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R.T.ƏRDOĞAN: 
Bizim üçün 
siyasət xalqa 
xidmət etmək 
imkanıdır 

Erməni 
vandalizminin  
daha bir səhifəsi

Sığorta  
bazarı əsaslı  
şəkildə 
formalaşdırılmalıdır

Avropa İttifaqı 
Prezident  
İlham Əliyev və 
Ermənistan baş 
naziri arasında 
keçirilən görüşü 
ümidverici  
hesab edir

Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Çeçenistan 
Respublikası başçısının müşavirini qəbul edib

 � Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev 
aprelin 1-də Rusiya 
Federasiyası Çeçenistan 
Respublikası başçısının 
müşaviri, Rusiya Dövlət 
Dumasının deputatı Adam 
Delimxanovu qəbul edib.

Adam Delimxanov Çeçenistan 
Respublikasının başçısı Ramzan 
Kadırovun salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı və bildirdi ki, 
Ramzan Kadırov Prezident İlham 
Əliyevi özünə qardaş hesab edir. 
Çeçen xalqının Azərbaycan xalqı-
nın ümummilli lideri Heydər Əliyevi 
heç vaxt unutmayacağını vurğu-
layan Adam Delimxanov ən çətin 
vaxtlarda Heydər Əliyevin onlara 
göstərdiyi qayğı və dəstəyi böyük 
ehtiramla xatırladı. O, xalqlarımız 
arasında sarsılmaz dostluq və 
qardaşlıq münasibətlərinin mövcud 
olduğunu dedi.

Prezident İlham Əliyev Çeçe-
nistan Respublikasının başçısı 
Ramzan Kadırovun salamlarına 
görə minnətdarlığını bildirdi, onun 
da salamlarını Ramzan Kadırova 
çatdırmağı xahiş etdi və qeyd etdi 
ki, onu Ramzan Kadırovla qardaş-
lıq əlaqələri bağlayır. Dövlətimizin 
başçısı bildirdi ki, Azərbaycan və 

çeçen xalqları arasında dostluq və 
qardaşlıq əlaqələrinin dərin tarixi 
kökləri var və tarix boyu bu əlaqələr 
daim möhkəmlənib.

Prezident İlham Əliyev Ramzan 
Kadırovun bu yaxınlarda ölkəmizə 
səfərini məmnunluqla xatırlayaraq 

Ramzan Kadırovun çeçen xalqı-
nın lideri Hacı Əhməd Kadırovun 
siyasətini uğurla davam etdirdiyini, 
Çeçenistanda sabitliyin və əmin-
amanlığın bərqərar olduğunu, 
genişmiqyaslı quruculuq işlərinin 
həyata keçirildiyini qeyd etdi.

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə 
Çeçenistan Respublikası arasın-
da əlaqələrin Azərbaycan-Rusiya 
ikitərəfli münasibətlərinin daha da 
inkişafı baxımından əhəmiyyəti 
vurğulandı.

AZƏRTAC

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

Martın 31-də Azərbaycan 
 Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Türkiyədə keçirilən bələdiyyə 
seçkiləri ilə əlaqədar Türkiyə Res-
publikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğana zəng edib.

Dövlətimizin başçısı Türkiyə Respubli-
kasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 
qurucusu olduğu və başçılıq etdiyi Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə keçirilən 
bələdiyyə seçkilərində inamlı qələbəsi 
münasibətilə təbrik edib.

Prezident İlham Əliyev bu qələbənin 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana və 
onun yürütdüyü siyasətə Türkiyə xalqının 
dəstəyinin nümayişi olduğunu bildirib.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 
telefon zənginə və səmimi təbriklərə görə 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə 
edib.

Telefon danışığı zamanı xalqlarımı-
zın iradəsinə uyğun olaraq Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin daim inkişaf edəcəyinə və 
möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olunub.

İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə–Göbəktala–
Məhəmmədli–İmişli–Cəfərli–Oruclu–

Ağaməmmədli avtomobil yolunun 
tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

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

1. İyirmi doqquz min nəfər əhalinin 
yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 
Bəhrəmtəpə–Göbəktala–Məhəmmədli–
İmişli–Cəfərli–Oruclu–Ağaməmmədli 
avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu 
il dövlət büdcəsinin dövlət əsaslı vəsait 
qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə avtomobil 
yollarının tikintisi və yenidən qurulması 
üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin 15,4 mil-
yon (on beş milyon dörd yüz min) manatı 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinə ayrılsın.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın                            
1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə 
maliyyələşməni təmin etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 
məsələləri həll etsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 aprel 2019-cu il

Azərbaycan Prezidenti, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyev Ap-
rel döyüşlərinin əhəmiyyəti barədə 
demişdir: “Ermənilərin uzun illər öz 
ordusu haqqında yaydıqları mif dar-
madağın edildi. Azərbaycan əsgəri, 
zabiti göstərdi ki, kim nəyə qadirdir”.

Möhtərəm Prezidentimiz 
həmçinin bildirib ki, Azərbaycan 
bu döyüşlərdə nəinki öz gücünü 
göstərdi, düşmənə və dünyaya 
bir daha sübut etdi ki, biz indiki 

vəziyyətlə heç vaxt barışmayacağıq.
Beləliklə, aprelin 2-nə keçən gecə 

Ermənistanın kəşfiyyat-diversiya 
qrupları Talış, Tapqaraqoyunlu 
istiqamətində yerləşən Azərbaycan 
Ordusunun mövqelərinə əvvəlcə 
minaatanlardan zərbə endirmiş, 
bundan sonra isə düşmənin kəşfiyyat-
diversiya qrupları hücuma keçməyə 
cəhd göstərmişdi. General-mayor 
Hikmət Həsənovun sözlərinə görə, 
şəraiti qiymətləndirdikdən sonra 

həmin zolaqda yerləşən briqa-
danın ehtiyat qüvvələri və hərbi 
birləşmənin tank taborunun hissələri 
ilə düşmənə sarsıdıcı zərbə vu-
raraq, öncə onların ön xətdə olan 
mövqelərini ələ keçirmiş, eyni za-
manda, düşmənin müdafiə xəttinin 
dərinliklərinə doğru irəliləyərək Talış 

yaşayış məntəqəsi istiqamətində 
hakim yüksəklikləri azad etmişlər. 
Bununla da Tapqaraqoyunlu kəndi 
və o istiqamətdə yerləşən Naf-
talan şəhərinin təhlükəsizliyi tam 
təmin olunmuşdu. Hərbçilərimizin 
qəhrəmanlığı nəticəsində işğal-
dan azad edilmiş yüksəkliklərdə 
möhkəmlənərək təmas xətti boyunca 
yerləşən digər yaşayış məntəqələrinin 
də təhlükəsizliyi təmin olunmuşdu. 

Dördgünlük döyüşlərdə bir sıra 
strateji mövqelər, o cümlədən, Füzuli 
rayonu istiqamətində yerləşən, geniş 
ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı 
verən “Lələtəpə” yüksəkliyi azad 
olunmuşdu. Döyüşlərdə ermənilərə 
məxsus 30 tank, 15-dək artilleri-
ya qurğusu və möhkəmləndirilmiş 
mühəndis qurğuları məhv edilmiş, 
düşmənin 320 hərbçisi öldürülmüş, 
500-dən artıq hərbçisi isə yaralanmış-
dı. Ümumilikdə, isə Aprel döyüşlərinin 
yekunu olaraq Azərbaycan Ordusu 
tərəfindən 2000 hektardan artıq ərazi 
erməni işğalından azad edilmiş və 
bununla da böyük qələbənin təməli 
qoyulmuşdu. 

(ardı 5-ci səhifədə)

Aprel zəfəri
Erməni təcavüzkarlarının növbəti atəşkəs rejimini pozmaq 
cəhdi 2016-cı il aprel ayının 1-dən 2-nə keçən gecə baş vermiş-
di. Gün ərzində Azərbaycanın cəbhə boyu mövqeləri və yaşayış 
məntəqələrinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artille-
riya atəşinə məruz qalması nəticəsində 2 dinc sakin həlak ol-
muş, 10 nəfər yaralanmış, infrastruktur obyektləri zədələnmiş, 
evlər dağıdılmış, əhalinin şəxsi təsərrüfatına və əmlakına xeyli 
ziyan dəymişdi. Bu hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin 
təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin Komandanlığı tərəfindən Ağdərə-Tərtər-Ağdam və 
Xocavənd-Füzuli istiqamətində təxirəsalınmaz cavab tədbirləri 
həyata keçirilmişdir. Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə 
təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, 
Seysulan məntəqəsi və Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən 
“Lələtəpə” adlandırılan yüksəklik düşməndən azad edilmişdir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
üzrə danışıqlar prosesinə 
yeni təkan verildi

Bu diqqət təkcə 
münaqişənin həllini zəruri 
edən məqamlara görə deyil, 
həm də tərəflərin tutduğu 
mövqeni nə dərəcədə qoruya 
bilməsi prinsipindən də 
qaynaqlanırdı. 

Çünki məlum Aprel 
döyüşlərindən sonra 
Ermənistan rəhbərliyi 
Azərbaycanla danışıqlardan 
müxtəlif bəhanələrlə 

yayınırdı. Buna baxmayaraq, 
rəsmi Bakı özünün 
qətiyyətli siyasəti və uğurlu 
diplomatiyası ilə İrəvanı 
danışıqlar masasına 
qayıtmağa məcbur etdi. 
Ermənistan rəhbərliyi 
danışıqlar masasına ilkin 
şərtsiz olaraq qayıtmağa 
razılaşsa da, sonradan 
ağlagəlməz şərtlər irəli 
sürməyə başlamışdı. Həmin 

sərsəm təkliflərdən biri də 
danışıqlar prosesində Dağlıq 
Qarabağın erməni icmasının 
iştirak etməsi barədə irəli 
sürülən cəfəngiyyat idi. 
Vyana görüşü sübut etdi ki, 
Azərbaycan diplomatiyası 
ermənilərin həmin təklifini 
də qəbuledilməz bir kağız 
parçasına çevirməyi bacardı. 

(ardı 3-cü səhifədə)

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti İlham 
Əliyevin martın 29-da 
Vyanada Ermənistan–
Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həllini 
müzakirə etmək 
üçün Ermənistanın 
baş naziri Nikol 
Paşinyanla görüşü 
kütləvi informasiya 
vasitələrinin diqqət 
mərkəzində idi. 
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Soltan Hacıbəyovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2019-cu ilin may ayında görkəmli 

Azərbaycan bəstəkarı, tanınmış pe-
daqoq, dirijor və musiqi xadimi, SSRİ 
Xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət mükafatları 
laureatı, professor Soltan İsmayıl oğlu 
Hacıbəyovun anadan olmasının 100 
illiyi tamam olur. 

Soltan Hacıbəyov xalq sənəti 
xəzinəsindən və dünya musiqi 
təcrübəsindən faydalanaraq müxtəlif 
janrlarda özünəməxsus üslubda 
epik vüsəti, dərin lirizmi və dolğun 
məzmunu ilə səciyyələnən qiymətli 

əsərlər yaratmışdır. Azərbaycan 
simfonik musiqisinin təşəkkülü və 
inkişafında onun mühüm xidmətləri 
vardır. Geniş diapazonlu yaradıcılığa 
malik bəstəkar simfoniya, simfonik 
lövhə və süitaları, həmçinin opera 
və balet, dram tamaşalarına musiqi, 
mahnı və romansları ilə Azərbaycanın 
mədəniyyət xəzinəsini daha da 
zənginləşdirmişdir. Soltan Hacıbəyov 
respublikanın mədəni və ictimai 
həyatında daim yaxından iştirak 
etmiş, pedaqoq kimi gənc kadrların 
hazırlanması istiqamətində uzun illər 

səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 
bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
bəstəkarlıq məktəbinin inkişafı-
na layiqli töhfələr vermiş görkəmli 
sənətkar Soltan Hacıbəyovun anadan 
olmasının 100-cü ildönümünün qeyd 
olunmasını təmin etmək məqsədi ilə 
qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının təkliflərini 
nəzərə almaqla, SSRİ Xalq artisti Sol-

tan Hacıbəyovun 100 illik yubileyinə 
həsr edilmiş tədbirlər planını hazırla-
yıb həyata keçirsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan 
irəli gələn məsələləri həll etsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 1 aprel 2019-cu il

Azərbaycanlıların soyqırımının 101-ci ildönümü ilə bağlı 
Quba Soyqırımı Memorial Kompleksində konfrans keçirilib

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-
nın (AMEA) A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutu, Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və 
Bərpası üzrə Dövlət Xidməti və Quba 
Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkil 
etdiyi konfransda Prezident Administra-
siyasının humanitar siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, dövlət 
və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin 
deputatları, diplomatik korpusun və dini 
konfessiyaların nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Konfrans iştirakçıları əvvəlcə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin Quba 
şəhərinin mərkəzində ucaldılmış 
abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər.

Sonra Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksinin ərazisində soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidə 
ziyarət olunub. Soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb, 
ruhlarına dualar oxunub.

Konfrans iştirakçıları Quba Soyqı-
rımı Memorial Kompleksində 31 mart 
- Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə 
həsr edilən foto və kitab sərgisi ilə tanış 
olublar.

Tədbirin açılışında şagirdlər dahi 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Arazbarı” 
muğamını ifa ediblər.

Mədəniyyət Nazirliyinin yanında 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və 
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi 
Zakir Sultanov açılış nitqində bildirib ki, 
konfransın məqsədi 1918-ci ilin mart-
aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı 
altında fəaliyyət göstərən daşnak-bol-
şevik silahlı dəstələrinin Azərbaycan 
xalqına qarşı xüsusi qəddarlıqla 
törətdiyi soyqırımının ağır nəticələrinin 
yenidən diqqət mərkəzinə çəkilməsi 
və bu barədə həqiqətlərin dünyaya 
çatdırılmasıdır. 

“Yüz bir il əvvəl erməni millətçiləri 
Bakıda, habelə Bakı quberniyasına 
daxil olan digər şəhər və qəzalarda on 
minlərlə dinc sakini məhz etnik və dini 
mənsubiyyətinə görə qətlə yetiriblər. 
Azərbaycanın Qarabağ, Zəngəzur, 
Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər 
bölgələrində kütləvi qətllər, talanlar 
və etnik təmizləmələr həyata keçirən 
düşmənin bu vandalizm əməlləri 
nəticəsində yüzlərlə yaşayış məntəqəsi 
dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid 
və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilib” - 
deyə Z.Sultanov qeyd edib.

Konfransda mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev çıxış edərək hər bir 
xalqın tarixində ağrılı, çətin məqamlar 
olduğunu bildirib. “Geri dönüb həmin 
hadisələrə diqqətlə baxmaq, tarixin 
dərslərindən ibrət götürmək vacibdir. 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
yaradılan, XXI əsrin memarlıq üslu-
bunda inşa olunmuş möhtəşəm Quba 
Soyqırımı Memorial Kompleksində 
bunun üçün gözəl imkan var. 

Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, 
vaxt keçdikcə bu faciə bizim üçün daha 
ağrılı olur, onu daha dərindən dərk edi-
rik və çətinliklə qəbul edirik. Bu sözlər 
faciəli tarixin yaddaşlarda həmişə 
yaşayacağını bildirir. Biz soyqırımı qur-
banları qarşısında baş əyirik, onları yad 
edərək gənc nəslimizə məlumat veririk, 

düzgün yol göstəririk. Övladlarımız bu 
tarixi yaddan çıxarmamalıdır. Çünki 
“böyük Ermənistan” ideyası ilə yaşayan 
ermənilər heç vaxt dinc durmayacaq-
lar. Erməni siyasətçiləri bu əməlləri 
həmişə davam etdirəcək. Buna görə də 
Azərbaycan xalqı ayıq olmalıdır. Bu çir-
kin siyasət davam edir. Biz beynəlxalq 
ictimaiyyəti daim məlumatlandırmalıyıq. 
Azərbaycan xalqının, burada əsrlərlə 
yaşayan digər xalqların yaratdıqları 
nemətləri, adət-ənənələri qorumalıyıq 
və gənc nəslə ötürməliyik”, - deyə nazir 
Ə.Qarayev bildirib.

Mədəniyyət naziri vurğulayıb ki, 
Azərbaycan gündən-günə inkişaf edir, 
hər sahədə uğurlar qazanılır. Amma 
davamlı inkişafla yanaşı, tariximiz daha 
dərindən öyrənilməli, unutulmamalıdır.

 “Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə aparılan siyasət nəticəsində 
iqtisadiyyatımız, ordumuz güclənir, 
beynəlxalq aləmdə sözümüz eşidilir, 
Azərbaycana hörmətlə yanaşılır və 
qəbul edilir. Lakin keçmişdə yaşadı-
ğımız bu kimi faciəli tarixi hadisələrə 
baxaraq, daha güclü və daha ayıq 
olmalıyıq. Heç vaxt Azərbaycanın bir 
qarış torpağının, mədəni sərvətinin 
kiçik bir hissəsinin belə düşmən əlinə 
düşməsinə imkan verməməliyik. Çünki 
o mədəni sərvətləri Azərbaycan xalqı 
yaradıb. Bu gün mədəni sərvətlərimizə 
qarşı da dayanmadan təcavüz edilir. 
Ayıq olmalıyıq ki, torpağımızı, mədəni 
sərvətlərimizi müdafiə edə bilək. 
Mən bu yolda çalışan tarixçilərimizə, 
mədəniyyət xadimlərimizə, 
siyasətçilərimizə, ictimai qurumların 
nümayəndələrinə təşəkkür edirəm. Biz 
fəal olmalı, xalqımızın başına gətirilən 
faciələri daha geniş şəkildə dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Hamımız 
əminik ki, Azərbaycanın gəncliyi öz 
gələcək həyatını ərazi bütövlüyünü 
bərpa etmiş bir ölkənin vətəndaşları 
olaraq yaşayacaqlar. Azərbaycan 
torpaqları işğaldan azad olunacaq, əsl 
həqiqətlər dünya miqyasında tanınacaq 
və bu faciənin də dünya miqyasında 
siyasi və hüquqi qiyməti veriləcək”, - 
deyə Əbülfəs Qarayev qeyd edib.

Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Ziyəddin Əliyev məruzəsində 
bildirib ki, 2007-ci ildə Quba şəhərində 
aparılan tikinti işləri zamanı kütləvi 
məzarlığın aşkar olunması ermənilərin 
xalqımıza qarşı həyata keçirdiyi mart 
soyqırımının dəhşətlərini bir daha orta-
ya çıxarıb. Əldə olunan maddi sübutlar 
və sənədlər 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni 
millətçilərinin törətdikləri qanlı aksi-
yaların coğrafiyasının daha geniş və 
faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox 
olduğu sübuta yetirilib.

Erməni millətçilərinin cinayətkar 
əməllərinin dünya ictimaiyyətinə çatdı-
rılması, Azərbaycan xalqının milli yad-
daşının qorunması və soyqırımı qur-
banlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi 
məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 
2009-cu il oktyabrın 30-da imzaladığı 
müvafiq sərəncama əsasən, Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Quba 
şəhərində Soyqırımı Memorial Komp-
leksi inşa edilib. 2013-cü il sentyab-
rın 18-də dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin və birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın iştirakı ilə bu kompleksin 
açılışı olub. Soyqırımı kompleksində 
yalnız Quba qəzasında deyil, Bakı qu-
berniyasının Cavad, Göyçay, Şamaxı 
və Bakı qəzalarında törədilmiş soyqırı-
mına dair məlumatların əks olunduğu 
tarixi sənədlər saxlanılır.

