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Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yürüşdə iştirak edib
 � Bəşər tarixində ən qanlı 

cinayətlərdən biri olan Xocalı 
soyqırımının 27-ci ildönümü ilə 
əlaqədar fevralın 26-da Bakıda 
ümumxalq yürüşü keçirilib. 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və ailə 
üzvləri yürüşdə iştirak ediblər.

Paytaxtın Azadlıq meydanından 
Xətai rayonunda ucaldılmış abidəyə 
doğru hərəkətə başlayan və on minlərlə 
insanın iştirak etdiyi ümumxalq yürü-
şünün məqsədi Xocalı faciəsi qurban-
larının xatirəsini ehtiramla yad etmək, 
erməni faşistləri tərəfindən insanlığa 
qarşı törədilmiş bu vəhşi cinayəti 
yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırmaqdır.

Ön sırada Prezident İlham Əliyevin 
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
olduqları ümumxalq yürüşünün iş-
tirakçıları qanlı qırğının günahsız 
qurbanlarının - xüsusi qəddarlıqla 
qətlə yetirilmiş uşaqların, qadınla-
rın və qocaların portretlərini, 27 il 
əvvəl törədilmiş hadisələrin dəhşətli 
səhnələrini əks etdirən fotoşəkilləri, 
faciənin təqsirkarlarından cavab 

tələb etmək, onları cəzalandırmaq, 
bu soyqırımına beynəlxalq səviyyədə 
siyasi-hüquqi qiymət vermək barədə 
çağırışlar və soyqırımı qurbanlarının 
adlarının, soyadlarının əks olundu-
ğu Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 
plakatlar və transparantlar tutmuşdular. 
Marşrut boyunca yolların kənarlarındakı 
monitorlarda, binaların fasadlarında və 
eyvanlarında “Dünya Xocalı soyqırımını 
tanımalıdır!”, “Xocalıya ədalət!”, “Xoca-
lını unutmayın!”, “Rədd olsun erməni 
faşizmi!”, “Xocalı – XX əsrin soyqırımı”, 
“Cinayətkarlar cəzasız qalmayacaq-
lar!”, “Xocalı soyqırımı – 27 il”, "Xocalı 
soyqırımı bəşəriyyətə qarşı cinayətdir”, 
“Xocalı, sözün bitdiyi yer”, “Viran edilən 
Xocalı yenidən dirçələcək” və s. şüarlar 
nümayiş etdirilirdi.

Ümumxalq yürüşü iştirakçılarının 
hüznlü çöhrələrinə baxanda görünürdü 
ki, ötən 27 il Xocalının dinc sakinlərinə 
qanlı divan tutulmasının dəhşətlərini 
yaddaşlardan silə bilməyib. Bircə gecədə 
yerlə-yeksan edilmiş bu Azərbaycan 
şəhərinin adı indi Xatın, Liditse və Sonq-
mi ilə qoşa çəkilir.

Bütövlükdə bu ümumxalq yürü-
şü Azərbaycanın Xocalı soyqırımı 
ilə bağlı apardığı genişmiqyaslı işin 
növbəti mərhələsidir. Dünya Xocalı 
qırğını haqqında əsl həqiqəti bilməli, 
başa düşməlidir ki, XX əsrin sonunda 
bütün sivil bəşəriyyətin gözü qarşısın-
da törədilmiş bu vəhşiliyə laqeydlik, 
yüzlərlə dinc insanın ölümündə təqsirkar 
olanların cəzalandırılmaması belə 
faciələrin planetin hər bir nöqtəsində 

təkrarlanmasına gətirib çıxara bilər. Bu 
yürüş həm də Azərbaycan xalqının sıx 
birliyini, onun öz şəhidlərinin xatirəsinə 
ehtiramını, işğal altındakı torpaqların 
azad olunması və ölkəmizin ərazi bü-

tövlüyünün bərpası üçün əlindən gələni 
etmək əzmini nümayiş etdirdi.

* * *
Xocalı soyqırımı qurbanlarının 

abidəsinin ətrafında fəxri qarovul dəstəsi 

və tər çiçəklər düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqı-

rımı abidəsinin önünə əklil qoydu, faciə 
qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad 
etdi.

Birinci vitse-prezident xanım 
Mehriban Əliyeva, Baş nazir Novruz 
Məmmədov, Milli Məclisin sədri Oqtay 
Əsədov, Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva 

abidənin önünə tər güllər qoydular.
Dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli 

Məclisin deputatları, nazirlər, komitə və 
şirkətlərin rəhbərləri, diplomatik korpu-
sun nümayəndələri, dini konfessiyaların 
başçıları, habelə qırğından xilas ola 
bilmiş Xocalı sakinləri də abidənin önünə 
güllər düzdülər.

* * *
Ümumxalq yürüşündə Rusiyadan 

gələn nümayəndə heyəti də iştirak 
edirdi. 

Prezident İlham Əliyev və birinci xa-
nım Mehriban Əliyeva Rusiyadan gələn 
nümayəndə heyəti ilə görüşüb söhbət 
etdilər.

Heyətə Rusiya Federasiyası Dövlət 
Dumasının beynəlxalq əlaqələr üzrə 
komitəsinin sədr müavini, dünya şöhrətli 
idmançı İrina Rodnina, Dövlət Duması-
nın təhlükəsizlik və korrupsiya əleyhinə 
komitəsi sədrinin birinci müavini Dmit-
ri Savelyev, Dövlət Duması Federal 
Məclisinin ailə, qadın və uşaq məsələləri 
üzrə komitəsinin sədr müavini Oksa-
na Puşkina, Dövlət Dumasının dövlət 
əhəmiyyətli tikinti və qanunvericilik 
üzrə komitəsi sədrinin birinci müavini 
Mixail Yemelyanov, Dövlət Dumasının 
deputatları Tatyana Sibizova, Denis 
Parfenov və Aleksey Juravlev, Rusiya 
Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direk-

toru, Azərbaycanın dostları qrupunun 
əlaqələndiricisi, tanınmış politoloq 
Sergey Markov və həmin institutun MDB 
ölkələri departamentinin rəhbəri Aleksey 
Bıçkov, hərbi ekspert, “Milli müdafiə” jur-
nalının baş redaktoru İqor Korotçenko, 
rusiyalı yazıçı, rejissor Aleksandr Rus-
nak, Rusiya Hökuməti yanında Maliyyə 
Universitetinin sosiologiya və politologi-
ya fakültəsinin dekanı Aleksandr Şatilov 
daxildir. 

Sonra Prezident İlham Əliyev Rusi-
yanın “Rossiya-24” kanalına müsahibə 
verdi. (Müsahibə qəzetin bugünkü 
nömrəsində dərc olunur).

* * *
Tarixi faktlar göstərir ki, əzəli 

Azərbaycan torpaqlarında – indi-
ki Ermənistanda, Dağlıq Qarabağ 
bölgəsində və onun ətrafındakı yeddi 
rayonda yaşayan azərbaycanlılar erməni 
millətçilərinin davamlı olaraq etnik 
təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq 
siyasətinə məruz qalaraq, doğma 
yurdlarından didərgin salınıb, qaçqın 
və məcburi köçkünə çevriliblər. “Bö-
yük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan 
ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün 
xarici himayədarların köməyi ilə müxtəlif 
vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı terror 
və soyqırımı həyata keçirməklə etnik 
təmizləmə siyasəti aparıblar. Təkcə XX 
əsrdə azərbaycanlılar dörd dəfə – 1905-
1906-cı, 1918-1920-ci, 1948-1953-cü və 
1988-1993-cü illərdə soyqırımı və etnik 
təmizləmələrə məruz qalıblar.

(ardı 2-ci səhifədə)
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Məcburi köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq 
müavinətin artırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq, məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsini 
gücləndirmək və onlara dövlət qayğısını artır-
maq məqsədi ilə qərara alıram:

1. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər 
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin 
məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz 
artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti:

2.1. Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırıl-
ması ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını üç ay 

müddətində təmin edib Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidentinə məlumat versin;

2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama 
uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və 
bunun icrası barədə beş ay müddətində 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
məlumat versin;

2.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının və normativ xarak-
terli aktların bu Sərəncama uyğunlaşdırılma-
sını təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 fevral 2019-cu il

Küveyt Dövlətinin 
Əmiri Əlahəzrət 

Şeyx Sabah əl-Əhməd 
əl-Cabir əs-Sabaha

Əlahəzrət!
Küveyt Dövlətinin milli bayramı münasibətilə Sizi 

və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və 
Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik 
edirəm.  

İnanıram ki, Azərbaycan ilə Küveyt arasında-
kı münasibətlər xalqlarımızın mənafelərinə uyğun 
olaraq bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq 
zəminində inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. 

Bu xoş gündə Sizə möhkəm cansağlığı və 
xoşbəxtlik, dost Küveyt xalqına daim sülh və firavan-
lıq diləyirəm.  

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Küveyt Dövlətinin Vəliəhdi 
Əlahəzrət Şeyx Nəvaf  

əl-Əhməd əl-Cabir əs-Sabaha
Əlahəzrət!
Küveyt Dövlətinin milli bayramı 

münasibətilə təbriklərimi yetirir, Sizə 
möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, dost 
Küveyt xalqına daim əmin-amanlıq və 

firavanlıq diləyirəm.
Hörmətlə,  

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Küveyt Dövlətinin Baş naziri Əlahəzrət 
Şeyx Cabir əl-Mübarək əl-Həməd əs-Sabaha

Əlahəzrət!
Küveyt Dövlətinin milli bayramı 

münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən 
təbrik edirəm.   

Ümidvaram ki, Azərbaycan-Küveyt 
münasibətlərinin inkişafı bundan sonra 
da xalqlarımızın mənafelərinə xidmət 
edəcəkdir. 

 Sizə ən xoş arzularımı yetirir, dost 
Küveyt xalqına daim əmin-amanlıq və rifah 
arzulayıram. 

Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 fevral 2019-cu il

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Bakıda ümumxalq yürüşü keçirilib

(əvvəli 1-ci səhifədə)
SSRİ-nin süqutundan dərhal son-

ra isə yenicə yaranmış Ermənistan 
Respublikasının ilk addımları dövlət 
səviyyəsində zor tətbiqi və Azərbaycan 
Respublikasına qarşı təcavüzkar 
müharibə etməkdən ibarət oldu. Bütün 
bunların nəticəsində Azərbaycan Res-
publikası ərazilərinin təqribən beşdəbiri 
işğal edildi, zəbt olunmuş torpaqlarda 
və Ermənistanın öz ərazisində bir mil-
yondan artıq köklü azərbaycanlı etnik 
təmizləməyə məruz qaldı. Bu təcavüz 
zamanı mülki azərbaycanlı əhaliyə qarşı 
çoxsaylı müharibə, insanlıq əleyhinə 
cinayətlər, o cümlədən soyqırımı aktları 
törədildi. Bu cinayətlərə görə məsuliyyəti 
məhz təcavüzkar tərəf olan Ermənistan 
Respublikası daşıyır.

Müharibənin gedişinin ən faciəvi 
səhifəsi Xocalı şəhərinin işğalı 
oldu. Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsində yerləşən bu şəhərdə 

müharibədən əvvəl 7 min insan yaşa-
yırdı. 1991-ci ilin oktyabrından şəhər 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
tamamilə mühasirəyə alındı. 1992-ci 
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
kütləvi artilleriya zərbələrinin ardınca 
Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş 
SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının 
köməyi ilə Xocalını işğal etdilər. İşğalçı-
lar Xocalını darmadağın edərək xüsusi 
amansızlıqla onun dinc əhalisinin soyqı-
rımını törətdilər. 

Bu müdhiş soyqırımı zamanı 613 
nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq 
və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla öldürülüb, 
1275 insan əsir və girov götürülərək 
işgəncələrə məruz qalıb. Onlardan 
150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 
26 uşağın taleyi bu günədək məlum 
deyil. Qırğın zamanı 487 nəfər müxtəlif 
dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həmçinin 
8 ailə tamamilə məhv edilib, 130 uşaq 
valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər 

iki valideynini itirib. Həmin insanlar yalnız 
etnik mənsubiyyətlərinə - azərbaycanlı 
olduqlarına görə amansızcasına öldü-
rülüb, işgəncələrə məruz qalıb və şikəst 
ediliblər. Ermənistan silahlı birləşmələri 
tərəfindən Xocalı şəhərinin işğal edilməsi 
ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və 
vətəndaşlarına 170 milyon ABŞ dolların-
dan artıq ziyan vurulub.

Ermənistan tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasına qarşı başlanan 
müharibənin səbəbləri və nəticələrinin 
ümumi qiymətləndirilməsi, Xocalıda-
kı faciəvi hadisələrin bütün mövcud 
faktları qəti şəkildə sübut edir ki, 
Azərbaycanın bu şəhərində törədilmiş 
cinayətlər sıradan və təsadüfi hərəkət 
deyil, Ermənistanın sistemli zorakılıq 
siyasətinin tərkib hissəsi olub. Xoca-
lıdakı mülki insanların məqsədyönlü 
qırğını, sadəcə, azərbaycanlı olduqları 
üçün onların kütləvi məhvinə yönəlmişdi. 
Beynəlxalq hüquqa görə belə hərəkətlər 

“soyqırımı” anlayışına uyğundur və 
dünya ictimaiyyəti tərəfindən bu cür 
tanınmalıdır.

Azərbaycan Respublikasına 
qarşı davam edən təcavüz fonun-
da Ermənistan tərəfindən törədilmiş 
müharibə, insanlıq əleyhinə cinayətlər 
və Xocalı soyqırımı insan hüquqları və 
beynəlxalq humanitar hüququn, xüsusilə 
1949-cu il Cenevrə konvensiyaları, 
Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması 
və cəzalandırılması haqqında Konven-
siya, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Pakt, İqtisadi, Sosial və 
Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq 
Pakt, İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-
insani, yaxud ləyaqəti alçaldan davranış 
və cəza növlərinə qarşı Konvensiya, İrqi 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv 
edilməsi haqqında beynəlxalq Konven-
siya, Uşaq hüquqları haqqında Kon-
vensiya və İnsan hüquqlarının və əsas 
azadlıqların müdafiəsi haqqında Kon-
vensiyanın ciddi şəkildə pozulmasıdır.

Xocalı haqqında həqiqətlərin dün-
yaya çatdırılması, bu faciənin xalqımı-
za qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması 
üçün Azərbaycan dövləti bütün zəruri 
addımları atır. Bu sahədə məqsədyönlü 
fəaliyyət ümummilli lider Heydər Əliyev 
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qa-
yıdandan sonra başlanıb. Ulu öndərin 
təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımına siyasi-
hüquqi qiymət verilib, fevralın 26-sı Xo-
calı Soyqırımı Günü elan edilib. 2008-ci 
ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyası bu istiqamətdə təbliğat 
işini daha da fəallaşdırıb. Faciə ilə 
əlaqədar dəhşətli faktlar bu kampaniya 
çərçivəsində aparılan işlər sayəsində 
geniş beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılıb, 
planetin bütün guşələrində milyonlarla 
insan erməni millətçilərinin əsl siması-
na bələd olub, biliblər ki, ermənilər öz 
sərsəm ideyalarını həyata keçirmək 
naminə heç nədən, hətta uşaqları belə 
qətlə yetirməkdən çəkinmirlər. Xocalı 
soyqırımının dünya miqyasında tanıdıl-
ması istiqamətində aparılan sistemli işin 
nəticəsidir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
Parlament İttifaqının, Meksika, Pakis-
tan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Panama, 
Honduras, Sudan, Qvatemala və Cibuti 
parlamentlərinin müvafiq sənədlərində 
Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin 
soyqırımı aktı olduğu təsdiq edilib. 
Rumıniya, Bosniya və Herseqovina, Ser-

biya, İordaniya, Sloveniya, Şotlandiya 
parlamentləri, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatı-
nın icra və qanunvericilik orqanları Xoca-
lı faciəsini qətliam kimi qiymətləndirərək 
qətiyyətlə pisləyiblər. Avropa İnsan Haq-
ları Məhkəməsi 2010-cu il 22 aprel tarixli 
qərarında Xocalının azərbaycanlılardan 
ibarət mülki əhalisinin qətlə yetirilməsinin 
“müharibə cinayətləri və ya insanlığa 
qarşı cinayətlər kimi qiymətləndirilə 
bilən xüsusilə ağır əməllər” olduğunu 
müəyyən edib.

Hər il olduğu kimi, bu il də Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə dünyanın 
müxtəlif ölkələrində Xocalı soyqırımı qur-
banlarının xatirəsini anma mərasimləri 
keçirilib. Bu aksiyaların iştirakçılarına 
Fond tərəfindən hazırlanmış, Qaraba-
ğın və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin tarixindən 
bəhs edən materiallar, bukletlər, fotoal-
bomlar və kitablar paylanılıb. Aksiyalar 
çərçivəsində ermənilərin vəhşiliklərindən 
bəhs edən sənədli filmlər nümayiş 
etdirilib, rəsm sərgiləri təşkil olunub. 
Qardaş Türkiyədə, ABŞ-da, Almaniyada, 
Avstriyada, Belçikada, Gürcüstanda, 
Hollandiyada və digər ölkələrdə keçirilən 
mitinqlər, anım tədbirləri, konfranslar, 
sərgilər, müsabiqələr ictimaiyyət arasın-
da böyük əks-səda doğurub.

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə əlaqədar Bakıda növbəti ümumxalq 
yürüşü dünya ictimaiyyətinə bir me-
sajdır ki, Azərbaycan öz torpaqlarında 

ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına 
imkan verməyəcək, ərazi bütövlüyünü 
bərpa edəcək. Hər kəsə aydın olmalı-
dır ki, Xocalı soyqırımını törədənlərin 
cəzasız qalması, münaqişənin nizama 
salınmaması nəinki Cənubi Qafqaz 
regionunda, həm də bütün dünyada 
sülh və sabitlik üçün təhlükə törədir. 
Bunu 2016-cı il aprel ayının əvvəllərində 
cəbhə xəttində baş vermiş hadisələr 
bir daha sübut edir. Ermənistan silahlı 
qüvvələri növbəti təxribatlara əl ataraq, 
cəbhə xətti boyunca yerləşən yaşayış 
məntəqələrini güclü atəşə tutdular. 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dinc 
sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün cavab tədbirləri görməyə məcbur 
oldu. Genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar 
nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 
bir hissəsini işğalçılardan təmizlədi. 
Xalqımızın, dövlətimizin, ordumuzun 
mübarizə əzminin yenilməzliyini təsdiq 
edən 2016-cı ilin Aprel döyüşləri və ötən 
ilin mayında Naxçıvan əməliyyatı sübut 
etdi ki, torpaqlarımız yağı düşməndən 
azad ediləcək, şəhidlərimizin qanı yerdə 
qalmayacaq.

* * *
Bütün gün ərzində Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının abidəsi önünə insan axını 
davam etdi. On minlərlə insan soyqırımı 
abidəsini ziyarət etdi. Abidənin önünə 
tər çiçəklər qoyuldu, şəhidlərin ruhuna 
dualar oxundu.

AZƏRTAC



327 fevral 2019-cu il, çərşənbə

Prezident İlham Əliyev “Rossiya-24” 
telekanalının müxbirinə müsahibə verib

 � Fevralın 26-da Xocalı 
soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə əlaqədar Bakıda keçirilən 
ümumxalq yürüşündə 
iştirak edən Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev “Rossiya-24” 
telekanalının müxbirinə 
müsahibə verib. 

AZƏRTAC müsahibəni təqdim 
edir.

Müxbir: Azərbaycan xalqının 
dərdinə şərikik. Həlak olanların 
ailələrinə, doğmalarına başsağ-
lığı veririk. Bu gün Siz insanlara, 
Azərbaycan sakinlərinə, bu dərdi 
bölüşənlərə hansı sözlərlə müraciət 
edirsiniz?

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun ki, gəlmisiniz. Azərbaycan 
xalqının tarixindəki bu faciəli 
hadisəyə münasibətinizi bildirir-
siniz. Bu, xalqımızın sağalmaz 
dərdidir, xalqımıza qarşı törədilən 
soyqırımıdır, ötən əsrin ən böyük 
cinayətidir. Yalnız Azərbaycan 
millətinə mənsub olduqlarına 
görə günahsız insanlar - qocalar, 
qadınlar və uşaqlar həlak olmuş, 
zərər çəkmişlər. Azərbaycan xalqı 
heç vaxt bu faciəni unutmayacaq, 
həmişə xatırlayacaq. Bu, bizim 
yaddaşımızda həmişəlik qalacaq. 
Əsas odur ki, belə faciələr daha 
heç vaxt təkrar olunmasın. Daha 
heç vaxt heç bir xalqa qarşı belə 
dəhşətli soyqırımı hadisəsi, milli 
əlamətə görə qırğın törədilməsin. 
Azərbaycan dövləti, xalqı həlak 

olanların xatirəsini əziz tutur, yad 
edir və onların xatirəsi bizim üçün 
müqəddəsdir. Həmin faciəli gecədə 
xilas olanlar həmişə bizim üçün 
fiziki zədələr, mənəvi yaralar alan, 
həmin qətliamı yaşayan insanlar 
kimi qalacaqlar. Biz bu adamların 

aqibətini yüngülləşdirmək üçün 
əlimizdən gələni edirik, dövlət 
onlara kömək edir və edəcək. Bir 
daha demək istəyirəm, biz hamı-
mız çalışmalıyıq ki, belə faciələr 
bəşəriyyət tarixində bir daha 
olmasın.

