa böyük töhfə verdi-
yi qeyd olunub. 

Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq 
doğuran digər məsələlər ətrafında fikir 
mübadiləsi aparılıb.

 A I , “Xalq qəzeti”



Ölkəmizin bank  
sektorunun xalis mənfəəti artıb

Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın bank sektoru 155,7 milyon 
manat xalis mənfəət əldə edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
44,6 faiz çoxdur. 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının mə-
lumatına görə, ilin ilk iki ayı ərzində 
bankların əməliyyat gəlirləri 727,  mil-
yon manat (ötən ilin eyni dövrünə nis-
bətən  faiz çox), əməliyyat xərcləri 
4 4,4 milyon manat ( 2 ,1 faiz çox), 

xüsusi ehtiyatlara ayırmaları ,1 mil-
yon manat ( ,  faiz  çox), mənfəət 
vergisi ödəmələri isə 44,2 milyon ma-
nat (4 ,   faiz çox) təşkil edib.

“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan–İsrail: 
Əməkdașlıqda yeni mərhələ

Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri İsrail olub. Belə ki, 
1991-ci il dekabrın 25-də İsrail ölkəmizin müstəqilliyini tanıyıb, tərəflər arasında 
diplomatik əlaqə isə 1992-ci il aprelin 6-da qurulub. 1993-cü ilin avqustundan 
isə bu dövlətin Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. İki ölkə arasında 
münasibətlərin inkişafına İsrail və Azərbaycan dövlət başçılarının görüşləri 
təkan verib. İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun 1997-ci il avqustun 
29-da Azərbaycana qısamüddətli səfəri və Prezident Heydər Əliyevlə görüşü isə 
Azərbaycan–İsrail əlaqələrinin inkişaf tarixinin əsasını qoyub. 

Onu da qeyd edək ki, 200 -cu ilin 
may ayında paytaxt Təl-Əvivdə qarşılıq-
lı münasibətlərin tarixində ilk dəfə ola-
raq birgə biznes forum keçirilib. Həmin il 
iyunun 2 -2 -da İsrail Prezidenti Şımon 
Peresin Azərbaycana səfəri ilə dövlət-
lərarası əlaqələrin inkişafında yeni bir 
mərhələyə start verilib. Səfər çərçivə-
sində kommunikasiya, təhsil, elm və 
texnologiya sahələrində əməkdaşlığı 
nəzərdə tutan müqavilələr imzalanıb.

Yeri gəlmişkən, 201 -cı il dekab-
rın 1 -də İsrailin Baş naziri Benyamin 
Netanyahunun Azərbaycana səfəri də 
iki ölkə arasında qarşılıqlı münasibət-
lərin daha da möhkəmlənməsinə mü-
hüm təsir göstərib. Səfər çərçivəsində 
“Azərbaycan Respublikasının hökuməti 
ilə İsrail Dövlətinin hökuməti arasında 
standartlaşdırma, uyğunluğun qiymət-
ləndirilməsi və metrologiya sahələrində 
əməkdaşlıq haqqında”, “Azərbaycan 
Respublikasının hökuməti ilə İsrail Döv-
lətinin hökuməti arasında kənd təsərrü-
fatı sahəsində əməkdaşlıq haqqında” 
sazişlər, “Azərbaycan Respublikası ilə 
İsrail Dövləti arasında gəlirlərə görə 
vergilərə münasibətdə ikiqat vergitut-
manın aradan qaldırılması və vergidən 
yayınmanın qarşısının alınması haqqın-
da” konvensiya, “Azərbaycan Respub-
likasının hökuməti ilə İsrail Dövlətinin 
hökuməti arasında Birgə Komissiyanın 
yaradılması haqqında” anlaşma memo-
randumu imzalanıb.

Ötən illər ərzində tərəflər arasın-

da siyasi, sosial-iqtisadi münasibətlər 
getdikcə dərinləşib. Məsələn, 1 -cü 
ildən başlayaraq Azərbaycanın AZAL 
şirkəti Bakı və Tel-Əviv arasında hava 
reysinin həyata keçirilməsinə başlanıb. 
Respublikamızda mobil telefon sahə-
sində ilk dəfə İsrail şirkəti–“Bakcell” 
investisiya yatırıb və Azərbaycan baza-
rında ilk mobil telefon operatoru olub. 
Bundan başqa,  2007-ci ilin fevralında 
iki ölkə arasında ilk iqtisadi sənəd olan 
“İnvestisiyaların qorunması və təşviqi 
haqqında” razılaşma imzalanıb.

Azərbaycan–İsrail əməkdaşlığın-
da diqqətçəkən məqamlardan biri də 
davamlı şəkildə qarşılıqlı ticari dövriy-
yələrin həcminin artırılması və şaxələn-
dirilməsidir. Azərbaycan–İsrail Ticarət 
Palatası bu əməkdaşlığın genişləndi-
rilməsi üçün mühüm layihələr gerçək-
ləşdirir. Ölkələrimiz arasında biotexno-
logiyalar, kənd təsərrüfatı, informasiya 
texnologiyaları, turizm və telekommu-
nikasiyalar sahələrində, həmçinin təh-
sil, səhiyyə və əczaçılıq sektorlarında 
əməkdaşlığı genişləndirmək üçün bö-
yük potensial  var. 

Hazırda Azərbaycanda İsrail kapi-
tallı çoxsaylı hüquqi və fiziki şəxs olan 
vergi ödəyiciləri  fəaliyyət göstərir. İsrail 
sərmayədarlarının və işgüzar dairələri-
nin ölkəmizdə reallaşdırdıqları layihələ-
rin icrası diqqətdə saxlanılır. 

Azərbaycanda tarixi yəhudi irsinin 
qorunması və Dövlət Turizm Agentliyi 
tərəfindən bu irsin turizm potensialının 

inkişafı üçün indiyədək bir sıra işlər gö-
rülüb. Belə ki, agentlik tərəfindən “Azər-
baycanda yəhudi irsi” turizm marşrutu 
hazırlanıb, həmçinin İsrailin Azərbay-
candakı səfirliyi ilə birlikdə ölkəmizin 
şimal hissəsində dağ yəhudilərinin sıx 
yaşadığı Qırmızı qəsəbədə turizm mar-
şrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində önəmli addımlar atılıb.

Onu da deyək ki, işğal altında olan 
torpaqlarımız azad edildikdən sonra 
İsrail şirkətləri erməni vandalları tərə-
findən dağıdılmış infrastrukturun bərpa-
sı üçün yardım təklif edirlər. Bu dövlət 
Azərbaycanın düşməndən təmizlənən 
ərazilərinə investisiya qoymaqğa böyük 
maraq göstərirlər. Bu da İsrail ilə Azər-
baycan arasında hərtərəfli əməkdaşlı-
ğın gələcəkdə də geniş müstəvidə da-
vam edəcəyini deməyə əsas verir.

Son 10 ildə İsrail Azərbaycanın dün-
yada beşinci ən böyük ticarət tərəfda-
şına çevrilib. İki ölkə arasında ticarət 
dövriyyəsinin həcmi ,  milyard dollara 
yaxınlaşıb. 

İsrail hazırda Azərbaycan neftinin ən 
iri alıcılarından biridir. Bu dövlət neftə 
olan tələbatının təqribən 0 faizini res-
publikamızın nefti hesabına ödəyir. Bu 
dövlət, həmçinin Azərbaycandan böyük 
həcmdə neft məhsulları idxal edir. İsrail 
ölkəmizdən “mavi qaz” almağa da ma-
raq göstərir. 

Azərbaycan–İsrail əməkdaşlığının 
bundan sonra da dinamik inkişaf edəcə-
yi əminliyi barədə danışan dost dövlətin 
respublikamızdakı səfiri Corc Dik deyib: 
“Biz stateji, iqtisadi, mədəni sahələrdə 
və hökumətlər səviyyəsində möhkəm 
əlaqəlır qurmuşuq. İsraildə Azərbaycan 
səfirliyinin açılması münasibətlərimizdə 
yeni bir səhifənin başlanğıcıdır. Bu gün 
nazirlərimizin səmərəli görüşləri oldu. 
Onlar hədəflər müəyyənləşdirdi. Bizim 
nazirimiz cənab Kohen də vurğuladı 
ki, o İsraildən Azərbaycana səfər edən 
turistlərin sayının artmasını görmək 
istəyir. Bu gün bu rəqəm 0 mindirsə, 
gələcək illərdə bunun 1 0 minə çatma-
sını istəyirik”.

Diplomat qeyd edib ki, iki ölkə ara-
sında yaxın vaxtlarda imzalanacaq 
sənədlərdən biri maliyyə ilə bağlıdır ki, 
bu, 200 milyon dollar İsrail investisyası-
nın Azərbaycana gəlişini təmin edəcək. 
Bütün bunlar isə onu göstərir ki, tərəflə-
rin münasibətlərində artıq yeni mərhələ 
başlayıb.

Vaqif B YR MOV,  
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyasının prioritetləri sırasında yer alan bərpaolunan enerjinin 
reallaşdırılması tərəfdaş ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə töhfə vermək 
baxımından mühüm önəm daşıyır. Ötən il Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı (Aİ) 
arasında enerji sektorunda strateji tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumunun 
imzalanması da bunun bariz ifadəsidir. Bu məqamda onu da qeyd edək ki, 
Azərbaycan uzun illərdir dünya neft bazarını xam neft və neft məhsulları, 
həmçinin təbii qaz ilə tədarük edir. 

Hazırda isə Azərbaycan “yaşıl ener-
ji” ilə bağlı uğurlu siyasət həyata keçi-
rir. Burada diqqətçəkən məqam odur 
ki, ölkəmiz belə bir sahənin inkişafına 
dövlətin maliyyə vəsaitlərini deyil, xarici 
şirkətləri cəlb edir. Artıq xarici investor-
larla 710 MVt gücündə külək və günəş 
enerji layihələrinin icra edilməsi, 2  

QVt-a yaxın istehsal gücləri üzrə əmək-
daşlıq sənədlərinin imzalanması da bu-
nun bariz ifadəsidir.

Bütün bu məsələlər haqqında Al-
maniyada keçirilən -cu “Berlin Enerji 
Keçidi Dialoqu” beynəlxalq konfransın-
da energetika naziri Pərviz Şahbazov 
ətraflı məlumat verərək deyib: “Res-
publikamız ötən ilin dekabrında Azər-
baycan, Gürcüstan, Rumıniya və Maca-
rıstan arasında “yaşıl enerji”nin inkişafı 
və ötürülməsinə dair imzalanmış saziş 
əsasında Avropaya “yaşıl enerji”ni təda-
rük etməyi qarşıya mühüm vəzifə kimi 
qoyub. Bu gün Xəzər dənizində mövcud 
1 7 QVt-lıq külək potensialının  reallaş-
dırılaraq yüksəkgərginlikli xətlər vasitə-
silə elektrik enerjisi, “yaşıl hidrogen”, 
ammonyak şəklində Aİ-yə ötürülməsi 
nəzərdə tutulub. Artıq Avropa Komissi-
yası və özəl şirkətlər də daxil dörd ölkə 
bu layihə üzərində işlə başlayıb”. 

Pərviz Şahbazov çıxışında bər-
paolunan enerjinin ölkəmizin enerji 
sisteminə inteqrasiyası, bərpaolunan 
və ənənəvi enerji mənbələri arasın-
da balansın yaradılması məsələlərinə 
də toxunub. Amerikanın “Tetra Tech” 
və Türkiyənin “Efra” şirkətləri ilə bu is-

tiqamətdə əməkdaşlığa başlanılıb və 
enerji sisteminə 2 min MVt-dək həcmdə 
bərpaolunan enerji güclərinin inteqrasi-
yası planlaşdırılıb.  

“Berlin Enerji Keçidi Dialoqu” konf-
ransı çərçivəsində Almaniyanın 20-dən 
çox enerji şirkəti və biznes dairələri-

nin iştirakı ilə “Azərbaycan neft-qaz 
hüdudlarından kənar: gələcək enerji 
tərəfdaşlığı üçün perspektivlər” möv-
zusunda keçirilən “dəyirmi masa” da 
yuxarıda vurğulanan məsələlər ətra-
fında geniş bəhs edilib. Tədbirdə Azər-
baycanın ənənəvi enerji mənbələrinin, 
xüsusilə təbii qazının tərəfdaş ölkələrin 
təhlükəsiz enerji təminatındakı strateji 
rolu, Cənub Qaz Dəhlizinin genişlən-
dirilməsi nəticəsində respublikamızın 
qaz təchizatı coğrafiyasının daha da 
şaxələnəcəyi barədə danışılıb. Eyni za-
manda, hazırda 200 QVt-a yaxın bərpa 
olunan enerji potensialı əsasında “ya-
şıl enerji”nin istehsalı, həmçinin ixracı 
ilə bağlı beynəlxalq enerji şirkətləri ilə 

həyata keçirilən layihələr, xalis “sıfır 
emissiya”ya malik “yaşıl enerji” zona-
sı konsepsiyasında qurulan Qarabağ 
və Şərqi Zəngəzurda, həmçinin “yaşıl 
enerji” mərkəzinə çevrilməsi planlaşdı-
rılan Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanları 
diqqətə çatdırılıb. 

“Dəyirmi masa”da “Masdar”, “AC A 
Po er” və bp ilə 710 MVt gücündə 
bərpa olunan enerji layihələrinin icra 
olunması, “AC A Po er”, “Masdar” 
və “Fortescue” şirkətləri ilə bərpa olu-
nan enerji və “yaşıl hidrogen”lə bağlı 
2  QVt-a yaxın istehsal gücləri ilə bağlı 
əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması 
Azərbaycanda bu sahənin investorlar 
üçün cəlbediciliyinin göstəriciləri kimi 

diqqətə çatdırılıb.
Yeri gəlmişkən, dünyanın ikinci ən 

böyük külək enerjisi potensialına ma-
lik Xəzər dənizindən “yaşıl enerji”nin 
Azərbaycandan başlayan, Gürcüstan 
və Qara dənizdən keçərək Rumıniya və 
Macarıstana ötürülməsini əhatə edən 
və geniş əməkdaşlıq tələb olunan la-
yihə icra edilir. Bu, yeni bir enerji resur-
sunun təchizatı və marşrutunun layihəsi 
Aİ tərəfindən dəstəklənir. 

Sözügedən layihənin ilkin mərhələ-
sində 4 QVt-lıq enerjinin ötürülməsi 
nəzərdə tutulur ki, bununla da Azərbay-
can Avropa üçün “yaşıl enerji”nin mü-
hüm təchizatçısına çevriləcək. 

“Xalq qəzeti”

Əvvəl sifariș edilmiș 
avtomobillərin gətirilməsinə 

icazə veriləcəkmi?
Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqı Şurası yeni avtomobillər və 

mikroavtobuslar  üçün  daha sərt karbon emissiyası standartları haqqında 
qaydanı təsdiqləyib. Qərara görə, 2030–2034-cü illərdə yeni minik 
avtomobillərinin karbon emissiyaları 2021-ci ilə nisbətən 55 faiz, 2035-ci idən 
sonra isə 100 faiz azaldılmalıdır. Bu isə, benzin və ya dizellə işləyən daxiliyanma 
mühərriki olan yeni avtomobillərin satışına birbaşa qadağa qoyulması deməkdir.

Martın 2 -da isə Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabineti yaşı 10 ildən çox 
olan minik avtomobillərinin Azərbaycan 
ərazisinə gətirilməsinin məhdudlaşdırıl-
ması ilə bağlı qərar qəbul edib. Qərara 
əsasən zavod buraxılış tarixinə görə yaşı 
10 ildən çox olan minik avtomobillərinin 
ölkəmizə gətirilməsi məhdudlaşdırılacaq. 
Bu qərar imzalandığı tarixdən 0 gün son-
ra qüvvəyə minəcək.

Yeni qərar bir müddət əvvəl xaricdən 
avtomobil sifariş edib buna görə ödəniş 
edən vətəndaşlara da aiddirmi? Məsələ 
ilə bağlı Nazirlər Kabinetindən bildirilib ki, 

2  mart 202 -cü il tarixi də daxil olmaq-
la həmin dövrədək vətəndaşlar tərəfin-
dən xarici ölkələrdə sifariş verilib, ödəniş 
edilərək müqavilə bağlanan yaşı 10-dan 
çox olan avtomobillərin ölkəyə gətirilmə-
sinə icazə veriləcək. 

Dövlət Gömrük Komitəsi də vətəndaş-
ların diqqətinə çatdırır ki, 202 -cü il 2  
mart tarixinədək (2  mart tarixi də daxil 
olmaqla) xarici ölkələrdən alınmış və 
bunu təsdiq edən müvafiq ödəniş sənəd-
ləri gömrük orqanlarına təqdim edilməklə 
gətirilən nəqliyyat vasitələrinin gömrük 
rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi 
mümkün olacaq. 

Yeri gəlmişkən, Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatına görə, hazırda 
Azərbaycanda 1,4 milyondan çox minik 
avtomobili mövcuddur. Həmin nəqliyyat 
vasitələrinin 1,  milyondan çoxu şəx-
si minik avtomobillərinin payına düşür. 
Mütəxəssislər həmin nəqliyyat vasitələri-
nin istehsal tarixi və istismar müddəti ilə 
bağlı müəyyən araşdırmalar aparıblar. 
Araşdırma zamanı məlum olub ki, ölkənin 
nəqliyyat parkında olan minik avtomobil-
lərinin cəmi 2 faizinin yaşı 2 ilə qədərdir. 
Yaşı 2 ildən  ilə qədər olan minik avto-
mobilləri  faiz təşkil edir. İstehsal tarixi  
ildən 10 ilə qədər olan minik avtomobillə-
rinin payı isə 11,  faizdir. Göründüyü kimi, 
yaşı 10 ildən artıq olan minik avtomobillə-

rinin payı 0 faizdən çoxdur. Bu isə ölkə-
nin avtomobil parkının ciddi yenilənməyə 
ehtiyac duyduğunu bir daha sübut edir. 

Ekspertlər hesab edirlər ki, istehsal 
tarixi 10 ildən çox olan avtomobillərin 
idxalının məhdudlaşdırılması, ilk növbə-
də, ekoloji təmiz olan hibrid və elektriklə 
işləyən avtomobillərin ölkəyə gətirilməsini 
stimullaşdıracaq. Bununla da, istismara 
yararsız avtomobillərin dövriyyədən çıxa-
rılması ilə avtomobil parkı yenilənəcək. 
Bu da yol-nəqliyyat hadisələrinin azalma-
sına səbəb olacaq. Yeni qərar, həmçinin 
ölkəmizdə avtomobil istehsalının stimul-

laşdırılmasına səbəb olmaqla yanaşı, bu 
sahə üzrə ixtisaslı kadrların da artması-
na imkan yaradacaq. Ən əsası, ekoloji 
cəhətdən təmiz olan avtomobillərin sayı-
nın artması karbon emissiyasının azaldıl-
masına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda, 
insanların həyat və sağlamlığının, eləcə 
də ətraf mühitin qorunması, avtonəqliy-
yat vasitələrindən atmosferə atılan zərərli 
maddələrin miqdarının azaldılması və 
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması təmin 
olunacaq. Yeri gəlmişkən, “Azərbaycan 
20 0: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Pri-
oritetlər”də də sadalanan bu məsələlərə 
geniş yer verilib. 

Xatırladaq ki, elektrik mühərriki ilə iş-
ləyən avtomobillərin 201 -cu il yanvarın 
1-dən etibarən ölkə ərazisinə idxalı əlavə 
dəyər vergisindən azad edilib. 2022-ci il 
yanvar ayının 1-dən isə elektrik mühərri-
ki ilə işləyən avtomobillərin idxalı ilə ya-
naşı, satışı, habelə həmin avtomobillər 
üçün 2-ci və -cü səviyyə elektrik enerji 
doldurucularının və istehsal tarixi  ildən, 
həmçinin mühərrikinin həcmi 2 00 kub-
santimetrdən çox olmayan hibrid avto-
mobillərin idxalı və satışı  il müddətinə 
ƏDV-dən azad edilib. 

Mirba ır Y UBZ Ə,  
“Xalq qəzeti”

Eldəniz ƏFƏROV,  
avt m bil nəqliyyatı zrə 
eks ert

– Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin yeni qərarı, əsasən, 
ölkəmizdə avtomobil parkının yenilən-
məsinə, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdı-
rılmasına və ətraf mühitin sağlamlaş-
dırılmasına yönəlib.

Məlum olduğu kimi, hazırda ölkə-
mizdə istehsal tarixi 10 ildən artıq olan 
avtomobillərin sayı kifayət qədər çox-
dur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
son illər Gürcüstandan da ölkəmizə 
yararsız, istismar müddətini başa vur-
muş “metallom” təsiri bağışlayan av-
tomobillər daşınır. Yeni qərar bu kimi 
halların qarşısını, qismən də olsa, 
alacaq. Eyni zamanda, ola bilər ki, 
bu qərarın verilməsi qarşıda yeni bir 
sənədin imzalanmasını şərtləndirsin. 
Məlum olduğu kimi, hazırda ölkəmiz-
də “Avro-4” standartları tətbiq edilir. 
Azərbaycan yaxın perspektivdə isə 
“Avro- ” ekoloji standartlara keçməyi 
nəzərdə tutur.

 Hökumətin yaşı 10 ildən çox olan 
minik avtomobillərinin Azərbaycan 
ərazisinə gətirilməsinin məhdudlaşdı-
rılması ilə bağlı yeni qərarının qüvvəyə 
minmə tarixi üçün son müddət 0 gün 
müəyyən edilib. Bu ilk anda vətəndaş-
ların narahatlığına səbəb oldu. Onlar 

deyirdilər ki, xairci ölkələrdən sifariş 
etdikləri avtomobillər hələ yoldadır. 
Bu ölkələr, əsasən, Yaponiya, Cənubi 
Koreya və Birləşmiş Ştatlar kimi uzaq 
ölkələrdir. Həmin ölkələrdən avtomo-
billərin gəmi vasitəsilə gətirilməsi isə 
təqribən iki ay vaxt aparır. Hətta bəzən 
müddət  aya qədər uzana bilir. 

Amma Nazirlər Kabinetindən ve-
rilən son açıqlama bu narahtlığa da 
son qoydu.  Belə ki, hökumətin atdı-
ğı humanist addım vətəndaşlarımızın 
bir qədər əvvəl sifariş etdikləri, pulunu 
ödədikləri avtomobillərin ölkəyə daxil 
olmasına imkan yaradır. Bu isə dövlə-
timizin həyata keçirdiyi sosialyönümlü 
siyasətin bariz nümunəsidir.

Yeri gəlmişkən, bu qərardan son-
ra qarşıdakı yay mövsümündə ölkə-
mizin ikinci əl avtomobil bazarında, 
 təqribən, 2 faiz civarında bahalaşma 
baş verə bilər.

Eks  əyi

“Yașıl enerji”yə keçid  
günün zəruri tələbidir



Soyqırımı yaşantısı, ibrət salnaməsi və 
dövlətçilik ruhumuzun təntənəsi 

Çoxəsrlik tarixə malik Azərbaycan xalqının həyatı hər zaman mücadilələrlə 
keçmişdir. Əslində, bunu təbii saymaq mümkündür. Çünki yer üzündəki, 
demək olar, bütün xalqlar bəşər sivilizasiyasının müxtəlif mərhələlərində daha 
yaxşı yaşamaq, inkişaf naminə güc və əmək sərf ediblər. Belə bir deyim də 
var: həyat mübarizədir. Amma xalqımızın tarixinə nəzər salanda, məlum olur 
ki, XIX əsrdən bəri keçdiyimiz yolun başlıca qayəsində bir, müəyyən mənada, 
instinktiv amal dayanıb: var olmaq. Görünən budur ki, var olmaq və ayaqda 
qalmaq, eyni zamanda, məhrumiyyətlərə, istibdadlara, acılara, faciələrə və 
nəhayət, soyqırımılarına dözməklə bağlı alın yazımıza da çevrilib. Əlbəttə, daha 
dözməyəcəyik və o zülmləri bir daha yaşamayacağıq... 

Dövlətçiliyimizlə, dövlətçilik 
ənənələrimizlə fəxr etmişik. Hələ ən qə-
dim dövrü bir kənara qoyuruq. Sacilər, 
Salarilər, Rəvvadilər, Şirvanşahlar, Qa-
raqoyunlular, Ağqoyunlular və nəhayət 
Səfəvi dövlətlərimiz olub. O Səfəvilər 
ki, bu gün də müasir İran dövləti onun 
qoyduğu təməllər üzərindədir. Fars şo-
vinizmi türk dövlətçilik ənənələrini özü-
nünküləşdirməyə çalışsa da, ortada 
əlahəzrət tarix var və o tarix 1 1  və 
1 2 -ci illərin Gülüstan və Türkmənçay 
müqavilələrinə şahiddir. Azərbaycanın 
bütövlüyünü pozan, bu bütövlüyü sa-
hillərə bölən müqavilələrə. Bütün bəla-
larımız da məhz ondan sonra başladı 
desək, əlbəttə, yanılmarıq. Ona görə də 
əvvəldə XIX əsrdən sonrakı tariximizin 
zülm və istibdad yaşantısı olduğunu 
vurğuladıq. 

***
Bəli, XIX əsrdən sonra Cənubi 

Qafqaz regionunda baş verən proses-
lər göstərdi ki, Azərbaycan türklərini bu 
coğrafiyadan silib atmaq kimi mənfur 
plan işlənib. Sadəcə, istəməyiblər. Çün-
ki tariximizi biliblər. Yaxşı dərk ediblər 
ki, bu millət eniş dövrünü yaşasa da, 
dirçəlişi, tərəqqisi mütləq baş verəcək 
və o zaman gen yaddaşına xas xarak-
terini özünə qaytaracaq. Bizi özümüz-
dən yaxşı öyrəndikləri və bildikləri üçün 
qarşımızda sədd çəkmək yolu tutublar. 
Bunu rus imperializmi də edib, fars şo-
vinizmi də, Qərb müstəmləkəçiləri də. 
Deməli, yarıya bölünmüş Azərbaycan 
bütün tərəflərin maraq və mənafelərinə 
uyğun olub. 

Lakin adlarını çəkdiklərimiz dairələr 
nə görüblər? Görüblər ki, bu millət, it-
kilərindən ibrət dərsi almağı bacarır. 
Baxıblar ki, yaratdıqları cəhalət burul-
ğanına, gerilik mühitinə baxmayaraq, 
xalqın sıralarından mütəfəkkirlər, fikir 
adamları, dühalar çıxır. Buna təəccüb-
ləniblər. Necə də təəccüblənməsinlər? 
Axı Həsən bəy Zərdabi qəzet yaratmaq 
üçün fədakarlıq edib istəyinə çatanda, 
onun yaşadığı toplumda qəzetin nə 
demək olduğunu anlayan çox az adam 
var idi. Amma Həsən bəy ənənənin ya-
ranmasını vacib saydı. Eləcə də Mirzə 
Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədqulu-
zadə, Seyid Əzim Şirvani, Mirzə Ələk-
bər Sabir, Əli bəy Hüseynzadə... 

