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başçısıdır

Prezident İlham Əliyev 
OPEC-in baş katibini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
 martın 16-da Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatının (OPEC) baş katibi 
Məhəmməd Barkindonu qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Məhəmməd 
Barkindoya dəvəti qəbul etdiyinə və 
“OPEC plus” ölkələrinin iclasında 
iştirakına görə minnətdarlığını bildirdi. 
Prezident İlham Əliyev Bakının 
dünyada neftin vətəni olduğunu 
vurğulayaraq, tədbirin paytaxtımızda 
keçirilməsinin rəmzi xarakter 

daşıdığını dedi. Dövlətimizin başçısı 
Azərbaycan tərəfinin bu tədbirin Bakıda 
keçirilməsi ilə bağlı təklifinin şəxsən 
Məhəmməd Barkindo və təşkilatın üzv 
dövlətləri tərəfindən qəbul edilməsini 
yüksək qiymətləndirdi. Prezident 
İlham Əliyev “OPEC plus”un yeni 
bir format olduğunu nəzərə alaraq, 

bu formatda ilk tədbirlərdən birinin 
ölkəmizdə keçirilməsinin əhəmiyyətini 
qeyd etdi və bunu Azərbaycana olan 
dostluq və etimadın göstəricisi kimi 
dəyərləndirdi. Dövlətimizin başçısı 
“OPEC plus” ölkələrinin iclasının uğurla 
keçəcəyinə, bunun da öz növbəsində 
neftin qiymətinin sabitləşdirilməsi işinə 
xidmət edəcəyinə və bu qiymətin neftin 
istehsalçıları, istehlakçıları, şirkətlər 
və ölkələr üçün məqbul olacağına 
əminliyini ifadə etdi. 

OPEC-in baş katibi Məhəmməd 
Barkindo, ilk növbədə, dəvətə görə 
dövlətimizin başçısına minnətdarlığını 
bildirdi. O, hələ 1846-cı ildə dünyada 
ilk dəfə sənaye üsulu ilə neftin Bakıda 
hasil olunduğunu vurğulayaraq, tədbir 
iştirakçılarının Azərbaycana gəlişini bir 
ziyarət kimi dəyərləndirdi. Məhəmməd 
Barkindo qeyd etdi ki, Prezident İlham 
Əliyev “OPEC plus” formatında iclasın 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edən ilk 
dövlət başçısıdır. O, Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən bu təşəbbüsün üç il 
bundan əvvəl Davosda irəli sürüldüyünü 
məmnunluqla xatırladı. Azərbaycan 
Prezidentinin bu təşəbbüsünün 
artıq reallığa çevrildiyini qeyd edən 
Məhəmməd Barkindo bu işdə Prezident 
İlham Əliyevin baxışlarını və liderliyini 
yüksək qiymətləndirdi. O, ümumiyyətlə, 
“OPEC plus” formatında əməkdaşlığın 
başlandığı ilk gündən Azərbaycanın bu 
proseslərdə fəal iştirak etdiyini vurğuladı. 

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını 
bildirən Prezident İlham Əliyev bir neçə 
il bundan əvvəl Davosda “OPEC plus” 
əməkdaşlıq formatı ilə bağlı təşəbbüsünü 
xatırlayaraq, həmin vaxtdan bu günə 
kimi həyata keçirilən əməkdaşlıqdan 
məmnunluğunu ifadə etdi. 

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə OPEC 
arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata 
keçirildiyi qeyd olundu, Cənub Qaz 
Dəhlizinin müvəffəqiyyətlə reallaşmaqda 
olduğu bildirildi. 

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının 
 energetika, sənaye və təbii sərvətlər nazirini qəbul edib

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev martın 16-da Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı-
nın energetika, sənaye və təbii sərvətlər naziri Xalid 
Əbdüləziz Əl Falihi qəbul edib. 

Dövlətimizin başçısı Ba-
kıda “OPEC plus” ölkələrinin 
iclasında iştirak etdiyinə görə 
Xalid Əbdüləziz Əl Falihə 
minnətdarlığını bildirdi. Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycanın 
neftin sənaye üsulu ilə istehsa-
lının vətəni olduğunu vurğu-
layaraq, bu tədbirin Bakıda 
keçirilməsinin xüsusi məna da-
şıdığını qeyd etdi. Dövlətimizin 
başçısı “OPEC plus” formatında 
əməkdaşlığın dünyada neftin 
qiymətinin balanslaşdırılma-
sında mühüm rol oynadığını 
vurğuladı. 

Nazir Xalid Əbdüləziz Əl 
Falih, ilk növbədə, İki Müqəddəs 
Ocağın Xadimi, Səudiyyə 
Ərəbistanının Kralı Salman bin 
Əbdüləziz Al Səudun salam-
larını dövlətimizin başçısına 
çatdırdı. O, Azərbaycanın 
“OPEC plus” formatında 
fəal iştirak etdiyini bildirərək 
ölkəmizdə tədbir iştirakçıları-
na göstərilən qonaqpərvərliyi 
yüksək qiymətləndirdi. Xalid 
Əbdüləziz Əl Falih Prezident 
İlham Əliyevin “OPEC plus” for-
matının yaradılmasında liderlik 
rolunu yüksək dəyərləndirərək 
bu formatda Azərbaycanın çox 
fəal iştirakçı olduğunu qeyd 

etdi. İkitərəfli münasibətlərə 
toxunan Xalid Əbdüləziz Əl 
Falih ölkəsinin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyünün və təcavüz 
nəticəsində pozulmuş suve-
renliyinin bərpası işinə tam 
sadiq olduğunu vurğuladı. O 
qeyd etdi ki, Azərbaycanın 
möhkəmlənməsi, iqtisadi 
inkişafı və iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsi istiqamətində 
gedən işlər Səudiyyə 
Ərəbistanında böyük maraqla 
izlənilir. Xalid Əbdüləziz Əl Fa-
lih bu həftə Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığından Azərbaycana 
gələn nümayəndə heyətlərinin 
Azərbaycan hökumətinin və biz-
nes qurumlarının nümayəndələri 
ilə məhsuldar görüşlər keçirdiyi-
ni vurğuladı. 

Xoş sözlərə görə 
minnətdarlığını bildirən Pre-
zident İlham Əliyev Səudiyyə 
Ərəbistanının Kralı Salman bin 
Əbdüləziz Al Səudun salamla-
rına görə təşəkkürünü bildirdi, 
onun da salamlarını Səudiyyə 
Ərəbistanının Kralına çatdırma-
ğı xahiş etdi. 

 Ölkələrimiz arasın-
da ikitərəfli münasibətlərin 
yüksək səviyyədə olduğunu 
deyən Prezident İlham Əliyev 

Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
həlli ilə bağlı Azərbaycanın 
ədalətli mövqeyinə Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığının göstərdiyi 
davamlı dəstəyi yüksək 
qiymətləndirdi və bunu dostluq 
münasibətlərinin təzahürü kimi 
dəyərləndirdi. İki ölkə ara-
sında siyasi sahədə əlaqələrin 
inkişafından məmnunluğunu 
ifadə edən Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanda və 
Səudiyyə Ərəbistanında hazırda 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi 
üzrə böyük işlərin həyata 

keçirildiyini qeyd etdi və bunun 
iqtisadi əməkdaşlığımızın 
genişləndirilməsi üçün yax-
şı imkanlar yaratdığını dedi. 
Dövlətimizin başçısı Səudiyyə 
Ərəbistanından Azərbaycana 
gələn turistlərin sayının 
artdığını qeyd edərək, bunun 
ölkələrimizin və xalqlarımızın 
bir-birinə daha da yaxınlaşması 
işinə xidmət etdiyini vurğuladı. 
Xoş sözlərə görə minnətdarlığını 
bildirən Prezident İlham Əliyev 
qeyd etdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığından Azərbaycana 
gələn insanlar xalqımızın 

qonaqpərvərliyinin və dostluq 
münasibətinin şahidi olurlar. 

Görüşdə Azərbaycan ilə 
Səudiyyə Ərəbistanı arasında 
ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif 
istiqamətlərdə, o cümlədən ener-
ji sahəsində uğurla inkişaf etdiyi 
bildirildi, Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının “Saudi Aramco” 
şirkətinin Bakıda ofisinin açıl-
ması yüksək qiymətləndirildi, 
əməkdaşlığımızın perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi 
 aparıldı. 

AZƏRTAC

Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin 
əfv olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası  
Prezidentinin Sərəncamı

Məhkum olunmuş bir sıra 
şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, 
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin, 
insan hüquqlarının müdafiəsi 
təşkilatlarının Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinə ünvanlanmış əfv 
haqqında müraciətlərinə baxaraq, 
məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, 

ailə vəziyyətini, cəza çəkdikləri 
müddətdə davranışlarını nəzərə 
alaraq, humanizm prinsiplərinə 
əsaslanaraq, Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 109-cu 
maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alıram:

(ardı 5-6-7-8-ci səhifələrdə)

V.Ə.Hüseynova III dərəcəli  
dövlət miqrasiya xidməti müşaviri  

ali xüsusi rütbəsinin verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası Dövlət Miq-
rasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Əfqan oğlu 
Hüseynova III dərəcəli dövlət  miqrasiya 

xidməti müşaviri ali xüsusi rütbəsi 
 verilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya 
Xidmətinin əməkdaşlarının “Miqrasiya 

orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” 
medalı ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

Miqrasiya orqanlarında qulluqda 
fərqləndiklərinə və səmərəli fəaliyyət 
göstərdiklərinə görə Azərbaycan Res-
publikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 
aşağıdakı əməkdaşları “Miqrasiya 
orqanlarında qulluqda fərqlənməyə görə” 
medalı ilə təltif edilsinlər:

Ağayev İslam Məsum oğlu
Bağırov Babək Sədrəddin oğlu
Ələsgərli Nurlan Azər oğlu

Əliyev Rüfət Tofiq oğlu
Əliyev Zamir Ramiz oğlu
Xıdırov Orxan İsmayıl oğlu
Məmmədov Elçin Etibar oğlu 
Məmmədova Vəfa Yaqub qızı
Mürsəliyev Elmar Mürsəli oğlu
Sadiqov Samir Hüseyn oğlu
Zeynallı Malik Bayramqulu oğlu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 mart 2019-cu il

İrlandiyanın Prezidenti 
zati-aliləri cənab Maykl Higginsə

Hörmətli cənab Prezident!

İrlandiyanın milli bayramı – 
Müqəddəs Patrik Günü münasibətilə Sizi 
və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan 
xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. 

Bu xoş gündə Sizə möhkəm can-
sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost İrlandiya 

xalqına daim əmin-amanlıq və firavanlıq 
arzulayıram. 

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il



Qlobal forum iştirakçılarından 
bəzilərinin tədbirlə bağlı təəssüratlarını 
öyrəndik. Qırğız Respublikasının sabiq 
baş naziri Comart Otorbayev bildirdi:

– Azərbaycanın neçə illərdən bəri 
dünyada sülh və təhlükəsizlik işinə 
verdiyi mühüm töhfələri alqışlayırıq. 
Bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyev 
böyük səylər göstərir. Bunun üçün 
Bakıda müxtəlif beynəlxalq tədbirlər, 
konfranslar keçirilir, dünyanın düşünən 
beyinləri, intellekt sahibləri mövcud 
problemlərin həllinə cəlb edilir. Bu 
gün bizim bu forumda iştirakımız da 
məhz Prezident İlham Əliyevin bu nəcib 
təşəbbüsünün nəticəsidir. Biz bu cür 
tədbirləri Azərbaycanın uğuru kimi 
qiymətləndiririk. Bilirsiniz ki, Azərbaycan 
və Qırğızıstan qardaş ölkələrdir və həmişə 
bir-birinin uğuruna sevinir. 

VII Qlobal Bakı Forumunda 
müzakirəyə çıxarılmış mövzular dünya-
nın hansı guşəsində yaşamasından asılı 
olmayaraq hamını düşündürür və yaran-

mış münaqişələr, bəzi dövlətlərin 
öz qonşularına qarşı ərazi 
 iddiaları və başqa məsələlərin 
həlli bizdən daha çox səylər tələb 
edir. Bəzi ölkələrdə baş verən 
müharibələr, vətəndaş qarşıdur-
maları ciddi problemlərə gətirib 
çıxarır, insanlar həyatlarını 
itirir, yaşadıqları yerləri tərk 
etmək məcburiyyətində qalır-
lar. Bu cür mənfi halların baş 

verməməsi üçün birgə addımlar atmalı-
yıq. Beynəlxalq hüquq normalarına hamı 
tərəfindən hörmət olunmalıdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
forumda bu və digər məsələlərlə bağ-
lı çıxışı çox böyük marağa səbəb oldu. 
Eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafındakı 
vəziyyətin şərhi iştirakçıları bir daha 
inandırdı ki, Azərbaycan münaqişənin 
sülh yolu ilə həllində maraqlıdır, qan 
tökülməsini istəmir. Məncə, münaqişənin 
həlli üçün ən optimal üsul beynəlxalq 
səviyyədə qəbul edilmiş hüquq nor-
ma və prinsiplərinə əməl etmək, BMT 
qətnamələrini yerinə yetirməkdir. Çünki 
dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
çoxdan qəbul edib, rəsmi Bakının Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə 
isə həmişə dəstək ifadə edilir.

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

Şefik Caferoviç: Forumun 
təşkilindən çox razıyam
Bu sözləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında Bosniya və 

Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Şefik Caferoviç 
dedi.

O bildirdi ki, biz dost ölkələrik, aramızda qarşılıqlı xoş 
münasibətlər mövcuddur. Əməkdaşlığımız da yüksək 
səviyyədə inkişaf edir. Azərbaycan bizim ölkədə müxtəlif 
humanitar layihələr həyata keçirir. Mən parlamentin üzvü 
olan zaman həmişə dost Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
dəstəklənməsi və Xocalı soyqırımının layiqli qiymətini alması 
üçün həmişə fəal olmuşam. Hətta parlamentin Xocalı soyqırı-
mının qınanması ilə bağlı sənədin qəbul edilməsində şəxsən 
iştirak etmişəm. Çünki bu faciələr insanlığa qarşı törədilmiş 
cinayətlərdir. Bunu qınamaq bütün insanlığın borcudur. 

Bosniyalı qonaq əlavə edib ki, forumun təşkilindən çox 
razıyam. Hesab edirəm ki, Azərbaycan bu cür forumların 
təşkil olunmasında dünyaya nümunə göstərir. Bu forumlar-
da aparılan müzakirələr inkişaf, tərəqqi, sülh məsələlərinin 
həllində faydalıdır. 

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

R.Əliyev bildirib ki, VII Qlobal Bakı Foru-
munda hazırda fəaliyyətdə olan 5 prezident, 
1 baş nazir, 2 baş nazirin müavini, 42 sabiq 
dövlət başçısı və baş nazir, beynəlxalq 
təşkilatların rəhbərləri, tanınmış ictimai-si-
yasi xadimlər, alimlər, çoxsaylı analitiklər, 
jurnalistlər və gənc liderlərin iştirakı ildən-
ilə foruma marağın artdığına, eləcə də 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 
gücləndiyinə bariz nümunədir.

Deputat vurğulayıb ki, artıq mühüm 
beynəlxalq platformaya çevrilən Qlobal Bakı 
Forumunun əsas mövzusunun “Dünya-
nın yeni xarici siyasəti” müəyyən edilməsi 
təsadüfi deyil: “Prezident İlham Əliyevin foru-
mun açılış mərasimindəki nitqində qeyd etdiyi 
kimi, son forumdan etibarən ölkələr arasında 
münasibətlərdə, dünyada təhlükəsizliklə bağlı 
məsələlərdə çox şey dəyişib. Bu forumun və 
digər beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda 
təşkili göstərir ki, ölkəmiz dünyada yüksək 
nüfuza malikdir, multikulturalizmin dövlət 

siyasəti kimi həyata keçirildiyi, dünyada 
multikulturalizmin mərkəzlərindən biri kimi 
tanınan məkandır və artıq mühüm beynəlxalq 
platformaya çevrilib. Bu isə Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata 
keçirilən hərtərəfli düşünülmüş müdrik 
siyasətin nəticəsidir”.

Qeyd edək ki, VII Qlobal Bakı Forumu 
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə martın 14- 16-da keçirilib. 
Mövzusu “Dünyanın yeni xarici siyasəti” 
olan VII Qlobal Bakı Forumunda dünyanın 
55 ölkəsindən 500-dən artıq nümayəndə, 
o cümlədən bir sıra ölkələrin hazırkı dövlət 
və hökumət başçıları, nüfuzlu siyasi, ictimai 
xadimlər iştirak ediblər.

Forumda dünyanı narahat edən qlobal si-
yasi və iqtisadi problemlər, müasir beynəlxalq 
münasibətlərin müxtəlif aspektləri ilə bağlı 
müzakirələr aparılıb.

– Mən ilk növbədə foruma dəvətə görə 
Azərbaycan Prezidentinə dərin minnətdarlığımı 
bildirmək istəyirəm. Bizim ölkələrimiz arasında siyasi 
əlaqələr yüksək səviyyədədir. Bu gün Azərbaycanla  
Bosniya və Hersoqovina arasında səmimi 
münasibətlər mövcuddur…

Dünyanın yeni xarici siyasəti Bakıda formalaşır. Bunu deputat 
Rauf Əliyev Azərbaycan paytaxtında keçirilən VII Qlobal Bakı 
Forumunu şərh edərkən deyib.

Dünyanın yeni 
xarici siyasəti  

BAKIDA  
formalaşır

Bakının mövqeyi 
daim dəstəklənir

Prezident İlham Əliyev “OPEC plus” formatında iclasın 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edən ilk dövlət başçısıdır

Novruz bayramı ərəfəsində növbəti humanist addım

Dünən Azərbaycan paytax-
tında “Dünyanın yeni xarici 
siyasəti” mövzusunda VII 
Qlobal Bakı Forumu öz işini 
başa çatdırıb. Üç gün davam 
edən mötəbər beynəlxalq 

tədbirə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 500-
dən artıq nümayəndə, o cümlədən, dövlət 
və hökumət başçıları, Nizami Gəncəvi 
Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq 
dövlət və hökumət başçıları, beynəlxalq 
təşkilatların rəhbərləri, tanınmış ictimai- 
siyasi xadimlər, alimlər qatılıblar.

Planetimizin taleyi  
hamını düşündürməlidir

 � VII Qlobal Forumda Moskva Beynəlxalq Universitetinin 
politosofiya və fəlsəfə elmləri kafedrasının müdiri Gennadi 
Eduardoviç Burbulis də iştirak edirdi. Tanınmış siyasətçi 
forum çərçivəsində Bakı Slavyan Universitetində olub. Qonağı 
universitetin elmi işlər üzrə prorektoru, professor Rafiq 
Novruzov, Azərbaycanşünaslıq elmi-tədqiqat laboratoriyasının 
müdiri, dosent Sadir Məmmədov, tərbiyə işləri üzrə prorektor, 
dosent Xanım Sultanova və digər şəxslər qarşılayıblar.

Prorektor Rafiq Novruzov uni-
versitetin Rusiya Fedarasiyasının ali 
məktəbləri ilə əlaqələrindən, tələbə-
müəllim mübadilələrindən, BSU-da 
rus dili və ədəbiyyatının tədrisindən, 
universitetdə fəaliyyət göstərən Rusiya 
Mədəniyyət Mərkəzininn həyata keçirdi-
yi tədbirlərdən danışıb. Prorektor daha 

sonra Gennadi Eduardoviç Burbulisin 
həyat və fəaliyyəti haqqında tələbələrə 
ətraflı məlumat verib və onun müasir 
dövrün tanınmış ideoloqlarından biri 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

Universitetin konfrans zalında 
müəllim və tələbələr qarşısında çıxış 
edən G. Burbulis ölkələrimiz arasın-

da mehriban dostluq və qonşuluq 
münasibətlərinin bərqərar olmasında 
ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz 
xidmətlərindən danışıb və bu gün həmin 
siyasətin Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğur-
la davam etdirildiyini deyib. O, BSU-
da bütün slavyan dünyasının təmsil 
olunmasının Azərbaycanın Avropaya 
inteqrasiya prosesində ciddi əhəmiyyət 
kəsb etdiyini və qazanılan uğurlarda 
bunun xüsusi payı olduğunu dilə gətirib. 
Qonaq Azərbaycan Respublikasının ha-
zırda Qafqaz və Orta Asiya regionları ilə 
əlaqələrin siyasi və iqtisadi mərkəzinə 
çevrilməkdə olduğunu da qeyd edib.

G.Burbulis elm və texnologiyanın 
hazırkı inkişaf mərhələsində hər bir in-
sanın planetimizin taleyi üçün narahat-
lıq keçirməyə borclu olduğunu söyləyib. 
Bu məsələdə o, tələbələrin də üzərinə 
böyük məsuliyyət düşdüyünü söyləyib. 
Qonaq tələbələrlə canlı dialoqa girmək 
yolu ilə onların beynəlxalq aləmdə 
baş verən hadisələrə münasibətini 
öyrənməyə çalışıb.

G.Burbulis görüşün sonunda BSU-
nun tələbələrinin suallarına cavab 
verib və dövlətçilik məsələləri ilə bağlı 
xatirələrini onlarla bölüşüb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Heydər Əliyev Fondundan aztəminatlı 
ailələrə ənənəvi Novruz sovqatları 
 �  Azərbaycan Respublikasının Birinci 

vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə 
aztəminatlı ailələrə ənənəvi olaraq sovqatlar 
paylanılır.

Fonddan verilən 
məlumata görə, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi ilə birlikdə həyata 
keçirilən layihə respublika 
üzrə ünvanlı dövlət sosial 
yardımı alan bütün ailələri 
əhatə edir.

Heydər Əliyev Fondu-
nun rayonlara ezam olu-
nan əməkdaşları bölgələr 
üzrə sosial yardım alan 
ailələrə müxtəlif ərzaq 
məhsullarından ibarət sov-
qatlar çatdıraraq, onları qar-
şıdan gələn Novruz bayramı 
münasibətilə təbrik edirlər.

Qeyd edək ki, Heydər 

Əliyev Fondunun təşəbbüsü 
ilə mütəmadi olaraq müxtəlif 
bayramlarda aztəminatlı 
ailələrə sovqatlar paylanı-

lır, bayram süfrələri açılır, 
sosial yardıma ehtiyacı 
olan şəxslərlə bağlı müxtəlif 
layihələr reallaşdırılır. Bu-
nunla Heydər Əliyev Fondu 
dövlətin aztəminatlı ailələr 

üzrə həyata keçirdiyi so-
sial siyasətə öz töhfəsini 
verməklə yanaşı, həm 
də qayğıya ehtiyacı olan 
şəxslərə dəstək göstərir.

Dünyada qədim neft diyarı kimi tanın-
mış Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə 
hasilatı XIX əsrin ortalarından başlanıb. 
1846-cı ildə Bakıda Bibiheybət yatağında 
qazılmış quyudan püskürən neft fontanı 
ölkəmizdə “qara qızıl”ın sənaye üsulu ilə 
çıxarılmasının əsasını qoyub. Artıq 1899-cu 
ildə Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə 
dünyada birinci olub və dünya neft hasilatı-
nın yarısını verib. 1949-cu ildə açıq dənizdə, 
Bakı şəhərindən 100 kilometr məsafədə 
o zaman üçün nadir yataq sayılan Neft 
daşlarında püskürən fontan dənizdə neft-
çıxarmanın yeni mərhələsinin başlanğıcını 
qoyub. Azərbaycan dünyada ilk dəfə olaraq 
açıq dənizdə neft çıxarmağa başlayıb.

Göründüyü kimi, Azərbaycan 
neft sənayesi böyük inkişaf yolu 
keçsə də, xalqımız yalnız XX əsrin 
axırlarında, müstəqillik qazandıqdan 
sonra bu sərvətdən tam bəhrələnmək 
imkanı qazanıb. Bu imkanı isə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
dühası reallığa çevirib.

Ölkəmiz bu gün dünyada neft 
istehsalçısı kimi böyük nüfuz qaza-
nıb. 1971-ci ildə 1 milyard ton neft 
hasilatı tədbirinin ulu öndər Heydər 
Əliyev, 46 il sonra isə 2 milyard ton 
neftin hasilat mərasiminin isə ümum-
milli liderin müdrik siyasətini uğurla 
davam etdirən  cənab İlham Əliyev 
tərəfindən reallaşdırılıb.

Son illərdə Azərbaycanla Neft 
İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) 
arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin 
daha da intensivləşməsində bu amil 
mühüm rol oynayıb. Bu, 2016-cı ilin 
dekabrında OPEC və qeyri-OPEC ölkələrinin 
neft istehsalçıları neft hasilatını azaltmaq 
məqsədilə imzaladıqları tarixi müqavilədən 
sonra özünü daha qabarıq büruzə verib. Xa-
tırladım ki, o vaxt Azərbaycan daxil olmaqla 
OPEC-ə üzv olmayan 10 ölkə ilə imzalanan 
həmin müqavilə sayəsində 2017-ci ilin yanvar 
ayından etibarən neft hasilatının azaldılması 
ilə neftin qiymətinin yüksəlməsinə nail olun-
du. Bu, neftin bugünkü sabit qiymətinin bərpa 

olunmasına təkan verən əsas səbəb olmuş-
dur ki, mövcud qiymət hazırda 70-80 dollar 
civarındadır. 

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan 
bu prosesdə son dərəcə konstruktiv rolu 
oynamış, eyni zamanda, neft hasilatının 
tənzimlənməsində könüllü şəkildə iştirak 
edərək fəallıq göstərmişdir.  

Yeri gəlmişkən, OPEC-in məqsədi neft 
sənayesinin səmərəli fəaliyyət göstərməsi 
üçün əlverişli beynəlxalq siyasi və iqtisadi 
mühit yaratmaqla yanaşı, neftin hasilatına 
kvotalar tətbiq etmək, bu məsələni diqqətdə 
saxlamaq,   neftin qiymətinin sabitliyini real-
laşdırmaqdır. 

OPEC-in baş katibi Məhəmməd Bar-
kindo bir neçə dəfə Azərbaycana səfər edib 

və o, Prezident İlham Əliyev və energetika 
naziri Pərviz Şahbazovla görüşlər keçirib. Bu 
əməkdaşlığın nəticəsi olaraq bu ilin yanvar 
ayında  Bakıda OPEC və qeyri-OPEC ölkələri 
nazirlərinin birgə monitorinq komitəsinin 
iclası gerçəkləşdirilib. Yayda isə OPEC və 
qeyri-OPEC ölkələri nazirlərinin 6-cı iclasının 
keçirilməsi nəzərdə tutulub.  

Burada bir məqamı da qeyd etmək 
istərdik. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə 
Davos İqtisadi Forumunda çıxışı zamanı 

neft istehsal edən ölkələrin  “OPEC plus” 
formatında iclasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə 
çıxış etmişdir. Bu format  OPEK-in üzvü olan 
ölkələrlə neft hasil edən, lakin  bu qurumda 
təmsil olunmayan dövlətlərin birgə toplantısı-
nı və enerji resurslarının hasilatı, ixracı, dünya 
bazarında neftin qiyməti və digər məsələlərin 
vahid formatda müzakirəsini nəzərdə tutur. 
Həmin dövrdə cənab İlham Əliyev neftin 
qiymətinin sabitləşdirilməsi və 70 dollar 
civarında saxlanması təşəbbüsünü də irəli 
sürmüşdü.

Hazırda Bakıda OPEK plus formatının 
baş tutmasında, habelə dünya bazarında neftin 
qiymətinin 60-70 dollar çərçivısində qalma-
sında Prezident İlham Əliyevin böyük xidməti 
vardır. 

Prezident İlham Əliyev öz səmərəli 
təklifləri, irəli sürdüyü təşəbbüslərlə dünya 
enerji bazarında sabitləşməyə və proqnozlaş-
dırmaya mühüm töhfə verir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
martın 16-da Bakıda Neft İxrac edən Ölkələr 
Təşkilatının (OPEC) baş katibi Məhəmməd 
Barkindo ilə görüşündə də bu barədə ətraflı 
danışılıb. Xatırladaq ki, həmin görüşdə 
dövlətimizin başçısı tərəfindən Bakının 
dünyada neftin vətəni olduğu vurğulanıb, 
neft istehsal edən ölkələrin  “OPEC plus” 
formatında iclasının keçirilməsi təşəbbüsünün 
dəstəklənməsi, tədbirin paytaxtımızda 
keçirilməsinin rəmzi xarakter daşıması xüsusi 
vurğulanıb. 

Prezident İlham Əliyev, həmçinin 
“OPEC plus”un yeni bir format olduğunu 
nəzərə alaraq, bu formatda ilk tədbirlərdən 
birinin respublikamızda reallaşdırılmasının 
mühüm önəm daşıdığını diqqətə çatdıraraq, 
bunu Azərbaycana olan dostluq və etimadın 
göstəricisi kimi dəyərləndirib. Ölkə rəhbəri 
“OPEC plus” ölkələrinin iclasının uğurla 
keçəcəyinə, bunun da, öz növbəsində, neftin 
qiymətinin sabitləşdirilməsinə müsbət təsir 
göstərəcəyinə, eyni zamanda, belə bir şəraitin 
neftin istehsalçıları, istehlakçıları, şirkətlər 
və ölkələr üçün məqbul olacağına əminliyini 
bildirib. 

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev əfv haqqında sərəncam imzaladı
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev növbəti dəfə 

 humanist addım atdı. Dövlət başçısı məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların 
ailə üzvlərinin, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin, insan hüquqlarının müdafiəsi 
təşkilatlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında 
müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, 
cəza çəkdikləri müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq və humanizm prinsiplərinə 
əsaslanaraq, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin cəzalarının çəkilməmiş 
hissəsindən azad edilməsi barədə sərəncam imzaladı. Novruz bayramı ərəfəsində 
belə bir sərəncam imzalamaqla Prezident İlham Əliyev böyük humanist siyasət 
yürütdüyünü bir daha təsdiqləməklə yanaşı, ölkədə dövlət siyasətinin mərkəzində 
insan hüquqlarının və vətəndaş rihafının dayandığını nümayiş etdirdi.

Azərbaycanda dövlət siyasətinin 
mərkəzində insanların yüksək rifahı və 
firavan yaşayışı dayanır. Bu, demək olar ki, 
müasir Azərbaycan dövlətinin siyasətinin 
əsas istiqamətini təşkil edir. Prezident 
İlham Əliyev hər addımında, verdiyi 
bütün qərarlarda ilk olaraq məhz insanla-
rı düşünür. Elə bu məqamda xatırlatmaq 
yerinə düşər ki, cənab İlham Əliyevin belə 
humanist addımlarının dəfələrlə şahidi 
olmuşuq. Ötən il dövlət başçısı məhkum 
edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə əfv 
olunması haqqında sərəncam imzalamışdı. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıl-
masının xalqımızın müstəqilliyi tarixində 
əlamətdar hadisə olduğunu vurğulayaraq, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin müa-
sir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında 
ümumbəşəri dəyərlər, qanunun aliliyi, 
ədalət və demokratiya ideallarına xüsusi 
önəm verdiyini xatırlayaraq, Heydər Əliyev 
siyasətinin mərhəmətlik və humanizm 
ənənələrinə sadiq qalaraq, cəzadan azad 
olunacaq şəxslərin cəmiyyətə qovuşaraq 
müstəqil dövlətimizin inkişafı yolunda 
fəaliyyət göstərəcəklərinə inanaraq, çox 
sayda ailəni sevindirmişdi. 

Qeyd edək ki, 1995-ci ildən indiyədək 
Azərbaycanda 64 əfv sərəncamı imzalan-
mışdır. Dünən imzalanmış sərəncam isə 
sayca 65-ci oldu. Qeyd etmək yerinə düşər 

ki, 2003-cü ildən bu günədək 4 mindən 
artıq şəxs cəzadan azad edilmişdir. Onların 
da mütləq əksəriyyəti – 95 faizi azadlıqdan 
məhrum etmə cəzasının qalan hissəsindən 
azad olunmuşdur. Mütəxəssislər bu 
məqamı xüsusi olaraq vurğulayır və onun 
çox əhəmiyyətli faktor olduğunu önə 
çəkirlər. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən imzalanmış əfv sərəncamları ilə 
on minlərlə şəxs bağışlanaraq cəzalarından 
azad edilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyev, 
həmçinin böyük humanistlik nümayiş 
etdirərək imzaladığı əfv fərmanları ilə 
1994-1995-ci illərdə dövlət çevrilişi 
cəhdlərində iştirak etmiş insanların da bir 
qismini bağışlamışdır. Məhz ulu öndərin 
humanizminin nəticəsi olaraq, ölkəmizdə 
ölüm hökmü də aradan qaldırılmış və bu-
nunla da Azərbaycan Şərqdə bu cəzanı ləğv 
edən ilk ölkə kimi tarixə düşmüşdür. 

İndi bu humanizm siyasətini Prezi-
dent İlham Əliyev uğurla davam etdirir. 
Siyasi müşahidəçilərin sözlərinə görə, son 
sərəncamla cinayət törədənlərin əfv olun-
ması istər humanizm, istər əxlaqi, istərsə 
də cəmiyyətdaxili harmoniyanın qorunması 
baxımından böyük önəm daşıyır. Ötən illər 
ərzində dövlət başçısı tərəfindən imzalan-
mış 34-dən artıq əfv sərəncamı həm də Pre-
zident İlham Əliyevin böyük humanizminin 
bariz təzahürüdür. 

Azərbaycan Prezidentinin 2019-cu il 
martın 16-da  imzaladığı əfv sərəncamına 
əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına 
məhkum edilmiş 399 nəfər cəzasının 
çəkilməmiş hissəsindən azad  edilmiş, 
ömürlük azadlıqdan məhrum etmə növündə 
cəza çəkən bir nəfərin cəzası 25 il müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz 
edilmişdir.  Ömürlük  azadlıqdan məhrum 
etmə cəzasına məhkum edilmiş  2 nəfərin 
cəzası 20 il müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə cəzası  ilə əvəz edilmişdir. Azad-
lıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum 
edilmiş və cəzasının çəkilməsi  təxirə 

salınmış 1 nəfər,  azadlıqdan məhrum etmə 
cəzasına şərti olaraq məhkum edilmiş 11 
nəfər cəzadan azad  edilmişdir. Azadlığın 
məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edil-
miş 1 nəfər, islah işləri  cəzasına məhkum 
edilmiş 3 nəfər cəzasının  çəkilməmiş 
hissəsindən azad  olunmuşdur.  İctimai 
işlər cəzasına məhkum edilmiş 1 nəfər, 
cərimə  cəzasına məhkum olunmuş 12 nəfər 
cəzadan azad edilmişdir.

Siyasi müşahidəçilər Prezident 
 İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış əfv 
sərəncamını vətəndaş və insan amilinə 
verilən böyük dəyər kimi qiymətləndirirlər. 

Bir sözlə, Prezident İlham Əliyev 
növbəti humanizm addımı ilə çox say-
da ailəni bayram ərəfəsində sevindirdi. 
Atılmış hər bir humanist addım mahiyyət 
etibarilə insanlarda yeni hiss və vərdişlərin 
formalaşmasına, insani dəyərlərin 
möhkəmlənməsinə təsir göstərir. Əfv 
sərəncamı  azadlığa qovuşan insanların 
özlərinə olan inamını artırır, gələcəkdə öz 
həyatlarını qanunlara hörmət çərçivəsində 
davam etdirərək onları ölkənin layiqli 
vətəndaşı olmağa həvəsləndirir. Əlbəttə ki, 
dövlət başçısının son əfv sərəncamını ölkə 
ictimaiyyəti də yüksək qiymətləndirir və bu, 
vətəndaş-dövlət münasibətlərinin daha da 
güclənməsinə öz müsbət təsirini göstərir. 

“Xalq qəzeti”

17 mart 2019-cu il, bazar2



VII Qlobal Bakı Forumu başa çatıb
Forumun sonuncu günü keçirilən panel iclaslar da 

maraqlı müzakirələrlə yadda qalıb

“Gənc liderlər dünyanı daha 
yaxşı necə qura bilərlər?”

Yeddinci Qlobal Bakı Forumu 
sonuncu iş gününü də panel iclaslarla 
davam etdirib. 

Forum çərçivəsində “Gənc liderlər 
dünyanı daha yaxşı necə qura 
bilərlər?” mövzusunda panel iclas 
keçirilib.

Panelə moderatorluq edən Ukray-
nanın sabiq birinci xanımı Katerina 
Yuşenko bildirib ki, bu gün gənclərin 
lider kimi yetişmələri üçün kifayət 
qədər münbit şərait var. Bunun üçün 
xüsusi təqaüd proqramları mövcud-
dur. Bu proqramlar vasitəsilə gənclər 
siyasi və texnoloji biliklərini artırırlar.

Corctaun Universitetinin tələbəsi 
Salima Şita vurğulayıb ki, bu gün 
dünyada ekoloji problem mövcud-
dur. Bu problem dünyada bir çox 
fəsadlara gətirib çıxarır. Bu proble-
min aradan qaldırılması üçün ortaq 
layihə üzərində çalışmalıyıq. Ekoloji 
problemin həlli dünyada yoxsulluğun 
yayılmasına da imkan verməz. 

Dünyadakı əsas problemlərdən 
birinin də yoxsulluq olduğunu deyən 
qırğızıstanlı gənc Altınay Alntınma-
yeva bildirib ki, erkən nikah problemi 
də narahatlıq doğuran məsələdir. O 
deyib ki, qızların təhsil almaq istəyi 
olsa da, onlar ailə qurmağa məcbur 
edilirlər. Bunun nəticəsində də 
cəmiyyətdə cinsi bərabərlik pozulur. 