Müxbir: Sağ olun, cənab  
Prezident. 

Prezident İlham Əliyev: Çox 
sağ olun.

Müxbir: Çox sağ olun. Dərdinizə 
şərikik. 

AZƏRTAC

“XOCALIYA ƏDALƏT!” 
kampaniyası çərçivəsində Suraxanı 

rayonunda ağacəkmə aksiyası keçirilib
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Xocalıya ədalət!” 

kampaniyasının təşəbbüskarı Leyla Əliyeva aksiyada iştirak edib

Fevralın 26-da “Xoca-
lıya ədalət!” beynəlxalq 
maarifləndirmə kampaniyası 
çərçivəsində Bakının Suraxanı 
rayonundakı “Neftçilər” parkında 
ağacəkmə aksiyası keçirilib. 

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti, “Xocalıya ədalət!” 
kampaniyasının təşəbbüskarı Ley-
la Əliyeva aksiyada iştirak edib.

Suraxanı rayon gənclərinin 
və Heydər Əliyev Fondunun 
təşəbbüsü ilə yaradılan Re-
gional İnkişaf İctimai Birliyi-
nin nümayəndələrinin iştirak 
etdikləri aksiyada Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsini 
əbədiləşdirmək məqsədilə 613 
ağac əkilib. 

Aksiyada 200-dən çox gənc 

iştirak edib.
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 

maarifləndirmə kampaniyası 
Heydər Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən 
həyata keçirilir. Kampaniya 
Xocalı soyqırımının, Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin 
tarixi səbəbləri və nəticələri, 
həmçinin Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərindən qeyd-
şərtsiz və dərhal çıxarılmasının 
zəruriliyi ilə bağlı beynəlxalq 
maarifləndirmənin artırılması 
məqsədi daşıyır. Kampaniyanın 
fəaliyyəti, həmçinin Xocalı soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsinin 
yad edilməsinə, sağ qalmış 

ailələrə dəstək göstərilməsinə, 
bu hadisələrin yaddaşlarda 
yaşamasına, xüsusən də gənc 
nəsil tərəfindən unudulmamasına 
yönəlib. Kampaniya çərçivəsində 
təşkil edilən tədbirlərdə əsas 
diqqət kütləvi qırğınlara, etnik 
təmizləmə, irqi və ya dini ayrı-
seçkilik hallarına qarşı güclü 
müqaviməti nümayiş etdirməyə, 
Xocalı soyqırımı qurbanları 
ilə həmrəyliyi ifadə etməyə 
və Xocalıda azərbaycanlılara 
qarşı törədilmiş cinayətlərə görə 
cəzasızlıq halları ilə mübarizəyə 
istiqamətlənib. Bu kampaniya bir 
çox ölkələrdə səmərəli şəkildə 
fəaliyyət göstərir.

AZƏRTAC

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində 
“Ağrı gecəsi” adlı tədbir keçirilib

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tədbirdə iştirak edib
 � Xocalı faciəsinin 

27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikası 
Gənclər Fondunun 
təşkilatçılığı ilə fevralın 
26-da Bakı Konqres 
Mərkəzində “Ağrı gecəsi” 
adlı tədbir keçirilib.

“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyası çərçivəsində təşkil 
olunan tədbirdə Heydər Əliyev Fon-
dunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
iştirak edib.

Tədbirdə, həmçinin Prezident 
Administrasiyasının gənclər siyasəti 
və idman məsələləri şöbəsinin 
müdiri Yusuf Məmmədəliyev, 
deputatlar, gənclər təşkilatlarının 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Əvvəl faciə qurbanlarının xatirəsi 
yad olunub. 

Gənclər Fondunun icraçı 
direktoru Fərid Cəfərov tədbirdə 
çıxış edərək bildirib ki, xalqımız 
son iki əsrdə erməni millətçiləri 
tərəfindən dəfələrlə soyqırımına 
məruz qalıb. Sonuncu dəhşətli 
faciə Xocalıda törədilib. 1992-ci il 
fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 
erməni təcavüzkarları Azərbaycanın 
Xocalı şəhərində bəşər tarixində 
misli görünməmiş soyqırımı həyata 
keçiriblər. Həmin gecə erməni silahlı 
birləşmələri keçmiş SSRİ-yə məxsus 
366-cı motoatıcı alayın köməyi ilə 
Xocalı şəhərinə dörd tərəfdən hücum 
ediblər. Dinc əhaliyə qarşı həyata 
keçirilən bu soyqırımı nəticəsində 
bir gecədə 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 
70-i ahıl insanlar olmaqla 613 nəfər 
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilib. 

Xüsusi vurğulanıb ki, təkcə 
xalqımıza qarşı deyil, bütün insanlı-
ğa qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı 
haqqında həqiqətlərin dünyaya 
çatdırılması, bu faciənin xalqımıza 
qarşı soyqırımı aktı kimi tanınma-
sı üçün Azərbaycan dövləti bütün 
zəruri addımları atır. Bu sahədə 

məqsədyönlü fəaliyyət ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycanda 
siyasi hakimiyyətə qayıdandan son-
ra başlanıb. Ulu öndərin təşəbbüsü 
ilə Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi 
qiymət verilib. 2008-ci ildə Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə baş-
lanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyası soyqırımının tanın-
masında mühüm rol oynayıb. Bu 
istiqamətdə iş ardıcıl davam etdirilir 
və “Xocalıya ədalət!” kampaniyası 
çərçivəsində görülən işlərin miqyası 
ildən-ilə daha da genişlənir.

Qaçqınların və Məcburi 
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini Fuad 
Hüseynov Xocalı faciəsinin tariximi-
zin silinməz qanlı yaddaşı olduğunu 
diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, 27 il 
əvvəl Xocalıda dinc soydaşlarımı-
za qarşı misli görünməmiş qanlı 
qırğın törədilib. Yüzlərlə soydaşı-
mız Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən amansızlıqla qətlə yetiri-
lib. Bu qətliam barədə həqiqətlərin 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırılması istiqamətində sistemli 
işin uğurla nəticələndiyini deyən 

Fuad Hüseynov bu yöndə səylərin 
birləşdirilməsinin vacibliyini qeyd 
edib. 

Xocalı faciəsinin canlı şahidləri 
Əsəd Fərəcov və Valeh Hüseynov 
soyqırımının dəhşətləri barədə tədbir 
iştirakçılarına məlumat veriblər. 

Tədbirdə beynəlxalq 
münasibətlər üzrə tanınmış israilli 
ekspert Arye Qut və atası, yazıçı 
Əmir Qutun birgə qələmə aldıqları, 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri Xocalı soyqırımından 
bəhs edən “Ağrı” bədii-sənədli roma-
nının təqdimatı olub.

Romanın həmmüəllifi Arye Qut 
əsərin yazılması səbəbləri haq-
qında danışaraq, əsas məqsədin 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən Dağlıq Qarabağın 
işğalı və ötən əsrin ən dəhşətli 
etnik təmizləmələrindən biri olan 
Xocalı soyqırımı haqqında dün-
ya ictimaiyyətinə geniş məlumat 

vermək olduğunu bildirib. O, əsərin 
real hadisələrə, Xocalı qətliamını 
yaşamış şahidlərin söylədikləri fakt-
lara əsaslandığını bildirərək, kitabda 
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 
törətdikləri qanlı qırğın, vəhşiliklər və 
digər cinayətlərin üzə çıxarılması və 
günahkarların cəzalandırılması üçün 
çağırış edildiyini diqqətə çatdırıb. 

Qeyd edək ki, “Ağrı” romanında 
XX əsrin faciəsi - Xocalı soyqırı-
mı ətraflı təsvir olunub. Müəlliflər 
canlı şahidlərin - Xocalıda kütləvi 
qırğından sağ çıxa bilmiş sakinlərin 
ifadələri əsasında “əzabkeş” 
erməni xalqının iç üzünü açıb, 
Azərbaycan xalqının kədərini və 
faciəsini ürəkağrısı ilə təsvir ediblər. 
Əsərdə müxtəlif dinlərə və millətlərə 
mənsub olan, fərqli mühitlərdə 
böyümüş, taleyin qisməti ilə gözəl 
Bakı şəhərində rastlaşan iki gəncin 
- Polad və Röyanın sevgi tarixçəsi 
təsvir olunur. Bildirilir ki, Röya hələ 
uşaq ikən erməni cəlladlarının 
Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc 
sakinlərinə qarşı törətdikləri aman-
sız qırğının şahidi olub. O, xalqının 
zorla cəlb edildiyi müharibənin bütün 
itki və dəhşətlərini yaşayıb. Röya 
böyüdükdən sonra soyqırımı zamanı 
sağ qalmış həmyerlilərinə itkin 
düşmüş doğmalarını və yaxınlarını 
tapmaq üçün kömək etmək qərarına 
gəlir. O, var qüvvəsi ilə Xocalı 
soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılmasına çalışır.

Sonda “Xocalı” faciəsi ilə bağlı 
film nümayiş etdirilib. 

Bakı Konqres Mərkəzinin 
foyesində soyqırımı ilə bağlı rəsm 
sərgisi də təşkil olunub.

AZƏRTAC

Prezidentin Mətbuat 
Xidmətinin məlumatı

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 
26-da Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana 
telefonla zəng edib. 

Dövlətimizin başçısı Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğana ad günü münasibətilə 
təbriklərini çatdırıb, qardaş Türkiyənin 
inkişafı naminə ona yeni-yeni uğurlar və 
möhkəm cansağlığı arzulayıb.

Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə 
və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə 
təşəkkür edib.

Eyni zamanda Prezident Rəcəb  
Tayyib Ərdoğan Xocalı soyqırımı zama-
nı ermənilərin günahsız insanların qətlə 

yetirilməsini bir daha pisləyərək, bu faciə 
ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinə və xalqı-
mıza başsağlığı verib.

Dövlətimizin başçısı başsağlığına görə 
minnətdarlığını bildirib.

Prezident İlham Əliyev və Prezident 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkələrimiz arasın-
da dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə 
və möhkəmlənəcəyinə əminliklərini ifadə 
ediblər.

Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin məlumatı
Xalqla hakimiyyətin birliyinin, xalqın öz rəhbərinə 

dəstəyinin nümayişinə çevrilən yürüş
 � Fevralın 26-da Bakı şəhərində Xocalı soyqırımının 27-

ci ildönümü ilə əlaqədar Xətai rayonundakı soyqırımı qurbanları 
abidəsinə ümumxalq yürüşü keçirilib. Əlli beş mindən çox insanın 
iştirak etdiyi, ön sırasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın olduqları yürüş 
zamanı “Xocalıya ədalət!”, “Xocalını unutmayın!”, “Rədd olsun erməni 
faşizmi!” və digər çoxsaylı şüarlar nümayiş etdirilib. 

Bu yürüş xalqla hakimiyyətin birliyini, 
vəhdətini və xalqın öz rəhbərinə verdiyi 
böyük dəstəyi bir daha göstərdi. Yürüşdə 
iştirak edən böyük insan kütləsi Xocalı soy-
qırımının heç zaman unudulmayacağını və 

bu qanlı cinayəti törədənlərin Azərbaycan 
Prezidentinin apardığı siyasət, gördüyü 
işlər nəticəsində cəzasız qalmayacaqlarına 
xalqımızın inamını nümayiş etdirdi.



Son 15 ilin reallıqları göstərir 
ki, Azərbaycanın iqtisadi 
tərəqqisindən, neft strategiyası-
nın və sahibkarlığın inkişafının 
uğurlu nəticələrindən əldə edilən 
dividendlər bilavasitə insanların 
sosial problemlərinin həllinə, 
vətəndaşların həyat səviyyəsinin 
yaxşılaşmasına yönəldilir. 
Minimum əməkhaqlarının, 
büdcə təşkilatlarında çalışan 
ayrı-ayrı vətəndaş kateqori-
yalarının məvaciblərinin, pen-
siya və müavinətlərin, tələbə 
təqaüdlərinin artırılması, sosial 

müdafiə sisteminin davamlı 
şəkildə təkmilləşdirilməsi dövlətin 
vətəndaşlarına olan diqqət və qay-
ğısının bariz təcəssümüdür. 

Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
davamlı xarakter daşıyan əmək 
tutumlu iş yerlərinin açılması, 
bank-kredit, maliyyə-investisiya 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
hüquqi bazanın bugünkü reallıqla-
ra uyğunlaşdırılması nəticəsində 
sosial cəhətdən həssas əhali 
qruplarına dövlət qayğısı ilbəil artı-
rılır, etibarlı sosial müdafiə sistemi 
formalaşdırılır. Şübhəsiz ki, bura-
da ölkədə dayanıqlı ictimai-siyasi 
sabitlik və əmin-amanlıq mühitinin 
yaradılması, dövlətimizin çoxşaxəli 
siyasətinin xalq tərəfindən 
dəstəklənməsi başlıca amillər 
olaraq mühüm rol oynayır.

Ümumiyyətlə, mütərəqqi 
sosial siyasət həyata keçirilən 
Azərbaycanda əhalinin sosial 

müdafiəsinin gücləndirilməsinə xü-
susi diqqət yetirilir. Vətəndaşlara 
qayğı, onun maddi, mənəvi 
tələbatlarının ödənilməsi üçün 
zəruri şəraitin getdikcə yaxşı-
laşdırılması diqqət mərkəzində 
saxlanılır. 

Əlbəttə, qarşıya qoyulan sosial 
vəzifələri reallaşdırmaq üçün, 
ilk növbədə, iqtisadiyyatı inkişaf 
etdirmək tələb olunur. Çünki iqtisa-
di uğurlara, yüksək maliyyə imkan-
larına nail olmadan sosial siyasəti 
lazımi səviyyədə inkişaf etdirmək 
mümkün deyil.

Burada bir məqamı da 
qeyd edək. Ölkədə sosial 
müdafiə sisteminin getdikcə 
möhkəmləndirilməsi büdcə 
daxilolmaları ilə sıx bağlıdır. 
Azərbaycanda son illər bu 
sahədə müsbət meyllər qabarıq 
nəzərə çarpır. Prezident İlham 
Əliyevin yanında keçirilən iqti-
sadi və sosial məsələlərlə bağlı 
müşavirədə də bu barədə ətraflı 
danışılıb. Dövlətimizin başçısı 
çıxışında deyib: “Aparılan ciddi 
iqtisadi islahatlar, şəffaflıqla 
bağlı görülən işlər büdcə da-
xilolmalarına da müsbət təsir 
göstərmişdir. Bildirməliyəm ki, 
təkcə ilin birinci ayında daxilol-
malar kəskin artmışdır. Vergi or-
qanları plandan əlavə 80 milyon 
manatdan çox vəsait toplamışlar. 
Gömrük orqanları isə plandan 
əlavə 20 milyon manatdan çox 
vəsait toplamışlar və ümumi 
daxilolmalar 105 milyon manat 

artmışdır, təkcə bir ay ərzində. 
Bu, nəyi göstərir? Onu göstərir 
ki, bu sahədə aparılan islahatlar, 
şəffaflıqla bağlı atılan addımlar 
öz nəticəsini verir. Bu gün isla-
hatların dərinləşməsi üçün çox 
gözəl şərait yaradılıbdır”.

Azərbaycan Prezidenti daha 
sonra qeyd edib ki, ölkədə əldə 
edilən əlavə gəlirlər, ilk növbədə, 
vətəndaşların sosial müdafiəsinə 
yönəldilir. Çünki bu, prioritet 
məsələdir, vətəndaşların sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması ən 
başlıca vəzifədir. Bu istiqamətdə 
artıq bir çox ciddi addımlar atılıb 
və bundan sonra da davam 
etdiriləcək. 

Dövlət başçısı çıxışında şəhid 
ailələrinin sosial məsələlərinin hər 
zaman diqqət mərkəzində saxla-
nıldığını, prezident seçkilərindən 
sonra imzaladığı ilk fərmanın da 
şəhidlərin vərəsələrinə veriləcək 
11 min manat ödənişlə bağlı 
 olduğunu qeyd edib. 

Yeri gəlmişkən, son 15 ildə 
ölkə rəhbəri tərəfindən respub-
likamızda müharibədən əziyyət 
çəkən vətəndaşlara daim qayğı 
göstərilib, şəhid ailələrinə xüsusi 
diqqət yetirilib. 

Şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə, Milli qəhrəmanlara 
ayrılan Prezident təqaüdünün 
də məbləği sözügedən dövrdə 
mütəmadi artırılıb, bu qəbildən 
olan insanların uşaqlarına ay-
lıq sosial müavinətin verilməsi 
təmin olunub. Bununla da şəhid 
ailələrinin sosial müdafiəsi ildən-ilə 
yaxşılaşıb, dövlətimizin başçısı-
nın bu sahədə həyata keçirdiyi 
tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən 
böyük rəğbət və məmnunluqla 
qarşılanıb. 2018-ci ildə keçirilən 
prezident seçkilərindəki 
qələbəsindən sonra Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı ilk 
fərman da yuxarıda vurğuladığı-
mız kimi, bu qəbildəndir. Şəhid 
ailələrinə birdəfəlik ödəmənin 

verilməsini nəzərdə tutan sənəd 
onların sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
ən mühüm addımlardan olmaq-
la ölkə vətəndaşlarının rifahının 
dirçəldilməsinə xidmət göstərən 
ən humanist addımlardan biri kimi 
qəbul edilir.

Dövətimizin başçısı çıxışında 
bununla bağlı deyib: “Hələ keçən 
ilin dekabr ayında hərbçilər üçün 
inşa edilmiş yeni binanın açılışı 
zamanı bildirmişdim ki, şəhid 
ailələrinin sosial məsələləri öz 
həllini tapacaq. Bildiyiniz kimi, 
prezident seçkilərindən sonra 
imzaladığım ilk fərman şəhidlərin 
vərəsələrinə veriləcək 11 min 
manat ödənişlə bağlı idi. Siyahı-
lar dəqiqləşdirilirdi və ilkin təhlil 
onu göstərmişdir ki, təqribən 
9500 şəhid ailəsinə ödəmələr 
veriləcəkdir. Ancaq sonra 
dəqiqləşmə aparıldı. Dekabr ayın-
da mən bildirdim ki, dəqiqləşmə 
nəticəsində bu rəqəm artacaq və 

artdı. Hazırda 12 min 200-dən çox 
şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən 11 
min manat ödəniş edilir və bu ilin 
sonuna qədər bu proqram tam icra 
olunacaqdır. Bununla paralel ola-
raq, şəhid ailələri ilə görüşdə onlar 
məsələ qaldırdılar ki, müavinətlər 
də artsın. Dərhal fərman imzalan-
dı və bu müavinət 242 manatdan 
300 manata artırıldı. Maddi imkan-
larımız artdıqca, əlbəttə ki, daim 
bu məsələ diqqət mərkəzində ola-
caqdır. Əfqanıstanda həlak olan-
ların ailələrinə verilən müavinət 
də bu yaxınlarda artırılmış, 220 
manatdan 300 manata qaldırılmış-
dır. Bu da ədalətli yanaşmadır. Bir 
sözlə, bütün bu məsələlərlə bağlı 
biz ardıcıl olaraq öz siyasətimizi 
aparırıq. Maddi imkanlarımız art-
dıqca, ilk növbədə, bu məsələləri 
həll edirik”.

Xatırladaq ki, indiyədək 3100 
şəhid hərbi qulluqçunun 4200-ə 
qədər vərəsəsinə birdəfəlik ödəmə 
həyata keçirilib və bu istiqamət 
üzrə 34 milyon manat vəsait 
ödənilib. Hazırda 6444 şəhidin 
vərəsələrinə ödənişlər davam edir.

Dövlət başçısının 28 yanvar 
2019-cu il tarixdə imzaladığı 
fərmanla birdəfəlik ödəmənin 
əhatə dairəsi daha da genişlənib, 
Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyü uğrunda 1997-ci il 
avqustun 2-dək şəhid olmuş daha 
2725 şəhidin (o cümlədən, 11 min 
manatdan az sığorta ödənişi almış 
2264 şəhid hərbi qulluqçunun və 
461 şəhid polisin) vərəsələrinə 
də birdəfəlik ödəmənin verilməsi 

tapşırılıb. Yeni fərmanla birdəfəlik 
ödəmənin verilməsi prosesi 
artıq 12268 şəhidin vərəsələrini 
əhatə edir və bu məqsədlər üçün 
ümumilikdə 135 milyon manat 
vəsait nəzərdə tutulur.

Əmək pensiyası almaq hüququ 
olmayan şəhid ailəsi üzvlərinə 
və müharibə əlillərinin uşaqları-
na aylıq sosial müavinət verilir. 
Şəhid ailəsi və Milli Qəhrəman 
ailəsi üzvlərinə əmək pensiyası 
təyin olunarkən əlavə də hesab-
lanır, həmçinin şəhid ailələrinin 
və müharibə əlillərinin uşaqları 
dövlət ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində ödənişli təhsil 
aldıqda təhsil haqqı dövlət büdcəsi 
hesabına ödənilir.