Siyahını genişləndirmək mümkün-
dür. Sözümüz ondadır ki, bu şəxslər bizi 
bir xalq olaraq sındırmaq cəhdlərinin 
vüsət aldığı, müxtəlif “planların” ger-
çəkləşdirildiyi zaman kəsiyində xalqın 
daxili ruhunun istək və ifadəsi, soykö-
künün təzahür təntənəsi olaraq mey-
dana çıxmışdılar. Onlar, sanki, İlahinin 
lütfü idilər. Bəlkə, bu lütfü yarımcan hala 
salınmış Azərbaycan türkləri hiss etmir-
dilər, ancaq, xalqı gözü götürməyənlər, 
onun varlığını həzm etməyənlər, insa-
nımızı manqurta çevirmək istəyənlər 
gözəl görürdülər. 

İmperiya buxovları şəraitində, tədri-
cən, özümüzə gəldikcə, bizi istəməyən-
lər daha da azğınlaşdılar. Yaşadığımız 
coğrafiyaya gətirdikləri erməniləri ba-
şımıza bəlaya çevirdilər. Bizim izimizi 
ermənilərin əli ilə silməyi ağıllarına sal-
dılar. Çünki onları da yaxşı tanıyırdılar, 
azğın xislətlərindən, ambisiyalarından, 
iddialarından xəbərdar idilər. Nəhayət, 
qəddar, qaniçən təbiətlərini yaxşı bilir-
dilər. 

Diqqət yetirək, İrəvan quberniya-
sı, Şərur–Dərələyəz, Sürməli, Qars 
və digər ərazilərdə azərbaycanlıların 
qırğınının fəal iştirakçılarından biri ol-
muş erməni zabiti Ovanes Apresyanın 
xatirələri əsasında amerikalı aqronom 
Leonard Ramsden Hartvill “İnsanlar 
belə imişlər” adlı kitab yazmış və həmin 
kitabda Apresyanla söhbətinə əsasən 
qeyd etmişdir ki, ermənilər ingilislərin 
və rusların yardımı ilə öz məqsədlərinə 
çatıblar. Təkcə Bakıda mart qırğını za-
manı iyirmi beş min azərbaycanlını qət-
lə yetiriblər.

Bəli, XIX əsrin sonu – XX əsrin əv-
vəllərindən başlanan tərəqqimizə er-
məni maneəsi yaratmaq “niyyətləri” 
işə düşmüşdü. Az əvvəl bir fraqmentini 
diqqətə çatdırdığımız 1 mart 1 1 -ci 
il soyqırımı həmin mənfur niyyətdən 
irəli gəlirdi. Bu soyqırımın gerçəkləş-
məsində erməni millətçiliyi nə qədər 
günahkardırsa, onları bölgəyə gətirən 
rus imperializmi və Qərb müstəmləkə-
çiliyi də bir o qədər məsuliyyət daşıyır. 

Bu məsuliyyət bir xalqı yer üzündən, 
tamamilə silməyə yönəlmiş misli-bəra-
bəri olmayan vandalizm aktının gerçək-
ləşdirilməsi, bu prosesi yetişdirməyə, 
dəstəkləməyə yönələn qeyri-insani dav-
ranış təzahürüdür. 

***
Bəli Azərbaycan xalqını, Azərbay-

can türklərini yer üzündən silmək baş-
lıca “mərama” çevrilmişdi. Çarizmin da-
ğılması fonunda bölgədə türk dövlətinin 

yaranmasını əngəlləmək idi məqsəd. 
Çünki bu dövlət itirilmiş ruhun bərpası 
idi. Bu dövlət özünəqayıdışın, dirçəli-
şin rəhni idi. Buna görə 1 Mart soyqı-
rımının miqyasını böyük götürdülər. 
Təsəvvür edin, 1 1 -ci ilin 0 mart və 
 aprel tarixləri arasında Bakı şəhə-

rində və Bakı quberniyasının müxtəlif 
bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, 
Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Sal-
yan, Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan və 
digər ərazilərdə Bakı Soveti və daşnak 
erməni silahlı dəstələri azərbaycanlı-
ları kütləvi şəkildə vəhşicəsinə qətlə 
yetirdilər. Rəsmi mənbələrə əsasən, 
soyqırımı nəticəsində 12 minə yaxın 
azərbaycanlı amansızcasına öldürül-
müş, on minlərlə insan itkin düşmüşdür. 
Leonard Ramsden Hartvillin az əvvəl 
haqqında söz açdığımız kitabı də tələ-
fatın böyüklüyündən xəbər verir, üstəlik, 
bunu təsdiqləyən digər mənbələr də 
var. mumən, son illər aparılmış araş-
dırmalar həmin dövrün statistikasını 
yeniləməyə imkan verir. Söhbət dəhşət 
statistikasının yenilənməsindən gedir... 

***
Bəli, 1 1 -cü ilin Gülüstan, 1 2 -ci 

ilin Türkmənçay müqavilələri ilə ikiyə 
bölünmüş Vətən torpağımızdakı erməni 
qırğınları yalnız Arazın bu tayı ilə məh-
dudlaşmamışdı. Cənubi Azərbaycanda 
da türklərə qarşı soyqırımı gerçəkləş-
dirilmişdi. Bu isə o demək idi ki, belə 
mənfur hərəkətləri törədənlər bizi eyni 
görürdülər. Yaxşı dərk edirdilər ki, möv-
cud coğrafiyada türk-müsəlman izini sil-
mək üçün Arazın hər iki sahilini alqana 
boyamaq lazımdır.

Təsadüfi deyil ki, “Urmiya bəlası” ad-
landırılmış bir deyim var. 1 17–1 1 -ci 
illərdə Cənubi Azərbaycanın Urmiya ilə 
yanaşı, Salmas, Xoy, Maku, Dilməqan 
şəhərlərində bu bəlanın qurbanlarının 
sayının 1 0 minə yaxınlaşdığı bildirilir. 
Həqiqətən də dəhşətdir. Ancaq dəhşət 
statistikası daha da acınacaqlı ola bilər-
di. 

Osmanlı ordusunun komandanı Ka-
zım Qarabəkir paşa Arazın o tayına, di-
gər Osmanlı sərkərdəsi Nuru paşa Ara-
zın bu tayına kömək üçün gəlməsəydi, 
heç şübhəsiz, türk varlığının, tamamilə, 
silinməsi üçün daha azğın planlar iş-
lənərək reallaşdırılacaqdı. 1 1 -ci ildə 
Arazın bu tayı müstəqilliyinə qovuşdu, 
o tayında isə istibdadçı fars rejimi zülm-
lərini davam etdirdi və o siyasət indi də 
davam etdirilməkdədir. Fəqət, bir qədər 
fərqli formada. İndi İranın molla rejimi 
türkün dilini yasaqlayır. Məlumdur ki, 
ana dilindən məhrum xalq məhvə məh-
kumdur... 

***
Əvvəldə də vurğuladığımız kimi, 

azərbaycanlıların başına gətirilmiş bəla-
lar yalnız 1 Mart soyqırımı ilə məhdud-
laşmadı. Bu qorxunc, insanlıq əleyhinə 
yönəlmiş ssenari XX əsr boyu xalqımızı 
qarabaqara izlədi. Torpaqdan pay ver-
məzlər, – deyib atalarımız. Biz zülmün 

dayanması üçün torpağımızı– doğma 
Zəngəzurumuzu pay verdik. Ancaq 
gələcək vəhşətlərin sistemləşməsinə 
kömək etmiş olduq. Böyük və bağışla-
nılmaz səhv etdik...

1 20-ci ilin aprel işğalı, Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin süqutu, daha 
sonra SSRİ-nin yaranması yeni soyqı-
rımı dalğalarına, mənəvi məhrumiyyət-
lərə yol açdı. Qərbin, fars şovinizminin, 
Çarizmin türk varlığını silmək məqsə-
dini reallaşdıran quzğununa çevrilmiş 
erməni millətçiliyi, saxta beynəlmiləl-
çilik libası geyinmiş Sovetlər Birliyinin 
yeni imperializm siyasətindəki anti-türk 
baxışların fəal icraçısına çevrildi. Bu 
millətçilik Azərbaycan xalqının aydın-
larının Stalin repressiyalarına məruz 
qalmasında müstəsna “rol” oynadı. 
Ermənilər, həmçinin respublikamıza 
qarşı ərazi iddialarına da baş vurdular. 
Azərbaycan xalqına məxsus tarixi tor-
paqların ermənilərə peşkəş edilməsinə 

şahidlik etdi tariximiz. Bu mənfur niy-
yətlər SSRİ-nin mövcud olduğu döv-
rün müxtəlif mərhələri üçün aktuallığını 
saxladı. Necə deyərlər, eyni dalğa, eyni 
koordinat. 

***
Bəli, keçmiş SSRİ zamanında da, 

əvvəllər də olduğu kimi, bölgədən türk 
varlığını qazımaq niyyətləri tam “işlək” 
durumda idi. Azərbaycan dilinə, mənə-
viyyatına qarşı hücumlar olurdu, xalqı-
mızın tarixi unutdurulur və saxtalaşdı-
rılırdı, assimlyasiya siyasəti aparılırdı. 
Təsəvvür edin, Bakı mərkəz idi, ancaq 
şəhər əhalisinin heç 0 faizini azərbay-
canlılar təşkil etmirdi. Yalnız ulu öndər 
Heydər Əliyevin 1 -cu ildə hakimiy-
yətə gəlişindən sonra mövcud mənfi 
duruma qarşı tədbirlər görülməyə baş-
landı. Şəhərin sürətli sanayeləşdirilmə-
si xətti götürüldü ki, bunun nəticəsində 
rayonlardan paytaxta axın yaşandı. 
Nəhayət, 70-ci illərin sonlarına doğru 
haqqında söz açdığımız 0 rəqəmi 0 
ilə əvəzləndi. Respublikamızda inkişaf 
getdikcə, Bakının azərbaycanlı çoxluğu 
formalaşaraq möhkəmləndi. 

mumiyyətlə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycana birinci rəhbərliyi 
dövrü xalqımıza qarşı erməni iddiaları 
ilə həyata keçirilmiş mənfur siyasətin 
qarşısının alınmasında, misilsiz mə-
harət, prinsipiallıq və qətiyyət illəri kimi 
yadda qaldı. Heydər Əliyev şəxsiyyəti 
neçə-neçə erməni planını pozdu. Ermə-
nilərin keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti ilə bağlı çoxsaylı istəklərini puça 
çıxardı. stəlik, Qarabağın Azərbaycan 
xalqına məxsusluğunu vurğulayan real 
addımlar atdı. Bu mənada Şuşada dahi 
Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqi-
fin məqbərəsinin ucaldılmasından tut-
muş, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun 
Xankəndi filialının yaradılmasınadək, 
bir çox misilsiz xidmətlərin üzərində da-
yanmaq mümkündür. 

mummilli lider Azərbaycan xalqı-
nın milli mənliyini, mənəviyyatını, soy-
kökünü silmək planlarına qarşılıq mə-
dəniyyətimizi ucaltdı, xalqımızın minillik 
tarixinə aid mirası dirçəltdi. Bu böyük 
düha onu da yaxşı bilirdi ki, dövlətə 
çevrilib güclənmədən xalqımıza yönəl-
miş məkrli niyyətlərin qarşısında duruş 
gətirmək mümkünsüzdür. Buna görə 
hələ o zamandan başlayaraq, müstəqil 
Azərbaycan üçün kadr potensialının 
hazırlanmasına üstünlük verdi, gənc-
lərimizin ümumittifaq miqyaslı ali təhsil 
ocaqlarında oxumaları istiqamətində 
məqsədyönlü tədbirlər reallaşdırırdı. 

mummilli liderin fədakarlığını 
görən yalnız biz deyildik, düşmənlərimiz 
də bunu müşahidə edirdilər. Ona qarşı 
müxtəlif çirkin kampaniyalar aparırdılar. 
Təsadüfi deyil ki, Heydər  Əliyevin SSRİ 
zamanındakı hakimiyyət olimpindən 
uzaqlaşdırılmasından, yəni xalqımıza 
qarşı soyqırımı, etnik təmizləmə istəklə-
ri qarşısındakı sipər götürüldükdən dər-
hal sonra, Qarabağda erməni avantü-

rizmi baş qaldırdı. Qətiyyətlə söyləmək 
mümkündür ki, ulu öndər hakimiyyətdə 
qalsaydı, XX əsrin 0-cı illərinin əvvəllə-
rində üzləşdiyimiz bəlalar olmayacaqdı. 

***
1 -ci ildən Qarabağda dinc azər-

baycanlılara qarşı həyata keçirilməkdə 
olan etnik təmizləmə siyasəti,  1 1-ci 
ilədək soydaşlarımızın Ermənistan əra-
zisindəki ata-baba yurdlarından zorla 
çıxarılması ilə, kütləvi qətllərlə müşayiət 
olundu. Ardınca torpaqlarımızın işğalı 
və XX əsrin vəhşəti – Xocalı faciəsi ya-
şandı. Beləcə, əsrin əvvələrindən baş-
lanmış, 1 1 -ci ilin 1 martında kulimi-
nasiya anına çatmış soyqırımı siyasəti, 
1 2-ci ilin soyuq fevral ayında özünün 
növbəti yüksək fazasına qədəm qoydu. 

Xocavənd və Xocalıdan sonra Şuşa-
nı, Laçını, Kəlbəcəri, Ağdamı, Cəbrayılı, 
Qubadlını, Füzulini, Zəngilanı itirdik. Bu 
itkilərin hər biri soyqırımı tariximizin acı 
səhifələridir. Çünki həmin yurd yerləri-
mizdən didərgin düşmüş insanlarımız 
həyatın sərt sifətini  gördülər– çadırlar-
da, vaqonlarda ömür sürdülər, geniş 
evlərini yataqxanaların dar dəhlizlərinə 
dəyişmək məcburiyyətində qaldılar. 
Neçə-neçə vətəndaşımız yurd həs-
rəti ilə canını tapşırdı o vaqonlarda, 
çadırlarda, yataqxanalarda. Bütöv bir 
azərbaycanlı nəsli 0 ilə yaxın müd-
dətdə Xocalı dəhşətinə bənzər dəhşə-
tin mənəvi ağırlığını daşıdı. Vaqonlar 
və çadır şəhərcikləri azərbaycanlılara 

qarşı soyqırımı siyasətinin növbəti fa-
ciə yaşantılarına, əsl insanlıq dramına 
şahidlik etdi. Neçə-neçə arzu və diləklər 
öldü həmin illərdə. 

Bəli, 0 ilə yaxın müddətdə milli mən-
liyimizlə, soykökümüzlə, varlıq şüuru-
muzla yanaşı, əsəblərimiz, dözümümüz 
sınağa çəkildi. Ancaq sınmadıq. Xalqa 
sınmamağı, ayaqda qalmağı, müba-
rizə aparmağı yorulmadan, usanmadan 
təlqin edən o oldu – ulu öndər Heydər 
Əliyev. Ulu öndər prezidentlik fəaliyyəti-
nin hər ilində Qarabağın, işğal olunmuş 
yurd yerlərimizin təbliğatını apardı. Bü-
tün beynəlxalq platformalarda Azərbay-
can xalqının başına gətirilmiş zülmdən 
danışdı, erməni yalanlarını ifşa etdi, 
həqiqətlərimizi ucadan səsləndirdi. Ən 
əsası isə xalqa inam aşıladı. Bir an belə 
insanlarımızın Qarabağ köklənişinin sı-
radan çıxmasına, Vətənimizi bütöv gör-
mək əzminin qırılmasına imkan vermə-
di. 2  mart 1 -ci il tarixdə 1 Martın 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi 
qeyd olunması barədə sərəncam imza-
lamış Prezident Heydər Əliyev, xalqımı-
zın faciə niskilini dindirməklə yanaşı, bu 
niskili mübariz ruha çevirdi, ona ideoloji 
məzmun qazandırdı. 

***
Prezident İlham Əliyev ulu öndər 

Heydər Əliyevin bütün sahələrdəki si-
yasətini davam etdirdiyi kimi, Qarabağ 
mücadiləsinə də məxsusi çalarlar gə-
tirdi. Dövlətimizin başçısının sayəsində 
Qarabağ ruhunda qətiyyət, prinsipiallıq, 

məqsədyönlülük, dönməzlik kimi key-
fiyyətlər ön plana çıxmağa başladı. Bu 
keyfiyyətlər, nəinki Qarabağ dirənişinin 
məzmunu müəyyənləşdirdi, eyni za-
manda, bütövlükdə, tariximizin müxtəlif 
dövrlərində uğradığımız faciələrə, bir 
növ, üsyan mahiyyəti daşıdı. 

Nəhayət, İlham Əliyevin uzun illər 
müxtəlif beynəlxalq tribunalarda, nüfuz-
lu toplantılarda aramsız şəkildə apardığı 
Qarabağ davası 2020-ci ilin sentyabrın 
27-dən noyabrın 10-dək olan müddətdə 
özünün müzəffərlik mərtəbəsinə ucaldı. 
Bu yerdə şair Elçin Mirzəbəylinin “Ka-
bus qatar” şerindən aşağıdakı bəndləri 
xatırlatmaqla söhbətimizə davam edək:

Bu ayız geriyə qayıdıb ba ar,
rub da g r n r bizə dan kimi.

Yurda addım addım d n r dualar,
Tanrı dərga ına qayıdan kimi...

Sə ər də a ılır azan səsiylə,
ur yurd yerinə əsgər nəfəsi.

dama alqımın iradəsiylə
əmirdən y l əkir əsgər əkməsi...

Bəli, 44 günlük Vətən müharibəsin-
dəki Zəfərimiz təkcə Azərbaycan xalqı-
nın deyil, bu millətin tarixdə üzləşdiyi 
soyqırımları qurbanlarına çevrilmiş on 
minlərlə nümayəndəsinin dualarının 
Tanrı dərgahında eşidilməsi idi. İşğal-
dan azad olunmuş torpaqlarımızı bürü-
yən azan səsi onların küskün ruhlarının 

dinclik sədasıydı, sevinc hayqırtısıydı. 
Yurd yerlərimizə hopan əsgər nəfə-
si Ağdamla yanaşı, Kəlbəcər, Füzuli, 
Qubadlı, Zəngilan, Laçın və nəhayət, 
Şuşadakı qürubu dan yerinə çevirdi. 
Xalqımızın iradəsi əsgər çəkməsinin iz 
buraxdığı yollarda özünün təntənə anını 
yaşadı. 

Vətən müharibəsi erməni millətçili-
yindən, dünya erməniliyindən və onla-
rın əlaltılarından tarixdə başımıza gə-
tirdikləri bütün müsibətlərin intiqamı idi. 
Əminliklə deyə bilərik ki, bu intiqam bizi 
tarixdən silmək istəyənlərə, varlığımıza 
düşmən kəsilənlərin məkrlərinə qarşı, 
onların heç zaman unutmayacaqları 
misilsiz cavab oldu. Bu cavab bizi yük-
səklərə qaldırdı. Bizi əzilən xalq sindro-
mundan qurtardı. Biz özümüzə qayıt-
dıq, şərəfimizi, ləyaqətimizi, qeyrətimizi 
bərpa etdik. 

Onu da qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu 
gün 10  illiyini qeyd etdiyimiz 1 Mart 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günündə 
soyqırımı qurbanlarının ruhları şaddır. 
Onların məhrum edildikləri həyat, Qa-
rabağda və digər yurd yerlərimizdə ye-
nidən, sanki, bir Günəş kimi doğur. Bu 
yüksəliş, xalqımızın, dövlətimizin əzmi 
isə tarixdə üzləşdiyimiz bəlalarla ye-
nidən qarşılaşmağın son dərəcə ciddi 
təminatıdır. 

“Xalq qəzeti”nin  
analiti  qr  
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öz torpağında mövcudluğunun taleyi ilə bağlı ən faciəli məqamlardan biri kimi 
qanla yazılmışdır. Həmin müdhiş günlərdə  erməni-daşnak və ifrat bolşevik 
qüvvələrinin Bakı şəhərində və bölgələrdə azərbaycanlılara qarşı həyata 
keçirdikləri soyqırımı düşmənlərimizin uzun illərdən bəri izlədikləri təcavüzkar 
siyasətin məntiqi nəticəsi idi. 

Ermənilər mart soyqırımına 
necə hazırlaşmışdılar?

Bu antibəşəri cinayətin mərkəzində 
erməni millətçi qüvvələrinin yerli xalqa 
qarşı alət olaraq yerləşdirildikləri türk 
torpaqlarında özlərinə qəsbkar “vətən” 
axtarışı dayanırdı. Bu “axtarış”ın hədə-
fi isə yerli xalqı son nəfərinədək qırmaq 
və tarixi yurdundan qovub çıxarmaq idi. 
Erməni kilsəsi tərəfindən ilhamlandırılan, 
öz məqsədləri xatirinə böyük dövlətlər 
tərəfindən himayə və təhrik olunan er-
məni millətçiləri XIX əsrin sonlarından 
başlayaraq, əvvəlcə Osmanlı Türkiyəsi 

ərazisində, sonra da Cənubi Qafqazda 
kifayət qədər fəallaşmışdılar. 

Qarşılarına qoyduqları təcavüzkar 
məqsədə nail olmaq üçün erməni silahlı 
quldur bandaları Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti elan edilənədək iki dəfə Türkiyə 
(1 –1 7 və 1 1 -ci illərdə), iki dəfə 
də Azərbaycan ərazilərində (1 0 –1 07 
və 1 1 -ci illərdə) yerli əhaliyə qarşı küt-
ləvi qırğınlar həyata keçirdilər. Türkiyənin 
“erməni vilayətləri” adlanan ərazilərində, 
Cənubi Qafqazın quberniyalarında etnik 
azlıq sayılan gəlmə ermənilər  özlərinə 
“vətən” yaratmağın mümkün yolunu Os-
manlı dövlətində və Qafqazda yerli türk-
ləri qırğınlara məruz qoymaqla onların 
yaşadıqları ərazilərin erməniləşdirilmə-
sində görürdülər. 

Bu amansız niyyəti gerçəkləşdirmək 
üçün erməni millətçi liderlər ən qəddar 
və təcavüzkar vasitələrə əl atırdılar. Belə 
vasitələrdən millətçi-terror dəstələrinin 
yaradılması idi. Bu qüvvələrin təşkilatlan-
dırılmasına rəhbərlik edən millətçi Daş-
naksütyun partiyasının yaradıcıları silahlı 
millətçi dəstərələrin formalaşdırılmasını 
özlərinin başlıca fəaliyyət istiqamətlərin-
dən biri kimi qəbul edirdilər. Buna görə 
idi ki, partiyanın 1 2-ci ildə keçirilən ilk 
qurultayında zim-vorlardan (əsgər) təşkil 
ediləcək erməni ordusunun yaradılma-
sı barəsində qərar qəbul edildi. Bundan 
dərhal sonra erməni gəncləri arasında 
“zinvorlar”ın toplanmasına və onların si-
lahlandırılmasına başlandı. 

Cənubi Qafqazda və Türkiyə ərazi-
sində kütləvi terrorların həyata keçirlməsi 
üçün Daşnaksütyun partiyası 2 müstəqil 
terror şəbəkəsinin fəaliyyətinə dayaqla-
nırdı. Bunlardan biri partiyanın nəzdində 
xüsusi hərbi hissələrin yaradılması idisə, 
digəri  peşəkar terrorçular şəbəkəsinn 
qurulması idi. Seçilmiş şəxslərin aradan 
götürülməsi və məhv edilməsi üçün par-
tiya liderləri tərəfindən xüsusi planlar ha-
zırlanır və onların həyata keçirilməsi də 
xüsusi hazırlıq görmüş şəxslərə tapşırı-
lırdı. Belə terrorçu qruplar Daşnaksütyun 
partiyasının bütün komitələrinin nəzdində 
yaradılmışdı. Partiyanın müstəqil fəaliyət 
göstərmək səlahiyəti olan belə komitələri 
Cənubi Qafqazda daha çox idi.  

Əldə olan məlumatlara görə, təkcə 
Azərbaycan ərazisində Daşnaksütyun 
partiyasının  komitəsi var idi. Onlar 
Bakıda, İrəvanda, Şuşada, Gəncədə və 
Naxçıvanda yerləşirdilər. Bu komitələr 
Daşnaksütyun partiyasının qərargahı Tif-
lisdə yerləşən Şərq bürosuna tabe idilər. 
Hər komitənin nəzdində yaradılmış peşə-
kar terrorçu qruplarına 40 – 100 nəfər 
daxil idi. Qafqazda ermənilərin ən böyük 
terror qrupu Daşnaksütyun partiyasının 
Tiflisdəki mərkəzi komitəsinin yanında 
yaradılmışdı. Bu qrupda 1 0 nəfər terror-
çu var idi.

Bundan başqa, Tiflisdə Şərq bürosu-
nun tabeliyində başqa bir xüsusi terror 
qrupu da yaradılmışdı. Bu qrup “Aqabeqiç 
Marmin” adlanırdı. Həmin qrupa daxil 
olan peşəkar terrorçular büronun qərarı 
ilə Cənubi Qafqazın istənilən məntəqə-
sində, eləcə də digər məntəqələrdə ter-
ror törədilməsinə göndəriş ala bilərdilər. 
Bu terror qruplarına yazılmaq istəyən 
erməni millətçiləri xüsusi sınaqlardan ke-
çirilir, onlara silahlardan istifadə edilməsi, 
bombaların partladılması və s. öyrədilir-
di. XX əsrin əvvəllərində Daşnaksütyun 
partiyasının bu ölümsaçan şəbəkəsi artıq 
kifayət qədər formalaşmışdı. Təkcə 1 0  
– 1 0 -cu illərdə bu başkəsən qruplar 
200-dən artıq terror aktı həyata keçirmiş-
di. 

1 0 –1 07-ci illərdə daşnak silah-
lı qüvvələrinin üzvlərinin sayı 100 minə 
çatdırılmışdı. Bu qüvvələrin tərkibində 
xeyli Türkiyə ermənisi də var idi. Xüsu-
ilə Gəncədə və Bakıda daşnak hərbi 
qüvvələrinin güclü şəbəkəsi mövcud 
idi. 1 0 –1 0 -cı ildə Gəncədə, Bakı-
da və Azərbaycanın digər məntəqələ-
rində  azırbaycanlı əhaliyə qarşı kütləvi 

 qırğınların törədilməsi də bu şəbəkənin 
fəaliyyətinin dəhşətli nəticələri idi. 

Rəsmi məlumatlara əsasən, sonralar 
Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələ-
rində türk-müsəlman əhalinin kütləvi şə-
kildə qətliam edilməsinə rəhbərlik edən 
bolşevik lider Leninin Qafqazda vuran 
əli olmuş Şaumyan da elə bu illərdə daş-
nak partiyasının fəal üzvlərindən biri idi. 
1 0 -ci ildə o, daşnak partiyasının Bakı 
komitəsinə daxil edilmişdi. Elə həmin ildə 
Şaumyan RSDFP Bakı komitəsinin katibi 

seçilsə də daşnaklarla əlaqəni kəsmə-
mişdi. 1 10-cu ildə onun daşnak partiya-
sı üzvlərinə yaxından kömək göstərməsi, 
onları Bakıda işə düzəltməsi və bununla 
da orada özünə arxa yaratması faktlarla 
təsdiqlənir.