İtaliyanı təmsil edən gənc Curiya 
Sardi vurğulayıb ki, dünyada uşaq hü-
quqlarının pozulması da geniş yayılıb. 
Valideynlərin sosial vəziyyətinin aşağı 
olması səbəbindən uşaq əməyindən 
istifadə olunur. Bu da uşaqların 
gələcəyi üçün risk yaradır. 

ADA Universitetinin tələbəsi 
Sevinc Novruzova dünyanı narahat 
edən iqlim dəyişikliyinin fəsadlarından 
danışıb. Bildirib ki, bu, ekoloji 
problemlə yanaşı, həm də sosial 
mühitin normal olmaması ilə bağlıdır. 
Dünya birliyi siyasi problemlərlə yana-
şı, bu məsələlərə də xüsusi diqqət 
ayırmalıdır. Çünki ekoloji problemlər 
kənd təsərrüfatının və qida 
sənayesinin inkişafına mane olur.    

Şimali Makedoniya Respublikasını 
təmsil edən gənc İlya Cvetanovski 
bildirib ki, səylərimizi birləşdirsək, 
əməkdaşlıq şəraitində çalışsaq 
problemləri həll edə, dünyamızı 
yaxşılaşdıra bilərik. Gənclərin birgə 
çalışması nəticəsində mükəmməl 
bir dünyaya sahib ola bilərik. Bu-
nun üçün ekoloji və sosial layihələr 
üzərində işləməliyik. 

Panelin ikinci hissəsində çıxış 
edən tacikistanlı Kamilla Soliyeva 
bildirib ki, dünyada gənclər ara-
sında dialoqun gücləndirilməsi 
üçün bu sahədə diplomatiya inki-
şaf etdirilməlidir. Məhz bu dialoq 
nəticəsində problemlər birgə araşdı-
rıla bilər.  

Dünyanı narahat edən qadın 
zorakılığının, gender bərabərsizliyinin 
fəsadlarından bəhs edən 
azərbaycanlı gənc Tərlan Abbasova 
bunlarla qlobal səviyyədə mübarizə 
aparmağın zəruriliyini qeyd edib. 
O, XX əsrin əvvəllərində müsəlman 
Şərqində ilk dəfə Azərbaycanda 
qadınlara seçib-seçilmək hüququnun 
verilməsindən danışıb. 

Ukraynanı təmsil edən Bəkir 
Abiyev dünyada milli azlıqlarla bağlı 
mövcud olan problemlərdən, xüsusilə 
də onların hüquqlarının pozulmasın-
dan söhbət açıb. 

“İnformasiya dolğunluğu və 
dezinformasiya riski”

Forum çərçivəsində keçirilən 
panel iclaslardan biri də “İnformasiya 
dolğunluğu və dezinformasiya riski” 
mövzusuna həsr edilib. 

Panelə moderatorluq edən Belçi-
kanın sabiq Baş naziri Yves Leterme 
hazırda dünyada dörd milyard insanın 
internetdən istifadə etdiyini deyib. 
O bildirib ki, internetin təsir gücü 
olduqca genişdir. Hökumətlər inter-
netin mənfi təsirlərini azaltmaq üçün 
müəyyən təşəbbüslər göstərirlər. 
Bu paneldə internetin istifadəsinin 
müsbət və mənfi tərəfləri barədə 
danışılacaq. 

Federal Əlaqələr Komissiyası-
nın keçmiş komissarı Susan Ness 
vurğulayıb ki, sosial şəbəkələrdə 
məlumatların cavabdehliyinin olma-
ması saxta xəbərlərin yayılmasına 
şərait yaradır. Bəzi hallarda isə 
həqiqəti gizlətmək üçün dezinforma-
siyalar yayılır. İnsanları cəlb etmək 
üçün xüsusi başlıqlar seçilir. O, bu cür 
problemlərin qarşısının alınması üçün 
rəqəmsal savadlılığın artırılmasının 
əhəmiyyətini qeyd edib. 

İnterneti nüvə partlayışı-
na bənzədən Moldovanın sabiq 
 prezidenti Petru Luçinski hazırda 

doğru məlumatların seçilməsinin çox 
çətin olduğunu deyib. Diqqətə çatdırıb 
ki, dezinformasiya kimi problemlərə 
mütəmadi olaraq rast gəlinir. Dünya o 
qədər dəyişib ki, indiki dövrdə media 
obyektiv olmalı, həqiqəti yaymalıdır. 

Pakistanın keçmiş baş naziri Şa-
ukat Aziz deyib ki, hazırda rəqəmsal 
dövrdə yaşayırıq. Qəzetlər artıq öz 
əhəmiyyətini itirir. İyirmi-iyirmi beş il 
əvvəlki dövrlə müqayisədə xəbərin 
konsepsiyası da dəyişib və biz buna 
uyğunlaşmalıyıq. Dərk etməliyik ki, 
rəqəmsal dünyada biz özümüz də 
xəbərləri seçə bilərik. Doğru xəbəri 
seçmək üçün bəzi vasitələrdən 
istifadə etməliyik, ən əsası isə 
həqiqəti yalandan ayırmalıyıq. Çünki 
hazırda media açıq boru kimidir. 

İsrailin keçmiş prezidenti xanım 
Dalia İtzik sosial medianın minlərlə 
insanı özündə birləşdirdiyini söyləyib. 
Qeyd edib ki, sosial media insan-
ların öz evində həm redaktor, həm 
də jurnalist kimi fəaliyyətinə şərait 
yaradır. Bu da yanlış informasiya-
nın yayılmasına gətirib çıxarır. Feyk 
xəbərlərin qarşısının alınması üçün 
hətta məktəblərdə şagirdlərə doğru 
informasiyanı yanlışdan ayırmağı 
öyrətməliyik.

Forumda iştirakından məmnun 
olduğunu deyən Çex Respublika-
sının keçmiş baş naziri Jan Fişer 
burada çox vacib məsələlər ətrafında 
müzakirələr aparıldığını söyləyib. O 
bildirib ki, informasiya cəmiyyətində 
hər kəs öz istəyinə uyğun məlumat 
əldə edə bilər. Hansısa bir 
cəmiyyətdə demokratiyanın səviyyəsi 
ölçülərkən, ilk növbədə, buradakı 
mediaya müraciət etmək lazımdır. 

Avstriyanın sabiq kansleri Alf-
red Güsenbauer feyk xəbərlərin 
insanların həyatına təsirindən 

danışıb. Qeyd edib ki, medianın 
tənzimlənməsi demokratik şəraitdə 
həyata keçirilməlidir. Bunun üçün elə 
bir cəmiyyət lazımdır ki, orada açıq 
fikir mübadiləsi aparıla bilsin. 

İclasda müzakirələr zamanı bildiri-
lib ki, dezinformasiya müasir dünyanı 
narahat edən vacib məsələlərdəndir. 
Onun qarşısının alınması üçün 
həll yolları axtarılır. Bunun daha 
səmərəli olması üçün hökumət və 
qeyri-hökumət təşkilatları birlikdə 
işləməli, bir-birinin təcrübəsindən 
bəhrələnməlidir.  

“Cənubi Qafqazda regional 
təhlükəsizlik problemləri”

“İnformasiya dolğunluğu və dezin-
formasiya riski” adlı panel iclasdan 
sonra forum çərçivəsində “Cənubi 
Qafqazda regional təhlükəsizlik 
problemləri” mövzusunda müzakirələr 
aparılıb. 

Müzakirələrdə Azərbaycan Res-
publikası Prezidenti Administrasiyası-
nın xarici siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev, Amerika 
Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki 
keçmiş səfiri Robert Sekuta, Avropa 
Parlamentinin üzvü Sayyad Kərim və 
başqaları iştirak ediblər. 

Müzakirələr zamanı Cənubi 
Qafqazda regional əməkdaşlığa, 
sülhə, təhlükəsizliyə təhdid yaradan 
məsələlər, bu xüsusda Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi diqqət mərkəzində 
olub. Azərbaycan Respublikasının 
münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyi, 
həmçinin VII Qlobal Bakı Forumunun 
açılışında Prezident İlham Əliyevin 
nitqində qeyd olunan məsələlər 
əsnasında ölkəmizin regional inkişafa 
yönəlik siyasəti və bundan irəli gələn 
vəzifələrə dair müzakirələr aparılıb. 

Bundan başqa, Cənubi Qafqaz 
regionunun Avropa İttifaqı ilə, ABŞ, 
Çin kimi ölkələrlə və digər regionlarla 
əməkdaşlığı kimi mövzular ətrafında 
fikir mübadiləsi aparılıb, regional 
inkişafla əlaqədar Azərbaycanın 
mövqeyi diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb 
ki, Azərbaycan çox uğurlu regional 
əməkdaşlıq modelləri qurub. Bu, 
Azərbaycan Respublikasının milli 
maraqlarına xidmət etməklə bərabər, 
ölkəmizin tərəfdaşlarının da maraq-
larına xidmət edir. Bu kontekstdə 
nəqliyyat dəhlizləri, enerji layihələri 
və bunun əsasında qurulmuş regional 
əməkdaşlıq modelləri qeyd edilib. 
Bildirilib ki, bütün bu proseslərdən 
kənarda qalan isə Ermənistan Res-
publikasıdır. Əgər Ermənistan regio-
nal proseslərdə iştirak etmək, iqtisadi 
islahatlar proqramını həyata keçirmək 
istəyirsə, öz qoşunlarını işğal olun-
muş Azərbaycan ərazilərindən 

çıxarmalı və qonşu dövlətlərlə sivil 
şəkildə davranaraq mehriban qonşu-
luq siyasəti həyata keçirməlidir. 

“Müttəfiqlərin gələcəyi 
və onların arxasındakı 

motivasiya” 

Yeddinci Qlobal Bakı Forumu-
nun sonuncu – onuncu panel iclası 
“Müttəfiqlərin gələcəyi və onların 
arxasındakı motivasiya” mövzusuna 
həsr olunub. 

Panel iclasın moderatoru, Latvi-
yanın sabiq prezidenti Valdis Zatlers 
yaradılan alyansların əhəmiyyətindən, 
onların səmərəliliyindən danışıb.

Gürcüstanın sabiq Prezidenti 
Giorgi Marqvelaşvili ölkəsinin artıq öz 
seçimini etdiyini, Avropa İttifaqını və 
NATO-nu seçdiyini bildirib. O qeyd 
edib ki, Gürcüstan digər alyanslardan 
daha davamlı olan və uzun müddət 
mövcudluğunu qoruyub saxlayan 
NATO ilə tərəfdaşlıqdan faydalanmaq 
niyyətindədir. Sabiq Prezident Gür-
cüstanın tranzit ölkə kimi əhəmiyyətini 
də diqqətə çatdırıb.

Sinxua Universitetinin Şvars-
man Kollecinin dekanı David Pan 
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 
fəaliyyətindən bəhs edərək deyib 
ki, bu qurumun əsas məqsədi ortaq 
əməkdaşlıq qurmaqdır. O, təşkilatın 
bir çox problemləri həll etdiyini, 
iqtisadi inkişafa, yeni texnologiyaların 
tətbiqinin genişləndirilməsinə töhfə 
verdiyini diqqətə çatdırıb.

ISESCO-nun baş direktoru 
Əbdüləziz bin Osman əl-Tuveycri 
foruma dəvətə və bu tədbirin yüksək 
səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan 
dövlətinə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinə təşəkkürünü ifadə edib. 
O, ekstremizmə, islamofobiyaya 
qarşı birgə mübarizədə alyans-
ların əhəmiyyətini vurğulayıb. 
Təhsilin radikalizmə qarşı ən yaxşı 
vasitələrdən biri olduğunu vurğulayan 
baş direktor sülh şəraitində yaşamaq 
üçün insan amilinin çox böyük rol 
oynadığını bildirib. 

BMT-nin Cenevrə Ofisinin baş 
direktorunun katibliyinin rəhbəri Devid 
Çikvaidze deyib ki, alyanslar dünyada 
sülhün və əməkdaşlığın göstəricisidir, 
münaqişələrin qarşısının alınması 
üçün vacib bir mexanizmdir. Bugünkü 

çoxqütblü dünyada alyanslara çox 
böyük ehtiyac var.  

İtaliya Prezidentinin sabiq müşa-
viri Antonio Zanardi Landi qeyd edib 
ki, ittifaqlar iki məqsədə xidmət edir: 
müharibə etmək və müharibənin 
qarşısını almaq. O, hərbi ittifaqların 
böhran dövrü yaşadığını qeyd edərək 
deyib ki, bu alyanslar artıq öz funksi-
yalarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. 
Digər kiçik təşkilatlar isə fəaliyyətlərini 
dayandırıblar. İndi isə yeni müvəqqəti 
ittifaqlar formalaşmaqdadır. 

Belçikanın sabiq dövlət naziri Her-
man De Kroo Qlobal Bakı Forumunda 
iştirak etdiyinə görə məmnun olduğu-
nu bildirib. O, çıxışında əsasən miqra-
siya problemlərindən bəhs edib, bu 
problemin həlli yollarının tapılmasının 
vacibliyini vurğulayıb. Bildirib ki, qeyri-
qanuni miqrasiyanın qarşısını almaq 
mümkündür, bunun üçün, sadəcə, 
qarşılıqlı səylərə və fəaliyyətə ehtiyac 
var.

Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor 
Yuşenko “Soyuq müharibə”dən sonra 
Avropanın hissələrə bölündüyünü bil-
dirib. Vurğulayıb ki, sonradan ölkələr 
arasında əməkdaşlıq qurmaq üçün 
bir sıra sənədlər imzalanıb. Bir sıra 
münaqişələrin, o cümlədən Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin hələ də 
davam etdiyini deyən sabiq Prezident 
bu problemlərin həlli üçün lazımi 
mexanizmin tapılmadığını diqqətə 
çatdırıb.  

* * *
Bununla da “Dünyanın yeni 

xarici siyasəti” mövzusunda keçirilən 
VII Qlobal Bakı Forumu işini başa 
 çatdırıb.

AZƏRTAC

Prezident yüzlərlə məhkumu 
əfv etməklə humanizm prinsiplərinə 

sadiqliyini bir daha təsdiqlədi

Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində 
Milli Məclisin deputatı, professor Elman 
Nəsirov deyib.

Xalqımızın zəngin milli-mənəvi 
dəyərlərinin təcəssümü olan Novruz bayramı 
ərəfəsində belə bir humanist addım atılma-
sının xüsusi mənası və əhəmiyyət daşıdığını 
qeyd edən Elman Nəsirov vurğulayıb ki, 
dövlətimizin başçısı yüzlərlə ailəni sevindirdi. 
Vaxtilə cinayət törədərək azadlıqdan məhrum 
olunmuş bu insanlar əziz bayramı öz ailə 
üzvləri, yaxınları ilə birlikdə keçirəcəklər. 
Eyni zamanda, bu addımın böyük tərbiyəvi 
əhəmiyyəti də var. Keçmiş məhkumlara öz 
həyatlarını yenidən qurmaq, cəmiyyətə qo-
vuşmaq imkanı verildi. Cinayət yolu tutanlar, 
qanunları pozanlar baş verənlərdən ibrət 
dərsi götürür və görürlər ki, barmaqlıqlar 
arxasına düşmək təkcə onların deyil, həm də 
bütöv bir ailənin faciəsidir. 

“Hər bir əfv sərəncamı ərəfəsində bəzi 
müxalif dairələr ajiotaj yaratmağa cəhd 
göstərir, siyasi məhbus məsələsini gündəmə 
gətirirlər. Belələrinə cavab olaraq bir daha 
təkrar etmək istəyirəm: Azərbaycanda 

heç vaxt siyasi məhbus olmayıb və ola da 
bilməz. Çünki müstəqil dövlətimiz demokratik 
inkişaf yolu seçib və bu dəyərlərə sadiqdir. 
Azərbaycanda heç kim siyasi əqidəsinə 
görə həbs olunmur. Hər bir Azərbaycan 
vətəndaşına diqqət və qayğı, həssas 
münasibət Prezidentin dövlətçilik fəaliyyətinin 
ən mühüm fəlsəfəsini təşkil edir. Əgər kimsə 
azadlıqdan məhrum edilibsə, deməli o, 
cinayət törədib. Bəzən elə hallar da olur ki, 
cinayət yolu tutan insanlar cəzadan yaxa 
qurtarmaq üçün müəyyən bəyanatlar verir, 
məsələyə bilərəkdən siyasi don geyindirməyə 
çalışırlar. Bu, siyasi manipulyasiyadan baş bir 
şey deyil.

Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü 
və rəhbərliyi ilə ölkə həyatının bütün 
sahələrində, o cümlədən məhkəmə-hüquq 
sahəsində köklü islahatlar aparılır. Nəticədə 
cəza siyasəti humanistləşdirilir, insan hüquq 
və azadlıqları daha etibarlı şəkildə təmin 
olunur. Növbəti əfv Sərəncamı da bu huma-
nizmin daha bir təzahürüdür”, – deyə Elman 
Nəsirov bildirib.

Əfv sərəncamı Azərbaycan Prezidentinin 
fəaliyyətinin humanizm və mərhəmət 

prinsiplərinə söykəndiyini göstərir

Prezident İlham Əliyev daim ölkəmizdə 
humanizm və mərhəmət prinsiplərinin 
əsas götürülməsi istiqamətində müxtəlif 

qərarlar qəbul edib. Çünki dövlətimizin başçı-
sının fəaliyyəti ədalətə, humanizm və mərhəmət 
prinsiplərinə söykənir. Prezident İlham Əliyev 
ilk dəfə dövlət başçısı seçildiyi zaman andiçmə 
mərasimində demişdi ki, mən Azərbaycan 
Respublikasının hər bir vətəndaşının Prezidenti 
olacağam. Dövlətimizin başçısının 2003-cü ildən 
bu günə qədər qəbul etdiyi hər bir qərarda, 
imzaladığı sənədlərdə Azərbaycan Prezidentinin 
siyasi iradəsinin şahidi oluruq. İlin əvvəlindən 
sosial sahədə mühüm fərman və sərəncamların, 
eləcə də bu gün 431 nəfərin əfv edilməsi ilə bağlı 
Sərəncamın imzalanması dövlətimizin başçısının 
öz fəaliyyətində ədalət, humanizm və mərhəmət 
prinsiplərinə əsaslandığını göstərir. 

Bunu tanınmış hüquqşünas, “Konstitusiya” 
Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əliməmməd 
Nuriyev Prezident İlham Əliyevin martın 16-da 
imzaladığı “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin 
əfv olunması haqqında” Sərəncam ilə bağlı 
AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib. 

Ekspert bildirib ki, bu, Prezident İl-
ham Əliyevin indiyədək imzaladığı 34-cü, 
ümumiyyətlə isə Azərbaycanda sayca 65-ci əfv 

sərəncamıdır. Ölkəmizdə indiyədək imzalanan 
əfv sərəncamları ümumilikdə 8 minə yaxın 
şəxsi əhatə edib. Onların mütləq əksəriyyəti 
azadlıqdan məhrumetmə cəzasının çəkilməmiş 
hissəsindən azad olunublar. Ötən il Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə 
imzalanan əfv Sərəncamı 634 nəfərə şamil edildi. 
Bu il əfv edilən 431 nəfərdən 399-u azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasının çəkilməmiş hissəsindən 
azad olunub. Eyni zamanda, ömürlük azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş üç nəfərin 
cəzası müddətli azadlıqdan məhrumetmə cəzası 
ilə əvəzlənib. Bu Sərəncam ümumilikdə yüzlərlə 
ailəyə, minlərlə insana sevinc bəxş etdi. 

“Sərəncamla bağlı ən mühüm məsələlərdən 
biri də ondan ibarətdir ki, hüquq-müdafiə 
təşkilatlarının müraciətləri əsasında 52 nəfər əfv 
olunub. Bu, olduqca böyük göstəricidir. Bu, həm 
də dövlətimizin başçısının Azərbaycan Respub-
likasının bütün vətəndaşlarına humanizm və 
mərhəmət prinsipləri əsasında yaxınlaşmasının 
göstəricisidir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, 
bütövlükdə əfv sərəncamları Cinayət Məcəlləsinin 
bu və digər maddələrinin demək olar hamısı-
nı əhatə edib. Təbii ki, burada vacib məqam 
məhkumun şəxsiyyəti, onun davranışları, ümumi 
vəziyyəti, zərərçəkmişin mövqeyi, ailə vəziyyəti, 
səhhəti və s. amillər nəzərə alınaraq, obyektiv 
qərarların qəbul olunmasıdır. Bütün müraciətlər 
əfv komissiyasında diqqətlə və obyektiv qay-
dada araşdırılıb. Siyahıda azad edilmiş şəxslərə 
baxdıqda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə aid 
şəxslərin olduğunu görə bilərik. Bu da humaniz-
min, mərhəmətin təzahürüdür. Bu, onu göstərir 
ki, Azərbaycan dövləti hər zaman öz vətəndaşının 
qayğısına qalır”, - deyə Əliməmməd Nuriyev 
bildirib. 

Sərəncamın əfv edilmiş şəxslərə yeni şans 
verdiyini vurğulayan ekspert ümid etdiyi-
ni bildirib ki, əfv olunan şəxslər bu şansdan 
istifadə edərək dövlətimizin başçısının Novruz 
bayramı münasibətilə onlara göstərdiyi bu lütfü 
dəyərləndirəcəklər. 

Dövlət başçısının ölkə 
vətəndaşlarına yüksək 
diqqətinin göstəricisi

 � Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı 
Əfv Sərəncamı kimliyindən asılı olmayaraq, ölkə 
vətəndaşlarına göstərilən yüksək diqqətin sübutudur. 
Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Beynəlxalq 
Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri, 
politoloq Rufiz Qonaqov deyib.

Politoloq qeyd edib ki, 
Prezident İlham Əliyevin 
bu humanist addımı Novruz 
bayramı ərəfəsində yüzlərlə 
ailənin sevincinə səbəb oldu. 
Dövlətimizin başçısınin yüksək 
humanizminin təzahürü olan bu 
qərar həm də ölkədə vətəndaş 
həmrəyliyinə verilən önəmin, 
vətəndaşlara yüksək diqqət 
və qayğının göstəricisidir. 
Sərəncamın digər xüsusiyyəti 
və tərbiyəvi əhəmiyyəti ondan 

ibarətdir ki, törətdikləri cinayət 
əməlinin məsuliyyətini dərk 
edərək peşmançılıq hissi 
keçirənlər bağışlanırlar.

“Prezident İlham Əliyevin 
imzaladığı Əfv Sərəncamı 
hüququn aliliyinə, insanların 
qanunlara əməl edərək davra-
nışının tənzimlənməsinin önə 
çəkilməsinə verilən qiymətdir. 
Azərbaycanda cinayət 
əməlindən çəkindirici tədbirlər 
bundan sonra da davam 

etdiriləcək. Çünki belə tədbirlər 
ölkəmizdə ictimai-siyasi 
sabitliyin və davamlı inkişafın 
möhkəmlənməsinə mühüm təsir 
göstərir”, - deyə R.Qonaqov 
vurğulayıb.

Qeyd edək ki, martın 
16-da Prezident İlham Əliyev 
“Məhkum edilmiş bir sıra 
şəxslərin əfv olunması haqqın-
da” Sərəncam imzalayıb. Əfv 
Sərəncamı ümumilikdə 431 
nəfərə şamil olunub. 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti 
İlham Əliyev “Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin 
əfv olunması haqqında” Sərəncam imzaladı. Bu 
Sərəncam 431 nəfər məhkuma şamil olundu. On-
lardan 399-u cəzasının çəkilməmiş hissəsindən 
azad edilib, həmçinin ömürlük azadlıqdan 
məh rum etmə cəzasına məhkum edilmiş beş 
nəfərin cəzası yüngülləşdirildi. Bir sıra xarici 
ölkə vətəndaşları məhkumluqdan azad olundu. 
Beləliklə, Novruz bayramı ərəfəsində imzalanmış 
növbəti əfv Sərəncamı Prezident İlham Əliyevin 
humanizm prinsiplərinə sadiqliyini bir daha 
 bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 
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VII Qlobal Bakı Forumunun 
açılış mərasimində iştirak edən 
Prezident İlham Əliyev nitqində 
bildirib ki, sonuncu forumdan 
ötən müddətdə Azərbaycanın 
ayrı-ayrı ölkələrlə təhlükəsizlik, 
sabitlik yönündə əlaqələri daha 
da güclənib. Bu, respublikamı-
zın xarici siyasətində prioritet 
istiqamət təşkil edib: “Biz ənənəvi 
tərəfdaşlarımızla əlaqələrimizi 
gücləndirməyə, yeni dostlar qa-
zanmağa, yeni körpülər tikməyə 
müvəffəq olmuşuq. Əlbəttə 
ki, istənilən ölkə, o cümlədən 
Azərbaycan üçün qonşularla 
münasibətlərin qurulması əsas 
prioritetdir. Bu mənada, sonuncu 
forumdan bəri bizim əlaqələrimiz 
güclənib. Biz qonşularımızla 
qarşılıqlı maraqlara, qarşılıqlı 
hörmətə əsaslanan çox məhsuldar 
işçi münasibətlər qurmuşuq. Bu, 
nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, 
ticarət və investisiya sahələrində 
daha çox körpü qurmağa kömək 
edir. Bu səbəbdən, bizim qonşu 
ölkələrlə ənənəvi əlaqələrimiz 
regional təhlükəsizliyi təmin edir”.

Dövlətimizin başçısı nitqində 
regional təhlükəsizlikdən 
söhbət açarkən, diqqəti uzun 
illərdir ki, xalqımızı narahat 
edən Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
yönəldib. Vurğulayıb ki, ölkəmizin 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
ərazilərinin 20 faizinin Ermənistan 
tərəfindən işğalı davam edir. 
Bunun nəticəsində Azərbaycanın 
tarixi hissəsi olan Dağlıq Qarabağ 
və respublikamızın 7 rayonu işğal 
altında saxlanılır, bir milyondan 
çox qaçqın və məcburi köçkün isə 
bundan əziyyət çəkir. 

Prezident İlham Əliyev, 
həmçinin xalqımızın etnik 
təmizlənməyə məruz qaldığını, iş-
ğal olunan ərazilərdəki bütün tarixi 
abidələrimizin Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən dağıdıldığını, 
bunun ATƏT-in hesabatında öz 
əksini tapdığını diqqətə çatdıraraq, 
qeyd edib ki, Azərbaycan torpaq-
larının işğalı beynəlxalq hüququn, 
beynəlxalq təşkilatların müvafiq 
qətnamələrinin və qərarlarının 
kobud şəkildə pozulmasıdır. BMT 
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan 
qoşunlarının ərazilərimizdən 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması 
ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib və 
təəssüf ki, həmin sənədlər işğalçı 
ölkə tərəfindən yerinə yetirilmir. 
BMT Baş Assambleyası, ATƏT, İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa 
Parlamenti, Qoşulmama Hərəkatı 
və digər təşkilatların oxşar 

qətnamə və qərarları beynəlxalq 
hüquqa, ədalətə əsaslanır və 
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə 
hüquqi baza yaradır. 

Dövlətimizin başçısı 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
daha sonra deyib: “Status-kvo 
qəbuledilməzdir. Danışıqla-
rı təşkil etmək üçün mandata 
sahib olan ATƏT-in Minsk qrupu 
ölkələrinin prezidentləri dəfələrlə 
bəyan ediblər ki, status-kvo 
qəbuledilməzdir və biz bunu 
tam dəstəkləyirik. Status-kvo 
dəyişməlidir və bunu etmək 
üçün Ermənistan öz qoşunla-
rını Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərindən çıxarmağa başlama-
lı, qaçqın və məcburi köçkünlərə 
öz evlərinə qayıtmağa imkan 
yaratmalıdır”.

Prezident İlham Əliyev 
nitqində dövlətimizin xarici siyasət 
prioritetləri barədə bəhs edərkən, 
son 15 ildə ölkəmizin beynəlxalq 
təşkilatlarla əlaqələrinin 
intensivləşməsinə, bununla 
əlaqədar respublikamızın müxtəlif 
təşəbbüslərdə fəal iştirakına, eyni 
zamanda, Azərbaycanın İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatında İslam 
həmrəyliyinin gücləndirilməsinə, 
bəzi üzv ölkələr arasında 
gərginliyin azaldılmasında mühüm 
rol oynadığına da diqqət çəkib. 
Buna misal olaraq Azərbaycanda 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
uğurla keçirildiyini xatırladıb. 

Yeri gəlmişkən, Şərqlə Qərbin, 
Avropa ilə Asiyanın qovuşuğun-
da yerləşən Azərbaycan son 
illər sivilizasiyalar, mədəniyyətlər 

və dinlərarası dialoqun baş 
tutduğu əsas mərkəzə çevrilib. 
Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti 
müsəlmanlardan ibarət olsa da, 
tarix boyu digər etnik qrupların 
və dinlərin nümayəndələri də bu 
torpaqlarda sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayıblar.

Ölkəmiz “Bakı-2017” İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarına evsahib-
liyi etməklə multikulturalizm və 
sivilizasiyalararası dialoq məkanı 
olduğunu bir daha nümayiş etdi-
rib. Eyni zamanda, bu mötəbər 
yarışın Azərbaycanda təşkili 
irimiqyaslı idman tədbirlərinin 
keçirilməsində ölkəmizin ma-

lik olduğu potensial imkanları 
bütün dünyaya göstərib, res-
publikamızın beynəlxalq idman 
aləmində nüfuzunu daha da 
artırıb. Ümumiyyətlə, IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarının Bakıda 
reallaşdırılması İslam dün-
yasının Azərbaycana böyük 
etimadının açıq göstəricisi idi. 
Ölkəmizin hərtərəfli və dinamik 
inkişafı, ictimai-siyasi sabitlik, 
mühüm beynəlxalq tədbirlərin 
gerçəkləşdirilməsində əldə 
olunan geniş təcrübə, müasir 
idman infrastrukturunun yaradıl-
ması, eləcə də idmançılarımızın 
beynəlxalq yarışlarda qazandığı 
uğurlar IV İslamiadanın Bakıda 
təşkil olunmasını şərtləndirən 
başlıca amillərdən biri idi. 

VII Qlobal Bakı Forumunun 
açılış mərasimində Prezident 
İlham Əliyev söylədiyi nitqində də 
Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatında İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsi, bəzi üzv ölkələr 
arasında gərginliyin azaldılmasın-
da mühüm rol oynadığını xatırlat-
maqla bərabər, iki il bundan əvvəl 
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
uğurla keçirildiyini diqqətə çat-
dırıb: “Təsəvvür edirsinizmi, biz 
iki il ərzində eyni şəhərdə həm 
Avropa Oyunlarını, həm də İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarını keçirdik. 
Bu, əslində, bizim beynəlxalq 
arenadakı rolumuzu, ölkələri və 

sivilizasiyaları yaxınlaşdırmaq 
istiqamətində səylərimizi əks 
etdirir”.

O da qeyd edilməlidir ki, bu 
gün hər bir ziyalı beynəlxalq 
ictimaiyyətin üzləşdiyi 
təxirəsalınmaz çağırışlar barədə 
düşünür, mülahizələr bildirir. 
Bunların arasında dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşviqi də mühüm önəm daşıyır. 
Çünki multikulturalizm olmayan, 
başqalarının ənənə, din və kökünə 
hörmət edilməyən hər hansı bir 
ölkədə uğurdan, insanların azad 
yaşamasından, yüksək rifahdan 
söhbət açmaq sadəlövhlük olardı. 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə realla-
şan VII Qlobal Bakı Forumunda 
da bu barədə ətraflı danışılıb. 
Azərbaycanın çoxkonfessiyalı 
və çoxmillətli ölkə kimi dünyada 
tanınması, bu sahədə əldə edilən 
uğurlardan beynəlxalq miqyas-
da geniş şəkildə yararlanılması 
barədə söhbət açılıb. 

Prezident İlham Əliyev 
VII Qlobal Bakı Forumundakı 
nitqində bu məsələyə toxunaraq, 
qeyd edib ki, multikulturalizm 
Azərbaycanın dövlət siyasətidir. 
Ölkəmiz dünyada multikultu-
ralizm mərkəzlərindən biri kimi 
tanınır. Bunun tarixi kökləri var. 
Əsrlər boyunca Azərbaycan 
müxtəlif dinlərin və etnik qrup-
ların nümayəndələrinin sülh və 
əmin-amanlıq şəraitində yaşa-
dığı yer olub: “Biz fəxr edirik ki, 
müstəqilliyimiz bərpa olunandan 
sonra bu meyil gücləndi. Biz bu 

ideyaları qlobal arenada təbliğ 
etməyə çalışırıq. Ona görə də 
biz çoxsaylı tədbirlər, beynəlxalq 
konfranslar, mədəniyyətlərarası 
dialoq forumu, dünya dini 
liderlərinin forumu, BMT Sivi-
lizasiyalar Alyansının forumu, 
Bakı Humanitar Forumu və bir 
çox başqa beynəlxalq tədbirlər 
təşkil edərək, xüsusilə fərqli 
fikirlər gördüyümüz zaman əsas 
diqqəti multikulturalizmlə bağlı 
məsələlərə yönəldirik. Düşünürəm 
ki, Azərbaycanın nümunəsi 
açıq şəkildə nümayiş etdirir ki, 
multikulturalizm dünyanı inkişaf 
etdirməyin, gərginlikləri azalt-

mağın, əməkdaşlığı və qarşılıqlı 
anlaşmanı gücləndirməyin yeganə 
yoludur”.

Yeri gəlmişkən, builki Qlobal 
Bakı Forumunda çıxış edən digər 
natiqlər də multikulturalizmin 
Azərbaycanın ictimai həyatında 
mühüm önəm daşıdığını vurğu-
layaraq, bildiriblər ki, istənilən 
ölkədə bu siyasətin zəiflədilməsi 
acı nəticələr doğura bilər. Çünki 
sirr deyil ki, özünütəcrid mühitinin 
formalaşdırılması, nifrət hisslərinin 
bəslənilməsi və ya özünün 
digərlərindən üstün tutulması 
bumeranq effekti verə və sonda 
bundan cəmiyyət ziyan çəkə bilər. 

Prezident İlham Əliyev VII 
Qlobal Bakı Forumunda çıxı-
şında ölkəmizin beynəlxalq 
iqtisadi siyasətindən bəhs 
edərək, qlobal təhlükəsizlik 
sahəsində fəaliyyətinə də toxu-
nub. Azərbaycanın üzvü olduğu 
Şimal paylaşdırma şəbəkəsinin 

çox etibarlı təchizat marşrutu kimi 
işə salındığını, respublikamızda 
müasir dəniz ticarət limanının 
istifadəyə verildiyini, bu komp-
leksin ilkin mərhələdə 15 milyon 
tondan 25 milyon tonadək yükləri 
nəql etmək qabiliyyətinə malik 

olduğunu və ölkələri yaxınlaş-
dırmaq baxımından çox mühüm 
rol oynadığını vurğulayıb. Bildirib 
ki, Azərbaycanın siyasi səyləri 
olmadan respublikamızın artıq 
sahib olduğu güclü nəqliyyat 
əlaqələrini qurmaq mümkün 
olmazdı: “Bizim ölkəmizi regional 
nəqliyyat mərkəzinə çevirməklə 
bağlı bir neçə il bundan əvvəlki 
hədəflərimiz artıq öz nəticələrini 
verir. Azərbaycan Şərq-Qərb 
nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirak-
çısıdır. 2017-ci ildə biz Gürcüs-
tandan keçməklə Azərbaycan 
və Türkiyə arasında dəmir yolu 
xəttinin açılışını etməklə, Avropa 
dəmir yolu ilə Asiya dəmir yolunu 
birləşdirdik. Ötən il dəniz limanının 
açılışı bu nəqliyyat şəbəkəsinin 
daha bir elementidir. Biz artıq 
Asiya ölkələrindən, Mərkəzi 
Asiyadan yüklər qəbul edirik. Biz 
bu yaxınlarda artıq Əfqanıstanın 
təbliğ etdiyi Lapis-Lazuli dəmir 

yolu və Şərq-Qərb dəhlizi ilə 
fiziki əlaqə əldə etdik. Biz artıq 
yeni mənbələrdən yüklər qəbul 
edirik. Bu, təkcə iqtisadi mənfəət 
deyil, həm də ölkələr arasında 
əlaqə, qarşılıqlı bağlılıq və yaxın 
əməkdaşlıq deməkdir. Beləliklə, 
nəqliyyat sahəsi beynəlxalq 
əlaqələrin mühüm sektorudur 
və o, çox yaxşı tərəfdaşlıq ruhu 
yaradır”.

Dövlətimizin başçısı çıxı-
şında güclü iqtisadi potensiala 

malik Azərbaycanın regionun və 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
gerçəkləşməsinə müsbət təsir 
göstərdiyini, Cənub Qaz Dəhlizi 
layihəsinin uğurla reallaşdırıldı-
ğını xatırladaraq, deyib ki, son 
15 ildə iqtisadiyyat 3,2 dəfə artıb. 
Azərbaycanın əsas infrastruktur 
layihələri tamamlanıb, maliyyə 
vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə 
yaxşılaşdırılıb. Xarici borcun 
səviyyəsi aşağı salınıb, ümumi da-
xili məhsulun təxminən 19 faizinə 
çatdırılıb. 