Konfransda Bakı Şəhər İcra 

Hakimiyyəti başçısının müavini Fidumə 
Hüseynova çıxışında konfransın 
əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib ki, 
Azərbaycan torpaqlarında sonradan 
məskunlaşdırılmış nankor və mənfur 
ermənilər tarixboyu xalqımıza qarşı 
bir neçə dəfə dəhşətli soyqırımları 
törədib, öz məkrli məqsədlərinə çatmaq 
üçün hər cür vəhşiliyə, vandalizmə 
əl atıblar. “Biz bu gün tarixə nəzər 
salarkən bir şeyi bilməliyik ki, hələ 
ötən əsrin əvvəllərində təcavüzlə 
mübarizə aparan soydaşlarımız “Difai” 
təşkilatını yaratmışdı. Amma sovet 
ideologiyası həmin təşkilatın üzvlərini 
panislamist adlandıraraq, xalqı üçün 
fədakar zəhmətinə kölgə salmışdı. Bu 
kimi tarixi faktlar çoxdur. Biz bu faktları 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdır-
malıyıq. Öz gücümüzü göstərməliyik. 
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya 
çatdıran çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər 
keçirilir və bu proses davam etdirilməli, 
miqyası daha da böyüməlidir”, - deyə 
F.Hüseynova söyləyib.

AMEA-nın vitse-prezidenti, akade-
mik İsa Həbibbəyli çıxışı zamanı artıq 
bir neçə ildir Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksində geniş tərkibdə elmi 
ictimaiyyətin iştirakı ilə konfransların 
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, 
bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad 
edilir. Bu tədbirlərdə son zamanlar 
soyqırımı ilə əlaqədar yazılan çoxsaylı 
tədqiqat əsərləri, üzə çıxarılan material-
lar barədə ətraflı məlumat verilir. 

“Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksi, burada nümayiş etdirilən 
sənədlər, kompleksin ərazisində soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsinə ucal-
dılan abidə ermənilərin qaniçənliyini, 
vəhşiliyini, vadalizmini bəşəriyyətə 
nümayiş etdirmək üçün əvəzsiz 
nümunədir. Çox təəssüf ki, sovet 
hakimiyyəti illərində bu hadisələr 
xalqımıza birtərəfli qaydada çatdırılıb 
və ermənilərə təbliğat aparmaq üçün 
şərait yaradılıb. Həmin dövr üçün 
ermənilərlə azərbaycanlılar arasın-
dakı münaqişə, XX əsrin əvvəllərində 
törədilən qırğınlar barədə dahi dra-
maturq Cəfər Cabbarlının “1905-ci 
ildə” əsərində yazılanlardan başqa 
heç bir tutarlı mənbə yox idi. Həmin 
hadisələrdən bəhs edən sənədlərin 
hamısı məxfi adı ilə Azərbaycan 
alimlərindən gizlədilirdi. Yalnız 80 il 
sonra – 1998-ci il martın 26-da ulu 
öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 
fərmanla həmin dəhşətli hadisələrə 
siyasi qiymət verilib və 31 mart - 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
elan edilib.  Bundan sonra bu tarixi 
araşdırmaq üçün geniş meydan açıldı. 
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş 
mart soyqırımının 100 illiyi ilə əlaqədar 
ötən il Prezident İlham Əliyevin müvafiq 
sərəncamına əsasən, ölkəmizdə və 
xaricdə müxtəlif tədbirlər keçirildi”, - 
deyə İ.Həbibbəyli bildirib.

Akademik İ.Həbibbəyli qeyd edib 
ki, azərbaycanlıların kütləvi qırğını, 
repressiyalara məruz qalması, doğ-
ma yurdlarından sürgün edilməsi və 
didərgin salınması XX əsr tarixinin ən 
faciəli və dəhşətli ağrılarındandır. 1918-

ci ilin mart-aprel aylarında daşnak-
bolşevik birləşmələrinin Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində törətdikləri 
amansız qətliamların əsas məqsədi 
azərbaycanlıları milli etnos kimi yer 
üzündən silmək, onların tarixi torpaqla-
rına yiyələnmək olub.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
Erkan Özoral çıxışında hər iki ölkənin 
qarşılaşdığı təhdidlərin, faciələrin hər 
zaman eyni olduğunu diqqətə çatdırıb. 
“Biz iki dövlət, bir millətik. 1918-ci ildə 
Birinci Dünya müharibəsinin sonlarında 
rus orduları Anadoluya irəliləməyə baş-
ladı. Ərzurumu, Ərzincanı ələ keçirdilər. 
Bu zaman Bakıdakı İsmailliyyə 
binasında yerləşən xeyriyyə cəmiyyəti 
Anadoludakı qardaşlarına yardım etdi. 
Oradakı yetimləri, dulları ac burax-
mayıb onlara sahib çıxdı. Məncə, 
İsmailiyyə binasının 1918-ci il martın 
31-də yandırılan ilk binalardan biri 
olması heç də təsadüfi deyil. Türkiyə 
Cümhuriyyətini, Osmanlı imperiyasını 
keçmişdə soyqırımı törətməkdə ittiham 
edənlər özlərinin əməllərini unutmaq-
dadırlar. 1918-ci ildə Azərbaycanda 
etdiklərinin eynisini Anadoluda da 
həyata keçirdilər. Ərzurum, Ərzincan, 
Van, Qars, Ərdahan və İğdırda 
hansı qətliamlar törətdilərsə, eynisini 
Azərbaycan torpaqlarında da törətdilər. 
Bu gün ermənilər utanmadan türkləri 
soyqırımı törətməkdə günahlandırırlar. 
Anadoluda törətdikləri hadisələri də Os-
manlı dövlətinə qarşı özlərini müdafiə 
etmək üçün törətdiklərini iddia edirlər. 
O zaman onlardan soruşmaq lazımdır 
ki, bəs niyə Azərbaycanda bu əməlləri 
törətdin? Axı burada sənə toxunan yox 
idi. Azərbaycanda o dönəm yaşananlar 
eyni şəkildə Anadoluda da yaşanıb. 
Bunun səbəbi də “böyük Ermənistan” 
xəyalıdır. Ermənilər “böyük Ermənistan” 
xəyalından bu gün də vaz keçməyiblər. 
27 il əvvəl bunu öz gözlərimizlə gördük. 
Qarabağda, Xocalıda, Azərbaycanın 
işğal altındakı 7 rayonunda bunun 
şahidi olduq. Biz bu gün ayıq olmalı-
yıq. Xüsusən, gənclərimiz keçmişimizi 
öyrənib, gələcəyimizə sahib çıxmalıdır-
lar”, - deyə səfir E.Özoral söyləyib.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun direk-
toru, Milli Məclisin deputatı, akademik 
Yaqub Mahmudov dünya tarixində 
ən vəhşi soyqırımların Azərbaycan 
xalqına qarşı edildiyini bildirib. “Bu gün 
Azərbaycan öndə gedən ölkələrdən 
biridir. Prezidentimiz müasir inkişa-
fın Azərbaycan modelinin müəllifidir. 
Fikrimcə, iqtisadi, sosial və digər 
sahələrdə qazanılan uğurlarla yanaşı, 
bu modelin ən böyük uğuru tariximizə 
sahib çıxmağımızdır. Azərbaycançılıq, 
türkçülük təfəkkürünün qalib gəlməsidir. 
Erməni quldurlarının Azərbaycan qarşı 
törətdikləri, dinc insanlara, Azərbaycan 
xanımlarına, qız-gəlinlərinə, qocalara 
verdiyi əziyyətlərin analoqu yoxdur, 
dünya tarixində belə vəhşiliyə təsadüf 
olunmur. Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksinin yaradılması tariximizə 
sahib çıxmaq baxımından olduqca 
vacib addım oldu. Dünya ermənilərin 
yalanını çox asan eşidir və ona inanır. 
Bizim həqiqətləri isə qəbul etməyə 
meyilli deyil. Ona görə də biz daha çox 
işləməliyik. Təbliğat sistemimizi daha 
da mükəmməlləşdirməliyik. Bütün 
bunlarla bağlı çox qiymətli sənədlər 
var. Təəssüf doğuran hal isə dünyanın 
bunu görmək istəməməsidir. BMT-nin 
Ermənistanın təcavüzkar ölkə olması 
barədə 4 qətnaməsi var. Məgər dünya 
bunu görmür?”, - deyə akademik 
Y.Mahmudov söyləyib.

Konfransda tarix elmləri dokto-
ru, professor Solmaz Rüstəmova-
Tohidi, Milli Məclisin deputatları Vahid 
Əhmədov, Qənirə Paşayeva və başqa-
ları məruzələrlə çıxış ediblər.

Bildirilib ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti hökuməti ermənilərin 
törətdikləri bu soyqırımı cinayətinin 
araşdırılması məqsədilə Fövqəladə 
İstintaq Komissiyası yaradıb. Komissi-
yanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın 
yaddaşında hifz edilməsi və dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir 
sıra tədbirlər görülüb. Lakin 1920-ci 
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
süqutu ilə bu proses dayandırılıb, 
baş verənlərin tam araşdırılmasının 
və hadisələrə müvafiq siyasi-hüquqi 
qiymətin verilməsinin qarşısı alınıb. 

Konfransın sonunda iştirakçılar 
Quba Soyqırımı Memorial Komplek-
sinin xatirə kitabına ürək sözlərini 
yazıblar.

Azərbaycanlıların soyqırımının 101-ci 
ildönümü ilə bağlı martın 31-də Quba 
Soyqırımı Memorial Kompleksində anım 

mərasimi və konfrans keçirilib.

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri  
Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin  

Vyana görüşündə konstruktiv ab-havanı alqışlayıb

AZƏRTAC ATƏT-in rəsmi saytına istinadla 
xəbər verir ki, M.Layçak ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin iştirakı ilə Avstriyanın paytax-
tında keçirilən görüşdəki konstruktiv ab-havanı 
alqışladığını qeyd edib. Bəyanatda deyilir: 
“ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Slovakiya-
nın xarici işlər naziri Miroslav Layçak dünən 
(martın 31-də-AZƏRTAC) Bratislavada ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrləri (İqor Popov, 
Rusiya Federasiyası; Stefan Viskonti, Fransa 
və Endrü Şöffer, Amerika Birləşmiş Ştatları) 
və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi 
nümayəndəsi Anjey Kaspşik ilə görüşüb. ATƏT-
in fəaliyyətdə olan sədrinə Minsk qrupunun 

iştirakı ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
arasında keçirilən ilk görüş barədə məlumat 
verilib”. 

   ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri danı-
şıqların konstruktiv ab-havasını və liderlərin 
münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində 
gələcəkdə konkret addımlar atılması niyyətlərini 
alqışlayıb. Layçak deyib “Biz bu məsələdə 
nikbinik və prosesi, eyni zamanda, liderlərin 
atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi və hu-
manitar sahədə addımlar atılması səylərini tam 
dəstəkləyirik”.

ATƏT-in fəaliyyətdə  
olan sədri, Slovakiyanın xarici işlər 
naziri Miroslav Layçak martın   
29-da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınması üzrə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyan arasında 
Vyanada keçirilən görüşlə bağlı 
bəyanat verib. 

Rövşən Rzayev: Məcburi köçkünlərə 
mənzillərin verilməsi tam şəffaf 

şəkildə həyata keçirilir
Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan dövləti 

indiyə qədər bu işi həyata keçirib və bundan 
sonra da həyata keçiriləcək: “Mənzillərin 
verilməsi tam şəffaf şəkildə həyata keçirilir. 
Təkcə son bir il ərzində məcburi köçkünlərə üç 
mindən çox mənzil verilib. Mənzillərin verilməsi 
ilə bağlı xüsusi komissiya yaradılıb və tam 
əminliklə deyə bilərəm ki, komissiya şəffaf 
şəkildə fəaliyyət göstərir. Təəssüflər olsun ki, 
bəziləri bizim haqqımızda başqa cür danışır, 
ancaq onların da məqsədi bizə aydındır”.

Rövşən Rzayev vurğulayıb ki, Prezident İlham 
Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərə daim diqqət 
göstərir: “Məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər 
50 faiz artırılıb və aprel ayından etibarən məcburi 
köçkünlər müavinətləri artımla alacaqlar. Eyni 
zamanda, məcburi köçkünlər üçün əmək yarmar-
kaları, tibbi müayinələr keçirlir. Əlbəttə, bizim əsas 
istəyimiz torpaqlarımızın erməni işğalından azad 
edilməsidir. Əminəm ki, cənab Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə buna nail olacağıq”.

“Xalq qəzeti”

Dünyada yalnız Azərbaycanda 
məcburi köçkünlər üçün dövlət 
tərəfindən mənzillər tikilir və 

pulsuz paylanılır. Bunu Qaçqınların və 
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə  
Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən 
Rzayev deyib.

“Azərenerji” ASC Bakıya  
yeni elektrik verilişi xətti çəkir 

ASC-dən verilən məlumatda bildirilir ki, 
yeni xəttin çəkilməsi enerjisistemin etibarlığını 
artırmaqla yanaşı, həm də şəhərə daxil olan 
hansısa yüksəkgərginlikli hava xəttində problem 
yaranarsa, yükün bir xətdən başqa xəttin üstünə 
keçirilməsinə imkan yaradacaq.

Yeni xətt istifadəyə verildikdən sonra, digər 
yüksəkgərginlikli xətləri açıb, onların üzərində 
təmir-bərpa işləri aparmaq da asanlaşacaq.

Şirvandan Xırdalana çəkilən 108 km uzun-

luğunda  220 kV-luq yüksək gərginlikli elektrik 
veriliş xətti üzrə 367 anker dayaqdan 365-i 
quraşdırılıb və 14 km istisna olmaqla, naqillər 
asılıb.

Yaxın günlərdə işlər tam yekunlaşacaq və 
yeni xətt istismara veriləcək.

“Xalq qəzeti”

“Azərenerji” ASC Bakı şəhərinin 
elektrik enerjisi təchizatının etibarlığını 
və dayanıqlığını daha da gücləndirmək 
məqsədi ilə, Şirvan şəhərində yerləşən 
“Cənub” Elektrik Stansiyasından 
“Xırdalan” yarımstansiyasına 220 
kV-luq yüksək gərginlikli yeni elektrik 
verilişi xətti çəkir.

Ermənistan əlaltılarını ortaya atmaqla onları 
çaldıqları mahnını oxumağa sövq edir

Ermənistan ordusunda 
daim baş verən mənfi halların, 
o cümlədən hərbi qulluqçular 
arasında nizamnamədənkənar 
münasibətlərin geniş yayılma-
sı, qeyri-döyüş itkilərinin sayı-
nın durmadan artması, ordu-
nun zəif təminatı və təchizatı, 
vəzifəli generaldan tutmuş 
əlahiddə bölmənin tağım 
komandirinədək bütün hərbi 
qulluqçularının rüşvətxorluğa 
bulaşması, xüsusilə də 
Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın da etiraf etdiyi 
kimi, ordunun kriminal qayda-
larla idarəolunması faktlarını 
beynəlxalq ictimaiyyətdən və 
erməni əhalisindən gizlətmək 
və diqqəti yayındırmaq 
məqsədilə bu ölkənin hərbi 
rəhbərliyi Azərbaycan Ordusu-
nun uğurlarına kölgə salmaq 
üçün dəridən-qabıqdan çıxır. 
Vaxtilə erməni ordusuna bel, 
kürək və digər ləvazimatların 
alınması üçün ondan-bundan 
maliyyə vəsaiti toplayan, indi 
isə bu məharətini ABŞ-dakı 
erməni diasporundan pul 
dilənməkdə peşəkarcasına 
nümayiş etdirən müdafiə naziri 
David Tonoyanın Azərbaycan 
Ordusuna qarşı çıxış 
etməkdən başqa heç bir əlacı 
qalmayıb.

Bu fikri Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Na-
zirliyinin mətbuat xidmətinin 

rəisi, polkovnik Vaqif Dərgahlı 
Azərbaycan Ordusunda 
guya mənfi halların mövcud 
olması ilə bağlı Ermənistan 
mətbuatında yayılan məlumatı 
AZƏRTAC-a şərh edərkən 
deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, 
Ermənistan tərəfi öz əlaltılarını 
ölkəmizdən xaricdə yaşa-
yan bəzi üzdəniraq “hərbi 
ekspertlər”in qərəzli və 
həqiqətə uyğun olmayan çıxış-
larına istinadən Azərbaycan 
əsgəri, Ordumuzda həyata 
keçirilən islahatlar, o cümlədən 
ali rütbəli hərbi qulluqçula-
rımız barəsində qarayaxma 
kampaniyası aparmaqla onları 
ermənilərin çaldığı mahnını 
oxumağa sövq edir.

“Heç bir real fakta 
əsaslanmayan, ümumi sözlərlə 
ifadə olunan xəbərlər yayanla-
rın məqsədi güclü Ordumuza 
və onun vətənpərvər şəxsi 
heyətinə qarşı Azərbaycan 
cəmiyyətində inamsızlığın 
formalaşdırılmasına cəhd 
etməkdir. Biz belə xəbərləri 
qəti surətdə təkzib edir, 
onları qərəzli və düşmən 
təbliğatının tərkib hissəsi kimi 
dəyərləndiririk. 

Məlumdur ki, xalq ilə ordu 
arasında qarşılıqlı etimadın 
gücləndirilməsi istiqamətində 
mütəmadi olaraq müxtəlif 
tədbirlər həyata keçirilir. Bu 

tədbirlərin əyani nümunəsi 
müdafiə nazirinin tapşırı-
ğına əsasən, Azərbaycan 
Ordusunun bütün hərbi 
hissə və bölmələrində 
keçirilən “Açıq qapı” günü-
dür. Yerli icra hakimiyyəti 
orqanları, ictimaiyyətin bütün 
təbəqələrinin nümayəndələri, 
əsgər valideynləri və yaxınları 
hərbi qulluqçular üçün yara-
dılan xidməti və sosial-məişət 
şəraiti ilə tanış olurlar. Bu 
görüşlərdə qonaqlara Ali Baş 
Komandanın diqqət və qay-
ğısı nəticəsində Ordumuzun 
silahlanmasına daxil edilən ən 
müasir silah və hərbi texnika 
nümayiş etdirilir. Burada iştirak 
edən vətəndaşlar yaradılmış 
şəraitə görə hər zaman Ali 
Baş Komandana və Müdafiə 
Nazirliyinin rəhbərliyinə 
minnətdarlığını bildirirlər.