Yuxarıda qeyd edilənlər bir 
daha onu göstərir ki, son 15 ildə 
Prezident İlham Əliyev ulu öndər 
Heydər Əliyevin siyasi kursuna 
istinad etməklə, dahi şəxsiyyətin 
ideyalarını siyasi, sosial-iqtisadi 
sahələrdə layiqincə reallaşdırıb. 
Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik 
ənənələrini formalaşdırıb, res-
publikamızın gələcək uğurlarına 
əsaslı təminat yaradıb. Ölkəmiz 
hazırda regionda həyata keçirilən 
qlobal enerji və kommunikasi-
ya layihələrinin təminatçısına 
çevrilib, ümumi daxili məhsulun 
artım tempinə görə dünyanın 
lider dövlətləri sırasına yüksəlib, 
respublikada sosial problemlərin 
həlli - işsizliyin, yoxsulluğun ara-
dan qaldırılması, infrastrukturun 
bütün sahələrdə yeniləşdirilməsi 
istiqamətlərində önəmli addım-
lar atılıb, vətəndaşların firavan, 
azad yaşayışı, insan hüquq və 
azadlıqlarının təmini, habelə 
demokratikləşmə yolunda önəmli 
tədbirlər həyata keçirilib. 

Azərbaycan Prezidenti 
müşavirədə məcburi köçkünlərlə 
bağlı bu il çox geniş inşaat proq-
ramlarının icra ediləcəyini, bu il 
6 mindən 7 minə qədər köçkün 
ailəsinin yeni mənzillərlə, evlərlə 
təmin olunacağını, şəhid ailələri 
üçün 800 mənzil alınıb onlara 
veriləcəyini diqqətə çatdırıb. 

Hazırda Azərbaycanda 
əhalinin sosial müdafiəsinin 
günün tələblərinə uyğun təşkili, 
bu sahədəki problemlərin aradan 
qaldırılması istiqamətdə həyata 
keçirilən tədbirlər nəticəsində 
respublikada yoxsulluq həddində 
yaşayanların sayı getdikcə azalır. 

Göründüyü kimi, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
həyata keçirilən sosialyönümlü 
iqtisadi siyasətin əsas mahiyyəti 
əhalinin faydalı məşğulluğunun 
təmin edilməsindən, yeni iş 
yerlərinin açılmasından, so-
sial müdafiədə ünvanlılıq və 
səmərəlilik prinsipinə üstün-
lük verilməsindən, əlillərin, 
aztəminatlı, habelə şəhid 
ailələrinin, bu qəbildən olan digər 
şəxslərin həyat səviyyəsinin 
yüksəldilməsinə lazımi şərait yara-
dılmasından ibarətdir.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda iqtisadi siyasət sosialyönümlü 
xarakter daşıyır. Bu, bir tərəfdən insan 
amilinə yüksək həssaslıq nümunəsidirsə, 
digər tərəfdən bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 

inkişaf edən bir sıra qabaqcıl dünya dövlətlərinin 
təcrübəsindən bəhrələnməklə bağlıdır. Dövlət başçısı 
İlham Əliyevin daim önə çəkdiyi bu reallıq insanların 
sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, iqtisadi-sosial 
islahatların həyata keçirilməsinə, iqtisadi inkişaf 
prosesində hər bir vətəndaşın iştirakını təmin etməyə 
müsbət təsir göstərir. 

27 fevral 2019-cu il, çərşənbə4

Prezident İlham ƏLİYEV: 
Bizim siyasətimizin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı dayanır

Kamran RAMAZANLI, 
QHT rəhbəri: 

– Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin 2019-cu ilin 
başlanğıcından bəri imzaladığı 
fərman və sərəncamlarla yüz 
minlərlə insanın sosial müdafiəsi 
gücləndirilir. Cənab Prezidentin 
imzaladığı bu sənədləri əsl inqi-
labi addım adlandıranlar, doğru-
dan da, haqlıdırlar. Elə sonuncu 
sərəncamı götürsək, bu, təxminən 
600 min insanın güzəranının 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma-
sı deməkdir. 

Sərəncama əsasən, sosial 
müavinətin məbləğinin yaşa 
görə müavinət alanlar üçün 73 
manatdan 130 manata, I qrup 
əlilliyə görə (ümumi səbəbdən 
əlillər üçün 82 manatdan, müharibə 
əlilləri üçün 101 manatdan, “Çernobıl 
AES-də hərbi xidmətlə əlaqədar” və 
“hərbi xidmət vəzifəsini yerinə yetirməklə 
əlaqədar” əlilliyi olanlar üçün 94 manat-
dan) 150 manata, II qrup əlilliyə görə 
(ümumi səbəbdən əlillər üçün 61 manat-
dan, müharibə əlilləri, “Çernobıl AES-də 
hərbi xidmətlə əlaqədar” və “hərbi xidmət 
vəzifəsini yerinə yetirməklə əlaqədar” 
əlilliyi olanlar üçün 81 manatdan) 130 
manata, III qrup əlilliyə görə isə (ümumi 
səbəblərdən əlillər üçün 52 manatdan, 
müharibə əlilləri üçün 73 manatdan 
və “Çernobıl AES-də hərbi xidmətlə 
əlaqədar” və “hərbi xidmət vəzifəsini 
yerinə yetirməklə əlaqədar” əlilliyi olanlar 
üçün 61 manatdan) 110 manata, sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar 

üçün 82 manatdan 150 manata, ailə baş-
çısını itirməyə görə isə ailə üzvlərinin hər 
biri üçün 68 manatdan 80 manata çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur. 

Üstəlik, bu, son deyil, dövlət başçı-
mız gələcəkdə bu istiqamətdə addımların 
davam etdiriləcəyini bildirib. 

Üzeyir ŞƏFİYEV, sosiologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru, BDU-nun “Sosial iş” 
kafedrasının müdiri: 

– Dövlət başçımızın son təşəbbüslərini 
çox yüksək qiymətləndirirəm. So-
nuncu sərəncamla sosial müavinət və 
təqaüdlərdə indiyədək görünməmiş 
artımlar edildi. Bildiyimə görə, hətta iki 
yeni Prezident təqaüdü təsis edildi: birinci 
qrup əlilliyi olan şəxslərə və sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara 
qulluq edənlərə 50 manat məbləğində 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

təqaüdü, eləcə də müharibə 
veteranlarına kommunal, 
nəqliyyat və digər xidmətlərə 
görə sosial müavinət, habelə 
döyüşən ordunun tərkibində 
xidmət etmiş müharibə işti-
rakçılarının əmək pensiyasının 
sığorta hissəsinə əlavə 80 manat 
məbləğində Prezident təqaüdü 
təyin olunub. Bunlar, həqiqətən 
də, əhalinin həssas qruplarına 
yüksək səviyyədə qayğının daha 
bir təzahürüdür. 

Əbülfət QASIMOV, 
 Qarabağ müharibəsi veteranı: 

– Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə sosial müavinətin 
məbləğinin valideynlərini itir-
miş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların qəyyumları 
(himayəçiləri) üçün 61 manatdan 100 
manata, müddətli həqiqi hərbi xidmət 
qulluqçularının uşaqları üçün 68 manat-
dan 100 manata, beşdən çox uşağı olan 
qadınların hər uşağı üçün 33 manatdan 
55 manata, uşağın anadan olmasına görə 
109 manatdan 200 manata, dəfn üçün 
ödənilən sosial müavinətin məbləğinin 
isə 146 manatdan 300 manata çatdırıl-
ması, əminəm ki, həmin kateroriyaya aid 
vətəndaşlarımızın həyat şəraitini xeyli 
yaxşılaşdıracaq. Bu artımlar üçün ildə 400 
milyon manat vəsait ayrılacaqdır. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Prezidentinin az 
müddət ərzində minimum əmək 
haqlarının qaldırılması, təhsil alan-
ların təqaüdlərinin artırılması, sosial 
müavinətlərin məbləğinin çoxaldıl-
ması ilə bağlı imzaladığı sənədlər 
vətəndaşların rifahının yüksəlməsinə 
istiqamətlənib. Məcburi köçkünlər və 
onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 
vahid aylıq müavinətin artırılması 
haqqında son sərəncam isə deyərdim 
ki, inqilabi addımdır. Elə ailələr var ki, 
onun tələbəsi də var, evində əlil uşağı 
da var, işləyib az əməkhaqqı alanı 
da. Belə olan halda bu sərəncamların 
hər üçü onun ailəsinə şamil ediləcək. 
Ailənin büdcəsi hissolunan dərəcədə 
böyüyəcək. Sözü məcburi köçkünlərə 
verək. 

Əli Rza Xələfli, şair-publisist, 
Cəbrayıldan məcburi köçkün:

– Biz qələm əhliyik, dərd-sərimizi 
ağ vərəqlərə boşaldırıq. Rayonu-
muzun mənfur ermənilər tərəfindən 
işğalından sonra, çox şeylərə şahid 
olduq. Söz verib qaçanları da gördük, 
söz vermədən iş görənləri də. O illər 
arxada qaldı. Bu gün çox şadıq ki, 
respublikamızın sükanı ulu öndərin 
layiqli davamçısı İlham Əliyev kimi 
ölkəni regionda lider dövlətə çevirən bir 
Prezidentin əlindədir. Və elə bir Prezi-
dent ki, bütün həyatını xalqının firavan 
yaşaması yolunda uğurlu işlərə həsr 
edib. Dövlət başçısının ölkədə apardığı 
məqsədyönlü islahatlar, qəbul etdiyi 
proqramlar, həyata keçirilən layihələr 
bir məqsədə xidmət edir: Azərbaycan 
xalqı daha yaxşı yaşasın!

Abuzər Məmmədov, şuşalı 
məcburi köçkün:

– Allah baisin evini yıxsın. Bu 
ermənilər bizə düşmən kəsilməsəydi, 
bizim buralarda nə işimiz vardı? Gözəl 
ev-eşiyimiz vardı, dolanışığımız yaxşı 
idi. Dövlətdən də heç vaxt narazı 
deyildik. Məcburən doğma ocağımız-
dan didərgin düşdüyümüz ilk illərdə 
heç yerdə rahatlıq tapa bilmirdik. İlk 
illər əziyyətimiz çox oldu. Amma indi, 
şükür Allaha, hər şeyimiz var, evimiz 
də, şəraitimiz də. Sağ olsun dövlət 
başçısını da, onun xanımı, Birinci 
vitse-prezident Mehriban Əliyevanı da. 
Lazım olan qədər qayğı göstərirlər. 
Allah onları bu ölkənin başı üstündən 
əskik etməsin.

Taleh Nağıyev, Ağdam 
 rayonundan köçkün:

– Dövlət başçısının yeni sərəncamı 
bizim ailə büdcəmizə böyük köməkdir. 
Prezidentin bir-birinin ardınca insanların 
maddi rifahının yaxşılaşmasına yönəlmiş 
sərəncamları əhali tərəfindən razılıqla 
qarşılanır. Dövlət məcburi köçkünlər 
üçün pulsuz evlər verib, balalarımızı 
ödənişli təhsildən azad edib. Ərzaq 
yardımı edir. Daha nə etməlidir ki? Biz 
cənab Prezidentin qaçqın və məcburi 
köçkünlərin problemlərinin həlli yolunda 
gördüyü bütün işləri alqışlayırıq.

Hazırladı: 
Zərifə BƏŞİRQIZI, 

“Xalq qəzeti”

Sosial müdafiəyə ehtiyacı olanlara 
yüksək qayğının daha bir təzahürü 

Məcburi köçkünlər dövlət 
başçısına minnətdarlıq edirlər

 � Bu günlərdə Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı 
daha bir addım atdı. Dövlət başçısının 
25 fevral 2019-cu il tarixdə imzaladığı 
“Əhalinin sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində əlavə 
tədbirlər haqqında” sərəncamı yüz 
minlərlə vətəndaşa dövlət qayğısının 
əhəmiyyətli şəkildə artırılması 
deməkdir. Sərəncam ölkə ictimaiyyəti, 
eləcə də fikrini öyrəndiyimiz 
vətəndaşlar tərəfindən böyük razılıq 
hissi ilə qarşılanıb. 

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Məcburi köçkünlər və onlara 
bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılma-
sı haqqında” sərəncamla bu kateqoriyadan olan şəxslər üçün 
vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz 
artırılıb. Sərəncam 500 min nəfərə yaxın məcburi köçkünə şamil 
ediləcək. Qeyd edək ki, dövlət başçısı bu sərəncamla hər bir 
Azərbaycan vətəndaşının Prezidenti olduğunu bir daha təsdiq 
etdi. Sosial siyasətində həmişə qaçqın və məcburi köçkünlərin 
problemlərinə xüsusi diqqət ayıran dövlət başçısı onların mənzil-
məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, işlə təmin olunması, 
özünüməşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi, övladlarının təhsil 
almaları üçün müxtəlif proqramların həyata keçirilməsinə həmişə 
kömək edir. 



527 fevral 2019-cu il, çərşənbə

Azərbaycanın sosial dövlət 
olduğunu ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
sosial siyasət strategiyasına 
diqqət yetirməklə görmək müm-
kündür. Bu strategiyanın ana 
xəttini Azərbaycan vətəndaşının 
və ilk növbədə, sosial müdafiəyə 
ehtiyacı daha çox olan insanların 
layiqli yaşayış səviyyəsini təmin 
etmək təşkil edir.

Prezidentin bu addımları-
nın nəyə isə hesablandığını 
düşünən diletantlar bilməlidirlər 
ki, bu tədbirlər dövlət başçısı-
nın müəyyənləşdirdiyi ümumi 
inkişaf konsepsiyasının tərkib 
hissəsi olan məsələlərin ardıcıl 
bir şəkildə reallaşdırılmasından 
başqa heç nə deyil. 

Xatırladım ki, həmin kon-
sepsiya çərçivəsində nəzərdə 
tutulan məsələləri həll etmək və 
konsepsiyanın tərkib hissəsi, 
ana xətti olan sosial strategiyanı 
reallaşdırmaq üçün dövlət bu il 
üçün qəbul etdiyi büdcəsində 
bütün xərcləri nəzərə almışdı. 

Yeri gəlmişkən, 2019-cu 
ilin dövlət büdcəsinin xərc 
hissəsi 25 milyard 190 mil-
yon manat nəzərdə tutulub. 
Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi 
dövründə milli valyuta ilə ən bö-
yük xərci olan büdcə deməkdir. 
Bu büdcənin xərcləri 2017-ci ilin 
büdcə xərcləri ilə müqaisədə 8 
milyard 290 milyon manat və ya 
49,1 faiz çoxdur. 

İqtisadiyyatda sürətli inkişaf 
ili kimi bəyan edilən 2019-cu 
ilin büdcəsinin xərclərinin bu 
şəkildə artması nə ilə bağlıdır? 
Büdcənin tərtibi proseslərini 
bilməyənlər üçün deyək ki, 
növbəti ilin büdcəsinin tərtibinə 
cari ilin fevral ayından etibarən 
başlanılır və yeni il başlayana 
qədər Milli Məclis tərəfindən 
qəbul edilir. 2019-cu ilin 
büdcəsi də bu qayda ilə ha-
zırlanaraq qəbul edilib. Bu, o 
büdcədir ki, ölkə Prezidentinin 

yaxın günlərdə əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində qəbul etdiyi 
qərarlarla bağlı xərclər orada 
öz əksini tapıb. Yəni Preziden-
tin cari ildə sosial məsələlərin 
həlli istiqamətində imzaladığı 
və bundan sonra imzalayacağı 
sərəncamların maddi təminatı 
onun təsdiq etdiyi büdcədə 
öncədən nəzərdə tutulub. Ona 
görə də Prezidentin bu addım-
larını yanlış izah edənlər anla-
sınlar ki, burada təsadüfi heç nə 
yoxdur. Atılan bütün addımlar 
öncədən planlaşdırılıb və bu ad-
dımların maddi təminatı dövlətin 
büdcəsində öz əksini tapıb.

Bu ilin sosal məsələlərin həlli 
ilə bağlı daha zəngin bir il olaca-
ğını Prezident İlham Əliyev hələ 
xeyli əvvəl bir neçə dəfə bəyan 
etmişdi. Yeni il də dövlət başçı-
sının verdiyi bəyanatlara uyğun 
bir şəkildə başladı. Bir-birinin 
ardınca qəbul edilən qərarlar in-
sanlarda dövlətinə, Prezidentinə 
inamı bir daha artırdı. 

Fevralın 25-də keçirilən 
müşavirədə Prezident  İlham 
Əliyev cari ilin ötən döv-
rü ərzində ölkədə sosial 
məsələlərin həlli istiqamətində 
görülən işlərə belə qiymət verdi: 
“Bu il biz minimum əməkhaqqını 
əhəmiyyətli dərəcədə artırdıq - 
38 faiz. Bu, böyük artımdır, 130 
manatdan 180 manata qalxıb-
dır. Bu, 600 min insanı əhatə 
edir. Ancaq o da həqiqətdir 
ki, bu rəqəm bizi heç də razı 
sala bilməz. Ona görə müvafiq 
göstərişlər verildi ki, minimum 
əməkhaqqının gələcək artımı ilə 
bağlı təkliflər hazırlansın. İndi 
bunun maliyyə yükünü, əlbəttə 
ki, biz qiymətləndirməliyik. 
Əlbəttə ki, gələcəkdə minimum 
əməkhaqları və pensiyalar ardı-
cıl olaraq artırılacaq.

Minimum pensiyalarla bağlı 
çox ciddi qərar qəbul edildi. 
Minimum pensiyaların məbləği 

də təxminən 38 faiz, bir qədər 
çox artmışdır - 116 manatdan 
160 manata qədər. Bu gün mi-
nimum pensiyanın səviyyəsinə 
görə Azərbaycan MDB 
məkanında ikinci yerdədir. 
Ancaq onu da bilməliyik ki, 
bu, son hədd deyil. Əlbəttə ki, 
əməkhaqlarının, pensiyaların 
artırılması gündəlikdə duran 
əsas məsələlərdən biridir. Mini-
mum pensiyanın artırılması 223 
min insanın pensiya təminatını 
yaxşılaşdıracaqdır”.

Prezident ölkədə minimum 
əmək haqlarının və minimum 
təqaüdlərin bu qədər kəskin 
artımı ilə razı olmadığını bildirir 
və bununla bağlı yeni təkliflərin 
işlənilməsi üçün tapşırıqlar 
verdiyini bəyan edir. Bu zaman 
dövlət başçısının güvəndiyi əsas 
məqam ölkə iqtisadiyyatında 
cari ilin ötən dövrü ərzində əldə 
olunan uğurlu nəticələrdir. Bu 
nəticələr isə aparılan uğurlu is-
lahatların bəhrəsidir. Yanvar ayı 
ərzində büdcə gəlirlərinin 105 
milyon manat artması məhz re-
allaşdırılan islahatlar sayəsində 
mümkün oldu. 

İnsanların bütün problemləri 
Prezidentin daim diqqət 
mərkəzindədir. Çünki ölkə 
rəhbəri hər zaman xalqın 
arasındadır. Onun bu günlərdə 
imzaladığı yeni bir fərman isə 
yüz minlərlə vətəndaş üçün ciddi 
narahatlıq doğuran bir prob-
lemin həllnini gerçəkləşdirdi. 
Bu, vaxtılə tikilib vətəndaşlara 
satılan, lakin istismara qəbul 
edilməyən mənzillərlə bağlı 
çətinliyin aradan qaldırılması 
istiqamətində atılan addım idi.

Müşavirədə Prezident bu 
məsələyə belə münasibət 
bildirdi: “Uzun illər ərzində 
vətəndaşları narahat edən 
problemlərdən biri də vaxtilə 
tikilmiş və hansısa səbəblərə 
görə rəsmi olaraq qəbul 
edilməmiş çoxmənzilli bina-
ların sənədləşməsi məsələsi 

idi. Biz bu məsələyə də son 
qoyduq. İmzaladığım fərman 
əsasında artıq bu məsələ həll 
olunmuş hesab edilməlidir. Yaxın 
gələcəkdə müvafiq dövlət orqan-
ları bütün sənədləşmə işlərini 
apararaq məsələnin həllini təmin 
edəcəklər. Dörd yüz çoxmənzilli 
binada təxminən 60 minə yaxın 
ailə yaşayır. O vətəndaşların 
ailə tərkibləri təqribən toplam 
 300-400 min arasıdır. Yəni, bu 
da çox ciddi addım idi. Biz bunu 
da həll etdik”. 