Beləliklə, Azərbaycanın 
maliyyə sabitliyi, iqtisadi in-
kişafı ölkəmiz üçün geniş 
imkanlar yaratmaqla yanaşı, 
qonşu ölkələrə də investisiya ya-
tırmağa və əməkdaşlığı daha da 
gücləndirməyə imkan verir.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın xarici siyasəti 
milli maraqlara əsaslanır 

Biz qonşularımızla qarşılıqlı maraqlara, qarşılıqlı hörmətə 
əsaslanan çox məhsuldar işçi münasibətlər qurmuşuq. 
Bu, nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi, ticarət və investisiya 
sahələrində daha çox körpü qurmağa kömək edir. Bu 
səbəbdən, bizim qonşu ölkələrlə ənənəvi əlaqələrimiz regional 
təhlükəsizliyi təmin edir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycanın nümunəsi açıq şəkildə nümayiş  
etdirir ki, multikulturalizm dünyanı inkişaf etdirməyin, 
gərginlikləri azaltmağın, əməkdaşlığı və qarşılıqlı  
anlaşmanı gücləndirməyin yeganə yoludur.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

B akı Qlobal Forumu mühüm qlobal çağırışlara dair 
fikir mübadiləsi üçün səmərəli məkandır. Ona görə 
də dünyada nüfuzlu beynəlxalq platformaya çevrilən 

bu forumda tanınmış siyasətçilər, ictimai xadimlər qlobal 
çağırışları müzakirə etmək üçün Bakıya toplaşırlar. Zamanın 
tələblərinə uyğun olaraq forumun gündəliyi hər dəfə yenilənir. 
Builki forum üçün isə “Dünyanın yeni xarici siyasəti” 
mövzusu məqsədəuyğun sayılıb. 

Azərbaycan Cənubi Qafqazda Latviyanın mühüm tərəfdaşıdır
Bu fikri Latviyanın sabiq prezidenti Vayra Vike-Freyberqa səsləndirib

Azərbaycanla Latviya arasın-
da əlaqələrin inkişafından söhbət 
açan xanım siyasətçi ölkəmizin 
Cənubi Qafqazda Latviyanın mühüm 
tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdırıb. 
Deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq 

və dostluq münasibətləri getdikcə 
inkişaf edir. İqtisadi əməkdaşlığın 
gələcək inkişafı üçün böyük poten-
sialın olduğunu vurğulayan siyasətçi 
Latviyanın, həmçinin Asiya, Mərkəzi 
Asiya, Qara dəniz ölkələri və Şimali 

Avropanın quru nəqliyyat əlaqələri 
ilə Azərbaycanla birlikdə işləməkdə 
maraqlı olduğunu bildirib.

Ölkəmizə Latviya Prezidenti kimi 
gəldiyi vaxtları xatırladan V. Vike-
Freyberqa həmin səfər çərçivəsində 

iki ölkənin birgə işləmələrinə dair 
öhdəlik götürüldüyünü xatırladıb. 
O vaxtdan bu günə qədər 
Azərbaycana səfərləri zamanı 
ölkələr arasında sıx əməkdaşlığın 
yüksək səviyyədə davam 
etdirildiyindən məmnunluğunu 
ifadə edib. 2017-ci ilin iyun ayında 
imzalanan Latviya – Azərbaycan 
strateji tərəfdaşlıq haqqında 
bəyannamənin iki ölkə arasında 
əməkdaşlığı yeni keyfiyyət 
səviyyəsinə qaldırdığını deyən sabiq 
prezident, hazırda Azərbaycanın 
sürətlə inkişaf etdiyini, əhəmiyyətli 
ölkəyə çevrildiyini də bildirib. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
 “Xalq qəzeti”

Bakıda keçirilən VII Qlobal Forumun nüfuzlu nümayəndələrindən 
biri də Latviyanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Freyberqadır. O, forumda iştirak 
edən xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində 
tədbirin iştirakçılarının ildən-ilə çoxaldığını bildirib və bunu, ilk 
növbədə, forumun yüksək səviyyədə təşkili, Azərbaycan xalqının 
qonaqpərvərliyi və ölkəmizin sabitlik, əmin-amanlıq məkanı olması 
ilə əlaqələndirib. Sabiq prezident Azərbaycanın Cənubi Qafqazda 
əhəmiyyətli ölkə olduğunu vurğulayıb.

– Mən forumun gedişatını televiziya 
və qəzetlərdən  diqqətlə izləyirəm. Hesab 
edirəm ki, bu mühüm tədbir bir daha Bakını 
dünya siyasətinin diqqət mərkəzinə çevirdi. 

Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, 
Azərbaycan Prezidenti möhtərəm İlham 
Əliyevin tədbirin açılış mərasimindəki par-
laq, dərin məzmunlu nitqi forumda hərtərəfli 
ciddi müzakirələrin başlamasına bir impuls 
verdi. Yeri gəlmişkən, bu fikri forum iştirak-
çılarının  özləri də təsdiq edirlər. Onların, 
demək olar ki, hamısı fəxrlə vurğulayır ki, 
müstəqil Azərbaycanın lideri cənab İlham 
Əliyev bu gün dünya siyasətində xüsusi 
yeri, hörməti olan bir dövlət xadimidir. 

Məhz möhtərəm Prezidentimizin xalqı-
mızın milli maraqlarına xidmət edən dərin, 
düşünülmüş daxili və xarici siyəsəti, düzgün 
idarəçilik bacarığı sayəsində Azərbaycan 
hazırda dünya siyasətinin fəal aktorlarından 
birinə çevrilib. Bu, böyük uğurdur. Yaxın 
gələcəkdə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə 
nüfuzunun daha da yüksələcəyinə əminəm. 

Bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. 
Cənab Prezident hər dəfə olduğu kimi, 
bu dəfə də forumdakı nitqində dönə-dönə 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həllinin regionda 
və bütün dünyada sülh və təhlükəsizliyin 
qorunması üçün vacib olduğunu vurğuladı. 
Forum iştirakçıları Bakıda Azərbaycanın 

haqlı mövqeyi ilə bir daha yaxından ta-
nış oldular. İnanıram ki, onların hər biri 
Azərbaycan həqiqətlərinin carçısına 
çevriləcək. 

Bəli, indi dünyada dostlarımızın sayı 
günbəgün artır. Buna bir gənc, vətənpərvər 
ziyalı olaraq, əlbəttə, çox sevinirəm. 
Düşünürəm ki, bu gün hər birimiz 
Azərbaycan həqiqətlərinin olduğu kimi 
bütün dünyaya çatdırılması üçün əlimizdən 
gələni etməyə borcluyuq. Rəhbərlik etdiyim 
Qlobal Araşdırmalar Liqası İctimai Birliyinin 
fəalları bu istiqamətdə səylərini daha da 
artırmaq əzmindədirlər. Bu, hər birimizin 
vətəndaşlıq borcudur. 

Söhbəti qələmə aldı:  
Məsaim ABDULLAYEV,  

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycan dünya siyasətinin 
fəal aktorlarından birinə çevrilib

Bütün mövcud münaqişələrin  
həlli üçün səylər artırılmalıdır 

– Mən, ilk növbədə forumun 
yüksək səviyyədə təşkil olunması-
nı qeyd etmək istəyirəm. Tədbirdə 
görkəmli siyasətçilər, elm və 
mədəniyyət xadimləri iştirak edirlər ki, 
bu da forumun yüksək statusa sahib 
olduğuna dəlalət edir. 

Panel iclasında çıxışım zamanı 

bildirdim ki, bu gün bütün dünyada, 
o cümlədən Yaxın Şərqdə baş verən 
ağır münaqişələr sülh və təhükəsizlik 
işinə ciddi ziyan vurur, kütləvi insan 
tələfatına yol açır. Düşünürəm ki, 
Yaxın Şərqdə münaqişənin həlli üçün 
təcili addımlar atılmasa, regionda 
vəziyyət daha da gərginləşə bilər. 

Buna görə də dünya birliyi mövcud 
münaqişələrin həlli üçün səylərini 
artırmalıdır. 

Sirr deyil ki, Yaxın Şərqdəki 
proseslər Avropa qitəsinə də təsirini 
göstərir. Kəskin silahlı münaqişələr, 
zorakılıqlar qaçqınların artmasına 
səbəb olur. Hazırda diqqət xüsusilə 

Avropaya axışan Suriya qaçqınlarına 
yönəlməlidir. Bildiyiniz kimi, bu proses 
“Ərəb baharı”ndan sonra gücləndi. 

Digər tərəfdən, Yəməndə baş 
verən vətəndaş müharibəsi Aralıq 
dənizi regionunu əhatə edir. Bu da 
münaqişənin Yaxın Şərq hüdudla-
rından çıxması deməkdir. Biz, İtaliya 
olaraq bundan narahatıq. 

Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, 
Bakı Forumunda bu istiqamətdə 
müzakirələrin aparılmasını alqışlayı-
ram. Münaqişənin həlli üçün əlverişli 
şərait yaranıb. Çünki müzakirələr 
aparmağa imkan verən kifayət qədər 
beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. 
Sadəcə, səyləri daha da artırmaq 
lazımdır.

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI,  

“Xalq qəzeti”

VII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən panel iclaslarından biri “Yaxın 
Şərqdə sülh və təhlükəsizlik” mövzusuna həsr edilmişdir. Ərəb Liqasının sabiq baş 
katibi Əmr Musanın moderatorluğu ilə keçirilən iclasda Yaxın Şərqdə sülhə nail olma-
ğın yollarına dair müzakirələr aparıldı. Tədbirdə fəal iştirak edənlərdən biri də İtaliya-
nın sabiq xarici işlər naziri Ancelino Alfano idi. Əməkdaşımız italiyalı qonaqdan forum 
barədə təəssüratlarını oxucularımızla bölüşməsini xahiş etmişdir. Diplomat demişdir: 

Azərbaycan paytaxtında keçirilən VII Qlobal Bakı Forumu 
çərçivəsində aparılan müzakirələr, səslənən dəyərli fikir və təkliflər ölkə 
ictimaiyyətində dərin razılıq hissi ilə qarşılanır. Bu barədə Qlobal Araş-
dırmalar Liqası İctimai Birliyinin sədri, politoloq Azər Verdiyev dedi: 

17 mart 2019-cu il, bazar4



Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

(əvvəli 1-ci səhifədə)

1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına 
məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın 
çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:

1.1. Abasov Nadir Cəbrayıl oğlu, 1982-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci 
il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.2. Abasova Ruhiyyə Navnulla qızı, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu 
il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.3. Abbaslı Nihad Ehtiram oğlu, 1995-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.4. Abbasov Daşqın Şahzadə oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 12 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir. 

1.5. Abbasov Elvin Unutmaz oğlu, 1996-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 
19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.6. Abbasova Təranə Mirdamət qızı, 1961-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 2 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.7. Abdullayev Əlihəsən Fərhad oğlu, 1959-
cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2011-ci 
il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.8. Abdullayev Heydər Mirbala oğlu, 1957-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Salyan Rayon Məhkəməsinin 2017-ci 
il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.9. Abdullayev İlkin Oruc oğlu, 1972-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 17 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.10. Abdullayev Kamran Səftər oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.11. Abdullayev Mübariz Əslan oğlu, 1967-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 21 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.12. Abdullayev Rüstəm Əbülfəz oğlu, 1981-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.13. Abdullayeva Təyminə Şamil qızı, 1972-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.14. Adıgözəlov Kamal Bərxudar oğlu, 1994-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Göygöl Rayon Məhkəməsinin 
2014-cü il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.15. Ağalarov Vasif Səxavət oğlu, 1986-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 10 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.16. Ağamalıyev Talıb Telman oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.17. Ağayev Arzuman Akif oğlu, 1988-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 
1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.18. Ağayev Elman Seydəmir oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.19. Ağayev Fərid Nadir oğlu, 1981-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci 
il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.20. Ağayev Xanlar Tofiq oğlu, 1980-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.21. Ağayev Mircəlal Mircəfər oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 20 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.22. Ağayev Rasim Səlim oğlu, 1964-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 
2018-ci il 6 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.23. Ağayeva Şahnaz Ayaz qızı, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2012-ci il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.24. Ağəmmədov Pərvin Ağəmməd oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, İsmayıllı Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.25. Axmedov Oybek Sadullayeviç, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Özbəkistan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 

2016-cı il 5 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.26. Axundov İdrak Əbdüləli oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 
24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.27. Alxasov Aqil Ağaxan oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 10 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.28. Alıyev Qeyrət Sərdar oğlu, 1991-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.29. Alıyev Möhlət Sərdar oğlu, 1988-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.30. Alızadə Taleh Valeh oğlu, 1996-cı ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.31. Allahverdiyev Elçin Maşallah oğlu, 1993-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2015-
ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.32. Allahverdiyev Samir Polad oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.33. Almazov Rəşad Bəhram oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.34. Arıqov Mehman Məsim oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Rusiya Federasiyası Sankt-Peterburq 
şəhəri Vıborq Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 17 
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.35. Aslanov Coşqun Aslan oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Saatlı Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 
30 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.36. Aslanov Seymur Tərlan oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.37. Atayev Seymur Taryel oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.38. Babayev Aslan Xudu oğlu, 1966-cı ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 2018-
ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.39. Babayev Baba Rəcəboviç, 1987-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Qax Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.40. Babayev Həsənağa Məmmədhüseyn 
oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 30 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.41. Babayev Rüfət Eldar oğlu, 1974-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2016-cı 
il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.42. Babayev Samir Sabir oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 22 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.43. Babayev Zöhrab Suliddin oğlu, 1977-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 1 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.44. Badayev Məqsəd Çarı oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 4 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.45. Bağırov Orxan Orucəli oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu 
il 15 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.46. Bağırov Orxan Rövşən oğlu, 1997-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 
16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.47. Bağırov Rasim Əbülfəz oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.48. Baxışlı İsmət Allahverən oğlu, 1995-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.49. Baxışov Samir Baxış oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.50. Balakişizadə Emin Rəhim oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 30 
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.51. Bayramlı Gözəl Oruc qızı, 1962-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Qazax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 
23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.52. Bayramov Arzuman Nəbi oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı 
şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 14 
mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.53. Bayramov Tələt Məmməd oğlu, 1969-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.54. Behbudov Azad Məhəmməd oğlu, 
1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 18 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.55. Bədəlov Zaur İkram oğlu, 1982-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.56. Bəgişov Coşqun Müslüm oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.57. Bəkirov Elvin Ağasəfər oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2016-cı 
il 12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.58. Binyətov Safayət Səlamət oğlu, 1993-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.59. Burnos Andrey Aleksandroviç, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 25 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.60. Bünyadov Elvin Hatif oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.61. Cabbarov Aqil Qoşqar oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2012-ci il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.62. Cahangirova Xavər Zakir qızı, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 
10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.63. Calalov Calal Alim oğlu, 1991-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.64. Camalov Qorxmaz Hüseyn oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.65. Cavadov Hüseyin Cümşüd oğlu, 1974-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2012-ci il 20 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.66. Cavadov Said Fayaz oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.67. Cəbrayılov Elgün Nizaməddin oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya 
Məhkəməsinin 2017-ci il 18 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.68. Cəbrayılov Rasim Mirzə Baba oğlu, 
1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.69. Cəbrayılov Ruslan Şirzad oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.70. Cəfərov Asim Məmmədəli oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.71. Cəfərov Cəfər Ələskər oğlu, 1964-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2016-
cı il 24 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.72. Cəfərov Çingiz Pöhrüz oğlu, 1971-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 
24 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.73. Cəfərov İlham Nuhu oğlu, 1962-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2014-cü il 23 sentyabr tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.74. Cəfərov Namiq Cəfər oğlu, 1978-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 
27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.75. Cəfərov Samir Tofiq oğlu, 1969-cu ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.76. Cəfərov Süleyman Vahid oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.77. Cəfərov Zülfüqar Əli oğlu, 1971-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 22 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
 edilmişdir.

1.78. Cəfərova Ülviyyə Yusif qızı, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2011-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.79. Cəlilov Ruslan Elbrus oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 11 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.80. Çərkəzov Pərviz Rəşid oğlu, 1978-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu 
il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.81. Dadaşov Orxan Elxan oğlu, 1996-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.82. Dadaşova Əfsanə Bəybala qızı, 1984-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.83. Dəmirov Kamal Məsim oğlu, 1965-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.84. Dünyamalıyev Sərvan İmran oğlu, 
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 27 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.85. Dünyamaliyev Şahin Teymur oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.86. Eyvazov Ramiz Raqif oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Goranboy Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.87. Eyvazov Samir Rzabala oğlu, 1978-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 20 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.88. Ədilov Murad Güləhməd oğlu, 1983-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 14 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.89. Əhmədov Qafur Güşad oğlu, 1977-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 11 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.90. Əhmədov Lətif Süleyman oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.91. Əhmədov Müşfiq Məhəmmədəli oğlu, 
1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 20 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.92. Əhmədov Teymur Musa oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.93. Ələsgərov Xəyal Cavad oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 
11 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.94. Ələsgərov Mərhəmət Azər oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.95. Əlibabayev Xaliddin Ülfət oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 25 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.96. Əlipaşayev Rasim Fərzəli oğlu, 1957-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.97. Əliyev Amil Həmid oğlu, 1956-cı ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.98. Əliyev Anar Mürüvvət oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 2014-
cü il 3 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.99. Əliyev Bahadur Etibar oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 31 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.100. Əliyev Camal Məmməd oğlu, 1988-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 11 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.101. Əliyev Elçin Sadıq oğlu, 1973-cü ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.102. Əliyev Əbülfət Aslan oğlu, 1969-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.103. Əliyev İsrafil Kamil oğlu, 1958-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.104. Əliyev Kamran Əfqan oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 19 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.105. Əliyev Kənan Müzahim oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.106. Əliyev Qalib Rasim oğlu, 1994-cü ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.107. Əliyev Loğman Əbdül oğlu, 1962-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 16 sentyabr tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.108. Əliyev Mehti Xeyrulla oğlu, 1967-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 1 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.109. Əliyev Mirabdulla Mirələm oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 
2016-cı il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.110. Əliyev Nicat Nazim oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2014-cü il 5 sentyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.111. Əliyev Ramil Zabil oğlu, 1982-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.112. Əliyev Rəşad İsmayıl oğlu, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 18 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.113. Əliyev Rüfət Abdulla oğlu, 1996-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.114. Əliyev Rüfət Rauf oğlu, 1981-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 14 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.115. Əliyev Şünasif Habil oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.116. Əliyev Vasif Təyyub oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 12 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.117. Əliyev Yaqub Ağahəsən oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 21 
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.118. Əliyeva Ramilə Baba qızı, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 10 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.119. Əliyeva Züleyxa Əli qızı, 1970-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 27 may tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.120. Əlizadə Səbuhi Cabbar oğlu, 1983-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.121. Əsədov Elmar Valeh oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 9 fevral tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.122. Əsədov Hicran Səlim oğlu, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.123. Əsədov Orxan Vidadi oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.124. Əsədov Rafiq Adil oğlu, 1971-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.125. Əsədov Saday Müslüm oğlu, 1997-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2017-
ci il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.126. Əsgərov Sakit Əsgər oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2014-cü il 
28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.127. Əskərov Əmrah Əbülfət oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.
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1.128. Əzimov Müslüm Ağamalı oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.129. Əzizli Əjdər Malik oğlu, 1998-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi 
Məhkəməsinin 2017-ci il 2 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.130. Feyzullayev Feyzulla Ağadadaş oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.131. Fərəcov Mübariz Nəbi oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 27 sentyabr tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.132. Fərəcullayev Seymur Babagül oğlu, 
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 27 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.133. Gülməmmədov Qədir Cabir oğlu, 
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 
2018-ci il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.134. Gülməmmədov Vadim Mahir oğlu, 
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hök-
mü ilə məhkum edilmişdir.

1.135. Gülməmmədova Mehriban Qəhrəman 
qızı, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır 
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.136. Hacıyev Asim Rasim oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.137. Hacıyev Rəşad Hacı oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 
1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.138. Hacıyev Samir Qadir oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 18 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.139. Heydərli Xəyyam Vəlixan oğlu, 1994-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 5 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.140. Heydərov Ramin Rauf oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.141. Heydərov Rəfayel Zakir oğlu, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2011-ci il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.142. Həbibli Amil Məhərrəm oğlu, 1993-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 17 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.143. Həbibov Sahib Firudin oğlu, 1982-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.144. Həmidov Ramin Həmid oğlu, 1987-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 18 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.145. Həmidov Samir Tahir oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.146. Həsənov Anar Mayıl oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.147. Həsənov Arzu Yusif oğlu, 1982-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.148. Həsənov Cavanşir Vaqif oğlu, 1970-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.149. Həsənov Elxan Heydər oğlu, 1970-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.150. Həsənov Hüseyn İbadulla oğlu, 
1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.151. Həsənov Kamran Ənvər oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.152. Həsənov Seymur Şahzadə oğlu, 
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər 

Məhkəməsinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.153. Həsənov Səxavət Nüsaməddin oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 1 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.154. Həsənov Tofiq Xasay oğlu, 1970-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.155. Hətəmov Sənan Rəfayıl oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 8 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.156. Həziyev Fəxrəddin Gülağa oğlu, 
1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.157. Hökməliyev Cabir Məmi oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 20 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.158. Hümbətov Eldar Abduləli oğlu, 1971-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 18 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.159. Hüseyinli Turan Nadir oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.160. Hüseynov Afiq Əli oğlu, 1985-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 12 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.161. Hüseynov Amil Arif oğlu, 1990-cı ildə 
anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri 
Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 31 
avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.162. Hüseynov Beytulla İbrahim oğlu, 
1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.163. Hüseynov Elimxan Qurbanxan oğlu, 
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 9 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.164. Hüseynov Elşad Valeh oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Belarus Respublikasının Qrodno 
şəhəri Oktyabr Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 4 
iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.165. Hüseynov Əli Hümət oğlu, 1955-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.166. Hüseynov Əlican Azad oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.167. Hüseynov Əmrah Arzu oğlu, 1997-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.168. Hüseynov Rüfət Hidayət oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.169. Hüseynov Samir Möhübbət oğlu, 
1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 17 aprel tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.170. Hüseynov Sənan Subutay oğlu, 1996-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı 
il 19 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.171. Hüseynov Şəmistan Cavid oğlu, 
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.172. Xəlilov Fərhad Beytulla oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu 
il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.173. Xəlilov İlqar Əliniyaz oğlu, 1967-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin 
2016-cı il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.174. Xəlilov Şəhriyar Zabit oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin 
2009-cu il 30 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.175. Xu Zhengping, 1981-ci ildə anadan 
olmuş, Çin Xalq Respublikasının vətəndaşı, Bakı 
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 14 may 
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.176. Xurşidov Əlikram İdris oğlu, 1978-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şirvan Şəhər Məhkəməsinin 2018-ci il 
4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.177. İbişbəyli Fikrət Fəraməz oğlu, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
 edilmişdir.

1.178. İbrahimli Elturan Mirnadir oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 
11 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.179. İbrahimov Qiyas Həsən oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 18 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.180. İbrahimov Lətif Zakir oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 13 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.181. İbrahimov Rövşən İmran oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 
19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.182. İbrahimov Vasif Ədalət oğlu, 1973-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 17 mart tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.183. İbrahimova Cəmilə Olievna, 1969-
cu ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiya-
sının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 sentyabr tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.184. İbrahimova Mətanət Adil qızı, 1972-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.185. İldırımlı Elməddin Yəhya oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Beyləqan Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.186. İlyasov Samiq Namiq oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.187. İmamalıyev Kamil Ataş oğlu, 1967-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 29 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.188. İmamverdiyev Mirzə Yarməmməd 
oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 18 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.189. İmanquliyev Famil Fazil oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 25 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.190. İmanov Rəcəb Lətif oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2012-ci il 6 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.191. İnsanov Əli Binnət oğlu, 1946-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.192. İsgəndərov Orxan Teyyub oğlu, 1997-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 9 
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.193. İsgəndərov Tahir Qafar oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.194. İslamov Kamran Arif oğlu, 1996-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.195. İsmayılov Fəqani Ramiz oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.196. İsmayılov İslam Murtuzəli oğlu, 1994-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 2 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.197. İsmayılov İsmayıl Nəbi oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.198. İsmayılov Rəyal Qumandar oğlu, 
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 20 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.199. İsmayılov Ruzi Xaliq oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.200. İsmayılov Sakit Fərhad oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 5 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.201. İsmayılov Tural Fikrət oğlu, 1998-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 
13 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.202. İsmayılov Vasif Məmməd oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.203. İsmayılov Vüsal Ələddin oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 9 iyul tarixli hökmü ilə məhkum 
 edilmişdir.

1.204. İsrəfilov Hacağa Əlisurət oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 21 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.205. Kamilov Rəşad Güləddin oğlu, 1986-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 23 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.206. Kazımov Cavid Cabir oğlu, 1998-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi 
Məhkəməsinin 2017-ci il 21 sentyabr tarixli hök-
mü ilə məhkum edilmişdir.

1.207. Kazımov Həzrətəli Kazım oğlu, 1994-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 14 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.208. Kazımov Xalid Nofəl oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 5 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.209. Kazımov Samir Sadıq oğlu, 1982-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 29 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.210. Kərimli Əmrah Şariza oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.211. Kərimov Anar Elman oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2016-
cı il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.212. Kərimov Fariz Kərəm oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.213. Kərimov Rasim Rafiq oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci 
il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.214. Kərimov Sərxan Rüstəm oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.215. Köçəriyev Zərdabi Zülfəli oğlu, 1955-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.216. Qaflanov Laçın Əyyub oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.217. Qarayev Ceyhun Qəhrəman oğlu, 
1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 12 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.218. Qarayev Elnar Rəfayıl oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2012-ci il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.219. Qarayev Elnur Bakir oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.220. Qarayev Elşən Sahib oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.221. Qarayev Seyfəddin İsmayıl oğlu, 
1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.222. Qasıməliyev Rəsul Abid oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 
21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.223. Qasımov Adil Təvəkgül oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2016-
cı il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.224. Qasımov Elçin Kamal oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.225. Qasımov Elvin Akif oğlu, 1995-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2012-ci il 26 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.226. Qasımov Əlizadə Qaragöz oğlu, 
1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 5 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.227. Qasımov Mirniyaz Əli oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.228. Qasımov Muxtar Əliheydər oğlu, 
1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 26 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.229. Qasımov Rafiz Aslan oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon 

Məhkəməsinin 2015-ci il 24 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.230. Qəhrəman Elgiz Camal oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.231. Qəhrəmanlı Fuad Əli oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.232. Qənbərov Cavid Nurəli oğlu, 1990-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 8 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.233. Qənbərov Rəşad Ənvər oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.234. Qəniyev Nizami Məhərrəm oğlu, 1966-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.235. Qocayev Samir Edik oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci 
il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.236. Quliyev Bəybala Yəhya oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci 
il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.237. Quliyev Ceyhun Məmməd oğlu, 
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 11 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.238. Quliyev Cəmaləddin Vaqif oğlu, 
1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 16 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.239. Quliyev Dilsuz Feruz oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.240. Quliyev Elman Vidadi oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.241. Quliyev Elmidar Maşallah oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.242. Quliyev Emin İsgəndər oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.243. Quliyev Əmrah Əhəd oğlu, 1998-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.244. Quliyev Rafiq Mürsəl oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2012-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.245. Quliyev Samir Sədaqət oğlu, 1984-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 31 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.246. Quliyev Şah Şahrəddin oğlu, 1990-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 31 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.247. Quliyeva Aygün Arzu qızı, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 4 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.248. Qurbanov Ağakərim Məhərrəm oğlu, 
1949-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.249. Qurbanov Nizami Nüsrət oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 18 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.250. Qurbanov Vələd Qüdrət oğlu, 1972-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Hərbi Məhkəməsinin 
2010-cu il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.251. Qurbanova Pərvanə Bayram qızı, 
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 9 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.252. Lələyev Ənvər Şaban oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 19 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.253. Lumanov Alim Adiloviç, 1963-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 5 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

(ardı 7-ci səhifədə)
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1.254. Mahmudzadə Dilqəm Dilqami oğlu, 
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 17 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.255. Mamedov Şamxal Vahid oğlu, 
1980-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasi-
yasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 18 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.256. Mamedova Khanum, 1976-cı ildə 
anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır 
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 7 aprel tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.257. Maput Louis Martial, 1978-ci ildə ana-
dan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, 
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.258. Mayılov Nizami Əliəşrəf oğlu, 1965-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 24 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.259. Mehdiyev Səid Vahid oğlu, 1984-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 11 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.260. Məhərrəmov Elnur Natiq oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.261. Məhərrəmov Fərhad Fuad oğlu, 
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2011-ci il 5 avqust tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.262. Məhərrəmov Mirəli Həbib oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 25 
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.263. Məhərrəmov Yusif Əlikram oğlu, 
1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 22 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.264. Məlikov Xanverdi Tofiq oğlu, 1988-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 21 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.265. Məlikzadə Səda Xanlar oğlu, 1995-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 18 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.266. Məmişov Röyal Möhübbət oğlu, 
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2018-ci il 27 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.267. Məmmədli Elvin Barat oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.268. Məmmədli Mahmud Bayram oğlu, 
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 26 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.269. Məmmədli Ramazan Fərhad oğlu, 
1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.270. Məmmədov Bayram Fərman oğlu, 
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 8 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.271. Məmmədov Ceyhun Musa oğlu, 
1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 4 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.272. Məmmədov Dmitriy Borisoviç, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.273. Məmmədov Ehtiram Etibar oğlu, 
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.274. Məmmədov Eldar Namaz oğlu, 1978-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.275. Məmmədov Əmir Baloğlan oğlu, 
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 31 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.276. Məmmədov Fuad İlham oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 15 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.277. Məmmədov Gündüz Mehralı oğlu, 
1946-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov 
Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 11 mart tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.278. Məmmədov Qələmxan Polad oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 21 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.279. Məmmədov Nemətulla Məmmədhəsən 
oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 30 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.280. Məmmədov Orxan Tahir oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu 
il 8 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.281. Məmmədov Rəşadət Fərman oğlu, 
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 15 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.282. Məmmədov Rövşən Fəqani oğlu, 
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 
2018-ci il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.283. Məmmədov Rüfət Dəyanət oğlu, 1988-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 
2016-cı il 29 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.284. Məmmədov Siyasət Məlahir oğlu, 
1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 5 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.285. Məmmədov Surxay Sədi oğlu, 1989-
cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 27 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.286. Məmmədov Şamo Şakir oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.287. Məmmədov Tamerlan Rafiq oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 5 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.288. Məmmədov Telman Mikayıl oğlu, 1968-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu 
il 14 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.289. Məmmədov Təkmurad Nazim oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2011-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.290. Məmmədova Antonina İsrafilovna, 
1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2011-ci il 4 fevral tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.291. Məmmədova Gülər Məmmədşah 
qızı, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 29 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.292. Məmmədova Tamara Əli qızı, 1946-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 8 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.293. Məmmədzadə Samir Habil oğlu, 1996-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.294. Məstanov Namiq Əzizoğlan oğlu, 
1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.295. Mikayılov Zülfüqar Sədrəddin oğlu, 
1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.296. Miriyev Amid Zəfər oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 12 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.297. Mirzəliyeva Vəfagül Bəkir qızı, 1974-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Ağstafa Rayon Məhkəməsinin 2016-cı 
il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.298. Mirzəyev Akif Hökməli oğlu, 1961-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli 
hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.299. Mirzəyev İnşalla İsmayıl oğlu, 1966-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2015-
ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.300. Mirzəyev Zaur Malik oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 30 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.301. Mirzoyev Raiz Ramiz oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.302. Mollayeva Sevinc Xəlil qızı, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.303. Muradov Fərəc Ədalət oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.304. Muradov Səbuhi Valeh oğlu, 1983-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.305. Muradov Zöhrab Qafar oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 13 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.306. Musayev Elman Həvil oğlu, 1962-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.307. Musayev Elman Ramiz oğlu, 1995-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.308. Musayev Məmməd Abduhəlim oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2014-cü il 7 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.309. Musayev Tural İlham oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.310. Mustafayev Dabil Qalib oğlu, 1994-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 19 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.311. Mustafayev Əli Sayad oğlu, 1999-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 
2017-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.312. Mustafayev Rəşid Eyvaz oğlu, 1986-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 27 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.313. Mustafayev Zaur Tofiq oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.314. Mürsəlov Məhi Məhəmməd oğlu, 
1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 23 sentyabr tarixli hök-
mü ilə məhkum edilmişdir.

1.315. Müseyibov Aqil Mətləb oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.316. Nəbiyev Ehtibar Zəki oğlu, 1971-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şirvan Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 
3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.317. Nəbiyev Eldəniz Laçın oğlu, 1995-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 21 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.318. Nəhmətov Şahverdi Qürbətulla oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 1 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.319. Nəsibov Aqil Xudayar oğlu, 1982-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.320. Nəsibov Vüsal Elzadə oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Qazax Rayon Məhkəməsinin 2016-cı 
il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.321. Nəsirov Elçin İmran oğlu, 1979-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Yaroslavl 
şəhəri Frunze Rayon Məhkəməsinin 2008-ci il 4 
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.322. Nəsirov Elvin Nurəddin oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.323. Nəsirov Xəyyam İmran oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Yaroslavl 
şəhəri Frunze Rayon Məhkəməsinin 2008-ci il 4 
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.324. Nəzərov İlkin Elman oğlu, 1998-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.325. Niftalıyev Nurlan Səfiyar oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Zərdab Rayon Məhkəməsinin 2017-ci 
il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.326. Novruzov Kənan Sədulla oğlu, 1988-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 11 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.327. Novruzov Rəşad Cümşüd oğlu, 
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 25 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.328. Novruzov Sənan Gündüz oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.329. Nurəliyev Məzahir Əzizağa oğlu, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 

Məhkəməsinin 2017-ci il 1 iyun tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.330. Nuriyev Məstəli Məhərrəməli oğlu, 
1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şirvan Apellyasiya 
Məhkəməsinin 2016-cı il 17 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.331. Nwadike Emmnauel Chinyere, 1973-
cü ildə anadan olmuş, Nigeriya Federativ Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.332. Obu Onyedıka Moses, 1966-cı 
ildə anadan olmuş, Nigeriya Federativ Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 19 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.333. Osmanov Amid Arif oğlu, 1986-cı ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 19 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.334. Ömərov Ramin Ağayar oğlu, 1988-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.335. Pənayev Əlizamin Əminağa oğlu, 
1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 1 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.336. Pirvəliyev Asif Vaqif oğlu, 1980-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.337. Ramazanov Rəşad Ağaddin oğlu, 
1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 13 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.338. Ramazanov Vüqar Mövlud oğlu, 
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.339. Rəhimov Fazil Yusif oğlu, 1964-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 27 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.340. Rəhimov Oqtay Emin oğlu, 1993-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 25 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.341. Rəhimov Rövşən Hüseynağa oğlu, 
1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.342. Rəhimov Tosif Aleksandroviç, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 22 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.343. Rüstəmov Təyyar Rəhbər oğlu, 1984-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 
2018-ci il 14 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.344. Rüstəmov Zaur Əli oğlu, 1974-cü ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2012-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.345. Rüstəmzadə İlkin Bakir oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.346. Rzayev Anar Abas oğlu, 1992-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.347. Rzayev Vüsal Mehman oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 8 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.348. Rzayeva Şəmsiyyə Bəylər qızı, 1972-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2014-cü il 28 aprel tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.349. Sadıqov Amil Şahlar oğlu, 1996-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 
19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.350. Sadıqov Rövşən Nadir oğlu, 1980-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 1 sentyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.351. Sadıqova Samirə Eldar qızı, 1982-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 11 may tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.352. Saibov Elşad Əlibala oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 11 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.353. Salmanov Ümid Natiq oğlu, 1992-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 5 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.354. Seyfullayev Əlibəy Nəci oğlu, 1950-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 

2014-cü il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.355. Seyidov Elnur Rafiq oğlu, 1971-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.356. Seyidov Namiq Katib oğlu, 1986-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.357. Seyidov Təhməz Lətif oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-
ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.358. Səfərəliyev Ramin Fizuli oğlu, 1989-
cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 20 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.359. Səfərli Ceyhun Zabil oğlu, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 9 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.360. Səfərli Elmin Aslan oğlu, 1995-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 2 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.361. Səfərli Əlisurət Vüsal oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 
22 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.362. Səfərli Tural Rasim oğlu, 1994-cü ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.363. Səfərov Ağasən Qürbət oğlu, 1968-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.364. Səfərov Əlixan Fazil oğlu, 1980-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.365. Səfərov Məmməd Nazim oğlu, 1984-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.366. Səfərov Rüfət Eldar oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 8 sentyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.367. Səidi Ruzbeh Behruz oğlu, 1987-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2015-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.368. Səlimov Mehman Əmirxan oğlu, 
1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 22 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.369. Sharma Manoj Satpal oğlu, 1988-
ci ildə anadan olmuş, Hindistan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 18 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.370. Siyabov Samiq Abbas oğlu, 1959-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.371. Skoroboqatova Anjelika Vladimrovna, 
1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər 
üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 
2008-ci il 1 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.372. Süleymanov Abasət Oktay oğlu, 1996-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.373. Süleymanov Cavid Süleyman oğlu, 
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2017-ci il 28 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.374. Süleymanov Orxan Lətif oğlu, 1992-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2013-cü il 22 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.375. Süleymanov Şamil İslam oğlu, 1962-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.376. Süleymanova Günay Aləmzar qızı, 
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 5 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.377. Şəfəqqətov Məhəbbət Nəcəfəli oğlu, 
1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 
2016-cı il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.378. Şəkərov Zaur İlham oğlu, 1976-cı ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.379. Şəmmədov Arif Əlabbas oğlu, 1957-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
8 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
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1.380. Şərifov Asif Amiləddin oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 23 aprel tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.381. Şirinova Lalə Mikayıl qızı, 1980-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2013-cü il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.382. Şükürov Ramil Bəhmən oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 23 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.383. Tağıyev Anar Famil oğlu, 1981-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 12 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.384. Tağızadə Asim Rasim oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2014-cü il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

1.385. Tarverdiyev Sadiq Şahbaba oğlu, 
1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2016-cı il 17 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.386. Tərlanov Rəfail İsmi oğlu, 1978-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 
15 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.387. Trabzonlu Şükrü Musa Şakir oğlu, 
1968-ci ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublika-
sının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 
2017-ci il 19 iyun tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.388. Tomarov Tərlan Şamil oğlu, 1998-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.389. Vahablı İlham Qalib oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 
9 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.390. Verdiyev Rasim İbrahim oğlu, 1991-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon 
Məhkəməsinin 2014-cü il 4 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.391. Vəliyev Təhmiraz İrzaxan oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.392. Vəliyev Tural Akif oğlu, 1988-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2018-ci il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmiş-
dir.