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsin-
də Cənubi Qafqazda yeni erməni silahlı 
dəstələrinin təşkili əlavə bir vüsət aldı.  
Bunun üçün Rusiya çarından lazımi 
icazə də alındı. Erməni millətçiləri güman 
edirdilər ki, ən azı, Türkiyədə törətdik-
ləri qırğınların  və orada çar ordusuna 
göstərdikləri xidmətlərin əvəzində Rusiya 
tərəfindən onlara Türkiyə ərazisində Ru-
siyanın Polşaya verdiyi muxtariyyətə ox-
şar olan bir idarəetmə veriləcəkdir. Lakin 
ermənilərin bu niyyəti həyata keçmədi və 
onda formalaşdırılmış olan bütün erməni 
qüvvələrinin fəaliyyəti  azərbaycanlılara 
qarşı çevrildi.  

1 17-ci ilin fevralında Rusiyada baş 
verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra 
erməni millətçiləri milli korpusun yara-
dılması barəsində məsələ qaldırdılar. 
Həmin il noyabr ayının 1 -da onlar Ke-
renskinin müvəqqəti hökumətindən belə 
bir korpusun yaradılması barədə rəsmi 
icazə aldılar. Erməni koprusunun təşki-
linə Müsəlman koprusunun təşkilindən 
əvvəl razılıq verildi və bununla bölgənin 
azərbaycanlı əhalisi ciddi bir təhlükə 
qarşısında qoyuldu. Erməni korpusunun 
təşkili, əslində, Qafqaz cəbhəsində möv-
cud olan erməni tərkibli hərbi hissələrin 
bir strukturda birləşdirilməsi üçün atılmış 
məkrli addım idi. Müsəlman korpusunun 
təşkilinə isə heç bir baza olmadan baş-
lanmalı, xeyli vaxt və imkan lazım idi.

1 1 -ci ilin fevral ayında erməni kor-
pusunun tərkibində artıq 2 piyada divi-
ziyası, 1 süvari briqadası, bir neçə eh-
tiyat alay formalaşmış şəkildə mövcud 
idi: general-mayor Foma Nəzərbəyovun 
komandanlığı altında 11 min 7  nəfər-
lik Erməni korpusu – 12 7 zabit, 10 min 

 sıravi: general Andranikin rəhbərliyi 
altında 14 min  nəfərlik Xüsusi ermə-
ni yığma dəstəsi – 17  zabit, 1  min 7  
piyada əsgər, 1000 atlı. 

Bundan başqa, ermənilərin bir süvari 
briqadası və erməni məhəlli hissələri də 
var idi. Bu strukturların daha mükəmməl 
təşkili üçün Rusiyanın Avropa cəbhəsin-
dəki qoşunlarının tərkibində xidmət edən 
erməniəslilli hərbçilərə çağırışlar gön-
dərilmişdi.  Bu işə Petroqradda müxtəlif 
yüksək hərbi vəzifələr tutmuş erməni 
generalları və zabitləri rəhbərlik edirdilər. 
Onlar Erməni korpusunun təchiz edilməsi 
məqsədilə Cənubi Qafqaza zirehli qatar-
lar və avtomobillər, sanitar qatarı və digər 
təchizat göndərmişdilər. 

Erməni hərbi qüvvələrinin təşkilini 
təkmilləşdirmək üçün 1 1 -ci ilin fevral – 
mart aylarında erməni generalları İ.Baq-
ramyan, R.Zaryan və A.Baqratuni Qərb 
cəbhəsindən Bakıya gəlmişdilər. Türkiyə 
erməniləri də Rusiya qoşunlarının Tür-
kiyə cəbhəsindən geri çəkilməsindən 
sonra Qafqaza axışaraq erməni hərbi 
hissələrinin tərkibinə qatılmışdılar. Cə-
nubi Qafqaza toplaşan və gündən-günə 
genişlənməkdə olan bu hərbi qüvvələr 
Türkiyə ərazisində əldə edə bilmədikləri 
“vətəni” Cənubi Qafqazda, Azərbaycan 
ərazilərində yaratmaq üçün silahlarını  
azərbaycanlı əhaliyə qarşı çevirdilər.

Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər-
lərində də ermənilərin silahlandırılma-
sı davam etdirilirdi. Bu məqsədyönlü, 
mütəşəkkil təcavüzkarlıq planının başlıca 
məqsədı Qənubi Qafqazda türk-müsəl-
man əhaliyə qarşı kütləvi soyqırımını hə-
yata keçirməklə boşaldılmış əraziləri er-
məniləşdirmək, “Dənizdən-dənizə  böyük 
Ermənistan” xülyasını gerçəkləşdirmək 
idi. 

Me man S LEYM OV,  
Milli M dafiə Universiteti ərbi

Elmi Tədqiqat Institutunun 
r fess ru, tari  elmləri d kt ru

Soyqırımı Memorial Muzeyi:  
Erməni vəhşiliyinin müdhiş mənzərələri 

Son iki əsrdə xalqımıza qarşı erməni millətçilərinin məqsədyönlü şəkildə 
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq siyasəti 
Azərbaycan tarixinin faciələrlə dolu çox ağrılı mərhələlərini təşkil edir. Bu 
millətçi–şovinist siyasətin əsas məqsədi soydaşlarımızı tarixi torpaqlarından 
qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində ermənilərin uydurduqları “Böyük 
Ermənistan” dövləti yaratmaq olub. Xalqımıza qarşı tarix boyu törədilmiş sülh 
və insanlıq əleyhinə cinayətlər – deportasiyalar, soyqırımları, həmçinin terrorlar 
barədə xalqımıza dolğun məlumatlar vermək və həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda Soyqırımı 
Memorial Muzeyi yaradılıb. Muzey XX əsrin əvvəllərindən bəri erməni silahlı 
dəstələrinin torpaqlarımızda həyata keçirdikləri kütləvi qırğınlar nəticəsində 
həlak olan on minlərlə soydaşımızın xatirəsini yaşadır.

2014-cü il fevralın 24-dən istifadəyə 
verilən muzey ilk dəfədir ki, təmirə da-
yandığından gələnlər qəbul edilmir. 
Amma muzeyə indiyədək 0 mindən 
çox, ötən il isə 00 nəfərə yaxın ziyarət-
çi baş çəkib. Sözsüz ki, bura gələnlərin 
əksəriyyəti tariximizin, millətimizin başına 
gətirilən faciələri öyrənmək istəyən yeni-
yetmələr, gənclər, şagirdlər və tələbələr 
olur. Onlara nə qədər ehtiyatlı olmaları, 
eksponatlara əl vurmamaları tapşırılsa 
da, yenə maraqdan illər ərzində toxu-
nulan əşyaların təmizlənib yenilənməyə, 
otaqların isə təmir olunmasına zərurət 
yaranmışdı. Cinayət işini sübut edən 
materiallar, geyim əşyaları, dağıdılan ev-
lərdən nümunə-qalıqlar, hadisələr vaxtı 
istifadə edilən mərmilər dörd bölmədə – 
tarix, deportasiya-repressiya, soyqırımı, 
terror bölmələrində mühafizə və nümayiş 
olunur.

 Xalqımıza qarşı xüsusi amansız-
lıqla törədilmiş cinayətlər zamanı zərər 
çəkmiş insanlara aid əşyalar... Onların 
hər birinin üstündə cinayəti əks etdirən 
əlamətlər var. Ayrı-ayrı bölmələrdə ci-
nayət işlərindən götürülərək ziyarətçilərə 
təqdim olunan şahidlərin xatirələri nələr 
söyləyir... Muzeydəki nümunələr arasın-
da Qaradağlı, Xocalı, Ağdaban, Ballıqa-
ya, Bağanis Ayrım soyqırımlarını əks et-
dirən eksponatlar var.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmə-
tinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad 
Əliyev öncə muzey, sonra xalqın başına 
gətirilən faciələr haqqında dolğun mə-
lumat verən eksponatlardan söz açır... 
Düşünürəm ki, görəsən, nümayiş olunan 
hər eksponatın dili olsaydı, nələr söy-
ləyər, hansı detallardan danışardı... Mu-
zey özündə tarixi həqiqətləri əks etdirən 
rəsmi sənədləri və əşyaları cəmləşdirib, 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törət-
dikləri cinayətlərin dünyada tanıdılması 
istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Girişdəki rəsm əsərləri ürəkləri par-
çalayan şiddətli ağrıları təcəssüm etdir-
məklə yanaşı, soyqırımı qurbanlarının 
matəm sükutunu göstərir. “Xocalı fəryadı” 
adlı rəsm əsəri insanı düşündürür, o gün-
lərin ağrılarını təkrar xatırladır. Muzeydə 
xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı, de-
portasiya, hərbi cinayətlər barədə xarici 
və Azərbaycan müəlliflərinin kitabların-
dan ibarət zəngin ədəbiyyat fondu var. 

Öyrənirik ki, muzeyin tarix və depor-
tasiya-repressiya bölmələrində XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın müxtəlif əra-
zilərinin dağıdılıb viranə qoyulmuş gö-
rüntüləri, əhalinin həyat tərzi haqqında 
fotolar var. Sensor ekranlı monitordakı 
xüsusi xəritədə ermənilərin ötən əsrdə 
xalqımıza qarşı müxtəlif bölgələrimizdə 
törətdikləri soyqırımları barədə tamaşaçı-
lara bir neçə dildə məlumat verilir. Həm-
çinin muzeydə bölgə qəzalarında baş 
verən vəhşiliklər haqqında dolğun məlu-
matlar toplanıb. Bu guşələrdə qəzaların 
əhalisi, müsəlman qırğınları üzrə Fövqə-
ladə Təhqiqat Komissiyasının sənədləri, 
Rusiya imperiyası və İran dövləti arasın-
da bağlanmış və Azərbaycanı ikiyə bölən 
Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri, 
“Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmiz-
ləmə və soyqırımı siyasətinin deportasi-
ya və sürgün mərhələsi” kompozisiyası, 
1 0-cu illərdə repressiya qurbanı olmuş 
Azərbaycan ziyalıları və görkəmli şəx-
siyyətləri haqqında cinayət işlərindən 
götürülmüş fraqmentlər, soydaşlarımızın 
Ermənistandakı tarixi torpaqlarından son 
deportasiyasının fotoları sərgilənir. 

 ***
Qaradağlı: 1 2-ci il fevralın 17– 1 -də 

törədilmiş Qaradağlı faciəsi Xocalı soyqı-
rımınadək törədilən ən qanlı faciə kimi ta-
rixə düşüb. Qaradağlı ən qədim yaşayış 
məskənlərindən olan Xocavəndin kəndi-
dir. 1 1-ci il noyabrın 1 -da 14 0 nəfər 

əhalisi olan Xocavənd rayonu işğal edildi, 
azərbaycanlılar amansızlıqla qətlə yetiril-
di, sağ qalanlar ətraf kəndlərə qaçdılar. 
Ertəsi gün hadisə yerinə gedən bir qrup 
yüksək vəzifəli şəxsin olduğu “Mİ- ” N 72 
hərbi vertolyotu Xocavəndin Qarakənd 
yaxınlığında ermənilər tərəfindən vurul-
du. Həmin terror aktında Azərbaycanın 
vertolyotda olan say-seçmə oğullarından 
heç kəs salamat qurtarmadı.

Xocalı: Bir həftə sonra, fevralın  2 -dən 
2 -na keçən gecə azğınlaşan erməni si-
lahlı dəstələri silahsız və köməksiz Xoca-
lıya hücum etdilər. Artilleriya və ağır hərbi 
texnikadan açılan güclü və amansız atəş 
nəticəsində şəhərdə yanğın törətdilər. Bir 
gecədə qədim Xocalı yerlə-yeksan edil-
di. Şəhəri tərk etməyə məcbur olan əhali 
dağlara, meşələrə qaçsa da, hər tərəfdə 
silahlı ermənilər dinc əhalini gülləbaran 
etdi, onlara amansız divan tutdu. Soyuq, 

qarlı fevral gecəsində qız-gəlinlər əsir 
düşdü, girov götürüldü, erməni silahın-
dan yayınıb meşələrə qaçanların çoxu 
soyuqdan, şaxtadan öldü…

Xocalı əhalisindən 1  nəfər öldü-
rüldü, 4 7 nəfər şikəst oldu, 127  nəfər 
dinc sakin– qoca, uşaq, qadın əsir gö-
türülərək ağlasığmaz erməni zülmünə, 
təhqir və həqarətlərinə məruz qaldı. Bu, 
əsl soyqırımı idi. 1  nəfərdən 10   nəfəri 
qadın,  nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca ol-
maqla,  ailə bütövlükdə məhv edildi,  
nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla 
qətlə yetirildi. Diri-diri yandırılan, başları 

kəsilən, dərisi soyulanlar oldu.
Ağdaban: Qandan doymayan ermə-

nilər dayanmırdılar. Kəlbəcərin işğ lına 
1 2-ci il prelin -dən -n  keçən gecə 

ğd b nı d rm d ğın etməklə b ş-l dı-
lar. Q nşu Ç p r kəndindən gecə hücum 
edərək, Dədə Şəmşir yurdunu – 

ğd b nı, həm də Ç yq vuş nı 
d rm d ğın etdilər. Hücumd n əbərsiz 
kənd əh lisi y qy lın, başıaçıq q rl  
örtülü meşələrə, d ğl r  səpələndi. Bu 
q nlı f ciə z m nı 2 nəfər dinc əh li 
– q c , q dın, uş q həl k ldu, 2 nəfər 
evdə diri-diri y ndırıldı, 7 nəfər gir v gö-
türüldü. Kənd bütünlüklə oda qalandı. 
Səhər tezdən sakinlərə köməyə gələn 
yerli b t ly nun  döyüşçüsü həl k ldu. 

Ballıqaya: 1 2-ci ilin avqustun  2 -də 
Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndində 
baş verən qətliam nəticəsində aralarında 

 azyaşlı uşaq, o cümlədən  aylıq körpə 
və  yaşlı ahıl qadın da olmaqla, 24 
nəfər mülki şəxs amansızlıqla öldürüldü. 
Uşaq, qadın və qocalara aman verilmədi, 
qətlə yetirildi, bəzilərinin meyitləri yandı-
rıldı. Qətliam nəticəsində  azyaşlı uşaq 
hər iki valideynini itirdi.

 Bağanis Ayrım: Qazax rayonunun 
Bağanis Ayrım kəndində baş verən 

soyqırımı ilə, təəssüf ki, nə dünya, nə də 
ki, ölkə ictimaiyyəti kifayət qədər məlu-
matlandırılıb. Hətta xalqımızın böyük bir 
qisminin bu soyqırımı ilə bağlı çox az, 
bəzilərinin isə heç informasiyası yoxdur. 
Bağanis Ayrım təqribən 100 evi, dörd yüz 
əlli nəfər sakini olan yığcam kənd imiş. 
Sovet imperiyası dağılanda, nə qədər 
ağır olsa da, bir sıra bölgələrimiz, eləcə 
də, Bağanis Ayrım kəndi taleyin ümidinə 
qalıb.

Cinayət işindən götürülən faktlar: 
1 0-cı il martın 24-də Bağanis Ayrım 
kəndi erməni terrorçu dəstələrinin silahlı 
hücumuna məruz qalıb və işğal olunub, 
10 nəfər həlak olub, 1  nəfərdən çox 
sakin yaralanıb. Bağanis Ayrım kəndi 
strateji əhəmiyyətə malik İcevan–No-
yamberyan avtomobil yolu üzərində yer-
ləşdiyindən bu kəndin işğalı xüsusi plan 
əsasında həyata keçirilib.

 Faktlarla tanış olduqca insanın gözü 
önünə diri-diri odda yandırılanların qan-
donduran “Ay ana!”, “Yandım, ay Allah!”– 
fəryadları, ərşə qalxan insan naləsi gəlir. 
Kənddə törədilən vəhşilik, mülki əhalinin 
insanlığa sığmayan işgəncələrlə qətlə 
yetirilməsi faktlarla sübut edilib. Ermə-
nilərin hücumu zamanı 17 evin toplar və 
minaatanlarla dağıdıldığı, 11 evin qarət 
edildiyi, kənd sakini Əsliyevlər ailəsinin  
üzvünün işgəncələrlə qətlə yetirildikdən 
sonra yandırıldığı ilə bağlı fotolar və sağ 
qalan şahidlərin xatirələri var. Kənddə 
qətlə yetirilən insanların qocası 7  yaşlı 
Dədəş Əsliyev, kiçiyi isə  günlük Hafiz 
olub. 

Şahid Allahverən Poladovun xatirələ-
ri insanın həyata, insanlara inamını öl-
dürür, oxuduqca dəhşətə gəlirsən: “Atış-
ma başlayanda kəndin girəcəyində olan 
Dədəş kişinin evinə getdik ki, qocaları, 
uşaq və qadınları kənddən çıxaraq. Də-
dəş kişi nə işığı söndürdü, nə də evindən 
çıxdı. Dedi, mən ermənilərə nə etmişəm 
ki? Onlar mənim evimdə özləri ağırlığın-
da çörək kəsiblər. Heç yana getmədi... 
Kəndin ermənilərə yaxın olan evlərinin 
birində Alməmməd kişi yaşayırdı. O da 
evindən çıxmadı. Həmin gecə şahidi ol-
duğum amansız hücumları, vəhşilikləri, 
əhalinin atəş altında necə saxlandığını 
mən heç kinolarda da görməmişdim. Əv-

vəlcə kəndin girəcəyində olan evləri yan-
dırdılar. Dədəş kişini, həyat yoldaşını, iki 
qızını və  günlük körpəni dama doldu-
rub yandırdılar. Qızı Aliyə körpə balasını 
qucağına alıb qaçmaq istəyəndə güllə ilə 
vurdular. Onun qucağından düşən uşağı 
erməni silahlılarından biri qaldırıb zərblə 
yerə çırpdı”. 

Xatirələri oxuduqca filmlərdə Böyük 
Vətən müharibəsində alman faşistləri-
nin qəsb etdikləri kəndlərdə törətdikləri 
vəhşiliklərin daha betəri, dəhşətlisi göz 
önünə gəlir. Ermənilər Bağanis Ayrımda 
insanları diri-diri elə yandırıblarmış ki, hə-
kim-ekspert komissiyası aydınlaşdıra bil-
məyib ki, yanmış sümüklər qadına, yoxsa 
kişiyə aiddir... Düşündükcə adamın qanı 
donur. Süfrənin halal çörəyindən yeyə, 
sonra da səni min bir zülmlə məhv edə. 
Bu, məhz erməniyə xas sifətdir. 

... rəyimizdə indən belə bu cür rə-
zalətlərə şahidlik edən eksponatların 
artmaması arzusu ilə muzeydən ayrılırıq. 
Allah millətimizi qorusun, xalqımız zaval-
dan uzaq olsun! 

Zərifə BƏ IR Z ,  
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan çox  
güzəştə getdi – yetər!

Laçın yolunda keçirilən aksiya Azərbaycan vətəndaşlarının suveren 
hüququdur,  sərbəst toplaşmaq azadlığıdır.  Bu hüquq və azadlıq Azərbaycan 
Konstitusiyasında və beynəlxalq hüquq normalarında da öz əksini tapıb. 
Məsələn, insan hüquq və azadlıqlarının carçısı sayılan ölkələrdən biri olan 
ABŞ belə Meksikadan insan kütləsinin ərazisinə keçməsinə imkan vermir. 
Bir sözlə, Azərbaycanın ərazisi uğrunda vətəndaşlarımızın etirazında 
mübahisəyə heç bir hal yoxdur.  Çünki ərazimizə daxil olan şəxsi yoxlamaq, 
sorğu-sual etmək, gəlişinin səbəbini bilmək dövlətimizin qanuni haqqıdır. 

Bu sözləri “Xalq qəzeti”nin əmək-
daşı ilə söhbətində iqtisadçı Xalid 
Kərimli dedi. O bildirdi ki, Azərbaycan 
sülhsevər ölkədir. Qarabağ ərazisində 
sərvətlərimizin talanmasının, separatçı 
meyillərin baş qaldırmasının dövləti-
mizi narahat etməsi başadüşüləndir: 
“Azərbaycan Laçın yolu vasitəsilə ke-
çirilən humanitar yüklərə etiraz et-
mir. Lakin hərbi vasitələrin keçirilməsi 
yolverilməzdir. Bu baxımdan, Laçın 
yolunda Azərbaycanın sərhəd-keçid 
məntəqələrinin və gömrük postlarının 
qurulması vacibdir. Çünki ölkəmizə 
daxil olan hər bir şəxsin qeydiyyatı 

aparılmalıdır. Bu, həm də təhlükəsizlik 
baxımından zəruridir”. 

Ölkə Prezidenti çıxışlarında, gö-
rüşlərində Laçın yoluna Azərbaycanın 
nəzarət etməsini vacib hesab edib. Bu, 
anlaşılan və ağlabatandır. Beynəlxalq 
hüququn şərtidir. Burada alternativ 
yol yoxdur. Yoxsa qayda-qanun pozu-
lar, ekoloji problemlər qarşısıalınmaz 
hala gələr, talançılıq baş alıb gedər. 
Məsələnin kökünə nəzər salsaq, aydın 
görərik ki, Azərbaycan bu məsələdə 
çox güzəştə getdi, yetər, daha bəsdir! 
Ölkəmiz sivil qaydaları əsas tutaraq, 
ciddi addımlar atır və atmalıdır.

Bu gün erməni başbilənləri real 
vəziyyətə nəzər salmalı, üzərlərinə 
düşən öhdəlikləri qeyd-şərtsiz yerinə 
yetirməlidirlər. Lakin indiki vəziyyətdə 
onlar azərbaycanlı ekofəalların haqlı 
arqument və tələblərini  qərəzli siya-
si məqsədlər naminə səylərini davam 
etdirirlər. Hayların yalanları, onların 
havadarlarının məkrli niyyətləri, dünya-
nın gözü qarşısında etdikləri xain təxri-
batlar Azərbaycanı öz milli maraqlarını 
qoruması ilə bağlı mövqeyindən daşın-
dıra bilməz! Söhbət 44 gün içərisində 
Ermənistanın “güclü ordusu”nu darma-
dağın edən, “keçilməz sədlər”ini mərd-
liklə yaran Azərbaycan Ordusundan, 
müxtəlif siyasi tribunalarda erməni hö-
kumətinin yalan dolu “siyasətini” ifşa 
edən Azərbaycan dövlətindən gedir. 

***
Aksiya iştirakçıları ötən gün boyu 

da yüksək fəallıq nümayiş etdiriblər. 
Onlar etirazlarını yüksək əhval-ruhiy-
yə ilə davam etdirirlər. Toplanış yerin-
də nəqliyyat vasitələrinin maneəsiz 
hərəkəti təmin olunub. Ötən gün ərzin-
də Laçın–Xankəndi yolundan, ümumi-
likdə, 100-dək humanitar təyinatlı nəq-
liyyat vasitələrinin maneəsiz keçidinə 
şərait yaradılıb.

Ekoaksiyanın gündəliyini Azərbay-
can Müdafiə Nazirliyinin yaydığı daha 
bir xoş xəbərlə tamamlayıram: “Yeni 
Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə 
əlaqədar Laçın rayonunun Cağazur və 
Zabux kəndləri arasında yerləşən bir 
neçə hakim yüksəklik, əsas və yardım-
çı yollar, eləcə də sərhədboyu geniş 
sahələr nəzarətə götürülüb”.

Rizvan FIKRƏTOĞLU,    
“Xalq qəzeti”

Ekoaksiyanın gündəliyi

ERMƏNİ GOREŞƏNLƏRİ
Özgəsinin düçar olduğu faciədən qazanc güdən müharibədə 

təkcə torpağından deyil, həm də malından-mülkündən olan 
insanların əmanətini xəyanətkarcasına talayan oğrunun 
məzarda şikar axtaran leşyeyəndən fərqi yoxdur. 

Müharibənin görünməyən üzü 
çoxdur. Düşmənlə ölüm-dirim sava-
şında bütöv bir məmləkətin üzləşdiyi 
fəlakətlərin sırasında çox vaxt sada-
lanmayan, sonradan sadəcə statis-
tikaya çevrilən itkilər də var. Bunlar 
yarıda qırılan talelər, sahibsiz və gö-
züyaşlı qalmış ailələr, başının üstün-
dəki səmadan başqa hər şeyindən 
məhrum olmuş insanlardır. Məğlub 
ölkənin maddi itkiləri bunların yanın-
da nədir ki?! 

Tarix inqilablardan daha çox 
dələduzların bəhrələndiyinin dəfələr-
lə şahidi olub. Müharibələrdən isə 
üçüncü tərəfin və talançıların qa-
zandığını desək, yəqin səhvə yol 
vermərik. Necə ki, Rusiya və Ukray-
na arasında davam edən hərbi mü-
naqişədən haram gəlir əldə edənlərin 
başında ermənilər dururlar. 

Erməni mafiyası 
Ukraynanı talamaqla 

məşğuldur 

Ukraynanın “Obozrevatel” qəzeti 
olduqca maraqlı faktlar ortaya çıxarıb. 
Daha doğrusu, ölkənin “Latifundist” 
aqrosaytının apardığı araşdırmala-
rın nəticələrini ictimaiyyətin diqqətinə 
çatdırıb. Məlum olub ki, Ukraynanın 
Rusiya ordusu tərəfindən işğal edil-
miş ərazilərindəki taxıl terminalları-
nın, buğda emalı və onun saxlanma-
sı ilə məşğul olan özəl müəssisələrin 
məhsulları talan edilərək daşınır. Ta-
lan edilmiş taxılın daşındığı əsas dar-
vaza rolunu Rostov vilayəti oynayır. 
İşğal ərazilərindən məhsulun Rusi-
yaya daşınmasına isə bu vilayətdəki 
erməni diasporunun çətiri altında fəa-
liyyət göstərən tanınmış erməni mafi-
yası nəzarət edir. “Latifundist” aqro-
saytı apardığı araşdırma zamanı taxıl 
oğrularının fəaliyyətini təşkil edən 
“Rutratranstorq” şirkətini üzə çıxarıb. 
Əldə olunan qeydiyyat sənədlərin-
dən, ünvan və telefonlardan, lentə 
alınmış danışıqlardan aydın olur ki, 
şirkətin təsisçisi və sahibi erməni Ar-
tur Azizyandır. 2017-ci ildə Krasno-
darda qeydə alınan bu şirkətin qara 
bazarı Rostov sayılır. Bu şəhərdəki 
erməni mafiyası yalnız taxıl biznesini 
deyil, həm də kənd təsərrüfatı məh-
sullarının istehsalı ilə məşğul olan 
bütün bazarları ələ keçirib.  