Bütün bunlar, heç 
şübhəsiz, düşmənlərimizi, o 
cümlədən bu işlərdə onlara 
yardımçı olan üzdəniraq “hərbi 
ekspertlər”i qıcıqlandırır və 
onlar əlacsızlıqdan belə qərəzli 
və iftira xarakterli məlumatlar 
yaymaqla nəyəsə nail ola-
caqlarına ümid edirlər. Lakin 
onların bu ümidləri hər zaman 
olduğu kimi, bu dəfə də boşa 
çıxacaq”, - deyə Müdafiə 
Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri qeyd edib.
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Bu gün sürətlə Avro-
paya inteqrasiya 
edən Azərbaycan 

qitə dövlətləri ilə qarşılıqlı 
faydalı münasibətlər qurur. 
Müxtəlif sahələri əhatə edən bu 
münasibətlər qarşılıqlı səfərlər, 
keçirilən görüşlər, imzalanan 
sənədlərlə daha da möhkəmlənir 
və genişlənir. Bu mənada 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin bu günlərdə Avstri-
yaya işgüzar səfərini yüksək 
qiymətləndirmək lazımdır. Səfər 
zamanı möhtərəm Prezidentimiz 
Avstriya Federal Kansleri, Avstriya Prezidenti və vitse-kansleri ilə 
görüşlər keçirib, 2 ölkənin təşəbbüsü ilə Birgə Əməkdaşlıq Şurası 
adlı yeni əməkdaşlıq formatı yaradılıb. Hesab edirəm ki, bu səfər 
Azərbaycan-Avstriya münasibətlərinin gələcək inkişafı baxımından 
xüsusi önəm kəsb edir. Bu fikirləri YAP Siyasi Şurasının üzvü, “İki 
sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə deyib.

V.Rəhimzadə bildirib ki, hazırda ölkəmizlə Avstriya arasındakı siyasi 
və iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədədir. Azərbaycan Avstriya ilə müxtəlif 
sahələrdə əməkdaşlıq edir. Avstriya şirkətləri ölkəmizdə öz fəaliyyətlərini 
uğurla davam etdirirlər. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan 
Cənubi Qafqaz regionunda Avstriyanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır. Bütün 
bu məqamlar möhtərəm Prezidentimizin Avstriyada keçirdiyi görüşlərdə 
əsas müzakirə mövzuları olub. Avstriya rəhbərliyi də öz növbəsində 
ölkəsinin Azərbaycanla əməkdaşlıqda və mövcud əlaqələrinin daha da 
genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirib.

“İki sahil” qəzetinin baş redaktoru qeyd edib ki, Prezident İlham 
Əliyevin Avstriyaya işgüzar səfəri zamanı əsas məqamlardan biri 
də Ermənistan baş naziri ilə keçirilən görüş idi. O deyib: “Belə ki, 
Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan baş naziri arasında növbəti görüş 
Vyanada baş tutdu. Bu görüş bir daha göstərdi ki, danışıqlar yalnız 
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında aparılır və format dəyişməz olaraq 
qalır. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ermənistan danışıqların formatının 
dəyişdirilməsi ilə əlaqədar əsassız iddialar irəli sürür, bununla da qeyri-
konstruktiv mövqe sərgiləməkdə davam edirdi. Ancaq martın əvvəlində 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bəyanatla çıxış edərək formatın 
dəyişdirilməsinin qəbuledilməz olduğunu açıqladılar. Hesab edirəm ki, bu 
bəyanat Ermənistana konkret cavab oldu və danışıqların bundan sonrakı 
mərhələsində mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək”.

V.Rəhimzadə əlavə edib ki, hər bir halda Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi qətiyyətli və 
dəyişilməzdir. Yəni, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 
tələblərinə uyğun olaraq Ermənistan qoşunları Azərbaycanın işğal olun-
muş ərazilərindən çıxarılmalı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenli-
yi təmin olunmalıdır.

AZƏRTAC

Avropa İttifaqı Prezident İlham Əliyev və 
Ermənistan baş naziri arasında 

keçirilən görüşü ümidverici hesab edir

Avropa İttifaqının mətbuat xidmətinin 
görüşlə bağlı yaydığı bəyanatda deyilir: 
“Liderlərin atəşkəs rejiminin möhkəmlənməsi, 
sülh üçün əlverişli şəraitin yaradılması, 
həmçinin onların nəticəyə yönələn danışıq-
lar istiqamətində növbəti addımları atmağa 
hazırlıqları ümidvericidir”.

Aİ qeyd edir ki, humanitar sahədə 
tədbirlərin hazırlanmasına dair Vyana razı-
laşmasının, həmçinin əhalinin sülhə hazır-
lanması ilə bağlı iki ölkənin XİN rəhbərləri 
arasında 2019-cu il yanvarın 16-da Parisdə 
əldə olunmuş razılaşmanın reallaşmasını 
səbirsizliklə gözləyir: Avropa İttifaqı yenidən 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
vasitəçilik səyləri və təkliflərini tam 
dəstəklədiyini bəyan edir, o cümlədən Aİ-nin 
Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi 
vasitəsi ilə”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin martın 29-da Vyanada 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
həllini müzakirə etmək üçün Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü olub. 
Təkbətək görüş iki saatdan artıq davam edib, 
sonra isə danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrlərinin və iki ölkənin xarici işlər 
nazirlərinin iştirakı ilə davam etdirilib.

Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri və həmsədrlərin görüşün yekunu 
üzrə birgə bəyanatında danışıqlar prosesinin 
əsas məsələləri, substantiv məqamlar barədə 
geniş fikir mübadiləsinin aparıldığı qeyd olu-
nur. Həmçinin sülh prosesinin irəli aparılması 
üçün münasib və münbit şəraitin yaradılması-
nın, danışıqlar prosesində konkret və nəticə 
yönümlü addımların atılmasının vacibliyi kimi 
məqamlar vurğulanır.

Son vaxtlar əhalinin sosial müdafiəsinin daha 
da gücləndirilməsi istiqamətində dövlət başçısı 
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş islahatları öz adına 
çıxan radikal müxalifət nümayəndələri “Diqlas” 
yanğınının tüstüsü kəsilməmiş zərərçəkənlərin qar-
şılaşdığı problemlərin aradan qaldırılmasına kömək 
göstərəcəkləri barədə vəd verdilər və dərhal da apre-
lin 6-na mitinq təyin etdilər. Adı olub özü olmayan 
“Milli Şura”nın sədri və yaşının bu çağında övladları 
yaşda olanların əlində alətə çevrilən Cəmil Həsənli 
mitinqin “əsas tələblərindən” birinin uşaq pulları-
nın verilməsi olacağını bildiririb. Bu tələbin ortaya 
atılması təsadüfi deyil. Çünki artıq Cəmil Həsənliyə 
və ətrafındakılara çox yaxşı məlumdur ki, uşaq pul-
larının verilməsi barədə qanun layihəsi hazırlanıb və 
hətta hansı yaş qrupuna neçə manat verilməsi barədə 
təkliflər irəli sürülüb. Həmin məbləğin yenidən 
müəyyənləşdirilməsi və bir qədər də artrırılması 
barədə təkliflər irəli sürülüb və hazırda üzərində iş 
gedir. Görünür, AXCP sədri Əli Kərimli və “Milli 
Şura”nın sədri Cəmil Həsənli də növbəti mitinqdə bu 
məsələni ortaya atıb uşaq pullarının verilməsini öz 
adlarına çıxmaq istəyirlər.

Bundan əvvəl də belə faktların şahidi olmuşuq. 
Hər kəsin yaxşı yadındadır. 2018-ci ildə keçirilən 
prezident seçkilərində inamlı qələbəsindən sonra 
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ilk fərman 
1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublika-
sının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş 
və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin 
düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçu-
ların vərəsələrinə 11 min manat birdəfəlik ödəmənin 
verilməsi ilə bağlı oldu. Bu da həmin ailələrin sosial 
müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasının dövlət başçısı-
nın uğurlu siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri 
olduğunu bir daha təsdiqlədi. Bu fərman ictimaiyyət 
tərəfindən böyük rəğbət və məmnunluqla qarşılanıb. 

Dövlətimizin başçısı vaxtilə müavinətləri almış 
ailələrlə bağlı araşdırılmaların aparıldığını və onların 
aldığı vəsaitin bu günün məzənnəsi ilə uyğunsuz-
luq təşkil etdiyini nəzərə alaraq, daha bir fərman 
imzaladı. Bundan sonra 11 min manat alacaq şəhid 
ailələrinin sayı artdı. Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq imzala-
nan fərman və sərəncamlar böyük rəğbətlə qarşılan-
dı. AXCP sədri Əli Kərimli və onun əlaltıları yenə də 

bütün bunların onların təsiri ilə baş verdiyini deyib 
yenidən mitinq keçirmək həvəsinə düşdülər. Ancaq 
səslərinə səs verən olmadı. Artıq konstruktiv müxalif 
siyasi partiyaların sədrləri də etiraf edirlər ki, mitinq 
keçirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki aksiyalarda 
irəli sürülən tələblər çoxdan öz həllini tapıb.

Cəmil Həsənlinin açıqlamasında bildirilir 
ki, növbəti mitinqin tələblərindən biri də “siyasi 
məhbuslara azadlıq” olacaq. Görünür C.Həsənli 
dövlət başçısının Novruz bayramı ərəfəsində 
imzaladığı əfv sərəncamından hələ də bixəbərdir. 
Avropa İttifaqı, ABŞ Dövlət Departamenti və digər 
təşkilatların alqışladığı əfv sərəncamında azadlığa 
buraxılanların bir qrupu beynəlxalq təşkiların “siyasi 
məhbus” kimi tanıdıqları məhkumlar idi. Baxma-
yaraq ki, onlar özləri də törətdikləri konkret cinayət 
əməlinə görə həbs olunduqlarını etiraf ediblər. Həmin 
şəxslərin də əfv olunmaq barədə müraciətlərinə ba-
xılmış və bir qismi azadlığa qovuşmuşdur. Görəsən, 
Cəmil Həsənli daha hansı “siyasi məhbus”ların 
azadlığa qovuşmasını tələb etmək istəyir?

İndi iqtidara qarşı radikal müxalif mövqedə olan 
partiyaların öz arasında yeni qalmaqal başlayıb. 
Səbəb mitinq keçirmək istəyidir. Əvvəlcə Müsavat 
Partiyası belə bir istəyinin olduğunu bəyan edib və 
aprelin 7-də yürüş-mitinq keçirmək qərarına gəlib. 
Bu qərarın mürəkkəbi qurumamış radikallar öz ara-
larında mitinq davasına çıxıblar. Çünki “Milli Şura” 
müsavatçıları qabaqlayaraq, aprelin 6-na “Məhsul” 
stadionunda mitinq keçirmək barədə qərar verib. 
Ancaq fikirləşmirlər ki, onların keçirdikləri aksi-
yalara qoşulan olacaq, ya yox? Təbii ki, istədikləri 
qədər olmayacaq. Çünki irəli sürülən tələblərin heç 
bir əsası yoxdur. Artıq yanğından zərər çəkənlərin 
də problemləri öz həllini tapmaq üzrədir. Onla-
rı öz sıralarına qoşmaq istəyən radikal müxalifət 
nümayəndələrinə xatırlatmaq istərdik ki, yanğından 
zərər çəkən sahibkarlar dövlət başçısının onlara 
maddi yardım göstərilməsi barədə xəbəri ayaqüstə al-
qışladılar. Ona görə də mitinq və ya yürüş həmçinin 
digər aksiya keçirməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da 
həmişəki kimi meydanda, necə deyərlər, yel vurub 
yengələr oynayacaq.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş 
səfiri, ATƏT Minsk qrupunun sabiq həmsədri 
Metyu Brayza deyib. O bildirib ki, hər iki lide-
rin qoşunların təmas xətti boyunca atəşkəs 
rejiminin möhkəmləndirilməsi və sülhə yol 
açan mühitin yaradılması ilə bağlı çağırışları 
təsdiq etməsi müsbət haldır: “Bu addımlar 
liderlərin konstruktiv şəxsi münasibət qur-
masının işarələridir. Həmçinin sülh sazişinin 
hazırlanması üçün zəruri olan çətin qərarların 
qəbul olunması üçün ilkin şərtlərdir”.

Liderlərin Vyana görüşü ilə 
Azərbaycan–Ermənistan danışıqlar 
formatına dəyişməz xarakter verildi

Bunu “Bakı xəbər” qəzetinin baş redak-
toru, siyasi ekspert Aydın Quliyev bildirib 
ki, son bir ildəki proseslərin təhlili göstərir 
ki, bu müddətdə Ermənistan tərəfi bir sıra 
mülahizələr və ideyalarla əslində danışıqlar 
prosesində fasilə yaranmasına səbəb oldu 
və regionumuzda dayanıqlı sülh üçün çox 
vacib şərt olan status-kvonun dəyişməsinə 
yönəlik substantiv danışıqların başlanmasına 
faktiki mane oldu: “Ermənistan bundan əvvəl 
2016-cı ilin aprelində də məlum hadisələri 
əsas gətirərək uzun müddət danışıqların 
bərpasına mane oldu və danışıqların bərpası 
üçün qəbuledilməz şərtlər irəli sürdü. O 
zaman da, indi də Azərbaycan diplomatiyası 
və şəxsən Prezident İlham Əliyev çox uğurlu 
diplomatik fəaliyyətlə qarşı tərəfi qeyd-şərtsiz 
danışıqlar masasına qayıtmağa məcbur 
etdi və mahiyyətli sülh müzakirələrində 
ziyanlı fasilənin yaranmasının qarşısını aldı. 
Vyana görüşünün mühüm cəhətlərindən 
biri indiyə qədər müxtəlif görüşlərdə - 
Sankt-Peterburqda, Düşənbədə və digər 
şəhərlərdə əldə edilən razılaşmaların aktu-
allaşdırılması və yenidən icraya qaytarılma-
sıdır. Ən böyük nəticələrdən biri danışıqlar 
formatının dəyisdirilməsi cəhdlərinə birfəfəlik 
son qoyulması və illərdən bəri formalaşmış 
Azərbaycan-Ermənistan danışıqlar formatına 
dəyişməz xarakter verilməsidir”.

A.Quliyev bildirib ki, Azərbaycan dip-
lomatiyasının ciddi səyləri nəticəsində 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
və bir sıra Avropa strukturlarının forma-
tın dəyişməzliyi barədə konkret mövqeyi 
Ermənistanın siyasətinə öz təsirini tam 
göstərdi: “Azərbaycan Prezidentinin TASS 
agentliyinə müsahibəsində substantiv danı-
şıqlar üçün real şəraitin və mərhələnin yetiş-
diyini elan etməsi müstəsna tarixi əhəmiyyət 
daşıyır. Birbaşa dialoqun davam etdirilməsi 
barədə razılaşma Vyanadan başlayan yeni 
mərhələnin uzunmüddətli və real məzmunlu 
olacağını söyləməyə əsas verir. Vyana 
görüşü BMT qətnamələri və Helsinki Yekun 
Aktının mühüm prinsiplərinin fəal danışıqlar 
masasında yerinin və gücünün daha da 
möhkəmlənməsinə böyük imkan açdı. Bu 
istiqamətdə ərazi bütövlüyü və sərhədlərin 
dəyişməzliyi kimi Azərbaycan üçün 
müstəsna əhəmiyyətli və ədalətli prinsiplərin 
əsas götürüldüyünü də əlavə etsək, Vyana 
danışıqları Azərbaycan diplomatiyasının 
böyük uğurudur”.

Vyana danışıqlarının Azərbaycanın 
Qarabağ platforması əsasında aparılması-
nın bütün əlamətləri ortadadır: “Bu görüşün 
daha real nəticələri xarici işlər nazirlərinin 
növbəti müzakirəsində özünü daha aydın 
şəkildə göstərəcək. Birbaşa dialoqun davam 
etdirilməsi barədə razılaşma Ermənistanın 
bundan sonra əsas kursdan yayınmaq 
niyyətlərinin qarşısını almaq baxımından da 
əhəmiyyətlidir”.

Avropa İttifaqı (Aİ) 
 martın 29-da  Vyanada 
Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev və Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan 
 arasında keçirilən görüşü 
ümidverici hesab edir.

Martın 29-da Prezident  İlham 
Əliyevlə Ermənistanın 

baş naziri Nikol Paşinyanın 
 Vyana görüşü Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin  nizamlanması 
üzrə danışıqlarda yaranmış 
uzunmüddətli fasiləni aradan qal-
dırmaq və mahiyyətli müzakirələr 
üçün yeni mərhələ açmaq baxı-
mından çox əhəmiyyətlidir.

Vyana görüşü Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması 

istiqamətində yaxşı işarədir

Radikal müxalifətçilər arasında 
MITINQ DAVASI

Vyana görüşü bir daha göstərdi ki, 
danışıqlar yalnız Azərbaycan ilə 
Ermənistan arasında aparılır

Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş vermiş yanğının tüstüsü 
çəkilməmiş AXCP-çilərdən ibarət “Milli Şura” adlı qurum Yasamal rayo-
nundakı “Məhsul” stadionunda mitinq keçirmək barədə çağırışa başladı. 

Düşünürdülər ki, aksiyalarına çoxlu sayda iştirakçı toplamaq üçün yaxşı fürsət 
yaranıb. Yanğından zərər çəkənlərə yalan vədlər verməklə onları öz sıralarına qa-
tacaq və xarici havadarlarına “sübut edəcək”dilər ki, Azərbaycanda hakimiyyətdən 
narazıların sayı durmadan artır. Bu namərdlik satqınların köhnə peşəsidir. Axı, hər 
dəfə ölkədə bir hadisə baş verəndə çirkli pullardan ötrü hər şeyə hazır olan radikal 
müxalifət nümayəndələri dərhal antiazərbaycan qüvvələrin sifarişlərini gözləyirlər. 
Bu dəfə də ticarət mərkəzində baş vermiş yanğından yararlanmaq istədilər.

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Azərbaycan Prezidentinin Vyanada 
Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə 
verdiyi müsahibədə də qeyd edildiyi 
kimi, əsas odur ki, dövlət başçılarının 
növbəti görüşündə də danışıqların 
formatı dəyişilməz qalıb.

Dövlət başçımız bu görüşün 
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 

belə əsaslandırıb: “Görüş ona görə 
mühümdür ki, məsələnin mahiyyəti 
ilə bağlı danışıqlar prosesinə yeni 
start verilib. Biz etimadı, ola bilsin ki, 
insanlar arasında təmaslar çərçivəsində 
möhkəmləndirməklə bağlı məsələləri 
müzakirə etdik. Bundan əvvəl 
ictimaiyyət nümayəndələri arasında 
təmaslar olub. Yəni, hələ bu barədə 
danışmaq tezdir, lakin humanitar 
məsələlərə gəldikdə, bu, nəzərdə 
tutulur. Çünki danışıqlar prosesi təbii 
ki, həm də humanitar aksiyalarla 
dəstəklənməlidir”. 

Bütün bunlar ona görə mümkün 
olub ki, dünya birliyi Azərbaycanın 
sülhsevərliyinə də şahiddir, 
Ermənistanın işğalçılığına da. Ona 
görə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
ədalətli şəkildə həll edilməsi üçün 
aparılan danışıqlar prosesinə yeni təkan 
verilməsinin tərəfdarları daha çoxdur. 
Azərbaycan Prezidentinin rusiyalı 
jurnalistin suallarını cavablandırarkən 
nümayiş etdirdiyi nikbinlik də 
məhz beynəlxalq ictimaiyyətin bu 
münaqişənin həllinə getdikcə daha çox 
maraq göstərməsindən və ölkəmizin 
qüdrətindən qaynaqlanırdı: “Xarici işlər 
nazirlərinə tapşırıqlar verilib. Onlar çox 

güman ki, nəticəyə yönələn danışıqlar 
prosesini davam etdirmək üçün yaxın 
vaxtlarda görüşəcəklər. Bizim üçün 
birinci yerdə beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 
beynəlxalq hüquq, Helsinki Yekun 
Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal 
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-
şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd 
qətnaməsi çərçivəsində işğaldan azad 
edilməsi məsələsi durur”.