Bu, bir daha onu göstərir 
ki, güclü dövləti, qətiyyətli 
Prezidenti olan bir vətəndaşın 
hər hansı bir problemi uzun 
müddət davam edə bilməz. 
Bax, bu çətinliklərdən biri də 
Prezidentin keçirdiyi müşavirədə 
ölkə vətəndaşlarının problemli 
kreditlərlə bağlı səsləndirdiyi 
fikirlər oldu: “Vətəndaşları 
narahat edən məsələlərdən biri 
də problemli kreditlərlə bağlıdır. 
Bu məsələ artıq neçə vaxtdır 
ki, müzakirə olunur. Hökumət 
üzvlərinə müvafiq göstərişlər 
verilmişdir. Keçən ildən başla-
yaraq çox fəal iş aparılır, təkliflər 
paketi hazırlanır. Bilirəm ki, 
Milli Məclisdə də bu məsələ 
müzakirə olunur. Müxtəlif 
təkliflər səsləndirilir. Əlbəttə, 
biz istəyirdik ki, bu məsələ ciddi 
ictimai diskussiyalara da səbəb 
olsun və buna nail olduq. Ancaq 
deyə bilərəm ki, bu məsələ 
ilə son mərhələdə işçi qrupu 
çox ciddi məşğuldur. İki aydan 
çoxdur ki, təkliflər üzərində iş 
aparılır. Bu, o qədər də sadə 
məsələ deyil. Biz bu məsələni 
həll etməklə əsas vəzifəni 
vətəndaşların rifah halının yax-
şılaşmasında, onların maliyyə 
yükünün azaldılmasında görü-
rük. Bu, ilk növbədə, ciddi sosial 
təşəbbüs kimi qəbul edilməlidir.

Deyə bilərəm ki, bir neçə 
ay ərzində aparılan çox cid-
di müzakirələr artıq nəticəyə 
gəlməyə şərait yaradır. Ümid 

edirəm ki, biz bu təhlilin son 
mərhələsindəyik. Ümid edirəm ki, 
yaxın gələcəkdə bu məsələ də 
öz həllini tapacaq və Azərbaycan 
bu məsələnin həlli ilə bağlı da öz 
liderliyini göstərəcək və çox ciddi 
nümunə göstərəcək. Çünki biz 
bilirik ki, buna oxşar addımların 
atılması ilə bağlı bəzi ölkələrdə 
müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir, 
ancaq onlar icra edilməmişdir. 
Yəni, burada xoş niyyətin olması 
əsas şərt deyil. Burada, əlbəttə 
ki, düzgün təhlilin aparılması 

və vətəndaşlar üçün ən məqbul 
variantın seçilməsidir. Əlbəttə 
ki, bizim buna maliyyə imkan-
larımızın çatması məsələsi də 
ön plandadır. Bu gün, sadəcə 
olaraq, anons vermək istəyirəm 
ki, bu məsələ artıq yekunlaşmaq 
üzrədir”.

Bəli, insanların səbirsizliklə 
gözlədikləri həmin problemin 
həlli uzaqda deyil. Dövlətin 
cəmiyyətdə mövcud olan bütün 
problemləri çözməyə təşəbbüs 
göstərməsi məhz onun sosial 
mahiyyətindən irəli gələ bilər. 
Bu sosial mahiyyəti ortaya 
qoyan son Prezident sərəncamı 
isə əhalinin sosial durumunun 
yaxşılaşdırılması istiqamətində 
atılan inqilabi bir addımdır. 
Söhbət dövlət başçısının fevral 
ayının 25-də əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haq-
qında imzaladığı sərəncamdan 
gedir. Ümumilikdə 576,8 min 
nəfəri əhatə edən həmin 
sərəncamda I qrup əlillərə və ya 
sağlamlıq imkanları məhdud 18 
yaşınadək şəxslərə qulluq üçün 
Prezidentinin təqaüdünün təsis 
edilməsi də yer alıb. Sənədə 
uyğun olaraq, sosial müavinətin 
məbləğinin yaşa görə müavinət 
alanlar üçün 73 manatdan 130 
manata, I qrup əlilliyə görə 
(ümumi səbəbdən əlillər üçün 82 
manatdan, müharibə əlilləri üçün 
101 manatdan, “Çernobıl AES-
də hərbi xidmətlər əlaqədar” və 

“hərbi xidmət vəzifəsini yerinə 
yetirməklə əlaqədar” əlilliyi olan-
lar üçün 94 manatdan) 150 ma-
nata, II qrup əlilliyə görə (ümumi 
səbəbdən əlillər üçün 61 ma-
natdan, müharibə əlilləri, “Çer-
nobıl AES-də hərbi xidmətlər 
əlaqədar” və “hərbi xidmət 
vəzifəsini yerinə yetirməklə 
əlaqədar” əlilliyi olanlar üçün 
81 manatdan) 130 manata, III 
qrup əlilliyə görə isə (ümumi 
səbəblərdən əlillər üçün 52 
manatdan, müharibə əlilləri üçün 

73 manatdan və “Çernobıl AES-
də hərbi xidmətlər əlaqədar” və 
“hərbi xidmət vəzifəsini yerinə 
yetirməklə əlaqədar” əlilliyi 
olanlar üçün 61 manatdan) 110 
manata, sağlamlıq imkanları 
məhdud 18 yaşınadək uşaqlar 
üçün 82 manatdan 150 manata, 
ailə başçısını itirməyə görə isə 
ailə üzvlərinin hər biri üçün 68 
manatdan 80 manata çatdırılma-
sı nəzərdə tutulur.

Bundan başqa sərəncamla, 
həmçinin sosial müavinətin 
məbləğinin valideynlərini itir-
miş və valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş uşaqların 
qəyyumları (himayəçiləri) üçün 
61 manatdan 100 manata, 
müddətli həqiqi hərbi xidmət 
qulluqçularının uşaqları üçün 68 
manatdan 100 manata, beşdən 
çox uşağı olan qadınların hər 
uşağı üçün 33 manatdan 55 ma-
nata, uşağın anadan olmasına 
görə 109 manatdan 200 mana-
ta, dəfn üçün ödənilən sosial 
müavinətin məbləğinin isə 146 
manatdan 300 manata çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur.

Dövlət başçısının im-
zaladığı sənəddə, eyni za-
manda, Azərbaycan Prezi-
dentinin təqaüdü ilə təmin 
edilənlərin əhatə dairəsi də 
genişləndiriləcəkdir. Belə ki, 
sərəncamda I qrup əlillərə və 
ya sağlamlıq imkanları məhdud 
18 yaşınadək şəxslərə qulluq 
üçün əmək pensiyasının sı-

ğorta hissəsinə əlavə əvəzinə 
I qrup əlilliyi olan şəxslərə 
qulluq edənlərə və sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşınadək 
uşaqlara qulluq edənlərə 50 
manat məbləğində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün təsis edilməsi 
nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə, 
habelə müharibə veteranla-
rına kommunal, nəqliyyat və 
digər xidmətlərə görə sosial 
müavinət, habelə döyüşən 
ordunun tərkibində xidmət 
etmiş müharibə iştirakçıları-
nın əmək pensiyasının sığorta 
hissəsinə əlavə əvəzinə 80 
manat məbləğində Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün təsis edilməsi də 
nəzərdə tutulub.

Sərəncamla müharibə 
əlillərinə də Prezidentin 
təqaüdünün məbləğinin I qrup 
əlilliyə görə 182 manatdan 250 
manata, II qrup əlilliyə görə 
158 manatdan 230 manata, III 
qrup əlilliyə görə 121 manatdan 
210 manata çatdırılması təmin 
ediləcək. Həmçinin sənəd əlillik 
ümumi xəstəlik, hərbi xidmət 
dövründə xəstələnmə, əmək 
zədəsi və peşə xəstəliyi, hərbi 
əməliyyatlar keçirilən zonada 
olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-
də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar 
səbəblərdən baş verdikdə I qrup 
əlilliyə görə sosial müavinət 
alanlara Prezidentin təqaüdünün 
əmək pensiyası almaq hüququ 
olan I qrup əlillərə (gözdən əlillər 
istisna olmaqla) də şamil olunma-
sını və bu təqaüdün məbləğinin 
73 manatdan 100 manata çatdı-
rılmasını nəzərdə tutulur.

Bundan başqa, 1941–1945-
ci illər Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçılarına, İkinci Dünya 
müharibəsi dövründə Leninqrad 
şəhərinin mühasirəsi zamanı 
şəhərin müəssisələrində, idarə 
və təşkilatlarında işləmiş və “Le-
ninqradın müdafiəsinə görə” me-
dalı, “Leninqrad mühasirəsində 
yaşayan” döş nişanı ilə təltif edil-
miş şəxslərə (müharibə əlilləri 
istisna olmaqla) Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
təqaüdünün məbləği hazırda 
121 manatdır ki, Sərəncamda bu 
məbləğin də 150 manata çatdı-
rılması nəzərdə tutulur. 

Prezidentin imzaladığı 
sərəncamda nəzərdə tutulmuş 
müavinət və təqaüdlər cari ilin 
aprelin 1-dən artırılacaqdır. Bu 
artımlar üçün bu ilin 9 ayı üçün 
əlavə olaraq 300 milyon manat, 
illik isə əlavə olaraq 400 milyon 
manat vəsait ayrılacaq.

Budur, Azərbaycan dövlətinin 
sosial mahiyyəti. Biz bu sahədə 
də heç kimdən geri qalmaq 
istəmirik. Yaxın bir zamanda bu 
göstəricilərimiz də nümunəvi 
səviyyəyə yüksələcəkdir.

Fikrət YUSİFOV,  
iqtisad elmləri doktoru, 

professor

 � Əslində, Azərbaycan vətəndaşı 15 ildir ki, bu istiqamətdə 
atılan addımların şahididir. Ancaq son illər bu tendensiya daha da 
sürətlənib. Bu il fevralın üçüncü ongünlüyündə imzalanan dövlət 
sənədləri isə iqtisadçı ekspertlər tərəfindən inqilabi addım kimi 
qiymətləndirilir. Bu məsələlərlə bağlı ürək sözlərini öyrənmək 
istədiyimiz paytaxt sakinləri qeyd etdilər ki, Prezident İlham Əliyevin 
yeni sərəncamı həssas qruplara yüksək səviyyədə göstərilən 
qayğının daha bir təzahürüdür.

Ağaverdi PAŞAYEV, Xalq artisti, 
professor: 

– Fevralın 25-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin yanında iqtisadi və sosial 
məsələlərlə bağlı müşavirə keçirilməsi 
və həmin tədbirdən dərhal sonra 
dövlət başçımızın əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında 
sərəncam imzalaması ölkə 
vətəndaşlarının hamısı kimi, məni də 
məmnun etdi.

Bu sərəncamla 600 min insana 
göstərilən dövlət qayğısı əhəmiyyətli 
şəkildə artırılır. Hətta iqtisadçılar 
bu sərəncamı sosial müavinət və 
təqaüdlərdə indiyədək görünməmiş 

artımlar kimi qiymətləndirdilər. 
Mən  “Prezident İlham Əliyevin 
yeni sərəncamı həssas qruplara 
yüksək səviyyədə qayğının daha 
bir təzahürüdür”, – deyənlərlə 
tamamilə razıyam və buna görə 
dövlət başçımıza minnətdarlıq edən 
milyonların arasında olduğumdan 
məmnunam.

Əlisahib HÜSEYNOV, Demokratik 
Azərbaycan Dünyası Partiyasının 
sədri: 

– Cənab Prezidentin son 
sərəncamları sübut edir ki, ölkədə 
cəmiyyət həyatının bütün sahələri 
dövlətin diqqət mərkəzindədir 
və qayğıdan kənarda qalacaq 
kimsə yoxdur. Prezidentin bu 

sərəncamlarının misilsiz əhəmiyyəti 
barədə danışarkən xüsusilə qeyd 
edilməli bir məqamı da yada salmaq 
istəyirəm. Belə ki, ölkədə çoxlu sayda 
problemli kreditlərin olduğu hamıya 
məlumdur. 

Təbii ki, bu məsələni dövlət 
başçımız da incəliklərinə qədər 
bilir. Ona görə də cənab Prezident 
fevralın 25-də keçirilən müşavirədə 
dedi: “Vətəndaşları narahat edən 
məsələlərdən biri də problemli 
kreditlərlə bağlıdır. Bu məsələ 
artıq neçə vaxtdır ki, müzakirə 
olunur. Hökumət üzvlərinə müvafiq 
göstərişlər verilmişdir... İki aydan 
çoxdur ki, təkliflər üzərində iş aparılır. 
Bu, o qədər də sadə məsələ deyil. 
Biz bu məsələni həll etməklə əsas 
vəzifəni vətəndaşların rifah halının 
yaxşılaşmasında, onların maliyyə 
yükünün azaldılmasında görürük. Bu, 
ilk növbədə, ciddi sosial təşəbbüs kimi 
qəbul edilməlidir... Bu gün, sadəcə 
olaraq, anons vermək istəyirəm ki, bu 
məsələ artıq yekunlaşmaq üzrədir”.

Rufiz QONAQOV, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında 
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 
üzvü:

– İqtisadi və sosial məsələlərlə 
bağlı müşavirədə cənab Prezidentin 
söylədiyi nitq sübut etdi ki, 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi 
islahatlar, şəffaflaşdırma siyasəti 
büdcə gəlirlərinin artmasına, maliyyə 
imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəlməsinə şərait yaradıb. Dövlət 
başçısı ilk növbədə bu vəsaitlərin 
məhz sosial sferaya yönəldilməsini 
təmin edir. 

2019-cu ilin əvvəlindən etibarən 
sosial sahədə atılan addımlar həyata 
keçirilən böyük sosial paketin tərkib 
hissəsidir. Bu addımlar cənab 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
hələ ötən il müxtəlif tədbirlərdə 
anons edilmişdi və hazırda onun 
reallaşdırılması prosesi gedir. Bu gün 
Azərbaycan dövlətinin sosial sahədə 

atdığı addımlar öz miqyasına, təsir 
dairəsinə, əhəmiyyətinə görə heç 
bir ölkədə müşahidə olunmayan 
səviyyədədir. Çəkinmədən deyə 
bilərik ki, görülən işlərin arxasında 
Azərbaycan vətəndaşının həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsi, onun 
rifahının yaxşılaşdırılması dayanır. 

Baba BABAYEV, filologiya 
elmləri doktoru

– Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev iqtisadi və sosial məsələlərlə 
bağlı keçirilən müşavirədəki çıxışında 
ölkə əhalisinin məmnunluqla 

qarşıladığı fikirlər səsləndirib. Son 
illər aparılan hərtərəfli islahatların 
səmərəsini yada salan dövlət başçısı 
deyib ki, 2018-ci il dərin iqtisadi 
islahatlar ili olmuşdur. Son 2-3 il 
ərzində bu, ən yüksək göstəricidir 
və onu sübut edir ki, 2019-cu ildə 
Azərbaycanda iqtisadi artım daha 
sürətli olacaq.

2019-cu ilin sonrakı aylarında 
da çox ciddi islahatlar aparılacağını 
söyləyən dövlət başçımız deyib ki, 
bizim əsas məqsədimiz ölkəmizin hər 
bir sahəsində inkişafa, tərəqqiyə nail 
olmaq, vətəndaşların daha da yaxşı 
yaşamasını təmin etməkdir. Gələcəkdə 
minimum əməkhaqları və pensiyalar 
da ardıcıl olaraq artırılacaqdır.

Xatırladaq ki, bu il minimum 
əməkhaqqı əhəmiyyətli dərəcədə –  
38 faiz artırılaraq, 130 manatdan 180 
manata çatdırılıb. Bu, 600 min insanı 
əhatə edir. Ancaq Prezident tapşırıq 
verib ki, minimum əməkhaqqının 
gələcək artımı ilə bağlı təkliflər 
hazırlansın. Bundan başqa, minimum 
pensiyaların məbləği də təxminən 38 
faiz artırılaraq 160 manata çatdırılıb. 
Dövlət başçımız deyib ki, bu gün 
minimum pensiyanın səviyyəsinə görə 
Azərbaycan MDB məkanında ikinci 
yerdədir. 

Bundan başqa sosial müavinətlərin 
artırılması və problemli kreditlərin 
həllinin tapılması yolları da müzakirə 
olunur və dövlət başçımızın fikrincə, 
həmin məsələlər də öz müsbət həllini 
tapacaq. 

Hazırladı:  
İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyevin yanında keçirilən iqtisadi 
və sosial məsələlərlə bağlı müşavirədə cari ilin 
ötən dövrü ərzində Azərbaycan hökumətinin 
reallaşdırdığı sosial inkişaf strategiyası təhlil 

olunub və bu sahədə qarşıda duran vəzifələr müəyyən 
edilib. Sosial dövlətin mahiyyəti sosial ədalət prinsipi 
əsasında maddi ehtiyatların yenidən bölgüsü yolu ilə 
hər bir vətəndaşa layiqli yaşayış səviyyəsini təmin 
etmək, cəmiyyətdə sosial fərqliliyi aradan qaldırmaq və 
ehtiyacı olanlara yardım göstərməkdən ibarətdir. Bu qısa 
açıqlamada sosial dövlətin mahiyyəti, onun fəlsəfəsi tam 
olaraq öz əksini tapıb. 

Sosial dövlətin mahiyyəti hər bir vətəndaşa 
layiqli yaşayış səviyyəsini təmin etməkdir

Həssas qrupların müavinət və 
təqaüdlərində önəmli artım
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İyirmi yeddi il əvvəl törədilən Xo-
calı faciəsinin ermənilərin son 200 
ildə azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
soyqırımlarından biri olduğunu vurğula-
yan Əli Həsənov ermənilərin Qafqazda 
möhkəmlənmək üçün həyata keçirdikləri 
etnik təmizləmə siyasətinin bunun 
ən mühüm səbəbi olduğunu bildirib. 
Ermənilərin bu siyasəti havadarlarının 
dəstəyi ilə həyata keçirdiklərini qeyd 
edən Prezidentin köməkçisi deyib: “Tarixi 
faktlar göstərir ki, azərbaycanlılar erməni 
millətçilərinin davamlı olaraq etnik 
təmizləmə, soyqırımı və təcavüzkarlıq 
siyasətinə məruz qalıb, öz tarixi tor-
paqlarından didərgin salınıb, qaçqın 
və məcburi köçkünə çevriliblər. “Bö-
yük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan 
ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq 
üçün xarici himayədarların köməyi ilə 
müxtəlif vaxtlarda soyqırımları törədiblər. 
Təkcə XX əsrdə azərbaycanlılar dörd 
dəfə – 1905-1906-cı, 1918-1920-ci, 
1948-1953-cü və 1988-1993-cü illərdə 
soyqırımı və etnik təmizləmələrə məruz 
qalıblar. 1915-1918-ci illərdə ermənilər 
Bakıda, Qubada və Azərbaycanın 
digər bölgələrində Xocalı qətliamından 
daha qanlı və insan tələfatı baxımın-
dan daha böyük soyqırımları törədiblər. 
Ermənilər həmin dövrdə təkcə Bakıda 
təxminən 20 min nəfəri qətlə yetiriblər. 
Daha sonra 1948-1953-cü illərdə Sovet 
İttifaqı tərəfindən 150 min azərbaycanlı 
Ermənistandan deportasiya edilib. 

Bununla da Ermənistanda heç bir türkün 
və müsəlmanın qalmaması ilə bağlı 
məqsədlərinə çatmaq yolunda böyük 
addım atılıb”.

Ermənilərin 1988-ci ildən Sovet 
İttifaqının dağılmasına qədər olan 
dövrdə azərbaycanlılara qarşı açıq 
şəkildə torpaq iddiası qaldırdıqlarını 
bildirən Əli Həsənov bu işğalçılıq siyasəti 
nəticəsində 1988-1994-cü illərdə Dağlıq 
Qarabağ bölgəsinə və ətraf rayonlara 
fasiləsiz hücumların olduğunu vurğula-
yıb. İşğal nəticəsində bir milyondan çox 
azərbaycanlının məcburi köçkünə çev-
rildiyini, yaşayış məntəqələrinin yerlə-
yeksan edildiyini, kütləvi qətliamların 
törədildiyini deyən Prezidentin köməkçisi 
Xocalı soyqırımının bunların arasında ən 
qanlı faciə olduğunu deyib. 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin 
bütün dünyaya çatdırılmasında Anadolu 
Agentliyinin də rolunu xüsusi vurğulayan 
Əli Həsənov deyib: “Qətliamdan sonra 
bütün dünya mediası yaşanan dəhşəti 
öz səhifələrində təqdim etdi. Azərbaycan 
həmin dövrdə informasiya blokadasın-
da idi. Bu blokada Anadolu Agentliyinin 
dəstəyi ilə yarıldı və soyqırımı həqiqətləri 
dünyaya çatdırıldı. 1993-cü ildə ulu 
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı-
nın dəstəyi ilə Prezident seçilməsindən 
sonra ölkəmiz sürətlə inkişaf etməyə 
başladı. Bütün sahələrdə olduğu kimi, 
media sahəsində də əsaslı dəyişikliklər 
baş verdi. İndi Azərbaycan mediası 

dünyanın ən güclü media qurumları ilə 
rəqabət aparacaq səviyyədədir”. 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətini 
bu gün də davam etdirdiyini bildirən Əli 
Həsənov BMT, Avropa İttifaqı, Avropa 
Şurası və NATO kimi beynəlxalq qurum-
ların qərar və qətnamələrinin tələblərinin 
yerinə yetirilmədiyini diqqətə çatdıra-
raq, Ermənistanın işğal etdiyi əraziləri 
qeyd-şərtsiz tərk etməsinin vacibliyini 
vurğulayıb. 