Bir pay da İrəvana...  
Təxminən, bir il əvvəl Bakı bom-

bardmandan əziyyət çəkən ukrayna-
lılara yanacaq, elektrik avadanlıqları 
ilə yardım edəndə Rostovdakı ermə-
ni mafiyasının “milli təəssübkeşləri” 
işğal olunan ərazilərdən oğurladıqları 
qənimətdən Ermənistandakı qan qar-
daşlarına “pay” göndərməyi unutmur-
dular. Taxıl yüklənmiş, sənədsiz-fi-
lansız, Rusiyanın gömrük, sərhəd 
məntəqələrindən maneəsiz keçən 
“TIR”-lar Rostovdan və Krasnodar-
dan birbaşa Ermənistana istiqamət 
götürürdü. Beləcə, Luqansk, Zapo-
rojye və Xerson vilayətlərinin halal 
sərvəti Rostova və İrəvana daşınırdı. 
Yəqin ukraynalılar azərbaycanlıların 
qardaşlıq yardımını unutmayacaqla-
rı kimi, məqamı gələndə ermənilərin 
onlara arxadan vurduqları namərd 
zərbəsini də yaddan çıxarmayacaq-
lar.           

Axı, canlar alan müharibə həm 
də dostu və düşməni yaxından tanı-
maq üçün fürsət verir. Bu mənada, 
Ukraynada hələ davam edən hərbi 
münaqişə bu xalqın qanı üzərində, 
sözün həqiqi mənasında, pul qazan-
maqdan çəkinməyən hayların bizə 
çoxdan məlum olan xislətini onları 
yaxından tanımayanlara da tanıtdı. 

Birinci Qarabağ müharibəsində 
olmazın əzablar verərək qətlə yetir-
dikləri dinc soydaşlarımızın ağzında-
kı qızıl dişlərini çıxaran vəhşi hayları 
sərlövhədə təbiətin ən murdar heyva-
nı ilə müqayisə etməkdən özümüzü 
saxlaya bilmədik...        

İmran BƏDİRXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

*məqalədə “caliber.az” saytın-
da gedən faktlardan istifadə edilib. 

“Xaç atası” Artur Azizyan

Ruben Vardanyan “blokada” 
işbazlarının “paxır”ını açdı

“Onlar daha çox pul qazanmaq üçün 
Qarabağa qarpız və ananas daşıyırlar”   

“Arminfo.am” xəbər saytı yazır ki,  “Biz və dağlarımız” ərazi inkişafı 
agentliyinin həmtəsisçisi, sabiq “dövlət naziri” Ruben Vardanyan  martın 
29-da İrəvanla videoformatda keçirilən  “Dağlıq Qarabağ iqtisadiyyatının 
blokada dövründəki itkilərinin qiymətləndirilməsi” adlı hesabatın 
təqdimatı zamanı öz soydaşlarının bəzi fırıldaqları barədə də danışıb: 
“Kimin hakimiyyətlə əlaqələri varsa, o, Artsaxdakı vəziyyətdən istifadə 
edərək, daha çox qazanır”. 

Naira Badalyan Vardanyana is-
tinadən yazır ki, Qarabağdakı qey-
ri-müəyyənlikdən istifadə edən bəzi 
işbazlar Rusiya sülhməramlıları ilə 
sövdələşərək, Stepanakertə (Xankən-
di) özlərinə lazım olan,  daha çox pul 
qazandıran mallar daşıyırlar. Buraya 
gəlib-gedən avtomobil nəqliyyatı va-
sitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət 
qoyulması erməni işbazlarının işinə 
yarayır. Belə ki, onlar blokada məsələ-
sini bəhanə edərək satışa çıxardıqları 
ərzaq mallarının qiymətini dövri olaraq 
artırırlar.

Eks “dövlət naziri” vurğulayıb ki, 
humanitar yük daşıyan avtomobillərin 
sayı artırılsa da, bu imkandan da iş-
bazlar bəhrələnirlər. Belə ki, bir neçə 
imkanlı şəxs üçün çalışan yüzlərlə in-
sanın daşıdığı və satdığı ərzaq məh-

sullarının qiymətinin artması  minlərlə 
erməninin dolanışığına mənfi təsir 
göstərir. Bundan başqa, gündəlik tələ-
bat mallari əvəzinə Qarabağa ilin bu 
aylarında qarpız və ananas daşınır. 
Təbii ki, kimlərinsə daha çox qazan-
ması məqsədilə.

Vardanyan deyib: “Şəffaf və ədalətli 
fəaliyyət mexanizminin yaradılması” 
istiqamətində başlanmış işlər dayan-
dırılıb: “Hakimiyyətlə əlaqəsi olanlar 
yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək, 
daha çox qazanır, daha da varlanır-
lar. Bu, yolverilməzdir. İqtisadiyyatdakı  
mövcud vəziyyətə nisbətən, bu xo-
şagəlməz faktlar bizə daha çox ziyan 
vurur”. 

…Sən demə, Qarabağa  “gündəlik 
tələbat malları və humanitar yük” daşı-
yan nəqliyyat  vasitələri kimlərinsə “ci-
binə işləyirmiş”. Həmin  “cib  sahibləri” 
arasında Rusiya sülhməramlıları da 
var, erməni işbazları da. Amma unut-
masınlar ki, bu vəziyyət çox davam 
etməyəcək. Azərbaycan dövləti artıq 
öz sözünü demiş və xəbərdarlığını et-
mişdir. 

Ittifaq MIRZƏBƏYLI,  
“Xalq qəzeti”

Roma Statutu Hayastanda  
siyasi uçurumu dərinləşdirir

Xəbər verdiyimiz kimi, bir müddət əvvəl Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və prezidentin uşaq hüquqları üzrə müvəkkili 
Mariya Lvova-Belovanın həbsinə order verib. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma Statutuna əsasən, çıxarılan həbs qərarı Rusiyanın sərt etirazı ilə üzləşib. 
Baş verənlər fonunda ən maraqlı olay isə, heç şübhəsiz, Rusiyanın forpostu 
olan Ermənistanın Roma Statutuna qoşulması olub. Ermənistan Konstitusiya 
Məhkəməsi (KM) ölkənin bu statuta üzvlüyünü artıq ratifikasiya edib.

İrəvanın bu addımı onsuz da gərgin 
olan Rusiya–Ermənistan münasibətlə-
rini bir qədər də qəlizləşdirməklə ya-
naşı, Hayastan daxilində qütbləşməyə 
səbəb olub. Bunun səbəbi erməni ic-
timaiyyətinin böyük kəsiminin Roma 
Statutunun ratifikasiyasına qarşı çıx-
masıdır.

İrəvanın gözlədiyi  
“qisas həmləsi”

Əslində, İrəvanın Roma Statutunu 
təsdiqləməsi gözlənilən idi. Xatırladaq 
ki, İrəvan 44 günlük Vətən müharibə-
sinə görə, davamlı olaraq Rusiyanı 
ittiham edir, onu öz müttəfiqinə lazımi 
hərbi dəstək verməməkdə günahlandı-
rırdı. İrəvan açıq şəkildə Rusiyanın lo-
yal mövqeyinə etiraz edir, Qarabağda 
Azərbaycana qarşı ermənilərin deyil, 
rus ordusunun vuruşmasını istəyirdi. 
İrəvan–Moskva  münasibətlərinə kölgə 
salan digər məqam sülhməramlıların 
fəaliyyəti ilə bağlı idi. 

Özündə sülhməramlıların Ermənis-
tanı birmənalı şəkildə himayə etməli 
olduğu qənaətini formalaşdıran İrə-
van zaman-zaman onları Azərbaycan 
Ordusu ilə qarşıdurmaya təhrik etsə 
də, bu arzusu reallaşmadı. Nəticədə, 

rəsmi İrəvan Rusiya sülhməramlı kon-
tingentinin öz missiyasının öhdəsin-
dən gəlmədiyini bəyan etdi və Avropa 
İttifaqının mülki missiyasını bölgəyə 
çağırdı. Bu addım İrəvanın Moskvaya 
qarşı gerçəkləşdirdiyi ilk ciddi və əməli 
“qisas əməliyyatı” idi. İntəhası,  bu da 
İrəvanın Rusiyaya qarşı kinini soyut-
maq üçün yetərli olmadı. Haylar Rusi-
yanı cəzalandırmaq üçün daha böyük 
fürsətin həsrətində idi. Beynəlxalq Ci-
nayət Məhkəməsinin Rusiya Prezidenti 
ilə bağlı qərarı Ermənistana bu fürsəti 
verdi. Və İrəvan Roma Statutuna qo-
şulmaqla gözlədiyi qisas həmləsini re-
allaşdırdı. 

Kremlə “atəş”dən  
erməni çoxluq niyə 

narazıdır?
Maraqlıdır ki, İrəvanın bu addımı 

bu ölkənin daxilində ciddi narazılığa 
səbəb olub. Paşinyan rejiminin yarıt-
maz siyasi idarəetmə modelinə nifrət 
edən, hakimiyyətdən kifayət qədər 
narazı olan erməni ictimaiyyəti KM-nin 
bu hüquqi addımını özünəintihar qəra-
rı sayır. Xüsusilə də, erməni ziyalıları, 
jurnalistlər və blogerlər hesab edirlər 

ki, İrəvanın Roma Statutunu imzala-
ması Rusiyanın həmişəlik itirilməsi 
deməkdir. Bəli, erməni ziyalılarının bö-
yük əksəriyyəti Kremldən bütün nara-
zılıqlarına rəğmən, bu gün də Rusiyanı 
Ermənistanın əsas hamisi kimi görür. 
Onların qənaətincə, Paşinyan hakimiy-
yətinin Rusiya Prezidentini hədəf alan 
bu qərarı Ermənistanı tamamilə müda-
fiəsiz qoymaq deməkdir. 

Fransa, İran, eləcə də ermənipərəst 
digər dövlətlərin İrəvana siyasi dəstək 
mesajları ilə müqayisədə Rusiya amili 
Ermənistan cəmiyyətində daha ciddi 
və “etibarlı” dəstək hesab olunur. Ağlı 
başında olan erməni ziyalısı İrəvanın 
bu siyasi reallığı görməzdən gələrək, 
Kremlə, konkret Putinə qarşı siyasi 
cəbhə açmasını bağışlanmaz səhv 
hesab edir və bu səhvin cəzasının sa-
dəcə hakimiyyətə deyil, bütün erməni 
xalqına kəsiləcəyini deyir.

Bu səbəbdən, Paşinyan rejimi yer-
li media qurumları, sosial şəbəkələr 
tərəfindən kəskin tənqid edilməkdədir. 
Görünən odur ki, İrəvanın anti-Rusiya 
qərarı Ermənistanda xalq-hakimiyyət 
böhranına daha bir çalar əlavə edib və 
bu, tərəflər arasındakı uçurumu daha 
da dərinləşdirəcək.

Dostu erməni olana 
düşmən gərək deyil

Bu gün erməni cəmiyyətinin ziyalı 
kəsimini narazı salan daha bir məqam 
İrəvanın anti-Rusiya addımının ölkənin 
beynəlxalq aləmdə onsuz da zəifləyən 
nüfuzuna mənfi təsir göstərəcəyi ilə 
bağlıdır. Onların fikrincə, əsrlər boyu 
Rusiyanı ermənilərin himayədarı he-
sab edən beynəlxalq aləm görəcək ki, 
Ermənistan yüzillik müttəfiqinə belə ra-
hat xəyanət edə bilir. İrəvan bu hərəkə-
tindən nəinki narahat olmur, əksinə, 
bunu xüsusi şövqlə həyata keçirir. 

Erməni ziyalılarının fikrincə, İrə-
vanın bu xəyanəti ölkələri ilə müttə-
fiqlik münasibətləri qurmağa maraq 
göstərən azsaylı dövlətləri də Ermənis-
tandan uzaqlaşdıracaq, onun etibarsız 
tərəfdaş imicini daha da gücləndirəcək. 

Rusiya tərəfi hələlik Kremlin sözçü-
sü Peskovun dilindən İrəvanla bu qə-
rarı müzakirə edəcəklərini rəsmən bə-
yan edib. Müzakirə öz yerində, amma 
Rusiya hayların bu əməlindən bir daha 
anlamış olacaq ki, erməni kimi dostu 
olanın düşmənə ehtiyacı qalmır. 

Seymur ƏLIYEV,  
“Xalq qəzeti”
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Aİ-nin mülki missiyasının hərbi tonu 
Əsas vəzifəsinin “Ermənistanı Azərbaycandan qorumaq” olduğunu açıqlayan Aİ-

nin mülki missiyasının rəhbəri, əslində, bununla nəyə nail olmağa çalışdıqlarını ortaya 
qoymuş oldu.

Almaniyanın nüfuzlu dövlət agentliyi 
Deutsche elle də yayımlanan repor-

taj-müsahibənin Qarabağın dünənindən 
və bügünündən xəbərsiz liberal avropalı 
oxucunu hədəfə aldığı aydın görünür. Əv-
vəldən axıra kimi anti-Azərbaycan ruhun-
da hazırlanan materialın müəllifi alman 
jurnalist Ani Koxdur. 

Məqalənin sifarişli olduğu bir tərəfə, 
Avropa İttifaqının (Aİ) Ermənistandakı 
mülki missiyasının rəhbəri Markus Ritte-
rin dilindən səslənən rəy və mülahizələri, 
onun Bakı ilə təkəbbürlə, ultimatium tonda 
danışması da maraq doğurur. Ehtiyatda 
olan alman zabitinin agentliyə müsahi-
bəsində təməlsiz iddiasına və lüzumsuz 
cürətinə təəccüblənməmək olmur. Cənab 
Ritter başçılıq etdiyi mülki missiyanın əsas 
vəzifəsinin “Ermənistanı Azərbaycandan 
qorumaq” olduğunu, “Azərbaycanın yaz 
aylarında hücuma hazırlaşdığının Ermə-
nistan tərəfindən iddia edildiyini” və “belə 
bir hücumun baş verməyəcəyi təqdirdə, 
bunun Aİ missiyasının uğuru olacağını” 
qeyd edir. Ritterin ermənilərin dezinforma-
siya bulağından su içmiş təxribat xarakterli 
açıqlamasına Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat 
xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə-
nin cavabı belə olub: “ vr a Ittifaqı 
m lki missiyası rə bərinin Ermənistan 
tərəfinin yalan və b tan d lu iddiaları-
nı əsas tutaraq, guya zərbaycanın ər 

ansı bir cuma azırla dı ı barədə 
fikirlər səsləndirməsini, I missiyası-
nın əsas vəzifəsi kimi təqdim etməsini 
qətiyyətlə qınayırıq .

Alman zabitinin Azərbaycana qarşı, 
yumşaq desək, qeyri-dost münasibətinin, 
saxta ittihamlarının arxasında hayların 
hansı məkrli niyyətinin dayandığını gü-
man etmək çətin deyil. İrəvanın bu yolla 
bir müddət sonra Aİ-yə üzv dövlətlərin 
 sülhməramlı hərbi kontingentinin Azər-
baycanla sərhədə gətirməyə nail olmaq 
istəyi vasitəçi Rusiyaya da gün kimi ay-
dındır. Azərbaycan XİN rəsmisinin cavab- 
açıqlamasında bu məsələyə də toxunulur: 

Bu missiyanın zərbaycan və Ermə-
nistan arasında n rmalla ma r se-
sinə ələl gətirmək məqsədilə sui isti-
fadə edilməsinə imkan verilməməsinin 
zəruriliyi tərəfimizdən dəfələrlə vur u-
lanıb. I missiyasının Ermənistanda 
yerlə məsinin m vafiq qaydada zər-
baycanın legitim maraqlarını nəzərə 
alması, abelə I tərəfindən bu mis-
siyanın fəaliyyətinin qar ılıqlı inam və 
etimadı sarsıtmayacaq əkildə əyata 
ke irilməsi təmin edilməlidir”.

İrəvanın avropalıların bu mülki missi-
yasına beynəlxalq mandat təşkil etmək və 
onu hərbiləşdirmək planları da hər kəsə 
məlumdur. Aİ mülki missiyasının rəhbə-
ri, keçmiş alman polisi Markus Ritterin 
Deutsche elle  agentliyinə müsahibə-

sində hərbçi qırımı ilə danışması hayların 
bu “strateji plan”ından xəbərdar olması-
nın göstəricisidir. Onun bu açıqlaması 
həm də mülki missiyanın indidən öz sə-
lahiyyətlərini aşmasının əyani sübutudur.  
“Ermənistan tərəfinin I missiyasının 
m vcudlu undan vəziyyəti da a da 
gərginlə dirmək və z dəliklərindən 
b yun qa ırmaq məqsədilə sui istifa-
də etməsinə imkan yaratmamalıdır. I 
missiyası yalan və b tan d lu iddiala-
ra yer verməməli və mandatına uy un 
fəaliyyət g stərməlidir .

Azərbaycan XİN-in Aİ-nin mülki mis-
siyasının başçısına bu cavabı isə onun 
“qeyri-mülki” fəaliyyətlə məşğul olmasının 
yolverilməzliyi və Bakının buna adekvat 
reaksiya verə biləcəyi ilə bağlı xəbərdar-
lığıdır. Azərbaycan ehtiyata buraxılmış av-
ropalı polislərdən fərqli olaraq, beynəlxalq 
hüquqa əməl və hörmət etməyi yaxşı 
bilir. Hər şeydən göründüyü kimi, haylar 
Bakının onlara tərəf uzatdığı xoşməram-
lı əlini qəbul etməkdənsə, ərazilərində 
müvəqqəti lövbər salmış avropalı qonaq-
ların dərdlərinə çarə tapacaqları günü 
gözləməyə üstünlük verirlər. Amma onlar 
unutmamalıdır ki, bu gün qəbul etmədik-
ləri xoşməramlı əl sabah asanlıqla “dəmir 
yumruğ”a çevrilə bilər. 

Yazının əvvəlinə qayıdaraq sırf peşə 
əxlaqı və Beynəlxalq urnalist Kodeksi 
nöqteyi-nəzərindən onu da əlavə etməyi 
zəruri sayırıq ki, ictimai rəylə bu üslubda 
oynamaq Almaniyanın dövlətə bağlı nəş-
rinə heç də başucalığı gətirmir. Rəsmi 
agentliyin rəhbərliyinin dövriyyəyə burax-
dığı reportaj və müsahibələrin məzmunu-
na öncədən diqqət yetirməsi pis olmazdı.

İmran BƏDİRXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Fərid əfiyev, 
beynəl alq m nasibətlər 

zrə eks ert  

– Cənab Ritter bu açıqlaması 
ilə Ermənistana göndərilmiş Av-
ropa İttifaqının mülki missiyası-
nın qərəzli və bitərəf olduğunu bir 
daha nümayiş etdirib. Azərbay-
canın bu missiyanın əsl niyyəti ilə 
bağlı şübhələri öz təsdiqini tapmış 
oldu. Bəli, bu, heç də neytral mis-
siya deyil və onun qərəzli mövqeyi 
Ritterin şərhindən də görünür. Bu 
mənada, indiki gedişatla Azərbay-
canın gələcəkdə Avropa İttifaqı-
nın bu missiyası ilə əməkdaşlıq 
etmək perspektivi sual altındadır. 

mumiyyətlə, son dövrlər Avropa 
İttifaqının özünün ətrafında mən-
fi tendensiyalar müşahidə olunur. 
Halbuki, ittifaqın rəhbəri Şarl Mişe-
lin sülhyönümlü şəxsi təşəbbüsləri, 
onun vasitəçilik rolu müəyyən qə-
dər müsbət meyillərə təkan vermiş-
di və bunu Prezident İlham  Əliyev 
də qeyd etmişdi. Biz burada, faktiki 
olaraq, iki məsələni görürük: Şarl 
Mişelin vasitəçilik rolunu və Avropa 
İttifaqının missiyasını. 

Həmin missiya öz fəaliyyətində 
daha çox Azərbaycana qarşı mən-
fi mövqe sərgiləyir. Bunun səbəbi 
kimi missiyanın tərkibində yer alan 
Fransanın və Almaniyanın oyna-
dıqları mənfi rolu göstərmək olar. 
Qərbi Avropanın bir sıra dövlət-
lərinin qərəzli mövqeyini də bura 
əlavə etmək olar. Belə olan təq-
dirdə Azərbaycanın gələcəkdə bu 
missiya ilə işləməsi qeyri-mümkün 
görünür.   

Ekspert rəyi

Azərbaycanın 2020-ci ilin noyabrında, İkinci Qarabağ müharibəsindən 
sonra irəli sürdüyü “3+3” formatında əməkdaşlıq təklifi yenidən aktuallıq 
qazanmaqdadır. Formata daxil olan Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya, 
Türkiyə və İran arasında müəyyən fikir ayrılıqları səbəbindən indiyədək cəmi bir 
görüş baş tutub. Gürcüstan hələ ki, danışıqlara qoşulmaqdan imtina edir. Qalan 
beş ölkə isə Ermənistanın Azərbaycanla sülhə gəlmək istəməməsi səbəbindən 
hələ görüşə bilməyib.

Moskva görüşü “3+3” formatını 
“ölü nöqtə”dən tərpədəcəkmi?

Amma son vaxtlar “ ” formatında 
ikinci görüşün keçirilməsi məsələsi ye-
nidən gündəlikdədir və tərəflər arasında 
müzakirə olunmaqdadır. Təşəbbüs Azər-
baycan və Türkiyə tərəfindən irəli sürül-
düyündən bu iki ölkə prosesin irəliləmə-
sində həmişə maraqlıdır. Zaman-zaman 
Rusiya da təşəbbüsə dəstək verib. İran 
isə zahirən məlum formatda danışıqlara 
müsbət münasibət sərgiləsə də, bəzi ad-
dımları ilə əslində prosesin ləngiməsinə 
səbəb olub.

İran XİN başçısı Abdullahian bu il fev-
ralın 21-də Tehranda Rusiya xarici işlər 
nazirinin müavini Aleksandr Qruşko ilə 
görüşərkən deyib ki, İran Tehranda Rusi-
ya, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və 
Gürcüstan xarici işlər nazirləri ilə “ ” 
formatında görüş keçirməyə hazırdır.

Ondan xeyli əvvəl, 2021-ci il iyulun 
-da İran XİN-in sözçüsü Səid Xətibzadə 

də bildirmişdi ki, “Azərbaycan Respubli-
kası ərazilərinin işğaldan azad edilməsi 
Qafqaz və ətraf ölkələrin əməkdaşlığı 
üçün zəmin yaradır”. Onun fikrincə, Azər-
baycanın “ ” formatlı regional əmək-
daşlıq platforması yaratmaq təklifi döv-
lətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyinə 
hörmət əsasında tam mümkündür: “İran 
Qafqazın üç ölkəsi, həmçinin, Rusiya 
və Türkiyə ilə sıx əlaqələrə malikdir, o, 
əməkdaşlığın reallaşması istiqamətində 
ilk addımları ata bilər”.

Lap bu günlərdə, martın 27-də İranın 
Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali də ölkəsi-
nin Cənubi Qafqazla bağlı “ ” formatını 
dəstəklədiyini və Rusiyanın təşkilatçılığı 
ilə ikinci görüşdə iştiraka hazır olduğunu 
bəyan edib. O, Tehranın belə bir görüşdə 
iştirakı ilə bağlı suala cavabında deyib: 
“İran bu mexanizmi həmişə dəstəkləyir”.

Rusiya XİN başçısı Sergey Lavrov da 
son vaxtlardakı açıqlamalarında bir neçə 
dəfə ölkəsinin “ ” formatında ikinci gö-
rüşü keçirmək üçün hazırlıq işləri apardı-
ğını bildirib. Nəhayət, dünən İranın xarici 
işlər naziri Hüseyn Əmir  Abdullahiyan 
Rusiyada səfərdə olub və bu ölkənin XİN 
başçısı Sergey Lavrovla danışıqlar za-
manı bir sıra digər məsələlərlə yanaşı, 
məlum formatda görüş məsələsi də mü-
zakirə olunub.

Görüşdə, əsasən, beynəlxalq 
məsələlərin geniş spektri, ABŞ-la mü-
nasibətlər, Ukrayna müharibəsi, Qərbin 
Çin və İranla bağlı siyasəti müzakirə 
olunub. Lavrov həmkarı ilə birgə mətbu-
at  konfransında deyib ki, bu kontekstdə 
“Rusiya, İran, Çin, bir çox digər ölkələr 
ABŞ və əlaltılarının yaratmağa cəhd et-
dikləri Qərb hegemonluğuna qarşı qətiy-
yətlə mübarizə aparacaqlar”.

Abdullahian isə gələn həftə  Moskvada 
Rusiya, Türkiyə, İran və Suriya XİN baş-
çıları müavinlərinin görüşəcəyini bildirib. 
Onun sözlərinə görə, məqsəd Ankara və 
Dəməşqin “baxışlarını yaxınlaşdırmaq”-
dır. Əgər bu dördtərəfli  görüşdə hansısa 

çərçivələr müəyyənləşsə, növbəti dəfə 
XİN başçıları görüşə bilərlər.

Nazirlər Xəzər regionu və Cənubi 
Qafqazdakı vəziyyəti də müzakirə etdik-
lərini bildiriblər. Lavrov deyib: “Biz Xəzər 
regionunda əməkdaşlıq, Xəzərin hüquqi 
statusu haqqında konvensiyanın ratifika-
siyası, Cənubi Qafqazda vəziyyət, Yaxın 
Şərq və Şimali Afrikada baş verənlər 
barədə də müzakirə apardıq”.

Abdullahian isə deyib ki, “Cənubi 
Qafqazdakı məsələlər “ ” platforma-
sı vasitəsilə həll edilməlidir”. Onun söz-
lərinə görə, danışıqlar zamanı tərəflər 
Tehranda “ ” platformasının yeni gö-
rüşünün keçirilməsi imkanlarını müzakirə 
ediblər: “Bütün tərəflər siyasi alətlərdən 
istifadə etməlidir. Regionda iqtisadi im-
kanların çiçəklənməsi üçün dayanıqlı 
sülhə doğru getməliyik”.

Təbii ki, bu formatda əməkdaşlıq re-
gion ölkələri arasında münasibətlərin ki-
fayət qədər yaxşılaşmasına böyük töhfə 
vermiş olardı. Prezident İlham Əliyev 
2021-ci il avqustun 14-də “CNN Türk” ka-
nalına müsahibəsində “ ” formatında 
əməkdaşlıq məsələsinə toxunaraq deyib 
ki, burada konkret layihələr də müzakirə 
oluna bilər: “Çünki bu, sadəcə olaraq, si-
yasi təşəbbüs deyil. Burada, ilk növbədə, 
Zəngəzur dəhlizinin və digər yolların açıl-
ması, – çünki təkcə Zəngəzur dəhlizin-
dən söhbət getmir, – bizim Ermənistan-
la digər nəqliyyat layihələrimiz ola bilər. 
Ondan sonra ticarət əlaqələrinin bərpası, 
Cənubi Qafqazda uzunmüddətli sülhün 
təmin edilməsi. Yəni, bütün bunlar çox 
önəmli məsələlərdir”.