Vyanada dövlətimizin başçısı və 
Ermənistanın baş naziri arasında 
təkbətək görüş iki saatdan artıq davam 
etmişdir. Daha sonra görüşə həmsədrlər 
və iki ölkənin xarici işlər nazirləri 
də qatılmışdır. Yəni, ümumilikdə, 3 
saatdan artıq müddətdə danışıqlar 
aparılmışdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, bu görüş danışıqlar prosesinə yeni 
impuls vermişdir. Nəticə etibarilə də 
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər 
nazirləri və həmsədlər tərəfindən birgə 
“3+2” formatında bəyanat verilmişdir. 
Sənəddə qeyd olunur ki, görüş 
əsnasında danışıqlar prosesinin əsas 
məsələləri və substantiv məqamları 
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Sülh prosesinin irəli aparılması üçün 
mühitin yaradılması, münaqişənin həlli 

üçün danışıqlar prosesində konkret və 
nəticəyönümlü addımlar atılmasının 
vacibliyi qeyd olunmuşdur. 

Xüsusilə qeyd edilməli 
məqamlardan biri də odur ki, dövlət 
başçılarının görüşündən əvvəl hər iki 
ölkənin xarici işlər nazirləri arasında 
4 dəfə görüş keçirilib. Bu da formatın 
eyni şəkildə davam etdirilməsinin 
göstəricisidir. Danışıqlar prosesinin 
mahiyyətinə gəldikdə isə bildirək 
ki, Azərbaycan Respublikasının 
mövqeyi bəllidir və birmənalı xarakter 
daşıyır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq 
Ermənistan qoşunları Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmalı 
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və 
suverenliyi təmin olunmalıdır.

Bir daha xatırladaq ki, geridə 
qalan bir neçə il ərzində Azərbaycanın 
diplomatik gedişləri nəticəsində 
Ermənistanın sülh danışıqlarından 
yayınmasının qarşısı qətiyyətlə 
alınmışdır. Nəticədə İrəvan istəməsə 
belə, danışıqlarda iştirak etməli oldu. 
Yəni rəsmi Bakı öz iradəsini diktə etdi 
və Ermənistanın danışıqlar prosesinə 
qayıtması İrəvana göstərilən beynəlxalq 
təzyiqlər nəticəsində baş verdi. Eyni 
zamanda, Azərbaycanın münaqişə ilə 

bağlı danışıqlar prosesində diplomatik 
və hərbi üstünlükləri də Ermənistana 
başqa seçim yeri qoymadı. Ermənistan 
baş nazirinin danışıqlara heç bir ilkin 
şərt irəli sürmədən getməsi həm də 
onu göstərdi ki, Azərbaycanın mövqeyi 
möhkəmlənir. 

Hələ xeyli əvvəl ekspertlər 
yazırdılar ki, bizim növbəti 
məqsədimiz Ermənistanı danışıqlar 
masasına qaytardıqdan sonra onu 
danışıqlarda konstruktiv mövqeyə 
gəlməyə vadar etməkdir. Erməni 
politoloqlar iddia edirlər ki, əslində, 
Azərbaycan bu səpkidə də kifayət 
qədər nailiyyətlər əldə edib. Belə ki, 
Cenevrə danışıqlarından bir ay sonra 
Serj Sarkisyan hakim Respublika 
Partiyasının siyasi məktəbində çıxışı 
zamanı açıq şəkildə bildirmişdi ki, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama 
salınması məsələsində güzəştlərlə bağlı 
Ermənistanı ağrılı qərarlar gözləyir: 
“Dağlıq Qarabağ məsələsində ağrılı 
qərarlar olacaq. Həll yolu güzəştlərsiz 
mümkün deyil”. 

O zaman “Joxovurd” qəzeti 
diplomatik mənbələrə istinadən 
bəyan etmişdi ki, Sarkisyan ərazilərin 
qaytarılmasından danışır: “ATƏT-in 
Minsk qrupu, eləcə də daha böyük 

oyunçular Ermənistanı buna məcbur 
edirlər”. Nəticə göz qabağındadır. 
Ermənistan rəhbərliyi şıltaqlıqdan, 
hikkəli danışıqlardan əl çəkmək 
məcburiyyətindədir.

Əslində, Ermənistanın artıq başqa 
yolu da yoxdur. Bütün qonşulara qarşı 
ərazi iddiası, işğalçılıq, separatçılıq 
və terrorçuluğun dövlət siyasəti 
səviyyəsində dəstəklənməsi bu ölkəni 
uçurumun bir addımlığına gətirib. Ölkə 
səfalətin, işsizliyin, iqtisadi böhranın, 
siyasi kataklizmlərin cəngində 
çapalayır. Sülhsevər və mehriban 
qonşuluq siyasətini davam etdirən 
Azərbaycan isə artıq regionun ən 
qüdrətli dövlətinə çevrilmişdir. Ona görə 
də dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanla 
Ermənistana olan münasibəti tamamilə 
fərqlidir. Ermənistan son 15 ildə bir 
beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etmiş 
və onda da dünya miqyasında rüsvay 
olmuşdusa, Azərbaycanda hər il onlarca 
beynəlxalq tədbir keçirilir. Bu fakt 
dövlətlərin yeritdiyi siyasətin beynəlxalq 
əks-sədası kimi heç kəsin nəzərindən 
 yayınmır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə 
danışıqlar prosesinə yeni təkan verildi

Danışıqlar uzun illər olduğu kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında aparılır. İkincisi, 
danışıqlar prosesinə yeni təkan verilib. Bu da vacibdir. Biz Minsk qrupunun həmsədrlərinin 
9 mart tarixli bəyanatını... çox müsbət qiymətləndirdik. Orada deyilir ki, danışıqlar 
formatının dəyişdirilməsi yalnız iki tərəfin razılığı ilə ola bilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  
martın 29-da Vyanada Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə verdiyi müsahibədən
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Əslində isə belə hadisə hər hansı 
bir inkişaf etmiş ölkədə baş versəydi, 
zərər büdcə vəsaiti ilə aradan 
qaldırılmayacaqdı. Bu işi müvafiq 
sığorta şirkəti gerçəkləşdirəcəkdi. 
Ümumiyyətlə, bu gün respublikada 
çox sayda ticarət mərkəzi var. Onların 
üzləşdikləri bədbəxt hadisələrin mənfi 
təsirlərinin aradan qaldırılmasını 
dövlətin vəzifəsi hesab etmək çıxış 
yolu deyil. Bunun üçün sığortalanma 
halı mövcuddur. 

Yeri gəlmişkən, hazırda respubli-
kamızın ticarət mərkəzlərində yanğın 
təhlükəsi riski yüksəkdir. Çünki 
onlarda yanğın təhlükəsizliyi qayda-
larına əksər hallarda əməl olunmur. 
Belə şəraitdə isə sığorta şirkətləri 
müəssisəni, əmlakı sığortalamaqla 
özünü risklə üz-üzə qoymur. Axı 
sığorta da biznesin bir növüdür. Ona 
görə də ticarət mərkəzlərində, ilk 
növbədə, yanğından mühafizə qayda-
ları diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 
Bax, o zaman sığortalanmada heç bir 
proses olmayacaq. 

Bir sözlə, Azərbaycan sığor-
ta sahəsində digər inkişaf etmiş 
ölkələrdən geri qalır. Sözügedən yan-
ğınla əlaqədar Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən 
müşavirədə də dövlətimizin başçısı 

bu barədə fikirlərini bildirib: “Adətən 
inkişaf etmiş ölkələrdə belə hadisələr 
baş verdikdə burada bütün maliyyə 
yükünü sığorta şirkətləri öz üzərinə 
götürür, bütün mallar sığortalanır. An-
caq əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda 
sığorta sahəsində boşluqlar var və bir 
çox hallarda biz bunu görürük. Misal 
üçün, bu yaxınlarda Şamaxı, İsma-
yıllı, Ağsu rayonlarında baş vermiş 
zəlzələ nəticəsində minlərlə evə ziyan 
dəyib və heç bir ev sığortalanmayıb. 
Təbii ki, dövlət öz dəstəyini göstərir 
və göstərməlidir. Artıq evlərin tikintisi 
başlamışdır və bu ayın əvvəlində bi-
rinci evlərin vətəndaşlara təqdimetmə 
mərasimi keçirilmişdir. Bütövlükdə, 
sahibkarlara məsləhət görülür ki, on-
lar öz əmlakını sığortalatsınlar. Belə 
olan halda tam əmin ola bilərlər ki, 
bədbəxt hadisə baş verdikdə onların 
əmlakı batmayacaq”.

Bu, həqiqətən də belədir. 
Azərbaycanda hər hansı bir bədbəxt 
hadisə nəticəsində dəyən zərərin 
qarşılanması üçün mütləq mükəmməl 
sığorta sistemi formalaşdırılmalıdır. 
Cənub-Şərqi Asiyada elə ölkələr 
var ki, onlarda sığorta ödənişlərinin 
ümumi həcmi ümumi daxili məhsulun 
(ÜDM) 15-20 faizinə qədərini təşkil 
edir. Azərbaycanda isə bu, heç 1 faiz 
də deyil. Ötən il ölkəmizdə ÜDM-in 
həcmi 80 milyard manat civarında 
olub. Belə halda respublikamızda 
sığorta ödənişləri ÜDM-in 10 faizi 
həcminə çatdırılsa, o zaman 8 mil-
yard manat sığorta fondunun forma-
laşması reallaşa bilər. Şübhəsiz ki, bu 
cür fondla da üzləşilən qəza hallarını 
qarşılamaq mümkündür.

Yuxarıda xatırlatdığım kimi, 
son dövrlər baş verən hadisələr 
göstərdi ki, sığorta bazarında ciddi 
problemlər var və bu bazar hələ 
tam şəkildə tənzimlənməyib. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə baş verən bədbəxt 
hadisələrdən sonra sığorta şirkətləri 
çox böyük məbləğdə kompensasiya 
ödəyirlər. Hətta elə hallar olub ki, 
sığorta şirkətləri müflis olma həddinə 
düşüblər, amma öz nüfuzlarını 

 qoruyub saxlaya biliblər. 
”Diqlas”ın binası mütləq sığorta-

lanmalı idi. Çünki “İcbari sığortalar 
haqqında” Qanunda göstərilir ki, 
daşınmaz əmlakın sığortası icba-
ridir. Televiziyaların birində gedən 
verilişdə bu məsələnin müzakirəsinin 
iştirakçılarından biri olan hüquqşü-
nas haqlı şəkildə bildirdi ki, əslində 
belə hallarda binanın sığortalan-
mamasına görə qanunla cinayət 
məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Onu da 
vurğulayım ki, əmlakın sığortalanma-
sı üçün istər xarici ölkələrdə, istərsə 
də Azərbaycanda tariflər elə böyük 
məbləğləri əhatə etmir, təxminən ma-
lın dəyərindən 0,3-06 faiz həcmində 
sığorta haqqı tutulur. 

Bu gün ölkədə icbari sığorta 
haqqında qanuna müvafiq olaraq 
sığortalanmalı daşınmaz əmlakın 
böyük bir hissəsi sığortalanmayıb. 
Halbuki mövcud qanunvericiliklə icba-
ri sığortanı aparmayan tərəflər cərimə 
olunmalıdırlar. 

Sığorta bazarının sürətli inkişa-
fını təmin edən şərtlərdən biri də 
mövcud qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsindən, bu sahənin 
işinin təşkilini və əlaqələndirilməsini 
həyata keçirən, nəzarət zərfi baş-
lanğıcda 100 faiz dövlətə məxsus 
olan publik hüquqi şəxsin yaradıl-
masından ibarətdir. Burada söhbət 
ölkədə ciddi bir sığorta sistemini 
formalaşdıra biləcək bir mərkəzin 
yaradılmasından gedir. Bu sahədə 
qanunların işləməməsi, bu gün sığor-
ta sistemindəki vəziyyətə nəzarətinin 

həyata keçirilməsi sahəsində 
işlərin yarıtmaz təşkil olunması 
nəticə etibarilə mövcud qanunların 
tələblərinin yerinə yetirilməməsi ilə 
nəticələnir. 

Baş verən təbii hadisələrdən 
(zəlzələ, sel və s.) sonra bəlli olur ki, 
daşınmaz əmlak icbari sığortalan-
malı olduğu halda, bu iş görülməyib. 
Yaxud, yanğın baş verdikdən sonra 
yüzlərlə sahibkarın çalışdığı ticarət 
mərkəzinin icbari sığortası yoxdur. 
Əgər bu qəbildən olan obyektlər 
icbari sığortalanmayıbsa, İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin 469-cu maddəsi 
ilə nəzərdə tutulmuş qaydalarla fiziki 
şəxslər 30 manat, vəzifəli şəxslər 80 
manat, hüquqi şəxslər isə 200 manat 
cərimə olunmalıdırlar. Fikrimcə, 
qanunvericilikdə bu cərimələrin 
həcmi bir neçə dəfə artırılmalı və 
daşınmaz əmlakın icbari sığorta-
lanması vəziyyətinə nəzarət edən 
qurumun da məsuliyyəti konkret 
müəyyənləşdirilməlidir.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, professor

– Çarəsiz qaldığımız həmin anda 
nə edəcəyimizi bilmirdik. Mallarımız-
dan heç birini xilas edə bilmədik. Gö-
zümüzün qabağında nəyimiz vardısa, 
kül oldu. Nə yaxşı ki, Azərbaycanda 
yaşayırıq və nə yaxşı ki, bizim 
dövlətimizin başçısı məhz İlham 
Əliyevdir. Onun necə mərhəmətli, 
humanist olduğunu bilməyən yoxdur. 
Təbii fəlakətlər zamanı da Preziden-
ti həmişə xalqın yanında dayanan 
görmüşük. Bu yaxınlarda Şamaxıda, 
İsmayıllıda, Ağsuda, ondan isə öncə 
Zaqatalada baş verən zəlzələlər 
zamanı dövlətin vətəndaşlara böyük 
dəstəyinin şahidi olmuşuq. Cənab 

İlham Əliyevin hər bir sakini diqqətlə 
dinləməsini, onların problemlərinin 
həlli ilə bağlı, aidiyyəti qurumlara 
tapşırıqlar verməsini izləmişik. 

Ölkə Prezidentinin bu qədər 
işinin çox olduğu bir məqamda “Diq-
las” ticarət mərkəzindəki yanğınla 
əlaqədar müşavirə keçirməsi onun 
hadisəyə necə önəm verməsinin 
sübutudur. Dövlət başçısının tapşı-
rığı ilə martın 28-də Nizami Rayon 
İcra Hakimiyyətində sahibkarlarla 
keçirilən görüş bizi arxayınlaşdırdı. 
Çünki Prezident Administrasiyasının 
səlahiyyətli nümayəndəsi Hüseyn 
Mövsümov yanğın başlanan andan 

hadisənin Prezident İlham Əliyevin 
və  Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım Əliyevanın nəzarətində 
olduğunu bildirdi. Həmçinin, dedi ki, 
baş vermiş hadisə ilə bağlı aidiyyəti 
qurumların və zərərçəkən sahibkar-
ların nümayəndələrindən ibarət təşkil 
edilən komissiya araşdırma aparacaq 
və sahibkarlara yardım ediləcək. 

Bizə ticarət mərkəzi təmir 
edilənədək 5 ay icarə haqqı 
ödəməmək şərtilə, şəhərin müxtəlif 
yerlərində fəaliyyət göstərən ticarət 
obyektləri təklif olunub. 

Hazırda komissiya dəyən zərəri 
hesablayır. Hər sahibkara işini 

qurmaq üçün dövlət vəsait ayırıb. 
Araşdırma başa çatandan sonra bu 
yardımın həcmi dəqiqləşdiriləcək.

Ticarətçinin pulu malda olur. Bura-
da çalışan sahibkarlar öz əmlaklarını 
sığorta etdirmədiklərinə görə hamı 
əmlakından məhrum oldu. Ancaq 
dövlət öz vətəndaşının problemlərinə 
dəstək olduğunu bir daha göstərdi. 
Dövlətin ilkin olaraq ayırdığı vəsaitlə 
işə yenidən başlayacağıq. Biz dövlət 
başçımıza inanır və güvənirik. 

Hazırladı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI,  

“Xalq qəzeti” 

Məlum olduğu kimi, martın 26-da Bakının Nizami rayonunda-
kı “Diqlas” ticarət mərkəzinin binasında baş vermiş yanğın 
nəticəsində burada çalışan sahibkarlara külli miqdarda maddi 

ziyan dəyib. Ancaq hadisədən dərhal sonra Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev məsələyə müdaxilə edib, yanğınla bağlı geniş müşavirə 
keçirib və dövlətin xalqın yanında olduğunu növbəti dəfə əyani 
şəkildə sübuta yetirib. Dövlət başçısı birmənalı şəkildə bəyan edib ki, 
yanğın nəticəsində ziyana düşmüş sahibkarlara kömək olunacaq.

Bundan sonra hadisəni tam 
araşdırmaq, sahibkarlara dəymiş 
ziyanın məbləğini dəqiq öyrənmək 
üçün Baş nazirin birinci müavini 
Yaqub Eyyubovun sədrliyi ilə xüsusi 
komissiya yaradıldı. Eyni zamanda, 
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı 
ilə zərərçəkmiş şəxslərə ilkin olaraq 3 
milyon manat vəsait ayrıldı. Hazırda 
həmin sərəncamın icrası ilə əlaqədar 
İqtisadiyyat Nazirliyində yaradılmış 
işçi qrupu sahibkarların fərdi qaydada 
qəbulunu aparır. 

Qəbul prosesində onlara nə qədər 
ziyan dəydiyi, fəaliyyətini davam 
etdirmək üçün nəyə ehtiyac duyduq-
ları öyrənilir. Artıq beş yüz nəfərədək 
sahibkar dindirilib, onlardan bəziləri 
ticarət obyekti ilə təmin olunmaq, baş-
qaları Sahibkarlığın İnkişafı Fondun-
dan güzəştli kreditlər almaq arzusunu 
ifadə ediblər. Beləliklə, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, sahibkarlara yardımı yuban-
madan çatdırmaqla bağlı ciddi işlər 
görülür. 

Bütün bunlar dövlət başçısı 
tərəfindən vətəndaşlara qarşı atılmış 
növbəti humanist addımdır. Bu addım 
isə təkcə “Diqlas”da çalışmış insanlar 
tərəfindən deyil, bütün ölkə ictimaiyyəti 
tərəfindən razılıq və minnətdarlıq hissi 
ilə qarşılanır. İnsanlarımız əmindirlər 
ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycanda çox güclü sosial 
siyasət aparılır. Bu ilin əvvəlində 
çox ciddi və böyük sosial paket 
təsdiqlənib. Sosial təşəbbüslər 3 mil-
yondan çox insanı əhatə edir.

Üzeyir ŞƏFİYEV,  
BDU-nun sosial iş kafedrasının 

müdiri, sosiologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru 

Problemli kreditlərin həlli 
ailələrə sevinc gətirdi

Flora ƏLƏSGƏROBA, 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru:

– Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi möhtərəm Prezidentimizin 
həyata keçirdiyi siyasətin prioritetidir. İnsan 
amilini hər şeydən üstün tutan dövlət baş-
çısının imzaladığı fərman və sərəncamların 
əksəriyyətinin əsasını əhalinin həyat 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması 
təşkil edir. 