“Ermənistanın işğalçılıq siyasətini da-
vam etdirməsi hər an qanlı müharibəni 
alovlandıra bilər”, - deyən Əli Həsənov 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin yeni 
bir müharibənin necə ağır nəticələr 
doğura biləcəyini göstərdiyini bildirib: 
“2016-cı ilin Aprel döyüşləri Azərbaycan 
Ordusunun qısa müddətdə öz torpaq-
larını işğaldan azad etmək gücündə 
olduğunu Ermənistana və bu ölkənin 
himayədarlarına göstərdi. Bu gün 

müasir silahlara sahib olan Azərbaycan 
Ordusu dünyanın ən güclü və hazır-
lıqlı ordularından biridir. Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinin davam etməsi hər 
an qanlı müharibənin fitilini alovlandıra 
bilər. Bu müharibədə on, bəlkə də yüz 
minlərlə insan həlak ola bilər. Amma 
biz münaqişənin beynəlxalq hüququn 
norma və prinsipləri əsasında sülh yolu 
ilə həllinin tərəfdarıyıq. BMT, Avropa 
İttifaqı, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı kimi mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlar Ermənistanı işğalçı dövlət 
olaraq tanıyıb, işğal altındakı torpaqların 
azad olunmasını tələb ediblər. Lakin 
ermənilər beynəlxalq hüquq normaları-
na, bu qərar və qətnamələrə hörmətsizlik 
göstərirlər”. 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 
sarsılmaz əməkdaşlığın olduğunu 
vurğulayan Əli Həsənov 2007-ci ildə 
Bakıda keçirilən qurultayın bunun konk-

ret göstəricisi olduğunu bildirib. İkitərəfli 
əlaqələrin dövlətlərimizin başçılarının 
birgə səyləri ilə daha da gücləndiyini 
qeyd edən Prezidentin köməkçisi deyib: 
“Azərbaycan dövləti ulu öndər Heydər 
Əliyevin hakimiyyəti dövründə, indi isə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılma-
sı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin 
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün 
bütün lazımi addımları atıb və atmağa 
davam edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyev “Bir millət, iki dövlət” 
olduğumuz kimi, “iki dövlət, bir lobbi”, 
“iki dövlət, bir diaspor” istiqamətində qəti 
iradə nümayiş etdirirlər. 

2007-ci ildən etibarən bütün dünyada 
Türkiyə və Azərbaycanı təmsil edən lob-
bi və diasporlar həm Ermənistanın uy-
durma soyqırımı iddialarına qarşı, həm 
də Xocalı soyqırımının dünyaya çatdı-
rılması məsələsində birlikdə mübarizə 
aparır. Buna dövlətlərimiz, ziyalıları-
mız, universitetlərimiz, tələbələrimiz, 
bütün sosial media vasitələrimiz və 
dövlət təşkilatlarımız dəstək verir. 
Erməni diasporu və dövləti, qondarma 
soyqırımı iddialarını davamlı olaraq 
gündəmdə saxlamaqla, əslində, Xocalı 
soyqırımını unutdurmağa çalışır. Hər il 
beynəlxalq platformalarda ermənilərin 
soyqırımı iddialarının yalan olduğunu, 
əslində ermənilərin Anadolu türklərinə 
və azərbaycanlılara qarşı qırğınlar 
törətdikləri ilə bağlı bütün həqiqətləri 
dünyaya çatdırırıq. Dünya artıq bir virtual 
informasiya şəbəkəsinə çevrilib. Türkiyə 
və Azərbaycan sosial şəbəkələrdəki 
mübarizədə birgə hərəkət etməlidir. Biz, 
iki qardaş dövlət olaraq, birlikdə fəaliyyət 
göstərməyin gücümüzə güc qatacağına 
inanırıq”.

Əli Həsənov qondarma soyqırı-
mı iddialarını qəbul edən ölkələrdə 

ermənilərin lobbiçilik fəaliyyəti barədə 
danışaraq deyib: “Bəzi Avropa dövlətləri 
Ermənistanın heç bir sübutu olmayan 
qondarma soyqırımı iddialarını tanıyır. 
Lakin 27 il əvvəl bütün dünyanın gözləri 
qarşısında törədilən Xocalı qətliamını 
hansı səbəbdən görmür? Amma biz 
burada da işləri dayandırmamalıyıq. 
Bu dövlətlərin ictimaiyyəti, parlamenti, 
vətəndaş təşkilatları və xalqı ilə çalışma-
lıyıq. Biz konfranslar təşkil edərək onlara 
faktları çatdırmalıyıq. Biz ermənilərin 
soyqırımı iddialarının yalan olduğunu 
və 27 il əvvəl Xocalıda baş verənlərin 
həqiqət olduğunu anlatmalıyıq. Bunu 
hamımız birlikdə etməliyik. Azərbaycan 
diasporunun güclü olduğu yerdə 
azərbaycanlılar, türk diasporu güclü olan 
yerdə türklər bu məsələni gündəmdə 
saxlamalıdırlar”.

İslam dünyasına çağırış edən Əli 
Həsənov söhbətini bu sözlərlə yekun-
laşdırıb: “Bu gün Türkiyə Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev beynəlxalq 
platformalarda Türk-İslam dünyasının 
maraqlarının qorunması və mövcud 
problemlərin həlli üçün birlikdə hərəkət 
edir. Bütün dünyada müsəlmanlara qarşı 
təzyiqlərə ən çox sinə gərən ölkələrin 
Türkiyə və Azərbaycan olması inkar 
edilə bilməz bir həqiqətdir. İslam dün-
yasının mövcud problemlərinə qarşı 
da heç bir zaman laqeyd qalmadıq. 
İslam dünyasındakı dövlətlər də bizim 
problemlərimizə biganə qalmamalı, 
həm Xocalı soyqırımının tanınmasında, 
həm də ermənilərin qondarma soyqırı-
mı iddialarına qarşı mübarizədə iştirak 
etməlidir. Unutmamalıyıq ki, ermənilər 
işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında 
həm müsəlman qırğını törədib, həm 
də müsəlmanların müqəddəs yerlərini 
dağıdıblar”.

AZƏRTAC

F evralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər sovet 
tankları və Sovet İttifaqının 366-cı motoatıcı 
alayının dəstəyi ilə Xocalı şəhərinə hücum etdilər. 
Xocalı şəhəri bir gecədə yer üzündən silindi,  

613 nəfər, o cümlədən qadınlar, uşaqlar və yaşlılar 
vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Yüzlərlə sakin əsir alındı. 
Onlardan 150-dən çoxunun taleyi hələ də məlum deyil. 
Ermənilər dinc əhalinin yaşadığı şəhərdə insanlığa sığmayan 
dəhşətli qətliam törətdilər. Xocalı soyqırımını törədənlər 
sonradan Ermənistanda illərlə baş nazir və prezident 
vəzifələrində ölkəni idarə etdilər. Hətta Ermənistanın 
sabiq prezidenti Serj Sarkisyan Xocalıdakı qətliama israrla 
bəraət qazandıraraq, o gecə törətdiklərini etiraf etdi. Bunu 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi 
məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri, professor  
Əli Həsənov Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib. 

Əli HƏSƏNOV: Xocalı soyqırımını  
törədənlər illərlə Ermənistanı idarə etdilər

Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə bağlı 
İstanbulda izdihamlı yürüş keçirilib

 � XX əsrin ən qanlı faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə bağlı fevralın 26-da Türkiyənin İstanbul şəhərində izdihamlı yürüş keçirilib. Yürüş 
Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğu və İstanbulun Bağçılar Bələdiyyəsinin 
təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

Yürüşdə Azərbaycandan gəlmiş nümayəndə 
heyəti, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputat-
ları, ictimaiyyətin və KİV-lərin nümayəndələri, 
ölkəmizin İstanbuldakı baş konsulluğunun, Bağçılar 
Bələdiyyəsinin əməkdaşları iştirak ediblər.

Əllərində Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət 
bayraqları, “Xocalı qətliamı. Unutmadıq, unutdur-
mayacağıq” sözləri, soyqırımı zamanı həlak olmuş 
insanların adları yazılmış plakatlar tutan yürüş 
iştirakçıları Bağçılar meydanından Azərbaycan 
Dostluq Parkına doğru hərəkət ediblər.

Yürüşün məqsədi Xocalı soyqırımı qurban-
larının xatirəsini ehtiramla yad etmək, ermənilər 
tərəfindən insanlığa qarşı törədilmiş bu vəhşi 
cinayəti yenidən dünya ictimaiyyətinin diqqətinə 
çatdırmaq idi.

Əvvəlcə Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət 
himnləri səsləndirilib, Xocalı soyqırımı qurbanları-
nın xatirəsi ehtiramla yad edilib.

Tədbirdə çıxış edən Türkiyə-Azərbaycan 
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Şamil 
Ayrım 27 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı şəhərində 
insanlıq dramının yaşandığını bildirib. Qeyd edilib 
ki, bu faciə yalnız azərbaycanlılara deyil, bütün 
türk millətinə, insanlığa qarşı törədilən cinayətdir. 
Şamil Ayrım Xocalı qətliamı zamanı 613 günah-

sız insanın, o cümlədən 106 qadının, 63 uşağın 
və 70 qocanın xüsusi qəddarlıqla öldürüldüyünü, 
1275 insanın əsir və girov götürülərək işgəncələrə 
məruz qaldığını xatırladıb. Bildirib ki, ermənilər 
əsirlər boyu Qarabağ torpağında bir çox qanlı 
cinayətlər törədiblər və tarixdə bunun sübutları var. 
Qarabağın, sadəcə, Azərbaycanın deyil, bütün 
türk dünyasının qanayan yarası olduğunu bildirən 
dostluq qrupunun rəhbəri bu qətliamı törədənlərin 
cəzalandırılmasının, haqq-ədalət qarşısında cavab 
verməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-
siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış 
edərək Azərbaycanın artıq 30 ildir Cənubi Qafqaz-
da sülh axtarışında olduğunu bildirib. Qeyd edib 
ki, 27 ildir biz Xocalıya ədalət axtarırıq. Bu müddət 
ərzində biz bu soyqırımının nəticələri, onun qurban-
ları barədə həqiqətləri dünyaya çatdırırıq. Əlbəttə, 
bu istiqamətdə əldə etdiyimiz nəticələr var. Türkiyə 
Respublikası və türk xalqının dəstəyi ilə biz dün-
yanın böyük bir qisminə bu qətliamın həqiqətlərini 
çatdıra bilmişik. Türkiyə də daxil olmaqla dünyanın 
demək olar ki, bütün dövlətləri Xocalıda nələrin baş 
verdiyini bilirlər. Bugünədək dünyanın 10-dan çox 
ölkəsi, ABŞ-ın 22 ştatı Xocalıda baş verənləri soy-
qırımı kimi tanıyıb. Biz Xocalı soyqırımının səbəb 

və nəticələrini daha geniş coğrafiyada tanıtmaq 
istiqamətində işlərimizi davam etdiririk. Xocalıya 
ədalət axtarışı Azərbaycanın dövlət siyasətidir 
və biz bu siyasəti artıq təkcə Azərbaycan deyil, 
Türkiyənin köməyi, türk xalqının iştirakı ilə həyata 
keçiririk. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri 
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2007-ci 
ildə Bakıda Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları 
rəhbərlərinin forumunda iştirak ediblər. Həmin 
toplantıdan sonra biz bir millət, iki dövlət olaraq 
diaspor qurumlarımızı birləşdirmişik və vahid dias-
por siyasəti yürüdürük. Bu gün dünya ölkələrində 
azərbaycanlılar qədər türklər də Xocalıya ədalət 
uğrunda çalışırlar. Bu günlərdə Türkiyənin hər bir 
bölgəsində Xocalı qətliamı qurbanlarının xatirəsi 
yad edilir.   

Digər çıxış edənlər Xocalıda törədilmiş soyqırı-
mı haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat veriblər. 
Qeyd edilib ki, orada insanlar azərbaycanlı və 
müsəlman olduqlarına görə qətlə yetiriliblər. Buna 
görə də Xocalı soyqırımı yalnız Azərbaycana qarşı 
deyil, bütün türk və müsəlman dünyasına, eyni za-
manda, insanlığa qarşı törədilmiş bəşəri cinayətdir.

Sonra tədbir iştirakçıları parkda inşa edilmiş 
“Xocalını unutma” abidəsinin önünə güllər düzüblər. 

Xocalı soyqırımında qətlə yetirilmiş insanların 
sayına uyğun olaraq parkda 613 ağac əkilib. 

Günel MƏLİKOVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

İstanbul

Ümumxalq yürüşü xalqın 
kimin və nəyin tərəfində 

olduğunu bir daha aydın göstərdi

Özünü “ana müxalifət lideri” kimi qələmə 
verən Əli Kərimli və ətrafına topladığı beş-on 
nəfərlik başıpozuq dəstənin Xocalı soyqırı-
mının 27-ci ildönümü münasibətilə paytaxtda 
keçirilən ümumxalq yürüşü zamanı yaratdığı 
miskin mənzərə bu gerçəyi bir daha təsdiq 
etdi. Müxalifətin sifarişli mitinqləri zama-
nı muzdla tutulmuş bir qrup adamı “kütlə” 
kimi qələmə verib, guya, xalqın onun arxa-
sınca getdiyini bəyan edən Əli Kərimli və 
ətrafındakılar yürüş zamanı kütlənin ümumi 
fonunda tam azlıqda qalmaları ilə diqqəti cəlb 
etdilər.

Həmin gün ölkə əhalisinin bütün təbəqə 
və qruplarını əhatə edən nəhəng izdiham 
birmənalı olaraq önündə Prezident İlham 
Əliyevin getdiyi ucsuz-bucaqsız axınla 
irəlilədi. Onlar dövlət başçısının bir çağırışı ilə 
paytaxtın küçə-meydanlarını dolduraraq, öz 
həqiqi liderlərinin qətiyyətli Dağlıq Qarabağ 
siyasətini dəstəklədiklərini, xalqımızın haqq 
işinin tərəfində olduqlarını göstərdilər. Bu 
kütləviliyin özülündə xalqın dövlət başçısına 
dərin inamı, onunla bir mövqedə olduğunu 
gündəlik həyatda olduğu kimi, küçə və 
meydanlara çıxanda da aşkar göstərməsi 
gerçəkliyi dayanırdı.

Məsələ burasındadır ki, ölkəmizin tarazlı 
mövqeyinə, onun rəhbərinin yeritdiyi müstəqil 
siyasətə təzyiq mexanizmi kimi düzülüb-
qoşulan radikal müxalifət mitinqlərinə daha 
çox adam yığmaq üçün ciblərinin ağzını 
açan xarici pozucu dairələr Azərbaycan 
xalqının ədalətli  Xocalı harayının ucadan 
səslənməsində, ümumxalq yürüşünün 
izdihamlı alınmasında qətiyyən maraqlı 
olmadıqlarına görə, Əli Kərimlinin budəfəki  
dəstəsinin gözəgəlimli görünməsinə dəstək 
verməmişdilər.

Beləliklə, “Əli Kərimlinin arxasında on 
minlərlə insan gedir” uydurması növbəti 
dəfə iflasa uğradı. Xalq bir daha göstərdi ki, 
ümummilli məsələlərdə də radikal müxalifətin 
səmimi, qərəzsiz iştirakına inanmır və onunla 
bir sırada addımlamaq belə istəmir.  Xalq 
yaxşı bilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, 

Xocalı faciəsinin baş verməsində erməniləri 
müxtəlif yollarla himayə etmiş düşmən 
dairələr, illər boyu bu amansız qətliama 
göz yummuş xarici qüvvələr ölkəmizdə bir 
qrup dönük və hakimiyyət hərisi olan insanı 
alətə çevirməklə milli birliyimizi pozmağa, 
Azərbaycanı sözəbaxan, müti bir ölkəyə 
çevirməyə çalışır. Bu yürüşdə xalqın mütləq 
çoxluqla öz liderinin – Prezident İlham 
Əliyevin arxasınca getməsi, şübhəsiz,  həmin 
düşmən qüvvələri də dərindən məyus etdi.

Özlərini “ana müxalifət” adlandıraraq 
günlərlə mitinq keçirmək davası edən kiçik 
bir qrup kütləvi aksiya üçün şəhərin bütün 
mərkəzi hissəsinin xalqın ixtiyarına veril-
diyi, onlar üçün isə heç bir məhdudiyyət 
qoyulmadığı bir gündə, görəsən, niyə xalqı 
öz arxasınca apara bilmədi? İlk baxışda 
sadəlövh görünən bu sual elə sualla da ca-
vablandırılmalıdır: Xalq nə vaxt belə antimilli 
ünsürlərin arxasınca gedib ki, bu dəfə də 
onlara qoşulaydı?

Xalq arasında kimsə çəkisinin artıq 
olduğunu söyləyəndə deyirlər: bu daş, bu da 
tərəzi. Yaxud, kimsə yersiz döşünə döyəndə 
söyləyirlər: bu meydan, bu da şeytan. 
Paytaxtda keçirilən ümumxalq yürüşü bu 
mənada daşı da, tərəzini də meydana qoydu. 
Avantürist çığır-bağırı ilə xalqın başını aparan 
radikal müxalifətin Əli Kərimli kəsimi, düzdür, 
meydana çıxdı, daş-tərəzi isə onların həqiqi 
çəkisini açıq-aydın göstərdi – vur-tut, beş-
on adam. Görünür, zavallı “ana müxalifət 
lideri” belə güman edirmiş ki, Prezident İlham 
Əliyevin bir çağırışı ilə meydana axışan xalq 
hansısa sehrli qüvvənin təsiri ilə bir anda 
çevrilib ona qoşulacaq. Amma siyasətdə belə 
illüziyalar gerçəyə çevrilmir.

Gerçəkdə həmin gün xalqın doğru-düz-
gün yolunun önündə gedən Prezident İlham 
Əliyevin arxasınca yüz minlərlə insan addım-
ladı. Azərbaycanın siyasi mənzərəsinin həqiqi 
göstəricisi də bax, budur – xalqın kimin və 
nəyin arxasınca getməsi.

“Xalq qəzeti”

 � Siyasi arenada söz pəhləvanlığı ilə diqqəti cəlb etməkdə 
adətkərdə olmuş radikal müxalifət başbilənləri xalq nağıllarında və 
dastanlarda rəqibini “hərbə-zorba” ilə məğlub etməyə cəhd edən 
və gerçək güc göstərmək məqamı gələndə ilk həmlədəcə kürəyi 
yerə dəyən yalançı qəhrəmanlara bənzəyir. Ölkədə keçirilən kütləvi 
aksiyalar və ümumxalq tədbirlərində  axına qoşulmaqla özlərini 
güclü göstərməyə çalışan belə siyasətbazların nəyə qadir olduqları 
arxalarında nə qədər adamın getməsi ilə aydın görünür. 
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Bütün bu faciələrin, soyqırmla-
rının əsas səbəbi qonşu dövlətin 
ərazisi hesabına “böyük Ermənistan” 
yaratmaq, beynəlxalq hüquq nor-
malarına zidd olaraq Dağlıq Qa-
rabağı özünə birləşdirmək xülyası 
dayanırdı. Hətta bu yolda bəşəri 
cinayət və vəhşiliyə də əl atırdılar. 
XX əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı 
bu aqressiv və cinayətkar erməni 
siyasətinin nəticəsidir. Bu soyqırımı 
təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün 
insanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş 
ən ağır cinayətlərdən biridir. Xoca-
lı soyqırımı əsrin Xatın, Xirosima, 
Naqasaki və Sonqmi kimi dəhşətli 
faciələri ilə bir sırada dayanır.

Ermənilərin Xocalı şəhərini hədəfə 
almaqda məqsədi nə idi? Xocalı 
qədim yaşayış məskənidir. Bu şəhər 
başdan-başa türk tarixini özündə əks 
etdirən müxtəlif abidələrdən ibarət idi. 
Digər tərəfdən, bu ərazi coğrafi, hərbi 
cəhətdən də strateji mövqedə idi. Ba-
kıdan Şuşaya, Laçından Ermənistana 
gedən magistral avtomobil yolu, Bakı 
--Xankəndi dəmir yolu Xocalıdan ke-
çirdi. Dağlıq Qarabağda yeganə hava 
limanı da Xocalıda idi. Digər tərəfdən, 
Xocalı elə bir yerdə yerləşirdi ki, 
onunla Ağdam arasındakı Əsgəran 
və onun ətrafında olan 7-8 erməni 
kəndini Xankəndi və onun ətrafındakı 
erməni kəndlərindən ayıra bilirdi. 
İstənilən vaxt biz yolu bağlayanda 
onları ayıra bilərdik. Bu, bir tərəfdən. 
Qarabağın dağlıq hissəsində 
azərbaycanlılardan ibarət olan, 
strateji əhəmiyyətli maneəni ara-
dan qaldırmaq idisə, digər tərəfdən, 
ümumiyyətlə, Xocalını yer üzündən 
birdəfəlik silmək məqsədi idi. Çünki 
Xocalı elə bir yaşayış məskəni idi 
ki, o, Azərbaycan tarixinin qədim 
dövrlərindən müasir dövrə qədər tarix 
və mədəniyyət ənənələrini özündə 
əks etdirirdi. Xocalının kromlexləri, 
dolmenləri, siklopları, kurqanları və 
digər abidələri, həmçinin müxtəlif növ 
məişət əşyaları insan cəmiyyətinin in-
kişaf dinamikasını özündə əks etdirən 
maddi mədəniyyət nümunələridir.