Amma təəssüf ki, Zəngəzur dəhlizi-
nin açılması məsələsində Azərbaycan 
təkcə Ermənistanın deyil, həm də İra-
nın ciddi müqaviməti ilə qarşılaşıb və 
məsələnin həlli  uzanmaqdadır. Hər hal-
da ümid edək ki, Abdullahianın Moskva 
görüşündən sonra problem ölü nöqtədən 
tərpənəcək. Çünki Zəngəzur dəhlizinin 
açılması heç kəsə ziyan gətirmir, əksinə, 
əməkdaşlıq meydanını genişləndirir. Yeni 
iqtisadi dəhliz ticarət və iqtisadi əlaqələ-
rin artmasını, istehsalla yanaşı, idxal və 
ixrac əməliyyatlarını da təşviq edəcək. 
Yeni dəhliz təkcə tranzit ticarətinin deyil, 
həm də regional ticarətin və istehsalın 
inkişafına təsir edəcək. Yeni kommuni-
kasiyaların açılması sayəsində region 
ölkələri arasında ticarət dövriyyəsi arta, 
yüzlərlə yeni iş yeri açıla bilər. Bu mühüm 
dəhliz üzərində, xüsusilə də nəqliyyat 
və avtomobil hablarında xüsusi ticarət 
mərkəzlərinin, yolüstü ticarət sahələrinin 
inkişafı da labüd olacaq. Bunun nəticə-
sində isə milyardlarla gəlir əldə edən re-
gion ölkələrində rifah səviyyəsi xeyli yük-
sələcək. Hər halda, yaxşı nəticəyə ümid 
etməyə dəyər...

a a Ə İR AN ,  
“Xalq qəzeti”

Kral III Çarlzın Berlinə səfəri 
Tərəflər münasibətlərə “yeni nəfəs” vermək niyyətindədir 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın Kralı III Çarlz üç günlük rəsmi dövlət 
səfəri ilə Almaniyadadır. Kralı səfərdə həyat yoldaşı kraliça Kamilla müşayiət 
edir. Səfər Avropada və bütün dünyada böyük maraqla izlənilir. Təsadüfi deyil 
ki, mövzu qlobal medianın gündəmindədir. Yeri gəlmişkən, britaniyalı monarxın 
Berlinə səfəri onun kral statusunda ilk səfəridir. 

BBC-nin məlumatında qeyd olunur ki, 
ali qonağı Berlində böyük hörmət və ehti-
ramla qarşılayıblar. Kral III Çarlzı Berlinə 
Almaniya Prezidenti Frank-Valter Ştan-
mayer dəvət edib. Almaniyanın dövlət 
başçısı “Brandenburq qapıları” önündə 
Kralın şərəfinə keçirilən təntənəli qarşı-
lanma mərasimində ali qonağı səmimi 
salamlayıb. 

Sonra Karl və Almaniya Prezidenti iki 
dövlət arasında əlaqələrin mövcud vəziy-
yəti və perspektivləri barədə müzakirələr 
aparıblar. Tərəflər əlaqələrin hazırkı sə-
viyyəsindən məmnun qaldıqlarını bildirib-
lər. 

Qeyd edək ki, altı il əvvəl Böyük Bri-
taniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə 
Londonla Berlin arasındakı münasibət-
lərdə bir “soyuqluq” yarandı. Təhlilçilər 
hesab edirlər ki, Kralın səfəri “dumanlı 
Albion”un kontinental Avropa və qitənin 
ən böyük iqtisadiyyata malik dövləti olan 
Almaniya ilə əlaqələrinə “yeni nəfəs” gə-
tirməkdir. 

Berlində həmin axşam ali qonağın 
şərəfinə böyük banket təşkil olunub. Pre-
zident F.V.Ştanmayer qeyd edib ki, Kral 
III Çarlz özünün ilk rəsmi səfəri üçün Al-
maniyanı seçməsinin rəmzi mənası var 
və bu jest, ilk növbədə iki ölkə arasında 
sıx münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin 
vacibliyini nümayiş etdirir. 

Yeri gəlmişkən, Böyük Britaniya və 
Şimali İrlandiya Kralının ilkin seçimi Al-
maniya deyil, Fransa idi. Almaniya lideri 
məlum səbəblərdən bu faktın üstündən 
sükutla keçib. Məlum olduğu kimi, Kral 
III Çarlzı Berlindən əvvəl Parisdə gözlə-
yirdilər. Amma, Fransa Prezidenti Em-
manuel Makronun qeyri-populyar pensi-
ya islahatları ilə bağlı bu ölkəni bürüyən 
kəskin etiraz aksiyalarından sonra səfər 
təxirə salındı. Daha dəqiq desək, Fransa-
nın dövlət başçısı şəxsən britaniyalı mo-
narxa zəng edərək, ondan səfəri təxirə 

salmasını xahiş edib. 
Biz isə yenidən qayıdaq Berlindəki 

banketə. III Karl banketdəki çıxışı zamanı 
hər iki dövlətin Ukraynanı dəstəkləməsini 
yüksək dəyərləndirərək deyib ki, Britani-
ya və Almaniya bu məsələdə çiyin-çiyinə 
duraraq ümumi dəyərlərin və demokrati-
yanın müdafiəsi üçün çalışırlar. Buna ən 
parlaq nümunə isə hər iki dövlətin Kiye-
vin üzləşdiyi ağır xarici təcavüz qarşısın-
da Ukraynanın azadlığıını, suverenliyini 
dəstəkləməsidir. 

Kral III Çarlz bir milyondan çox ukray-
nalı qaçqını öz ərazisində qəbul edərək 
onlar üçün uyğun şərait yaratdığına görə 
Almaniya dövlətinə dərin minnətdarlıq 
hisslərini dilə gətirib. Onun sözlərinə 
görə, bu xeyirxah addım alman xalqının 
qəlbinin genişliyinə dəlalət edir. 

Yeri gəlmişkən, Berlindəki banketin 
başqa bir özəlliyi onda idi ki, tədbirə Al-
maniyanın keçmiş kanslari Angela Mer-
kel də dəvətli idi. Kral və həyat yoldaşı ilə 
almaniyalı xanım siyasətçinin arasında 
duyğusal söhbətin olduğu yerli medianın 

diqqətindən yayınmayıb. 
Dünən ali qonaq Almaniya parla-

mentinin aşağı palatası -- Bundestanqda 
çıxış edib. Bundan sonra Kralın Berlində 
ukraynalı qaçqın ailələri ilə səmimi görü-
şü olub. 

Xatırladaq ki, Kral III Çarlz son dəfə 
Almaniyanı 2020-ci ildə Uelsin şahzadəsi 
kimi ziyarət edib. O, burada İkinci Dünya 
müharibəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr 
olunmuş tədbirdə iştirak edib. 

M. X L , “Xalq qəzeti” 

Kollecdə tarix dərsi

Masallı Dövlət Regional Kollecində 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü ilə əlaqədar “Mart qırğını” adlı tarix dərsi keçirilib. 

Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muze-
yi ilə birgə keçirilən tədbirin əvvəlində 
soyqırımı qurbanlarının və şəhidlərin 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilib. Muzeyin əməkdaşı Çingiz Qur-
banov mövzu ilə bağlı geniş məruzə 
edərək, ulu öndər Heydər Əliyevin 
mart soyqırımı haqqında 1 -ci il 2  

mart tarixli fərmanının icrası ilə bağlı 
aparılmış araşdırmalar nəticəsində üzə 
çıxan faktlardan geniş danışıb.

Sonra mövzu ilə bağlı tələbələri 
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Ə  ƏLİ ,  
“Xalq qəzeti”
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Xalq yazıçısı Anar Özbəkistanın 

“Dostluq” ordeninə layiq görüldü

Özbəkistan Yazıçılar İttifaqı, ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 
Nəvai vilayət hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Nəvai şəhərində “Mumtoz 
she’riyat” beynəlxalq klassik poeziya festivalı keçirilib.

“Ədəbi dostluq, əbədi dostluq” de-
vizi ilə keçirilən poeziya bayramında 
bütün türk dövlətlərindən qonaqlar, 
həmçinin Özbəkistanın şair və yazıçı-
ları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri 
iştirak edib.

Poeziya bayramında ölkəmizi Azər-
baycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq 
yazıçısı Anar təmsil edib. 

Açılış mərasimində Özbəkistan 
Prezidentinin müşaviri Xayriddin Sul-
tanov iştirakçıları salamlayıb, Türk 
dünyasının şair və yazıçıları arasında 
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdi-
rilməsi vacibliyindən danışıb.  Sonra  

Azərbaycanın Xalq yazıçısı Anara 
“Dostluq” ordeni verilməsi ilə bağlı Öz-
bəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoye-
vin sərəncamını oxuyub və mükafatı 
ona təqdim edib. 

Anar yüksək mükafata görə minnət-
darlığını bildirib. Türk dünyasının şair 
və yazıçıları arasında əlaqələrin daha 
da dərinləşdirilməsi istiqamətində gö-
rüləcək işlərdən danışıb.

Özbəkistan Yazıçılar İttifaqının 
sədri Siracəddin Səyyid son illərdə 
qurumun xətti ilə həyata keçirilən la-
yihələrdən danışıb. O, 100 cildlik “Türk 

ədəbiyyatı inciləri” kitablarının, “İstiqlal 
dövrü  özbək nəvaişünaslığı” 0 cildliyi-
nin, Əlişir Nəvainin “Xəmsə”sinin qazax 
dilində çap edildiyini diqqətə çatdırıb. 
Sonra bu layihələrin təqdimatı keçirilib. 
Bildirilib ki, çoxcildliyin 1  kitabı Azər-
baycan ədəbiyyatına həsr olunub. 

Digər Türk dövlətlərindən gələn 
yazıçı və şairlər də çıxış edərək belə 
ədəbi tədbirlərin daha çox keçirilməsini 
arzu ediblər. 

Sonra “Mumtoz she riyat” bey-
nəlxalq klassik poeziya festivalı çərçi-
vəsində T RKSOY Yazıçılar Birliyinin 
birinci yığıncağı keçirilib və əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə olunub. 

Q u l u  KƏ ƏRLI  
əvai 

Azərbaycan Daşkənd  
kinofestivalında təmsil olunacaq

Azərbaycanın Özbəkistandakı səfiri Hüseyn Quliyev Özbəkistanın 
Kinematoqrafiya Agentliyinin baş direktoru Firdavs Abduhalikovla görüşüb. 

Söhbətdə mumrusiya Dövlət Ki-
nematoqrafiya İnstitutunun Daşkənd 
filialının direktoru Eldor Yuldashev, 
Agentlik yanında Beynəlxalq müna-
sibətlər şöbəsinin müdiri Sayera Xu-
dayberdiyeva, Özbəkistandakı Heydər 
Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin direktoru, səfirliyin birinci 

katibi Samir Abbasov iştirak ediblər. 
Görüş zamanı Azərbaycan və Öz-

bəkistan kino sahəsində əməkdaşlıq, 
iki ölkə kinematoqrafçılarının birgə 
layihəsinin reallaşdırılması, təcrübə 
mübadiləsinin aparılması, hər il Özbə-
kistanda keçirilən ənənəvi “İpək Yolu-
nun incisi” adlı Daşkənd Beynəlxalq 

Kino Festivalında Azərbaycan tərəfinin 
daha geniş təmsil olunması məsələləri 
müzakirə olunub. 

Firdavs Abduhalikov Azərbaycan-
la kino sahəsində əməkdaşlığa daim 
böyük önəm verdiklərini qeyd edib, 
Özbəkistanda kino sahəsində həyata 
keçirilən islahatlardan danışıb. 

Hüseyn Quliyev səmimi qəbula 
görə təşəkkür edərək bildirib ki, yüksək 
səviyyəli müntəzəm və səmərəli dia-
loq sayəsində Özbəkistan-Azərbaycan 
strateji tərəfdaşlıq və çoxsahəli əmək-
daşlıq münasibətləri bütün istiqamətlər 
üzrə dinamik inkişaf edir, dövlət baş-
çılarının qarşılıqlı səfərləri, imzalanan 
çoxsaylı sənədlər buna gözəl əsas 
yaradır. O, kino sahəsində də əmək-
daşlığın mühüm və vacib olduğunu 
vurğulayaraq, ötən illərdə bu sahədə 
əldə olunan nailiyyətləri yüksək qiy-
mətləndirib. Səfir yaranmış imkanlar-
dan geniş istifadə edərək gələcəkdə 
səfirlik tərəfindən birgə layihələrin hə-
yata keçirilməsinə dəstək göstərməyə 
hazır olduğunu ifadə edib. 

Q u l u  KƏ ƏRLI 
a kənd 

Yazıçı Aqil Abbasın  
oxuculara yubiley töhfəsi

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən sayılan Aqil 
Abbas ömrünün 70-ci baharında oxucularla növbəti görüşə "Çay qırağında 
bitib, susuz qalan ağacların sağlığına” kitabı ilə gəlib. Povestin təqdimatı 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin "Natəvan" klubunda keçirildi. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan AYB-nin 
katibi Elçin Hüseynbəyli bildirdi ki, Aqil 
Abbas hər birimizin duyğu və düşün-
cələrinə təsir edə bilən istedadlı yazıçı 
və nüfuzlu publisist kimi bənzərsizdir. 
Onun roman, povest və hekayələri 
sadə danışıq dilimizlə ədəbi dilimizin 

sintezi üzərində qurulub.  
 AMEA N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat 

İnstitutunun Ədəbi tənqid şöbəsinin 
müdiri, filologiya elmləri doktoru Vaqif 
Yusifli çıxışında bildirdi: “Mən onun ilk 
yazılarından üzübəri bütün əsərlərini 
oxumuşam. O, nəsrdə öz möhürünü 
inamla vurub. Batman qılınc , “Dolu”, 
“Çadırda zeyir Hacıbəyov doğula bil-
məz” kimi əsərləri cəmiyyətimizdə ma-
raqla qarşılanıb. “Dolu”, ümumiyyətlə, 
Birinci Qarabağ müharibəsi haqqında 
ən yaxşı romandır. Mən ona daha bö-
yük yaradıcılıq uğurları arzu edirəm”.

Akademik Nizami Cəfərov da Aqil 
Abbas yaradıcılığı və şəxsiyyətindən 
bəhs edərək bildirdi ki, onun haqqında 

danışmaq və düşünmək xoşdur. Aqil 
Abbas özünü səmimiyyəti və istedadı 
ilə elə sevdirib ki, onun haqqında an-
caq müsbət danışmaq olar. A. Abbas li-
rikanı çox sevir, təbiət etibarilə də bədii 
publisistdir.  

Tənqidçi Əsəd Cahangir təqdim 

olunan əsərin məziyyətlərindən da-
nışaraq qeyd etdi ki,  hadisələr çox 
sürətlə inkişaf edir, amma sosial, siya-
si, mənəvi, əxlaqi məsələlərə konkret 
münasibət bildirilir. Bu isə əsl istedad-
lara məxsus keyfiyyətdir. 

Yazıçı Seyran Səxavət, Milli Məc-
lisin deputatı Etibar Əliyev, AYB-nin 
Qarabağ bölməsinin müdiri Elçin İs-
gəndərzadə, digər ziyalılar Gülər 
Mikayılqızı, Rasim Müzəffərli, Vaqif 
Bəhmənli, Zemfira Məhərrəmli, Vaqif 
Əlisoy, Seyfəddin Altaylı Aqil Abbas 
yaradıcılığından ətraflı söhbət açdılar. 

Sonda Aqil Abbas iştirakçılara min-
nətdarlığını bildirdi.  

Anar RAN, “Xalq qəzeti”

Azərbaycanlı alim Qazaxıstanla 
dostluğumuza töhfələr verir 

Qazaxıstanda yaşayan soydaşımız, görkəmli alim, ictimai 
xadim, professor Yusif Quliyev bu günlərdə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin qonağı olub. 

Görkəmli alim komitədə keçirdiyi 
görüşlərdə bu il anadan olmasının 100 
illiyi qeyd olunan ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Qa-
zaxıstanda da yüksək qiymətləndirildi-
yini, soydaşlarımızın birləşməsində, 
milli həmrəyliyimizin güclənməsində 
ulu öndərin irəli sürdüyü azərbaycançı-
lıq ideologiyasının böyük rol oynadığını 
bildirib: “Bizim sarsılmaz birliyimiz ana 
Vətənimiz Azərbaycanın gələcək uğur-
larını, qələbələrini, zirvələrə yüksəlmə-
sini təmin edəcək”.

Xatırladaq ki, Yusif Quliyev  1 0-ci 
ildə Azərbaycanın Ağsu şəhərində 
anadan olub. Bakıda Neft və Kimya 
İnstitutunu (ADNSU) bitirərək, gənc 
mütəxəssis kimi Qazaxıstana göndə-
rilib. Burada qazmaçı köməkçisindən 
tutmuş elmlər doktoru, institut pro-
rektoruna qədər uğurlu bir yol keçib. 
1 –2001-ci illərdə Aktau Dövlət 
Universitetinin neft-kimya fakültəsinin 
dekanı, 2001–200 -cü illərdə isə ka-
fedra rəhbəri olub. 1 -cu ildə Qərbi 
Qazaxıstan şəraitində maili quyuların 
əyriliklərinin idarə edilməsi üzrə dok-
torluq dissertasiyası müdafiə edib. O, 
2004-cü ildən “Bolaşak” İnstitutunun 
(Manqistaus şəhəri) birinci prorektoru-
dur. Yusif müəllim Qazaxıstanın bir çox 
orden və medalları, fəxri fərmanları ilə 
təltif edilib. 

O, hazırda “Dostluq” regional Azər-
baycan etno-mədəni birliyinin fəxri 
sədri, Qazaxıstan Xalq Assambleya-
sının üzvüdür. O, eyni zamanda Qa-
zaxıstan – Azərbaycan dostluğunun 
möhkəmlənməsinə özünün layiqli 
töhfələrini verir. 

Nəriman ƏLİ

Ağcabədi yarımstansiyasında 
yenidənqurma yekunlaşıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən 
məqsədyönlü və genişmiqyaslı layihələr Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sürətlə dirçəlməsinə, 
əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasına və davamlı iqtisadi 
fəallığın təmin olunmasına xidmət edir, habelə həmin 
ərazilərin yüksək inkişaf etmiş regiona çevrilməsi 
üçün sağlam bünövrə yaradır. Görülən işlər isə elektrik 
enerjisinə təlabatı artırır, infrastrukturun yenilənməsi 
və bərpasını gündəmə gətirir. Bu istiqamətdə həyata 
keçirilən layihələrdən biri 330/110 kilovoltluq Cəbrayıl 
Enerji Qovşağının tikintisidir. Artıq qovşaqda işlərin 
böyük hissəsi görülüb.

Buna paralel olaraq Cəb-
rayıl Enerji Qovşağını qida-
landıracaq əsas yarımstansi-
yalardan biri olan 0 110 10 
kilovoltluq Ağcabədi yarıms-
tansiyası genişləndirilərək 
tam yenidən qurulub. 

Yarımstansiyanın inzibati 
binası təmir edilərək geniş-
ləndirilib. Rəqəmsal İdarəet-
mə Mərkəzi tikilib. Mövcud 
yataqxana əsaslı təmir olu-
naraq yenidən qurulub. Gələ-
cəkdə yarımstansiyaya ezam 
olunmuş mühəndis heyəti-
nin yerləşməsi üçün şərait 
yaradılıb. Yarımstansiyanın 
özündə müasir avadanlıqlar 
quraşdırılıb. Tam istifadəyə 
verilən bu avadanlıqlar İsveç-
rənin ABB şirkətinin məhsul-
larıdır. 

Hazırda 0 kilovoltluq 
Ağcabədi yarımstansiyasın-
dan Cəbrayıla 1 2 kilometr 
məsafədə ikidövrəli olmaqla 

0 kilovoltluq elektrik verilişi 

xəttinin çəkilməsi işləri həyata 
keçirilir və yekunlaşmaq mər-
hələsindədir. Bu xətt tanker 
dayaqdan portala birləşdirilə-
cək. Birləşmədən sonra Ağ-
cabədi yarımstansiyasından 
Cəbrayıl Enerji Qovşağına 
gərginlik veriləcək. Hər iki ya-
rımstansiya may ayında istis-
mara buraxılacaq.

Qeyd edək ki, bünöv-
rəsi 2001-ci ildə qoyulmuş 
0 110 10 kilovoltluq Ağca-

bədi yarımstansiyası 200 -
cü ildə istifadəyə verilərək 
gərginlik altına qoşulub. Hə-
min dövrdə yarımstansiya-
da Almaniyanın “Siemens” 
şirkətinin avadanlıqları quraş-
dırılmışdı və onlar bugünə-
dək qüsursuş işləyir. Ağdam, 
Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli 
rayonlarını fasiləsiz elekrtrik 
enerjisi ilə təmin edilməsində 
rol oynayır. Bundan başqa, 
Laçın obalarına və Şuşaya da 
elektrik enerjisi ötürülür. 

0 110 10 kilovoltluq Ağ-
cabədi yarımstansiyasında 
yenidənqurma işlərinin uğurla 
aparılması isə onun rolunu 
artırıb. May ayından Ağcabə-
di yarımstansiyası Mingəcevir 
və Şirvan QRES-lərdən al-
dığı elektrik enerjisini ötrücü 
xətlə Cəbrayıl Enerji Qovşa-
ğına ötürəcək. İnfrastruktur 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
regionunun dayanıqlı, etibarlı 
elektrik təchizatını təmin edə-
cək, yaradılan meqa layihələ-
rin tələbatını qarşılayacaq. 

n an Ə ƏNDİ ,  
“Xalq qəzeti”nin  

l ə m iri

Azəri-Mərkəzi-Şərqi 
platformasının dayaq bloku 

suya buraxıldı
Azərbaycan Xəzər Dəniz 

Gəmiçiliyinin (ASCO) “STB-1” barjı 
ilə dənizə göndərilən Azəri-Mərkəzi-
Şərqi platformasının dayaq bloku 
təhlükəsiz şəkildə suya buraxılıb.

Xüsusi sürüşdürmə əməliyyatı ilə 
barjın üzərinə yüklənmiş dayaq bloku-
nun çəkisi 1  min ton, hündürlüyü 1  
metrdir.

Dənizin təxminən 140 metr dərin-
liyində dayaq blokunun və 4  şaxtalı 
hasilat, qazma və yaşayış platforması-
nın quraşdırılması işlərinə ASCO-nun 
2 00 ton yükqaldırma qabiliyyətinə 
malik “Azərbaycan” kran gəmisi də 
cəlb ediləcək. Azəri-Mərkəzi-Şərqi la-
yihəsində istismar olunması üçün AS-
CO-nun “STB-1” barjında ötən il zəruri 

modifikasiya işləri aparılıb. Barjın tələb 
olunan dərəcə üzrə sertifikasiyası ye-
nilənib.

Xəzər dənizinin ən böyük barjı sa-
yılan “STB-1”in uzunluğu 1 , eni 4  
metr, göyərtəyə yükgötürmə qabiliyyəti 
1  min tondur.

“Xalq qəzeti”

SƏRBƏST
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QAPISI BAĞLI MEYDANÇALAR

Paytaxtın Xətai rayonundakı “Gənclik” parkı 26 avqust 2021-ci ildə 
istifadəyə verilib. Uzun müddət baxımsız qalan bu yerin keçmiş görkəmindən 
əsər-əlamət qalmayıb. Bu gözəl məkandan Xəzər dənizinin mənzərəsi, 
Bakının panoramı ilin hər fəslində, günün hər çağında cazibədar görünür. 
Azərbaycanın meşə tipli füsunkar guşələrindən birinə çevrilən “Gənclik” 
parkı bu gün təkcə gənclərin, uşaq və yeniyetmələrin deyil, təqaüddə 
olanların da sevimli istirahət məkanına dönüb. 

Zığ yolu istiqamətində Sadıqcan 
və Əbilov küçələrinin əhatəsində 
yerləşən, 4  hektar ərazini əhatə edən 
parkda idmansevərlər qaçış üçün 
cığırlardan, velosiped yollarından 
istifadə edirlər. Lakin parkda bir 
bağlı və iki açıq futbol meydançası 
inşa olunmasına baxmayaraq, 
onların yalnız birindən gələcəkdə 
futbolçu olmaq arzusu ilə yaşayan 
yeniyetmələr istifadə edir. Məşqlər 
pulludur. 

Adətən səhər tezdən buraya 
öz sağlamlıqlarının qeydinə 
qalan yaşlı nəslin nümayəndələri 
gəlirlər. Onlar böyüklər üçün idman 
qurğularından istifadə etsələr də, 
yaraşıqlı meydançaların qapıları 
üzlərinə bağlıdır. Birinci Qarabağ 

müharibəsinin iştirakçısı olan 
Muğdad Məmmədov deyir ki, 
yaxşı olardı iki açıq meydançadan 
biri yaşlıların ixtiyarına veriləydi. 
Təqaüdçü Əzizağa Cəlalov, Vaqif 
Fətullayev, Fərman Laçınlı və səhər 
tezdən bura gələnlər bildirirlər ki, 
əgər meydançalardan biri yaşlıların 
ixtiyarına verilsə, biz hamımız oradakı 
səliqə-sahmanı qoruyacağıq. Futbol 
və voleybol həvəskarları bəzən 
asfaltın üstündə oynayarkən yıxılıb 
əzilirlər. Amma xüsusi örtük döşənmiş 
meydançalardan istifadə edə bilmirlər. 
Biz inanırıq ki, “Gənclik” parkındakı 
meydançaların bağlı qapısı yaşlı 
insanların da üzünə açılacaq. 

urəddin B B OV,
Bakı ə ər sakini

Bərəkətli torpaqlar  
çoxdur, əkəni isə yoxdur 

İndi dağlar diyarı Lerikin bir çox kəndində 
həyatı zəhmətlə, torpaqla bağlı olan 
kəndlilərin bəzisi çətin durumda yaşayır. 
Bunun da   başlıca səbəbi kəndlinin torpaqdan 
uzaq düşməsidir. Bərəkətli torpaqlar çox, 
əkəni yox.

Ucqar kənd yerində torpaq əkib-becərmək sözün 
əsl mənasında çətinləşib. Rayonda elə yerlər vardır 
ki, orada adamlar texnikanın kənd təsərrüfatında ro-
lunu unudublar. Azərbaycanda sürətli inkişaf getdiyi 
bir dövrdə Lerikin bir sıra kəndində əkib-becərmə iş-
lərində şumlamadan tutmuş biçinə və yığıma qədər 
bütün işlər əl əməyinin hesabına başa gəlir. Məhz 
buna görə də il boyu hasil edilən məhsul heç kənd-
linin bir  aylıq tələbatını belə ödəyə bilmir. Nəticədə, 
ayağı yer tutan ata-baba yurdundan perik düşür, 
hektarlarla torpaq əkilməmiş qalır. 