 Prezident İlham Əliyevin fiziki şəxslərin 
xarici valyutada olan kreditləri üzrə onların 
üzləşdiyi maliyyə çətinliyini qarşılamaq və 
dövlət dəstəyini təmin etmək məqsədilə 
imzaladığı fərman xüsusi qeyd olunmalıdır. 
Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı atılan 
addım Azərbaycan Prezidentinin ciddi 
sosial təşəbbüsüdür. Dövlət başçısının 
imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” fərman 
vətəndaşların maddi rifah halını daha da 
yüksəltmək, onların maliyyə yükünü azalt-
maq məqsədini daşıyır. Bu fikrin təsdiqi 
olaraq sözügedən sənəddə öz ifadəsini ta-
pan bir məqamı xatırlatmaq istərdim. Belə 
ki, fərmanda nəzərdə tutulan tarixlərə fiziki 
şəxslərin banklara 10 min ABŞ dollarınadək 
xarici valyutada olan əsas kredit borclarının 
devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi 
müvafiq qaydada qiymətləndirilməklə, 
Mərkəzi Bankın elan etdiyi məzənnəyə 
uyğun şəkildə dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına üç aydan gec olmayaraq manatla 
ödənilməsi qərara alınıb. Bu, kreditlə bağlı 
məhkəmə çəkişmələrinin vətəndaşların 
xeyrinə həll olunması, vətəndaşlarla bank 
arasında etimad mühitinin bərpa edilməsi, 
nəhayət, Prezident tərəfindən devalva-
siyadan əziyyət çəkən insanlara misilsiz 
dəstəkdir. Dövlət başçımız bu tarixi qərarla 
insanların kredit problemini birdəfəlik həll 
etdi və növbəti dəfə də öz vətəndaşının 
yanında olduğunu təsdiqlədi. Problemli 
kreditlərin həlli ailələrə sevinc gətirdi.

Ruslan RƏHİMLİ, 
kiçik sahibkar:

– Mən iş qurmaq üçün maşınımı, 
ailəmizin qızıl əşyalarını girov qoyub 10 
min dollar məbləğində kredit götürəndən 
bir həftə sonra valyutalar arasındakı 
məzənnə fərqi dəyişdi. Vəkilə müraciət 
edib ümidverici bir cavab almadım. 
Öyrəndim ki, borc yeni məzənnə ilə 
ödəniləcək. Mən heç qurduğum işi başa 
çatdırmamışdım. Məcbur olub yenidən 
başqa bankdan, bu dəfə evimizi gi-
rov qoydum və manatla kredit götürüb 
“Ekspressbank”a olan borcu bağladım. 
Çünki həmin vaxtda dolların dəyərinin 
daha da qalxacağı, 2 manata yüksələcəyi 
ilə bağlı xəbərlər dolaşırdı. O vaxt dol-
larla kredit götürən hər kəs kimi mən 
də birdən- birə nə qədər əlavə zərərə 
düşürdüm. Dollarla olan krediti tez bağla-
dığıma, əlavə borca girdiyimə görə məni 
qınayanlar çox oldu. İkinci devalvasiyada 
isə mən düşündüm ki, yaxşı ki, o addımı 
atmışam. 

Prezident İlham Əliyevin imzala-
dığı “Azərbaycan Respublikasında 
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin 
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqın-
da” fərmandan yararlanacaq 800 min 
insandan biri də mən oldum. Çünki 
fərmanda aydın göstərilib ki, banka 
yalnız dollarla kredit borcları keçmiş 
məzənnə ilə ödənməyəcək, həm də bu 
vaxta qədər sonrakı məzənnə ilə ar-
tıq ödənilən məbləğlər kredit götürənə 
qaytarılacaq. Bizneslə məşğul olan bütün 
dostlarım adından cənab Prezidentə 
minnətdarlığımı bildirir, vətəndaşların 
sosial məsələlərinin həlli yolunda ona 
uğurlar arzulayıram.

Hazırladı:  
 Zərifə BƏŞİRQIZI, 

 “Xalq qəzeti”

İşçi qrupu tərəfindən 441 zərərçəkmiş 
sahibkar fərdi qaydada qəbul edilib 

Bakının Nizami rayonu ərazisindəki 
ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğın nəticəsində zərərçəkmiş 

sahibkarlara maddi yardımın göstərilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Sərəncamının icrasının təmin edilməsi 
məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyində yaradıl-
mış işçi qrupu tərəfindən sahibkarların fərdi 
qəbulu başa çatdırılıb.

Iqtisadiyyat Nazirliyindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 29-31 mart tarixlərində 
İşçi Qrupu tərəfindən keçirilmiş qəbulda 441 
sahibkar fərdi qaydada qəbul edilib. Qəbul 
zamanı 381 sahibkar 15 milyon manatadək 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditə 

ehtiyacının olduğu bildirib və artıq sahibkarlarla 
işlərə başlanılıb.

Məlumat üçün qeyd edək ki, İqtisadiy-
yat Nazirliyi tərəfindən ticarət mərkəzləri ilə 
aparılmış müzakirələr nəticəsində əldə edilmiş 
razılığa əsasən, sahibkarlara 5 ay icarə haqqı 
ödənilməmək şərti ilə Bakı şəhərinin müxtəlif 
ərazilərində yerləşən 7 ticarət mərkəzində 
ümumi sahəsi 30 min kvadratmetr olan 680-yə 
yaxın ticarət obyekti təklif olunub. Bu təkliflərə 
uyğun olaraq, 408 sahibkar ümumi sahəsi 12,4 
min kvadratmetr olan ticarət obyektlərinə eh-
tiyacı barədə müraciət edib və bu istiqamətdə 
işlərə başlanılıb.

Zərər çəkmiş sahibkarlar müraciət etdiyi 
halda, əlavə qəbul təşkil ediləcəkdir.

 “Xalq qəzeti”

Vətəndaşa belə yardım nümunəsi 
dünyanın heç bir yerində yoxdur

H.Babaoğlu bildirib 
ki, Azərbaycanda sosial 
problemlərin həlli ilə bağlı çox 
böyük işlər görülür: “Bu işlər 
sistemli və ardıcıl xarakter 
daşıyır. Amma fövqəladə 
hallar nəticəsində yaranan 
problemlərin operativ həlli 
də daim Prezidentin diqqət 
mərkəzindədir. Bir müddət 
əvvəl Şamaxı, İsmayıllı və 
Ağsuda, ondan öncə Zaqata-
la və Baləkəndə baş vermiş 
zəlzələ, yəni fövqəladə hallar 
zamanı da zərərçəkənlərin 
yanında ilk olaraq Azərbaycan 
Prezidentini gördük. İndi isə 
ticarət mərkəzində yanğın baş 
verib, xeyli sayda sahibkar 
ziyan çəkib. Yenə də Prezi-
dent öz vətəndaşının yanın-

dadır. Vətəndaşa bu cür 
diqqət və qayğı, belə 
yardım nümunəsi dün-
yanın heç bir yerində 
yoxdur”.

Millət vəkili vur-
ğulayıb ki, bu addım 
həm böyük humanizm, 
həm vətəndaşların 
yanında olmaq, həm onların 
problemlərini həll etmək, 
həm də əslində sahibkar-
lığa dəstək verməkdir: 
“Ticarət mərkəzində çox 
sayda sahibkara məxsus 
mallar yanıb. Əslində 
normal vəziyyətdə onlar öz 
əmlaklarını sığorta etdirməli, 
belə bədbəxt hadisələr 
zamanı da sığorta şirkətləri 
onların zərərini qarşılamalı-

dır. Ancaq Azərbaycanda 
vətəndaşın çətin 
vəziyyətində Prezidentin 
birbaşa bu məsələyə 

müdaxilə etməsi bir daha 
həm böyük humanizm, həm 
də vətəndaşların yanında 
olmaq nümunəsidir. Artıq 
vətəndaşa dəyən ziyana görə 
dövlət yardımının verilməsi 
ilə bağlı işlərin görülməsinə 
başlanıb, müvafiq qurumlar 
bu işlə məşğuldurlar. Bu, 
xalq-iqtidar birliyinin ən gözəl, 
ən bariz nümunələrindən 
biridir”.

Sığorta bazarı əsaslı şəkildə 
formalaşdırılmalıdır

Bakıda “Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın-
dan dərhal sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
atılan addım bütün hallarda dövlət başçısının öz 
vətəndaşlarının yanında olduğunu bir daha bariz 
şəkildə göstərdi. Bu, bir daha sübut etdi ki, cənab 
İlham Əliyev hər bir azərbaycanlının prezidenti-
dir. Bunu Trend-ə Milli Məclisin deputatı Hikmət 
Babaoğlu deyib.

Dövlət ilkin olaraq ayırdığı  
vəsaitlə bizi çətin vəziyyətdən xilas etdi 

Martın 26-da Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş verən 
yanğından zərərçəkənlərin sayı yüzlərlədir. Ticarətlə məşğul olan 
insanların birdən-birə əmlaklarının külə çevrilməsi onlara çox ciddi 
maddi və mənəvi zərbə oldu. Dövlət başçısının bu hadisəyə anında 
müdaxiləsindən sonra isə onların ürəyində bir ümid işığı yanıb. Hadisə 
zamanı təqribən 30-40 min manatlıq zərərə düşən sahibkarlardan biri 
– Şahin Qasımov deyir:

Prezidentin “Diqlas”la bağlı humanist addımı 
vətəndaşlar tərəfindən minnətdarlıqla qarşılanır 

Dövlət başçısı çətin vəziyyətə düşən 
ölkə vətəndaşlarını heç vaxt tək 
qoymayıb. Buna görə xalq da öz 

növbəsində Prezident tərəfindən apa-
rılan sosial siyasəti dəstəkləyir. Dövlət 
başçısının əhalinin bütün zümrələrinin, 
daha çox həssas təbəqəsinin sosi-
al problemlərinin həlli istiqamətində 
fəaliyyətinin bəhrəsini görənlər cənab 
Prezidentə minnətdarlıq edirlər.



Kəskin qida 
zəhərlənməsi səbəbindən 
tibbi yardım göstərilən 
22 nəfərdən 15-i 
xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd olunur ki, bu 
qocalar evində ən varlı 
yaşlılar məskunlaşıb. Ev 
90 nəfər üçün nəzərdə 
tutulub.

İnsidentlə bağlı 
araşdırma başlayıb. 
Hazırda qocalar evinin 
mətbəxində laborator 
təhlillər aparılır.

Film cəngavər Vətən oğullarından 
biri olan Şükür Həmidovun ömür yolu-
na qısa nəzər salır, Lələtəpə uğrundakı 
döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən bəhs 
edir. Şükür Nəriman oğlu Həmidov 
1975-ci il aprelin 1-də Qubadlı rayo-
nunun Armudlu kəndində müəllim 
ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ailədə 
on uşaqdan biri idi. O, gənclik illərindən 
mərdliyi və cəsarəti ilə yoldaşlarından 
fərqlənirdi. Hərbi sahəyə olan marağı 
gündən-günə artırdı. O, səkkizinci sinfi 
Başarat kənd orta məktəbində bitirdi. 
O vaxt Azərbaycanın başı üstünü qara 
buludlar almışdı. Bir sıra rayonlarımız 
kimi, Qubadlı da təhlükədə idi. Aramsız 
hücumlar təşkil olunur, kəndlərdə evlər 
yandırılır, günahsız əhali gülləbaran 
edilirdi. Təhsilini hərb sahəsində 
müvəffəqiyyətlə başa vuran Ş. Həmidov 
1993-cü ildə Bakı Ali Ümumqoşun 
Komandirləri Məktəbinə daxil oldu. 
Hələ, təhsilini hərbi liseydə davam 
etdirən vaxt, könüllü olaraq döyüşlərə 

getmək arzusunu komandanlığa bildir-
mişdi. O, 1995-ci ildə motoatıcı ixtisası-
na yiyələnərək leytenant rütbəsində 
Naxçıvanda hərbi hissələrin birində ta-
qım komandiri kimi fəaliyyətə başladı. 
Çox keçmədi ki, bölük komandiri, sonra 
isə tabor komandirinin maddi-texniki 
təminat üzrə müavini vəzifəsində irəli 
çəkildi. Bir müddətdən sonra ona daha 
bir məsul vəzifə verildi. N. saylı hərbi 
hissədə motoatıcı taborun qərargah rəisi 
vəzifəsinə təyin edildi. Ş. Həmidov 
işləyə-işləyə təhsilini artırmağı da 
unutmadı. Beləliklə, 2008-ci ildə Hərbi 

Akademiyanın müdavimi oldu. Bundan 
sonra o müxtəlif hərbi hissələrdə tabor 
komandiri, qərargah rəisi, hərbi hissə 
komandirinin müavini, komandiri kimi 
vəzifələrdə işlədi. 

 Filmdə göstərilir ki,1994-cü ildən 
başlayaraq ordu quruculuğuna diqqət və 

qayğı artırılmağa başladı. Azərbaycan 
Ordusu dünyanın ən güclü silahlı 
qüvvələrindən birinə çevrildi. 

Ordumuz 2016-cı il aprelin 
əvvəllərində öz qüdrətini bir daha 
göstərdi. Qısa müddət ərzində düşmən 
mövqelərini ələ keçirən ordumuz, 

hücum edən erməni hərbi birləşmələrini 
ağır məğlubiyyətə uğratdı. 

Lələtəpədə şücaət göstərən 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
yalnız bir qismi idi. Belə bir deyim 
var, “Vətəni qorumaq” peşəsi. Hərbçi 
peşəsi hər adamın seçdiyi sahə deyil. 
Hərbçi sənətində şəxsi istəklə yanaşı, 
dözümlülük, möhkəm iradə, xüsusi 
peşəkarlıq keyfiyyətləri əsas meyar he-
sab olunur. Məhz bütün bu keyfiyyətləri 
biz hərbçilərimizdə aprel döyüşlərində 
gördük. 

 Aprel döyüşlərində fərqlənən igid 
oğullarımızın göstərdiyi qəhrəmanlıqlar 
diqqətdən kənarda qalmadı, layiqincə 
qiymətləndirildi. Döyüşlərdə fərqlənən 
hərbçilərimizdən bir qrupu yüksək fəxri 
ada layiq görüldü, orden və medal-
larla təltif olundu. Vətən qarşısındakı 
xidmətlərinə görə təltif edilənlər ara-
sında “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” 
fəxri adına, “Azərbaycan Bayrağı” və 
“Vətənə xidmətə görə” ordenlərinə, 
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və 
“Hərbi xidmətlərə görə” medallarına 
layiq görülənlər də olundu. 

 2016-cı il mayın 10-da müdafiə 
naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 
cəbhəboyu zonada yerləşən hərbi 
hissədə Şükür Həmidovla görüşdü. 
Göstərdiyi şücaətə görə polkovnik-ley-
tenant Şükür Həmidova polkovnik hərbi 
rütbəsi təqdim olunur.

Filmin final səhnəsində deyilir 
ki, Aprel döyüşlərinin əsas nəticəsi 
Azərbaycan son 22 ildə ilk dəfə torpaq 

geri alması oldu. Aprel döyüşləri xal-
qımıza güc, ürəyinə təpər verdi. Artıq 
insanlar qan töküb torpaqlarımızı azad 
etməyə köklənib və bunu nəsilləri üçün 
şərəf hesab edirlər. Bu şərəfli missi-
ya Qarabağ tam azad olunana qədər 
davam edəcək. Biz inanırıq ki, Cocuq 
Mərcanlıya aparan yol bizi, Füzuliyə, 
Cəbrayıla, Qubadlıya, Zəngilana, Şuşa-
ya qovuşduracaq. 

Fevralın 26-da Nizami Kino 
Mərkəzində Azərbaycanın Mil-
li Qəhrəmanı, polkovnik Şükür 
Həmidovun döyüş yoluna həsr olunmuş 
“Aprel yüksəkliyi” sənədli filminin 
təqdimatı keçirildi. Bu ekran əsəri 
Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 

“Azərbaycanın Milli qəhrəmanları” 
silsiləsindən “Salnaməfilm” studiya-
sında lentə alınıb. Rejissoru və ssenari 
müəllifi Zamin Məmmədov olan filmin 
təqdimatında onun qəhrəmanı Şükür 
Həmidov da iştirak edirdi.

Milli Qəhrəman mərasimdə çıxış 
edərək Xocalı soyqırımı, Qarabağ 
müharibəsi haqqında danışdı və ümid-
var olduğunu bildirdi ki, Prezident, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğal-
dan azad olunacağı gün uzaqda deyil.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Bundan başqa, Azərbaycan 
Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-
hücum əməliyyatı nəticəsində erməni 
işğalından azad edilmiş Cəbrayıl 
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində 
insanların təhlükəsiz yaşaması 
mümkün olmuşdur. Bununla da, 
tarixən burada yaşamış dinc əhalinin 
öz doğma yurdlarına qayıtması üçün 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tam 
nəzarətinə keçmiş həmin ərazilərdə 
əsaslı yenidənqurma işlərinin 
başlanmasına şərait yaranmışdır. Bu 
məqsədlə Prezident İlham Əliyev 24 
yanvar 2017-ci il tarixində “İşğaldan 
azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun 
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası ilə 
bağlı tədbirlər haqqında” sərəncam 
imzalamışdır. Bu gün Cocuq Mərcanlı 
kəndində həyat öz axarı ilə davam edir, 
quruculuq-abadlıq işləri yüksək templə 
həyata keçirilir. 

Aprel döyüşlərindən 2 il sonra 
Azərbaycan Ordusu işğalçılar üzərində 
növbəti qələbəsini qazanmışdı. 
Belə ki, 1992-ci ildə erməni silahlı 
birləşmələri tərəfindən işğal edilən 
Şərur rayonunun Günnüt kəndi 26 
ildən sonra ordumuzun nəzarəti altına 
keçmişdi. Artıq 26 illik yurd həsrəti sona 
çatan kənd camaatı doğma yurdlarına 
qayıtmış, yaxınlarının məzarlarını 
ziyarət etmişlər. Xatırladaq ki, ötən 
əsrin 90-cı illərində Şərur rayonunun 
Sədərək, Günnüt, Havuş və Şahbulaq 
kəndləri aramsız düşmən hücumlarına 
məruz qalırdı. Həmin vaxt işğal edilən 
Şərur rayonunun Günnüt kəndində 
yaşayış binaları, o cümlədən bir çox 
sosial obyektlər dağıdılmış, qaynar 
həyatın hökm sürdüyü qədim yaşayış 
yerimiz erməni vandalları tərəfindən 
xarabalığa çevrilmişdi. Kəndin 
yaşayış evləri ilə birlikdə məktəbi, 
tibb məntəqəsi, kitabxanası, eləcə də 
qəbiristanlığı və məscidi dağıdılmış, 
kənd camaatı rayonun digər yaşayış 
məntəqələrinə, əksəriyyəti isə 
Mahmudkəndə köçməyə məcbur 
olmuşdu. 