Xocalı faciəsi birdən-birə yaran-

mayıb. Bu soyqırımı münaqişənin 
başladığı dörd il ərzində ermənilərin 
apardıqları planlaşdırılmış hazırlığın 
nəticəsi idi. Hadisələr 1988-ci ildən 
başlanmışdı. 

Hələ 1991-ci il dekabrın 25-də Xo-
calının çətin günündə şəhər əhalisinə 
kömək məqsədilə cəmi 21 nəfər 
gəlmişdi. Onların da beşi yanvar 
ayında Bakıya qayıtdı. Beləliklə də, 
Xocalının müdafiəsinə bütövlükdə 16 
nəfər yardıma gəldi. Yerdə qalanlar 
isə məhz Xocalı sakinlərinin özləri 
idi. Xocalılar son damla qanına 
qədər vuruşdu, düşmənin qarşısın-
dan qaçmadı, sinələrini sipər etdilər. 
Bu fikri həmişə demişəm və bu gün 
də bildirmək istəyirəm ki, o ərəfədə 
Xocalıda nə xüsusi təyinatlı milis 
dəstəsi, nə də milli ordu dəstələri 
olub. 

O dövrlərdə Xocalı özünün 
yerli sakinlərinin köməyi ilə müdafiə 
dəstəsi yaradaraq, şəhəri qoruyub. 
Xocalının müdafiəsinə mən rəhbərlik 
edirdim. Mən də orada hərbi dəstə 
görməmişdim. Xocalı yerli müdafiə və 
polis dəstələrinin köməyi ilə müdafiə 
olunurdu. Üç-dörd min nəfər Xocalıya 
hücuma gələn canlı qüvvənin qarşı-
sında Xocalı müdafiəçilərinin əlində 
dörd əl pulemyotu, ov tüfəngləri, bir 
neçə avtomat silah və iki ədəd qum-
baraatan var idi. Həmin qumbaraa-
tanlardan birinin nişangahı olmadığı 
üçün uşaqlarımız hədəfi gözəyarı 
nişana alırdılar. Təsəvvür edin, 
böyük, hər cür silah-sursatla təchiz 
olunmuş alayın qarşısına qəhrəman 
xocalılar hansı silahlarla çıxmışdılar. 
Xocalılar, sadəcə olaraq, vətəndaşlıq 
şücaəti göstərdilər. Son ana qədər 
şəhəri tərk etmədilər. Doğma yurdu 
qoyub çıxmaq xocalıların heysiyya-
tına toxunurdu. Bilirsinizmi, mənim 
ən çox nifrət elədiyim sual “siz bunu 
görə-görə niyə orada qalmışdınız” 
-- sualıdır. Necə ola bilər ki, Vətənin 
xoş günündə sən orada durub yaşa-
malısan, həyatından zövq almalısan, 
Doğma yurdun başının üstünü qara 
buludlar alanda, onu tərk etməlisən?! 

Həmin dövrdə hakimiyyətdə olan 

rəhbərliklərdən dinc əhalinin çıxarıl-
masını tələb edirdik. Xocalı faciəsi 
zamanı şəhid olanların əksəriyyəti 
dinc əhali – qocalar, uşaqlar, qadınlar 
oldu. 

Xocalının çox mühüm hərbi-
strateji mövqeyi var idi. Ona görə 
də, ermənilər etiraf etdilər ki, “Qar-
şımıza məqsəd qoyduq ki, Xocalını 
ələ keçirməliyik. Çünki bununla, 
Azərbaycanın qarşısında tab gətirə 
bilərik”. Xocalı işğal olunmaya-

na qədər erməni qüvvələrini iki 
yerə parçalamışdıq: Əsgəran və 
Xankəndində olan qüvvələr. Əgər 
Azərbaycan tərəfi ermənilərdən əvvəl 
əməliyyat keçirərək Əsgərandan yolu 
açıb, hərbi qüvvələrimizi birləşdirə 
bilsəydi, faktiki olaraq, Xankəndi bizə 
təslim olardı. Çünki yuxarı tərəfdən 
də Şuşadakı qüvvələrimiz vəziyyətə 
nəzarət edirdilər. Bununla da Qara-
bağ məsələsi bizim xeyrimizə həll olu-
nardı. Amma ermənilər Azərbaycan 
hakimiyyətindən tez hərəkətə keçdi 
və Xocalını işğal etdi. 

Xocalı faciəsini törətməklə 
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün 
miqyasını daha da genişləndirən və 
Dağlıq Qarabağın hüdudlarından 
kənara çıxaraq Laçın, Kəlbəcər, 
Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qu-
badlı, Zəngilan rayonlarını işğal 
edən Ermənistanın apardığı etnik 
təmizləmə siyasəti nəticəsində 20 min 
soydaşımızın həyatına son qoyulub, 
50 mindən çox insan yaralanıb və əlil 
olub, torpaqlarımızın 20 faizi işğala 
məruz qalıb.

Beynəlxalq aləmə də məlum idi 
ki, Xocalı dəhşətlərinin təşkilatçısı və 
rəhbəri on il Ermənistana rəhbərlik 
etmiş Serj Sarkisyan idi. Əlləri gü-
nahsız insanların, hətta öz millətinin 
qanına batmış bu qatil başda ol-
maqla Dağlıq Qarabağın separatçı 
rejiminə rəhbərlik edənlər Xocalı 
soyqırımını törətmiş insanlardır. Bu 
cəlladlar hələ də cəzasız qalıblar. 
Əgər Ermənistandan 200 mindən çox 
azərbaycanlı dininə-dilinə görə doğ-
ma yurdlarından qovulubsa, bunun 
özü də bir soyqırımıdır. Soyqırımı 
törətmək ermənilərin adına yazıl-
mış və təsdiqlənmiş faktdır. İşğalçı 
ölkənin sabiq prezidentləri Robert 
Koçaryan və Serj Sarkisyan ölkəyə 
rəhbərlik etdikləri dövrdə Avropa 
Şurasının tribunasından çıxış edərək 
bildirmişdilər ki, Xocalı əməliyyatında 
səhra komandiri kimi iştirak etmişik. 
Məgər belə həyasızcasına edilmiş 
etirafların özü bəşəri cinayətkarlığın 
sübutu deyilmi? Məgər onların hər 

ikisini cinayət məsuliyyətinə cəlb 
etmək üçün başqa məqama ehtiyac 
varmı? Ancaq Avropaya nə vaxt lazım 
olsa, o vaxtda da onları cinayətkar 
hesab edəcək. Hələlik ikili stan-
dartlar bu cinayətkarları öz qanadı 
altına alıb. Ancaq son vaxtlar baş 
verən hadisələr artıq hər iki cəlladın 
iç üzünü açıb. Bu qatillər hələ ki, öz 
xalqına qarşı törətdikləri qətliama 
görə cinayətə cəlb olunublar. Yəqin 
ki, azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

amansızlıqlara görə də qanun qarşı-
sında cavab verəcəklər.

Ötən illər ərzində soyqırımının 
dünyada tanıdılması istiqamətində ar-
dıcıl tədbirlər görülüb. 1993-cü ildə ulu 
öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qa-
yıtdığı ilk günlərdən Xocalı soyqırımını 
gündəmə gətirdi. İlk dəfə ulu öndərin 
rəhbərliyi ilə Milli Məclisdə 1994-cü 
il fevralın 24-də Xocalı faciəsinə 
siyasi qiymət verildi. Bundan 3 il sonra 
Heydər Əliyevin tapşırığı ilə istintaq 
materialları əsasında hərbi tribunal-
da iki aydan artıq məhkəmə prosesi 
getdi. Bu da Xocalı soyqırımına verilən 
hüquqi qiymət idi. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Xocalıda törədilən qətliamın 
dünya miqyasında soyqırımı kimi 
tanıdılması istiqamətində mühüm 
işlər görür. Hər il dövlət başçısının 
tapşırığı əsasında və Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri Ramiz 
Mehdiyevin sərəncamı ilə geniş 
tədbirlər planı hazırlanır, ölkəmizin 
hər yerində Xocalı faciəsinin qur-
banları böyük ehtiramla anılır. Eləcə 
də, Heydər Əliyev Fondu və fondun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın 
bu yöndə fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. 
Xüsusilə Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə reallaşdırılan “Xocalıya 
ədalət!” kampaniyası böyük səmərə 
verir. Bu kampaniya çərçivəsində 
hər il dünyanın bir çox dövlətlərində 
tədbirlər keçirilir, insanlığa qarşı olan 
bu qətliam beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırılır. Bu, əvəzolunmaz 
fəaliyyətdir. Təbii ki, həyata keçirilən 
bu sistemli tədbirlər nəticəsində bir 
sıra ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar 
Xocalı soyqırımını tanıyıblar. 

Hər bir soydaşımız Xocalı 
qətliamının dünyada tanıdılması 
işində fəal iştirak etməli, bu soyqırımı-
nın tanıdılması, ermənilərin iç üzünün 
açılmasında dövlətimizin başçısına 
arxa-dayaq olmalıdır. 

Elman MƏMMƏDOV, 
Milli Məclisin deputatı

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Xocalı 
soyqırımında hər iki valideynini itirmiş şəxslərlə keçirilən 
görüşdə faciə zamanı həlak olmuş insanların xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Nazir Sahil Babayev 27 il əvvəl 
ermənilərin öz havadarları ilə birgə 
Azərbaycanın Xocalı şəhərində 
törətdikləri soyqırımının bəşər tarixinə 

böyük qanlı faciə, insanlığa qarşı tarixi 
cinayət kimi daxil olduğunu bildirib. 
Qeyd edib ki, Xocalı soyqırımı zamanı 
Ermənistan silahlı qüvvələri dinc şəhər 

sakinlərindən ibarət  613 azərbaycanlını 
(o cümlədən 106 qadını, 63 uşağı, 
70 qocanı) xüsusi qəddarlıqla  qətlə 
yetirib. 8 ailə bütünlüklə məhv edilib, 
25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq 
valideynlərinin birini itirib. 1275 nəfər 
girov götürülüb, yüzlərlə dinc sakin ağır 
xəsarətlər alıb.  Çoxsaylı şəxs əsir və 
girov götürülərək amansız işgəncələrə 
məruz qalıb. Xocalı şəhəri tamamilə 
dağıdılıb və yandırılıb.

S.Babayev ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin xüsusi müraciəti 
əsasında 1994-cü ilin fevral ayın-
da Milli Məclisin Xocalı soyqırımına 
hüquqi-siyasi qiymət verdiyini deyib. 
Bildirib ki, Azərbaycan bu gün güclü bir 
orduya malik olsa da, Prezident İlham 
Əliyev münaqişənin beynəlxalq hüquq 
müstəvisində sülh yolu ilə nizamlanma-
sını məqsədəuyğun sayır. 

2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət!” 
beynəlxalq kampaniyası başlanmışdır. 
Bu kampaniyanın  əhatə etdiyi ölkələrin 
sayı ildən-ilə artır. Xocalı faciəsinin 
dünyada soyqırımı aktı kimi beynəlxalq 
aləmdə tanınmasında bu  təbliğat 
kampaniyası çox mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı  
Ermənistanı təcavüzkar kimi tanımaqla 
bərabər, Xocalı faciəsini də soyqırımı 
kimi tanıyan ilk beynəlxalq təşkilatdır. 

Görüş zamanı “Erməni təcavüzünün 
tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri 
Səriyyə Cəfərova, “Tərxis Olunmuş 
Hərbçilərin Gəncləri Maarifləndirmə” İB-
nin sədri Emin Həsənli, “Dünyada Xoca-
lı soyqırımının tanıdılması” İB-nin sədr 
müavini, şahid  Mürvət Məmmədov, 
Xocalı şəhər 2 saylı tam orta məktəbin 
direktoru, Milli Qəhrəman Füzuli 
Rüstəmovun bacısı Fiqurə Rüstəmova, 
Xocalı sakinləri  Murad Hüseynov və  
Həmayıl Xəlilova  27 il əvvəl şahidi 
olduqları Xocalı soyqırımından, erməni 
qəsbkarlarının ümumən insanlığa qarşı 
törətdikləri vəhşikliklərdən bəhs ediblər. 
Onlar xocalılara, xüsusilə Xocalı soy-
qırımı zamanı yaxınlarını, o cümlədən 
hər iki valideynini itirmiş şəxslərə ötən 
dövrdə göstərilən dövlət qayğısından 
razılıqlarını bildiriblər.  

Görüşdə xocalıların sosial müdafiəsi 
sahəsində görülən tədbirlər qeyd edilib.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Müasir İncəsənət Muzeyində 
Xalq rəssamı Arif Hüseynovun 

“Qarabağnamə – tarixin 
səhifələri” adlı sərgisi açılıb 

 � Fevralın 26-da Müasir İncəsənət Muzeyində Xalq rəssamı, 
professor Arif Hüseynovun Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümü ilə 
əlaqədar “Qarabağnamə - tarixin səhifələri” adlı sənədli-bədii qrafika 
sərgisi açılıb. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
reallaşan sərgidə rəssamın 50-dən çox 
sənədli-bədii qrafika əsəri nümayiş olunur. 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyev sərgi ilə tanış olub. 

Müasir İncəsənət Muzeyinin müdiri 
Xəyyam Abdinov deyib ki, Xocalı soyqırı-
mının 27-ci ildönümü ilə əlaqədar müxtəlif 
anım tədbirləri keçirilir. Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə ölkəmizdə və xaricdə 
təşkil edilən bu cür tədbirlər sayəsində 

dünya ictimaiyyətinin Xocalıya  olan diqqəti 
daha da artır. Xalq rəssamı Arif Hüseyno-
vun Qarabağ mövzusunda əsərlərindən 
ibarət bugünkü sərgi də Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə təşkil edilib və buna 
görə Fondun rəhbərliyinə təşəkkür edirik.

Sərginin əhəmiyyətindən danışan 
X.Abdinov deyib ki, ekspozisiyada nü-
mayiş olunan əsərlər tarixi materiallara 
əsaslanır. Bu əsərlərdə Alban kilsəsi, tarixi 
yerlərin mənzərələri və tarixi şəxsiyyətlərin 
portretləri təsvir olunub. Əsərlərdə 
Türkmənçay müqaviləsi, Alban kilsələrinin  
dəyişdirilməsi, Xocalıya aid kompozisiyalar 
əks etdirilir. 

Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan 
Əliyev vurğulayıb ki, xalqımızın tarixində 
yaşanan kədərli və fərəhli hadisələrə 
hər zaman sənətkarlarımız tərəfindən 
bədii münasibət göstərilib. Xocalı soy-
qırımı xalqımızın tarixində elə dəhşətli 
hadisələrdəndir ki, ona münasibət 
göstərməmək qeyri-mümkündür.  

“Xalq rəssamı Xanlar Əhmədov, ta-
nınmış kinorəssam Nazim Məmmədov 
və digər fırça ustaları bu hadisələri öz 
əsərlərində təsvir ediblər. Arif Hüseynovun 
əsərlərində tarixə, yaşanılan hadisələrə 
sənədli münasibət mövcuddur. Düşünürəm 
ki, belə əsərlərin ölkəmizin hüdudlarından 
kənarda da nümayişi vacibdir. Bu əsərlər 
Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması 

və təbliğində yardımçı ola bilər. Sərginin 
təşkil olunmasına verdiyi dəstəyə görə 
Heydər Əliyev Fondunun rəhbərliyinə 
minnətdarlığımızı bildiririk”, - deyə Ziyad-
xan Əliyev bildirib. 

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, 
Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov söyləyib ki, 
sərgidəki əsərlərdə xalqımızın ağrı-acıları 
əks olunub. Belə sərgilər mütəmadi olaraq 
təşkil edilməlidir. 

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akade-

miyasının prorektoru, Xalq rəssamı Səhlab 
Məmmədov, kinorejissor, Xalq artisti 
Oqtay Mirqasımov çıxış edərək sərginin 
əhəmiyyətini vurğulayıb, müəllifə yeni yara-
dıcılıq uğurları arzulayıblar.

Sonra tədbirin iştirakçıları sərgi ilə tanış 
olublar. 

Xalq rəssamının sərgidə nümayiş 
etdirilən “I Pyotrun məktubu”, “Türkmənçay 
müqaviləsi”, “Güllələnmiş heykəllər”, 
“Qarabağ müharibəsi”, “Pənahəli xan”,  
“Xalq musiqiçiləri” kimi əsərlərində tarixi 
həqiqətlərin rəssam təxəyyülü ilə ərsəyə 
gətirdiyi təsvirlər kifayət qədər cəlbedici 
və yaddaqalandır. Sərgidəki bütün 
əsərlər qravüra janrında işlənilib. Sərgi 
bütövlükdə tarixi faktlar əsasında qurulub 
və maarifləndirici xarakter daşıyır. 

Uzun illərdir ki, rəssam vaxtının bir 
hissəsini gənc nəslin nümayəndələri, 
uşaq və yeniyetmələrlə işləməyə sərf edir. 
Azərbaycan təsviri incəsənətinin gələcəyi 
üçün yeni rəssamlar hazırlayır. Rəssam 
öz əsərləri ilə Azərbaycan xalqının zəngin 
daxili dünyasını və  xüsusiyyətlərini təsvir 
edir.  Əsərlər tarixi materiallara əsaslanır. 
Silsiləyə daxil olan əsərlərdə Alban kilsəsi, 
tarixi faktlar, tarixi yerlərin mənzərələri 
və tarixi şəxsiyyətlərin portretləri təsvir 
olunur. 

AZƏRTAC

1988-ci ildən Dağlıq Qarabağ ətrafında  başlayan 
hadisələr, erməni ideoloqlarının “dənizdən  

dənizə Ermənistan” adlı sərsəm ideyasını reallaşdırmaq 
cəhdi kəndlərin, şəhərlərin dağıdılması, on minlərə günah-
sız soydaşımızın faciəli ölümü, ömürlük şikəst olması, yüz 
minlərlə insanın öz tarixi torpaqlarından didərgin düşməsi 
ilə nəticələndi.

Xocalılar son damla 
qanlarına qədər vuruşdular

Xocalı soyqırımında hər iki 
valideynini itirmiş şəxslərlə görüş



Yəhudi və müsəlman təşkilatlarında 
Xocalı qətliamı anılıb 

 � Nyu-Yorkda yəhudi və müsəlman təşkilatları olan 
Amerika Sefard Federasiaysı (ASF) və Müsəlman Amerika 
Liderlik Alyansı (MALA) birlikdə Yəhudi Tarixi Mərkəzində 
Xocalı qətliamının qurbanlarının əziz xatirəsinə həsr olunmuş 
anım tədbiri keçiriblər.

Tədbirdə ABŞ-ın müxtəlif dini və 
etnik təşkilatlarının təmsilçiləri, yerli 
ictimai fəallar və Azərbaycan icmasının 
nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir 
ölkəmizin ABŞ-dakı səfirliyi və Diaspor-
la İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 
dəstəklənib.

Tədbiri ASF-nin icraçı direktoru 
Ceyson Quberman açaraq Xocalı 
qətliamının qurbanlarını yad edib, şəhid 
olmuş Xocalı sakinlərinin sayının 613 ol-
duğunu və bu rəqəmin iudaizm dinində 
müqəddəs məna verdiyini vurğulayıb.

Bundan sonra çıxış edən  MALA-nın 
icraçı direktoru Zeynab Xan Xocalı 
faciəsinin qurbanlarını hörmətlə anıb və 
təəssüflə vurğulayıb ki, dünyanın bir çox 
yerlərində nifrət və nifaq ideologiyası 
əsasında insanlara qarşı kütləvi qırğınlar 
törədilir, insanlar bu faciələri öyrənməli 
və yadda saxlamalıdır ki, bir daha belə 
hadisələrin baş verməsinin qarşısı 
alınsın. Tədbirin giriş hissəsindən sonra 
yəhudi və müsəlman din xadimləri şəhid 
olmuş Xocalı sakinlərinin ruhlarına 
 dualar oxuyublar.

Xocalı qətliamı barədə təfərrüatların 
təqdim edilməsi üçün Azərbaycanın 
ABŞ-dakı səfirliyinin müşaviri Vü-
qar Qurbanov çıxış edib. O, yəhudi 
və müsəlman təşkilatlarının birgə 
Xocalı qətliamının anımının təşkilini 
dinlərarası əməkdaşlığın bariz 
nümunəsi adlandırıb. Səfirlik əməkdaşı 
bildirib ki, erməni silahlı qüvvələri 
Xocalıda kütləvi qırğın törədib, bu faktı 
erməni rəhbər şəxsləri də etiraf edib. 
Xocalı qətliamında istifadə edilmiş 
qəddar metodlar ölkəmizin digər 
işğal edilmiş ərazilərində də tətbiq 
edilib. Bu xüsusda Xocalı qətliamı 
ermənilərin Azərbaycana qarşı apardığı 
təcavüzün və 800 minə yaxın insanı 
etnik təmizləməyə məruz qoymasının 
təcəssümüdür. 