Hazırda Lerikdə elə kənd vardır ki, oranın qa-
lan on-on beş  sakini  taxıl əkməkdən ötrü bərəkət-
li torpağı ola-ola toyuq-cücə saxlamaq üçün dəni 
şəhərdən alır. Özü də sovet vaxtı  qəpiyə başa 
gələn taxılı indi ən aşağısı  0  qəpiyə alırlar.  Bax, 
əsl problem budur.  Bəli, torpaqla dolanan müstəqil 
dövlətin vətəndaşı hazırda bir qarın çörək  üçün ona 
yaxın düşə bilmir. Açığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
də çətin duruma düşən Lerik kəndlisinin müraciətinə 
məhəl qoymur. Biçarə kəndli kimə və haraya üz tuta-
cağını bilmir, ailəsini saxlamaqdan ötrü  öz torpağını 
qoyub, elə əkib-biçmək üçün yaşadığı yerdən uzaq-
lardakı özgə torpaqlarına ümid bağlayır.  

Rayonda unudulan, boşalan kəndlər, illərlə əkil-
məyən torpaqlar çoxdur. Bir zamanlar süfrəsi torpa-
ğın yetirdiyi nemətlər hesabına aşıb-daşanın çörəyi 
hazırda daşdan çıxır. Sözün qısası, Lerikin əksər 
kənd adamını ən çox düşündürən əkin-biçin dərdi-
dir. Əkinçi yerli sarı buğdadan bişirilən çörəyin ətrini 
hiss etmək istəyir.  

Vəziyyətdən çıxmaq üçün yalnız torpağa qayıt-
maq lazımdır.  Bu da sırf Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyi-
nin işidir. Kəndlinin texnikası olsa, çörəkli günlər də 
qayıdacaq... 

ə ər  R L ,  
Azər a an  rnali tlər Birli inin z  

Lerik ray nu, Bradi kənd sakini

CƏMİYYƏT

“Azərbaycan Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı” ASC

“Meliorasiya Elmi-Tədqiqat 
İnstitutu” MMC 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 mart 202 -cü il tarixli 2 1s 
nömrəli sərəncamına uyğun olaraq 202 -cü il üçün fəlsəfə doktoru üzrə aşağıda-
kı ixtisaslara qəbul elan edir:

İxt sasların 
ş fr

İxt sasların adları

Qəbul planı
Fəlsəfə 
doktoru 

proqramı 
üzrə

doktorantura

Fəlsəfə 
doktoru 

proqramı üzrə 
d ssertantura

2 1 .01 H drogeolog ya 1(q yab )
10 .02 Mel oras ya, rekult vas ya və 

torpaqların müha zəs
1(q yab )

0 .0 H drotexn k  t k nt 1(q yab )
12.01 Sahə qt sad yyatı 1(q yab )
0 .10 H dravl ka və mühənd s h drolog yası 1(q yab )
0 .01 Ətraf müh t n texnolog yası və 

mühənd sl y  
1(q yab ) 1

40 .01 H drolog ya 1(q yab )

əbul qaydaları

.Fəlsəfə d kt ru r qramı zrə d kt ranturaya ali tə sili lan ali tə -
sil illəsinin magistratura səviyyəsini bitirən, ya ud tə sili na bərabər tu-
tulan  zərbaycan Res ublikasının vətənda ları m sabiqə əsasında qəbul 

lunurlar.
. kt ranturaya qəbul n a a ıdakı sənədlər təqdim edilir
 ərizə d kt ranturanın fəaliyyət g stərdiyi m əssisənin və ya ud tə ki-

latın rə bərinin adına
 kadrların ə si u t vərəqəsi
 tərc meyi al
  ədəd f t əkil  sm l də
 i  sta ı lanlar n əmək kitab asından ı arı
 i  yerindən asiyyətnamə
 a  lunmu  elmi i lərin siya ısı və ya se ilmi  i tisas zrə referat
 ali tə sil m əssisəsini bitirmək aqqında di l mun m vafiq qaydada 

təsdiq edilmi  surəti arici lkələrdə tə sil almı  zərbaycan Res ublika-
sının vətənda ları n tə sil aqqında sənədlərinin tanınması aqqında 
ə adətnamə

 ə siyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
. Fəlsəfə d kt ru r qramı zrə d kt ranturaya qəbul lmaq istəyənlər 

arici dildən rus dili istisna lmaqla, se im sərbəst və ya i tisasa uy un l-
malıdır , fəlsəfədən və i tisas fənnindən ali tə sil illəsinin magistratura sə-
viyyəsi n q vvədə lan tədris r qramları əcmində qəbul imta anlarını 
verirlər. Xarici dildən imta anda i tirak etməyənlər fəlsəfə zrə imta ana, 
fəlsəfə zrə imta anda i tirak etməyənlər isə i tisas fənnindən imta ana 
bura ılmırlar.

.Xarici dil zrə imta an zərbaycan Res ublikasının vlət Imta an 
Mərkəzi IM  tərəfindən ke irilir.Xarici dildən imta anda ke id balını t -
layan ə slər fəlsəfədən imta ana bura ılırlar. Xarici dil zrə q vvədə lan 
beynəl alq dil sertifikatına IELTS, TOEFL, Test aF, ELF, LF  malik lan-
lar arici dil zrə qəbul imta anından azad lunurlar. Beynəl alq dil sertifi-
katının imta an nəticələrinin ke id balına ekvivalentliyi ME  və nazirliklə 
razıla dırılmaqla, IM tərəfindən m əyyənlə dirilir.  

. kt ranturaya sənədlərin qəbulu elan dərc lunan g ndən c  il 
a relin dək a arılacaqdır.

nvan  z . Bakı ə əri, I. ada v k əsi , c  taq.

M diriyyət

eplika

Bizə yazırlar

Hacı Qara doğrudanmı xəsis imiş?
Olduqca tamahkar və xəsis tacirdir. 

Mal-dövlətini artırmaq üçün hər cür 
çirkli əməllərə əl atır. Evdə ailəsini ac 
saxlayır, dolanışığına fikir vermir. Yüz 
manat zərərə düşəndə az qalır “qüssədən 
dərdəçər ola”. Xəsisdir ki, xəsis.

Söhbət Mirzə Fətəli Axundovun “Sər-
güzəşti mərdi-xəsis” komediyasının baş 
qəhrəmanı Hacı Qaradan gedir. Doğru-
danmı, Hacı Qara üçün dünyada puldan 
müqəddəs heç nə yoxdur, tamahkar və 
acgözdür? Bu barədə ağcabədililər ya-
zıçı ilə razılaşmırlar, tamamilə başqa fi-
kirdədirlər. Onların fikirincə, yazıçı bəzi 
səbəblərdən Hacı Qaranı xəsis tacir kimi 
təsvir edib. Rayonun tanınmış şəxslərin-
dən olan Hacı Məhəmməd Quliyev də 
bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə, Hacı 
Qara real tarixi şəxsiyyətdir: “Əslən, qon-
şu Ləmbərandandır. Dövrünün savadlı 
adamlarından olub, sayılıb-seçilib, hə-
mişə hörməti gözlənilib. Hacı Qaranın 
geniş ticarət əlaqələri olub. O, Tiflis, İrə-
van, Gəncə və bir çox şəhərlərlə ticarət 
edib. Alış-veriş yeri isə Ağcəbədi bazarı 
olub. Satışdan da əldə etdiyi qazancı 
əlində cəmləşdirirdi. Bu yolla böyük sər-
vət toplamışdı. Xeyriyyəçi kimi də tanı-
nıb, ehtiyacı olanlara kömək edib”.

Məhəmməd Quliyev bildirir ki, Hacı 
Qaranın dövrünün tanınmış adamları ilə 
yaxın münasibətləri olub, o cümlədən 
Mirzə Fətəli Axundovla: “Onları Qasım 
bəy Zakir tanış edib. Qasım bəy Zakirin 
və övladlarının 1 4 -cu ildə həbsdən, 
sürgündən azad edilməsində M.F. Axun-
dovun böyük rolu olmuşdu və bu hadisə 
onların arasında əlaqələri möhkəmləndir-
mişdi. ç il sonra isə Mirzə Fətəli Axun-
dov Ağcabədiyə gələndə Qasım bəy Za-
kirlə tez-tez görüşüb.

Qeyd edim ki, İranla Rusiya arasında 
sərhəd indiki kimi Araz çayı idi. Hər iki im-
periya 10 fevral 1 2 -ci ildə imzalanmış 
Türkmənçay müqaviləsinə ciddi əməl 
edirdi. Rusiya tərəfi sərhəddə qaçaqmal-
çılığın qarşısını almaq məqsədilə hərb-
çilər yerləşdirmişdi. Mirzə Fətəli Axundov 
da 1 2-ci ildə qaçaqmalçılığa qarşı mü-
barizə ilə məşğul olan polkovnik Meyerin 
tərcüməçisi idi. Bu səbəbdən də bir müd-
dət İran sərhədində olub. Ağcabədinin ta-
nınmış şəxsləri ilə görüşüb, söhbət edib. 
O vaxtlardan da yazıçının Hacı Qara ilə 
tanışlığı başlayıb.

Hacı Qara Mirzə Fətəli Axundovu 
həmişə mehriban qarşılayıb, qonaqlıq 
verib, bəzən də maddi dəstək göstərib. 
Hacı Qara savadlı adam olduğundan 
söhbətləri də tutub. Sonradan necə olub-
sa münasibətləri pozulub”. 

Həmin vaxtlar Mirzə Fətəli Axundov 
qaçaqmalçılarla mübarizə ilə bağlı əsər 
üzərində işləyirmiş. O dövrün bir çox ta-
ciri kimi Hacı Qara da qaçaqmalçılıq yolu 
ilə gətirilən parçadan satırmış. Yazıçının 
əlində fakt vardı. Ona görə də əsəri Hacı 
Qara ilə bağlı süjetin üzərində qurub və 

“Sərgüzəşti mərdi-xəsis” komediyası ya-
ranıb.

Bir gün “Sərgüzəşti mərdi-xəsis” dərc 
olunur və Ağcabədidə də yayılır. Mirzə 
Fətəli Axundovu sevməyən din xadimlə-
ri, qaçaqmalçılıqla məşğul olanlar Hacı 
Qaraya xəbərçilik edirlər. Aydındır ki, 
Hacı Qara əsərlə tanış olur və ona “yüz 
manat zərərim var, bu dərd şəksiz məni 
öldürəcək” cümləsi çox təsir edir. İkinci 
ona təsir edən ailəsinin ac saxlanılması 
ilə bağlı arvadı Tükəzin dilindən deyilən 
cümlələr olur: Səni görüm boğazın elə 
tutulsun ki, su da ötməsin, ay göyərmiş! 
Uşaq aşıq yığan kimi, bu qədər pulu yı-
ğıb nə eləyəcəksən? Yüz il ömrün ola, 
yeyəsən, geyəsən, içəsən, sənin pulun 
tükənməz... Öz malını nə özün yeyib-içir-
sən, nə əyalına məsrəf edirsən. Sən öl-
sən, heç olmazsa, arvad-uşağın doyunca 
çörək yeyər... Sənin evində zəhrimar da 
tapılmaz  olsaydı, onu da qıyıb bizə ver-
məzdin! .

Hacı Qara əsəri oxuduqdan sonra 
Mirzə Fətəli Axundovdan bərk inciyir. 
Bundan sonra Hacı Qara yazıçının ol-
duğu məclislərə getmir. Bu, Qasım bəy 
Zakirin diqqətini çəkir və qərara gəlir ki, 
küsülüləri barışdırsın. Buna da nail olur.

Hacı Məhəmməd Quliyev bildirir ki, 
Hacı Qara Qasım bəy Zakir vasitəsilə 
Mirzə Fətəli Axundova qonaqlıq verir. 
Amma incikliyini büruzə vermir,  nökəri 
Kərəməliyə isə tapşırır ki, samovarı qay-
nadarkən kömür əvəzinə yüz manat əs-
kinaslar atsın.

Qonaqlıqdan sonra onlar çay içmək 
üçün həyətə çıxırlar. Yazıçının samovar 
qaynadan nökər diqqətini çəkir və onun 
samovara kömür əvəzinə yüzlük əskinas-
ları atdığını görür. Bir az şübhələnir. Hacı 
Qaraya deyir: “Nökər niyə samovara yüz 

manatlıq əskinasları atır?” Hacı Qara da 
cavabında: “Mənim üçün yüz manatlıq 
əskinaslar önəmli deyil, onları həmişə 
qazana bilərəm. Ailəmin də həmişə qay-
ğısına qalmışam. Mən xəsis deyiləm”, – 
deyir. Hacı Qara ilə Mirzə Fətəli Axundov 
vidalaşıb ayrılırlar. Bir müddət sonra Mir-
zə Fətəli Axundov Tiflisə qayıdır.

Məhəmməd Quliyev söyləyir ki, Hacı 
Qara, sadəcə, pulunun qədrini bilən, on-
dan fayda götürmək istəyən, hara gəldi 
xərcləməyən, tədbirli, ağıllı tacir olub. 
Ola bilsin ki, bu deyilənlər bir rəvayətdir, 
amma ağcabədililər buna inanırlar. Hət-
ta, Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
qarşısındakı meydana alaqapıdan girişin 
sağ tərəfində Hacı Qaranın pulla samo-
varı qaynatdırdığını əks etdirən barelyefi 
də var. Bu, bir daha onu göstərir ki, ağ-
cabədililər Hacı Qaranı tarixi şəxs kimi 
qəbul edir və qiymətləndirirlər.

n an ƏFƏ IYEV, 
“Xalq qəzeti”nin  

b lgə m biri

Baxış bucağı

Gəncədə “Elm Günü”nə 
həsr olunan konfrans
Ölkə Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında “Elm 

günü”nün təsis edilməsi haqqında” 9 aprel 2018-ci il tarixli 
Sərəncamına əsasən hər il mart ayının 27-si ölkəmizdə “Elm 
günü” kimi qeyd olunur. 

Azərbaycan Respublikası Elm 
və Təhsil Nazirliyi, Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyəti və AMEA Gən-
cə Bölməsinin birgə təşkil etdiyi 
elmi-praktik konfrans da bu tarixi 
günə həsr olunmuşdur. 

AMEA Gəncə Bölməsinin in-
zibati binasında keçirilən tədbirə 
gələnlər əvvəlcə Gəncə alimlə-
rinin nailiyyətlərini nümayiş etdi-
rilən sərgi ilə tanış olublar. 

AMEA Gəncə Bölməsinin 
 sədri, akademik Fuad Əliyev kon-
fransı giriş nitqi ilə açaraq, Gəncə-
nin tarixən köklü elmi ənənələrə 
malik olduğunu xatırladıb. O, res-
publikamızın ikinci böyük şəhərin-
də fundamental tədqiqatlar apara 
bilən elmi mərkəzin formalaşdırıl-
masını ulu öndər Heydər Əliyevin 
strateji düşüncəsinin nəticəsi kimi 
dəyərləndirməklə yanaşı, elmimi-
zin səviyyəsinin yüksəldilməsinin 
müstəqil Azərbaycanın inkişafı 
və çiçəklənməsi naminə ölkə rəh-
bərinin apardığı uğurlu siyasətin 
mühüm tərkib hissəsi kimi qiymət-
ləndirmişdir.

AMEA Gəncə Bölməsi Diyar-
şünaslıq İnstitutunun Tarix şöbə-
sinin müdiri, professor Həsən-
bala Sadıqov ”Gəncə qədim 
elm mərkəzi kimi”, AMEA Gəncə 
Bölməsi sədrinin müavini, kimya 

üzrə fəlsəfə doktoru Sara Əzizo-
va ”Gəncədə prioritet elm sahələ-
ri”, AMEA Gəncə Bölməsi Elmi 
kitabxanasının müdiri Vüsalə 
Hüseynova ”Gəncədə böyük kita-
bxanalar”, AMEA Gəncə Bölməsi 
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Zakir Muradov ”Görkəm-
li elm xadimlərinin yubileyləri və 
monoqrafiyalarının təqdimatı” 
mövzularında məruzələrlə çıxış 
etmişlər. 

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini Adil Tağıyev 
çıxış edərək şəhər rəhbərinin 
konfrans iştirakçılarına təbrikini 
çatdırıb.

Məruzələr ətrafında fikir mü-
badiləsi aparılıb. Konfransın gedi-
şində Gəncə “Heydər Əliyev İli”nə 
həsr olunan “İlin ən fəal qadın ali-
mi” və “İlin ən fəal gənc tədqiqat-
çısı” müsabiqələrinin qaliblərinə, 
eləcə də elmi və təşkilati fəaliyyəti 
ilə fərqlənən əməkdaşlara fəxri 
fərmanlar təqdim edilib. Konfran-
sın iştirakçıları adından AMEA 
prezidenti, akademik İsa Həbib-
bəyliyə müraciət qəbul olunub.

amlet A I ,  
“Xalq qəzeti”nin  

l ə m iri

.S. “Sərg zə ti mərdi əsis” 
bədii əsərdir, zərbaycanın  
g rkəmli dramaturqu Mirzə Fətəli 

und vun qələminin mə sulu-
dur. zərbaycan teatrının tari i bu 
k mediya ilə ba layıb və bu g nə 
qədər də re artuardan d m r. ər 
bir bədii əsər də m əllifin yaradıcı 
tə əyy l n n mə suludur. Bədii 
əsərin qə rəmanları isə mumilə -
dirilmi  brazlardır. Ona g rə də 

acı ara brazını ər ansı bir ba-
zar alver isi ilə eynilə dirmək d z-
g n deyil. Bu mənada a cabədililə-
rin b y k dramaturqdan inciməyə 

aqqı y dur.



31 mart 2023-cü il, cümə14
“Xalq Həyat” Sığorta Şirkəti ASC-nin 

2022-ci il dekabrın 31-nə maliyyə 
vəziyyətinə aid hesabatı 

 m a n a t l a  

31 d e k ab r  
2022- c i  i l

31 d e k ab r  
2021- c i  i l

 AK İ L
unm ddətli aktivlər
r a  ti i i  a a an ı ar 216 761 268 084
yri a i a ti r 258 396 297 000

zun t i a iyy  a ti ri 17 930 400 9 235 600
18 405 557 9 800 684

ısa üddə l  ak lə
ir a a sı rta zr  ısa t i it r 
r arı

736 986 2 319 620

r i  sair uri ni r zr  it r 
r arı

- 81 217

air ısa t i it r r arı 1 456 12 131
u  sait ri  n arın i a nt ri 8 096 239 10 502 247
ı rta tiyat arın a t rarsı rtaçı arın 
ayı 

235 794 918 115

air ısa t i a ti r - -
9 070 475 13 833 330

 27 476 032 23 634 014
KA İ AL

iza na  s ar  a ita ı 15 000 000 15 000 000
r i  n t ni i  

z r r
2 276 836 453 105

Mİ KA İ AL 17 276 836 15 453 105

n üddə l  i r
rarsı rta iyyat arı zr  i r 128 697 99 847

ı rta tiyat arı 8 698 608 5 799 672
ar ısıa ın a t ir ri n u - -

8 827 305 5 899 519
ısa üddə l  i r
r i  sair uri ni r zr  

 i r
352 509 -

ısa t i r it r r arı 258 13 234
air ısa t i i r 1 019 124 2 268 156

1 371 891 2 281 390
əmı öhdəlıklər 10 199 196 8 180 909
ə ı ka ı al ə dəlıklə 27 476 032 23 634 014

 MƏ MU ƏLIRLƏR B RƏ Ə ES B T 

Lİ L  
sas iyyat ir ri
ir a a sı rta zr  sı rta a arı 8 375 299 6 112 864

rarsı rta zr  t rarsı rta a arı - -
ı rta ni rin  t rarsı rtaçı arın ayı 5 000 25 283

rarsı rtaya ri i  a i r zr  
isy n uz ar

- -

alis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi     
n stisiya gəlirləri 1 721 473 1 446 992

6 520 515 5 183 802
L  

sas iyyat r ri
ri i  sı rta ni ri   

aytarı an sı rta a arı   
rarsı rtaya ri i  sı rta a arı   

air iyyat r ri   
rin a arı ası r ri     

( 4 247 846) ( 3 686 086)
iyyat n ti  z r ri  2 272 669 1 497 716

a  ir r 6 995 51 256
a  r r - -

2 279 664 1 548 972

ergıtutmadan əvvəl mənfəət zərər 2 279 664 1 548 972
Mənfəət vergisi   

esabat dövründə xalıs mənfəət zərər  1 823 731 1 391 673

“Xalq Sığorta” ASC-nin 2022-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-nə 
olan (rüblük və illik) mühasibat balansı

m a n a t l a

 K T I V L Ə R 
esabat 

d ö v r ü n ü n  
əvvəl nə

esabat 
d ö v r ü n ü n  
s nuna

 .UZU M ƏTLI KTIVLƏR   
Əsas vəsa tlər 8 , 6 7 2 , 6 0 7 . 7 1 8 , 6 5 9 , 0 8 8 . 9 8
T r aq, t k l  və avadanlıqlarla ba lı 
məsrə ər n ka talla dırılması 7 4 , 0 4 6 . 9 3 1 , 6 8 4 , 9 3 4 . 4 2

a ınmaz əmlaka nvest s yalar   
eyr madd  akt vlər 8 8 6 , 5 3 5 . 5 0 7 0 3 , 8 4 5 . 1 4

Tə rə salınmı  verg  akt vlər   
Uzunm ddətl  deb t r b rcları   
Uzunm ddətl  mal yyə akt vlər 1 7 , 9 3 9 , 4 4 7 . 0 8 1 7 , 7 4 1 , 0 4 8 . 3 5
 dövlət q ymətl  kağızları 1 7 , 6 3 9 , 4 4 7 . 0 8 1 7 , 4 4 1 , 0 4 8 . 3 5
 qeyr -dövlət q ymətl  kağızları   
 sa r mal yyə akt vlər 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
I t rak ayı met du lə u ta alınmı  
nvest s yalar 1 5 , 3 1 2 , 5 0 0 . 0 0 1 5 , 3 1 2 , 5 0 0 . 0 0

Təs s  və ya sə mdarlarla esabla ma
l a r   

Sa r akt vlər   
əm  z nm ətl  a t lər 4 2 , 8 8 5 , 1 3 7 . 2 2 4 4 , 1 0 1 , 4 1 6 . 8 9

 . S M ƏTLI KTIVLƏR   
eb t r b rcları 9 , 6 1 2 , 6 9 5 . 7 4 6 , 2 9 7 , 4 5 3 . 0 0

 b rbaşa sığorta üzrə 8 , 5 0 9 , 5 3 7 . 4 9 2 , 3 6 0 , 8 1 2 . 4 2
 təkrarsığorta əməl yyatları üzrə : 4 6 , 7 9 9 . 1 3 3 2 , 6 8 1 . 6 8
 - təkrarsığortaçı üzrə 2 3 , 7 5 4 . 4 2 2 3 , 8 0 8 . 1 9
 - təkrarsığortalı üzrə 2 3 , 0 4 4 . 7 1 8 , 8 7 3 . 4 9
 asılı təşk latlar üzrə   
 büdcə üzrə 7 2 2 , 2 6 5 . 2 1 6 2 1 , 4 5 8 . 2 7
 dd a tələblər  üzrə   
 şç  heyət  üzrə 4 2 , 3 5 9 . 6 0 4 3 , 5 8 0 . 1 4
 sığortalılara ver lən borclar üzrə   
 sa r deb torlar 2 9 1 , 7 3 4 . 3 1 3 , 2 3 8 , 9 2 0 . 4 9

ul vəsa tlər  və nların ekv valentlər 2 6 , 7 9 7 , 2 7 7 . 2 8 3 0 , 3 7 4 , 8 9 2 . 6 3
 kassa 3 , 9 6 0 . 8 9 1 , 1 0 0 . 8 9
 hesablaşma hesabı 7 7 3 , 9 9 3 . 8 8 8 , 0 5 3 , 8 8 4 . 9 3
 valyuta hesabı 3 3 , 0 4 6 . 7 8 4 1 2 , 2 1 7 . 9 6
 depoz t hesablar 2 5 , 9 8 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0
 sa r pul vəsa tlər  6 , 2 7 5 . 7 3 7 , 6 8 8 . 8 5
Sı rta e t yatlarında təkrarsı r
ta ıların ayı 1 , 0 0 5 , 3 2 2 . 9 6 1 , 0 9 0 , 8 1 8 . 9 7

 həyat sığortası sahəs  üzrə   
 qeyr -həyat sığortası sahəs  üzrə 1 , 0 0 5 , 3 2 2 . 9 6 1 , 0 9 0 , 8 1 8 . 9 7
Sa r qısam ddətl  akt vlər 4 3 , 0 6 0 . 7 2 3 7 , 8 9 8 . 7 5
 gələcək hesabat dövrlər n n xərclər 4 3 , 0 6 0 . 7 2 3 7 , 8 8 6 . 1 6
 təhtəl hesablar 0 . 0 0 1 2 . 5 9
Sa r akt vlər 0 . 0 0 0 . 0 0

əm  q am ətl  a t lər 3 7 , 4 5 8 , 3 5 6 . 7 0 3 7 , 8 0 1 , 0 6 3 . 3 5
ƏMI KTIVLƏR 8 0 , 3 4 3 , 4 9 3 . 9 2 8 1 , 9 0 2 , 4 8 0 . 2 4

K   I T  L VƏ    Ə L I K L Ə R
esabat 

d ö v r ü n ü n  
əvvəl nə

esabat 
d ö v r ü n ü n  
s nuna

 . K IT L   
dən lm  n m nal n zamnamə  

 ka talı 5 8 , 7 5 0 , 5 0 0 . 0 0 5 8 , 7 5 0 , 5 0 0 . 0 0

Em ss ya gəl r   
er  alınmı  ka tal sə mlər   

Ka tal e t yatları   
 yen dən q ymətlənd r lmə üzrə eht yat   
 d gər kap tal eht yatları   
B l d r lməm  mənfəət 

dən lməm  zərər , , . , , .

 Hesabat dövründə xal s mənfəət (zərər) 5 , 0 2 9 , 1 9 1 . 3 1 -12,22 , 7. 7
 Mühas bat uçotu s yasət ndə dəy ş kl klərlə 
bağlı  mənfəət (zərər) üzrə düzəl şlər   

 Keçm ş llər üzrə bölüşdürülməm ş 
 mənfəət  (ödən lməm ş zərər) - , 1, 12. -4, 2,121.