Bu gün isə adıçəkilən ərazilər 
Azərbaycan Ordusunun nəzarəti 
altındadır. “Ağbulaq” yüksəkliyi, 
Qızılqaya dağı, Xunut dağı və 
Mehridağı azad olunmuşdur, Dərələyəz 
mahalının Arpa kəndi isə ordumuzun 

nəzarəti altına keçmişdir. Artıq bu 
yüksəkliklərdən İrəvan-Yeğeqnadzor-
Gorus-Laçın-Xankəndi avtomobil 
yolu və bir neçə ətraf yaşayış 
məntəqəsinə nəzarət edə bilirik. 
Azərbaycanın müdafiə naziri, general-
polkovnik Zakir Həsənov Naxçıvanda 
çox uğurlu əməliyyat keçirildiyini 
bildirərək demişdir ki, ordumuzun 
uğurlu əməliyyatı nəticəsində 11 min 
hektar ərazi işğaldan azad edilmişdir: 
“Bildirmək istəyirəm ki, Laçına gedən 
yola artıq ordumuz nəzarət edir. Bu 
bizim növbəti uğurumuzdur”.

Bu, bir faktdır ki, Aprel döyüşləri 
strateji mənada bütün hesabları 
dəyişdi. Dörd gün davam edən 
döyüşlər Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində bir 
dönüş nöqtəsi yaratdı və münaqişənin 
həll olunmasında tamam yeni bir 
səhifə açılmasına imkan qazandırdı. 
Bundan başqa, Aprel döyüşləri işğalçı 
Ermənistanın Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrindən bir neçə dəfə zəif 
olduğunu təsdiqlədi. 

Dördgünlük döyüşlər göstərdi ki, 
iqtisadi baxımdan xarici ölkələrdən asılı 
olan Ermənistan ordusu səfil gündədir 
və Azərbaycan Ordusundan xeyli 
geridədir. Aprel döyüşləri təsdiqlədi 
ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf edən 
Azərbaycan Ordusunun qüdrətlənməsi 
üçün kifayət qədər imkanlara malikdir 
və artıq buna nail olunmuşdur. Ən 
əsası, Aprel döyüşləri göstərdi ki, 
istənilən vaxt Azərbaycan Ordusu 
işğal olunmuş ərazilərimizi azad 
etmək gücündədir və bu reallığı 
Ermənistan hakimiyyəti də qəbul 
etmək məcburiyyətində qaldı. Həmin 
döyüşlər bir daha təsdiqlədi ki, erməni 
işğalı uzun müddət davam edə bilməz 
və Dağlıq Qarabağ “dondurulmuş” 
münaqişə deyil. Beynəlxalq aləm də 
əmin oldu ki, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bütün 
region üçün ciddi təhlükə mənbəyi 

olaraq qalır. 
Prezident İlham Əliyev Aprel 

döyüşlərinin ermənilərin ideoloji 
əsaslarını dağıtdığını bildirmişdir. 
Ermənistanın bir ölkə kimi bundan 
sonra da yaşaması üçün yeganə 
yolunun qonşularla münasibətləri 
tənzimləməkdən ibarət olduğunu 
vurğulayan Prezident İlham Əliyev 
bunun üçün işğalçı qüvvələrin 
Azərbaycan torpaqlarından qeyd-
şərtsiz və dərhal çıxmalı oldurlarını 
xatırlatmışdır. Bu baxımdan Aprel 
döyüşlərinin çox böyük təsiri 
olduğunu deyən dövlət başçısı 
əlavə etmişdir ki, son illər ərzində 
ordu quruculuğuna yetirilən diqqət, 
aparılan siyasət, maddi-texniki bazanın 
möhkəmləndirilməsi, ordumuzun döyüş 
potensialının gücləndirilməsi, belə 
yüksək nəticələrə gətirib çıxarır. 

Bəli, Aprel döyüşləri Azərbaycanın 
Ermənistana verdiyi dərs idi, Günnüt 
əməliyyatı isə işğalçı rejimə belə 
dərslərin hər zaman təkrarlanacağı 
barədə göndərilən ciddi mesaj oldu. 

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 
Komandanı İlham Əliyev Azərbaycan 
Ordusunun Aprel qələbələrinin 
ildönümü ilə əlaqədar ötən il martın 
31-də bir qrup hərbçimizlə görüşdə 
demişdir: “Aprel döyüşləri bizim şanlı 
hərbi qələbəmizdir, dövlətimizin, 
xalqımızın, ordumuzun gücünü 
göstərən qələbədir. Aprel döyüşləri 
nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə 
rayonlarının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində bu gün Azərbaycan 
bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər onu 
göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti 
heç vaxt işğalla barışmayacaq, öz ərazi 

bütövlüyünü nəyin bahasına olursa-
olsun, bərpa edəcəkdir”.

Aprel döyüşləri və Günnüt 
əməliyyatı Azərbaycana Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ətrafında 
yaranmış danışıqlar prosesinə təsir 
göstərmək imkanı da verdi. Belə ki, 
küçə diplomatiyasının köməyi ilə 
xirtdəyəcən korrupsiya çirkabına 
bulaşan, Ermənistanı iqtisadi səfilliyin 
içinə sürükləyən Serj Sarkisyan 
hakimiyyətini devirən Nikol Paşinyanın 
seçicilərinə xoş gəlmək üçün danışıqlar 
formatını dəyişməyə can atmasının 
qarşısını Azərbaycanın Prezidenti 
İlham Əliyevin yürütdüyü güclü hərbi-
siyasi siyasət aldı. Martın 29-da 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Vyanada Rusiyanın TASS informasiya 
agentliyinə verdiyi müsahibədə 
danışıqlar formatı barədə belə 
demişdir: “...Mən hesab edirəm, əsas 
odur ki, danışıqların formatı dəyişilməz 
qalıb. Danışıqlar uzun illər olduğu kimi, 
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 
aparılır”. 

Danışıqlar prosesinə yeni təkan 
verildiyini diqqətə çatdıran ölkə başçısı 
bunun da vacib olduğunu açıqlamış və 
əlavə etmişdir ki, Azərbaycan Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin 9 mart tarixli 
bəyanatını çox müsbət qiymətləndirir: 
“Orada deyilir ki, danışıqlar formatının 
dəyişdirilməsi yalnız iki tərəfin razılığı 
ilə ola bilər. Azərbaycan tərəfi təbii ki, 
buna razılıq vermədi. Ona görə də biz 

prinsipcə substantiv danışıqların davam 
etdirilməli olduğu vəziyyətə qayıtdıq”. 

Prezident İlham Əliyev Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyanla görüşdən 
sonra mətbuata açıqlamasında bir 
daha Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 
belə açıqlamışdır: “Bizim üçün 
birinci yerdə beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 
beynəlxalq hüquq, Helsinki Yekun 
Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal 
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-
şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd 
qətnaməsi çərçivəsində işğaldan azad 
edilməsi məsələsi durur”. 

Bu gün hamı etiraf edir ki, Aprel 
döyüşləri və Günnüt əməliyyatı Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında 
yeni vəziyyət yaratmışdır və erməni 
tərəfi danışıqlar formatını dəyişdirməyə 
can atmaqla vaxt qazanmaq istəyir. 
Halbuki Azərbaycan tərəfi ermənilərin 
belə yanaşmalarını qeyri-konstruktiv 
hesab edir və səbrinin tükənməz 

olmadığını bildirir. Aprel döyüşləri 
göstərdi ki, Azərbaycan əsgəri hər 
zaman işğalçılara sarsıdıcı zərbə 
endirməyə hazırdır və bu yolda xalqın 
tükənməz dəstəyinə malikdir. Nə 
qədər gec deyil, işğalçı Ermənistan 
Azərbaycan torpaqlarından çəkilməlidir. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, “Xalq qəzeti”

Əməliyyatın Avaşin, Baysan və Xakurk rayonlarında 
PKK terrorçularına qarşı keçirildiyi bildirilir.

Məlumata görə, əməliyyat çərçivəsində terrorçuların 
dayaq məntəqələri məhv edilib.

 “Xalq qəzeti”

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri İraqın 
şimalında əməliyyat keçirib. Trend-in 
məlumatına görə, əməliyyatla bağlı məlumat 

yayan Türkiyə Hərbi Qüvvələri Baş Qərargahı 
əməliyyatın uğurlu keçdiyini bildirib.

Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri 
AÇIQLAMA VERIB

Fransada qocalar 
evində kütləvi 
zəhərlənmə 

Fransanın cənubunda Lerm şəhərindəki 
qocalar evində baş verən kütləvi 
zəhərlənmədən 4 nəfər ölüb, daha 22 
nəfərə isə tibbi yardım göstərilib.

Bunu İstanbulda  KİV-lər 
üçün açıqlamasında 
ölkənin Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan deyib. 

Prezident qeyd edib ki, o, 
Ankaraya yollanır və orada 
nitqlə çıxış edəcək: “Mən 
orada seçkilərin nəticələrini 

şərh edəcəm”.
Ərdoğan bildirib ki, 

seçkilərin ilkin nəticələrinə 
görə Ədalət və İnkişaf 
Partiyasının (AK Parti) Milli 
Hərəkat Partiyası (MHP) ilə 
tandemi irəlidədir.

Türkiyə Prezidentinin 
sözlərinə görə, onun başçı-
lıq etdiyi Ədalət və İnkişaf 
Partiyası ölkənin müxtəlif 
hissələrində həm qalib 
gəlib, həm də məğlub olub: 
“Bu da, öz növbəsində de-
mokratiyanın göstəricisidir”.
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Ərdoğan: 
Xalq öz iradəsini 
IFADƏ ETDI

Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri 
demokratik şəraitdə keçdi, xalq 
öz iradəsini ifadə etdi.

“Aprel 
yüksəkliyi”

Bu aprel günlərində ordumuzun düşmən üzərində 
qələbəsini xatırlayanda həmin şanlı tarixi yazan-
lardan biri – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şükür 

Həmidov haqqında bu yaxınlarda təqdimatı keçirilən “Aprel 
yüksəkliyi” filminin kadrları gözlərim önündə yenidən canlandı.

Aprel zəfəri

Silahlı qüvvələrimiz 
3 IL ÖNCƏ 

Aprel döyüşlərində 
böyük tarixi qələbəyə 

imza atmışdır
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 İlin dördüncü ayını yaşayırıq. An-
caq təəssüf ki, bu ayların hər birində  
xalqımıza qarşı törədilmiş erməni 
vandalizminin bir neçə nümunəsinin 
ildönümünü yaşamalı olduq. Yan-
varda Sumqayıt hadisələrinin və 20 
Yanvar  faciəsinin, fevralda  Xo-
calı soyqırımının, martda 31  Mart 
Azərbaycanlıların Soyqırımının 
növbəti ildönümlərini yaşadıq. Aprelin 
ilk günlərində isə Kəlbəcərin işğalının 
26-cı ildönümünü yaşayırıq.

Yəni xəstə beyinlərə yeridilmiş 
“böyük  Ermənistan” ideologiya-
sı bu alətə çevrilmiş xalqın bütün 
fəaliyyətini işğalçılıq, separatçı-
lıq, terror, təxribat və xəyanətlər 
istiqamətinə yönəldib. Atdıqları bütün 
addımlar siyasi sifarişlərin yerinə 
yetirilməsi üçün düşünülən məkr 
və hiyləgərliklərdən qaynaqlanır.  
Kəlbəcərin işğalı da məhz daha çox 
Azərbaycan torpağını ələ keçirmək 
planının  tərkib hissəsi idi.  

Kəlbəcərin  1993-cü il aprelin 
2-də reallaşan işğalı nəticəsində 53 
min 340 nəfər öz dədə-baba torpaq-
larından qovulub, 511 dinc sakin öl-
dürülüb, 321 adam əsir götürülüb və 
itkin düşüb, rayona 761 milyon ABŞ 
dolları məbləğində ziyan dəyib. 

İşğalın tarixçəsini əks etdirən 
sənədlərdə göstərilir ki, Ermənistan 
hərbi birləşmələrinin martın 27-də 
başlanan genişmiqyaslı hücumu 
aprelin 2-də Kəlbəcər rayonunun 
işğalı ilə başa çatıb. Bu rayon  
Azərbaycanın işğal olunmuş rayon-
ları arasında ərazicə ən böyüyüdür. 
Qeyd edilir ki, işğal nəticəsində 
rayon mərkəzi, 150-yə yaxın kənd, 
həmçinin onlarca tarixi-mədəniyyət 
abidəsi, bir muzey, “İstisu” sana-
toriyası və digər mühüm obyektlər 
erməni quldurları tərəfindən dağıdılıb, 
məhv edilib.

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bu 

rayonun  işğalı Azərbaycanın Qara-
bağ müharibəsində  ən böyük hərbi-
strateji məğlubiyyəti idi. Təsadüfi 
deyil ki, bu işğal faktından dərhal 
sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
iclasında  822 saylı qətnamə qəbul 
edilmişdir. Sənəddə bütün işğalçı 
qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın 
digər işğal olunmuş rayonlarından 
dərhal çıxarılması tələb olunurdu. 
Lakin indiyədək həmin qətnamədən 
irəli gələn hər hansı öhdəlik yerinə 
yetirilməyib.

Azərbaycan Ensiklopediyasında 
qeyd edilir ki,  ümumi sahəsi 3054 
kvadratkilometr  olan Kəlbəcər 1930-
cu il avqustun 8-də  inzibati rayon 
statusu alıb. Qərbdə Ermənistanla, 
şimalda Daşkəsən, Göygöl, Goran-
boy, şimal-şərqdə Tərtər, şərqdə 
Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın 
rayonları ilə həmsərhəddir. Rayonun 
144 kəndi, 1 şəhəri və 1 şəhər tipli 
qəsəbəsi var idi . Ağdərə rayonu-
nun 20-yə qədər kəndi də Kəlbəcər 
inzibati bölgəsinə daxildir. Kəlbəcər  
Bakıdan təxminən 450 kilometr 
qərbdə, Bərdə --İstisu (Kəlbəcər) 
avtomobil yolunun kənarında, Tərtər 
çayı sahilində, sıldırım qayalıqlar 
üzərində yerləşir.

İşğaldan əvvəl rayonda 95 
ümumtəhsil məktəbi, texniki peşə 
məktəbi, 44 klub, incəsənət məktəbi, 
muzey, mərkəzi xəstəxana, polik-
linika, uşaq xəstəxanası, 7 kənd 
xəstəxanası, 75 feldşer-mama 
məntəqəsi, 23 kənd ambulatoriyası 
fəaliyyət göstərib, bir sıra tarixi və 
memarlıq abidələri, о cümlədən al-
ban məbədləri qeydiyyata alınmışdı.

Bəzi mühüm faktları da yada 
salmaq yerinə düşər. Məsələn, 
rayonun Vəngli kəndi ərazisində olan 
Gəncəsər monastırı elmi ədəbiyyatda 
Xəznədağ məbədi adı ilə tanınır. 
Gəncəsər monastır kompleksinin 

əsas tikililəri XIII əsrdə inşa edi-
lib. Monastırın yerləşdiyi Xaçınçay 
sahilindəki təpə hələ xristianlıqdan 
öncə də müqəddəs yer sayılmış, 
bütxana-ziyarətgaha çevrilmişdir. 
XIII əsrdən XIX əsrədək Gəncəsər 
monastırı Qafqaz Albaniyasının dini 
və mədəni mərkəzi olmuşdur. Komp-
leksin cənub qapısına yaxın olan 
kilsənin əsasını 1216-- 1238-ci illər 
arasında Alban knyazı Həsən Cəlal 
qoymuşdur. Bu dəyərli abidənin in-
şaatı və memarlıq həllində Səlcuqlar 
və xüsusilə Elxanilər mühitinin böyük 

təsiri olmuşdur. İndi həmin tarixi 
abidə erməni vandallarının əlindədir.

 Vəng kəndi ərazisində, 
Tərtərçayın sol sahilində yerləşən 
Xudavəng, ya da Dədəvəng komp-
leksi Azərbaycanın xristian memarlı-
ğının ən iri və ən gözəl abidələrindən 
biridir. Kompleksin əsas binası Böyük 
Həsən kilsəsidir. Dini binalardan 
cənubda , yamacda mülki tikililər, 
eləcə də saray, yaşayış və təsərrüfat 
binaları yerləşir. Hazırda erməni 
işğalı altında olan alban Xudavəng 
monastır kompleksini erməni 
tədqiqatçıları erməni abidəsi kimi 
təqdim etməyə çalışırlar.

İndi işğal altında inildəyən bu  
rayonumuz İstisu mineral ehtiyatı 
və "İstisu" sanatoriyası ilə dünyada 
tanınıb. İstisu sanatoriyası Kəlbəcərin 
qərb hissəsində – silsilə dağların  
yamacında yerləşir. İstisu mineral 
bulaqları 1138-ci ildə güclü zəlzələ 
zamanı yerin qabarması, çatlaması 
nəticəsində əmələ gəlib. İstisuda 
müalicə-istirahət zonasının yaran-
ması Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
sonra -- 1925-ci ildən Azərbaycan 
hökumətinin diqqət mərkəzində 
olmuşdur. 

1982-ci ildə yaradılmış Kəlbəcər 
tarix - diyarşünaslıq muzeyinin həyəti 
900 kvadratmetrdən artıq olub. 
Muzey eksponatları bir dəhlizdən, 
3 kabinetdən, 9 nümayiş salonun-
dan və içərisində 30 mindən çox 
eksponat olan zəngin bir fonddan 

ibarət idi. Muzeyin çöl divarlarında 
2037 rəng çaları olan daşlardan 
istifadə edilib. Bu divarlarda daşdan 
düzəldilmiş müxtəlif naxışlar, kənd 
təsərrüfatı alətləri, bəbir və çöl keçisi 
fiqurları, nehrə, qazan, tuluq və bir 
çox əşyaların daş üzərində  çəkilmiş 
şəklini görmək olardı. Muzeyin 
həyətində daşdan yonulmuş 14 
qəbirüstü at və qoç heykəlləri nüma-
yiş etdirilirdi. Mütəxəssislər Kəlbəcər 
tarix-diyarşünaslıq muzeyini həm də 
geologiya, arxeologiya, incəsənət və 
səs muzeyi adlandırırdılar. O vaxtlar 
Bolqarıstan, Hindistan, Çin, ABŞ, 
Almaniya, İtaliya, Kanada, Avstraliya, 
İran, Finlandiya və digər ölkələrin 
150-dən çox alimi Kəlbəcər muzeyi-
nin eksponatları ilə tanış olub, orada 
araşdırmalar aparmışdılar.

 İşğal nəticəsində Kəlbəcərin 60 
min nəfər əhalisi respublikanın 56 ra-
yonunun 770 yaşayış məntəqəsində 
müvəqqəti məskunlaşmağa məcbur 
olub. Amma artıq o çətin günlər 

arxada qalıb. Dağlıq Qarabağın və 
ətrafındakı rayonların işğaldan azad 
olunması istiqamətində mütəmadi 
addımlar atılır. Azərbaycan dövləti 
torpaqlarımızın işğaldan azad olun-
ması istiqamətində qətiyyətli ad-
dımlar atır. Bununla yanaşı, bu gün 
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması, onların 
yaşayış səviyyəsinin normallaşdırıl-
ması istiqamətində də məqsədyönlü 
fəaliyyət nümayiş olunur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin ardıcıl apardığı davamlı 
sosial siyasət nəticəsində  çadır 
şəhərcikləri artıq ləğv olunub, yeni 
qəsəbələr salınıb. Bu isə bir daha 
güclü, iqtisadi cəhətdən möhkəm da-
yaqlara malik Azərbaycan dövlətinin 
bütün problemlərin öhdəsindən 
gəlmək iqtidarında olduğunu göstərir. 
İşğal olunmuş digər rayonlarımızın 
sakinləri kimi,   kəlbəcərlilər də   öz 
ata-baba yurd-yuvalarına qayıdacaq-
ları günü səbirsizliklə  gözləyirlər. 