1.393. Yağubov Rasim Baba oğlu, 1994-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2016-cı il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

1.394. Yüzbəyov Şahbala Cəbrayıl oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

1.395. Zeinalzadeh Abbas Maslahat oğlu, 
1986-cı ildə anadan olmuş, İran İslam Res-
publikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 19 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.396. Zeynalı İntiqam Qəhrəman oğlu, 
1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2012-ci il 19 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.397. Zeynalov Nadir Şurya oğlu, 1963-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 14 yanvar tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.398. Zeynalov Rüstəm Bahadur oğlu, 
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2015-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

1.399. Zülfüqarov Aslan Ramiz oğlu, 1989-
cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 9 dekabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

2. Azərbaycan Respublikası Ali 
Məhkəməsinin 1995-ci il 22 fevral tarixli hök-
mü ilə məhkum edilmiş və ömürlük azadlıqdan 
məhrum etmə növündə cəza çəkən, 1966-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı Baxşaliyev Yadigar Nazim oğlunun 
cəzası 25 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
cəzası ilə əvəz edilsin. 

3. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə 
cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin 

cəzası 20 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə 
cəzası ilə əvəz edilsin: 

3.1. Quliyev Daşqın Cabbar oğlu, 1977-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2001-ci 
il 27 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

3.2. Sədrəddinov Kamil Camal oğlu, 1956-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə 
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2007-ci 
il 16 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

4. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2011-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə azadlıq-
dan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 
və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış, 1989-cu 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı Məmmədova Elgül Elxan qızı cəzadan 
azad edilsin.

5. Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına şərti 
olaraq məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər 
cəzadan azad edilsinlər:

5.1. Abbasov Gündüz Məhərrəm oğlu, 1997-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 
2017-ci il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edil-
mişdir.

5.2. Abdullayev Azad Zadil oğlu, 1973-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2018-ci il 23 fevral tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

5.3. Kuzmın Mıkalaı Nikolayeviç, 1947-ci 
ildə anadan olmuş, Belarus Respublikasının 
vətəndaşı, Şabran Rayon Məhkəməsinin 2018-ci 
il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

5.4. Qasımova Hüsniyyə Qərib qızı, 1987-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

5.5. Mehdiyeva Südabə Gülməmməd qızı, 
1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Res-
publikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2018-ci il 22 noyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

5.6. Mikayılova Aybəniz Abdal qızı, 1973-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 
31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

5.7. Nəzərova Minarə Nurəddin qızı, 1982-
ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 6 sentyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

5.8. Rzayev Anar Ramiz oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 18 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

5.9. Rzayeva Solmaz Nəriman qızı, 1953-
cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər 
Məhkəməsinin 2018-ci il 23 may tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

5.10. Salmanzadə Süleyman Hafiz oğlu, 
1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 
2015-ci il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

5.11. Tahirli Röyal İsmayıl oğlu, 1993-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 
 2018-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

6. Bakı şəhəri Nərimanov Rayon 
Məhkəməsinin 2015-ci il 14 iyul tarixli hökmü ilə 
azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum 
edilmiş, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşı Xasməmmədov Qur-
ban İsa oğlu cəzasının çəkilməmiş hissəsindən 
azad edilsin.

7. İslah işləri cəzasına məhkum edilmiş aşa-
ğıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən 
azad edilsinlər:

7.1. Əliyeva Ofelya Müzəfər qızı, 1976-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2018-
ci il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

7.2. Hüseynov Murad Əli oğlu, 1981-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

7.3. Şükür Murad Akif oğlu, 1998-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon 
Məhkəməsinin 2017-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

8. Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 4 
oktyabr tarixli hökmü ilə ictimai işlər cəzasına 
məhkum edilmiş, 1980-ci ildə anadan olmuş, 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qənbərov 
Amil Vəliş oğlu cəzadan azad edilsin.

9. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş aşağıda-
kı şəxslər cəzadan azad edilsinlər:

9.1. Abbasov Elxan Arif oğlu, 1998-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon 
Məhkəməsinin 2016-cı il 5 sentyabr tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

9.2. Ağayeva Kəmalə Novruz qızı, 1964-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci 
il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.3. Cavadzadə Nizam Surət oğlu, 1990-
cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respubli-
kasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

9.4. Hacıyev Hacı Möysüm oğlu, 1971-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.5. Hüseyinov Nicad Qurban oğlu, 1985-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 
14 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.6. İlyasov Cəsarət Bəhmən oğlu, 1984-cü 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2016-
cı il 13 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.7. İsmayılov Namid Kamil oğlu, 1962-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2013-cü 
il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.8. Kazımzadə Elşən Qiyas oğlu, 1975-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublika-
sının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2018-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə 
məhkum edilmişdir.

9.9. Mamedov Elgün Şöhrət oğlu, 1991-ci 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2017-
ci il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.10. Səfərli Rahib Umudvar oğlu, 1990-cı 
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikası-
nın vətəndaşı, Beyləqan Rayon Məhkəməsinin 
2011-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum 
edilmişdir.

9.11. Sultanov Zahir Paşa oğlu, 1972-ci ildə 
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 29 
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

9.12. Süleymanova Dilbər Mehman qızı, 
1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon 
Məhkəməsinin 2014-cü il 4 avqust tarixli hökmü 
ilə məhkum edilmişdir.

10. Bu Sərəncam imzalandığı gündən 
qüvvəyə minir.

İlham ƏLİYEV 
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 mart 2019-cu il

Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

ADA Universitetinin tələbələri 
Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlunu yad ediblər

 � ADA Universitetində “İrs” tələbə klubunun 
təşəbbüsü ilə  Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlunun 
yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycan 
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU) 
tələbələrinin qatıldığı proqramda hər iki görkəmli 
mədəniyyət xadiminin irsi xatırlanıb.

ADA Universitetindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, tələbələrin 
musiqili çıxışları ilə yanaşı, tədbirdə 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, pro-
fessor Şirindil Alışanlı böyük yazıçı 
və dramaturq Sabit Rəhmanın yara-
dıcılığı barədə məlumat verib.

Daha sonra Sabit Rəhman və 
Emin Sabitoğlunun ssenarist və 
bəstəkar kimi üzərində işlədikləri 
filmlər barədə müzakirələr aparı-
lıb. Tələbələrin Azərbaycan Dövlət 
Kino-Foto Sənədləri Arxivindən 
tapdıqları maraqlı materiallar, iki 
görkəmli simanın birgə ərsəyə 
gətirdiyi  “Hicran” tamaşasından 
parçalar nümayiş etdirilib.  

Tədbirdə çıxış edən Xalq 
şairi Nəriman Həsənzadə Sabit 
Rəhman və Emin Sabitoğlu barədə 
xatirələrini  bölüşüb. 

ADMİU-nun rektoru, Emin Sabi-
toğlunun qızı Ceyran Mahmudova 
gözəl yaradıcılıq axşamına görə 
təşəkkürünü bildirib. O etiraf edib 
ki, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ 
edən və eyni zamanda, onun ailə 
üzvlərinin irsini işıqlandıran tədbir 
onda kövrək hisslər və yüksək 
təəssürat yaradıb.

Sonda çıxış edən ADA Uni-
versitetinin rektoru Hafiz Paşayev 
vurğulayıb ki, müasir zamanda  
gənclərin Azərbaycanın ədəbiyyatı 

və incəsənətinin görkəmli şəxsləri 
barədə məlumatlandırılması çox 
 vacibdir və “İrs” tələbə klubunun 
belə bir təşəbbüsü təqdirəlayiqdir. 

O, tələbələri həmyaşıdları ara-
sında bu səpkidə maarifləndirmə 
fəaliyyətini davam etdirməyə 
 çağırıb.

Ümumi yığıncağın əvvəlində son 
illər ərzində Azərbaycan Respublika-
sında atçılığın tərəqqisinə, beynəlxalq 
yarışlarda qazanılmış uğurlara həsr 
olunmuş sənədli film nümayiş etdirilib.

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-
prezidenti Çingiz Hüseynzadənin 
giriş sözündən sonra federasiyanın 

baş katibi Bəhruz Nəbiyev 2009-cu 
ildən etibarən federasiya tərəfindən 
görülmüş işlərlə bağlı geniş məruzə 
edib. 

Federasiyanın vitse-prezidenti 
Mahir Muradov son beş il ərzində 
atçılığın konkur növü üzrə görülmüş 
işlər, vitse-prezident Elşad Abbasov 
son beş il ərzində cıdır üzrə görülmüş 
işlər barədə, federasiyanın İdarə 
Heyətinin üzvü Bəsirət Quliyev milli at 
cinsləri və milli atüstü oyunlarla bağlı 

məruzələr ediblər.
Sonra federasiya prezi-

dentinin seçkiləri keçirilib, 
Elçin Quliyev ümumi yığın-
caq üzvlərinin maksimal səs 
çoxluğu ilə yenidən növbəti 
beş il müddətinə ARAF-ın 
prezidenti seçilib. 

Ümumi yığıncağın qərarı 
ilə ARAF-ın birinci vitse-
prezidenti vəzifəsinə Mahir 
Muradov, vitse-prezident 
vəzifələrinə Elşad Abba-
sov, Bəsirət Quliyev, Sakit 
Məmmədov, Bəhruz Nəbiyev 
seçilib və İdarə Heyətinin 
üzvləri təsdiq olunublar.

Səsvermədən sonra ARAF 
prezidenti Elçin Quliyev çıxış edib, 
göstərilən etimada görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham 
Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirib, 
gələcək planlar və görüləcək işlər 
haqqında geniş məlumat verib.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısı sayəsində milli atçılığın böyük 
inkişaf yolu keçməsi xüsusi vurğula-
nıb, ARAF-ın fəaliyyəti dövründə əldə 
olunmuş nailiyyətlər, Qarabağ və Dil-
baz milli at cinslərinin qorunması və 
təbliğatı üçün görülən işlər haqqında 
geniş məlumat verilib, milli atçılığın 
inkişafı istiqamətində həyata keçiril-
miş tədbirlər ətraflı şərh olunub. 

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyevanın dəstəyi ilə çövkən mil-
li atüstü oyununun 2013-cü ildə 
UNESCO-nun təxirəsalınmaz qo-
runmağa ehtiyacı olan Qeyri-Maddi 
Mədəni İrs Siyahısına salınmasının 
milli atçılığın inkişafı üçün xüsusi 
əhəmiyyəti vurğulanıb.

Heydər Əliyev Mərkəzində 
fransız heykəltəraş Mauro Kordanın 

SƏRGİSİ  AÇILIB

Qeyd edib ki, digər sahələrdə olduğu 
kimi, mədəniyyət sahəsində də Heydər 
Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzi 
tərəfindən bir çox layihələr həyata keçirilir. 
Vurğulayıb ki, Heydər Əliyev Mərkəzində 
artıq Fransanın Bernar Buffe və Lorens 
Cenkellin kimi tanınmış heykəltəraş və 
rəssamlarının incəsənət əsərləri təqdim 
olunub. 

Sərginin kuratoru Mark Haşim belə 
bir möhtəşəm məkanda– Heydər Əliyev 
Mərkəzində Mauro Kordanın əsərlərini 
təqdim etmək üçün yaratdığı xoş fürsətə 
görə təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib.

“İnanıram ki, bu incəsənət əsərləri ilə 
tanışlıq sizin böyük marağınıza səbəb 
olacaq, onları bir növ özünüz üçün kəşf 
edəcəksiniz”, - deyə sərginin kuratoru qeyd 
edib.   

Sərginin təşkilatçılarına və iştirakçıla-
rına təşəkkür edən Mauro Korda nümayiş 
olunan əsərləri haqqında məlumat verib. 
Bildirib ki, təqdim olunan incəsənət əsərləri 
bütün hissləri hərəkətə gətirən sənət 

nümunələridir. Bu əsərlər davamlı, ideya-
lara əsaslanan fransız heykəltəraşlığının 
nümunələridir. 

Sonra mərasim iştirakçıları sərgi ilə 
tanış olublar.   

Qeyd edək ki, M.Kordanın yaradıcı-
lığında portret janrı mühüm yer tutur. O, 
yaratdığı əsərlərlə insanın daxili aləmini 
ən müxtəlif mühit və vəziyyətlərdə açır və 
buna nail olmaq üçün bürünc, keramika, 
dəmir, mərmər və digər müxtəlif material-
lardan istifadə edir.

Mauro Korda yaradıcılığında heyvanlar 
aləminə də xüsusi yer verir. Bu əsərlər bir 
sıra heyvan növlərinin sürətlə tükənməsi 
kimi qlobal məsələlərə diqqət yönəltmək 
məqsədi daşıyır. Heykəltəraş vəhşi təbiət 
və ya zooparklardakı adi heyvan növlərinin 
tezliklə onun təqdim etdiyi fantastik 
məxluqlar kimi görünə biləcəyi mesajını 
verir.

Heydər Əliyev Mərkəzindəki sərgi 
 sentyabrın 15-dək davam edəcək.

Martın 15-də Heydər Əliyev Mərkəzində fransız heykəltəraş Mauro 
Kordanın “Zoospektiv və morfospektiv” adlı sərgisi açılıb. AZƏRTAC 
xəbər verir ki, açılış mərasimində çıxış edən Heydər Əliyev Mərkəzinin 

direktoru Anar Ələkbərov ölkəmizlə Fransa arasında əlaqələrin gündən-günə 
inkişaf etdiyini bildirib. Atçılıq Federasiyasının 

növbəti ümumi yığıncağı

Martın 16-da Azərbaycan 
Respublikası Atçılıq 
Federasiyasının (ARAF) 

növbəti ümumi yığıncağı ke-
çirilib. Federasiyanın mətbuat 
mərkəzindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, yığıncaqda Milli 
Olimpiya Komitəsinin vitse-prezi-
denti Çingiz Hüseynzadə, ARAF 
İdarə Heyətinin üzvləri və 100-ə 
yaxın federasiya üzvü iştirak edib.

17 mart 2019-cu il, bazar8



Biz pensiyaçıları sevindirən Prezidentimizə 
ÜRƏKDƏN  TƏŞƏKKÜR  EDIRIK 

Baba ƏHMƏDLİ,
Bakı sakini, pensiyaçı:  
– Dövlət başçısının müvafiq 

sərəncamı ilə mənim də pensiyamda 
xeyli artım var. Təbii ki, buna görə 
çox sevinirəm. Hər bir insan yaşlı 
vaxtında xüsusilə həssas olur. Qoca 

və ahıllar diqqət və qayğıya daha 
həssasdırlar.  

Mən bir məqamı qeyd etməyi 
özümə borc bilirəm. Azərbaycan xalqı 
xoşbəxtdir ki, onun İlham Əliyev kimi 
müdrik və xeyirxah lideri var. Allah, 
Prezidentimizi, dövlətimizi qorusun! 

Xavər MÜLKÜMQIZI,
Quba sakini, pensiyaçı: 
– Möhtərəm Prezidentimizin mini-

mum əmək haqlarının, eləcə də pen-
siyaların artırılması ilə bağlı qərarını 
eşidəndə, təbii ki, çox fərəhləndim. 
Çoxuşaqlı ana olduğum üçün uzun 
müddət işləyə bilməmişdim. İndi isə 
pensiyamda xeyli artım olacaq. 

Təkcə mən deyil, mənim kimi 
minlərlə, on minlərlə evdar qadının 
pensiyaları artırılıb. Bizi öz diqqət və 
qayğısı ilə sevindirən dövlətimizn baş-
çısına ürəkdən təşəkkür edirəm. 

Sara ABBASOVA, 
Beyləqan sakini, pensiyaçı: 
– Mən Beyləqanda fəaliyyət 

göstərən xalça sexində bir müddət 
xalçaçı işləmişəm. Həyat yoldaşım 
rəhmətlik Ağamirzə ilə bərabər dörd 
oğul böyütmüşük. Onların ikisi Qara-
bağ müharibəsində fəal iştirak edib. 
Övladlarım alil təhsillidirlər. 

Övladlarım mənə hər zaman 
həvəslə maddi dəstək olublar. Bir 
neçə ildir ki, pensiya da alıram. 
Hörmətli dövlət başçımızın göstərişi 
ilə pensiyamın artmasına çox se-
vindim. Allah Prezidentimizə, bütün 
xalqımıza yardımçı olsun. 

Söhbəti yazdı:  
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”   

Dünyada maliyyə resurslarının 
məhdudlaşdığı, şirkətlərin, sahib-
karların investisiya qoyuluşlarına 
son dərəcə ehtiyatla yanaşdığı bir 
dönəmdə Azərbaycan, eyni za-
manda, həm daxili, həm də strateji 
əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrin 
həyata keçirilməsində nümunə 
göstərən dövlətə çevrilib. 

Xatırladaq ki, dünya ölkələrinin 
üzləşdiyi mürəkkəb sosial-iqtisadi 
problemlər fonunda Azərbaycanda 
olan təhlükəsizlik, makroiqtisadi 
sabitlik, əlverişli biznes və investisi-
ya mühiti hazırda istənilən layihənin 
gerçəkləşməsinə təminat verir. Son 
15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 
250 milyard dollara yaxın, qeyri-neft 
sektoruna 100 milyard manatdan 
çox vəsait  yatırılması da məhz bu 
amillə bağlıdır.  

Qeyd edək ki, respublikamız-
da uğurlu investisiya qoyuluşunda 
Prezident İlham Əliyevin həyata 
keçirdiyi həm sosial-iqtisadi, həm 
də praqmatik və müstəqil siyasət 
önəmli rol oynayıb. 

Bütün bunlar barədə Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci ildə fəaliyyətinə 

dair illik hesabatda da ətraflı bəhs 
edilib. Baş nazir Novruz Məmmədov  
çıxışında 2018-ci ilin dərin iqtisadi 
islahatlar ili olduğunu bildirib, ölkədə 
makroiqtisadi sabitliyin təmin olun-
duğunu  və iqtisadi artımın 1,4 faiz 
təşkil etdiyini diqqətə çatdırıb. Natiq, 
həmçinin xatırladıb ki, hesabat 
dövründə qeyri-neft sektorunda 1,8 

faiz artım qeydə alınıb,  qeyri-neft 
sənaye məhsulu isə 9,1 faiz həddinə 
çatıb. Əsas kapitala yönəldilən 17,2 
milyard manat vəsaitin 11 milyard 
manatdan çoxu və ya 65,5 faizi qeyri-
neft sektorunun payına düşüb və 
sevindirici haldır ki, bu vəsaitin 69,7 
faizini daxili sərmayələr təşkil edib.  

Baş nazir 2018-ci ildə inflyasi-
yanın cəmi 2,3 faiz olduğu halda, 
əhalinin gəlirlərinin nominal ifadədə 
9,2 faiz artdığını, ölkənin valyuta eh-
tiyatlarının 3 milyard ABŞ dolları ar-
taraq, 45 milyard dollar yüksəldiyini 
də    diqqətə çatdırıb.  

Ölkə iqtisadiyyatının əsas sahəsi 
kimi qalmaqda davam edən neft-qaz 
sektorunda çox mühüm işlər görül-
düyünü xatırladan Baş nazir bildirib 
ki, ötən il ərzində 38,7 milyon ton 

neft, 19,2 milyard kubmetr qaz hasil 
olunub. Heydər Əliyev adına neft 
emalı zavodunda yenidənqurma və 
müasirləşdirmə tədbirləri davam et-
dirilib, maye qazdoldurma məntəqəsi 
və illik istehsal həcmini 62 faizdən 
çox artırmağa imkan verəcək yeni 
bitum qurğusu istismara verilib.  

Sadalanan bu rəqəmlər onu 
göstərir ki, Azərbaycan ötən il 
ərzində mövcud makroiqtisadi sabit-
lik, güclü iqtisadi potensial, ölkənin 
qlobal çağırışlara hazır olması, 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, sis-
temli islahatlar, biznes və investisiya 
mühitinin yaxşılaşdırılması, sahib-
karlığın inkişafı sayəsində iqtisadiy-
yatın bütün istiqamətlərində ciddi 
uğurlara imza atıb. Eyni zamanda, 

Azərbaycan inkişaf, tərəqqi, sabitlik 
ölkəsi olduğunu, öz müstəqil, inkişaf 
yolu ilə uğurla getdiyini bir daha 
bütün dünyaya göstərib. 

Rəfail ALLAHVERDİYEV,  
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Nazirlər Kabinetinin ötənilki 
fəaliyyəti yüksək dəyərləndirildi

Təbii ki, biz də hesab edirik ki, hökumətin 
hesabat məruzəsi ilə parlamentdə çıxış 
etməsi mühüm məsələdir. Hər şeydən 
əvvəl bu, hökumətin öz fəaliyyətini düz-
gün qurmasına, nazirliklərin məsuliyyətinin 
artmasına səbəb olur. Deputatlar keçən illə 
bağlı hesabatın hərtərəfli və əhatəli təqdim 
olunduğunu bildirdilər, hökumətin fəaliyyəti 

yüksək dəyərləndirildi. Eyni zamanda, qeyd 
və təkliflər də hökumət üzvlərinin diqqətinə 
çatdırıldı.

Baş nazirin məruzəsindən də məlum oldu 
ki, Azərbaycan hökumətinin əsas məqsədi 
ölkənin inkişafı, vətəndaşların rifahının yüksək 
səviyyəyə qaldırılmasıdır və il boyu bu amala 
xidmət edilib. Baş nazir Novruz Məmmədov 
çıxışında dedi ki, bizim yolumuz Azərbaycan 
dövlətçiliyinin əbədi olmasıdır: “Bu da ulu 
öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yol-
dur. Biz bu yolla getməliyik”. 

Hesabat məruzəsində sadalanan 
rəqəmlər, təbii ki, ölkənin sosial-iqtisadi 
sahədə qazandığı uğurları, aparılan islahat-
ları əhatə etdi. Ötən ilin uğurları sırasında 
may ayında Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin iştirakı ilə reallaşan Cənub Qaz 
Dəhlizinin açılışı, bunun Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ölkəmizin 
vacib rolunu bir daha nümayiş etdirdiyi qeyd 
olundu. Türkiyədə dövlət başçılarının iştirakı 
ilə nəhəng TANAP layihəsinin rəsmi açılış 
mərasimi isə özünün geosiyasi və geoiqtisadi 
əhəmiyyəti ilə bərabər, Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığının və tərəfdaşlığının növbəti parlaq 
nümayişi oldu.

Baş nazir neft və qeyri-neft sahəsində 
görülmüş işləri, qazanılmış nailiyyətləri qeyd 
etdi, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı və 
digər müəssisələrin açılması ilə çoxlu say-
da yeni iş yerlərinin yaradıldığını, əhalinin 
məşğulluğunun təmin edilməsi üçün böyük 
addımlar atıldığını bildirdi. 

Məhz keçən il əldə olunmuş müsbət 
nəticələrin hesabınadır ki, 2019-cu ilin 
əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan Prezi-
dentinin fərman və sərəncamları ilə əhalinin 
sosial müdafiəsi istiqamətində çox sanballı 
tədbirlər görülüb və görülməkdədir. Bütövlükdə 
hesab edirik ki, Nazirlər Kabinetinin keçənilki 
fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilməlidir.   

Teymur ZEYNALOV,  
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə  

doktoru, dosent

Həyata keçirilən islahatlar iqtisadi 
nailiyyətlərə imkan yaradıb

Son 15 ildə siyasi sahədə olduğu kimi, iqtisadi sektorda da mühüm uğur-
lar qazanılıb. Həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü siyasət 

nəticəsində respublikada bazar iqtisadiyyatına keçid prosesinin başa çatması təmin 
edilib. Bu dövrdə ÜDM-də özəl sektorun payı 80 faizi ötüb, makroiqtisadi sabitlik 
möhkəmləndirilib, rəqabətqabiliyyətliliyinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatı MDB məkanında 
birinci yerə yüksəlib. 2004-2018-ci illərdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sekto-
runun və bölgələrin davamlı yüksəlişi məqsədilə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 
üç dövlət proqramı uğurla icra olunub.  

Bu günlərdə Milli Məclisdə Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildəki fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabat dinlənilib. He-
sabat məruzəsi ilə Baş nazir Novruz Məmmədov çıxış edib. Milli Məclisin sədri 
Oqtay Əsədovun da qeyd etdiyi kimi, Nazirlər Kabinetinin illik hesabatlarının 
parlamentdə dinlənilməsi Milli Məclislə hökumət arasında təmasların artmasına, 
sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinin obyektiv araşdırılmasında və həllində depu-
tatların iştirakına şərait yaradır.

Vətəndaşlara göstərilən 
qayğının parlaq təzahürü

 � Bu ilin ötən iki ay yarım müddətində minimum əməkhaqqı, 
pensiyalar artırılıb, sosial sahədə vətəndaşları maraqlandıran digər ciddi və 
əhəmiyyətli işlər görülüb, habelə bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının imzaladığı müvafiq 
fərmana uyğun olaraq həmin binalarda yaşayan mənzil sahiblərinin çıxarışla 
təmin edilməsi istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər müəyyənləşdirilib və 
artıq icrasına başlanılıb.  

Aşağıda söylənilən fikirlərdə də ölkə 
Prezidenti tərəfindən sosial sahədə həyata 
keçirilən islahatlar vətəndaşlara göstərilən 
qayğının parlaq təzahürü kimi dəyərləndirilir.

Hüseyn İBRAHİMOV, AMEA-nın Fəlsəfə 
İnstitutunun əməkdaşı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə 
doktoru:

Azərbaycan Prezidentinin “Bəzi 
çoxmənzilli binaların istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında”  
fərmanı uzun müddət müzakirə edilən və 
vətəndaşlarımız üçün aktual olan problemin 
həllinə hüquqi zəmin formalaşdırıb. Nəzərə 
alsaq ki, çoxmənzilli binaların istismarı pro-
sesi ciddi şəkildə sadələşdirilir, bu, olduqca 
mühüm bir sənəddir. Bununla da dövlətimizin 
başçısı sözügedən fərmanla “çoxillik 
həllolunmaz problem”ə son qoydu.

Yeri gəlmişkən, hazırda 400-ə yaxın 
binanın sakinlərinin problemlərinin həlli 
istiqamətində konkret addımlar atılır. Bakının 
Səbail rayonunun Abbasquluzadə küçəsi, 
17 ünvanında “İdeal” MTK tərəfindən inşa 
edilən hündürmərtəbəli, çoxmənzilli binanın 
sakinlərinə çıxarışların təqdim olunması 
bunun bariz ifadəsidir.  

Xatırladım ki, bu məsələ 2019-cu il yanva-
rın 1-dək tikilən, tam təhvil verilən, istismara 
qəbul edilməyən və faktiki olaraq sakinlərin 
yaşadıqları binalara şamil olunur.

Vəli Abdullayev, məcburi köçkün, 
müəllim:

– Azərbaycanda məcburi köçkünlərin 
problemlərini sosial siyasətin prioritet 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edən 
Prezident İlham Əliyev onların mənzil-məişət 
şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun 
təmin edilməsi, maddi rifah halının 

yüksəldilməsi üçün mühüm tədbirlər görür. 
Ölkə başçısının tapşırığına əsasən, zəruri inf-
rastrukturla təmin edilən, müasir standartlara 
cavab verən qəsəbələr tikilərək istifadəyə 
verilir. Birinci vitse-prezident xanım Meh-
riban Əliyevanın tapşırığına əsasən, Bakı 
və Sumqayıt şəhərlərində ən ağır və qəzalı 
şəraitdə yaşayan məcburi köçkün ailələri yeni 
mənzillərlə təmin edilir.

Bu yaxınlarda Sumqayıt şəhərində 12-ci 
mikrorayon ərazisində inşa edilən yeni yaşa-
yış binaları kompleksi məcburi köçkünlərin 
istifadəsinə verildi. Sevinc hissi yaşayan-
lar arasında ailəmiz də vardı. Bu qayğı və 
diqqətə görə dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezident Mehri-
ban xanım Əliyevaya hər zaman minnətdar 
olacağıq.    

Yeri gəlmişkən, yaşayış kompleksi bütün 
zəruri infrastruktur obyektləri ilə təchiz edilib. 
Burada 21 saylı məktəbə əlavə olaraq, 540 
şagird yerlik dördmərtəbəli yeni korpus da 
inşa edilib, məktəbin mövcud binasının fasa-
dı, dam örtüyü tamamilə yenilənib.

Yaşayış kompleksinin ərazisində 
sakinlərin asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün iki istirahət guşəsi yaradılıb, 
uşaq meydançası quraşdırılıb. Kompleksin 
ümumi ərazisinin 67 faizində yaşıllıq və abad-
lıq işləri görülüb. Bu kompleks Sumqayıtın 
mərkəzində yerləşdiyindən şəhərin memarlıq 
üslubuna uyğun inşa olunub, binaların fasad-
larına xüsusi diqqət yetirilib, fərqli üslubda 
pəncərələr quraşdırılıb.

Hazırladı:  
V.BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

 �  “Həyata keçirilən iqtisadi islahatların nəticəsidir ki, 
dünyada mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi bir şəraitdə 
iqtisadiyyatımızın dayanıqlığı təmin olunub, iqtisadiyyatın 
inkişafına yeni təkan verilməsi üçün möhkəm əsaslar yaranıb”. 
Bu fikirlər Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildə fəaliyyətinin 
yekunlarına dair hesabatında səsləndirildi. İqtisad üzrə fəlsəfə 
doktoru, sahibkar Sürəyya İSMAYILOVA dedi:

– Əlamətdar haldır ki, aparıcı 
beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu reytinq 
mərkəzləri Azərbaycan dövlətinin 
reallaşdırdığı bu islahatları yüksək 
qiymətləndiriblər. Dünya Bankının 
“Doing Business-2019” hesabatında 
biznes mühitinin əlverişliliyinə görə 
ölkəmiz əvvəlki illərlə müqayisədə 
32 pillə irəliləyərək 190 ölkə ara-
sında 25-ci yerə yüksəlib. 2018-ci il 
dövlətimizin müasir tarixində xüsusi 
yerə layiq olan bir sıra layihələrlə yad-
da qalıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda şəhid olmuş hərbi qulluq-
çuların ailə üzvlərinə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müvafiq 
fərmanına əsasən, 11 min manat 

birdəfəlik ödənişin hesabat ilində 
verilməsinə başlanılmış və ilin sonuna 
34 milyon manat vəsait ödənilmişdir. 
Əlillərə və şəhid ailələrinə 626 mənzil 
verilmiş, 265 nəfər imtiyazlı şəxs 
pulsuz minik avtomobili ilə təmin olun-
muşdur.

Mənzil İnşaatı Dövlət Agent-
liyi tərəfindən Yasamal yaşayış 
kompleksində 29 binanın, 1 məktəbin, 
1 uşaq bağçasının tikintisi yekunlaş-
dırılmış, sosial mənzillərin satışına 
başlanılmışdır. Hesabat məruzəsində 
bildirilib ki,  respublikanın regionla-
rında 1530 yerlik 18 uşaq bağça-
sının və körpələr evinin, valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş 

kimsəsiz məzunlar üçün Abşeron 
rayonunun Masazır qəsəbəsində 
yaşayış kompleksinin inşası tamam-
lanmışdır.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 
əhalinin həssas təbəqəsi olan 
məcburi köçkünlərin sosial 
problemlərinin həllinə xüsusi diqqət 
yetirilmiş, bu məqsədlərə ayrılmış 
maliyyə vəsaiti hesabına salınmış 
və bütün lazımi infrastruktur yara-
dılmış qəsəbələrdə 5900 ailə yeni 
mənzillərlə təmin edilmişdir. Əmək 
pensiyalarının artırılması 1,2 milyon 
pensiyaçını və ya onların 94 faizini 
əhatə etmişdir. Pensiyaların orta 
aylıq məbləği ötən illə müqayisədə 

6,2 faiz, yaşa görə pensiyanın orta 
aylıq məbləği isə 6,7 faiz artmış-
dır. Minimum əməkhaqqının, əmək 
pensiyalarının, bütün növ sosial 
müavinətlərin, təqaüdlərin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması, xarici valyu-
tada götürülmüş kreditlərin artan 
hissəsinin ödənilməsi barədə qərarın 
qəbul edilməsi məhz əvvəlki illərdə, 
xüsusən 2018-ci ildə həyata keçirilən 
tədbirlərin nəticəsində mümkün olub. 
Bu və sadalamadığımız digər faktlar 
sübut edir ki, Azərbaycan hökuməti 
ötən ili uğurla başa vurub. 

Hazırladı:  
Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan hökuməti ötən ili 
uğurla başa vurub

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin son vaxtlar əhalinin sosial 
problemlərinin həlli istiqamətində 

imzaladığı fərman və sərəncamlar ölkə 
vətəndaşlarının, xüsusilə pensiyaçıların dərin 
razılığına səbəb olmuşdur. Əməkdaşımız 
əhalinin bu həssas təbəqəsinin bir neçə 
nümayəndəsi ilə telefonla əlaqə saxlayıb onla-
rın rəylərini qələmə almışdır.
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 � 1995-ci ilin mart hadisələrindən 24 il ötür. Xalqımız 
Novruz bayramını böyük təntənə ilə keçirməyə hazırlaşdığı 
vaxtda bir qrup vəzifə hərisinin hakimiyyəti qəsb etmək 
məqsədilə həyata keçirmək istədiyi məkrli niyyətləri bu gün 
də yaddaşlardan silinməyib. Ətrafına topladıqları qeyri-
qanuni silahlı birləşmələr vasitəsilə müstəqilliyimizə qəsd 
etməyə çalışan xəyanətkarlar 1994-cü ilin noyabrındakı 
dövlət çevrilişinə cəhdi yenidən təkrarlamaq niyyətinə 
düşmüşdülər. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən 
siyasəti, müdrikliyi nəticəsində ölkədə yaradılan ciddi 
nizam-intizama tabe olmaq istəməyən dağıdıcı qüvvələr 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə getdikcə artan 
nüfuzundan təşvişə düşərək, xarici himayədarlarının təhriki 
ilə yenidən dövlət çevrilişinə cəhd etmişdilər. 

Bu, elə bir vaxtda baş ver-
mişdi ki, artıq Azərbaycan dünya 
birliyinə inteqrasiya olunur, möv-
qeyini möhkəmləndirir, əlaqələrini 
genişləndirirdi. Ulu öndər Heydər 
Əliyev dünyanın bir çox aparıcı 
dövlətlərinin rəhbərləri, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlar və işgüzar 
dairələrlə yüksək səviyyəli rəsmi 
görüşlər keçirir, dövlətin mövqe-
yini dünyaya çatdırır, beynəlxalq 
aləmin diqqətini ölkəmizə cəlb 
edirdi. Azərbaycanın siyasi-iqtisadi 
əlaqələri getdikcə genişlənir, mü-
hüm müqavilə və sazişlər imza-
lanırdı. Qısa bir zamanda ölkədə 
ictimai-siyasi sabitlik yaradılmış, 
qanunçuluğun bərqərar edilməsi 
istiqamətində ciddi addımlar atılmış-
dır. Bu uğurları gözü götürməyən 
dairələr xarici himayədarlarının 
havadarlığı ilə hakimiyyəti qeyri-
konstitusion yolla ələ keçirməyə 
cəhd edirdilər.

... Respublikada ekstremal şərait 
yaranmışdı. Əhali həyəcan içində 
idi. Bütün ölkə Prezidentdən bu şər 
qüvvələrə qarşı sərt, amansız və 
qətiyyətli tədbirlər görməyi tələb 
edirdi. Vəziyyət son dərəcə gərgin 
xarakter alsa da, ulu öndər səbr, 
təmkin nümayiş etdirir, ağsaqqalla-
rı, ziyalıları, tanınmış ictimai-siyasi 
xadimləri hakimiyyəti qeyri-sivil 
yolla ələ keçirmək istəyən Mahir 
və Rövşən Cavadov qardaşları ilə 
danışıqlara göndərir, problemin qan 
tökülmədən həllinə çalışırdı. La-
kin Cavadov qardaşları və onların 
rəhbərlik etdikləri qeyri-qanuni silahlı 

dəstə – XTPD son sözlərini silahla 
deyəcəklərini gizlətmir, iddialarından 
dönməyəcəklərini bildirirdilər. Buna 
baxmayaraq, ulu öndər yenidən 
respublikanın tanınmış, hörmətli 
adamlarını, ziyalıları, XTPD-çilərin 
valideynlərini, qohumlarını onla-
rın 8-ci Kilometrdəki qərargahına 
göndərdi. Silahı yerə qoyub qardaş 
qanından çəkinmək üçün az qala 
hamı onlara minnətçi düşdü. Mahir 
və Rövşən Cavadov qardaşları isə 
ipə-sapa yatmırdılar.

Hadisələri sakit məcraya 
yönəltmək, qarşıdan gələn Novruz 
bayramını şən əhval-ruhiyyədə 
keçirmək üçün ulu öndər bütün 
imkanlardan istifadə edir, Cavadov 
qardaşlarına dönə-dönə müraciətlər 
olunur, onları qan tökməkdən 
çəkindirməyə çalışırdılar. Amma, 
qarşı tərəf getdikcə daha hikkəli 
olur, gündə bir ultimatum göndərirdi. 
Bütün çağırışlara baxmaya-
raq, ən ağır, qatı cinayətdən də 
çəkinmədilər.