Daha sonra Xocalı sakini və 
qətliamın canlı şahidi Anar Usubov 
Xocalının işğalı günü özünün və yaxın-
larının başlarına gətirilmiş müsibətlər 
barədə xatirələrini tədbir iştirakçıları 
ilə paylaşıb. O, həmin gecə bir çox 
yaxınlarını itirdiyini, 11 yaşında girov 
götürüldüyünü, girovluqda insanlara 
işgəncə verildiyini bildirib. Tədbirin 
ikinci hissəsində psixologiya və psixo-
analiz üzrə professor Danielle Knafo, 
A.Usubov, MALA direktoru Zeynab Xan 
və Somalidə baş vermiş kütləvi qırğının 
canlı şahidi Əhməd Ömərin iştirakıyla 
panel müzakirələri keçirilib.

Tədbirlə eyni gündə Amerikanın 
Sefard Yəhudilərinin musiqi festi-
valı çərçivəsində Xocalı qətliamının 
xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan 
muğamı axşamı təşkil edilib. 

Bunu Trend-ə müsahibəsində 
Türkmənistanın Azərbaycandakı 
səflirliyinin attaşesi Beqmammed Kelca-
yev deyib. Onun sözlərinə görə, Forum 
çərçivəsində keçiriləcək konfransda 
birgə investisiya layihələri və proqram-
ların icrası, xüsusi azad iqtisadi zona-
ların yaradılması məsələləri, rəqəmsal 
iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq, 
sahilyanı dövlətlərin regionları ara-
sında əməkdaşlığlın inkişafı, birgə 
müəssisələrin yaradılması məsələləri 
müzakirə olunacaq.

B. Kelcayev əlavə edib ki, konfransla 
paralel olaraq “dəyirmi masa”lar təşkil 
olunacaq. Avqustun 11-12-də innova-
siya texnologiyaları sərgisi, elə həmin 
günlərdə tərəflər arasında görüşlər və 
sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulub.

Forumda Xəzəryanı dövlətlərin 
hökumət üzvləri, diplomatik 
nümayəndəliklərin rəhbərləri,  region 

başçıları, bank, sənaye 
birliklərinin rəhbərləri, 
sahibkarlar, elmi 
işçilər və mətbuat 
nümayəndələri iştirak 
edəcək.

Səfirliyin atta-
şesi bildirib ki, foru-
mun gündəliyində iri 
layihələr üçün şəraitin 
yaradılması, Xəzər 
regionu iqtisadiyyatının 
qlobal kontekstdə rolu, 

neft-qaz, elektroenerji, nəqliyyat, ticarət, 
aqrar sənaye, turizm və digər sahələrdə 
investisiya cəlbediciliyi kimi məsələlər 
yer alacaq.

Azərbaycanın kədəri 
Türkiyənin kədəridir

 � Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud 
Çavuşoğlu “Twitter” səhifəsində yazıb ki, 
Azərbaycanın kədəri Türkiyənin kədəridir.

M.Çavuşoğlu Azərbaycan xalqına, Xocalı faciəsində 
həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib. Xatırladaq ki, 
1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə silahlı erməni 
dəstələri keçmiş sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 
366-cı motoatıcı alayının ağır texnikası və şəxsi heyətinin 
köməyi ilə Azərbaycanın qədim Xocalı şəhərinə hücum 
edib və onun dinc əhalisinə amansızcasına divan tutublar.

Hücum zamanı şəhərdə olan 3 min nəfərdən 613-
ü, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi 
qəddarlıqla öldürülüb, 487 dinc sakin ağır yaralanıb, 
1275 nəfər girov götürülüb və insanı alçaldan işgəncələrə 
məruz qalıb, 197 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. 
Səkkiz ailə tamamilə məhv edilib. Həmin insanlar yalnız 
etnik mənsubiyyətlərinə - azərbaycanlı olduqlarına görə 
amansızcasına öldürülüb, işgəncələrə məruz qalıb və 
şikəst ediliblər.

Monqolustanın energetika naziri 
Azərbaycana səfər edib

Energetika Nazirliyindən aldığı-
mız məlumata görə, Monqolustanın 
energetika naziri qeyd edib ki, səfər 
və keçirilən görüşlər iki ölkə arasın-
da enerji, eləcə də digər sahələrdə 
əməkdaşlığı gücləndirmək, qarşılıqlı 
fəaliyyəti inkişaf etdirmək üçün bir 
fürsətdir. Monqolustanda neft-qaz sek-
toru hazırda inkişaf mərhələsindədir 
və bu sahədə əməkdaşlıq üçün böyük 
potensial mövcuddur. Monqolustan, 

neft-qaz ölkəsi kimi Azərbaycanın 
zəngin təcrübəsindən yararlanmaqda 
və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 
Universitetində tələbələrin təhsil alma-
sında maraqlıdır.

Azərbaycanın energetika nazi-
ri Pərviz Şahbazov isə bildirib ki, 
iki öllkə arasında həm prezidentlər 
səviyyəsində, həm də beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində yüksək 
münasibətlər enerji sahəsində də 

inkişafa təkan verir. Bu məqsədlə, 
Azərbaycan öz təcrübəsini 
bölüşməyə, qarşılıqlı maraq kəsb 
edən istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq 
etməyə hazırdır. Nazir gələcəkdə 
“Monqolustanın Energetika Nazirliyi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Ener-
getika Nazirliyi arasında energetika 
sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu”nun imzalanmasının 
bu prosesə töhfə verəcəyinə inamını 
ifadə edib.

Görüşdə həmçinin Monqolustan 
tələbələrinin Azərbaycanın müvafiq ali 
məktəbində təhsil almaları üçün lazımi 
dəstəyin veriləcəyi diqqətə çatdırılıb. 
Eyni zamanda Monqolustanın  2020-ci 
ildə Enerji Xartiyası Konfransına 
sədrlikdən Azərbaycanın xeyrinə im-
tina etməsi yüksək qiymətləndirilib və 
bu çərçivədə əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olunub.

Söhbət zamanı hər iki ölkədə ener-
getika sektorunun müasir vəziyyəti, 
qarşıda duran hədəflər və qeyri-neft 
sektorunda əməkdaşlıq perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

 Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Sosial dövlətdə vətəndaşın rifahının 
təmin olunmasının dövlətin başlıca 
vəzifəsi olduğunu deyən politoloq 
bildirib ki, Azərbaycan sosial dövlətin 
bütün əlamətlərini özündə ifadə 
edir: “Sosial ədalətin təmin olunması 

istiqamətində kompleks addımların 
atılması ilə vətəndaşların layiqli həyat 
şəraitinə çatdırılması dövlətin əsas 
vəzifələrindən biridir. Azərbaycanda 
artıq sosial təhlükəsizlik sisteminin for-
malaşdığı haqqında qəti fikir söyləmək 
mümkündür. Azərbaycan Prezidenti 
 İlham Əliyevin yanında iqtisadi və sosi-
al məsələlərlə bağlı müşavirə bir daha 
göstərdi ki, dövlət hər zaman, bütün 
məsələlərdə vətəndaşının yanındadır. 
Müşavirədə ölkə Prezidentinin qeydet-
diyi kimi, vətəndaşların sosial-iqtisadi 
rifahının təmin olunması istiqamətində 
kompleks tədbirlər davamlı olaraq 
həyata keçirilməkdədir. Müqayisə apar-
maqla müəyyənləşdirmək mümkündür 

ki, dövlətin sosial siyasətinin 
səmərəlilik səviyyəsi hər ötən il 
daha da yüksək olur. Nəzərə almaq 
lazımdır ki, Prezident İlham Əliyev 
hələ ötən il prezident seçkiləri öncəsi 
bu gün müşahidə etdiyimiz tədbirlərin 

anonsunu vermişdi. Müvafiq olaraq, 
sosial sahədə titanik addımlar atılmaq-
dadır”.

Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycan 
sosialyönümlü tədbirlərin miqyasına 
görə dünyanın əksər ölkələrini geridə 
qoyur. Dövlətin sosial siyasətinin 
nəticələri istisnasız olaraq əhalinin 
bütün təbəqələrini əhatə edir: “Pre-
zidentin müşavirədə çıxışından belə 
qənaətə gəlmək olur ki, dövlətin 
2019-cu ildə sosialyönümlü fəaliyyəti 
əvvəlki illərdən keyfiyyətcə əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqlənəcək. Həqiqətən 
də bunun əlamətləri artıq dəqiq 
görünməkdədir. Ölkə iqtisadiyyatı-
nın diversifikasiyası əlavə gəlirlərin 
daxil olmasını şərtləndirməkdədir. Bu 
gəlirlər vətəndaşların sosial rifahının 

yüksəldilməsinə yönəldilir. Məhz bunun 
nəticəsidir ki, minimum əməkhaqqının, 
minimum pensiyanın, tələbələrin 
təqaüdlərinin artırılması, digər 
ödənişlərin verilməsi mümkün olub”.

E.Mirbəşiroğlu vurğulayıb ki, 
genişmiqyaslı sosial paketlərin reallaş-
dırılması iqtisadi potensialla yanaşı, 
həm də güclü siyasi iradəyə əsaslanır: 
“Əhalinin müxtəlif sosial qruplarının 
mövcud problemlərinin aradan qaldırıl-
ması istiqamətində dövlətin həssaslıq 
nümayiş etdirməsi göz önündədir. 
Məsələn, şəhid ailələrinin mənzillərlə, 
evlərlə təmin olunması prosesinin 
davamlı xarakter aldığını xüsusi qeyd 
etmək lazımdır. Prezident müavirədə 
həmçinin qeyd etdi ki, problemli 
kreditlər məsələsi üzərində də dövlət iş 
aparmaqdadır. Bütün qeyd etdiklərimiz 
bir daha sübut edir ki, Azərbaycan 
Respublikası müasir dövrün ən effektiv 
sosial dövlətlərindən biridir”.

Xocalı soyqırımı Uruqvay 
və Çili mətbuatında

Trend-in məlumatına 
görə, məqalədə 
Ermənistanın sabiq 
 prezidenti Robert Koçar-
yanın azərbaycanlıların və 
ermənilərin etnik olaraq bir 
yerdə yaşamasının mümkün 
olmadığı və eks-prezident 
Serj Sarkisyanın Xocalı 
qətliamının qəsdən törədildiyi 
barədə Tomas de Vaala 
müsahibəsində dediyi məlum 
fikirlərə istinad edilib. Bu iki 
sabiq prezidentin fikirlərinin 
əslində Azərbaycana qarşı 
Ermənistanın həyata keçir-
diyi işğal və etnik təmizləmə 

siyasətini yaxşı izah etdiyi 
bildirilib. Bu kontekstdə 
Xocalı qətliamının 
münaqişə kontekstində 
etnik təmizləmə siyasətinin 
ən faciəvi səhifəsi olduğu-
na diqqət çəkilib. Hazırda 
Ermənistanın Azərbaycanın 
20 faiz ərazisini işğal et-
diyi, 1 milyondan  artıq 
azərbaycanlının öz evindən 
qaçqın və didərgin düşdüyü, 
BMT TŞ-nin qətnamələrinin 
Ermənistan tərəfindən yerinə 
yetirilmədiyi vurğulanıb. Eyni 

zamanda, Xocalı faciəsinə 
görə məsuliyyət daşıyan 
şəxslərin hələ də cəzasız 
qaldığı qeyd edilıb.

Məqalədə qeyd edilib 
ki, sülhə nail olmaq üçün, 
Ermənistanın işğala son 

verməsi, Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunma-
sı və azərbaycanlıların hazır-
da işğal altında olan evlərinə 
qayıtması zəruridir. 

Latın Amerikasının 
geniş oxucu kütləsinə malik 
Telesur TV, Çilinin “Dia-
rio Universidad de Chile”, 
İspaniyanın “Rebelion” xəbər 
portallarında çilili jurnalist 
və beynəlxalq analitik Pablo 
Xofrenin “Xocalı bizdən xa-
tırlamağı tələb edir” başlıqlı 
məqaləsi nəşr olunub.

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, Bran-
denburq qapıları qarşısında 
keçirilən aksiyanın iştirakçı-
ları erməni silahlı dəstələri 
tərəfindən bəşəriyyətə qarşı 
törədilmiş cinayət - Xoca-
lı soyqırımı və 1949-cu il 
Cenevrə Konvensiyasının 
Ermənistan tərəfindən pozul-
ması haqqında məlumatı al-
man ictimaiyyətinin diqqətinə 

çatdırmaq məqsədilə şəhər 
sakinlərinə sənədli dəlillər 
– qəddarcasına güllələnmiş 
uşaqların, qadınların və qo-
caların fotoşəkillərini təqdim 
ediblər.

Aksiyada çıxış edənlər 
27 il bundan əvvəl baş 
vermiş faciə, Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü, 
ölkəmizin ərazisinin 20 
faizinin işğal edilməsi, habelə 
doğma yurdlarından didərgin 

düşmüş bir milyon qaçqın və 
məcburi köçkün haqqında 
məlumat veriblər. İştirakçılar 
“Xocalıya ədalət!”, “Günah-
sız körpələri öldürməyin!”, 
“Erməni yalanlarına dur de!”, 
“İşğalı dayandır!”, “Dilqəmə 
və Şahbaza azadlıq!” 
və digər şüarlarla dünya 
ictimaiyyətinə çağırış ediblər.

Aksiya fəalları 
Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
və Ermənistanın təcavüzkar 
siyasətinin mahiyyəti 
haqqında informasiyanın 
əks olunduğu bukletləri 
şəhər sakinləri arasında 
 paylayıblar.

Samirə ƏLIYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası müasir dövrün ən ef-
fektiv sosial dövlətlərindən biridir. Bunu Trend-ə 
politoloq, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

Elşad Mirbəşiroğlu deyib. E.Mirbəşiroğlu qeyd edib ki, 
Azərbaycan sosial dövlət statusunu getdikcə daha da 
gücləndirməkdədir.

Azərbaycan müasir dövrün ən 
effektiv sosial dövlətlərindən biridir

Azərbaycanın Uruqvaydakı müvəqqəti 
işlər vəkili Emin İbrahimovun “Xocalı 
qətliamı - ədalət və sülh üçün davamlı 

çağırış” sərlövhəli məqaləsi Uruqvayın 
aparıcı xəbər portallarından olan Uruqvay 
Xəbərlər Agentliyi tərəfindən yayılıb.

Berlində 
Azərbaycanlılarının 
Koordinasiya Şura-
sının təşkilatçılığı 
ilə etiraz aksiyası 
keçirilib.

Berlin “Xocalıya ədalət!” istədi

 � Energetika naziri Pərviz Şahbazovun 
dəvəti ilə Azərbaycana səfər edən Monqolustanın 
energetika naziri Çerenpil Davasurenin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti Energetika Nazirliyində olub. 

1-ci XƏZƏR 
İqtisadi Forumunun 
gündəliyi açıqlanıb

1-ci Xəzər İqtisadi Forumu 
2019-cu il avqustun 12-də 
Türkmənistanın Türkmənbaşı 
şəhərində Avaza turizm 
kurortunda keçiriləcək və 
3 hissədən ibarət olacaq: 
beynəlxalq konfrans, Xəzər 
innovativ texnologiyalar sərgisi 
və sənədlərin imzalanması.

27 fevral 2019-cu il, çərşənbə8



28 fevral 1992-ci il 
Tomas Qolts, Ağdam, 

Azərbaycan, 27 fevral:
--Döyüş vəziyyətində olan 

Dağlıq Qarabağın şərqində 
yerləşən Ağdamın baş məscidinin 
xidmətçiləri dedilər ki, bu gün 
onlar ermənilərin çərşənbə 
günü işğal etdiyi Azərbaycan 
şəhərindən gətirilmiş 17 nəfəri 
dəfn ediblər. Ağdam məscidinin 
direktoru Səid Sadıqov bildirdi ki, 
Xocalı şəhərindən olan qaçqınlar 
çərşənbə günündən bəri məscidə 
477 meyit gətiriblər.

Bakı rəsmiləri Xocalıda 100 
nəfərin öldürüldüyünü iddia edir, 
erməni rəsmiləri isə öz paytaxt-
ları İrəvandan bildirirlər ki, cəmi 
2 azərbaycanlı qətlə yetirilib. 
Bakı rəsmisi bildirdi ki, onun 
hökuməti ölülərin dəqiq sayını 
bilən zaman azərbaycanlıların 
qəzəblənəcəyindən narahatdır.

Bu gün burada gördüyümüz 7 
cənazədən ikisi uşaq, üçü qa-
dın idi. Ağdam xəstəxanasında 
müalicə olunan digər 120 qaçqın 
ağır yaralardan əziyyət çəkir.

Raziyə Aslanova Ağdama 
çərşənbə günü gecə çatıb. O, 
dedi ki, çərşənbə axşamı gecə 
Xocalıya hücuma keçən ermənilər 
dayanmadan atırdılar. Onun əri 
və kürəkəni öldürülmüş, qızı itkin 
düşmüşdür.

Dağlıq Qarabağdan bura qaçıb 
gələn qaçqınlar arasında keçmiş 
Sovet Daxili Qoşunlarında xidmət 

edən iki türkmən əsgəri var idi. 
Onlar ötən cümə hərbi hissələrini 
tərk etmiş və Xocalıda sığınacaq 
tapmışlar. Əsgərlər dedi ki, erməni 
çavuşları onları “müsəlman olduq-
ları üçün” döyürdülər.

Fərarilər bildirdilər ki, onla-
rın keçmiş hərbi hissəsi 366-cı 
alay Xocalını işğal edən erməni 
hərbçilərini dəstəkləyirdi. Onlar 
bildirdilər ki, qadın və uşaqla-
ra qaçmağa kömək edirdilər. 
Əsgərlərdən biri Ağaməhmət 
Mütif dedi: “Biz dağlardan keçərək 
bir qrup gətirirdik. Bu zaman 
ermənilər bizi gördü və atəş 

açmağa başladılar. On iki nəfər 
öldürüldü”.

29 fevral 1992-ci il
Elen Vomak:
– Ağdamdakı “Röyter”in müx-

biri Elif Kaban məlumat vermişdir 
ki, çərşənbə qırğınından sonra 
azərilər bu bölgənin ikinci böyük 
yaşayış mərkəzi olan Xocalı 
şəhərinin ermənilər tərəfindən 
işğalı zamanı öldürülmüş onlar-
la insanı dəfn edirdilər. Dəfndə 
iştirak edənlərdən biri jurnalistlərin 
üstünə qışqıraraq demişdir: “Dün-
ya burada baş verənlərə göz yu-
mur. Biz ölürük, siz isə baxırsız”.

1 mart 1992-ci il
Tomas Qolts, Ağdam, 

Azərbaycan:
--Sağ qalanların sözlərinə 

görə, erməni əsgərləri 450-dən 
çox azərbaycanlıya atəş açmış 
və süngüdən keçirmişlər. On-
ların çoxu uşaq və qadınlar idi. 
Yüzlərlə, bəlkə də, minlərlə insan 
itkin düşmüş və ölmüşdür.

İşğalçılar qadın və uşaqla-
rı müdafiə edən əsgərləri və 
könüllüləri öldürmüşlər. Sonra on-
lar qorxudan əsən qaçqınlara atəş 
açmağa başlayıblar. Sağ qalanlar-
dan bir neçəsi baş verənləri belə 
təsvir etdi: “Elə əsl qırğın belə 
başladı. Ermənilər dayanmadan 

atırdılar. Sonra onlar içəri daxil 
oldu, bıçaq və süngü ilə adamları 
doğramağa başladılar”. Bu, sağ 
qalan üç əsgərdən biri olan Azər 
Hacıyevin dedikləri idi.

Raziyə Aslanova Ağdama baş-
qa qadınlar və uşaqlarla erməni 
meşələrindən keçərək gəlmişdir. 
O, ermənilərin dayanmadan 
atdığını bildirdi, əri və kürəkəninin 
gözləri qarşısında öldürüldüyünü 
dedi. Qızı isə hələ də tapılmayıb.

Ağdama gələn oğlanlardan biri 
qulağını itirmişdi.

Sağ qalanların dediyinə 

görə daha 2 min  adam hələ də 
tapılmayıb: bəlkə də onların çoxu 
soyuqdan, yaxud da aldıqları yara-
lardan ölüb.

Dünən gecə Ağdam meyit-
xanasına 479 meyit gətirildi və 
qəbiristanlıqda 29 nəfər dəfn 
olundu. Mənim gördüyüm və hələ 
dəfn olunmamış 7 cənazənin 2-si 
uşaq, 3-ü isə qadın idi. Onlardan 
birinin sinəsi aldığı güllə yarasın-
dan tamamilə dağılmışdı.