Onları məmnun edən başqa bir 
fakt isə odur ki, Azərbaycan Ordusu-
nun Ermənistan ordusuna diz çökdür-
düyü, erməni silahlı qüvvələri haqqın-
da uydurulmuş mif və əfsanələri puç 
etdiyi 2016-cı ilin Aprel döyüşləri də 
məhz ayın 2-də – Kəlbəcərin işğalı-
nın ildönümü  günü başlanmışdı. 

Hazırladı: 
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Kəlbəcərin işğalından 26 il ötür 

Erməni vandalizminin 
daha bir səhifəsi

Adətən deyirlər ki, pis və ya yaxşı qonşunu  insana Tanrı 
bəxş edir. Ancaq bizim bədnam  qonşularımız olan 

ermənilər millətimiz üçün qətiyyən tale qisməti deyil. Onları 
bu bölgəyə gətirən qüvvələr sırf siyasi məqsəd güdmüşlər. 
Geridə qalan iki əsrlik təcrübə də sübut edir ki, bədxahlarımız 
öz məqsədlərinə çatmaq üçün mümkün olan və olmayan bütün 
addımları atırlar. Bunu bir neçə arqumentlə sübut etməyə 
çalışacağıq.

KİVDF-nin Müşahidə Şurası  
25 ictimai-siyasi qəzetə maliyyə yardımı ayırıb

 � Aprelin 1-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
(KİVDF) Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. KİVDF-dən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Fondun Müşahidə Şurasının sədri Həsən Həsənov iclası açaraq 
gündəlikdəki məsələ barədə məlumat verib.

Bildirilib ki, gündəliyə daxil olan ilk 
məsələ Fondun 2019-cu ilin II rübü üzrə 
KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
elan etdiyi müsabiqəyə təqdim olunmuş 
sənədlərin müzakirəsi və təsdiqidir. Məsələ 
ilə bağlı məlumat verən icraçı direktor Vüqar 
Səfərli deyib ki, 2019-cu ilin ikinci rübü üzrə 
KİV layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı 
elan edilmiş müsabiqə fevralın 1-dən martın 
28-dək davam edib. "Azərbaycan Respub-
likasında kütləvi informasiya vasitələrinin 
inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası"na 
əsasən 19 istiqamət üzrə keçirilmiş maliyyə 
yardımı müsabiqəsinə 25 qəzetdən sənəd 
təqdim edilib. 

Qeyd edilib ki, 2019-cu ilin ilk rübündə 
maliyyə yardımı ayrılmış əksər qəzetlərin 
fevral-mart aylarında tiraj və yayımla 
bağlı Fonda təqdim etdikləri hesabatlar 
onların ikinci rüb üçün elan edilmiş yeni 
maliyyələşmə şərtlərinə hazır olmadıqları-
nı göstərib. Fond bu səbəbdən də güzəştli 
və humanist yanaşma nümayiş etdirərək 
fevral-mart aylarında tiraj və yayımla bağlı 
təqdim olunmuş sənədlər əsasında ictimai-
siyasi qəzetlərin 3 kateqoriyaya (gündəlik, 
günaşırı və həftəlik) bölünməsini və 
maliyyələşdirilməsini təklif edir. 

İcraçı direktor bildirib ki, birinci kateqo-
riyaya son 3 ildə müntəzəm nəşr olunan, 
tirajı 3000 nüsxədən, satış və abunəsinin 
cəmi 2000 nüsxədən, müsabiqə elan edilən 
gündən səhifələrinin sayı 16-dan (A3, B2 
formatda) az olmayan gündəlik (həftədə 5 
dəfədən az olmayaraq çap olunan) ictimai-
siyasi qəzetlərin daxil edilməsi, onlara  aylıq 
20000 manat maliyyə yardımının ayrılması 
təklif olunur. 

İkinci kateqoriyaya son 3 ildə müntəzəm 
nəşr olunan, tirajı 2500 nüsxədən, satış və 
abunəsinin cəmi 1500 nüsxədən, müsabiqə 
elan edilən gündən səhifələrinin sayı 16-

dan (A3, B2 formatda) az olmayan, günaşırı 
(həftədə 3 dəfədən az olmayaraq çap olunan) 
ictimai-siyasi qəzetlərin daxil edilməsi, onlara 
aylıq 10000 min manat maliyyə vəsaitinin 
ayrılması məqsədəuyğun sayılır. 

Üçüncü kateqoriyaya isə son 3 ildə 
müntəzəm nəşr olunan, tirajı 2500 nüsxədən, 
satış və abunəsinin cəmi 1500 nüsxədən, 
müsabiqə elan edilən gündən səhifələrinin 
sayı 24-dən (A3, B2 formatda) az olmayan 
həftəlik ictimai-siyasi qəzetlərin daxil edilməsi 
və onlara aylıq 5000 manat maliyyə vəsaitinin 
ayrılması təklif olunur. 

Vüqar Səfərli vurğulayıb ki, yeni şərtlərə 
əsasən qəzetlərə ayrılacaq maliyyə yardımı-
nın əsaslı şəkildə artırılması nəzərdə tutulur. 
O, həmçinin bildirib ki, 2019-cu ilin II rübündə 
yeni şərtlərə cavab verməyən qəzetlərin 
maliyyələşdirilməsinin dayandırılması 
nəzərdə tutulur.  

Sonra Müşahidə Şurasının üzvləri yayım 
və tirajla bağlı təqdim edilmiş sənədlər 
əsasında geniş müzakirələr aparıblar. 
Müzakirələr nəticəsində ictimai-siyasi 
qəzetlərin təklif olunan 3 kateqoriya üzrə 
bölgüsü həyata keçirilib. 

Müşahidə Şurasının üzvləri bu qərarı 
qəzetlərin mənafeyinə tamamilə cavab 
verən güzəştli, humanist və optimal ya-
naşma kimi dəyərləndiriblər. Şuranın sədri 
Həsən Həsənov, sədr müavini İlqar Hü-
seynov, üzvlərdən Bəhruz Quliyev, İntiqam 
Hümbətov, Əvəz Rüstəmov və Rasim 
Həsənov çıxış edərək vurğulayıblar ki, yeni 
təkliflər əsasında ayrılan maliyyə vəsaitinin 
məbləğinin əsaslı şəkildə artımı qəzetlərdə 
çalışan çoxsaylı jurnalistlərin də mənafeyinə 
cavab verən məqsədəmüvafiq addımdır. 

Müzakirələrin sonunda 2019-cu ilin II 
rübündə 25 gündəlik, günaşırı və həftəlik 
ictimai-siyasi qəzetin maliyyələşdirilməsi ilə 
bağlı qərar qəbul edilib. 

Barselonada azərbaycanlılar erməni 
təxribatına qarşı etiraz aksiyası keçiriblər

 � İspaniyada yaşayan soydaşlarımız 
Barselona şəhərində bir qrup erməni təşkilatı 
tərəfindən təşkil olunmuş “Artsax müharibəsinin 
qəhrəmanları” adlı təxribat xarakterli konsertin 
keçirildiyi binanın qarşısında etiraz aksiyası 
keçiriblər. 

Etiraz aksiyasında iştirak 
etmək üçün İspaniyanın 
müxtəlif regionlarından, o 
cümlədən Barselona, Madrid, 
Valensiya, San-Sebastian 
şəhərlərindən, habelə Fransa-
dan gəlmiş həmvətənlərimiz 
Azərbaycan bayraqlarını,“31 

mart - Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü”, “Qa-
rabağ Azərbaycanın 
döyünən ürəyidir”, “Qarabağ 
Azərbaycana məxsusdur” 
şüarlarını nümayiş etdirərək 
Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətini, ermənilərin növbəti 

təxribat əməlini üzə çıxara-
raq həmin əməlləri şiddətlə 
qınayıblar.

Bundan hiddətlənən 
bəzi “konsert iştirakçıları”nın 
asayişi qoruyan polis 
əməkdaşlarına soydaşları-
mızın etiraz aksiyasından 
şikayət etmələrinə, hətta 
qondarma “Dağlıq Qarabağ 
respublikası”nın bayrağı-
nı göstərməyə belə cəhd 
etmələrinə baxmayaraq, heç 
bir halda istədiklərinə nail ola 
bilməyiblər.

Aksiyaya toplaşan 
həmvətənlərimiz harada 
olmalarından asılı olmaya-
raq erməni təxribatına qarşı 
çıxmağa hazır olduqlarını, 
ölkəmizin milli mənafelərinin 
qorunması baxımından bu cür 
təxribat əməllərinin qarşısının 
alınmasında hər zaman birlik 
nümayiş etdirərək səfərbər 
olacaqlarını qeyd ediblər.

Nigar CƏFƏRLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Madrid

Ermənistan silahlı qüvvələri  
atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir 
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Ermənistan Respub-
likası Noyemberyan rayonunun Dovex, Şa-
varşavan kəndlərində və adsız yüksəkliklərdə, 
İcevan rayonunun Berkaber kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Qazax 
rayonunun Kəmərli, Qaymaqlı, Fərəhli, Aşa-
ğı Əskipara, Qızılhacılı, Cəfərli kəndlərində, 
Krasnoselsk rayonu ərazisindəki adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy 
rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

İşğal altında olan Ağdam rayonunun Şıxlar, 
Mərzili, Füzuli rayonunun Qorqan kəndləri ya-
xınlığında, həmçinin Goranboy, Tərtər, Ağdam, 
Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordu-
muzun mövqeləri atəşə tutulub. 

Gürcüstan səfiri: 

Azərbaycan universitetləri arasın-
da ilk səfərini UNEC-ə etdiyini bildirən 
səfir, Gürcüstan ali təhsil müəssisələri 
ilə əməkdaşlıq perspektivlərindən 
danışıb. Diplomat UNEC-in bu 
istiqamətdə böyük potensialı olduğu-
nu diqqətə çatdırıb.

Rektor Ədalət Muradov səfirə 
Cənubi Qafqazın ən böyük iqtisadyö-
nümlü universiteti olan UNEC-də iq-
tisadyönümlü ixtisaslarla yanaşı, tex-
niki və texnoloji ixtisasların da tədris 

olunduğu barədə məlumat verən 
rektor,  universitetin İngiltərə, Fransa, 
İsveçrə və Litvanın qabaqcıl ali təhsil 
müəssisələri ilə bakalavr və magistr 
pilləsi üzrə ikili diplom proqramla-
rından bəhs edib. UNEC-in Türkiyə 
və Rusiyanın ali təhsil müəssisələri 
ilə geniş əməkdaşlıq etdiyini bidirən 
Ə.Muradov, bu istiqamətdə Gürcüs-
tanla əlaqələrin inkişaf etdirilməsində 
maraqlı olduğunu vurğulayıb. 

Rektor UNEC-in Zaqatala filialın-

dan da söz açıb. Filialın Gürcüstana 
yaxın ərazidə fəaliyyət göstərdiyinə 
toxunan rektor, Zaqatala filialında 
gürcü dilində də tədrisin mümkünlü-
yünü də qeyd edib. UNEC-in Ru-
siya ərazisində lisenziya əsasında 
filialının fəaliyyət göstərdiyini deyən 
Ə.Muradov, Gürcüstan Respublika-
sında da filialın açılmasında maraqlı 
olduğunu vurğulayıb. 

Görüşdə UNEC ilə Gürcüsta-
nın ali təhsil müəssisələri arasında 

tələbə-müəllim mübadiləsi, birgə 
tədqiqatların aparılması, dərslik və 
kitabların çap etdirilməsi, konfrans və 
seminarların keçirilməsi istiqamətində 
müzakirələr aparılıb. Gürcüstan-
da təhsil alan tələbələrin UNEC-in 
ikili diplom proqramlarına qoşulmaq 
imkanları, universitetin Quba Tədris, 
İdman və İstirahət Kompleksində yay 
və qış məktəblərinin təşkili ətrafında 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Elnarə ÖMƏROVA

Gürcüstan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Zurab Pataradze Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetində (UNEC) olub. UNEC-in rektoru, 

professor Ədalət Muradovla görüşən diplomat dost və qonşu 
ölkələr olan Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlərin 
yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini diqqətə çatdıraraq, hər iki ölkə 
arasında reallaşdırılan irimiqyaslı layihələrdən söz açıb.

UNEC-in əməkdaşlıq  
istiqamətində böyük potensialı var
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AKTİVLƏR
 Hesabat 
dövrünün 
əvvəlinə 

 Hesabat 
dövrünün 
sonuna 

I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar  11 522,84  12 288,75 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması   
Daşınmaz əmlaka investisiyalar   
Qeyri-maddi aktivlər  173 620,61  153 570,61 
Təxirə salınmış vergi aktivləri  68 400,15  245 549,34 
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:   
 dövlət qiymətli kağızları   

 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   

 sair maliyyə aktivləri   
İştirak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar  119,83  119,83 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar

  

Sair aktivlər  400 000,00  400 000,00 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  653 663,43  811 528,53 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Ehtiyatlar   
Debitor borcları:  4 870 992,05  2 374 032,09 
 birbaşa sığorta üzrə  456 517,26  1 201 819,49 
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:  545,39  42 980,19 
 - təkrarsığortaçı üzrə  545,39  42 980,19 
 - təkrarsığortalı üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə  841 996,35  671 738,80 
 iddia tələbləri üzrə  61 009,37  178 527,43 
 işçi heyəti üzrə   
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar  3 510 923,68  278 966,18 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri:  15 861 580,18 13 838 355,74 
 kassa   
 hesablaşma hesabı  20 409,86  152 538,60 
 valyuta hesabı  307 356,62  362 917,14 

 depozit hesablar 
 15 533 813,70  13 322 900,00 

 sair pul vəsaitləri   

Qısamüddətli maliyyə aktivləri:   

 dövlət qiymətli kağızları   
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri   

Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı:  893 548,99  1 679 098,07 

həyat sığortası sahəsi üzrə   
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə  893 548,99  1 679 098,07 

Sair qısamüddətli aktivlər:  5 345,76  23 747,99 
 gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri  5 345,76  22 036,34 
 verilmiş avanslar -  - 

 təhtəl hesablar   1 711,65 
Sair aktivlər  2 705,60  2 705,60 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  21 634 172,58 17 917 939,49 

CƏMİ AKTİVLƏR 22 287 836,01 18 729 468,02 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
 Hesabat 
dövrünün 
əvvəlinə 

 Hesabat 
dövrünün 
sonuna 

I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  11 000 000,00  11 000 000,00 
Emissiya gəliri   

Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları:   
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat   
 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)  5 693 911,01  521 984,47 
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər)  141 491,49 - 2 171 926,54 

 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər   
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)  5 552 419,52  5 693 911,01 
 Elan edilmiş dividendlər  - 3 000 000,00 

Cəmi kapital  16 693 911,01  11 521 984,47 
II. UZUNMÜDDƏTLİ 

ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları:  4 143 790,80  4 793 832,16 
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :   
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  4 143 790,80  4 793 832,16 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  231 450,64  248 331,70 
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları:   
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər:  298 291,14  1 078 032,66 
 təkrarsığortaçı üzrə  298 291,14  1 078 032,66 
 təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  4 673 532,58  6 120 196,52 
III. QISAMÜDDƏTLİ 

ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər   
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları:  920 097,82  982 987,88 
 əməyin ödənilməsi üzrə   - 
 büdcə üzrə  1 180,08  78 993,71 

 sosial sığorta və təminat üzrə   25,51 

 digər məcburi ödənişlər üzrə  9 745,24  8 995,33 
 asılı təşkilatlar üzrə  93 201,92  93 201,92 
 sair kreditorlar  815 970,58  801 771,41 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:   104 004,55 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   104 004,55 
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar   

Sair öhdəliklər  294,60  294,60 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  920 392,42  1 087 287,03 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  5 593 925,00  7 207 483,55 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  22 287 836,01 18 729 468,02 

 MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT (rüblük və illik)

 ilin əvvəlindən artan yekunla

Gəlirlər Məbləğ

Əsas əməliyyat gəliri:  8 755 686,88 

 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  8 131 303,63 

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  

 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  265 097,43 

 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon 
 muzdlar  359 285,82 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya 
mənfi)  135 507,72 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  277 194,76 

Subroqasiya gəlirləri  163 205,62 

Sair gəlirlər  160 208,06 

CƏMİ GƏLİRLƏR  9 491 803,04 
Xərclər Məbləğ

Əsas əməliyyat xərcləri:  6 385 942,39 

 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə  2 862 543,12 

 qaytarılan sığorta haqları üzrə  112 148,99 

 tənzimləmə xərcləri  16 422,76 

 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə  3 377 946,46 

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə  16 881,06 

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  

İşlərin aparılması xərcləri  1 869 070,36 

Sair xərclər  3 408 716,83
CƏMİ XƏRCLƏR 11 663 729,58 

Maliyyə mənfəəti (zərəri)  -2 171 926.54

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  -2 171 926.54

Mənfəət vergisi  

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  -2 171 926.54

 BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki 
ödənilmişdir

Mənfəətdən vergi  0  60 000,00 

Əlavə dəyər vergisi  110,30  110,30 

Gəlir vergisi  99 830,85  99 830,85 

Əmlak vergisi   

Torpaq vergisi   

ISB-5%  84 535,99  84 448,48 

Ödəmə mənbəyində vergi 
(4%)  81 384,88  81 384,88 

Sair vergilər  927,16  927,16 

Sosial sığorta və təminat  191 137,11  191 096,44 

Məcburi ödənişlər (0,4%)  29 446,95  30 030,48 

İqtisadi sanksiyalar   

“AZƏRBAYCAN SƏNAYE SIĞORTA” ASC-nin 
TƏSİSÇİLƏRİNƏ!

 AUDİTOR HESABATI
 Rəy
 Biz “Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar 

Cəmiyyətinin (bundan sonra cəmiyyət) 2018-ci il dekabrın 
31- nə maliyyə vəziyyətinə dair hesabatından, məcmu gəlirlərə 
dair hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və 
göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti 
hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin 
qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdən 
ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

 Bizcə , əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 
2018-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə 
nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul 
vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları 
Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
ədalətli şəkildə əks etdirir.

 Rəy üçün əsaslar
Biz auditi beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun 

aparmışam. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz 
əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün 
auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir.Biz Azərbaycan 
Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik 
normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyilik və biz 
digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişik. 
Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün 
yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və cəmiyyətin 
idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti 

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə 
Hesabatları Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və 
düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və 
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə 
hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət 
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

 Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti 
ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud 
bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, 
rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin 
qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə 
aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına 
və mühasibat uçotunda fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə 
edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

 İdarəetməyə məsul şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını 
təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun 
məsuliyyəti

 Bizim məqsədimiz maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, 
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin 
olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimizin də 
daxil olduğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik 
əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış 
auditin əhəmiyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə 
zəmanət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin 
belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi 
qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli 
hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
tərəfindən verilmiş 

24 avqust 2017-ci il tarixli SA/281 nömrəli icazə 
(lisenziya) 

Bakı, Azərbaycan Respublikası, F. X. Xoyski prospekti 
98a.