 Elan ed lm ş d v dendlər   
əm  a tal 5 4 , 2 1 8 , 3 7 8 . 3 5 4 1 , 9 9 2 , 4 4 0 . 3 8

. UZU M ƏTLI ƏLIKLƏR   
Sı rta e t yatları 2 4 , 5 6 2 , 4 1 9 . 3 6 3 7 , 8 6 7 , 4 5 5 . 1 9
 Həyat sığortası sahəs  üzrə :   
 Qeyr -həyat sığortası sahəs  üzrə: 2 4 , 5 6 2 , 4 1 9 . 3 6 3 7 , 8 6 7 , 4 5 5 . 1 9

ar ısıalınma tədb rlər  f ndu 6 4 7 , 1 1 3 . 0 6 8 4 2 , 3 3 0 . 4 2
Uzunm ddətl  fa z ərclər  yaradan 

dəl klər   

Uzunm ddətl  q ymətlənd r lm  
dəl klər   

Tə rəsalınmı  verg  dəl klər   
Kred t r b rcları 3 0 , 7 7 4 . 5 7 7 6 , 5 7 6 . 5 4
 d gər məcbur  ödən şlər üzrə   
 asılı təşk latlar üzrə   
 sa r kred torlar 3 0 , 7 7 4 . 5 7 7 6 , 5 7 6 . 5 4
Təkrarsı rta əməl yyatları zrə 

dəl klər 5 5 3 , 3 3 1 . 5 3 7 0 3 , 3 7 3 . 1 1

 təkrarsığortaçı üzrə 5 5 3 , 3 3 1 . 5 3 7 0 3 , 3 7 3 . 1 1
 təkrarsığortalı üzrə   
Təs s  və ya sə mdarlarla esabla ma
l a r   

Sa r dəl klər 6 1 , 2 3 1 . 7 5 6 1 , 4 3 2 . 7 9
əm  z nm ətl  əl lər 2 5 , 8 5 4 , 8 7 0 . 2 7 3 9 , 5 5 1 , 1 6 8 . 0 5

 . S M ƏTLI ƏLIKLƏR   
ısam ddətl  fa z ərclər  yaradan 
dəl klər   

ısam ddətl  q ymətlənd r lm  
dəl klər   

Kred t r b rcları 2 3 1 , 2 7 9 . 1 8 3 1 9 , 9 0 5 . 6 9
 əməy n ödən lməs  üzrə 0 . 0 0 0 . 0 0
 büdcə üzrə 2 3 1 , 2 7 9 . 1 8 3 1 9 , 9 0 5 . 6 9
 sos al sığorta və təm nat üzrə   
 d gər məcbur  ödən şlər üzrə   
 asılı təşk latlar üzrə   
Sa r qısam ddətl  dəl klər 3 8 , 9 6 6 . 1 2 3 8 , 9 6 6 . 1 2
 gələcək hesabat dövrünün gəl rlər 3 8 , 9 6 6 . 1 2 3 8 , 9 6 6 . 1 2
 alınmış avanslar   
Təs s  və ya sə mdarlarla esabla ma
l a r   

əm  q am ətl  əl lər 2 7 0 , 2 4 5 . 3 0 3 5 8 , 8 7 1 . 8 1
Ə İ DƏLİ LƏR 2 6 , 1 2 5 , 1 1 5 . 5 7 3 9 , 9 1 0 , 0 3 9 . 8 6

ƏMI K IT L VƏ ƏLIKLƏR 8 0 , 3 4 3 , 4 9 3 . 9 2 8 1 , 9 0 2 , 4 8 0 . 2 4
 

 MƏ FƏƏT və ZƏRƏR  ES B T r bl k və ll k
əl rlər Məblə

Əsas əməl yyat gəl r 4 2  4 9 7  9 0 9 . 8 2
 b rbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 4 2  2 5 9  7 6 1 . 1 5
 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 2 4  8 1 9 . 6 3
 sığorta ödən şlər ndə təkrarsığortaçıların payı üzrə 8 9  6 3 3 . 4 5
 təkrarsığortaya ver lm ş müqav lələr üzrə kom ssyon 
muzdlar 

1 2 3  6 9 5 . 5 9

Xal s sı rta e t yatlarının dəy məs  m sbət və ya 
mən

  .

Invest s ya gəl rlər  zrə 1  9 4 5  1 3 1 . 3 6
Subr qas ya gəl rlər 2 8 1  1 3 5 . 9 1
Sa r gəl rlər 2 6 7  7 5 0 . 2 3

ƏMI ƏLIRLƏR 3 1  7 7 2  3 8 7 . 5 0
Xərclər
Əsas əməl yyat ərclər 3 3  7 3 6  8 0 1 . 9 4
 sığorta ödən şlər  və sığorta məbləğlər  üzrə 2 6  2 4 2  2 5 5 . 8 9
 qaytarılan sığorta haqları üzrə tənz mləmə xərclər 5  1 8 4  4 4 5 . 2 3
 təkrarsığortaya ver lm ş sığorta haqları üzrə 1  9 8 2  1 5 0 . 4 6
 qarşısıalınma tədb rlər  fonduna ayırmalar üzrə 3 2 7  9 5 0 . 3 6
 sığorta fəal yyət  üzrə sa r xərclər 0 . 0 0
I lər n a arılması ərclər  1 0  2 1 6  6 2 2 . 8 6
Sa r ərclər 4 4  9 0 0 . 6 7

ƏMI XƏR LƏR 4 3  9 9 8  3 2 5 . 4 7
Mal yyə mənfəət  zərər -12 22  7. 7
Mənfəət n n zamnamə ka talına y nəld lən ssəs 0 . 0 0
Verg q yulmadan əvvəl mənfəət zərər -12 22  7. 7
Mənfəət verg s 0 . 0 0

esabat d vr ndə al s mənfəət zərər -12 22  7. 7

M İL AUDİ U  E ABA
“ alq ığorta” A -nin səhmdarlarına

əy
iz “Xa  ı rta” A nin un an s nra iyy t  i i  a rın n  

a iyy  ziyy tin  air sa atın an  u ir r ar  sa atın an  a ita -
a yi i i r sa atın an  st ri n tari  a a çatan i  ç n u  sait rinin 
r ti sa atın an  a  uç t siyas tinin iyy t i rinsi rinin ısa t s iri  

a i  a a  a iyy  sa at arına y r n i ar t a iyy  sa at arının au itini 
a ar ı ı

ə  a  d l  al yyə sa a la ı iyy n  l d ka ın nə 
al yyə ə yyə n  a lə al yyə nə ələ n  ə g s ə lən a də a a çatan l 

ç n l əsa lə n n ə əkə n  al yyə sa a la ının ynəl al  anda la ına 
y n ola a  ü ün iyy t i as k lə də a t i i  s d

əy ç n sas ar
iz au iti yn a  au it stan art arına A ara  uy un a ar ı ı  u stan-

art ar zr  izi  su iyy ti iz a  ara  sa atıın “ a iyy  sa at arının 
au iti ç n au it run su iyy ti” sin  t s ir i ir  iz Az r ay an s u -
i asın a a iyy  sa at arının au itin  ai  ti  n r a arın t rin  uy un ara  

iyy t n ası ı yi i   iz i r ti  i ri izi u t r  uy un y rin  
y tir i i  iz   t iyi iz au it s ut arı r yi izi sas an ır a  ç n y t r i 

 nasi ir
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və c iyy tin idarə edilməsinə məsul 

s rin məsuliyyəti 
r i  a iyy  sa at arının a iyy  sa at arının yn a  tan art-

arına uy un ara  azır an asına  z n t i  i sin  r r iyin rin  
uz u   ya s r n ti sin  iyy t i t ri rin a ı ı a iyy  sa-

at arının azır an asına i an r n z ruri a i i n zar t sist inin t i in  r  
su iyy t a ıyır

a iyy  sa at arını azır a ı a  r r i  iyy ti  t   ya i ini 
ayan ır a  niyy tin  a ı ı  ya u  unu t n a a nasi  a t rnati  

yaran a ı ı a a  r r i  iyy tin asi siz a iyy t st r  a i iyy tinin 
iy t n iri sin  a  a ar a asi siz a iyy t  ai  an s r a ın-
a u at arın açı an asına  asi at uç tun a asi siz a iyy t rinsi inin 

isti a  i sin  r  su iyy t a ıyır
ar t y  su  s r iyy tin a iyy  sa at arının t i  i si 

r s sin  n zar t  r  su iyy t a ıyır ar
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

izi  s i iz a iyy  sa at arın a ir ta  i i  uz u   ya s r 
n ti sin  iyy t i t ri rin u a ı ına air a  in i   t   
r yi izin  a i  u u au it r sa atını t i  t ir  a  in i  in iyin 
y s  s iyy si ir  a in  A ara uy un a arı ı  au itin iyy t i t ri ri 

r ir a a a ar yin  z an t r ir  ri r  uz u   ya s r 
n ti sin  yarana i r  ayrı ı a  ya u  u ara  isti a çi rin a iyy  sa-
at arı sasın a u  t i ri i tisa i rar arına t sir t  ti a ı yaran ı ı a a 

iyy t i sa  unur  
“A  Audit” MM -nin direktor-auditoru amiq Abbaslı.
Bakı şəhəri, Azərbaycan espublikası, 30 mart 2023-cü il.

M STƏ IL U ITORU  ES B T  
“Xalq əyat” Sı rta rkət  S n n sə mdarlarına

Rə
B z “Xalq Həyat” Sığorta Ş rkət  ASC-n n 

(bundan sonra cəm yyət) 2022-c  l dekabrın 
1- nə mal yyə vəz yyət nə a d hesabatından, 

məcmu gəl rlər barədə hesabatından, kap talda 
dəy ş kl klər hesabatından və göstər lən tar xdə 
başa çatan l üçün pul vəsa tlər n n hərəkət  he-
sabatından, habelə uçot s yasət n n əhəm yyətl  
pr ns plər n n qısa təsv r  də dax l olmaqla, mal -
yyə hesabatlarına qeydlərdən barət mal yyə he-
sabatlarının aud t n  aparmışıq.

B z ə, əlavə e lm  mal ə e a atlar  
əm ət n  l e a r n nə mal ə 
əz ət n , a elə mal ə nət ələr n  ə 

tər lən tar ə a a çatan l üçün l ə
a tlər n n ərə ət n  al ə e a atlar n n 

Be nəl alq tan artlar na n laraq 
t n əhəm yyətl  a e tlər ə ədalətl  şək ldə 

əks et r r
Rə  n ə a lar
B z aud t  Beynəlxalq aud t standartlarına 

(BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə 
b z m məsul yyət m z əlavə olaraq hesabatıın 
“Mal yyə hesabatlarının aud t  üçün aud torun 
məsul yyət ” bölməs ndə təsv r ed l r. B z Azər-
baycan Respubl kasında mal yyə hesabatlarının 
aud t nə a d et k normaların tələblər nə uyğun 
olaraq cəm yyətdən asılı dey l k və b z d gər et k 
öhdəl klər m z  bu tələblərə uyğun yer nə ye-
t rm ş k. B zcə, əldə etd y m z aud t sübutları rəy-
m z  əsaslandırmaq üçün yetərl  və münas bd r.

al ə e a atlar na rə rə ərl
n ə əm ət n arə e lmə nə mə l 

ə lər n mə l ət  
Rəhbərl k, mal yyə hesabatlarının Mal -

yyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına  

uyğun olaraq hazırlanmasına ,düzgün təqd m 
ed lməs nə və rəhbərl y n kr ncə, dələduzluq 

və ya səhvlər nət cəs ndə əhəm yyətl  təhr flər n 
olmadığı mal yyə hesabatlarının hazırlanması-
na mkan verən zərur  dax l  nəzarət s stem n n 
təşk l nə görə məsul yyət daşıyır.

Mal yyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbər-
l k cəm yyət  ləğv etmək və ya ş n  dayandır-
maq n yyət ndə olmadığı, yaxud bunu etmək-
dən başqa münas b alternat v yaranmadığı 
halda, rəhbərl k cəm yyət n fas ləs z fəal yyət 
göstərmək qab l yyət n n q ymətlənd r lməs nə, 
müva q hallarda fas ləs z fəal yyətə a d olan 
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanması-
na və mühas bat uçotunda fas ləs z fəal yyət 
pr ns p n n st fadə ed lməs nə görə məsul yyət 
daşıyır.

İdarəetməyə məsul şəxslər cəm yyət n mal -
yyə hesabatlarının təqd m ed lməs  proses nə 
nəzarətə görə məsul yyət daşıyırlar.

al ə e a atlar n n a t nə rə 
 a t r n mə l ət

B z m məqsəd m z mal yyə hesabatların-
da b r tam k m , dələduzluq və ya səhvlər 
nət cəs ndə, əhəm yyətl  təhr flər n olub-ol-
madığına da r ka  əm nl k əldə etmək və rəy-
m z n də dax l olduğu aud tor hesabatını təqd m 
etməkd r. Ka  əm nl k, əm nl y n yüksək səv yyə-
s d r, lak n o BAS-lara uyğun aparılmış aud t n 
əhəm yyətl  təhr flər  hər b r halda aşkar edəcəy-
nə zəmanət verm r. Təhr flər, dələduzluq və ya 
səhvlər nət cəs ndə yarana b lər və ayrılıqda 
,yaxud məcmu olaraq st fadəç lər n mal yyə 
hesabatları əsasında qəbul etd klər  qt sad  
qərarlarına təs r etmək eht malı yarandığı halda 
əhəm yyətl  hesab olunur. 

“ R ud t” MM n n d rekt r aud t ru 
am q bbaslı.

Bakı ə ər ,  zərbaycan Res ubl kası, 
 mart c  l.

Baș məșqçi: “Yenidən  
zirvəyə doğru addımlayırıq”
İdmançılarımızdan növbəti uğur sorağı gəldi. Bu dəfə ağır atletika üzrə 

yeniyetmələrdən ibarət komanda Albaniyada keçirilən dünya birinciliyində 
fərqlənməyi bacardı. 

Vətənə medalla qayıdan yığma ko-
mandanın baş məşqçisi Oktay Mux-
tarovla görüşərək idmançılarımızın 
çıxışları ilə bağlı müsahibə aldıq. Baş 
məşqçi martın 2 -də Dürres şəhərin-
də start götürən və 0-dan çox ölkənin 
(1  kişi  1  qadın) ən güclü atlet-
lərinin qatıldıqları yarışda komanda-
mızın nəticələrinin ürəkaçan olduğunu 
bildirdi. O qeyd etdi ki, atletlərimizdən 
ən yaxşı nəticəni Ravin Alməmmədov 
göstərib: “Ravin Alməmmədov 7  kiloq-
ram çəki dərəcəsində 1  kiloqramla 
birdən, 1 7 kiloqramla təkanla qaldı-
ram hərəkətlərində, toplam 0  kiloq-
ram (1 1 7) nəticə ilə gümüş medal 
qazandı. O, həmçinin təkanla qaldırma-
da 1 7 kiloqramı ram etməklə türkiyəli 
Karaca Yaşara aid 1 , bu hərəkətin 
toplamında rumıniyalı Yonut Donoseyin 
isə 00 kiloqramlıq Avropa rekordlarını 
geridə qoydu. Bu, çox gözəl nəticədir. 
Sonuncu dəfə bu səviyyədə uğur 11 il 
əvvəl qazanılmışdı. Şadıq ki, yenidən 
zirvəyə doğru addımlayırıq və bizi qar-
şıda daha böyük nailiyyətlər gözləyir”. 

Baş məşqçi yığmanın digər üzvlə-
ri Dəniz Cabbarlının  kiloqram çəki 
dərəcəsində 7-ci, Turan Əliyevin isə 7 
kiloqram çəki dərəcəsində isə -cu nə-
ticəni göstərdiklərini vurğuladı. 

Oktay Muxtarov dünya birincili-
yində əldə edilən nailiyyətin təsadüfi 
olmadığını bildirdi: “Ağır Atletika Fe-
derasiyasının məqsədyönlü fəaliyyəti 
nəticəsində xüsusilə regionlarda uşaq 
və yeniyetmələr arasında bu idman 
növünün inkişafına böyük diqqət yetiri-
lir. Bu yarışda uğurla çıxış edən Ravin 
Alməmmədov “Göyəzən” Ağır Atletika 
Klubunun təmsilçisidir. Regionlarda 
qısa müddət ərzində çox sayda zallar 
istifadəyə verildi, kütləviliyin artırılma-
sı istiqamətində təbliğat işləri aparıldı. 
Eyni zamanda, yığma komandaların 
şəraiti ən yüksək səviyyəyə çatdırıldı, 
mütəmadi təlim-məşq toplanışları keçi-
rildi, lazımi bütün dəstək göstərildi. Bu-
nun nəticəsi idi ki, ötən ilin avqustunda 
Polşanın Raşin şəhərində yeniyetmələr 
arasında Avropa birinciliyində koman-
damız əla çıxışla yadda qaldı. Turan 
Əliyev, Qasım İsmayılov və Ravin Al-
məmmədov toplam 7 medal – 1 qızıl,  
gümüş,  bürünc və bir Avropa rekordu 
ilə tarixi nəticəyə imza atdılar. Bugün-
lərdə Albaniyada əldə etdiyimiz uğuru 
məhz ötənilki qələbələrin davamı kimi 
qiymətləndirmək olar”.

Yığmanın “sükançısı” əldə edilən 
uğurlarla kifayətlənmədiklərini, qar-
şıdakı yarışlarda daha böyük uğurlar 

qazanmaq üçün səy göstərəcəkləri-
ni söylədi. Yığmanın bu ilin iyulunda 
Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçi-
riləcək Avropa birinciliyində daha ge-
niş heyətlə iştirakı planlaşdırılır. Baş 
məşqçi komandanın daha böyük uğur-
lar qazanmaq, ölkəmizi beynəlxalq 
arenada layiqincə təmsil etmək, bay-
rağımızı qaldırmaq, himnimizin səs-
ləndirilməsinə nail olmaq üçün bundan 
sonra da bütün gücünü sərf edəcəyini 
vurğuladı.  

Bunun üçün komandanın potensialı 
da var, qələbə əzmi də. Əminik ki, ye-
niyetmə ağırlıqqaldıranlarımız növbəti 
ciddi sınaqların öhdəsindən də layiqin-
cə gələcəklər.

Leyla S BIR Z ,  
“Xalq qəzeti”
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“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 2022-ci il 31 dekabra olan  
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

 manatla

A K  İ  L  İlin əvvəlinə
H e s ab at  

dövrünün 
sonuna

 .U U M DD Lİ AK İ L   
orpaq, tikili və avadanlıqlar 1.498.695,98 1.426.807,83
orpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrə ərin 

kapitallaşdırılması
Daşınmaz əmlaka investisiyalar 417.655,89 417.655,89

eyri-maddi aktivlər 602.532,91 588.225,23
əxirə salınmış vergi aktivləri

Uzunmüddətli debitor borcları
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri 255.474.061,01 346.569.941,22

t iy t i a ız arı 221.793.351,74 325.704.392,06
yri t iy t i a ız arı 33.680.709,27 20.865.549,16

sair a iyy  a ti ri
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 10.131.289,00 10.131.289,00

əsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
air aktivlər 100.000,00 200.777,18

ə  n üddə l  ak lə 268.224.234 ,79 359.334.696,35
 . AM DD Lİ AK İ L

Ehtiyatlar
Debitor borcları 17.779.291,64 23.680.287,86
ir a a sı rta zr 12.950.441,09 18.669.515,33

təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
 t rarsı rtaçı zr
 t rarsı rta ı zr  

ası ı t i at ar zr
 zr  492.304,04 293.622,68

i ia t ri zr  
i çi y ti zr  
sı rta ı ara ri n r ar zr
sair it r ar 4.336.546,51 4.717.149,85

ul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 100.650.133,87 136.299.672,93
assa 
sa a a sa ı 4.462.812,24 557.333,16

a yuta sa ı 14.204.641,22 32.052.491,99
zit sa ar 81.952.422,40 103.639.774,96

sair u  sait ri 30.258,01 50.072,82
ısamüddətli maliyyə aktivləri - 25.580.492,18

t iy t i a ız arı 6.871.784,69
yri t iy t i a ız arı 18.708.707,49

sair a iyy  a ti ri
ığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 981.724,37 1.259.736,77
yat sı rtası sa si zr 981.724,37 1.259.736,77
yri yat sı rtası sa si zr

air qısamüddətli aktivlər 545.681,78 958.374,51
 sa at r rinin r ri 545.649,68 958.374,51

ri i  a ans ar
t t  sa ar 32,10

air aktivlər 5.350.528,35 5.350.528,35
ə  ısa üddə l  ak lə 125.307.360,01 193.129.092,60

Mİ AK İ L 393.531.594,80 552.463.788,95

K A  İ A L  Ö  D  L İ K L  İlin əvvəlinə
H e s ab at  
dövrünün 
sonuna

 . KA İ AL
Ödənilmiş nominal nizamnamə  kapitalı 40.250.000,00 40.250.000,00
Emissiya gəliri

eri alınmış kapital səhmlər
Kapital ehtiyatları
y ni n iy t n iri  zr  tiyat
i r a ita  tiyat arı

Bölüşdürülməmiş mənfəət ödənilməmiş zərər 26.253.001,47 39.527.048,96
sa at r n  a is n t z r r 17.714.203,39 39.527.047,49

asi at uç tu siyas tin  yi i i r  a ı 
n t z r r  zr  z i r
ç i  i r zr  r i  n t 

ni i  z r r 28.203.798,08 26.253.001,47

an i i  i i n r   
ə  ka al 66.503.001, 47 79.777.048,96

. U U M DD Lİ Ö D LİKL
ığorta ehtiyatları 317.920.350 ,52 431.646.567,69

 yat sı rtası sa si zr  317.920.350,52 431.646.567,69
 yri yat sı rtası sa si zr  

arşısıalınma tədbirləri fondu 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

əxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 12.976,77
Kreditor borcları 
 yin ni si zr  
  zr
 s sia  sı rta  t inat zr  
 i r uri ni r zr  
 ası ı t i at ar zr
 sair r it r ar

air uzunmüddətli öhdəliklər
  sa at r n n ir ri
 a ın ı  a ans ar

əkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 409.643,04 1.131.181,07
 t rarsı rtaçı zr
 t rarsı rta ı zr  409.643,04 1.131.181,07

əsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
air öhdəliklər

ə  n üddə l  dəl klə 318.329.993,56 432.790.725,53
 . AM DD Lİ Ö D LİKL

ısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
ısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər
ergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

Kreditor borcları 4.767.209,34 34.578.408,40
yin ni si zr  5.882,98 56.036,52

 zr 9.089.214,99
s sia  sı rta  t inat zr  152.575,51
i r uri ni r zr  490.736,47 757.465,48

ası ı t i at ar zr
sair r it r ar 4.118.014,38 24.675.691,41

air qısamüddətli öhdəliklər 3.931.390,43 5.317.606,06
 sa at r n n ir ri 3.931.390,43 5.317.606,06

a ın ı  a ans ar
əsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar
air öhdəliklər

ə  ısa üddə l  dəl klə 8.698.599,77 39.896.014,46
 327.028.593,33 472.686.739,99

Mİ KA İ AL  Ö D LİKL 393.531.594 ,80 552.463.788,95
y   ni sin  z an t ri i  rin 
i 1.700.000,00

 u s tr r zr  u at ar a ansa a i  i ir

Mənfəət və ərər haqqında hesabatı
ilin əvvəlindən artan yekunla, manatla

əlirlər Məbləğ
sas əməliyyat gəliri 413.576.078,1 1
ir a a sı rta zr  sı rta a arı 413.228.116,12

t rarsı rta zr  t rarsı rta a arı
sı rta ni rin  t rarsı rtaçı arın ayı zr  159.019,38
t rarsı rtaya ri i  a i r zr  issy n uz ar zr 188.942,61

alis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi müsbət və ya mən  

İnvestisiya gəlirləri üzrə 24.588.796,80
ubroqasiya gəlirləri
air gəlirlər 108.354,85

Mİ Lİ L 324.825.024,99
ərclər

sas əməliyyat xərcləri 228.921.019,32
sı rta ni ri  sı rta ri zr 215.366.249,56

aytarı an sı rta a arı zr 11.447.653,69
t nzi  r ri 
t rarsı rtaya ri i  sı rta a arı zr 1.849.970,20
ar ısıa ın a t ir ri n una ayır a ar zr

sı rta a iyy ti zr  sair r r 257.145,87
İşlərin aparılması xərcləri  43.876.134,21

air xərclər 475.490,65
Mİ L 273.272.644,18

Maliyyə mənfəəti zərəri 51.552.380,81
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

ergiqoyulmadan əvvəl mənfəət zərər 51.552.380,81
Mənfəət vergisi 12.025.333,32

esabat dövründə xalis mənfəət zərər 39.527.047,49

ul  vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat BM -na əsasən
manatla 

2022 2021
məliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin 

hərəkəti
ı ı ı  sı rta a arı 353.796.555,17 275.098.666,77

ni i  t rarsı rta a arı
ı rta ni ri 

ni i  issiya r ri
çi r  a ı ni i  r r
i r ir r 115.000,05 217.473,60

ni i  i r iyyat  inzi ati r r
məliyyat öhdəliklərində dəyişikliklərdən 

əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş pul 
vəsaitləri

1 18.769.245,09 29.426.746,51

n stisiya a i ri zr  i 22.117.156,98 10.769.192,60
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat 
 fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 140.886.402,07 40.195.939,1 1

ni i  n t r isi
məliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis 

pul vəsaitləri 138.067.291,34 35.386.148,24

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul 
vəsaitləri

r it t i atın a y r iri i  r
r it t i at arı t r n n ni i  r 42.384.332,46 48.256.886,33
atı  ç n u  an in stisiya iy t i 
a ız arının a ın ası 
n stisiya iy t i a ız arının satı ası  ri 

a ın asın an a i a ar 98.747.000,00 105.168.542,21

s “r ” razı a a arı zr  u  sait rinin 
yatırı ası

s “r ” razı a a arının ni sin n 
a i a ar 6.180.123,90 156.694.645

A ın ı  in stisiya iri 24.301.400,92 21.487.533,17
a   a a an ı arın a ın ası

yri a i a ti rin a ın ası
a ın  a a an ı ın satı ın an a i a ar 73.000

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilmiş  
əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 11 . 1.3 ,0 32.524.759,02

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitləri-
nin hərəkəti

i i n rin ni si
 iyyat arın an a i 172.345.296,25 128.692.624,46
 iyyat arına r  ari

ar  a ının ni i
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə edilmiş 
xalis pul vəsaitləri . 0 . , 3.030. 0 , 0

u  sait ri  u  sait rinin i a nt rin  
a yuta z nn rinin yi sinin t siri –

ul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekviva-
lentlərində xalis azalma artma 13.718.139,47 4.880.502,66

ul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekviva-
lentləri ilin əvvəlinə 36.215.681,87 31.335.179,21

ul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekviva-
lentləri ilin sonuna 49.933.821,34 36.215.681,87

KA İ ALDA D İŞİKLİKL  A DA E ABA  
manatla

izamnamə 
Kapitalı

Bölüşdürül-
məmiş mən-
fəət zərər

əmi Kapital 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq 40 250 000 28 203 798.08 68 453 798.08
u i  zr  a is n t 17 714 203.39 17 714 203.39

an i i  i i n     
iyy tçi rin a ita  yu u arı

31 dekabr 2021-cu il tarixinə qalıq 40 250 000 26 253 001.47 66 503 001.47
i i  zr  a is n t 39 527 047,49 39 527 047,49

an i i  i i n     
iyy tçi rin a ita  yu u arı

31 dekabr 2022-ci il tarixinə qalıq 40 250 000 39 527 048,96 79 777 048,96

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

“ASCO”-nun tabeliyindəki idarələrə tələb olunan fərdi 
mühafizə vasitələrinin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-

maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 202 -cü il aprelin 10-u saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404- 7-00, daxili: 12 .

nvan- Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

 “ASCO”-nun tabeliyindəki idarələrə tələb olunan 
qara metal prokatının satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-

maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 202 -cü il aprelin 1 -ü saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404- 7-00, daxili: 12 .

nvan- Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
tabeliyindəki idarələr üçün elektrik  
mallarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-

maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 202 -cü il aprelin 10-u saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404- 7-00, daxili:1177. 

nvan- AZ100 , Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tabeliyindəki Dəniz Nəqliyyat Donanması üçün 
mühərrik starterlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-

maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 202 -cü il aprelin 7-si saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu- (012) 404- 7-00, daxili:1177. 

nvan- AZ100 , Bakı şəhəri, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

Gəmilərə polad burazlar, birləşdirici bəndlər və 
propilen kəndirlərin satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər .asco.az səhifəsinə daxil ol-

maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 202 -cü il aprelin 7-si saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu– (012) 404- 7-00, daxili: 11 2.

nvan– Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

“Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

“Aqrar İnnovasiya və Təchizat Şirkəti” ASC səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yığıncağı 1  may 202 -cü il saat 10.00-da 
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov küçəsi, 1 -ci 
məhəllədə keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının təsdiq 

edilməsi. 