Martın 13-də Qazax və Ağs-
tafa rayonlarında yerli hakimiyyət 
orqanlarını zəbt etdilər. Elçin 
Əmiraslanovun başçılığı ilə 
törədilən bu quldurluq hərəkətlərinin 
qarşısı Tovuz rayonunda alınsa da, 
Cavadov qardaşları həmin hərəkəti 
Bakıda həyata keçirməyə başla-
dılar. 8-ci Kilometr yaşayış sahəsi 
həmin vaxt özünün çox qorxulu və 
vahiməli günlərini yaşayırdı. Ulu 
öndərin martın 15-də Azərbaycan 
Dövlət Televiziyası və Radiosu 
ilə xalqa etdiyi tarixi müraciətində 

hakimiyyəti ələ keçirmək istəyən si-
lahlı dəstənin hakimiyyət hərislərinin 
olduğunu bildirmiş, müstəqilliyimizə 
qarşı olan təhdidlərin təkcə ayrı-
ayrı dairələrin təzyiqi olmadığını 
vurğulamışdı: “Müstəqilliyimizə 
qarşı olan təzyiqlər təkcə ayrı-ayrı 
dairələrin təzyiqləri deyil. Təəssüf 
ki, Azərbaycanın öz içərisindən 
çıxan adamların, vəzifə hərislərinin 
də dövlət müstəqilliyimizə zərbə 
vurmaq cəhdlərinin şahidlərisiniz... 
Şübhəsiz ki, nə qədər qan 
tökülübsə, nə qədər cinayət 
ediblərsə də, mən bu gərginliyin 

davam etməsinin tərəfdarı deyiləm. 
Əksinə, mən tələb edirəm ki, 
onlar bu cinayət əməllərindən əl 
çəksinlər... Mən hər bir vətəndaşın 
hüququnun keşiyindəyəm və hər 
bir vətəndaşa qayğı göstərməliyəm. 
Xalq mənə etimad göstərdiyinə 
görə mən bu vəzifəni öhdəmə 
götürmüşəm. Bu, mənim borcum-
dur və bu borcu yerinə yetirmək 
üçün mən hər şeyə gedirəm. Ona 
görə də əgər bu gün də onlar çirkin 
əməllərindən əl çəksələr, silah-
ları yerə qoysalar, şübhəsiz ki, 
cinayətkarların bir qismini bağış-
layacağam. Bunları da bağışlaya-
cağam. Yəni mən, – baxmayaraq 
ki, çox kəskin vəziyyət yaranıb, 
ictimaiyyət Rövşən Cavadova və 
onun ətrafında olan o quldurlara 
çox nifrət edir – yenə də bu addımı 
atıram”.

Ölkə başçısının, hətta mart 
ayının 16-da verdiyi, tarixdə 
görünməmiş əfv fərmanına da 
məhəl qoyulmadı və xəyanətkarlar 
öz millətinə güllə atmaqdan 
çəkinmədilər. Təbii ki, xalqı təngə 
gətirmiş, hər addımda qan tökməyə 
hazır olan bu cinayətkarların qarşısı 
alınmalı idi. Alındı da. 

Təbii ki, Mart hadisələri kimi, 
belə xoşagəlməz olayların baş 
verməsini heç bir vətənpərvər 
soydaşımız arzulamazdı. Amma 
neyləyəsən ki, dəfələrlə əli qana 
batmış, xüsusi qəddarlıqda ad 
çıxarmış bu dəstənin qarşısı, 
nəhayət, alınmalı idi. Azərbaycan 
dövlətçiliyinin varlığı əleyhinə 

yönəlmiş bu cinayətlər nəticəsində 
ölkəmizə müəyyən zərbələr vu-
rulsa da, qan tökülsə də, müstəqil 
dövlətçiliyimiz həmişə xalqa 
arxalanan möhtərəm Prezidenti-
mizin yenilməz iradəsi, qətiyyəti 
sayəsində bu sınaqdan da çıxdı. 
Azərbaycanda zor gücünə, si-
lahlı dəstələrdən istifadə etməklə 
hakimiyyətə gəlmək kimi bədnam 
ənənəyə son qoyuldu. Xalqın 
dövlətə, hakimiyyət orqanlarına 
inamı, hörməti artdı. 

1995-ci ilin Mart hadisələrindən 
illər keçsə də, həmin günlər heç vaxt 

unudulmur. Bu hadisələrin nəticəsi 
bir daha təsdiqlədi ki, dövlətə silah 
gücünə iradəsini qəbul etdirmək 
yolverilməzdir və yol verilmədi də. 
Heydər Əliyevin iradəsi ilə artıq 
neçənci dəfə belə dövlət çevrilişinin 
qarşısı alındı. 

Mart hadisələrində hakimiyyət 
hərislərinin dairəsi nə qədər geniş 
olsa da, respublikamızın əhalisi 
heç nədən çəkinmədi, ulu öndər 
Heydər Əliyevə inandı, ona güvəndi 
və ətrafında sıx birləşərək müstəqil 
dövlətçiliyini qorudu. Zaman bir 
daha sübut etdi ki, xalq öz milli lide-
rini müstəqilliyinin təminatçısı sayır, 
başqa heç kimi qəbul etmir. Elə 
buna görə də məqsədləri, niyyətləri 
yalnız hakimiyyəti ələ keçirmək 
olan XTPD-çilər əhali arasında 
dəstəklənmədi və tezliklə süquta 
uğradılar.

Müstəqillik tariximizdə qara 
ləkə kimi görünən Mart hadisələri 
Azərbaycanın dövlətçiliyinə, onun 
müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş 
birbaşa qəsd idi. Bu ağrılı-acılı 
hadisələrdə xalqımızın ləyaqətli öv-
ladları ölkəmizin müstəqilliyi, onun 
yenidən itirilməməsi uğrunda can-
larından keçdilər. Vətəni, torpağını 
sevən, onun müstəqilliyini əziz tutan 
insanlar hər zaman olduğu kimi, bu 
dəfə də ulu öndər Heydər Əliyevin 
ətrafında sıx birləşib öz dövlətçiliyini 
qorudular.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

MART HADISƏLƏRI – 
 Azərbaycan dövlətçiliyinə və 

müstəqilliyimizə qarşı yönəlmiş qəsd 

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri İranın 
iqtisadi işlər və maliyyə nazirinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb

DGK–nın mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyev iki qonşu ölkənin istər siya-
si-iqtisadi, istərsə də mədəni sahələrdə 
əlaqələrindən söhbət açıb, Azərbaycan-İran 
münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla 
inkişaf etdiyini söyləyib.

Komitə sədri Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və İran Prezidenti Həsən Ruhani-
nin rəhbərliyi ilə iki ölkə arasında qarşılıqlı 
əlaqələrin gələcəkdə də inkişaf edəcəyinə 
əminliyini vurğulayıb.

Azərbaycan-İran münasibətlərinin son illər 
səmərəli əməkdaşlıq müstəvisində inkişaf 
etdiyi, iqtisadi münasibətlərin gücləndiyi, 
ticarət dövriyyəsinin artdığı bildirilib. Qeyd 
olunub ki, hər iki ölkənin strateji baxımdan 
beynəlxalq ticarət marşrutları üzərində 
yerləşməsi əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da 
gücləndirilməsinə təkan verir.

Qarşılıqlı münasibətlərin uğurlu inkişa-
fında gömrük xidmətlərinin də mühüm rolu 
olduğunu diqqətə çatdıran Səfər Mehdiyev, 
istər gömrük xidməti rəhbərləri səviyyəsində, 
istərsə də, sərhəd-gömrük buraxılış 
məntəqələrində mütəmadi xarakter alan 
ikitərəfli görüşlərin iki qonşu ölkənin gömrük 
sahəsi üzrə mövcud əməkdaşlığının davamlı 
inkişafına müsbət təsirindən danışıb.

Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaş-
masında mühüm rolu olan gömrük işinin 
daha səmərəli və şəffaf şəkildə qurulması 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
barədə də məlumat verən Səfər Mehdiyev, 
bu islahatların iş adamlarının çevik, səmərəli 
fəaliyyəti üçün mühüm imkanlar yaratdığını 
vurğulayıb.

İran İslam Respublikasının iqtisadi 
işlər və maliyyə naziri Fərhad Dejpəsənd 
ölkəsinin Azərbaycanla münasibətləri 
genişləndirməkdə daim maraqlı olduğu-
nu deyib, bütün sahələrdə, o cümlədən, 

gömrük xidməti sahəsində qarşılıqlı 
əməkdaşlıqdan razılığını ifadə edib. Qonaq 
qarşılıqlı birgə fəaliyyətin bundan sonra da 
intensivləşdirilməsinin vacibliyini bildirib.

Fərhad Dejpəsənd Azərbaycan gömrü-
yünün əldə etdiyi nailiyyətlərə toxunaraq, 
xüsusilə son dövrlərdə həyata keçirilən isla-
hatları və mütərəqqi layihələri biznes mühiti-
nin yaxşılaşdırılmasına, ticarətin asanlaşdırıl-
masına yönələn uğurlu addımlardan biri kimi 
dəyərləndirib.

Nümayəndə heyətinin rəhbəri martın 
14-15-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-İran 
hökumətlərarası komissiyasının toplantısın-
da gömrük işi üzrə aparılmış müzakirələri 
və əldə edilmiş razılaşmaları təqdir 
etdiklərini, bu razılaşmaların uğurla həyata 
keçiriləcəyinə əmin olduğunu söyləyib.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Gömrük Komitəsi və İran İslam Respublikası-
nın Gömrük Administrasiyası arasında görü-
şün protokolu imzalanıb. Sənədi Azərbaycan 
tərəfindən Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, 
gömrük xidməti general-leytenantı Səfər 
Mehdiyev, İran tərəfindən Gömrük Admi-
nistrasiyasının prezidenti Mehdi Mirəşrəfi 
imzalayıblar.

Daha sonra Azərbaycan və İran gömrük 
xidmətlərinin nümayəndə heyətləri arasında 
qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə iki ölkə arasında iqtisadi 
münasibətlərin, ticarət dövriyyəsinin art-
masına paralel olaraq beynəlxalq ticarətin 
asan və sürətli şəkildə həyata keçirilməsi, 
həmçinin nəqliyyat vasitələrinin, şəxslərin 
gömrük sərhədindən təhlükəsiz və maneəsiz 
keçidinin təmin edilməsi, qarşılıqlı məlumat 
mübadiləsinin gücləndirilməsinə dair 
məsələlər müzakirə olunub.

Görüşdə İran İslam Respublikasının 
Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Cavad Cahangirzadə də iştirak edib.

 � Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 
(DGK) sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyev 
İran İslam Respublikasının iqtisadi işlər və maliyyə naziri Fərhad 
Dejpəsəndin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Bakıda III Almaniya-Azərbaycan Radioloji və 
Neyroradioloji Simpoziumu 

Martın 16-da Simpozium öz işini 
Milli Onkologiya Mərkəzində davam 
etdirib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirin 
əsas mövzusu onkoloji xəstəliklərin 
müasir diaqnostikası, şüa və 
neyroradioloji müalicə metodları 
və ən yeni müalicə texnologiya-
larıdır. Simpozim Azərbaycanın 
dinamik inkişaf etməkdə olan 
səhiyyə sisteminə sanballı töhfə 
vermək, milli radiologiyanın gələcək 
inkişafı barədə beynəlxalq elmi 
müəssisələri məlumatlandırmaq 
və bu sahədə aparıcı ölkələrin 
təcrübəsini bölüşmək məqsədilə 
keçirilir. Tədbirdə Almaniya modeli 
nümunəsində müasir serebrovas-
kulyar xəstəliklər mərkəzinin təşkili 
məsələləri müzakirə edilib. 

Milli Onkologiya Mərkəzinin 
baş direktorunun birinci müavini, 
professor Əziz Əliyev tədbirdə çıxış 
edib. O, Milli Onkologiya Mərkəzinin 
baş direktoru, akademik Cəmil 
Əliyevin adından simpozium işti-
rakçılarını salamlayaraq Almaniya-
Azərbaycan simpoziumunun məhz 
bu müəssisədə keçirilməsinə görə 
məmnunluğunu bildirib. Profes-
sor Ə.Əliyev deyib: “Almaniyanın 
aparıcı tibbi mərkəzləri ilə sıx 
münasibətlərimiz yaranıb, buna 
görə də belə bir nüfuzlu tədbirin Milli 

Onkologiya Mərkəzində keçirilməsi 
bizim üçün çox vacibdir”. 

Baş direktorun birinci müavini 
Milli Onkologiya Mərkəzinin uğurları 
barədə məlumat verərək diqqətə 
çatdırıb ki, Azərbaycan Preziden-
tinin diqqəti və qayğısı sayəsində 
bu mərkəz ən müasir tibbi texnika 
ilə, o cümlədən mobil diaqnos-
tik komplekslə təchiz olunub. 
Əziz Əliyev vurğulayıb: “Onkoloji 
xəstələrin şiş əleyhinə preparatlarla 
təmin olunması problemi aradan 
qaldırılıb. Zəngin maddi-texniki 
bazaya və güclü kadr potensialına 
malik olan Milli Onkologiya Mərkəzi 
dünyanın aparıcı mərkəzləri ilə 
müqayisə edilə bilər. Mərkəzin 
əməkdaşları yüksəkkeyfiyyətli on-
koloji xidmətlər göstərir, bədxassəli 
şişlərin erkən diaqnostikasını həyata 
keçirir, bu cür xəstələrin müasir 
cərrahi, şüa və dərman müalicəsini 
təmin edir, mövcud müalicə metod-
larının daha da təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə genişmiqyaslı elmi 
araşdırmalar aparırlar. Məsələn, 
əvvəllər bütün onkoloji əməliyyatlar 
bir binada aparılırdısa, 2009-cu 
ildə Milli Onkologiya Mərkəzinin 
cərrahiyyə korpusu tikiləndən sonra 
bu sahədə irəliləyiş göz qabağında-
dır. Bundan əlavə, 2012-ci ilin mart 
ayında Uşaq Onkologiya Klinika-

sının açılışı olub. Milli Onkologi-
ya Mərkəzinin regionda ilk uşaq 
klinikasının yaradılması Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın 
böyük xidmətidir”. 

Professor Ə.Əliyev qeyd edib 
ki, almaniyalı qonaqlar dünən 
Milli Onkologiya Mərkəzinə baş 
çəkib, mərkəzdə yaradılmış şəraitə 
heyran olduqlarını bildiriblər. O 
deyib: “Almaniyalı həmkarlarımız 
əməkdaşlığın səviyyəsinə görə 
məmnun olduqlarını bildirdilər. 
Onlar əlaqələrimizi daha da 
genişləndirməyin vacib olduğunu 
vurğulayaraq qeyd etdilər ki, onko-
loji xəstələrin keyfiyyətli müalicəsi 
üçün mərkəzdə yaradılmış mü-
asir şərait dünya standartlarına 
tamamilə uyğundur. Onlar onkoloji 
xəstələrin müalicəsi və profilaktikası 
üçün burada aparılan işi yüksək 
qiymətləndirdilər”. 

Almaniyanın Azərbaycandakı 
səfiri Mixael Kindsqarb beynəlxalq 
simpoziumun təşkilatçılarına 
təşəkkürünü bildirərək vurğuladı 
ki, ölkələrimiz arasında, xüsusən 
təbabət sahəsində əməkdaşlıq 
yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. 

Məsələn, son 8 ildə 400-dən çox 
azərbaycanlı tələbə, o cümlədən 
50 radioloq təhsillərini Almaniyada 
davam etdiriblər. Səfir ölkələrimiz 
arasında fəal və uğurlu əməkdaşlıq 
əlaqələrindən söhbət açaraq qeyd 
etdi ki, budəfəki simpozium bu 
əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi 
üçün yaxşı platformadır. Mixael 
Kindsqrab qeyd etdi ki, Almaniya 
səhiyyə və tibbi turizm sahəsində 
Azərbaycanla təcrübə mübadiləsini 
bundan sonra da davam etdirmək 
niyyətindədir.

Simpoziumun həmsədri pro-
fessor Anastasios Mpotsaris 
Azərbaycana üçüncü dəfə gəldiyini, 
burada özünü evində olduğu 
kimi hiss etdiyini vurğulayaraq, 
qonaqpərvərliyə görə təşəkkür etdi. 
O əmin olduğunu bildirdi ki, budəfəki 
simpozium ölkələrimizin tibb 
mütəxəssisləri arasında əməkdaşlığı 
və təcrübə mübadiləsini daha da 
genişləndirməyə imkan verəcək. 

Konfransın elmi hissəsi tematik 
sessiyalar şəklində davam etdi. 
Professor Anastasios Mpotsaris, 
Gettingen Universitet Klinikasının 
neyroradiologiya şöbəsinin müdiri 
Folker Maus, Köln Universiteti-

nin həkim-radioloqu, tibb elmləri 
doktoru Nuran Abdullayev, Hey-
delberq Universitetinin professoru 
Kristof M.Zommer, Almaniyadan 
dəvət olunmuş digər məşhur 
mütəxəssislər məruzələrlə çıxış 
etdilər. Daha sonra azərbaycanlı 
mütəxəssisləri Anar Kazımov, Fuad 
Novruzov, Rasim Babayev və baş-
qaları onkoloji xəstəliklərin diaq-
nostikası və müalicəsi sahəsində 
ən yeni elmi-praktiki biliklər barədə 
məlumat verdilər. 

Bu simpoziumun əlamətdar 
cəhəti ondan ibarətdir ki, AFR-
də təsis edilmiş Almaniya-
Azərbaycan Radioloji və Neyrora-
dioloji Cəmiyyətinin üzvlərinin və 
təsisçilərinin ilk yığıncağı Bakıda 
keçirilir. Cəmiyyətin prezidenti 
həmvətənimiz, Köln Universitetinin 
həkim-radioloqu, tibb elmləri doktoru 
Nuran Abdullayevdir. 

Tədbirdə Anastasios Mpotsaris, 
Folker Maus və Nuran Abdullayev 
baş beyin damarlarının anevrizminin 
müalicəsinin Azərbaycanda indiyə 
qədər tətbiq edilməmiş metodlarının 
praktikada istifadə olunmasına dair 
workshop-təlim təqdim ediblər.

Martın 15-16-da Bakıda Azərbaycan Respublikası 
Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzinin dəstəyi 
ilə III Almaniya-Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji 
Simpoziumu keçirilib. Simpoziumun həmsədrləri Milli 
Onkologiya Mərkəzinin baş direktoru, akademik Cəmil 
Əliyev və Almaniyanın Aaxen Universitet klinikasının 
eksperimental invaziv neyroradiologiya bölməsinin 
rəhbəri, tibb elmləri doktoru, professor Anastasios 
Mpotsarisdir. 

Əsir və itkin düşmüş, 
girov götürülmüş 

vətəndaşlarla əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının 

MƏLUMATI
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla 

əlaqədar Dövlət Komissiyasına daxil olmuş məlumata görə, 
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qazax rayonu-
nun Yuxarı Salahlı kənd sakini, 29.10.1986-cı il təvəllüdlü 
İbrahimov Elvin Arif oğlu cari il mart ayının 15-dən 16-na 
keçən gecə Qazax rayonunun Ermənistan Respublikasının 
Noyemberyan rayonu ilə sərhəd xəttində yolu azaraq qarşı 
tərəfə keçib.

Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla 
əlaqədar Dövlət Komissiyasından AZƏRTAC-a daxil olan 
məlumatda bildirilir ki, E.İbrahimov sərhədi keçərkən 
Ermənistan hərbçiləri tərəfindən açılmış atəş nəticəsində 
yaralanıb. Aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlar E.İbrahimovun ya-
ralanması və Ermənistan hərbçiləri tərəfindən saxlanılması 
faktını təsdiq edərək həyatı üçün təhlükənin olmadığını 
bildiriblər.

Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılmış ilkin araşdırma 
zamanı məlum olub ki, E.İbrahimov Qazax rayonlararası 
ruhi xəstəxanasında qeydiyyatdadır.

Dövlət Komissiyası E.İbrahimovun azad olunması ilə 
bağlı aidiyyəti beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. 

Məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Ermənistan ordusu 
sutka ərzində atəşkəs 
rejimini 21 dəfə pozub

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 21 
dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, Ermənistanın Berd rayonunun Mosesqex və 
Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun 
Ağdam və Koxanəbi kəndlərində yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Yarım-
ca, Ağdam rayonunun Baş Qərvənd, Yusifcanlı, Füzuli 
rayonunun Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Tərtər rayonu ərazisindəki ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.

17 mart 2019-cu il, bazar10



Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) 
icra katibinin müavini, Milli Məclisin İctimai 
birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Siya-
vuş Novruzov deyib.

S.Novruzov bildirib ki, Dövlət Departamenti 
hər bir insanın verdiyi informasiyaya deyil, ciddi 
mənbələrə əsaslanmalıdır: "Dünyanın aparıcı 
bir dövlətinin Dövlət Departamenti tərəfindən 
maraqlı tərəflərdən birinin subyektiv düşüncələri 
dövlət sənədi səviyyəsinə çıxmamalıdır. Bura-
da fundamental araşdırma olmalı, qarşı tərəfin 
arqumentləri də dinlənilməli və nəzərə alınma-
lıdır. Təəssüflər olsun ki, bu hesabat tamamilə 
birtərəflidir və qeyd etdiyimiz obyektiv kriteri-
yalara uyğun gəlmir. Bəs niyə bu hesabatda 
Ermənistanın işğalı nəticəsində doğma torpaq-
larından didərgin düşmüş, bütün hüquqlardan 
məhrum olunmuş bir milyondan çox qaçqın və 
məcburi köçkünün haqqında bir kəlmə belə 
yoxdur? Yaxud bizim kəlbəcərli həmvətənlərimiz 
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə ermənilər 
tərəfindən hər cür işgəncə verilir, onlara qey-
ri-qanuni məhkəmə qurulub. Hesabatda onlar 
barədə bir kəlmə belə işlədilməyib. Mehman 
Qələndərov, Əfqan Muxtarlı ilə Gözəl Bayram-
lıdan danışırlar, amma Dilqəmlə Şahbazdan bir 
kəlmə də hesabatda yazmayıblar”.

YAP icra katibinin müavini hesab edir ki, 
belə hesabatların yayılmasında xüsusi ma-

raqlar var. “Çünki Azərbaycanın 
apardığı müstəqil siyasət, cənab 
Prezident tərəfindən qəbul olunan 
qərarlar, sərəncamlar, bu yaxın-
larda imzalanması gözlənilən əfv 
sərəncamı müəyyən qüvvələrə sərf 
etmir. Həmin qüvvələr istəyirlər ki, 
Azərbaycan dövləti onların diktəsi ilə 
oturub-dursun. Amma Azərbaycan 
müstəqil dövlətdir, həyata keçirilən 
siyasətdə milli maraqların qorunması 
öndə dayanır”.

S.Novruzov, həmçinin 
Azərbaycanda internet və media 

azadlığının tam təmin olunduğunu diqqətə 
çatdırıb: “Azərbaycanda iyirmidən çox internet 
televiziyası fəaliyyət göstərir. Bu gün xaricdə 
"YouTube", digər beynəlxalq internet resursları 
vasitəsilə Azərbaycana qarşı təhqir, böhtan kam-
paniyası aparılır. Bu kampaniyanı da Qərbdəki 
müəyyən dairələr maliyyələşdirir".

Dövlət Departamentinin bu hesabatının 
"divar kağızı"ndan fərqlənmədiyini deyən millət 
vəkilinin sözlərinə görə, bu hesabatın heç bir 
hüquqi əsası yoxdur: "ABŞ-ın özündə də insan 

hüquqları ciddi şəkildə pozulur. Buna sübut kimi 
bir sıra araşdırmaçı-jurnalistlərin müəmmalı 
qətllərini, Əbu Qureybdə və Quantanamo 
həbsxanasında verilən işgəncələri göstərmək 
olar. Amma ABŞ-da bu hadisələrlə bağlı cid-
di tədbirlər görülməyib, təqsirkarların bir çoxu 
ümumiyyətlə cəzalanmayıb".

YAP icra katibinin müavini əfv sərəncamı, 
siyasi məhbus olduğu iddia edilən şəxslərin əfv 
olunub-olunmayacağı ilə bağlı suala cavabın-
da deyib ki, əfv sərəncamı bir qrup insana sərf 
etmir: “Əfv sərəncamı olanda xaricdə oturan 
bir qrup şəxsə, erməni lobbisinə xidmət edən 
insanlara və Azərbaycanda "Milli şura" adlanan 
quruma, o cümlədən, Əli Kərimlinin güruhuna 
sərf etmir. Əksinə, bu və ya digər şəkildə çalışır-
lar ki, o insanların heç biri azadlığa buraxılma-
sın. Bunlar da onların adından istifadə edib qrant 
alsınlar, Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi 
istifadə edilsin”.

Siyavuş Novruzov bildirib ki, əfvlə bağlı 
müraciətlər olub: "Artıq “Milli şura”nın təmsilçiləri 
iddia edirlər ki, mitinqə görə əfv sərəncamı 
olacaq. Halbuki əfvlə bağlı mindən artıq müraciət 
daxil olub. Müraciətlərə baxılıb və bunlardan 400 
nəfər insanın azadlığa buraxılması ilə əlaqədar 
sənədlər hazırlanıb. Bu şəxslərin sayı və kimliyi 
əfv komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilir. 
Maraqlı məqamlar ondan ibarətdir ki, on-
lar azadlığa çıxdıqdan sonra Əli Kərimlinin 
dəstəsi artıq bu insanlarla maraqlanmır və 
ya müxalifət düşərgəsindən kənarlaşdırmağa 
çalışır. Çünki azadlıqdakı müxalifətçi onlar 
üçün maddi və mənəvi əhəmiyyət kəsb etmir. 
Məsələn, İlqar Məmmədov. O, həbsdə olanda 
adını daha çox hallandırırdılar, nəinki indi. İndi 
artıq onunla rəqabətə giriblər, çirkli rəqabət 
aparırlar. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Kimin 
cinayəti ictimai təhlükəli deyilsə, əfvə uyğun 
gəlirsə, ailəsi və ya hüquq müdafiə təşkilatları 
tərəfindən müraciət edilibsə, törətdiyi əməldən 
peşman olması barədə etirafı varsa, o şəxslərlə 
bağlı müraciətə baxılır və müvafiq qərar qəbul 
ediləcək".

Siyavuş NOVRUZOV: 
ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatının 
heç bir hüquqi əsası yoxdur

 � ABŞ Dövlət Departamentinin 
2018-ci ildə dünya ölkələrində insan 
haqlarına və fundamental azadlıqlara dair 
hesabatında Azərbaycan haqqında yer 
alan məqamlar heç bir fakta, araşdırmaya 
söykənmir. Dövlət Departamenti köhnə 
materialları nəinki dəyişdirmədən 
dərc edib, hətta Əli Kərimlinin, “Milli 
şura”nın bəzi üzvlərinin fikirlərinin nöqtə-
vergülünü belə dəyişmədən hesabata 
daxil edib.

Nazir İnam Kərimov 
Qazaxda vətəndaşlarla görüşüb

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
İctimaiyyətlə əlaqələr və informasi-
ya təminatı şöbəsindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, tərtib edilən qəbul cədvəlinə 
müvafiq olaraq, kənd təsərrüfatı nazi-
ri İnam Kərimov martın 16-da Qazax 
Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inziba-
ti binasında Qazax, Gədəbəy, Şəmkir, 
Tovuz, Ağstafa, Daşkəsən və digər ra-
yonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, 
onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və 
şikayətlərinə baxıb. 

Qəbuldan öncə nazir İnam Kərimov və 
Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Rəcəb Babaşov şəhərin mərkəzində 
ucaldılan ümummilli lider Heydər Əliyevin 
abidəsini ziyarət edib, önünə tər çiçəklər 
düzüblər. 

Daha sonra nazir İnam Kərimov yeni 
istifadəyə verilmiş Qazax Dövlət Aqrar İnki-
şaf Mərkəzinin inzibati binasında yaradılan 
şəraitlə tanış olub, fermerlərə informasiya 
məsləhət xidmətinin göstərilməsində iştirak 
edən Aqrar İnkişaf Könüllülərinin bir qrupu 
ilə görüşüb. 

Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının 
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda 42 
nəfərin müraciətinə baxılıb. Qəbula gələn 
vətəndaşların müraciəti əsasən fermerlərə 
güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd 
təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə 
təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının satışına 
kömək göstərilməsi və digər məsələlərlə 
bağlı olub. Nazir İnam Kərimov hər bir 

vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, 
qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi 
və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa 
müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşı-
rıqlar verib.

Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi 
yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi 
məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə 
götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid 
olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara 
çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb.

Nazir vətəndaşlarla görüş zamanı 
dövlət başçısının kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncamların 
kənd təsərrüfatı istehsalçılarının rifah ha-
lının yaxşılaşdırılmasına və ölkəmizdə bu 
sahənin inkişafına təkan verəcəyini vurğu-
layıb. Qəbula gələn vətəndaşlar göstərilən 
diqqət və qayğıya görə Prezident İlham 
Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Qazax Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin 
binasında “Səyyar Xidmət” Qrupu ətraf 
rayonlardan dəvət olunan mexanizatorlar 
üçün lazımi xidmət göstərib. Etibarlılıq 
müddəti bitən traktor və digər mexaniki 
nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün 79 
mexanizatorun sürücülük vəsiqələri yenisi 
ilə əvəz edilib. Bununla yanaşı, 1 ədəd 
kənd təsərrüfatı texnikası texniki baxışdan 
keçirilib və daha 1 ədədi isə dövlət qeydiy-
yatına alınıb.

Nazir İnam Kərimov “Səyyar Xidmət” 
Qrupunun işi ilə maraqlanıb, mexanizatorla-
rın müraciətlərini dinləyib, lazımi tövsiyələrini 
verib.

 � Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə 
əsasən, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə 
vətəndaşların qəbulunu keçirir, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı 
müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin müsbət həll olunması üçün 
tədbirlər görürlər.

 � XXI əsrdə yaşanan bir çox hadisələrin beynəlxalq münasibətlərin xarakterinə 
və mahiyyətinə güclü təsir göstərməsi danılmaz faktdır. Xüsusilə də ikiqütblü dünyanın 
tarixə qovuşması və bir sıra iddialı dövlətlərin və güc mərkəzlərinin meydana çıxması 
Yer kürəsinin, demək olar, hər bir guşəsini potensial münaqişə və ədavət ocaqlarına 
çevirməkdədir. Bu təhlükəli tendensiya, təəssüf ki, getdikcə güclənir. Belə bir geosiyasi 
mürəkkəb şəraitdə, eləcə də bir çox maraqların toqquşduğu coğrafiyada yerləşməsinə 
rəğmən Azərbaycan həmişə sülhpərvər ənənələrinə sadiq qalaraq və bəşəri dəyərləri 
göz önündə tutaraq beynəlxalq münasibətlərə müsbət təsir göstərən siyasət 
yürütməkdə davam edir. Təəssüf ki, bu reallıqlar bir sıra hallarda okeanın o tayında 
nəzərə alınmır və Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe sərgilənir.

ABŞ Dövlət Departamenti 2018-ci ildə dünya 
ölkələrində insan haqlarına və fundamental azad-
lıqlara dair hesabatını açıqlamışdır. Lakin hesa-
batda Azərbaycan haqqında yer alan məqamlar 
heç bir fakta, araşdırmaya söykənmir. Hesabatla 
yaxından tanış olduqda anlamaq olur ki, Dövlət 
Departamenti köhnə materialları dərc etmiş və 
hətta bir qədər uzağa gedərək Azərbaycanın 
radikal müxalifət düşərgəsinin bəzi başçılarının heç 
bir faktlara söykənməyən iddialarını olduğu kimi 
təqdim etmişdir. Departamentin hesabatında qeyd 
edilən əsassız fikirlər illərdir özünü göstərən ikili 
standartın mövcudluğunu bir daha ortaya çıxarır. 

Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin ünvanına 
deyilən iradların əsassızlığı açıq-aşkar görünür. 
İnsan haqları, söz azadlığı, KİV-in fəaliyyətinin 
məhdudlaşdırlması və digər bəndlərdə ifadə 
edilən fikirlər həqiqəti yox, müəyyən dairələrin 
maraqlarını əks etdirir. Ancaq bu gün bütün dünya 
müşahidə edir ki, müasir demokratik dövlət kimi, 
Azərbaycan fikir, söz və vicdan azadlığı prinsiplərini 
gündəlik həyatda təmin etməyə və qorumağa 
çalışır. Bu sahədə görülən işlər həyatın ən vacib 
elementlərindən biri kimi, Azərbaycan hökumətinin 
diqqət mərkəzindədir və dövlətimiz ölkədə insan-
ların fundamental hüquqlarının qorunması ilə bağlı 
bütün səyləri dəstəkləyir. Bu baxımdan ABŞ Dövlət 
Departamentinin son hesabatının reallıqları əks 
etdirmədiyi gün kimi aydındır.

Hesabatda bəzi məqamlar da diqqəti çəkir. Belə 

ki, Dövlət Departamenti son hesabatında konkret 
cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum edilmiş 
şəxslərə yer verdiyi halda, hazırda erməni əsirliyində 
olan azərbaycanlı Dilqəm Əsgərov və Şahbaz 
Quliyev məsələsinə toxunmamışdır. Bundan başqa, 
hesabatda Ermənistanın işğalı nəticəsində doğma 
torpaqlarından didərgin düşmüş, bütün hüquqlardan 
məhrum olunmuş bir milyondan çox qaçqın və məcburi 
köçkünün haqqında da bir kəlmə işlədilmir və daha 
çox Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti qarışdır-
mağa çalışan “Milli Şura” və onun orbitində fırlanan 
və müxtəlif maraqlara qulluq edən bəzi adamların 
uydurma və əsassız iddialarına yer ayrılır. Məhdud 
sayda faktın müəyyən siyasi dairələrin maraqlarına 
uyğun, qərəzli şəkildə təsviri, müvafiq nəticənin hasil 
edilməsi hesabatın obyektivlik və şəffaflıqdan tamamilə 
uzaq olmasından xəbər verir. Bu baxımdan da daha 
çox antiazərbaycan dairələrin leksikonunu xatırladan 
hesabat ədalətdən və obyektivlikdən uzaqdır. 

Rəsmi Bakı dəfələrlə bildirmişdir ki, 
Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə 
dair subyektiv mülahizələr və əsassız iddialar 
qəbuledilməzdir. Dövlət Departamentinin subyek-
tiv düşüncələrə yox, fundamental araşdırmalara 
söykənməli və Azərbaycan dövlətinin də rəsmi 
arqumentlərini də nəzərə almalıdır. Təəssüf ki, 
Azərbaycan hökuməti tərəfindən ölkədə insan 
hüquqlarının qorunmasının təkmilləşdirilməsi 
istiqamətində atılan mühüm qanunvericilik və prak-
tiki addımlar sənəddə nəzərə alınmamışdır. Buna 

görə də, hesabatın subyektiv xarakteri, informasiya 
mənbələrinin açıqlanmaması, bir sıra faktların təhrif 
edilməsi sənədin obyektivliyini şübhə altına almağa 
tam əsas verir. 

ABŞ Dövlət Departamentinin son hesabatı 
ölkədə insan hüquqları və demokratiyanın real 
vəziyyətindən tam fərqli bir mənzərə təqdim 
etməklə qərəzli səciyyə daşıyır. Aydındır ki, Dövlət 
Departamentinin dünya ölkələrində insan hüquq-
ları vəziyyəti dəyərləndirən hesabatlar dərc etməsi 
təcrübəsi özünü doğrultmur. Azərbaycan demok-
ratik dövlətdir, Konstitusiya normalarına uyğun 
olaraq, ölkədə qanunverici, icra və məhkəmə 
hakimiyyətinin müstəqil fəaliyyəti təmin olun-
muşdur. Buna görə də, ona qarşı qərəzli iddialar 
qəbulolunmazdır və  iddiaları ciddi əsası olmayan 
subyektiv mülahizə kimi qiymətləndirmək lazımdır. 
Ən əsası, ölkədə güclü və səmərəli insan hüquq-
larının müdafiəsi sistemini qurmağa müvəffəq 
olmuş Azərbaycana münasibətdə belə bir qərəzli 
sənədin yayılması ona siyasi təzyiq göstərilməsi 
cəhdlərindən başqa bir şey deyildir. 

Bu gün bütün dünya ölkələri yaxşı bilir ki, ABŞ 
Dövlət Departamentinin belə hesabatlar hazırlama-
sı reallıqda bu qurumun özünü nüfuzdan salır və 
“Dünyanın bir nömrəli demokratiyası”na olan inamı 
kəskin şəkildə azaldır. Bu, bir aksiomdır ki, ədalət 
prinsipinin pozulduğu yerdə səmimiyyətdən və 
obyektivlikdən danışmaq mümkün deyil. Təsadüfi 
deyil ki, ABŞ-ın özünün aparıcı analitikləri demok-
ratiyanın böhranından yazırlar. Orada əsas proble-
min siyasi islahatlarla bağlı olduğu tezisi getdikcə 
özünə daha çox tərəfdar toplayır. Bütün bunlara 
görə, Azərbaycanla bağlı ABŞ Dövlət Departamen-
tinin hesabatında qeyd olunanlar ciddi qəbul edilə 
bilməz. Bu gün Avrasiya materikinin vacib enerji-
nəqliyyat layihələrinin fəal işitrakçısı, Cənubi Qaf-
qaz regionunun iqtisadi lokomotivi və bəşəriyyətin 
qarşısında dayanan bir sıra problemlərin müzakirə 
olunduğu məkan olan Azərbaycana qarşı belə 
qərəzli mövqenin nümayiş etdirilməsi, əlbəttə ki, 
ölkə ictimaiyyəti tərəfindən bizim mənalı şəkildə 
qəbul edilmir. 

Azərbaycan demokratik ölkədir və bütün 
vətəndaşların azad və təhlükəsiz mühitində ya-
şaması, eləcə də bütün sosial rifahlardan istifadə 
edilməsi üçün respublikada münbit şərait yaradıl-
mışdır. Okeanın o tayından səsləndirilən əsassız 
iddialar Azərbaycanı müstəqil və milli mənafelərinə 
uyğun siyasət yürütməsinə heç bir bir əngəl ola 
bilməz. Necə deyərlər, Dövlət Departamentinin son 
hesabatı “köhnə mahnını başqa notlarla sırıma-
ğa çalışmasına” bənzəyir və bu addım da yalnız 
təəssüf doğurur. 