11 mart 2019-cu il
E-mail: iqtisadci.audit@gmail. com
Telefon: (050) 593-26-72.
 “İqtisadçı Audit”MMC (İCAZƏ-AT/097 19.02.2019-cu il)
Direktoru Auditor: Abbasov Çingiz Abbas oğlu

GƏNCƏ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ 
2019-cu ildə sair xərclər maddəsi üzrə (282100 sair xərclər maddəsi) Gəncə şəhər məktəbəqədərtəhsil 

müəssisələrində istilik sistemlərinin quraşdırılması işlərinin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. Gəncə şəhər 

məktəbəqədərtəhsil müəssisələrində istilik 
sistemlərinin quraşdırılması işlərinin 
satınalınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış, ikiqat zərfdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilələrin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübə və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları yüksək kadr potensialına, 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
istəyən iddiaçılar əlaqələndirici şəxsə 
müraciət edə bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs – Məlahət Salaho-
va, telefon – (022) 256-10-39.

Ünvan – Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev 
adına meydan, inzibati bina.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-
nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
ödədikdən sonra yuxarıdakı ünvandan ala 
bilərlər. 

İştirak haqqı 250 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı 

hesaba ödəməlidirlər:
Təşkilat – Gəncə Şəhər İcra 

Hakimiyyəti
H/h – AZ24C-

TRE00000000000002510631
VÖEN – 2300571241
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır.İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

–tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

–tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

–tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

–tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

–Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

–iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

–iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

–iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

–iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

–digər sənədlər:
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 

nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 6 
may 2019-cu il saat 15.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 15 may 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Gəncə şəhəri, Heydər 
Əliyev adına meydan, inzibati binada 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 16 may 2019-
cu il saat 11.00-da Gəncə şəhəri, Heydər 
Əliyev adına meydan, inzibati binada 
açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN  
TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

Aşağıdakı kafedralar üzrə professor-müəllim vəzifələrinə müsabiqə elan edir

İDMAN MENECMENTİ VƏ KOMMUNİKA-
SİYA KAFEDRASI

iqtisadiyyat fənni üzrə müəllim – 1 yer
KÜTLƏVİ-SAĞLAMLIQ İDMAN NÖVLƏRİ 

KAFEDRASI
atletika ixtisası üzrə müəllim – 1 yer
İDMANIN TƏKMÜBARİZLİK NÖVLƏRİ 

KAFEDRASI
Yunan-Roma güləşi ixtisası üzrə  

dosent – 1 yer
cüdo ixtisası üzrə müəllim – 1 yer 

SOSİAL ELMLƏR KAFEDRASI
pedaqogika fənni üzrə müəllim – 1 yer
ingilis dili fənni üzrə baş müəllim – 1 yer
ingilis dili fənni üzrə müəllim – 1 yer 
Sənədlər müsabiqə elan olunduğu gündən 

bir ay ərzində təqdim edilə bilər. Sənədləri 
ADBTİA-nın rektorluğunun adına aşağıdakı 
ünvana təqdim etmək lazımdır: Bakı şəhəri, 
F.X.Xoyski prospekti 98, məlumat telefonu- 
012-564-33-75.

REKTORLUQ

“Gəncə Şərab-2 ” ASC səhmdarlarının nəzərinə! 
“Gəncə Şərab-2 “ ASC səhmdarlarının nəzərinə 

çatdırılır ki, Azərbaycan Respublikası Mülki 
Məcəlləsinin tələblərinə əsasən səhmdarların illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il üzrə fəaliyyəti 

haqqında hesabat.
2. Səhmdar cəmiyyətin illik maliyyə hesabat-

larının, mühasibat balansının, mənfəət və zərər 
hesabatlarının təsdiq edilməsi.

3. Mənfəətin böluşdürülməsi, dividendin elan 
olunması və ödənilmə müddəti haqqında.

Səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyi 
üzrə materiallarla müəssisənin mühasibatlığında 
tanış olmaq mümkündür.

Yığıncaq 11 aprel 2019-cu il saat 15.00-da 
Gəncə şəhəri, Kənar küçəsi 3 nömrəli ünvanda 
“Gəncə Şərab -2”  ASC-nin inzibatı binasında 
keçiriləcəkdir.

Əlaqə telefonu-(022) 255-07-01.

“Samux Şərab-2” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

27 may 2019-cu il saat 10.00-da “Samux Şərab-2” ASC 
səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2018-ci ilin illik hesabatının və maliyyə balansının təsdiqi.
2. Digər məsələlər.
Ünvan- Samux şəhəri, “Samux Şərab-2” ASC-nin inzibati 

binası. 
Əlaqə telefonu - (0265) 5-15-90.

İdarə heyəti

“AZƏRBAYCAN TELEVİZİYA VƏ RADİO VERİLİŞLƏRİ” QSC
kondisionerlərin və qazanxananın servis xidmətinin satınalınması məqsədilə

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif 

olunur ki, öz təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün kotirovka 
sorğusunun iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Koti-
rovka sorğusunda iştirak etmək istəyənlər 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, M.Hüseyn 

küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs-Pərvin 
Məmmədovdan, telefon- 537-02-68) ünvan-
dan ala bilərlər.İddiaçılar kotirovka sorğu-
sunda iştirak etmək üçün sənədləri 10 aprel 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-

lacaqdır. İddiaçıların təklifləri 11 aprel 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 
1 nömrəli ünvanda xüsusi ayrılmış otaqda 
açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının He-

sablama Palatası tərəfindən dəftərxana 
mallarının satınalınması ilə bağlı 28 
mart 2019-cu il tarixdə kotirovka sor-
ğusu üsulu ilə keçirilmiş müsabiqədə 
“ADEN Kırtasiye” MMC 11 105.17 (on 
bir min bir yüz beş manat 17 qəpik) 
qiymət təklifi ilə qalib gəlmişdir. 

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC-nin 2018-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı
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BAŞ REDAKTOR

HƏSƏN 
HƏSƏNOV

T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompyuter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.

Şəhadətnamə 022273 

Çapa imzalanmışdır 00:00

İNDEKS

TİRAJ

SİFARİŞ

QİYMƏTİ

0282
7426

1073

40 qəpik

Slovakiya 

İlk qadın prezident 
Slovakiya-

da prezident 
seçkilərinin 
ikinci turun-
da səslərin 58 
faizini qazanan 
Zuzana Kaputo-
va ölkənin ilk 
qadın prezidenti 
seçilib. Slovaki-
ya Partiyasının 

namizədi Kaputova iqtidardakı Sosial Demokrat 
Partiyasının namizədi Maroş Sefçoviçlə mübarizə 
aparıb. Səslərin 95 faizinin sayıldığı rəsmən elan 
olunub. Kaputova 58 faiz, rəqibi Maroş Sefçoviç isə 
41 faiz səs toplayıb.

Xəbəri TASS verib.

ABŞ

Ən faydalı qida vasitəsi
ABŞ-ın “He-

alth” jurnalı or-
qanizmin ən çox 
ehtiyac duyduğu 
qidaların siyahı-
sını hazırlayıb. 
Tədqiqatçılar 
min növ xam 
ərzaq üzərində 
araşdırma apa-
rıblar. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, bal-
qabaq toxumu orqanizmin sağlamlığı üçün dünyada 
ən faydalı məhsuldur. Maraqlıdır ki, siyahıda ət və 
süd məhsullarının adları yoxdur.

Xəbəri “MedEkspress” verib.

Yaponiya 

“Subaru”da nasazlıq aşkarlanıb
“Subaru” 

şirkəti Çin 
bazarında sat-
dığı 132 min 
954 avtomobili 
texniki nasazlığa 
görə geri çağırır. 
Aprelin sonunda 
başlanacaq geri 
çağırma prosesi 

“Forester”, “Subaru XV” və “Impreza” modellərinə 
şamil edilir. Qeyd edilir ki, avtomobillərdə yaranmış 
texniki nasazlıq şirkət tərəfindən ödənişsiz olaraq 
aradan qaldırılacaq.

Xəbəri “Auto.tut.by” verib.

Norveç

Ən böyük sualtı restoran
Norveçin 

cənubundakı 
Linnesnes yaşa-
yış məntəqəsində 
dünyanın ən böyük 
sualtı restoranı 
açılıb. Tədricən su 
altına enən tuneli 
xatırladan restora-
na “Under” adı verilib. Qeyd edək ki, “Under” Nor-
veç dilində “su altında möcüzə” deməkdir. Restoran 
bir dəfəyə 40 müştəriyə xidmət etmək imkanına 
malikdir.

Məlumatı “Euronews” yayıb.

İspaniya 

“Barselona” Mata ilə maraqlanır
“Barselona” 

klubu “Mançester 
Yunayted”in futbolçu-
su Xuan Matanı trans-
fer etmək istəyir. İspa-
niya təmsilçisinin artıq 
futbolçunun agenti ilə 
danışıqlara başladığı 
bildirilir. Qeyd edilir 

ki, bu mövsüm 29 oyuna 5 qol vuran Mata “Man-
çester Yunayted”in yeni müqavilə təklifini rədd 
edib. Əgər razılıq əldə edilərsə, futbolçu yay transfer 
dönəmində “Barselona”ya keçəcək.

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Aprelin 2-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək. 
Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, 
arabir güclənəcək. Gecə 5-7, gündüz 
9-13, Bakıda gecə 5-7, gündüz 10-12 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 
mm civə sütunundan 759 mm civə 
sütununa yüksələcək , nisbi rütubət 70-
80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı 
gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, dağlıq 
ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, gündüz  

12-17 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağış, 
bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənilir. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən səhər və axşam yağış yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, 
gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, 
Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, 
Qusar rayonlarında arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı 

yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 0-4, gündüz 7-12 dərəcə 
isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, 
gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında bəzi 
yerlərdə arabir yağış yağacağı, gündüz 
fasilə olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək. Gecə 2-6, gündüz 12-17 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. 
Dağlarda duman olacaq. Şərq küləyi 
əsəcək. Gecə 5-7, gündüz 10-15, 
dağlarda gecə 0-3, gündüz 4-8 dərəcə 
isti olacaq. 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəhbərliyi və kollektivi 

Yaqut Həsənovaya atası

AĞABƏY HƏSƏNOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
2019-cu ildə rayonda haqqı ödənilən ictimai 
işlərə cəlb edilmiş işçilər üçün inventarların, 

xüsusi geyimlərin və avadanlıqların satınalınması 
məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir

Lot-1. İnventarların və xüsusi geyimlərin 
satınalınması. 

Lot-2. Avadanlıqların satınalınması. 
Kotirovka təklifləri 4 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 

kimi qəbul ediləcəkdir.
Təklif zərfləri 5 aprel 2019-cu il saat 12.00-da 

açılacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs-Mübariz Məmməd oğlu 

Məmmədov, telefon-050-264-62-48.
Ünvan- Tovuz şəhəri, İstiqlal küçəsi 3.

R.T.ƏRDOĞAN: Bizim üçün siyasət 
xalqa xidmət etmək imkanıdır 

Yeri gəlmişkən, 
R.T.Ərdoğan bələdiyyə 
seçkilərinin ilkin 
nəticələrinin elan 
edilməsindən sonra Anka-
rada ənənəvi nitqlə çıxış 
edib. Dövlət başçısı qeyd 
edib ki, Türkiyə xalqının 
dəstəyi onun başçılıq etdi-
yi Ədalət və İnkişaf Par-
tiyasına ölkədə keçirilən 
seçkilərdə 15-ci dəfə qalib 
gəlməyə imkan verib.

Prezident AKP-yə və 
Xalq Alyansına göstərilmiş 
dəstəyə görə xalqa 
təşəkkür edib. Qeyd edək 
ki, Xalq Alyansına AKP 
ilə birlikdə Dövlət Baxça-

lının başçılıq etdiyi Milli 
Hərəkat Partiyası da da-
xildir. “Bizim üçün siyasət 
xalqa xidmət etmək imka-
nıdır, ona qarşı durmaq, 
yaxud ona nifrət etmək 
üçün səbəb deyil”, - deyə 
R.T.Ərdoğan Ankaradakı 
sözügedən çıxışında qeyd 
edib. Bildirib ki, bundan 
sonra da iqtidar həmin 
prinsipə əsaslanaraq 
fəaliyyət göstərəcək.

Seçkilərin nəticələrinə 
görə, Xalq Alyansından 
olan namizədlər 778 
bələdiyyə orqanında, 
həmçinin 16 böyük 

şəhərdə qalib gəliblər. Yeri 
gəlmişkən, Ədalət və İnki-
şaf Partiyasının İstanbul 
Böyükşəhər Bələdiyyə 
sədrliyinə namizədi Binəli 
Yıldırım seçkilərdə udu-
zub. Paytaxt Ankara və 
İzmirdə də müxalifətin 
namizədləri uğur qazanıb-
lar. 

Xatırladaq ki, qarşıda-
kı 4 il ərzində Türkiyədə 
hər hansı bir seçkinin 
keçirilməsi nəzərdə tutul-
mayıb. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Türkiyədə bu il martın 31-də 
yerli idarəetmə orqanlarına 
növbəti seçkilər keçirilib. 

Azad, sərbəst şəraitdə keçən 
səsvermənin nəticələrinə görə, 
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
lideri olduğu Ədalət və İnkişaf 
Partiyası inamlı qələbə qazanıb. Bu 
barədə “Anadolu” agentliyi məlumat 
yayıb. 

“Mən düşünürəm ki, 
biz ikinci dəfə səsverməyə 
hazırlaşmalıyıq. Hesab 
edirəm ki, bizdə səsvermə 
kimi səslərin sayılması da 
yaxşı keçəcək”, – deyə MSK 
sədrinin müavini Yevgeni 
Radçenko dünən keçirdiyi 
brifinqdə bildirib. 

Qeyd edək ki, Ukrayna 
prezidenti postuna 
namizədlər Vladimir 
Zelenski və hazırkı dövlət 
başçısı Petro Poroşenko 
MSK-da protokolların 
80,20 faizinin 
hesablanmasından sonra 

müvafiq olaraq 30,40 və 
16,03 faiz səs toplayıblar. 
MSK-nın saytında 
yerləşdirilmiş məlumata 
görə, “Batkivşina” lideri 
Yuliya Timoşenkoya 
seçicilərin 13,24 faizi, 
“Həyat uğrunda – 
müxalifət platforması”nın 
namizədi Yuri Boykoya isə 
11,55 faizi səs verib. 

Komissiyadan verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
birinci turun səsverməsi 
günü olduğu kimi, səslərin 
hesablanması gecəsi də 
nöqsansız ötüşüb. “Təkcə 

səsvermə günü deyil, 
səsvermədən sonra seçki 
məntəqələrində səslərin 
hesablandığı gecə ərzində 
də sistemli nöqsanlar 
olmayıb”, – deyə Ukrayna 
MSK sədri Tatyana 
Slipaçuk bəyan edib. 

Sədrin sözlərinə görə, 
müşahidəçilərin, eləcə də 
namizədlərin səlahiyyətli 
nümayəndələrinin 
əksəriyyəti ilkin nəticələrə 
sakit baxmağa imkan 
verir. “Sistemlər işləyir, 
kibertəhlükəsizliyə 
lazımınca əməl olunur”. 

Xatırladaq ki, martın 
31-də Ukraynada növbəti 
prezident seçkilərinin 
birinci turu keçirilib. İkinci 
turun aprelin 21-də baş 
tutacağı gözlənilir. 

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Ukraynada 
prezident 

seçkilərinin ikinci 
turu keçiriləcək 

Ukrayna Mərkəzi Seçki 
Komissiyasından verilən məlumata 
görə, səslərin 60 faizinin sayılmasından 
sonra məlum olub ki, ölkədə prezident 
seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. 
Məlumatı “İnterfaks” verib. 

Bildirilir ki, yeni qanun iki tip vizanın 
verilməsini nəzərdə tutur. Birinci tip viza müəyyən 
əmək vərdişlərinə malik olan əcnəbilərin 14 
fəaliyyət sahəsi üzrə 5 il ölkədə qalmasına imkan 
yaradacaq. Həmin sahələrə xəstələrə və yaşlılara 
qulluq, tikinti və kənd təsərrüfatı daxildir.

Hökumətin hesablamalarına görə, 2020-ci ilin 
martında başa çatacaq cari maliyyə ilində həmin 
sahələr üzrə 47 min əcnəbinin ölkəyə gəlməsi 
gözlənilir. Qarşıdakı beş ildə onların sayının 345 
minə çatacağı planlaşdırılır.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Yaponiya hökuməti 
immiqrasiya haqqında 
yeni qanun qəbul edib. 

Həmin qanun işçi qüvvəsinin 
kəskin çatışmazlığı ilə qarşılaşan 
“gündoğar” ölkəyə daha çox 
əcnəbinin gəlməsinə şərait 
yaradacaq. Bu barədə “Kiodo” 
agentliyi məlumat yayıb.

İmmiqrasiya  
haqqında yeni qanun 

“Euronews” agentliyinin yaydığı məlumata 
görə, avropalılar Böyük Britaniyaya münasibətdə 
kifayət qədər səbirli davranıblar.

 Bu açıqlama ilə Avropa 
Komissiyasının prezidenti 
Jan Klod Yunker çıxış edib. 
Diplomat Britaniyanın yaxın 
günlərdə Avropa İttifaqın-
dan çıxmaqla bağlı şərtləri 
razılaşdırmasını arzu edib. 

“Biz rəsmi Londo-
nun nəyə “yox” dediyini 
bilirik, amma nəyə “hə” 
deyəcəyini bilmirik”,- deyə 
o qeyd edib. Xatırladaq 
ki, martın 29-da Böyük 

Britaniya Parlamentində 
“Brexit”in şərtləri ilə bağlı 
razılaşma üçüncü dəfə 
səsverməyə çıxarılıb. 
İcmalar Palatası yenə də 
razılaşmanın əleyhinə səs 
verib. Səsvermədən sonra 
Avropa Komissiyası aprelin 
10-da Avropa İttifaqının 
növbədənkənar zirvə görü-
şünü keçirməyi qərara alıb.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

“Avropalılar Böyük Britaniyaya münasibətdə 
kifayət qədər səbirli davranıblar”

Ukrayna polisi 600 kiloqram heroin aşkar edib
 � Ukrayna Milli Polisi Kiyev vilayətində 600 

kiloqram narkotik vasitə olan heroin aşkar edib. 
Ukrayna Milli Polisinin rəhbəri Sergey Knyazev 
bildirib ki, hələ indiyə kimi belə böyük miqdarda 
narkotik vasitə tutulmamışdı. Onun sözlərinə görə, bu 
narkotik vasitənin dəyəri 50 milyon dollardır.

Faktla bağlı şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onların 
ikisi Makedoniya, biri, Türkiyə, digəri isə Moldova 
vətəndaşıdır. 

Hadisə ilə bağlı istintaq aparılır. Sifarişçinin kim olduğu 
araşdırılır.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ABŞ-da reper güllələnib
 � Nipsey Hussle təxəllüslü amerikalı reper 

Ermis Asgedom Kaliforniya ştatının Los-Anceles 
şəhərində güllələnib.

Polisin məlumatına görə, naməlum şəxs reperə məxsus 
mağazaya atəş açıb. Nəticədə üç nəfər, o cümlədən musi-
qiçi yaralanıb. Reper xəstəxanada keçinib. Qatil axtarışa 
verilib.

Məlumata görə, qara dərili gənc kişi olub.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti” 