“Caspian Equipment Company” 
ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“Caspian Equipment Company” ASC səhmdarlarının növbəti 

illik ümumi yığıncağı 1  may 202 -cü il saat 10.00-da Bakı şəhə-
ri, Binəqədi rayonu, F.Məlikov küçəsi, 7-ci mikrorayon 4, 12 -cü 
məhəllədə, 2 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının təsdiq 

 edilməsi.

M İL AUDİ U  İ
“ AŞA əyat ığorta” Açıq əhmdar 

əmiyyətinin 
ar  y tinin s ri iyaz s ayı un 

i tin  
əy
z “ A A yat ı rta” A   

a r   tar n  yy t  uç t 
s yas t n n  r za  y r n ısa 

as s n n ar t an a   a y
y  sa at arının au t n  a ar ı ı

sa  r   yy t n a a
yy  sa at arı t n yy t  as t r
 Az r ay an s u asının anun r

y n  uy un ara  azır an ı ır
əy üçün əsaslar
z au t  yn a  au t stan art a

rına A  uy un a ar ı ı  u stan art ar 
zr  z  su yy t r z a  ara  
sa atı ızın “ a yy  sa at arının au t  

ç n au t run su yy t ” s n  t s
r r  z a yy  sa at arının au t n  

a  an t  n r a ar  as r n y
n a  t a tan art arı urasının “ t a 

s n n” A s  t r n  
uy un ara  yy t n ası ı y   z 

r t  r z  u t r   
 A s n n t r n  uy un 
ara  y r n  y t r  z sa  r   

 t y z au t s ut arı r y z  sas
an ır a  ç n y t r   nas r

sas audit məsələləri 
sas au it s ri izi  ar 

a i iz  r  ari r n a iyy  
sa at arının au itin  n iyy t i 
s r ir  u s r a iyy  

sa at arının au iti a ı ın an  
a iyy  sa at arına air r yi izin 
r a a ırı asın a t  n z r  

a ın ı ır  iz u s r  air ayrı ı a 
r y r iri

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərli-
yin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə 
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsu-
liyyəti

r  a yy  sa at arının 
 uy un ara  azır an asına  

z n t  s n   r r y n 
r n  uz u   ya s r n t

s n  yy t  t r  a ı ı a yy  
sa at arının azır an asına an r n 

z rur  a  n zar t s st n n t n  r  
su yy t a ıyır

a yy  sa at arını azır a ı a  
r r  yy t   t   ya n  
ayan ır a  n yy t n  a ı ı  ya u  
unu t n a a nas  a t rnat n 

a ı ı a a  r r  yy t n as
s z a yy t st r  a yy t n n y

t n r s n  a  a ar a as s z 
a yy t  a  an s r a ın a 

u at arın açı an asına  as at uç
tunun as s z a yy t r ns n n st a  

s n  r  su yy t a ıyır
tisa i su y tin i ar  i sin  

a a  an s a iyy t i s r 
iyy tin a iyy  sa at arının 

azır an ası r s sin  n zar t  r  
su iyy t a ıyır

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə 
auditorun məsuliyyəti

z  s z t rt   a y

y  sa at arın a r ta   uz u   
ya s r n t s n  yy t  t r r n 

u a ı ına a r a  n   t  
 r y z a  an au t r sa atını r  

t r  a  n  n y n y s  
s yy s r  a n  z an t r r  

yy t  t r  u  u a  A ara 
uy un ara  a arı ı  au t nu  
a ar ayır  r r uz u   ya s r 
n t s n  yarana r  ayrı ı a ya u  

u ara  st a ç r n  a yy  
sa at arı sasın a u  t r  t sa  
rar arına t s r t  t a ı u u a a  

yy t  sa  r
A arın t r n  uy un ara  a a

rı an au t n r ss s   z au t a arı
an za an ar a  t t  r  

 ar s t s z  n ay  t r r  z 
ç n n

a yy  sa at arın a uz u   
ya s r n t s n  yy t  t r r 
r s r n  yy n  y t n r r  u 
r s r  a a  r n au t r s ur arını a
y n r  yata ç r r   r y z  sas
an ır a  ç n y t r   nas  au t s
ut arını  r  uz u  n t s n  

yy t  t r  a ar a a a r s  s r 
n t s n n n a a y s r  ç n  

uz u  s z  sa ta ar ı  r z  
r ts z  t  uy un ayan u
at ar an  ya a  n zar t n u asına 
zu asın an ar t a r  

yy t n a  n zar t n s r
y n  a r r y r  s  ç n a

a  rt  u rt r ç rç s n  uy un 
an au t r s ur arını ay n r  

ç n au t  a  a  n zar t  a a r
st a   uç t s yas t n n uy un

u unu  r r  t r n n yata ç
r n uç t y t n r r n n  a  

u at arın açı an asının nt y n  
y t n r r  

as at uç tunun as s z  r n
s n n r r  t r n n st a  
s n n uy un u una   n au t s
ut arının sasın a yy t n a yy t n  
as s z a a  t  anını   

a tına ya n a s r   ya ra t r  
a ı yy t  yr yy n y n 
u  u a ı ın a a r n t  çı arırı  

yy t  yr yy n y n u  
u u a ın a n t  çı ar ı ı ız a a  

au t r sa atı ız a a yy  sa at a
rın a ı a  u at arın açı an asına 

t y t r y   ya  u at arın 
açı an ası ay t a ı ı a a  r y z  

y  t y  t r z au t r 
sa atı ızın tar n   n au t 

s ut arına sas an a ı ır  a n s nra ı 
a s r  ya ra t r yy t n as

s z a yy t n n ayan ırı asına s  a 
r  

z t sa  su y t n ar  s n  
a a  an s a yy t  s r  r 

s r  yana ı au t n an a ırı ı  
  t r  a  yy t  au

t s ut arı   n au t a ar ı ı ız 
za an a  n zar t  a ar t y z 

yy t  çatı az ı ar a ın a u at 
r r

“Ekspert inans Konsaltniq” MM
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T E L E F O  L  R “Xalq qəzeti”nin k m ter mərkəzində yı ılıb və 
sə ifələnib, “ zərbaycan” nə riyyatında a  lunub.

  V    M  Z
Z , Bakı ə əri, B lb l r s ekti, .

ə a ətnamə  

vbət i redakt r

Əli Ə ƏFX L

a a imzalanmı dır 

I EKS

TIR

SIF RI

IYMƏTI  qə ik

 art n ə
 Bakıda və b er n yarıma

dasında gün ərzində fasilələrlə yağın-
tılı olacağı, yarımadanın bəzi yerlərin-
də arabir intensivləşəcəyi gözlənilir. 
Axşam Abşeron yarımadasının əsasən 
şimalında yağışın qısa müddətə sulu 
qara keçəcəyi ehtimalı var. Güclü şi-
mal-qərb küləyi əsəcək. Gecə və gün-
düz 4-7 , axşam -dək isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi 7 2 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət -7  faiz olacaq. 

 a ıvan ə əri, ulfa, Or
dubad, Sədərək, a buz və ərur 
ray nlarında bəzi yerlərdə arabir ya-
ğıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı eh-
timalı var. Arabir duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güc-
lənəcək. Gecə 2- , gündüz -10  isti 
olacaq. 

 Xankəndi, u a, X calı, 
X cavənd, dam, əm inin a
kəsən ədəbəy ray nlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar ya-
ğacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə in-
tensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlər-
də duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
0- , gündüz -  isti olacaq. 

 ərqi Zəngəzur  əbrayıl, 
Kəlbəcər, ubadlı, La ın, Zəngilan 
ray nlarında bəzi yerlərdə arabir ya-
ğıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı eh-
timalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara-
bir güclənəcək. Gecə 0-  isti, dağlıq 
ərazilərdə -7  şaxta, gündüz -  isti 

olacaq. 
 aza , əncə, ranb y, 

Tərtər, F zuli ray nlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlər-
də intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb 
küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güc-
lənəcək. Gecə 2- , gündüz -  isti 
olacaq. 

 Balakən, Zaqatala, a , əki, 
O uz, əbələ, Ismayıllı, su, a
ma ı, Siyəzən, abran, Xızı, uba, 
Xa maz, usar ray nlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, qar ya-
ğacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə in-
tensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlər-
də duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
2- , gündüz -11  isti, dağlarda gecə 
2-  şaxta, gündüz 2  şaxtadan -dək 
isti olacaq. 

 Mingə evir, Yevla , y ay, 
da , K rdəmir, Imi li, cabədi, 

Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Sa
atlı, irvan, acıqabul, Salyan, eft

ala ray nlarında bəzi yerlərdə arabir 
yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı, axşam sulu 
qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlər-
də duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, 
bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
4- , gündüz 10-14  isti olacaq. 

 Masallı, Yardımlı, Lerik, 
Lənkəran, stara ray nlarında g ü n  
ərzində bəzi yerlərdə arabir yağıntılı 
olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Arabir duman 
olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. 
Gecə - , gündüz -1 , dağlarda 
gecə və gündüz -  isti olacaq. 

31 mart 2023-cü il, cümə16

 am təsərrüfat hesablı “ əhsil exnologiyaları Mərkəzi”   “ əhsil 
 exnologiyaları Mərkəzi” MM -yə çevrilmə yolu ilə yenidən təşkil edilir. 

“Xalq qəzeti”nin baş redaktorunun 
birinci müavini Qüdrət Piriyev Milli 
Məclisin sabiq deputatı

ƏRƏSTU  V OVU  

vəfatından kədərləndiyini bildirir, 
mərhumun ailəsinə və yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığı verir.
                                                                                   

Ağcabədi rayonundan Rafil 
 Hüseynov Bakının Qaradağ Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman 
Mikayılova qardaşı 

B Ğ R MIK Y LOVU

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir. 
                                                                                   

“Qərbi Azərbaycan İcması”nın 
sədri, Azərbaycan Respublikası  Milli 
Məclisinin deputatı Əziz Ələkbərli və 
İcmanın İdarə Heyəti Odlar Yurdu 
Universiteti rektorunun köməkçisi, do-
sent Füzuli Həsənova həyat yoldaşı 

TUR  X M

 vəfatından kədərləndiklərini bildi-
rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Respublikası  Hərbi 
Prokurorluğunun rəhbərliyi və 
 kollektivi  Abid Şərifova oğlu

EL I  ƏRIFOVU

vəfatından kədərləndiklərini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                   

Azərbaycan Respublikası Hərbi 
Prokurorluğunun rəhbərliyi və kollek-
tivi Bakının Qaradağ Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Süleyman Mika-
yılova qardaşı

B Ğ R MIK Y LOVU
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                   

Ağcabədi rayonundan Rafil 
 Hüseynov Şirvan Apellyasiya məh-
kəməsinin sədri Vəli Abdullayevə qar-
daşı 

MUST F  B ULL YEVI

vəfatından kədərləndiyini bildirir 
və dərin hüznlə başsağlığı verir. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

atirə turniri davam edir

Ba a eni etmə lar 
ara n a m mmilli li er e ər 
Əli e in  illi inə ə r l nan 

e nəl alq t rnir a am e ir  
B  ər əzin ə e irilən ar

n i in i n n ə  ə i ərə ə
in ə   e irili

Azərbaycan Boks Federasiyası-
nın mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumata görə, bu qarşılaşmalar-
dan 1 -i dörddəbir final mərhələsi 
çərçivəsində baş tutub. Görüşlərin 
yekununa əsasən yarımfinala və-
siqə əldə edən boksçular bəlli olub. 
4  kq çəkidə isə finalçının adına ay-
dınlıq gətirilib.

Azərbaycan boksçularından 

4-ü yarımfinala yüksəldiyi halda, 
1-i  həlledici görüşdə iştirak hüququ 
 qazanıb.

Turnirin üçüncü günündə daha 
1  görüşün keçiriləcəyi bildirilib. 

Qeyd edilir ki, 11 ölkədən 
 100-dən çox idmançının qatıldığı 
yarışın final döyüşləri aprelin 1-də 
keçiriləcək.

Şahmat acı uğrunda...

Be nəl alq a mat e era i
a n n İD  rezi enti Ar a i 

D r i  a mat a  r n a 
ar a z zə ələ ə  r i al  

qr me ter an  Ne mn a i 
ilə inli Dinq Liren r  aqq n

a i irlərini me ia a a qla  
B  arə ə “ am i nat m” 

rtal  məl mat a  
Mənbə yazır ki, FİDE rəhbəri 

çinli qrossmeysterlə müqayisədə 

Rusiya şahmatçısının daha təcrü-
bəli olduğunu vurğulayıb. Dvorkoviş 
deyib: “Reytinqdə ikinci və üçüncü 
sırada qərarlaşan şahmatçılar üz-
üzə gələcək. Onların gücləri demək 
olar ki, eynidir. Ancaq Nepomnyaşi 
daha təcrübəli şahmatçıdır.  Dinq 
Liren isə bir qədər geridədir. Bu, 
şəxsi görüşlərə nəzərə salanda da 
bəlli olur. Belə ki,  Yan Nepomnyaşi 
daha üstün görünür. Amma Lirenin 
çətin vəziyyətlərdə inadkarlığını da 
xüsusi qeyd etmək gərəkdir. O, çox 
güclü şahmatçıdır və demək olar ki, 
nadir hallarda məğlub olur”.

Qeyd edək ki, FİDE hazırkı 
çempion Maqnus Karlsenin titulunu 
qorumaqdan imtina etməsinə görə 
iddiaçılar turnirinin qalibi olan Ne-
pomnyaşi ilə 2-ci yerin sahibi Dinq 
Lireni qarşılaşdırmaq qərarına gə-
liblər. Nepomnyaşi ilə Liren arasın-
da Şahmat Tacı uğrunda görüşlər 
aprelin 7-dən mayın 1-nə qədər Qa-
zaxıstanda keçiriləcək. 

 tur start götürür
B  n i li rem er Liqa

n a XX III  t r tart t rə ə   
e ə ar t l Liqa n n a  

məl mata rə, a ar a ram n
an nra a tə a  e ən em
i nat n il  mat  aat a 

“ ran z” ə “ mqa t” 

l lar  ara n a e irilə ə  
Turun digər iki qarşılaşması 

sabah keçiriləcək. Belə ki, saat 
 1 : 0-da “Kəpəz” klubu “Səbail”i 
qəbul edəcək. Günün digər oyu-
nunda “Zirə” komandası “Neftçi” 
ilə qarşılaşacaq. Həmin matç saat 
 1 : 0-da start götürəcək. 

Ölkə çempionatı bazar günü 
başa çatacaq. İstirahət günü saat 
1 : 0-da  “Şamaxı” “Qarabağ”la 
qarşılaşacaq. Tura “Sabah” – “Qə-
bələ”  matçı ilə yekun vurulacaq. 
Həmin görüş saat 1 :00-da başla-
nacaq. 

El in Ğ MIRZƏ, 
“Xalq qəzeti”

Gənc vokalçımız ABȘ səhnəsini fəth etdi
Şərqdə operanın beşiyi sayılan Azərbaycanın bu sahənin inkişafına 

verdiyi töhfələr xalqımıza öyünc yaşadır. İstedadlı gənclərimizin bu 
gün də dünya mədəniyyəti və incəsənəti tarixində yeni səhifə açmaqla 
ölkəmizin şöhrətini getdikcə yüksəltməsi qürurvericidir. 

Bu günlərdə ABŞ-ın Nyu-York 
şəhərində keçirilən “American  In-
ternational Vocal Competition of 
Opera Singers 202 ” beynəlxalq 
opera ifaçılarının vokal müsabiqə-

sində öz istedadı ilə hər kəsi heyran 
qoyub Vətənə qalib kimi qayıdan 
Urfan Cəfərov hamımıza yeni se-
vinc bəxş etdi.

Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 
Hava Limanında istedadlı soydaşı-
mızı ictimaiyyətin nümayəndələri, 
sənət yoldaşları, həmçinin, vokal 
müəllimi olduğu Şövkət Ələkbərova 
adına 20 nömrəli onbirillik musiqi 
məktəbinin kollektivi coşqu ilə qarşı-
ladı. Gənc vokalçının yetirmələrinin 
müəllimlərinin görüşünə bir-birindən 
maraqlı ifaları ilə gəlmələri hamıda 
xoş duyğular oyatdı. 

Gənc opera ifaçısının 7 ölkənin 
ən güclü mədəniyyət təmsilçilərinin 
iştirak etdiyi müsabiqənin qalibi kimi 

solo konserti üçün prestijli sertifikat 
alaraq dünyanın ən məşhur konsert 
salonlarından biri olan “Carnegie 
Hall”da solo ifa edən ilk azərbay-
canlı kimi tarixə düşməsi sənətin ilk 

pillələri ilə irəliləyən bu uşaqlar üçün 
gözəl nümunə idi...  

Məktəbin direktoru Bəhriyyə 
Allahverdiyeva Urfan Cəfərovun 
sinfində istedadlı uşaqların olduğu-
nu, artıq ötən il konsertlə çıxış et-
diklərini vurğuladı: “Arşın mal alan” 
operettasının 100 illiyi ilə bağlı onun 
tamaşasını hazırlayırıq. Urfan müəl-
lim may ayında keçiriləcək tamaşa-
nın üzərində işləyir”.

Urfan Cəfərov qəzetimizə verdi-
yi müsahibədə belə bir nüfuzlu mü-
sabiqədə qalib olduğu üçün  hədsiz 
sevindiyini bildirdi və bu uğurun 
əldə edilməsində ona dəstək olan-
lara minnətdarlığını bildirdi: 

– Vokal sənətinin ən çox inkişaf 

etdiyi ölkələrin təmsilçilərinin qa-
tıldığı belə bir nüfuzlu müsabiqə-
də qalib olduğum üçün qürur hissi 
keçirirəm. Bu uğurda əməyi keçən 
hər kəsə, o cümlədən müəllimlərim 
Fidan və Xuraman Qasımovalara, 
eləcə də dəstək üçün Gənclər və 
İdman Nazirliyinə təşəkkür edirəm. 
Azərbaycan mədəniyyətini bundan 
sonra da yüksək səviyyədə təm-

sil etmək üçün öz üzərimdə daha 
səylə çalışacağam. Eyni zamanda, 
bir müəllim kimi bu sənətin sirlərini 
öyrənmək istəyən uşaqların inkişafı 
üçün əlimdən gələni edəcəyəm. 

Müsabiqədə ifaçını pianoda mü-
şayiət etmiş Əməkdar artist Nigar 
Məlikova U.Cəfərovun öz istedadı, 
çalışqanlığı və zəhməti sayəsində 
belə böyük nailiyyət qazandığını 
dedi. Gənc ifaçının anası Leyla Qu-
liyeva yeganə övladının  yaşdan 
başlayaraq musiqiyə böyük həvəs 
göstərdiyini vurğuladı: “Uşaqlıqdan 
müəllimləri onun istedadlı olduğunu 
deyirdilər. Urfan zəhmətkeş olmaqla 
yanaşı, həm də çox vətənpərvərdir. 

Beynəlxalq arenada iştirak etdiyi hər 
bir tədbirdə ölkəmizi layiqincə təmsil 
etmək üçün böyük səy göstərir”. 

Xatırladaq ki, Urfan Cəfərov 
1 -cı il iyunun 1 -da Şəmkir 
şəhərində anadan olub. İlk musiqi 
təhsilini Şəmkir şəhər uşaq musiqi 
məktəbində alıb. Azərbaycan Milli 
Konservatoriyası tərkibində Res-
publika İncəsənət Gimnaziyası, 

daha sonra .Hacıbəyli adına Bakı 
Musiqi Akademiyasının bakalavr və 
magistratura pilləsində təhsil alıb. 

U.Cəfərov respublika və bey-
nəlxalq müsabiqələr laureatı, ope-
ra ifaçılarının Avropa çempionu 
və gənclər arasında mükafatçısı, 
“Azərbaycan Milli İnciləri” mükafat-
çısı, “Qızıl səs” mükafatı laureatıdır 
(İngiltərə–London). 

Virtuoz sənətçi hazırda 
M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Akademik Opera və Balet Teatrının 
solistidir. 

Leyla Z , 
“Xalq qəzeti”

Hava proqnozu

 

İDMAN XƏBƏRLƏRİ

Parisi cinlər dağıtdı, 
yoxsa inqilab?
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət 

Akademik Rus Dram Teatrının  səhnəsində 
peşəkar inklüziv teatr olan “Əsa” teatrının 
milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli 
Axundzadənin “Hekayəti Müsyo Jordan və dərviş 
Məstəli Şah” əsəri əsasında hazırladığı “Paris 
partladı” tamaşasının nümayişi baş tutub. 
Səhnə əsəri uzaq Paris diyarından Qarabağın 

Təklə-Muğanlı obasının xanı Hatəmxan ağanın 
malikanəsinə təşrif buyuran Müsyo ordanın gəlişi 
ilə başlayır.  Fransız botanist, Kral Akademiyasının 
üzvü Müsyo ordan yerli bitki növlərini öyrənmək 
üçün buraya gəlir. Hatəmxan ağanın qardaşı oğlu, 
gənc Şahbaz bəyi Parislə bağlı hekayələri ilə özünə 
cəlb edir. Onu özü ilə birlikdə elm öyrənmək üçün 
Parisə aparmağa qərar verir. Lakin, Şahbaz bəyin 
əmisi arvadı Şəhrəbanu xanım və nişanlısı Şərəf-
nisə buna izn vermək istəmirlər. Şərəfnisə çox çalı-
şır ki, Şahbazı fikrindən daşındırsın. O isə bütün bu 
yalvarışlara məhəl qoymayaraq dost-tanışlarından 
və həmyaşıdlarından elm baxımından  çox geridə 

qaldığını və nə olursa-olsun, Müsyo ordanla gedə-
cəyini deyir. Əmisi Hatəmxan ağadan birtəhər rüsxət 
ala bilir və sevinc hissi ilə Parisə getməyə hazırlaşır. 
Amma... sən saydığını say, gör qadınlar nə sayır. 
Qonşusu Xanpəri Şəhrəbanu xanıma Qarabağ diya-
rına Dərviş Məstəli şah adlı çox “güclü” bir cadugə-
rin gəldiyini deyir. Uzun məşvərətdən sonra həmin 
cadugəri müasir dillə desək, 00 manat pul qarşı-
lığında saraya dəvət edirlər. Dərviş Məstəli şah bu 
işi görmək üçün cinlərin və əcinnələrin köməyindən 
istifadə edir. Onların etdiyi sehr nəticəsində Paris 
“məhv” olur. 

Az keçmir ki, Müsyo ordan həyəcan və təşvişlə 
içəri girərək Parisin dağıldığını  və dərhal Fransaya 
getməli olduğunu bildirir. Qadınlar bu şəhərin əcin-
nələr tərəfindən məhv edildiyinə şübhə etmirlər. Əs-
lində isə məsələ başqa cürdür. Parisdə inqilab baş 
verir və nəticədə kral oranı tərk edir. Bundan qorxan 
fransız qonaq dərhal Qarabağı tərk edir. Şahbaz isə 
burada qalır. Qadınlar “zəfər” çalırlar. 

Əslində, yazıçı burada insanların o dövrdə sadə-
lövh və avam olmasına diqqət çəkib. 

Yeni quruluşda tamaşaçılara təqdim olunan səh-
nə əsəri aktyorların qeyri-adi səhnə performansla-
rı ilə yadda qalıb. Bir səhnədən digərinə ustalıqla 
edilən keçidlər, aktyorların canlandırdığı obrazların 
tamaşaçıların simasında yaratdığı təbəssüm alqış-
lara səbəb olub.  

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Elşən Əsgərov-
dur. Rolları Elsevər Rəhimov, Könül Şahbazova, Sə-
mayə Qulamzadə, Niyaz İyasoğlu və başqaları ifa 
edirlər.

Fidan U Z ,
 El ən Ğ L R f t , “Xalq qəzeti” 

Yeni əməliyyat 
sistemi – “Windows 12”

“ i r t” ir ətinin m tə ə i ləri eni nə
il “ in ” əməli at i temini Ə  naq an 
e irmə ə a la lar  “ in  ” a lana aq 
eni əməli at i teminin tamamilə ərqli la a  
ə ir ətin n n n a r a man a q r  
il irilir  Xə əri “ rl m” a t  eri

 “ indo s 12” 
əməliyyat sistemi isti-
fadəçini çox yükləmə-
dən, sürətli və tez-tez 
yenilənən modul sis-
tem kimi dizayn edilə-
cək. Vaxt, tarix və ax-
tarış qutusu tapşırıq 
panelindən iş masasına köçürüləcək. Artıq istifadəçilər 
bu məlumatları ekranın istənilən yerində yerləşdirə 
biləcəklər. 

Məlumata görə, “ indo s 12” ƏS-i ən azı  GB 
RAM (əməli yaddaş qurğusu) tələb edə bilər ki, bu da 
“ indo s 11”in tələblərini ikiqat artırır. Həmçinin, proq-
ram təminatının quraşdırılması üçün HDD-dən (sabit 
disklərdən) imtina ediləcəyi və SSD-yə (bərk disklərə) 
müraciət ediləcəyi ehtimal edilir. Əməliyyat sistemi “In-
tel”in 14-cü nəsil “Meteor Lake-S” masaüstü prosessor-
larını dəstəkləyəcək və bu prosessorları olan qurğular 
“ indo s 12”ni işə salan ilk cihazlar arasında yer ala-
caq.

Qeyd edək ki, yeni əməliyyat sisteminin 2024-cü 
ildə ictimaiyyətə təqdim ediləcəyi gözlənilir.

Əfsanə Ə Ə LI, “Xalq qəzeti”