“Xalq qəzeti”

Okeanın o tayından 
növbəti ədalətsiz 

YANAŞMA

ABŞ Dövlət Departamentinin 
 son hesabatı reallıqdan çox uzaqdır

DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN 
NÜMAYƏNDƏLƏRİ SABİRABADDA VƏ 
GORANBOYDA QAÇQIN VƏ MƏCBURİ 

KÖÇKÜNLƏRLƏ GÖRÜŞÜBLƏR

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, nazir 
müavini doğma yurd yerlərindən didərgin 
düşmüş soydaşlarımızı qarşıdan gələn Ba-
har bayramı münasibətilə təbrik edib, onla-
rın qayğı və problemlərinə, müraciətlərinə 
hər zaman diqqətlə, həssaslıqla yanaşıl-
masının əsasının hələ ulu öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulduğunu xatırladıb. 
O, hazırda bu siyasətin uğurla davam etdi-
rildiyini, əhalinin sosial müdafiə cəhətdən 
ən zəif təbəqələrinin, xüsusən şəhid 
ailələrinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin, 
təqaüdçülərin həyat, məişət şəraitlərinin 
daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində 
son aylar Prezident tərəfindən önəmli ad-
dımların atıldığını vurğulayıb. 

Polis general-leytenantı İsmət Əliyev 
sosial müdafiəyə ehtiyacı olan bu insan-
ların həyat, məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması üçün görülən tədbirlərdən, ordu 

quruculuğu, iqtisadi qüdrətimizin daha da 
yüksəldilməsi, cinayətkarlıqla mübarizə 
və ictimai təhlükəsizliyin təmini, insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorun-
ması sahələrində əldə olunmuş uğurlardan 
söz açıb. 

Qaçqın və məcburi köçkünlər adından 
çıxış edənlər dövlətimizin başçısının apar-
dığı siyasət nəticəsində doğma torpaqları-
na qayıdacaqlarına əmin olduqlarını bildi-
rib, göstərilən daimi diqqət və qayğıya görə 
ölkə və DİN rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər.   

Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 
könüllülük prinsipi əsasında topladıqları 70 
min manat soydaşlarımıza təqdim olunub. 

Görüşlərdə Sabirabad Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov  və 
Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Şahmar Usubov iştirak ediblər.

 � Hər il olduğu kimi, bu Novruz bayramı ərəfəsində də 
- martın 15-16-da daxili işlər nazirinin müavini, polis general-
leytenantı İsmət Əliyevin başçılığı ilə nazirliyin nümayəndələri 
Sabirabadın Yeni Şəhriyar və Goranboyun Aşağı Ağcakənd 
qəsəbələrində müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi 
köçkünlərlə görüşüblər. 

17 mart 2019-cu il, bazar 11



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 91           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 

Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr 
tarixli 443 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı 
Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr 
tarixli 443 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2158) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. Adında “edilməsi haqqında” sözləri 
“edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının 
Müəllif Hüquqları Agentliyinin tabeliyində 
olan Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı 
Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 6 aprel 
tarixli 135 nömrəli Qərarında dəyişikliklər 
edilməsi barədə” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. 3.1.2-ci və 3.1.3-cü yarımbəndlər 
3.1.3-cü və 3.1.4-cü yarımbəndlər hesab 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.1.2-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.1.2. icra orqanının 
yaradılması, onun səlahiyyətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi;”.

3. 3.2.2-ci yarımbənddən 
“icra orqanının yaradılması, onun 
səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və” 
sözləri çıxarılsın.

4. 5-ci hissədən “ilkin” sözü çıxarılsın. 
5. 8-ci hissəyə “2-5-ci” sözlərindən 

sonra “, 6.2-6.3-cü” sözləri əlavə edilsin.

6. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı 
Mərkəzinin Nizamnaməsi” üzrə:

6.1. 1.2-ci bənddə “, Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələri, əqli mülkiyyət 
sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarını, Azərbaycan 
Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin Nizamnaməsini, Azərbaycan 
Respublikasının” sözləri “və” sözü ilə əvəz 
edilsin;

6.2. 3.1.6-cı və 3.2.1-ci 
yarımbəndlərinə “müəlliflərin” sözündən 
əvvəl “əmlak hüquqlarını kollektiv 
əsasda idarə edən təşkilatların fəaliyyət 
göstərmədiyi sahələrdə” sözləri əlavə 
edilsin; 

6.3. 3.1.18-ci və 3.2.16-cı 
yarımbəndlər ləğv edilsin; 

6.4. aşağıdakı məzmunda 3.1.19-
3.1.23-cü və 3.2.17-ci yarımbəndlər əlavə 
edilsin:

“3.1.19. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı 
daxil olan müraciətlərə Azərbaycan 
Respublikasının “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat 
haqqında” və “İnformasiya əldə etmək 
haqqında” qanunlarına uyğun olaraq 
baxmaq və qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada tədbirlər görmək; 

3.1.20. Mərkəzə ayrılan vəsaitdən, 
kredit, qrant və digər maliyyə vəsaitindən 
təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını 
təmin etmək;

3.1.21. dövlət və kommersiya sirrinin, 

habelə məxfilik rejiminin qorunması üçün 
tədbirlər görmək;

3.1.22. Mərkəzin informasiya 
təminatını təşkil etmək və onun 
təhlükəsizliyini təmin etmək;

3.1.23. Mərkəzin strukturunun və 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün 
tədbirlər görmək;

3.2.17. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə 
və digər mükafatlara təqdim etmək, 
onların həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər 
görmək.”;

6.5. 3.2.7-ci yarımbənddə və 5.4-cü 
bənddə “rüsum və haqlar” sözləri “dövlət 
rüsumunun və qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş haqların” sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.6. 4.16-cı bəndə “o cümlədən” 
sözündən sonra “(əsərin, əlaqəli hüquqlar 
obyektinin, məlumat toplusunun və 
inteqral sxem topologiyasının orijinallığının 
müəyyən edilməsi hallarında istisna 
olmaq)” sözləri əlavə edilsin;

6.7. 4.7.6-cı yarımbənddə “Agentliyə 
təkliflər verir” sözləri “qərar qəbul edir” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

6.8. 5.1-ci bənddən “ilkin” sözü 
çıxarılsın; 

6.9. 5.4-cü bəndə aşağıdakı 
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Mərkəzin xidmətlərinin qiymətləri 
tənzimlənən qiymətlərə (tariflərə) aid 
deyildir.”;

6.10. 5.7-ci bənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“5.7. Mərkəzin saxlanılması xərcləri 
və fəaliyyəti Agentlik tərəfindən, eləcə də 
Mərkəzin fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait 
hesabına maliyyələşdirilir.”.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 95           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ekoloji təhsil və 

maarifləndirilməsi üzrə Sahələrarası Komissiya yaradılması və Komissiya haq-
qında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 2003-cü il 22 sentyabr tarixli 120 
nömrəli, “Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi 
barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli, “İnzibati orqanların Təsnifatı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, “Dövlət or-
qanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və 
onun bölmələrinin adlarının təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 19 dekabr tarixli 
277 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən 
idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi haqqında” 2011-ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında daimi fəaliyyət 
göstərən Koordinasiya Qrupunun yaradılması haqqında” 2018-ci il 21 sentyabr 
tarixli 408 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 10 dekabr 
tarixli 381 nömrəli Fərmanının 3.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2003-cü il 22 sentyabr tarixli 
120 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 
9, maddə 528; 2006, № 7, maddə 647; 
2014, № 1, maddə 69, № 6, maddə 736; 
2016, № 5, maddə 955) ilə təsdiq edilmiş 
“Ekoloji təhsil və maarifləndirmə üzrə 
Sahələrarası Komissiyanın Tərkibi”nin 
“Komissiyanın üzvləri” bölməsində 
“Tamilla Mehdiyeva - Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin nümayəndəsi – Bakı 
şəhər İqtisadiyyat Komitəsinin əsaslı 
tikinti və təmir şöbəsinin rəisi” sözləri 
“Vüqar Qəhrəmanov - Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısı Aparatının sosial-iqti-
sadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması 
şöbəsinin müdiri” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, 
maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, 
maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 
9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, 
№ 1, maddə 50, № 10, maddə 1021, 
№ 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 
2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, 
maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, 
№ 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 
736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, 
maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 
4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 
2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 
1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 
2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, 
maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 
2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 
328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, 
maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, 
№ 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 
831, № 5, maddələr 941, 955, № 8, 
maddə 1450, № 9, maddə 1561, № 12, 
maddələr 2220, 2241; 2017, № 4, maddə 
643, № 6, maddə 1244, № 9, maddələr 
1722, 1745, № 10, maddə 1896; 2018, 
№ 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 4, 
maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, 
№ 7 (II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 
1799, № 10, maddələr 2142, 2155, № 
11, maddə 2428) ilə təsdiq edilmiş 4 
nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin inzibati 
təsnifatı”nın “Baş kredit sərəncamçıları” 
sütununda “Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
tabeliyində olan digər qurumlar” sözləri 
“Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 
yanında və tabeliyində olan qurumlar 
(orqanlar)” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2007, № 

8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 10, 
maddə 1021, № 12, maddə 1331; 2009, 
№ 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150, 
№ 4, maddələr 282, 293, № 8, maddələr 
674, 675, 680, № 10, maddələr 846, 852, 
856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 
11, maddə 1040; 2011, № 1, maddə 54, 
№ 5, maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, 
№ 5, maddə 475, № 8, maddə 817, № 
10, maddə 1028, № 11, maddə 1204, № 
12, maddələr 1363, 1388; 2013, № 1, 
maddə 73, № 8, maddələr 1015, 1038, № 
10, maddə 1219; 2014, № 1, maddə 69, 
№ 3, maddə 312, № 6, maddə 736, № 7, 
maddə 918, № 10, maddə 1308; 2015, 
№ 2, maddə 227, № 5, maddə 612, № 6, 
maddə 799, № 11, maddə 1413; 2016, № 
2 (II kitab), maddə 381, № 4, maddələr 
781, 831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 
1342, № 8, maddələr 1439, 1450, № 9, 
maddələr 1583, 1585, 1588, № 11, maddə 
1976, № 12, maddə 2241; 2017, № 2, 
maddələr 283, 295, 310, № 5, maddə 972, 
№ 8, maddə 1610, № 10, maddə 1920; 
2018, № 2, maddə 335, № 3, maddələr 
577, 626, № 7 (II kitab), maddə 1654, № 
10, maddələr 2142, 2161; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-
cu il 21 yanvar tarixli 15 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların 
Təsnifatı”nın III bölməsində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. 1-1-ci hissəyə “yanında olan” 
sözlərindən sonra “dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən orqanlar” sözləri əlavə 
edilsin;

3.2. 3-cü hissədə “Aparatının birbaşa 
tabeliyində olan” sözləri “yanında olan 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən orqan-
lar” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.3. 3.1-ci, 3.3-cü, 3.4-cü və 3.7-ci 
bəndlər ləğv edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 
12, maddə 1115; 2009, № 2, maddə 153, 
№ 4, maddə 282, № 7, maddə 605, № 
8, maddələr 674, 680, № 10, maddələr 
846, 852, 856; 2010, № 1, maddə 60, № 
2, maddələr 146, 161, № 10, maddələr 
906, 912, № 11, maddə 1040; 2011, № 
1, maddə 66, № 5, maddə 446, № 9, 
maddələr 856, 862; 2012, № 5, maddə 
479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 
1027, № 11, maddə 1205; 2013, № 1, 
maddə 74, № 8, maddələr 1014, 1037; 
2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 313, 
№ 6, maddə 736, № 7, maddə 919, № 10, 
maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 
5, maddə 611, № 6, maddə 800, № 11, 
maddə 1414; 2016, № 1, maddə 171, № 2 
(II kitab), maddə 382, № 3, maddə 608, № 
4, maddələr 782, 831, № 5, maddə 955, 
№ 7, maddə 1343, № 8, maddələr 1440, 
1450, № 9, maddələr 1584, 1585, 1587, 
№ 11, maddə 1976, № 12, maddə 2241; 
2017, № 2, maddələr 282, 296, 311, № 
5, maddə 972, № 8, maddə 1611, № 10, 
maddələr 1921, 1922, № 11, maddə 2186; 

2018, № 2, maddə 336, № 3, maddələr 
578, 625, 631, № 7 (II kitab), maddə 1655, 
№ 10, maddələr 2142, 2161; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-
cu il 21 yanvar tarixli 16 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarının 
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin 
edən qurumların) və onun bölmələrinin 
adları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. “Yerli icra hakimiyyəti başçıla-
rının yanında olan” sözləri “Yerli icra 
hakimiyyəti başçılarının yanında olan 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən orqan-
lar” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2. “Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti baş-
çısının Aparatının birbaşa tabeliyində olan” 
sözləri “Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti baş-
çısının yanında olan dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən orqanlar” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

4.3. “Bakı Şəhər İqtisadiyyat Komitəsi”, 
“Xarici Əlaqələr və İnvestisiya Proqramları 
Departamenti”, “Kino Xidməti İdarəsi” və 
“Bakı Şəhər Ekspertiza Mərkəzi” sözləri 
çıxarılsın.

5. “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, 
müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat 
vasitələrindən istifadə qaydalarının 
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-
ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 
2012, № 8, maddələr 827, 830; 2013, № 
3, maddə 347, № 7, maddə 886, № 8, 
maddə 1017, № 10, maddə 1218; 2014, 
№ 1, maddələr 51, 69, № 2, maddə 201, 
№ 4, maddə 441, № 5, maddələr 572, 
594, № 6, maddə 747, № 8, maddə 1015, 
№ 12, maddələr 1658, 1666; 2015, № 2, 
maddə 227, № 11, maddə 1417; 2016, 
№ 3, maddə 609, № 4, maddə 831, № 
5, maddə 955, № 7, maddə 1353, № 8, 
maddə 1437, № 9, maddələr 1585, 1589, 
№ 12, maddə 2241; 2017, № 5, maddə 
966, № 10, maddələr 1890, 1919, № 11, 
maddə 2168, № 12 (II kitab), maddələr 
2476, 2487, 2507; 2018, № 3, maddələr 
588, 632, № 6, maddə 1374, № 7 (II 
kitab), maddə 1668, № 8, maddə 1807, 
№ 9, maddə 1906, № 10, maddələr 2142, 
2172, № 11, maddə 2426) 3-cü hissəsində 
“orqanın rəhbəri” sözləri “orqanların 
rəhbərləri” sözləri ilə, “başçısı aparatının 
birbaşa tabeliyində olan dövlət orqanları-
nın” sözləri isə “başçısının yanında olan 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən orqanla-
rın” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 21 sentyabr tarixli 
408 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 
9, maddə 1936; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 7 yanvar 
tarixli 1 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında 
daimi fəaliyyət göstərən Koordinasiya 
Qrupunun tərkibi”nin “Koordinasiya Qrupu-
nun üzvləri” bölməsində “Tamilla Meh-
diyeva - Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
Bakı Şəhər İqtisadiyyat Komitəsinin 
tikinti və təmir sektorunun müdiri” sözləri 
“Vüqar Qəhrəmanov - Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısı Aparatının sosial-iqti-
sadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması 
şöbəsinin müdiri” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 92           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 

Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr 
tarixli 444 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası 
Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 oktyabr 
tarixli 444 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2159) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 6-cı hissədən “ilkin” sözü çıxarılsın. 
2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası 
Mərkəzinin Nizamnaməsi” üzrə: 

2.1. 5.1-ci bənddən “ilkin” sözü 
çıxarılsın; 

2.2. 1.2-ci bənddə “, Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı 
beynəlxalq müqavilələri, əqli mülkiyyət 
sahəsində Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarını, Azərbaycan 
Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyinin Nizamnaməsini, Azərbaycan 
Respublikasının” sözləri “və” sözü ilə əvəz 
edilsin;

2.3. 2.2.1-ci yarımbənd aşağıdakı 
redaksiyada verilsin; 

“2.2.1. Agentliyə ixtira, faydalı model, 
sənaye nümunəsi, əmtəə nişanı və coğrafi 
göstəricilər barədə daxil olmuş iddia 
sənədlərinin qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydada ekspertizasını aparmaq, 
müvafiq ekspert rəyi vermək, bu sahədə 
digər məsələləri qanunvericiliyə uyğun 
olaraq həyata keçirmək, o cümlədən 
patent müvəkkillərinin attestasiyasının 
aparılmasında müvafiq qaydada iştirak 
etmək;”;

2.4. 2.2.2-2.2.4-cü yarımbəndlər ləğv 
edilsin:

2.5. 3.1.20-ci və 3.2.16-cı 
yarımbəndlər ləğv edilsin və aşağıdakı 
məzmunda 3.1.21-3.1.25-ci və 3.2.17-ci 
yarımbəndlər əlavə edilsin:

“3.1.21. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı 
daxil olan müraciətlərə Azərbaycan 
Respublikasının “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında”, “İnzibati icraat 
haqqında” və “İnformasiya əldə etmək 
haqqında” qanunlarına uyğun olaraq 
baxmaq və qanunla müəyyən edilmiş 
qaydada tədbirlər görmək;

3.1.22. Mərkəzə ayrılan vəsaitdən, 
kredit, qrant və digər maliyyə vəsaitindən 
təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını 
təmin etmək;

3.1.23. dövlət və kommersiya sirrinin, 

habelə məxfilik rejiminin qorunması üçün 
tədbirlər görmək;

3.1.24. Mərkəzin informasiya 
təminatını təşkil etmək və onun 
təhlükəsizliyini təmin etmək;

3.1.25. Mərkəzin strukturunun və 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün 
tədbirlər görmək;

3.2.17. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə 
və digər mükafatlara təqdim etmək, 
onların həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər 
görmək.”;

2.6. 3.2.7-ci yarımbənddə “rüsum və 
haqlar” sözləri, 5.4-cü bənddə “rüsum 
və haqqı” sözləri “dövlət rüsumunun və 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş haqların” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 4.7.7-ci yarımbənddə “Agentliyə 
təkliflər verir” sözləri “qərar qəbul edir” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. 5.4-cü bəndə aşağıdakı 
məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Mərkəzin xidmətlərinin qiymətləri 
tənzimlənən qiymətlərə (tariflərə) aid 
deyildir.”;

2.9. 5.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“5.7. Mərkəzin saxlanılması xərcləri 
və fəaliyyəti Agentlik tərəfindən, eləcə də 
Mərkəzin fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait 
hesabına maliyyələşdirilir.”.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 93           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qeyri-hökumət təşkilatları 

tərəfindən mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2014-cü il 26 avqust tarixli 292 nömrəli və 
“Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
barədə” 2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

“Dövlət orqanları tərəfindən qeyri-
hökumət təşkilatlarına qrant verilməsinin 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Şurası ilə razılaşdırılması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2015-ci il 21 oktyabr tarixli 652 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 10 dekabr tarixli 391 nömrəli 
Fərmanının 3.2-ci bəndinin icrasını 
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 26 avqust tarixli 
292 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2014, № 8, maddə 1024; 2016, № 3, 
maddə 598) ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-
hökumət təşkilatları tərəfindən mədəniyyət 
sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət 
maliyyələşdirilməsi Qaydası”nın 2.1-ci 
bəndinin birinci cümləsinə “Şurası ilə” 
sözlərindən sonra “, gənclər siyasəti 
sahəsində qrantlara münasibətdə isə 
həmçinin Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər Fondu ilə” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun 
tarixli 216 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2015, № 6, maddə 789; 2016, № 3, 
maddə 599, № 5, maddə 955, № 11, 
maddə 1958; 2017, № 1, maddə 118) 
ilə təsdiq edilmiş “Qrant müqavilələrinin 
(qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nda 

aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
2.1. 1.6-cı bəndin ikinci cümləsinə 

“Şurası ilə” sözlərindən sonra “, gənclər 
siyasəti sahəsində qrantlara münasibətdə 
isə həmçinin Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər Fondu ilə” sözləri əlavə edilsin 
və həmin cümlədə “4.2-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş rəy və ya Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurası tərəfindən” sözləri “4.2-ci və 4.5-ci 
bəndlərinə müvafiq olaraq verilən rəy və 
ya” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. Qaydaya 5 nömrəli əlavə - 
“Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş 
qrant barədə Məlumat”ın 20-ci sətrinə 
“Şurasının” sözündən sonra “(gənclər 
siyasəti sahəsində qrantlara münasibətdə 
həmçinin Azərbaycan Respublikası 
Gənclər Fondunun)” sözləri əlavə edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 96            Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
“Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli 84 nömrəli 
Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust 
tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.4-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2002-ci il 24 may tarixli 
84 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2002, № 5, maddə 321; 2008, № 2, 
maddə 130; 2011, № 2, maddə 157, № 
5, maddə 449; 2017, № 12 (II kitab), 
maddə 2550; 2018, № 10, maddə 2164) 
ilə təsdiq edilmiş “Haqqı ödənilən ictimai 
işlərin təşkili Qaydaları”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 1.1-ci bənddə “Qanununa” sözü 
“Qanununun 21.5-ci maddəsinə” sözləri ilə 
əvəz edilsin.

2. 1.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“1.2. Haqqı ödənilən ictimai işlər 
(bundan sonra – ictimai işlər) – işsiz 
şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin 
etmək məqsədi ilə “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq təşkil edilən ilkin peşə 
hazırlığının olmasını tələb etməyən ictimai 
faydalı xarakter daşıyan iş yerləridir.”.

3. 1.3-cü bənd ləğv edilsin.
4. 2.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada 

verilsin:
“2.1. Azərbaycan Respublikasının 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq 
Xidmətinin şəhər, rayon, məşğulluq 
orqanları (bundan sonra – məşğulluq 
mərkəzləri) “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
21.1-ci maddəsinə uyğun olaraq mülkiyyət 

növündən və təşkilati-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq müəssisələrdə işsiz 
şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin 
etmək məqsədi ilə onların müqavilələr 
üzrə ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmasını 
təşkil edir.”.

5. 2.2-ci bəndin birinci abzası üzrə: 
5.1.“İşaxtaranların” sözü “İşsizlərin” 

sözü ilə, “mülkiyyət və təsərrüfat” sözləri 
“mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi” 
sözləri ilə əvəz edilsin; 

5.2.“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın; 
5.3. “yerli” sözündən əvvəl 

“məşğulluğa kömək göstərən” sözləri 
əlavə edilsin.

6. 2.3-cü bənd üzrə:
6.1. birinci abzasdan “şəhər, rayon” 

sözləri çıxarılsın;
6.2. ikinci abzasda “işaxtaran 

vətəndaşların” sözləri “işsiz şəxslərin” 
sözləri ilə əvəz edilsin və həmin abzasdan 
“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın.

7. 2.5-ci bənd üzrə:
7.1. birinci cümlədə “İşaxtaran 

vətəndaşların” sözləri “İşsiz şəxslərin” 
sözləri ilə əvəz edilsin və həmin abzasdan 
“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın;

7.2. ikinci cümlədə “Vətəndaşın” sözü 
“İşsiz şəxsin” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. 2.6-cı bəndin ikinci cümləsindən 
“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın.

9. 2.7-ci bəndin birinci abzası üzrə:
9.1. birinci cümlədə “İctimai işlərə 

cəlb olunan vətəndaşlarla” sözləri 
“İctimai işlərdə iştirak etmək istəyən 
işsiz şəxslərlə” sözləri ilə əvəz edilsin 
və həmin cümləyə “arasında” sözündən 
sonra “Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə uyğun olaraq” sözləri əlavə 
edilsin;

9.2. ikinci cümlədə “Şəhər, rayon 
məşğulluq mərkəzlərində işsiz kimi 
qeydə alınmış, lakin işsizlikdən sığorta 
ödənişi almayan işsiz vətəndaşlar” sözləri 

“İşsizlikdən sığorta ödənişi almayan işsiz 
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 2.8-ci bənddə “vətəndaş” sözü 
“işsiz şəxs” sözləri ilə, “vətəndaşı” sözü 
“işsiz şəxsi” sözləri ilə əvəz edilsin və 
həmin bənddən “şəhər, rayon” sözləri 
çıxarılsın.

11. 3.1-ci bənddə “21-ci maddəsində 
göstərilən mənbələr” sözləri “19.0.2.3-
cü maddəsinə uyğun olaraq işsizlikdən 
sığorta vəsaiti” sözləri ilə əvəz edilsin.

12. 3.3-cü bənd üzrə:
12.1. birinci abzasda “21-ci 

maddəsində göstərilən mənbələr” sözləri 
“19.0.2.3-cü maddəsinə uyğun olaraq 
işsizlikdən sığorta vəsaiti” sözləri ilə əvəz 
edilsin və həmin abzasdan “şəhər, rayon” 
sözləri çıxarılsın;

12.2. ikinci və üçüncü abzaslardan 
“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın;

12.3. dördüncü abzasda 
“vətəndaşların” sözü “işsiz şəxslərin” 
sözləri ilə əvəz edilsin və həmin abzasdan 
“şəhər, rayon” sözləri çıxarılsın.

13. 3.4-cü bənddə “vətəndaşların” 
sözü “işsiz şəxslərin” sözləri ilə əvəz 
edilsin və həmin bənddən “şəhər, rayon” 
sözləri çıxarılsın.

14. Aşağıdakı məzmunda 3.5-ci bənd 
əlavə edilsin:

“3.5. “Məşğulluq haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
16.1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, yerli 
özünüidarəetmə orqanları öz vəsaiti 
hesabına işaxtaran və işsiz şəxslər üçün 
haqqı ödənilən ictimai işlər təşkil edə 
bilərlər.”.

15. Qaydalara əlavə – “Ərazi 
məşğulluq proqramına uyğun ______
rayonu (şəhəri) üzrə görülmüş haqqı 
ödənilən ictimai işlər barədə aylıq 
arayış”da hər iki halda “Şəhər (rayon) 
məşğulluq” sözləri “Məşğulluq” sözü ilə 
əvəz edilsin.
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“Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr 
tarixli 440 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 10 
dekabr tarixli 381 nömrəli Fərmanının 
3.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 
440 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2155) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı”nın 
“İcra hakimiyyəti orqanları” bölməsində 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. “1280”, “1281”, “1282”, “1283” və 
“1286” kodlu sətirlər ləğv edilsin.

2. “Baş kredit sərəncamçıları” 
sütununda “1284” və “1285” 
kodlu sətirlərdə “Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin tabeliyində” sözləri 
“Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 
yanında” sözləri ilə əvəz edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 97           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Qaçqınların və məcburi 

köçkünlərin məsələləri ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1993-cü il 15 yanvar tarixli 
32 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks 
proqramın həyata keçirilməsi haqqında” 1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli, 
“İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi 
barədə” 1996-cı il 26 dekabr tarixli 186 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 289 nömrəli Fərmanının icrası haqqında” 
2000-ci il 26 sentyabr tarixli 176 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi və 
“İşsizlik müavinətinin minimum məbləğinin təsdiq edilməsi barədə” 2001-ci il 
30 oktyabr tarixli 173 nömrəli, “Əhalinin məşğulluğu baxımından üstün inkişaf 
etdirilən regionların müəyyən edilməsi barədə” 2002-ci il 15 fevral tarixli 28 
nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi haqqında

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust 
tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.4-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
məsələləri ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1993-cü il 15 yanvar tarixli 
32 nömrəli Qərarının 4-cü hissəsində 
“Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
məşğulluğu haqqında” Qanunla müəyyən 
edilmiş qaydada “işsiz” statusu və müvafiq 
müavinət versin” sözləri “Məşğulluq 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada 
işsiz kimi qeydiyyata alsın və “İşsizlikdən 
sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 
edilmiş qaydada və şərtlərlə işsizlikdən 
sığorta ödənişinin ödənilməsini təmin 
etsin” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1994-cü il 10 may tarixli 
185 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında əlillərin və 
ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

problemləri üzrə kompleks Proqram”ın 2-ci 
hissəsinin üçüncü abzasında “vətəndaşlar” 
sözü “və işə düzəlməkdə çətinlik 
çəkən şəxslər” sözləri ilə, “Azərbaycan 
Respublikasında Əhalinin Məşğulluğu 
haqqında Qanunun” sözləri “Məşğulluq 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1996-cı il 26 dekabr tarixli 186 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin 
əmək kitabçasının forması və onun tərtibi 
Qaydaları”nın 3.2a bəndində aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

3.1. ikinci abzasda “təqaüd almaqla 
peşə hazırlığı, əlavə təhsilalanlar 
üçün təhsilin” sözləri “aktiv məşğulluq 
tədbirlərinə cəlb olunmuş şəxslər üçün 
aktiv məşğulluq tədbirlərinin” sözləri ilə, 
“göndərişi ilə bir yaşayış məntəqəsindən 
digərinə köçməklə işə” sözləri “təklifi ilə 
bir şəhər və (və ya) rayon (şəhər rayonları 
istisna olmaqla) inzibati ərazi vahidindən 
digərinə işə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2. üçüncü abzasda “peşə hazırlığına, 
əlavə təhsilə göndərilənlər üçün təlim 
keçdiyi peşənin adı göstərilməklə 
peşə hazırlığı, əlavə təhsili barədə, 
həmin orqanlar tərəfindən bir yaşayış 
məntəqəsindən digərinə köçməklə işə” 
sözləri “aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb 

olunmuş şəxslər üçün aktiv məşğulluq 
tədbirlərinin adı göstərilməklə, aktiv 
məşğulluq tədbirləri barədə, həmin 
orqanın təklifi ilə bir şəhər və (və ya) rayon 
(şəhər rayonları istisna olmaqla) inzibati 
ərazi vahidindən digərinə işə” sözləri ilə, 
“yaşayış məntəqəsinin” sözləri “şəhərin və 
(və ya) rayonun” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 26 sentyabr 
tarixli 176 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 702; 2006, № 11, 
maddə 990) ilə təsdiq edilmiş “Qaçqın 
və məcburi köçkün qadınların münasib 
işlə təmin edilməsi Proqramı”nın 12-
ci hissəsinin “Tədbirlər” sütununda 
“Əmək yarmarkalarının keçirilməsində, 
Əmək Birjası xidmətində” sözləri “Əmək 
birjalarında və əmək yarmarkalarında” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

5. “İşsizlik müavinətinin minimum 
məbləğinin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 30 oktyabr tarixli 
173 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2001, № 10, maddə 667; 2002, № 4, 
maddə 199; 2004, № 6, maddə 501) ləğv 
edilsin.

6. “Əhalinin məşğulluğu baxımından 
üstün inkişaf etdirilən regionların müəyyən 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 15 fevral 
tarixli 28 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2002, № 2, maddə 106; 2008, № 6, 
maddə 584) ləğv edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 98           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ünvanlı dövlət sosial 

yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və 
verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2016-cı 
il 5 fevral tarixli 37 nömrəli, “2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı haqqında” 
2016-cı il 16 dekabr tarixli 517 nömrəli və “Fərdi məşğulluq proqramının yerinə 
yetirilməsi Qaydası və hesabatın forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 
29 dekabr tarixli 619 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust 
tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.4-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral 
tarixli 37 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 2 (II kitab), maddə 379, № 7, 
maddə 1342, № 11, maddələr 1965, 1976, 
№ 12, maddə 2239; 2018, № 8, maddələr 
1793, 1795; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 13 dekabr 
tarixli 534 nömrəli və 2019-cu il 21 yanvar 
tarixli 21 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 

edilmiş “Ünvanlı dövlət sosial yardımın 
alınması üçün müraciət edilməsi, onun 
təyin olunması, verilməsi və verilməsindən 
imtina edilməsi Qaydaları”nın 5.5.1-ci 
yarımbəndində “müvəqqəti ictimai” sözləri 
“haqqı ödənilən ictimai” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

2. “2019-cu ildə Azərbaycan 
Respublikasında əhalinin 
siyahıyaalınmasına hazırlıq və onun 
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 16 dekabr 
tarixli 517 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2016, № 12, maddə 2234; 2018, № 4, 
maddə 796, № 9, maddə 1947) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. 11-ci hissəyə “işaxtaran” sözündən 
sonra “və işsiz” sözləri əlavə edilsin 

və həmin hissədə “vətəndaşları” sözü 
“şəxsləri” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. 18-ci hissəyə “işaxtaran” 
sözündən sonra “və işsiz” sözləri əlavə 
edilsin və həmin hissədə “vətəndaşların” 
sözü “şəxslərin” sözü ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 
619 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 12 (II kitab), maddə 2564; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 13 dekabr tarixli 534 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Fərdi 
məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi 
Qaydası və hesabatın forması”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 1.2-ci bənddə “işsizin” sözü “işsiz 
şəxsin” sözləri ilə əvəz edilsin; 

3.2. 4.3-cü bənddə “təsdiq” sözü 
“təqdim” sözü ilə, “verilir” sözü “qəbul 
edilir və ya fərdi məşğulluq proqramında 
dəyişiklik edilməsinə dair tədbir görülür” 
sözləri ilə əvəz edilsin.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 99           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşsizlik müavinətinin və 

peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma dövründə vətəndaşlara verilən 
təqaüdün minimum məbləğinin təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 23 iyun tarixli 
86 nömrəli, “Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi barədə” 2006-cı il 26 yanvar tarixli 22 nömrəli, “İnsan alverinə şərait 
yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi 
barədə” 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının 
büdcədən maliyyələşdirilən meliorasiya və su təsərrüfatı işçilərinin əməyinin 
ödənilməsi sistemi, növləri və məbləği”nin təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 16 
avqust tarixli 212 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust 
tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.4-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “İşsizlik müavinətinin və peşə 
hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma 
dövründə vətəndaşlara verilən təqaüdün 
minimum məbləğinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 23 iyun 
tarixli 86 nömrəli Qərarının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2004, № 6, maddə 501; 2005, № 12, 
maddə 1223; 2008, № 10, maddə 938; 
2011, № 5, maddə 449; 2016, № 2 (II 

kitab), maddə 374; 2017, № 12 (II kitab), 
maddə 2551) 1-ci və 2-ci hissələri ləğv 
edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 26 yanvar 
tarixli 22 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2006, № 1, maddə 52) ilə təsdiq edilmiş 
“Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun 
aparılması Qaydaları”nın 8-ci hissəsinə 
“orqanına” sözündən sonra “, “Məşğulluq 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 16.2-ci maddəsinə uyğun 
olaraq uçota aldığı gündən 1 (bir) 
ay ərzində bu barədə Azərbaycan 
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinə” sözləri əlavə edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 20 may 
tarixli 81 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 5, maddə 453; 2014, № 6, 
maddə 747; 2015, № 10, maddə 1243; 
2016, № 10, maddə 1707; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 19 dekabr tarixli 543 nömrəli və 2019-cu 
il 21 yanvar tarixli 18 nömrəli qərarları) 
ilə təsdiq edilmiş “İnsan alverinə şərait 
yaradan sosial problemlərin aradan 
qaldırılması üzrə Proqram”ın 4.3.1-ci 
yarımbəndinin “Tədbirlərin adı” sütununda 
“ilk dəfə işaxtaran” sözləri “işsiz” sözü ilə 
əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il 16 avqust tarixli 
212 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2013, № 8, maddə 1011; 
2014, № 12, maddə 1667; 2016, № 
9, maddə 1585) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcədən 
maliyyələşdirilən meliorasiya və su 
təsərrüfatı işçilərinin əməyinin ödənilməsi 
sistemi, növləri və məbləği”nin 3.2.3-cü 
yarımbəndində “vətəndaş” sözü “şəxs” 
sözü ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 100           Bakı şəhəri, 14 mart 2019-cu il
“Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 
nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Məşğulluq haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 
1196-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 24 avqust 
tarixli 233 nömrəli Fərmanının 1.1.4-
cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

“Azərbaycan Respublikasının vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 
440 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2018, № 10, maddə 2155) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin funksional təsnifatına əlavə” 
üzrə:

1.1. 6.2.1-ci paraqraf üzrə:
1.1.1. ikinci abzas aşağıdakı 

redaksiyada verilsin:
“ - işsiz şəxslərə ödənilən işsizlikdən 

sığorta ödənişləri, aktiv məşğulluq 
tədbirlərinin təşkili ilə bağlı xərclər və 
işsizliklə bağlı digər xərclər daxildir.”;

1.1.2. üçüncü və dördüncü abzaslar 
ləğv edilsin.

2. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin iqtisadi təsnifatı” üzrə:

2.1. 271910-cu yarımbənddə 
“Məşğulluq” sözü “Aktiv məşğulluq” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2. 271911-ci yarımbənddə “İşsizlik” 
sözü “İşsizlikdən” sözü ilə əvəz edilsin;

2.3. 271912-ci yarımbənddə “hazırlığı 

və əlavə təhsilin” sözləri “hazırlığının” sözü 
ilə əvəz edilsin;

2.4. 271917-ci yarımbənddə 
“Sığortaedənlərlə birlikdə 
sığortaolunanların” sözləri “İşəgötürənlərlə 
birlikdə işçilərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5. 271918-ci yarımbənddə 
“vətəndaşların” sözü “şəxslərin” sözü ilə 
əvəz edilsin;

2.6. 271919-cu yarımbənddə 
“Məşğulluq” sözü “Aktiv məşğulluq” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. Həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin iqtisadi təsnifatına əlavə” üzrə:

3.1. 270000-cı bölmənin birinci 
cümləsindən “işsizlərə” sözü çıxarılsın və 
həmin cümləyə “pensiyalar,” sözündən 
sonra “işsizlikdən sığorta vəsaitləri 
hesabına işsiz şəxslərə işsizlik sığorta 
ödənişləri,” sözləri əlavə edilsin;

3.2. 270000-cı bölmənin ikinci 
cümləsində “işsiz vətəndaşlara 
müavinətlərin” sözləri “işsiz şəxslərə 
işsizlikdən sığorta ödənişlərinin” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

3.3. 271900-cı paraqrafın ikinci 
cümləsində “Məşğulluq” sözü “Aktiv 
məşğulluq” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.4. 271910-cu maddə üzrə:
3.4.1. birinci cümlədə “Məşğulluq” sözü 

“Aktiv məşğulluq” sözləri ilə əvəz edilsin 
və həmin cümləyə “məşğulluq” sözündən 
əvvəl “aktiv” sözü əlavə edilsin;

3.4.2. ikinci cümlədə “İşsizlik” 
sözü “İşsizlikdən” sözü ilə, “hazırlığı 
və əlavə təhsilin” sözləri “hazırlığının” 
sözü ilə, “Sığortaedənlərlə birlikdə 

sığortaolunanların” sözləri “İşəgötürənlərlə 
birlikdə işçilərin” sözləri ilə, “vətəndaşların” 
sözü “şəxslərin” sözü ilə və “Məşğulluq” 
sözü “Aktiv məşğulluq” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

3.5. 271911-ci yarımbənddə “İşsizlik” 
sözü “İşsizlikdən” sözü ilə əvəz edilsin;

3.6. 271912-ci yarımbənddə “hazırlığı 
və əlavə təhsilin” sözləri “hazırlığının” 
sözü ilə, “işsizlər” sözü “işaxtaran və işsiz 
şəxslər” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.7. 271914-cü yarımbənddə 
“vətəndaşlara” sözü “şəxslərə” sözü ilə 
əvəz edilsin;

3.8. 271915-ci yarımbənddə “işaxtaran 
və işsiz vətəndaşların” sözləri “işsiz 
şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.9. 271916-cı yarımbənddən “boş iş 
yerləri haqqında məlumat bazasının və” 
sözləri çıxarılsın;

3.10. 271917-ci yarımbənddə 
“Sığortaedənlərlə birlikdə 
sığortaolunanların” sözləri “İşəgötürənlərlə 
birlikdə işçilərin” sözləri ilə, “sığorta 
olunanların əməkhaqlarının” sözləri “sosial 
iş yerlərində işçilərin əməkhaqqının” 
sözləri ilə, “sığortaedənlərlə” sözü 
“işəgötürənlərlə” sözü ilə əvəz edilsin;

3.11. 271918-ci yarımbənddə hər iki 
halda “vətəndaşların” sözü “şəxslərin” 
sözü ilə əvəz edilsin;

3.12. 271919-cu yarımbənddə 
“Məşğulluq” sözü “Aktiv məşğulluq” sözləri 
ilə əvəz edilsin və “məşğulluq” sözündən 
əvvəl “aktiv” sözü əlavə edilsin.
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Gəncə: şəhər rəhbəri 
yarmarkada oldu

 � Gəncənin iki rayonunun – Nizami və 
Kəpəz rayonlarının ərazisində Novruz bayramı 
münasibətilə kənd təsərrüfatı məhsullarının satış 
yarmarkaları təşkil olunub. 

Şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı Niyazi Bayramov 
şəhərin mərkəzindəki yarmar-
kaya baş çəkmiş, qiymətlər 
və məhsulların keyfiyyəti ilə 
maraqlanmışdır. Sakinlərlə 
söhbət edən Niyazi Bayra-
mov onları qarşıdan gələn 
Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik etmiş, bayramqabağı 
əhalinin əhval-ruhiyyəsi ilə 
maraqlanmışdır. Qiymətlərin 
münasib olmasından və 
məhsulların keyfiyyətindən 
razılıq edən şəhər sakinləri 
göstərilən diqqət və qayğıya 

görə ölkə rəhbərliyinə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər. 

Qeyd edək ki, “Novruz 
– 2019” kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmar-
kasında Gəncədə və ətraf 
rayonlarda istehsal edilən 
kənd təsərrüfatı və yeyinti 
məhsulları satışa çıxarılıb. 
Mal, qoyun və toyuq əti, 
un məmulatları, kolbasa və 
sosiska məhsulları, yumur-
ta, soğan, kartof, müxtəlif 
çeşiddə yağlar, tərəvəz, 
meyvə və digər məhsullar 
bazar qiymətlərindən xeyli 

aşağıdır. Yarmarkada yu-
murtanın 1 ədədi 10 qəpiyə, 
unun 50 kiloqramı 26 manat 
50 qəpiyə, qoz və fındığın bir 
kiloqramı 4-6 manata, şabalıd 
7 manata təklif olunur. Eyni 
zamanda mal əti 7 manat 50 
qəpiyə, qoyun əti 8 manata, 
toyuq əti 3 manat 30 qəpiyə 
satılır. Kartof və soğanın 
qiyməti 50-60 qəpik arasında 
dəyişir.Hər iki yarmarkada 
məhsulların keyfiyyətinə 
xüsusi nəzarət olunur. 

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının satış yarmar-
kası martın  21-dək davam 
edəcəkdir.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

 � Rusiya Federasiyası 
Dağıstan Respublikası 
Xalq Məclisinin sədri Xızrı 
Şıxsəidovun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti  Lənkərana 
iki günlük  tanışlıq səfərinə 
gəlib.    
Şəhər icra hakimiyyətində keçirilən 

görüşdə Azərbaycanla Rusiya arasın-
da münasibətlərin yüksək səviyyədə  
olduğu, ölkələrimiz arasında dostluq 
və əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafın-
da hər iki dövlət başçısının qarşılıqlı 
rəsmi səfərlərinin və görüşlərinin böyük 
əhəmiyyət kəsb etdiyi diqqətə çatdırılıb. 
İcra hakimiyyətinin başçısı Taleh Qara-
şov  Azərbaycanla Dağıstan arasında 
mehriban qonşuluq münasibətlərinin və 
qarşılıqlı anlaşmanın bir çox sahələrdə 
sürətlə inkişaf etdiyini, xalqlarımızın 
əsrlərdən bəri sülh və dostluq şəraitində 

 yaşadıqlarını vurğulamaqla, gələcək 
əməkdaşlığın perspektivləri barədə 
fikirlərini bildirib. Xızrı Şıxsəidov 
nümayəndə heyəti adından səmimi 
qəbula və qonaqpərvərliyə görə 
minnətdarlığını çatdırıb.

Dağıstan Xalq Məclisinin sədri 
Xızrı Şıxsəidov və onu müşayiət edən 
nümayəndə heyəti Lənkəranda olduqla-
rı müddətdə Lənkəran Olimpiya İdman 
Kompleksinə, Lənkəran İstisu Müalicə 
Sanatoriyasına, Xalça Fabrikinə, 
çayçılıq üzrə fermer təsərrüfatlarına, 
yeni sitrus plantasiyasına baş çəkərək 
görülən işlərlə və yaradılmış şəraitlə 
tanış olublar.

Sonra dağıstanlı qonaqlar Lənkəran 
şəhərini gəzərək Heydər Əliyev Xatirə 
Parkına, Qala xiyabanına, tarix diyar-
şünaslıq muzeyi yerləşən Xan evinə, 
iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank 
qoşunları qvardiya general-mayoru Həzi 
Aslanovun adını daşıyan parka, qədim 
Mayaka, Azərbaycanlıların soyqırımı 
abidə-kompleksinə və digər görməli 
yerlərə baxıb, şəhərin mərkəzindəki 
“Boranı” restoranında Novruz bay-
ramı şirniyyatları ilə bəzədilmiş çay 
masası arxasında xoş təəssüratlarını 
bölüşüblər. 

Dağıstan Xalq Məclisinin 
nümayəndə heyəti Lənkəranda

Masallılar kütləvi tibbi müayinədən keçirlər
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən 

ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi, Masallı rayonunda da əhalinin kütləvi tibbi 
müayinəsi aksiyası uğurla davam etdirilir.

Tibbi müayinələr əsaslı təmirdən sonra istifadəyə 
verilən Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında, Bo-
radigah qəsəbə və Viləş kənd sahə xəstəxanalarında 
təşkil olunub. Bu məqsədlə rayonda bir neçə ixti-
saslaşmış həkim briqadası yaradılıb. Aksiya zamanı 
rayon sakinləri yüksək ixtisaslı, təcrübəli həkimlər 
tərəfindən hərtərəfli tibbi müayinə olunur. Fiziki 
imkanları məhdud, ahıl insanların müayinəsi yerlərdə 
səyyar formada reallaşdırılır. Məqsəd baş verə biləcək 
xəstəliklərin vaxtında aşkar edilməsi, müalicəsi və pro-
filaktikasını həyata keçirməkdən ibarətdir.

Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının poliklinika 
şöbəsinin müdiri Rasim Əzizov  humanitar aksiyanın 
başlandığı gündən – fevralın 12-dən indiyədək rayon-
da 62 min sakin tibbi müayinələrdən keçdiyini bildirdi. 
O dedi ki, idarə və təşkilatların kollektivləri həftəlik 
cədvəllər üzrə, fərdi qaydada gələn əhali isə istənilən 

vaxt müayinələrə cəlb edilir. Tibb personal bu işin 
öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışır,  pasientləri 
diqqətlə dinləyir, məsləhət verir və lazımi qeydlər 
edirlər. Müayinələr zamanı yadımçı diaqnostik 
üsullardan geniş istifadə edlir. Artıq tibbi müayinələr 
zamanı xəstəlik aşkar olunan vətəndaşlardan 6000 
nəfəri ambulator, 128 nəfəri stasionar müalicəyə cəlb 
olunub. Xəstələrdən 94 nəfəri isə Bakının ixtisaslaş-
dırılmış tibb müəssisələrinə göndərilib. İki nəfərdə 
anadangəlmə ürək qüsuru aşkarlanıb. Ən çox rast 
gəlinən xəstəliklərsə skolioz – onurğa sütunu əyriliyi 
və anadangəlmə çıxıqlardır.

Rayon sakinləri dövlət başçısının göstərişi 
ilə həyata keçirilən bu vacib, xeyirxah və faydalı 
tədbirə, əhalinin sağlamlığına göstərilən diqqət və 
qayğıya görə humanitar aksiyanın təşkilatçılarına 
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Onlar vurğuladılar ki, bu 

kampaniya genofondumuzun qorunmasına, eləcə 
də ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının hərtərəfli 
mühafizəsinə xidmət edir.

Mayın 12-nə kimi davam edəcək humanitar aksiya 
zamanı Masallı rayon əhalisinin 149 min nəfəri tibbi 
müayinələrdən keçəcək.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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Bəli, mifik “böyük Ermənistan” 
ideyasını ortaya atanlar bu insan-
ların beynini elə zəhərləyiblər ki, 
elə bilirlər həqiqətən elə bir ölkə 
olub. Məhz həmin zəhərlənmələrin 
nəticəsidir ki, erməni xalqı bu gün 
Suren Zolyanın dediyi uçurumun 
içərisindədir. Çünki onlar bütün 
türk xalqlarına da düşmən kimi 
baxırlar, erməni kimi düşünməyən 
hər kəsə də. 

Onlar heç bir əsası olma-
yan “böyük Ermənistan” xül-
yasını dilə gətirəndə də dünya 
ictimaiyyətindən, xüsusən, 
tarixçi alimlərdən utanmadılar, 
türk dövlətinə qarşı nümayiş 
etdirdiyi xəyanətə görə haqlı 
olaraq cəzalandırılmış bir neçə 
min satqın erməninin ölməsini 
“soyqırımı” adlandırmaqdan da. 
Onlar 1918-ci ildə Bakıda misli 
görünməmiş qırğınlar törədərkən 
öz əməllərinə əks-inqilabi 
ünsürlərlə mübarizə adı verəndə 
də dünya ictimaiyyətinin gözünə 
kül üfürürdülər, 1948-53-cü illərdə 
yüz minlərlə azərbaycanlını öz 
dədə-baba torpaqlarından didərgin 
salanda da. Azərbaycanlılara 
qarşı 20 Yanvar və Xocalı faciələri 
törədiləndə də, digər çoxsaylı 
xəyanətlər ortaya qoyulanda 
da dünya ictimaiyyətinin gözü 
ermənilərin çoxdan üfürdüyü 
küldən təmizlənməmişdi.

Amma indi zaman başqadır. 
Heydər Əliyev siyasi müdrikliyinin 
yaratdığı qüdrətli Azərbaycan 
dövləti, xüsusən, son 16 ildə 
Azərbaycan diplomatiyasını hü-
cum taktikasına istiqamətləndirmiş 
Prezident İlham Əliyev ermənilərin 
bütün yalanlarının ifşasına nail 
olur. İndi artıq ermənilər region-
dakı bütün iqtisadi layihələrdən 
kənarda qalıblar, bütün beynəlxalq 
tədbirlərdə təklənirlər və çıxış yolu 
kimi hakimiyyətə gətirdikləri yeni 
baş nazirləri də istənilən səfərdən 
əliboş qayıtmalı olur. 

Mən böyük fəxrlə, həm də 
peşə təəssübkeşliyi ilə deyə 
bilərəm ki, erməni yalanlarının 
ifşa edilməsində Azərbaycan və 
Türkiyə hüquq-mühafizə orqanları 
əməkdaşlarının da az-çox köməyi 
olmuşdur. Bu proses böyük səylə 
və uğurla davam etdirilir. Erməni 

xəyanətlərinə qarşı imzalanan 
istənilən rəsmi dövlət sənədi bizim 
məsuliyyətimizi qat-qat artırır. 

1918-ci ilin mart soyqırımı 
erməni millətçilərinin tarixin 
müxtəlif mərhələlərində mifik 
“böyük Ermənistan” ideyası-
nı gerçəkləşdirmək məqsədilə 
soydaşlarımıza qarşı törətdikləri 
etnik təmizləmə, deportasi-
ya və soyqırımlarının ən qanlı 
səhifələrindəndir. Çox təəssüf ki, 
sovet dönəmində tariximizin digər 
qanlı səhifələri kimi Mart soyqırımı 
da nəinki öz həqiqi qiymətini alma-
mış, hətta bizi sovet dönəmində o 
faktları unutmağa məcbur etmişlər. 
Ancaq Azərbaycan Respublika-
sı öz dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra xalqımızın tarixi 
keçmişinin obyektiv mənzərəsini 
yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. 

Uzun illər gizli saxlanılan, 
üzərinə qadağa qoyulmuş 
həqiqətlər açılmış, təhrif edilmiş 
hadisələr özünün əsl qiymətini 
almışdır. 1813-cü və 1828-
ci illərdə imzalanan Gülüstan 
və Türkmənçay müqavilələri 

Azərbaycan xalqının parçalan-
masının, tarixi torpaqlarımızın 
bölünməsinin əsasını qoymuş-
du. Sonra isə xalqımızın bu milli 
faciəsinin davamı kimi onun 
torpaqlarının zəbti başlanmışdı. 
Qısa bir müddətdə bu siyasət 
gerçəkləşdirilərək ermənilərin 
kütləvi surətdə Azərbaycan 
torpaqlarına köçürülməsi həyata 
keçirilmişdi. 

Bu gün hamıya gün kimi aydın-
dır ki, Mart soyqırımı torpaqlarımı-
zın işğalının ayrılmaz bir hissəsinə 

çevrilmişdi. İrəvan, Naxçıvan və 
Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində 
məskunlaşdırılan ermənilər 
orada yaşayan azərbaycanlılarla 
müqayisədə azlıq təşkil etmələrinə 
baxmayaraq, öz havadarlarının 
himayəsi altında "Erməni vilayəti" 
adlandırılan inzibati bölgünün ya-
radılmasına nail olmuşdular. Belə 
süni ərazi bölgüsü ilə, əslində, 
azərbaycanlıların öz torpaqların-
dan qovulması və məhv edilməsi 
siyasətinin bünövrəsi qoyulmuşdu.

Ermənilərin özləri və onların 
himayədarları törədilmiş faciələrin 
mahiyyətinin açılmasına, ona 
düzgün hüquqi-siyasi qiymət 
verilməsinə maneçilik törətmək 
məqsədilə azərbaycanlıların mənfi 
obrazını yaratmağa çalışmış, 
özlərinin avantürist torpaq iddiala-
rını riyakarcasına pərdələmişdilər. 
Mart soyqırımı günlərində on 
minlərlə dinc azərbaycanlı əhali 
yalnız milli mənsubiyyətinə 
görə məhv edilmişdir. Ermənilər 
evlərə od vurmuş, insanla-
rı diri-diri yandırmışdılar. Milli 
memarlıq incilərini, məktəbləri, 
xəstəxanaları, məscid və digər 
abidələri dağıtmış, Bakının 

böyük bir hissəsini xarabalığa 
çevirmişdilər. Azərbaycanlıların 
soyqırımı Bakı, Şamaxı, 
Quba qəzalarında, Qarabağ-
da, Zəngəzurda, Naxçıvanda, 
Lənkəranda və Azərbaycanın 
başqa bölgələrində xüsusi 
qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. 

Adı çəkilən ərazilərin hamısın-
da dinc əhali kütləvi surətdə qətlə 
yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli 
mədəniyyət abidələri dağıdılıb 
məhv edilmişdir. Azərbaycan Xalq 
Cumhuriyyəti yarandıqdan sonra 
1918-ci ilin Mart hadisələrinə 
xüsusi diqqət yetirmişdir. Nazirlər 
Şurası 1918-ci il iyulun 15-də 
bu faciənin tədqiqi məqsədilə 
Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 
yaradılması haqqında qərar qəbul 
etmişdi. Komissiya mart soyqırı-
mını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı 
vəhşilikləri, İrəvan quberniyası 
ərazisində ermənilərin törətdikləri 
ağır cinayətləri araşdırmışdı. 

Dünyanın ən qədim və mədəni 
xalqlarından birinin başına 
gətirilən bu müsibətləri beynəlxalq 
ictimaiyyətə çatdırmaq üçün 

Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində 
xüsusi qurum yaradılmışdı. 1919-
cu və 1920-ci ilin mart ayının 
31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli 
matəm günü kimi qeyd edilmiş-
dir. Əslində, bu, azərbaycanlılara 
qarşı yürüdülən soyqırımı və bir 
əsrdən artıq davam edən torpaqla-
rımızın işğalı proseslərinə tarixdə 
ilk dəfə siyasi qiymət vermək 
cəhdi idi. Lakin, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin süqutu bu işin 
başa çatmasına imkan vermədi.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Respublikasının Prezident İlham 
Əliyev 2018-ci il yanvarın 18-də 
1918-ci il azərbaycanlıların soyqırı-
mının 100 illiyi haqqında sərəncam 
imzalamışdır. Həmin sənəddə 
deyilirdi ki, erməni millətçiləri 
tarixin müxtəlif mərhələlərində 
mifik “böyük Ermənistan” ideyasını 
gerçəkləşdirmək məqsədilə soy-
daşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, 

deportasiya və soyqırımları həyata 
keçiriblər. Azərbaycan xalqı-
nın başına gətirilən ən dəhşətli 
faciələrdən biri də 100 il bundan 
əvvəl -- 1918-ci ilin mart-aprel 
aylarında Bakı Sovetinin man-
datı altında fəaliyyət göstərən 
daşnak-bolşevik silahlı dəstələri 

tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 
törədilmiş kütləvi qırğınlardır: 
“Həmin günlərdə Bakı şəhərində, 
habelə Bakı quberniyasına daxil 
olan digər şəhər və qəzalarda on 
minlərlə dinc sakin məhz etnik və 
dini mənsubiyyətinə görə qətlə yeti-
rilib, yaşayış məntəqələri dağıdılıb, 
mədəniyyət abidələri, məscid və 
qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilib. 
Sonrakı dövrlərdə daha da azğınla-
şan erməni millətçiləri qeyri-insani 
əməllərini davam etdirib, Qarabağ, 
Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan 
və digər bölgələrdə kütləvi qətllər, 
talanlar və etnik təmizləmələr 
həyata keçiriblər”.

Cənab İlham Əliyev də 
xatırladırdı ki, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti 
ermənilərin törətdikləri ağır 
cinayətlərin araşdırılması üçün 
Fövqəladə İstintaq Komissiya-
sı yaratmış, komissiyanın üzə 
çıxardığı həqiqətlərin xalqın 
yaddaşında hifz edilməsi və dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 
bir sıra tədbirlər görmüşdü: “Lakin 
Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan 

sonra bu proses dayandırılmış, 
baş verənlərin sona qədər təhqiq 
edilməsinin və ona müvafiq 
siyasi-hüquqi qiymət verilməsinin 
qarşısı alınıb. Yalnız 80 il sonra 
-- 1998-ci il martın 26-da ümum-
milli lider Heydər Əliyevin imzala-
dığı “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin fərmanında 
həmin dəhşətli hadisələrə adekvat 
siyasi qiymət verilib və 31 mart 
“Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Günü” elan edilib”.

Bəli, sonrakı dövrlərdə 
ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı apardığı xəyanətkar siyasət 
bilavasitə onların öz əlləri ilə 
reallaşdırılmasa da, Sovet 
rejimi həmin işləri “böyük usta-
lıqla” həyata keçirmişdi. Həm də 
ermənilər Azərbaycan torpaqlarını 
ələ keçirmək üçün yerli sakinləri 
qırırdısa, Kreml rəsmiləri həmin 
siyasəti deportasiyalarla -- əhalinin 
kütləvi şəkildə və məcburən 

köçürülmələri ilə reallaşdırırdı. 
Bu isə ermənilərə daha böyük 
fürsətlər verirdi. 

Əvvəlki xəyanətkar əməllərinə 
görə tamamilə cəzasız qa-
lan ermənilər Zaqafqaziyanın 
sovetləşməsindən öz çirkin 
məqsədləri üçün istifadə edərək, 
1920-ci ildə Zəngəzuru və 
Azərbaycanın bir sıra digər torpaq-
larını Ermənistan SSR-in ərazisi 

elan etmişdilər. Sonrakı dövrdə bu 
ərazilərdəki azərbaycanlıların de-
portasiya edilməsi siyasətini daha 
da genişləndirmək məqsədilə 
yeni vasitələrə əl atırdılar. Belə 
ki, onlar SSRİ Nazirlər Sovetinin 
23 dekabr 1947- ci il "Ermənistan 
SSR-dən kolxozçuların və başqa 
azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan 
SSR-in Kür-Araz ovalığına 
köçürülməsi haqqında" xüsusi 
qərarına və 1948-1953-cü illərdə 
azərbaycanlıların öz tarixi torpaq-
larından kütləvi surətdə deporta-
siyasına dövlət səviyyəsində nail 
oldular. 

Dünyanın hər yerində özünü 
"yazıq, məzlum xalq" kimi tanı-
da bilmiş erməni millətçiləri öz 
havadarlarının köməyi ilə ötən 
əsrin 50-ci illərindən etibarən 
Azərbaycan xalqına qarşı kəskin 
mənəvi təcavüz kampaniyası-
na başlamışdılar. Keçmiş sovet 
məkanında müntəzəm şəkildə 
yayılan kitab, jurnal və qəzetlərdə 
milli mədəniyyətimizin, klassik 
irsimizin, memarlıq abidələrimizin 
ən nəfis nümunələrinin erməni 
xalqına mənsub olduğunu sübut 
etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda, 
onlar tərəfindən bütün dünyada 
azərbaycanlıların mənfi obrazı-
nı formalaşdırınaq cəhdləri də 
güclənirdi.

Əsrin əvvəllərində əksər 
əhalisi azərbaycanlı olan İrəvan 
şəhərindən və Ermənistan SSR-in 
digər bölgələrindən soydaşlarımız 
təqiblərə məruz qalaraq kütləvi 
surətdə qovulur, azərbaycanlıların 
hüquqları ermənilər tərəfindən 
kobudcasına pozulur, ana dilində 
təhsil almasına əngəllər törədilir, 
onlara qarşı repressiyalar həyata 
keçirilirdi. Azərbaycan kəndlərinin 
tarixi adları dəyişdirilir, toponimi-
ka tarixində misli görünməyən 
qədim toponimlərin müasir 
adlarla əvəz olunması prose-
si baş verirdi. Saxtalaşdırılmış 
erməni tarixi gənc ermənilərin 
şovinist ruhunda böyüməsinə 
zəmin yaratmaq üçün dövlət 
siyasəti səviyyəsinə qaldırılırdı. 
Böyük humanist ideallara xidmət 
edən Azərbaycan ədəbiyyatı 
və mədəniyyəti ruhunda tərbiyə 
olunmuş yeni nəslimiz ekstremist 
erməni ideologiyasının təqiblərinə 
məruz qalır. Azərbaycan xalqının 
mənəviyyatına, milli qüruruna və 
mənliyinə yönəlmiş böhtanlar si-
yasi və hərbi təcavüz üçün ideoloji 
zəmin yaradırdı. 

Burada xüsusilə qeyd 
edilməli bir məqam da vardır. 
Belə ki, Azərbaycan Preziden-
ti Heydər Əliyev tərəfindən 
18 dekabr 1997-ci ildə imza-
lanmış “1948-1953-cü illərdə 
azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR ərazisindəki tarixi-etnik 
torpaqlarından kütləvi surətdə 
deportasiyası haqqında” fərman 
tarixə məhz “Azərbaycanlıların 
deportasiyasına hüquqi-siyasi 
qiymət verən tarixi sənəd” kimi 
düşmüşdür. Həmin tarixi sənəd 
azərbaycanlıların Ermənistan 
SSR ərazisindəki tarixi-etnik 
torpaqlarından kütləvi surətdə 
deportasiyasının hərtərəfli tədqiq 
edilməsini, Azərbaycan xalqına 
qarşı dövlət səviyyəsində həyata 
keçirilmiş bu tarixi cinayətə 
hüquqi-siyasi qiymət verilməsini 
və onun beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması məqsədilə dövlət ko-
missiyası yaradılmasını nəzərdə 
tuturdu.

Ulu öndərin imzaladığı həmin 
sənəddə oxuyuruq: “SSRİ Nazirlər 
Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr 
tarixli 4083 nömrəli və 1948-
ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli 
qərarları Azərbaycan xalqına qarşı 
növbəti tarixi cinayət aktı olmuş-
dur. Bu qərarlar əsasında 1948-
1953-cü illərdə yüz əlli mindən 
çox azərbaycanlı Ermənistan 
SSR ərazisindəki dədə-baba 
yurdlarından kütləvi surətdə və 
zorakılıqla sürgün olunmuşdur. 
Adi hüquq normalarına zidd 
olan bu qərarların icrası zamanı 
avtoritar-totalitar rejimin möv-
cud repressiya qaydaları geniş 
tətbiq edilmiş, minlərlə insan, o 
cümlədən qocalar və körpələr 
ağır köçürülmə şəraitinə, kəskin 
iqlim dəyişikliyinə, fiziki sar-
sıntılara və mənəvi genosidə 
dözməyərək, həlak olmuşlar… 
Təəssüf ki, 1948-- 1953-cü illərdə 
azərbaycanlıların Ermənistan SSR 
ərazisindən deportasiya olunması 
faktı ötən 50 il ərzində lazımınca 
araşdırılmamış, bu hadisələrə hü-
quqi-siyasi qiymət verilməmişdir”.

Bütün bunların hamısına görə 
kimlərsə cavab verəcəklər. Faktlar, 
tarixi sənədlər göz qabağındadır. 
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın 
hüquq-mühafizə orqanları 
beynəlxalq aləmdəki erməni 
terror təşkilatlarının adlarını da 
ictimailəşdiriblər. Çünki terror 
təşkilatlarının xalqımıza yaşatdığı 
bəlalar müharibə və münaqişədə 
yaşadıqlarımızdan az deyil. Həmin 
terror təşkilatlarından bəzilərinin 
adını hörmətli oxuculara təqdim 
etmək istərdik. 

Beynəlxalq aləmdə aparı-
lan araşdırmalar sübut edir ki, 
erməni terrorunun tarixinin 100 
ildən çox yaşı var. Belə ki, “böyük 
Ermənistan” dövlətinin yaradılma-
sını qarşısına məqsəd qoymuş 
radikal erməni təşkilatları -- 1887-
ci ildə yaradılmış “Armenakan”, 
sonradan “Hnçak” və “Daşnaksüt-
yun” partiyaları bu planı həyata 
keçirmək üçün siyasi terror aksiya-
larından geniş istifadə edilməsini 
proqram sənədlərində başlıca 
vasitə kimi nəzərdə tuturdular.

Türkiyənin Van, Muş, 
Bitlis,Trabzon bölgələrində və 
İstanbulda silahlı toqquşmalar və 
terror aktları törədən “Armenakan” 
partiyası İran və Rusiyada yaşa-
yan ermənilərlə əməkdaşlıq edib.

“Hnçak” partiyası Cenevrədə 
yaradılıb. Qurumun əsas məqsədi 

Türkiyənin Anadolu bölgəsini, 
“Rus” və “İran” Ermənistanları 
adlandırdıqları əraziləri 
birləşdirməklə “Böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaqdır. Partiya-
nın proqramının 4-cü bəndində 
göstərilir” “Qarşıya qoyulmuş 
məqsədə çatmaq üçün təbliğat, 
təşviqat, terrorizm və  dağıdıcı 

təşkilat yaradılması metodu 
seçilməlidir”.

“Daşnaksütyun” erməni fede-
rativ inqilab partiyası 1890-cı ildə 
Tiflisdə yaradılıb. Əsas qayəsi 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ, 
Naxçıvan və Türkiyənin Anadolu 
torpaqlarında “Böyük Ermənistan” 
dövləti qurmaqdır. 1892-ci ildə 
Tiflisdə ilk qurultayını keçirən 
“Daşnaksütyun” türklərə qarşı 
sui-qəsdlərin təşkil olunması 
barədə qərar çıxarmışdır. Məhz 
bu qurultaydan sonra “Daşnak-
sütyun” “ Türkü, kürdü hər yerdə, 
hər bir şəraitdə öldür, sözündən 
dönənləri, erməni xainlərini 
öldür, intiqam al!” – əmrini ver-
mişdir. “Daşnaksütyun” partiyası 
tərəfindən yaradılan bir sıra terror 
qrupları mövcuddur: 1973-cü 
ildə fəaliyyətə başlamış “Erməni 
soyqırımının intiqamçıları” qrupu 
1980-82-ci illər ərzində Avstriya, 
Danimarka və Portuqaliyada türk 
diplomatlarını qətlə yetirib. Məxfi 
terror qrupu olan DRO və onun 
bölmələri: DRO-8, DRO-88, DRO-
888, DRO-8888. Daşnakların 
hazırda bu istiqamətdə fəaliyyəti 
davam edir.

“Erməni gizli azadlıq ordusu” 
(ASOA) 1975-ci ildə Beyrut-
da yaradılıb. Mənzil-qərargahı 
Dəməşqdə yerləşir. Fələstin 
bazalarında hazırlıq keçən 
mindən artıq döyüşçüsü vardır. 
Fəaliyyətinin ilk 6 ilində təşkilat 
dünyanın müxtəlif ölkəsində 19 
türk diplomatının ölümünə səbəb 
olan terror aktları keçirib.

“Ermənistanın azadlığı uğrun-
da erməni gizli ordusu” (ASALA) 
1975-ci ildə yaradılıb və qərargahı 
Beyrutda, təlim-məşq bazaları 
isə Suriyada yerləşir. Təşkilatın 
məqsədi Şərqi Türkiyə, Şimali 
İran və Azərbaycanın Naxçıvan və 
Dağlıq Qarabağ əraziləri üzərində 
“böyük Ermənistan” qurmaq-
dır. Bu təşkilat əsasən Türkiyə 
və Azərbaycan vətəndaşlarına 
qarşı terror aktları həyata keçirir. 
Təşkilatın “Əbu Nidal”, “Qara 
sentyabr” kimi terror qrupları 
ilə əməkdaşlıq etməsində əsas 
fiqurlardan biri ASALA-nın lideri 
Akop Akopyan olmuşdur. Afinada 
1980-ci ildə qətlə yetirilmiş türk 
səfirinin ölümünə görə məsuliyyəti 
öz üzərinə götürmüş Akop 
Akopyan 1980-ci il avqustun 1-də 
“Nyu-York Tayms” qəzetinə verdiyi 
müsahibədə bildirmişdir: “Bizim 
düşmənimiz türk rejimi, NATO 
və bizlə əməkdaşlıq etməyən 
ermənilərdir”. A.Akopyanın 
tərəfdarları 1980-ci ilin aprelində 
Livanda ASALA ilə birgə terror 
aksiyalarının keçirilməsinə dair 
PKK ilə razılığa gəlmiş və bu 
niyyətlərini rəsmiləşdirmişlər. 
ASALA 1993-cü il avqustun 28-
də Beyrut şəhərində açıqlanan 
bəyanatında “pantürkist neft 
borusu” (Bakı-Tbilisi-Ceyhan) 

layihəsinin həyata keçirilməsinə 
imkan verməyəcəyini bildirmişdir.

“Geqaron” 2001-ci ilin fevra-
lında ASALA tərəfindən yaradıl-
mışdır. Məqsəd – Cənubi Qafqaz 
və Orta Asiya ərazilərində türk 
mənşəli siyasi lider, diplomat və 
biznesmenlərə qarşı terror aktları-
nın keçirilməsidir.

“Erməni azadlıq hərəkatı” 
1991-ci ildə Fransada yaradılıb. 
Terror fəaliyyətini ASALA ilə sıx 
əlaqədə həyata keçirir.

“Erməni azadlıq cəbhəsi” 
1979-cu ildə yaradılan bir terr-
ror təşkilatı olsa da, ASALA-nın 
tərkib hissəsi sayılır. Türkiyə və 
Azərbaycan əleyhinə terrorçular 
hazırlayır.

“Orli qrupu” 1981-ci ildə Fran-
sada yaşayan erməni gəncləri 
tərəfindən yaradılmış terror 
təşkilatıdır. O, 1987-ci ilədək 
dünyanın müxtəlif hava limanların-
da 10-dan artıq terror aktı həyata 
keçirib.

Bu siyahı çox geniş olsa da, 
həmin təşkilatların məram və 
məqsədləri adını çəkdiyimiz bir 
neçə qurumun təqdimatından da 
aydın olur.

Təbii ki, bu iki fakt – 
ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi Mart soyqırımı və 
kütləvi surətdə reallaşdırdıqları 
deportasiya siyasəti düşmənin 
bizim xalqa qarşı törətdiyi qanlı 
cinayətlərin cüzi bir hissəsidir. 
Azərbaycanın hüquq-mühafizə, is-
tintaq və təhlükəsizlik orqanlarına 
1990-cı ilin 20 Yanvarında Bakı-
ya yeridilmiş tankların üstündə 
oturaraq kimə gəldi atəş açan 
cinayətkarların arasında çoxsaylı 
erməninin də olduğu məlumdur. 
Xocalı faciəsinin törədilməsində 
bilavasitə iştirak etmiş Serj Sarkis-
yanın günahsız azərbaycanlıları 
necə qətlə yetirməsi barədə 
etirafları da əlimizdədir, Dağlıq 
Qarabağ münaşiqəsinin ideolo-
qu Zori Balayanın şəxsən iştirak 
etdiyi qırğınlardan ruhlanaraq, 
şərəfsizcəsinə qələmə aldığı 
sətirlər də. 

Amma bu gün bizim diploma-
tiyamız hücum taktikası üzərində 
fəaliyyət göstərir. Törədilmiş 
cinayətlər barədə faktların, dəlil və 
sübutların, audio-video qeydlərinin 
“hücuma keçəcəyi”, dil açıb 
danışacağı vaxt isə uzaqda deyil. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
kursunu böyük ustalıqla davam 
etdirən Azərbaycan Prezidenti, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyevin apardı-
ğı siyasət nəticəsində mənim peşə 
yoldaşlarımın da hücuma keçəcəyi 
gün uzaqda deyil. Məhz həmin 
günün tezliklə gələcəyini – xalqı-
mıza qarşı cinayət törətmiş hər 
bir şəxsin ədalət mühakiməsinə 
çəkiləcəyini yaxşı bildiyimizə 
görədir ki, Azərbaycan Respub-
likasının Hərbi Prokurorluğu hər 
gün, hər saat, hər an daha ayıq və 
daha məsuliyyətlidir.

Eldar ƏHMƏDOV, 
Respublika Hərbi 

Prokurorluğunun dövlət 
ittihamının müdafiəsi üzrə 

şöbənin prokuroru,  
ədliyyə müşaviri

Sağalmayan yaramız

Birinci dünya müharibəsi, Rusiyada baş vermiş  
1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə 
istifadə edən ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı 
altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart ayından 
etibarən əks-inqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında 
Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını 
azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan 
həyata keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin 
törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi 
həkk olunmuşdur. 

“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında”  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

26 mart 1998-ci il tarixli fərmanından.

Ötən 20 il ərzində aparılmış araşdırmalar sayəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər 
toplanmış, Quba şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar olunmuşdur. Üzə çıxmış tarixi faktlar  
1918-ci ilin mart-aprel aylarında və sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri 
qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və faciə qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu 
sübut etmişdir.

“1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 yanvar 2018-ci il tarixli sərəncamından.

Bu, bir xəstəlikdir. Hamıya qarşı düşmənçilik etmək, bütün qonşuların torpaq-
larına göz dikmək, ətraf ölkələrə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməmək, terror, 
təxribat və separatçılığı dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırmaq xəstəliyi. Çox təəssüf 
ki, ermənilərin bu bölgəyə gətirildikləri ilk illərdən etibarən davam edən həmin 
xəstəliyin müalicəsi tapılmayıb. Amma ermənilərin öz aralarından çıxmış ziyalılar 
da bu davranışın sonu olmadığını söyləyiblər. Məsələn, bu ölkənin tanınmış siyasi 
xadimi Suren Zolyan yazmışdır: “Hamıya düşmən gözü ilə baxmaq – özünün hamıya 
düşmən olmağın deməkdir. Bu, yol deyil, dibi görünməyən uçurumdur”.



17 mart 2019-cu il, bazar 15

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi 
tədbirlərin keçirilməsinin satınalınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycanda III Robot Olimpiadasının 

keçirilməsi. 
Lot-2. 28 May Respublika Gününə həsr 

olunmuş Azərbaycan gənc dizaynerlərinin moda 
günlərinin keçirilməsi. 

Lot-3. İntellektual oyunlar üzrə “Xəzər kubo-
ku” VII Beynəlxalq turnirinin keçirilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun yuxarıda göstərilən lotlar 
üzrə öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat almaq 
üçün maraqlananlar 4658415 nömrəli telefona 
(faks:4656438) müraciət edə bilərlər (əlaqələndirici 
şəxs- Kərimov Kənan Elman oğlu). İddiaçılar 
hər lot üçün 100 (yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Azərbaycan Respublikası Gənclər və 

İdman Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə, yaradıcı gənclərlə iş və asudə vaxtın 
təşkili sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Respublikasının 

Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE00000000000002147771
VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar prosedurda iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
-İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyat-

dan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 

digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanlarından arayış; 

-İddiaçının son bir il ərzində (əgər daha 

az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti 
dövründə) maliyyə vəziyyət barədə bank tərəfindən 
verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 
30 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-Son bir il ərzində (əgər daha az müddət 
fəaliyyət göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründə)
yerinə yetirdiyi analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tender prosedurunda iştirak etmək 

üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 15 aprel 
2019-cu il saat 18.00-a qədər tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər. İddiaçılar tender təkliflərini 
və təklifin bir faizi məbləğdə bank təminatını 23 
aprel 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı 
zərflərdə iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştirakı ilə 24 aprel 
2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Samux Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisinin geoloji-mühəndisi 
işləri, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması 
və müəllif nəzarəti.

Lot-2. 2 saylı Sumqayıt Şəhər 
Xəstəxanasının tikintisinin geoloji-mühəndisi 
işləri, layihə - smeta sənədlərinin hazırlanma-
sı və müəllif nəzarəti.

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər 
toplusunu almaq üçün iştirakçılar hər lot üçün 
200,00 (iki yüz) manat iştirak haqqını qeyd 
olunan hesaba köçürdükdən sonra tender 
sənədlərini Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi 1A, telefon- 565-12-41) ala bilərlər.

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə 

Nazirliyi
VÖEN -1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- АZ81CRTE00000000000002128201
Fond -7, iqtisadi təsnifat -142340, xəzinə 

hesab kitabı -002730

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində hazırlanmışdır.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
əsas şərtlər toplusunun tələblərinə uyğun 
olaraq iki nüsxədən ibarət hazırlayaraq ikiqat 
bağlı zərfdə 24 aprel 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan sonra təqdim olunan 
tender təkliflərinə komissiyada baxılmaya-
caq, zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Tender təklifləri və zərflərin bağlanan hissəsi 
iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənməlidir. 
Zərflərin üzərinə əsli və surəti sözləri qeyd 
edilməlidir.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-
mayır.

İştirakçılar aşağıdakı sənədləri zərfdə 
17 aprel 2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə davamlı 
olaraq mənfəətliliyini nümayiş etdirən son 3 
ili əks etdirən və auditdən keçirilmiş balans 
vərəqələri və ya sifarişçini qane edəcək digər 
maliyyə hesabatları. Tender iştirakçısının 
ümumi kapitalı ilə ümumi öhdəlikləri arasında-
kı riyazi fərq müsbət olmalıdır.

- minimal dövriyyə 1 (bir) milyon ma-
nat olmalı və səhiyyə müəssisələrinin 
layihələndirilməsində iş təcrübəsi məcburidir. 
Hesablama son 3 (üç) il ərzində cari və ya 
başa çatdırılmış müqavilələrə əsasən alınmış 
və təsdiq edilmiş ümumi ödənişlər əsasında 
aparılır.

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi.

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatı və 
rekvizitləri;

- iddiaçının vergilərə və icbari ödənişlərə 
dair borcunun olub-olmaması haqqında mü-
vafiq arayış;

- tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə qalmalıdır.

Göstərilən sənədlər tələb olunan qaydada 
hazırlanıb müəyyənləşdirilmiş vaxtda tender 
komissiyasına təqdim edilərsə, həmin iştirak-
çılar iddiaçı kimi qeydə alınacaqdır.

Tender təkliflərinin təqdiminin son tarixi 24 
aprel 2019-cu il saat 17.00-dır.

Tenderin açılışı 25 aprel 2019-cu il saat 
15.00-da olacaqdır.

Tender komissiyası

Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Göygöl 
Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 

2019-cu il üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir. 
Lot-1. Göygöl şəhərində yolların əsaslı 

təmiri işlərinin aparılmasının satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun göstərilən 
lot üzrə təkliflərini möhürlənib imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı təqdim etsinlər. 

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün maraqlananlar tender komissiyasına 
müraciət edə bilərlər.

Ünvan- Göygöl şəhəri, S.Hacıyev küçəsi 42.
Telefon- 022-205-23-69.
Əlaqələndirici şəxs- Abbasov Ədalət 

Abbas oğlu.

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusu-
nu aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
köçürdükdən sonra yuxarıda göstərilən 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır. 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-

ba köçürməlidirlər;
Təşkilat- Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti 

Başçısının Göygöl Şəhər İnzibati Ərazi 
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

Hh- AZ30AİİB32051019448300201183
VÖEN -7600031051
Bank-“Kapital bank”ın Göygöl rayon filialı
Kod- 200833
M/h- 137010001944
SWİFT- BİK AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri təqdim etməlidirlər;
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;

- iddiaçının tam adı hüquqi statusu 
 qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında məlumat ;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
borcların olub-olmaması barədə arayış;

- tender təkliflərinin təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır).

İddiaçılar tələb olunan sənədləri mö-
hürlü zərflərdə 16 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək Göygöl RİHB-in Şəhər üzrə 
Nümayəndəliyinə təqdim etməlidirlər.

Bu vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytaracaqdır.

İddiaçılır tender təklifi və bank 
zəmanətini 2 may 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər.

Tender zərfləri 3 may 2019-cu il saat 
10-00-da Göygöl RİHB-in Göygöl Şəhər İn-
zibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

DİN-in Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə 
bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı 

2019-cu ildə polis orqanlarında xidmətdə olan avtomobillər 
üçün sürtkü materiallarının satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 2019-cu ildə polis orqanlarında 

xidmətdə olan avtomobillər üçün sürtkü 
materiallarının satınalınması.

Tender proseduru 23 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da Avtomobil Təsərrüfatının 
inzibati binasında (Bakı, Sabunçu rayonu, 
Maştağa şosesində) keçiriləcəkdir.

Daxili İşlər Nazirliyinin Avtomobil 
Təsərrüfatına satınalınması nəzərdə tutu-
lan sürtkü materiallarının siyahısı şərtlər 
toplusunda göstərilmişdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
1300 manat iştirak haqqı ödəməli və aşa-
ğıdakı hesaba köçürməlidirlər:

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h- AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT BİK CTREAZ22
DİN-in Maddi-Texniki Təminat Baş 

İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil 
Təsərrüfatı 

H/h- AZ 68 CTRE 
00000000000002077704

VÖEN- 1500281771
BTK 142340 
Fond -7
İddiaçılar iştirak haqqını həmin hesaba 

köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
tender komissiyasından ala bilərlər.

İştirak haqqı geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (30 bank günü 

qüvvədədir);
- tender təklifinin ümumi dəyərinin bir 

faizi həcmində bank təminatı;
-təminatın qüvvədə olma müddəti 60 

bank günü təşkil edir;
- malgöndərənin tam adı, hüquqi 

statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- vergi orqanlarından müvafiq arayış;
- malgöndərənin son bir ildəki (əgər 

daha az fəaliyyət göstərirsə, bütün 
fəaliyyət dövründəki) maliyyə vəziyyəti 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- keyfiyyət sertifikatı.
Tender təklifi “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda müəyyənləşdirilmiş qayda-
lara uyğun hazırlanaraq bank təminatı 
ilə birlikdə iddiaçı tərəfindən imzalanıb 
möhürlənərək ikiqat zərfə qoyulur.

Hər iki zərfin bağlı tərəfləri imzalanıb 
möhürlənir və tender prosedurunun baş-
lanmasına ən azı bir bank günü qalmış, 
22 aprel 2019-cu il saat 17.00-dək tender 
keçirənə təqdim edilir. Bu müddətdən gec 
təqdim olunan tender təklifi baxılmadan 

malgöndərənə qaytarılır və onun tenderdə 
iştirakına yol verilmir.

Digər sənədlər tender prosedurunun 
başlanmasına azı 7 bank günü qalmış, 12 
aprel 2019-cu il saat 17.00-dək satınalana 
çatdırılmalıdır.

Təkliflər qiymətləndirilib müqayisə 
edildikdə aşağıdakı meyarlar nəzərə 
alınmaqla malgöndərənlərə üstünlük 
veriləcəkdir:

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının 
olması;

- satınalma müqaviləsinin vaxtında 
yerinə yetirilməsi imkanları;

- ən aşağı qiymət və yüksək keyfiyyət.
Tenderdə iştirak etmək qərarına 

gələnlərin nəzərinə çatdırılır ki, satın 
alınacaq əmlaklar dekabr ayınadək DİN-in 
Avtomobil Təsərrüfatına göndərilməlidir.

Tender proseduru “Dövlət satınalmala-
rı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Əlaqələndirici şəxs - Sahib 
İskəndərov.

Telefon: 551-12-72.
Faks: 565-25-44.

Tender komissiyası

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
“Azİntelecom” MMC informasiya texnologiyaları 

avadanlıqlarının satınalınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
lot -1. Noutbuk və monitorların 

satınalınması.
lot -2. İP telefon aparatlarının 

satınalınması.
lot -3. Printerlərin və informasi-

ya texnologiyaları aksesuarlarının 
satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə 
küçəsi 74 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxslər - Kamil Bektaşidən və Vüqar 
Yəhyazadədən) telefon- 012 200 00 
74/72 ) ünvandan ala bilərlər .

İştirak haqqı lot 1- 400 manat, lot 
-2 və lot - 3 isə hər biri 50 manatdır.

H/h- AZ30AZ-
PO91015461200420100063

VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011

VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ 

01350100000000094944
S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak 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 % -i 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olub-olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət satın-
almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 15 aprel 2019-cu il 
saat 17.00-a kimi , tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 23 aprel 2019-cu il saat 
17.00-a kimi, Bakı şəhəri, Əlibəy 
Hüseynzadə küçəsi 74 nömrəli ün-
vana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 24 aprel 
2019-cu il saat 15.00 -da Bakı 
şəhəri, Ə.Hüseynzadə küçəsi 74 
, “AzIntelecom” MMC-nin inzibati 
binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
şəhər ərazisində tikinti və təmir işlərinin  

aparılmasının satınalınması üçün 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

Lot-1. Bakı şəhəri ərazisində 
səkilərdə, həyətlərdə, park və 
bağlarda təmir, yenidənqurma və 
abadlıq işlərinin satınalınması.

Lot-2. Məhəllədaxili yollarda və 
səkilərdə asfalt örtüyünün təmirinin 
satınalınması.

Lot-3. Sosial-mədəni və məişət 
təyinatlı obyektlərin əsaslı tikintisi və 
təmirinin satınalınması. 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 18 nömrəli 
ünvandan (əlaqələndirici şəxs – 
Xumar Cəfərovadan, 496-52-04) ala 
bilərlər: 

İştirak haqqı Lot-1 və – Lot-2 hər 
biri 750,00 manat, Lot-3 isə 400,00 
manatdır.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağı-
dakı hesaba köçürməlidirlər: Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin “Bakı 

Şəhər Əsaslı Tikinti və Təmir” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.

H/h –AZ22IBAZ 
38030019446253269215  

VÖEN– 1702563281  
Kod – 805625 
VÖEN – 9900001881
M/h – AZ03NABZ 

01350100000000002944 
SWİFT. IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün 
ərizə; 

- tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi; 

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

- tender təklifi qiymətlərinin 1 
faizi həcmində (təklifin təminatı) 
bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq vergi orqanlarından arayış; 

- iddiaçının son bir il ərzində 
maliyyə vəsaiti haqqında bank 
tərəfindən verilmiş arayış; 

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları; 

Sənədlər Azərbaycan dilində 
iki nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır, (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderdə işti-
rak etmək üçün yuxarıda göstərilən 
sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 11 aprel 
2019-cu il saat 17.00-dək təqdim 
etməlidirlər. Tender təklifi və bank 
zəmanəti 19 aprel 2019-cu il saat 
17.00-dək təqdim olunmalıdır. 

Yuxarıda göstərilən tarixdən gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 22 aprel 2019-cu 
il saat 10.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

Tender komissiyası 

Türkiyədən dəyərli hədiyyələr
 � Muzey Mərkəzində Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti 

Dövlət Muzeyinə hədiyyə olunmuş Türkiyə musiqi alətlərinin 
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Mərasimdə çıxış edən muzeyin 
direktoru, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Alla Bayramova mədəniyyət 
ocağının fəaliyyəti haqqında 
məlumat verdi. Bildirdi ki, hazırda 
muzeydə 60 min eksponat qoru-
nur.Bunların sırasında Türkiyə ilə 
yanaşı, bir neçə ölkədən də hədiyyə 
olunmuş eksponatlar yer alıb.

Direktor qeyd etdi ki, Türkiyə 
Cümhuriyyəti Xarici İqtisadi 
Əlaqələr Qurumunun (DEİK) 
Türkiyə-Azərbaycan İşgüzar Şura-
sının rəhbəri Selcuk Akat tərəfindən 
musiqi alətləri ustası Feridun 
Obulun hazırladığı cura, tütək, Qara 
dəniz kamançası, Qabaq kamanı 
kırbız, qoşanağara, lavta, nefir, zur-
na, ney, sipsi və cümbüş (iki ədəd) 
– ümumilikdə 12 türk musiqi aləti 
muzeyə hədiyyə olunub. Bu musiqi 
alətlərinin muzeyin ekspozisiyasını 
daha da zənginləşdirdiyini deyən 
A.Bayramova dəyərli hədiyyələrə 

görə öz minnətdarlığını ifadə etdi.
Tədbirdə çıxış edən 

mədəniyyət naziri Əbülfəs 
 Qarayev Azərbaycanın muzey 
şəbəkəsində xüsusi yer tutan Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin 
ölkəmizin musiqi dünyası haqqında 
əyani təsəvvür yaratdığını bildir-
mişdir.

Azərbaycan musiqisinin 
zənginliyindən danışan nazir vur-
ğulamışdır ki, muğam, tar, kamança 
və aşıq sənətimiz UNESCO-nun 
Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısın-
da yer alaraq bəşəri status qazanıb.

Əbülfəs Qarayev iki  qardaş ölkə 
arasında bütün sahələrdə olduğu 
kimi, mədəni əlaqələrin yüksək 
səviyyəsindən məmnunluğunu 
bildirmişdir. 

Nazir sonda Azərbaycan Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə 
hədiyyə olunmuş musiqi alətlərinə 
görə qardaş ölkənin səfirliyinə, 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Xarici 
İqtisadi Əlaqələr Qurumuna öz 
minnətdarlığını çatdırmışdır.

 Daha sonra çıxış edən 
Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri 
Erkan Özoral iki ölkə arasında 
qardaşlıq əlaqələri ilə yanaşı, güclü 
mədəniyyət bağlılıqlarının da oldu-
ğunu demişdir. Qeyd etmişdir ki, bu 
kontekstdə musiqi sahəsinin məxsusi 
yeri var. Hər iki ölkənin zəngin 
musiqi ənənələrinin olduğunu qeyd 
edən səfir bu sahədə əlaqələrin daha 
da inkişafının diqqətdə saxlanılması-
nın əhəmiyyətli olduğunu vurğula-
mışdır.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 
və İrsi Fondunun prezidenti 

Günay Əfəndiyeva və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin Xarici İqtisadi 
Əlaqələr Qurumunun Türkiyə-
Azərbaycan İşgüzar Şurasının 
rəhbəri Selcuk Akat çıxış edərək 
tədbirin əhəmiyyətindən söz 
açmışlar. Qeyd olunmuşdur ki, 
bu cür təqdimatların keçirilməsi 
mədəniyyət sahəsində əlaqələrin 
daha da inkişafına xidmət edir.

Tədbir Azərbaycan Musiqi 
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin 
Qədim musiqi alətləri ansamblının 
ifasında konsert proqramı ilə davam 
etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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Rumıniya 

Dünyanın ən güclü lazeri
Rumıni-

ya alimləri 
beynəlxalq 
mütəxəssislər 
qrupu ilə birgə 
dünyanın ən 
güclü lazerini 
hazılayıblar. 
Bildirilir ki, 
son təcrübələr 
zamanı 10,88 
petavatt güc əldə edilib. Qeyd edək ki, lazer Avropanın 
“Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics” adlı 
layihəsi əsasında yaradılıb. Layihənin dəyəri 356,2 
milyon avro təşkil edir.

Xəbəri “Euronews” verib.

ABŞ

Şəkərli və qazlı içkilərin zərəri
ABŞ 

alimlərinin 
açıqlamasına 
əsasən, şəkərli 
və sodalı 
içkilərdən 
mütəmadi 
istifadə 
orqanizmdə si-
nir sisteminin 
zədələnməsilə 

yanaşı, skleroz və autoimmun xəstəlikləri yara-
dır. Qeyd edilir ki, alimlər 135 min nəfər üzərində 
tədqiqat apardıqdan sonra bu qənaətə gəliblər. 

Məlumatı “Remedium” yayıb.

İtaliya

Yeni qaz yatağı tapılıb
İtaliyanın 

“Eni” neft 
şirkəti Ara-
lıq dənizinin 
Misirə aid 
hissəsində 
yeni qaz yatagı 
aşkarlayıb. 
“Nur” adı 
verilən yataq 
Sinay yarıma-
dasında yerləşir. Hazırda şirkət yatağın ehtiyatlarının 
həcmini qiymətləndirir. Qeyd edək ki, İtaliyanın “Eni” 
neft-qaz konserni bir neçə il əvvəl Misirin ərazi sula-
rında iri “Zöhr” qaz yatağını aşkar etmişdi.

Xəbəri “Business İnsider” verib.

Çin

11 milyon yeni iş yeri açılacaq
Bu il Çində 

11 milyon 
yeni iş yeri 
açılacaq. Bunu 
Çin Dövlət 
Şurasının Sədri 
(Baş nazir) 
Li Keçyan 
jurnalistlərə 
açıqlama-
sında deyib. 

O ötən il ölkədə 13 milyondan çox yeni iş yerinin 
açıldığını xatırladaraq deyib ki, məşğulluğun təminatı 
məsələsində, ilk növbədə, ali və orta-ixtisas təhsilli 
gənclərə üstünlük veriləcək.

Məlumatı “Sinxua” yayıb.
İspaniya

Zidandan ciddi xəbərdarlıq 
9 aylıq 

fasilədən 
sonra yenidən 
“Real”ın sü-
kanı arxasına 
keçən Zinəddin 
Zidan futbol-
çulara ciddi 
xəbərdarlıq 
edib. O deyib 
ki, heç bir futbolçunun əsas heyətdə yeri daimi deyil: 
“Keçmişi unudun. Biz sıfırdan başlayırıq. Hazırda si-
zin hər birinizin hansı vəziyyətdə olması önəmli deyil. 
Buna qədər etdiklərimiz də heç bir məna kəsb etmir. 
Heyətdə heç kimin yeri daimi deyil”.

Qeyd edək ki, Zidanın “Real”la yeni müqaviləsi 
2022-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

Xəbəri “Eurosport” verib. 

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 17-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, 
əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-
qərb küləyi əsəcək, gündüzdən başlayaraq 
arabir güclənəcək. Gecə 5-8, gündüz 11-15, 
Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti 
olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 
756 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə  
70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi 
əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 1-6 dərəcə 
isti, dağlıq ərazilərdə 1-3 dərəcə şaxta, 
gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 
Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 

Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə 
və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə 
arabir güclənəcək. Gecə 0-4, gündüz 4-8 
dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama 
doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı 
gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
4-8, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək. 
Lakin gündüzdən başlayaraq bəzi yerlərdə 
yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-

ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6, 
gündüz 10-15 dərəcə isti , dağlarda gecə 0-3 
dərəcə şaxta , gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, 
Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, 
Neftçala rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin axşama doğru arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv 
olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-
ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi 
əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir 
güclənəcək. Gecə 5-8, gündüz 14-19 dərəcə 
isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında əsasən yağmursuz 
keçəcək. Lakin gündüzdən başlayaraq 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı 
yerlərdə intensiv olacağı,dağlıq ərazilərdə 
qar yağacağı ehtimalı var. Səhər dağlarda 
duman olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 
ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 
5-8, gündüz 12-16, dağlarda gecə 3-5, 
gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. 

BİLDİRİŞ
“Xalq qəzeti”nin 26 yanvar 

və 8 fevral 2019-cu il tarixli 
nömrələrində Ağstafa RİHB-in 
Ağstafa Şəhər İnzibati Ərazi 
üzrə Nümayəndəliyinin  
2019-cu ildə Ağstafa şəhərində 
kommunal yaşayış binalarının 
əsaslı təmiri və şəhərdə 
abadlıq işlərinin satınalınması 
məqsədilə dərc edilmiş 
açıq tenderində iddiaçıların 
müraciətləri nəzərə alınaraq 
zərflərin açılışı vaxtı 2019-cu 
il martın 12-dən aprelin 5-nə 
keçirilməsi qərara alınmışdır. 

Tender komissiyası

Kitabda verilən “Bir qəzada iki 
əl” müsahibəsi Şuşanın hələ işğal 
edilmədiyi, hələ Azərbaycanın 
nəzarətində olduğu, amma itirilmək 
təhlükəsi ilə üzləşdiyi bir vaxtda 
qələmə alınıb. Bu şəhərə canı-qa-
nı ilə bağlı olan şair-publisist Əli 
Mahmud Tamxilin “Şuşanın itirilmək 
ehtimalı varmı”, - sualına belə cavab 
verib: “Adamların əhval-ruhiyyəsi 
buna inanmağa əsas vermir. Amma 
Şuşaya yönəldilmiş atəş nöqtələri 
susdurulmasa, o sarsıla bilər. Ən 
güclü yekun zərbələr, təbii ki, Şu-
şaya yönələcək. Odur ki, mövcud 
qüvvələrlə razılaşıb arxayınlaşmaq 
olmaz. Şəhərin öz içindən müdafiəsi 
çox qorxuludur. Bunu vaxtında 
duymaq lazımdır. Təhlükə yaxın-
laşır. Hava qüvvələrindən istifadə 
edib ölüm gətirən odları söndürmək 
lazımdır…”.

Etiraf edək ki, belə ziyalı na-
rahatlığı, xəbərdarlığı zamanında 
o biri yurd yerlərimizlə bağlı da 
səslənib. Amma əsrlərlə varlığımı-
za hopan unutqanlıq, arxayınçılıq, 
yaddaşsızlıq erməni kimi məkrli 
bir düşmənin istər bu qədim qala 
şəhərinin, istərsə də digər əzəli tor-
paqlarımızın itirilməsinə səbəb olub. 
Girəvəcil yağının Bakı, Şamaxı, 
Göyçay, Qarabağ, Zəngəzur, Naxçı-
van, Xocalı və digər ərazilərimizdə 
xalqımıza qarşı qırğınlar, talanlar, 
yanğınlar, terror kimi zorakılıq aktları 
törətməsi də bax, belə arxayınçılıq-
dan qaynaqlanıb.

Elə buna görə ötən əsrin 90-cı 
illərinin əvvəllərində kirpiklərilə 
od götürə-götürə qurduqları 
ev-eşikləri yağmalanan, yurd-

yuvaları dağıdılan didərginlər 
Qərbi Azərbaycandan baş götürüb 
aran-dağ hara gəldi səpələnəndə 
Bəxşeyiş müəllim də doğma Qafa-
nın Müsəlləm kənd məktəbində min 
bir zəhmətlə yaratdığı tarix muze-
yini də sığındığı Sumqayıtın təhsil 
ocaqlarından birinə “köçürmüşdü”. 
O, torpaq, Vətən sevgisi hopan 
eksponatlarla gələcək nəsillərdə 
“tarixi şüur”un, milli yaddaşın 
möhkəmlənməsini, on minlərlə dinc 
azərbaycanlı əhalinin ermənilər 
tərəfindən vəhşicəsinə qovulduğu 
ərazilərin qədim türk torpaqları 
olmasının aşılanmasını qarşısına 
məqsəd qoymuşdu.

Kitabda bütün bunlardan söhbət 
açılan “Didərgin muzey”, yaxud 
dərd üstündən gələn dərd” adla-
nan yazını həyəcansız oxumaq 
olmur… Müəllif 27 il bundan əvvəlin 
o kövrək, ağrılı hadisəsini qələmə 
alanda yaralar hələ qaysaq bağla-
mamışdı. O vaxtlar yurd-yuvasından 
didərgin düşənlər arasında 
vəziyyətin tezliklə nizamlanacağı-
na sadəlövhcəsinə inananlar da 
az deyildi. Amma elələrinə də rast 
gəlinirdi ki, ürəklərinə bu həsrətin 
hələ uzun çəkəcəyi, vüsal dəmlərini 
görə bilməyəcəkləri dammışdı. 
Ona görə də ev-eşiyindən ayrılan-
da əllərinə keçən “tarix yadigar-
larını” – yazılı daş parçalarını... 
ürəklərinin başında gizlədir, köç 
zamanı barxanalarına doldurur-
dular. Səbəbi də yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, ağrı-acılı tariximizin 
nişanələrini qorumaq, yaşatmaq, 
gələcək nəsillərə ötürmək idi… Belə 
bir ürəkparçalayan mənzərənin 

şahidi olan Tamxil Ziyəddinoğlu isə 
bildirirdi ki, “zaman-zaman dərdini 
daşlara yazan xalqımın indi daşı da 
bəzən didərgin düşür. Torpağımızın 
hər qarışında min sirr yatan guşələri 
dağıdılır. Ağır dərdi dağa verdilər, 
çəkə bilmədi – dağdan alıb insana 
verdilər, çəkdi, deyib atalarımız. 
Çünki insanın gücü ürəyindədi”.

“Didərginlərin köç karvanına 
qoşulub” Azərbaycana pənah 
gətirən istedadlı fırça ustası Cab-
bar Quliyevdən söhbət açanda da 
(“Didərgin taleli rəssam”), şuşalıların 
sığındığı “Qızılqum” sanatoriyasın-
da yaşanan ağrı-acılardan bəhs 
edəndə də (“Qarabağa qayıdaca-
ğıq”), Azərbaycan tarixinə qanla 
yazılan Xocalı faciəsini xatırla-
yanda da (“Ölməyə nə var ki?”), 
həsrətdən gözlərinin nuru əriyən, 
torpağı yağı tapdağına dönən 
kişilərlə dərd bölüşəndə də, dün-
yanın ağırdan-ağır “qəm yükünü 
bir çəliyə söykənməklə çəkməyə” 
çalışan binəva barədə düşüncələrini 
oxucuya çatdıranda da, “çiliklənmiş 
qəlbində nakam bir eşqi yaşatdığı 
üçün özünü unudan zavallının” 
taleyinə yananda da, “fəryadı kasıb 
komasının damını dələn talesiz 
bir qadının – sönük ər ocağına 
tapına-tapına həsrət dolu gözlərini 
oğlunun əsgərliyə getdiyi yola dikən, 
gözləyə-gözləyə ümidinin işığında 
dünyadan köçən” ananın faciəsini, 
qara günlərini ağ kağıza köçürəndə 
də – bunların hamısında “dağdan 
aldığı güc” Tamxilin köməyinə gəlib.

Kitabı oxuduqca qulaqlarıma 
neçə-neçə didərgin harayı gəlir, 
gözlərim önündə Şəhidlər xiya-

banında göz yaşı axıdan ana, 
çağdaş sevgi timsalına çevrilən 
İlham və onun Fərizəsinin həyat 
yolu canlanır, Salyan kazarmasının 
qabağındakı deşiklənmiş divarlar, 
keçmiş 11-ci Qızıl ordu meydanın-
dakı soxa papaq ... xatırlanır. Tamxil 
nakam sevgi dastanının qəhrəmanı 
Fərizənin ziyarətinə isə həmişə 
əliboş gedəcəyini dilə gətirir: “Çünki 
qərənfil ala bilmirəm. Qərənfilə 
uzanan əllərimi Zəngəzur çiçəyinin 
həsrəti yandırır. Nəsibim olsa, 
məzarının üstünə bizim dağların 
çiçəyindən düzəcəyəm. Sənə insan 
nəfəsinə həsrət qalan o çiçəklər 
yaraşar”.

“Güllə səsinə açılan qapı” 
yazısının hər cümləsində, sanki, 
uzaq bir yola çıxan adam kimi nəfəs 
dərir, ötən illərin o üzündə qalan 
olmuşları xatırlayır, Vətən nisgilinin, 
dağ həsrətinin ömürlərini çürütdü-
yü neçə-neçə doğmamın surətini 
göz önünə gətirirəm... Otuz ildən 
çox ayrılığı yaşanan o dağlar gör 
nə müddətdir ki, “atılan aramsız 
güllələrdən qartal qıyyasına, tütək 
səsinə tamarzıdır”. Yüzillərin yaz-
yayında doğmalarına arxa-həyan 
olan, sevinc-fərəhinə şahidlik edən 
o dağlar indi “yaraları şəhid-şəhid 
qan verən Azərbaycanın dərdinə 
ağlayır, od-ocağından xəbərsiz 
didərginlərə dirigözlü yas tutur...”.

... Tamxil o dağlarla sonun-
cu dəfə 1992-ci ilin yayın payıza 
qovuşduğu günlərdə “görüşmüşdü”. 
Kəlbəcərin Bəzirxan kəndində dost-
sirdaş toyuna gedəndə arada fürsət 
tapıb yurdu qoruyan döyüşçülərlə 
də dərdləşmişdi. Bakıya qayıdan-

dan sonra orada yaşadığı duyğuları 
qələmə almışdı: “Dağların, təbiətin 
doğmalığı məni duyğulandırdı. 
Kənddə çəpər qonşumuz olub indi 
Bakıda yaşayan, erməni faşistlərinin 
ucbatından dədə-baba yurduna 
gedə bilməyən Cəlil Əhmədovun 
ürək dağlayan sözləri yadıma düş-
dü: “ Payızın bu çağlarında oturasan 
Çimənyurdun başında (Çimənyurd 
bizim yaylağın adıdır), Kamil Cəlilov 
qaboy çala, sən də elləri köçmüş 
yurd yerlərinə baxıb ağlayasan”.

...O məqamda özüm qonşu-
mun təsvir elədiyi durumdaydım. 
Göylərə meydan oxuyan bir dağın 
başında oturub elləri dağılmış, 
kimsəsiz Göyçə mahalına, ögey 
anasının bəxtini bağlatdırdığından 
xəbərsiz elçi gözləyən məsum 
qız kimi cilvələnən Göyçə gölünə 
tamaşa edirdim. Yaxşı ki, qaboy 
çalınmırdı. Yoxsa, dağın ətəyində 
ot biçən ermənilər türk oğlunun 
hönkürtüsünə sevinərdi”.

*** 
…O dağlar neçə ildi ki, yaylaq-

da yaylayan ellərin toy-büsatına 
tamarzı qalıb, başı dərddən ayılma-
yan didərginlərin xatirələrində qəm 
oylağına dönüb.

…Qisas qiyamətə qalmayacaq. 
Ulu Yaradan günlərin birində gec-
tez o dağların zirvələrində dolaşan 
sərgərdan ruhların ah-amanını, bu 
üzdən o üzə həsrətlə baxanların 
hönkürtüsünü eşidəcək, yurd-yuva 
dağıdanları, xaraba qoyanları imta-
hana çəkib cəzalandıracaq… 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Tamxil Ziyəddinoğlunun “Güllə səsinə açılan qapı” kitabında Azərbaycan adlı bir 
məmləkətin 213 illik saysız-hesabsız ağrı-acılarından, milli bəlalarından danışılır. 
“Kürəkçay” müqaviləsinin Azərbaycanın parçalanmasına yol açmasından, erməni 
vəhşiliklərindən, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində isə qarşıdurma, vətəndaş müharibəsi 
və dövlətin parçalanma təhlükəsindən, 20 faiz torpaqlarımızın Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal olunmasından söhbət açılır. Eyni zamanda, uğursuzluqlarımıza 
– sərhədlərimizin zaman-zaman kiçilməsinə, qəsbkarların tarixi torpaqlarımızı qiymə-
qiymə doğramasına səbəb olmuş “yaddaşsızlıq, yaxud yaddaşa sahiblik edə bilməmək”, 
dünənin dərslərindən nəticə çıxarmamaq, sabahın bəlalarını görə bilməmək kimi nöqsan-
larımız xatırladılır… 

“Güllə səsinə açılan qapı”

“Taliban”la danışıqlar münasibətləri 
gərginləşdirib

 � “The Washington Post”un 
yazdığına görə, “Taliban” hərəkatının 
nümayəndələri ilə danışıqlar barədə 
fikir ayrılığı fonunda ABŞ və Əfqanıstan 
arasında münasibətlər korlanıb.

Siyasi təhlilçilərin fikrincə, Əfqanıstan dövləti 
ABŞ-ın bu ölkə üzrə xüsusi nümayəndəsi Zalmay 
Xəlilzadın apardığı danışıqlar prosesindən kənarda 
qaldığı üçün narazıdır. Əfqanıstan Prezidentinin 
milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Həmdullah Mohib 
Vaşinqtona son səfəri zamanı ABŞ Administra-
siyası üçün sərt və təxribat xarakterli bəyanat 
verərək rəsmi Vaşinqtonun “Taliban” hərəkatı ilə 
istənilən sazişin taliblərlə döyüşərək həlak olan 
amerikalı hərbçilər üçün təhqir olduğunu bildi-
rib. O, həmçinin əslən əfqanıstanlı olan Xəlilzadı 
Əfqanıstanda “müstəmləkə canişinin rolunu oyna-
yacağı müvəqqəti hökumət” yaratmağa cəhdlərdə 
ittiham edib.

H.Mohibin sözlərinə görə, “Taliban” hərəkatı 
ilə istənilən sülh sazişi Əfqanıstan hökumətinin və 
cəmiyyətinin tərəf kimi iştirakını nəzərdə tutmalıdır. 
Vaşinqton isə bunun əvəzinə Kabilə danışıqların 
gedişi barədə informasiyanı belə vermək istəmir.

ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə 
 müavini Devid Heyl isə öz növbəsində Əfqanıstan 
Prezidentinin müşaviri ilə görüşərək ona ABŞ 
dövləti adından narazılığını bildirib. O, Xəlilzada 

son hadisələrin ikitərəfli danışıqlara və sülh 
prosesinə zərər vurduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Əfqanıstan hökumətinə ən 
sərt cavab isə ABŞ-ın bu ölkədəki səfiri Con 
Bass tərəfindən verilib. Onun sözlərinə görə, 
Əfqanıstanda Amerika xalqının göndərdiyi avadan-
lığın, fondların, həmçinin digər yardımların düzgün 
istifadə olunmaması bu ölkə uğrunda həlak olanla-
rın xatirəsinə təhqirdir.

Qeyd edək ki, son 4 il ərzində “Taliban” 
hərəkatının silahlı qüvvələri Əfqanıstanda öz 
nəzarət zonasını xeyli genişləndirib. Hazırda taliblər 
ölkə ərazisinin təxminən 60 faizinə nəzarət edir.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

 “Heç kim razılıqsız 
“Brexit”i istəmir. Biz sa-
zişsiz “Brexit”in qarşısı-
nın alınması imkanlarına 
etinasız yanaşmamalı-
yıq”, - deyə Maas özünün 
“Twitter” səhifəsində 
yazıb.

Xatirladaq ki, bir 
qədər əvvəl Britaniya 
Parlamenti hökumətin 
Birləşmiş Krallığın Aİ-
nin tərkibindən çıxması 
vaxtının təxirə salınması 
təklifini dəstəkləyib. 
İcmalar Palatası martın 
20-nə qədər Baş nazir 
Tereza Meyin Brüssellə 
danışıqlarda əldə et-
diyi “Brexit” şərtləri 
barədə saziş layihəsini 
təsdiqləsə, hökumət 
“Brexit” vaxtının iyunun 
30-na qədər texniki təxirə 
salınması barədə Aİ-yə 
sorğu göndərməlidir. Əgər 
bu baş verməsə, Nazirlər 
Kabineti “Brexit” prosesini 
daha uzaq müddətə təxirə 
salmağı tələb edəcək.

Qeyd edək ki, 2016-cı 
ilin iyununda keçirilən 
“Brexit” üzrə referendu-
mun gedişində Böyük 
Britaniya vətəndaşlarının 

51,9 faizi ölkənin Aİ-nin 
tərkibindən çıxmasına 
səs vermişdi. Lakin ötən il 
noyabr ayının ortalarında 
“Sky News” telekanalı-
nın keçirdiyi sorğunun 
nəticələrinə əsasən, 

britaniyalıların 54 faizi 
Böyük Britaniyanın Aİ-
nin tərkibində qalmasını 
istədiyini bildirmişdi.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

TASS informasiya agentliyinin yaydığı 
məlumata görə, Almaniyanın xarici işlər 
naziri Hayko Maas Böyük Britaniyanın 
Avropa İttifaqından(Aİ) razılıq əldə 
edilmədən çıxmasının qarısının alınması 
üçün “Brexit”  prosesinin təxirə salınması 
imkanlarını istisna etmir.

Hayko Maas “Brexit”in  
təxirə salınmasına tərəfdardır