Ağdam xəstəxanası qan və 
terror səhnəsinə çevrilmişdi. 
Həkimlər bildirdi ki, soyqırımdan 
qaçan 140 xəstə dərin güllə yara-
larından əziyyət çəkir. Ancaq onlar 
Ağdamda da təhlükəsiz deyildilər. 
Cümə günü gecə 150 min əhalisi 
olan bölgənin üzərinə raketlərdən 
zərbələr endirildi. Bir neçə bina 
dağıdıldı və bir nəfər öldü.

2 mart 1992-ci il
“Qarabağda 

cənazə təpələri”:
– Anatol Liven erməni qoşun-

ları tərəfindən həyata keçirilən 
kütləvi insan qırğını barədə 
məlumat toplayan zaman atəşə 
tutulub. Biz Dağlıq Qarabağın 
qarla örtülmüş dağlarından aşağı 
düşərkən səpələnmiş meyitləri 
gördük. Görünür, qaçqınlar 
qaçarkən onlara atəş açmışdılar. 
Bu hadisədən sonra jurnalistlər 
azərbaycanlı operator tərəfindən 
çəkilmiş kadrlara baxdılar. Kadr-
larda bizim keçdiyimiz həmin dağ-
ların müxtəlif hissələrində onlarca 
insan cənazələri əks etdirilirdi.

Azərbaycanlılar iddia edirlər ki, 
keçən həftə ermənilər tərəfindən 
işğal olunan Xocalı şəhərindən 
qaçan azərbaycanlıların kütləvi 

qırğını zamanı, ən azı, 1000 nəfər 
öldürülüb. Daha 4 min nəfər yara-
lanmış, donub ölmüş, yaxud itkin 
düşmüşdür.

Mülki vertolyot dağlara enməli 
və kütləvi qırğınların törədildiyi 
yerlərdən meyitləri yığmalı idi. 
Ağdama qayıdan zaman mülki 
vertolyotun yığdığı cənazələrə 
baxdıq. İki nəfər yaşlı kişi və kiçik 
bir qız qanına qəltan edilmiş, onla-
rın əlləri və ayaqları donmuşdu.

Həmin vaxt azərbaycanlı 
operatorun çəkdiyi filmdə 
həmin təpələrdə onlarca meyit 
göstərilirdi.

2 mart 1992-ci il
“Erməni basqınla-

rı azərbaycanlıların ölü-
mü və qaçqın düşməsi ilə 

nəticələnir”:
– Xocalının 10 min 

əhalisindən, təxminən, 1000 nəfəri 
erməni ordusunun çərşənbə axşa-
mı həyata keçirdiyi hücum zamanı 
qətlə yetirilmişdir. Azərbaycan 
Televiziyası Xocalı ərazisindən 
cənazələrin yük maşınları ilə eva-
kuasiyasını göstərmişdir.

3 mart 1992-ci il
“Ermənilərin 

törətdiyi qırğın”:
– Ağdam, Azərbaycan, 2 

mart (“Röyter”) – Azərbaycanın 
ermənilərin üstünlük təşkil etdi-
yi Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
erməni hərbçilərinin mülki 
vətəndaşlara qarşı törətdiyi soy-

qırımı haqqında bu gün yeni bir 
sübut əldə olunmuşdur.

Vertolyotla bölgəyə gedən 
Azərbaycan jurnalistləri və 
rəsmiləri qayıdan zaman özləri ilə 
üç uşaq meyiti gətirmişlər. Onların 
başlarının arxa hissəsi tamamilə 
dağıdılmışdı. Onlar dedilər ki, 
ermənilərin atəş açması onlara 
meyitləri yığmağa imkan vermədi.

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı 

rəhbərinin köməkçisi Əsəd 
Fərəşov dedi: “Qadınların və 
uşaqların başlarının dərisi 
soyulmuşdur. Biz meyitləri 
yığmağa başlayanda onlar bizi 
gülləyə tutdular”.

“Röyter”in fotoqrafı Frederik 
Lenqan dedi ki o, Ağdam 
yaxınlığında azərbaycanlıların 
meyitlərinin iki yük maşınına 
doldurulduğunu görüb: “Birinci 
dəfə 35 meyit saydım və 
məncə, ikinci maşında da bir 
o qədər meyit var idi. Onların 
bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları 
yandırılmışdı. Onların hamısı 
kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə 
forma geymişdi”.

“Times”, 
3 mart 1992-ci il 

“İşıqlandırılmamış 
soyqırım”, 
Anatoli Liven:

– Dağlıq Qarabağın 
təpələrində qadın və uşaqlar 
daxil olmaqla 60-dan çox meyit 
səpələnmişdi və bunlar erməni 
qoşunlarının azərbaycanlı 
qaçqınlara qarşı törətdiyi qırğını 
təsdiq edir. Yüzlərlə adam itkin 
düşüb, təpə və dərələr erməni 
qüvvələrinin azərbaycanlı 
qaçqınlara qarşı ötən çərşənbə 
axşamı törətdiyi soyqırımı 
nəticəsində öldürülmüş insanların 

meyitləri ilə dolu idi.
Burada 31 meyit var idi. Ən 

azı, daha 31 cənazə ötən 5 gün 
ərzində Ağdama aparılmışdı. 
Bu rəqəmlərə çərşənbə axşamı 
gecəsi ermənilərin Azərbaycan 
şəhəri Xocalını darmadağın 
etdikləri zaman qətlə yetirilən 
dinc əhali aid deyil. Həmçinin 
tapılmayan meyitlər də istisna 
olunur.

Soyqırım zamanı sağ 
qalan Zahid Cabbarov dedi: 
“Biz olduğumuz yerdə 200 
nəfər öldürüldü”. Müxtəlif 
istiqamətlərdən gəlmiş qaçqınlar 
da gülləyə tutulduqlarını və yol 
boyu çoxlu sayda insanın qətlə 
yetirildiyini dedilər. Meyitlərin 
ətrafında əşyalar, paltar və şəxsi 
sənədlər var idi. Cənazələr 
kəskin şaxtadan donmuşdular, 
həmçinin qırğından sonra təpə 
və meşələrdə gizlənmiş insanlar 
da soyuqdan ölmüşdülər. Onların 
hamısı kasıb geyinmiş adi 
adamların cənazələri idi. Bizim 
gördüyümüz 31 nəfərdən yalnız 3 
nəfər formada idi – biri polis, ikisi 
isə milli könüllülər idi. 

Qalanları mülki şəxslər idi (8 
qadın və 3 uşaq). İki ailə birlikdə 
öldürülmüşdü və burada qadınlar  
uşaqlı idilər. Onlardan bir neçəsi 
başından dəhşətli yaralar almışdı: 
balaca bir qızın isə yalnız üzü 
salamat qalmışdı. Sağ qalanlar 
dedi ki, onlar yerə uzananda 
ermənilər dayanmadan onlara 
atəş açırdılar.

3 mart 1992-ci il
– Canlı yayımda olan  BBC-nin 

müxbiri xəbər vermişdir ki, o,  100-
dən çox azərbaycanlı kişi, qadın, 
uşaq, hətta körpənin çox qısa 
məsafədən başlarından güllə ilə 
vurulduğunu görüb.

Hadisə yerində çəkilmiş şəkil 
dağlardan çoxlu sayda insan 
meyitlərinin yığılmasını təsdiq edir. 
Müxbir xəbər verir ki, operator 
və Qərbdən olan jurnalistlər 
ermənilərin qırdığı yüzdən çox 
kişi, qadın və uşaq meyitlərini 
görüblər. Onlar 1 metrdən də 
az məsafədən başlarından 
vurulmuşdular. Şəkildə həmçinin 
təxminən 10 nəfərin, bunlar 
əsasən qadınlar və uşaqlar idi, 
başından güllə ilə öldürüldüyü 
göstərilir. Azərbaycan iddia edir ki, 
erməni qüvvələri mindən çox mülki 
insanı qətlə yetiriblər.

“Nyu York Tayms”, 
3 mart 1992-ci il
“Ermənilər tərəfindən 

törədilən soyqırım”:
– Ağdam, Azərbaycan, 2 mart 

(“Röyter”). Bu gün sonuncu sovet 
qoşunları Dağlıq Qarabağı tərk 
edirlər. İTAR-TASS İnformasiya 
Agentliyi xəbər verir ki, 366-cı 
motoatıcı alayı ərazidən çıxmağa, 
əslində isə, müharibə edən 
iki etnik qrup – ermənilər və 

azərbaycanlılar arasındakı buferi 
aradan götürməyə başlamışdır.

“Röyter”in fotoqrafı Frederik 
Lenqan Ağdam yaxınlığında 
azərbaycanlıların meyitləri ilə 
dolu iki yük maşını görmüşdür. 
“Birinci dəfə 35 meyit saydım 
və məncə, ikinci maşında da bir 
o qədər meyit var idi. Onların 
bəzilərinin başı kəsilmiş, çoxları 
yandırılmışdı. Onların hamısı 
kişi idi və bir neçəsi hərbi rəngdə 
forma geymişdi”.

Etnik zorakılıq və iqtisadi 
böhran dekabrda 11 keçmiş 
sovet respublikası tərəfindən 
yaradılmış Müstəqil Dövlətlər 
Birliyinin parçalanmasına səbəb 
ola bilər. Birliyə üzv dövlətlər 
xristian ermənilərlə müsəlman 
azərbaycanlılar arasında uzun 
illərdən bəri mövcud olan etnik 
nifrətin qarşısında aciz qaldı.

Dağlıq Qarabağdakı 4 illik 
müharibə 1500-2000 adamın 
ölümünə səbəb oldu. Keçən həftə 
baş verən döyüş xüsusilə dəhşətli 
idi.

3 mart 1992-ci il
Pol Kuin-Cac, Bakı, 

Azərbaycan:
– Dünən Azərbaycan 

erməni hərbçilərini keçən 
həftə kişi, qadın və uşaqları 
Dağlıq Qarabağdakı bir 
şəhərdən çıxarmaqda və 
onları qətlə yetirməkdə ittiham 
etdi. Azərbaycan rəsmiləri 
Xocalı şəhərində 1000 nəfər 
azərbaycanlı öldürüldüyünü 
və qarla örtülmüş dağlardan 
qaçan kişi, qadın və uşaqların 
erməni hərbçiləri tərəfindən 
öldürüldüyünü deyir.

Hadisə yerində olan 
jurnalistlər qətlə yetirilmiş 
insanların dəqiq sayını 
söyləməklə çətinlik çəkirlər. İşğal 
zamanı Xocalıda çoxlu sayda 
dinc əhalinin öldürülməsini 
təsdiq edən faktlar get-gedə 
artır. Bölgənin ətrafında uçan 
vertolyot çoxlu sayda meyitlər 
görmüşdür. BBC xəbər vermişdir 
ki, fransız fotoqraf 31 cənazə 
saymışdır. O bildirmişdir ki, 
içərisində qadın və uşaqlar 
olan meyitlərin çoxu yaxın 
məsafədən başlarından güllə ilə 
vurulmuşdur.

Bu arada Xocalı icra 
hakimi Elman Məmmədov 
Bakıda mətbuat konfransında 
bildirmişdir ki, hücum zamanı 
1000 adam öldürülmüş, 200-
dən artıq itkin düşmüş, 300 
nəfər əsir götürülmüş, 200 nəfər 
yaralanmışdır. Məmmədov 
366-cı alayı hücuma başçılıq 
etməkdə və erməni quldurlarına 
yol açmaqda ittiham edir.

Hazırladı: 
T. AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Xocalı soyqırımının 
ƏKS-SƏDASI

İyirmi yeddi il bundan əvvəl, fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə erməni terror dəstələrinin 
və keçmiş sovet ordusunun Dağlıq Qarabağda yerləşən 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə Xo-
calı sakinlərinə qarşı törədilən dəhşətli soyqırımı aktı özünün əsl hüquqi-siyasi qiymətini yalnız 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra aldı. Soyqırı-
mı haqqında həqiqətlərin dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində 
məqsədyönlü və davamlı addımlar atıldı. Ulu öndərin  təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də Milli 
Məclis “Xocalı soyqırımı (genosidi) günü haqqında” qərar qəbul etdi, BMT-yə, dünya dövlətlərinə 
bu qətliamın gerçək mahiyyətini çatdıraraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı 
təsirli tədbirlər görməyə çağırdı. 

Dövlətimizin başçısı cənab 
İlham Əliyev də Azərbaycana 
rəhbərliyə başladığı vaxtdan etibarən 
Ermənistanın dinc azərbaycanlılara 
qarşı törətdiyi cinayətlərin, o 
cümlədən, Xocalı soyqırımı ilə bağlı 
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması, onun soyqırımı kimi ta-
nınması üçün məqsədyönlü və ardıcıl 
iş aparır.

Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq 
aləmdə yayılması, qətliama obyektiv 
qiymət verilməsi istiqamətində atılan 
addımlarda Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın müstəsna 
xidmətləri də danılmazdır. Mehriban 
xanımın gərgin əməyi nəticəsində 
dünya ölkələri erməni qəsbkarlarının 

insanlığa sığmayan qətlləri haqqında 
dolğun şəkildə məlumatlandırılır.

Heydər Əliyev Fondunun vit-
se-prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başla-
yan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
kampaniyası çərçivəsində dünya-
nın bir çox ölkələrində diplomatik 
nümayəndəliklərimiz və diaspor 
təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif 
tədbirlərin həyata keçirilməsi isə bu 
faciənin dünyada soyqırımı aktı kimi 
tanınmasında mühüm rol oynayır.

Xocalı soyqırımının 27-ci ildö-
nümü ərəfəsində Belçika Krallığının 
Brüssel şəhərində izdihamlı mitin-
qin keçirilməsində əsas məqsəd 
də azərbaycanlıların Qarabağ 
həqiqətlərinin və Xocalı soyqırımının 
tanıdılması olub. 

Kütləvi informasiya vasitələrində, 
eləcə də sosial şəbəkələrdə geniş 
işıqlandırılan mitinqdə  çıxış edən 

Azərbaycan diaspor təşkilatları 
nümayəndələrinin Avropa 
Parlamentinə, beynəlxalq təşkilatlara 
çağırışlarında 27 il əvvəl Ermənistan 
tərəfindən törədilən Xocalı soyqırı-
mına beynəlxalq miqyasda hüqu-
qi-siyasi qiymət verilməsi, torpaq-
larımızın geri qaytarılması üçün 
işğalçı dövlətə təzyiq göstərilməsi, 
öz yurd-yuvalarından didərgin düşən 
azərbaycanlıların pozulmuş hü-
quqlarının bərpa olunması, Dilqəm 
Əsgərov və Şahbaz Quliyev də daxil 
olmaqla bütün azərbaycanlı əsir və 
girovların azad edilməsi, münaqişə 
ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların qəbul 
etdikləri məlum qərar və qətnamələrə 
Ermənistan tərəfinin riayət etməsi 
kimi tələblər öz ifadəsini tapıb.    

Şübhəsiz ki, Azərbaycandan 
kənarda bu cür tədbirlərin keçirilməsi 
bir daha dünyaya bəyan edir ki, 
Ermənistan illərdir ki, terrorçuluq və 

işğalçılıq siyasəti yürüdür. Mərhum 
jurnalist Çingiz Mustafayevin çəkdiyi 
kadrların bütün dünyaya yayılması-
na, BMT kimi mötəbər bir təşkilatın 4 
qətnamə qəbul etməsinə baxmaya-
raq, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 
hələ də Ermənistana güclü təzyiq 
göstərilmir. Ona görə də bu dəhşətli 
faciənin unudulmaması və tarixi 
həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırılması hər birimizin, eləcə də 
müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaş-
larımızın borcudur. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən, 
dünya azərbaycanlıları tərəfindən bu 
missiya layiqincə yerinə yetirilməlidir.

Xocalı faciəsi xalqımızın heç 
vaxt unudulmayacaq və ibrət dərsi 
götürüləcək qan yaddaşıdır. Xocalı 
soyqırımının tanınması ilə bağlı əldə 
olunan nəticələr də onu deməyə 
əsas verir ki, bu dəhşəti törədənlər 
tezliklə ədalət mühakiməsi qarşısına 
çıxarılacaq, cinayətlərinə görə cavab 
verəcəklər. 

Səbuhi ABBASOV, 
Azərbaycan–Slavyan Gəncləri 

Assosiasiyasının sədri

Venesuela mətbuatında 
Dağlıq Qarabağ haqqında məqalə

 � “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi və müasir dövrdə 
təhlükəsizlik arxitekturasına yeni təhdidlər: 
çağırışlar və cavablar”

Venesuelanın “Universi-
dad del Zulian” nəşriyyatının 
çap etdiyi və Skopus se-
riyasından olan “Opsion” 
jurnalının 87-ci sayında 
Bakı Slavyan Universitetinin 
(BSU) Azərbaycanşünaslıq 
elmi-tədqiqat laboratoriya-
sının müdiri, diplomatiya 
və xarici siyasət kafedrası-
nın dosenti, hüquq elmləri 
üzrə fəlsəfə doktoru Sadir 
Məmmədovun “Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi və müasir dövrdə 
təhlükəsizlik arxitekturasına 
yeni təhdidlər: çağırışlar və 
cavablar” adlı məqaləsi dərc 

olunmuşdur. Jurnalın 17 
səhifəsini tutan məqalədə 
beynəlxalq təhlükəsizliyə 
yönələn təhdidlər və 
transsərhəd təhlükələri 
tədqiq edilib. Müəllif öz fikir 
və düşüncələrini Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi prizmasından 
araşdırıb, münaqişənin 
ədalətli həllinin dünyada baş 
verə biləcək təhlükələrin qar-
şısının alınmasında mühüm 
rol oynaya biləcəyini qeyd 
edib. 

S.Məmmədov “böyük 
Ermənistan” xülyası ilə 
yaşayan erməni ideoloq-

larının yürütdüyü siyasətin 
dünyada terrorizm və 
ekstremizmə yol açdığını, bu 
cür cinayətlərin qarşısının 
vaxtında alınmadığı təqdirdə 
beynəlxalq aləmdə sülhü 
və əmin-amanlığı qoruma-
ğın mümkün olmayacağını 
diqqətə çatdırır. Müəllif, 
eyni zamanda, İŞİD terror 
qruplaşmasının, Rusiya-
Ukrayna münasibətlərinin 
qanlı məcraya yönəlməsinin 
mahiyyətini beynəlxalq 
hüquq nöqteyi-nəzərindən 
təhlil edib qiymətləndirir. 
Müəllif bir çox konfliktlərin, 
o cümlədən Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin zaman-za-
man uzanmasının əsas 
səbəblərindən biri kimi 
dünyada mövcud olan ikili 
standartları hesab edir. 

Belə bir məqalənin nü-
fuzlu jurnalda dərc olunması 
Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılmasında 
xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

O gün gələcək...

927 fevral 2019-cu il, çərşənbə



27 fevral 2019-cu il, çərşənbə10
Xocalı faciəsinin qurbanları ehtiramla anıldı 

SUMQAYIT 
Gənclər şəhərində 

anım tədbirləri “Göyərçin” 
abidəsinin qarşısından start 
götürən yürüşlə başlandı. 
Yürüşə qatılan şəhər 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
Şəhidlər xiyabanında Xocalı 
qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılan abidənin qarşısına 
gələrək onların ruhuna 
ehtiramlarını ifadə etdilər. 

Faciənin 27-ci ildönümü 
ilə əlaqədar ötən həftədən 
etibarən Sumqayıt Şəhər 
İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
hazırlanmış tədbirlər 
planına uyğun olaraq idarə 
və təşkilatlarda, təhsil və 
mədəniyyət ocaqlarında 
ədəbi-bədii tədbirlər, xatirə 
gecələri, sərgilər təşkil 
olunub, şahidlərlə görüşlər 
keçirilib.

Fevralın 26-da isə 
Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Zakir 
Fərəcov, icra aparatının 
rəsmiləri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, sənaye 
müəssisələrinin, təşkilat və 
idarələrin rəhbərləri, habelə 
ağsaqqallar, ziyalılar və 
gənclər ümumşəhər anım 
mərasimində iştirak etdilər. 
Xocalı abidəsinin önünə gül 
dəstələri qoyuldu və faciə 
qurbanlarının xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Mərasimdə Azərbaycan 
xalqının qan yaddaşı olan 
Xocalı faciəsi, ermənilərin 
zaman-zaman xalqımıza 
qarşı törətdikləri vəhşiliklər 
barədə ətraflı məlumat verildi. 
Bu soyqırımı nəticəsində 
dinc əhaliyə amansızlıqla 
divan tutulub, yüzlərlə uşaq, 
qadın, qoca qətlə yetirilib, 
şəhər tamamilə Yer üzündən 
silinib. Əsir götürülənlər və 
itkin düşənlər də az olmayıb. 
Bildirildi ki, bu faciənin dünya 
ictimaiyyətə çatdırılmasında 
Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin böyük əməyi olub. 
Məhz onun təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisində ilk dəfə bu 
məsələyə siyasi qiymət 
verilib. Bunun nəticəsidir ki, 
hər il faciənin ildönümü istər 
respublikamızda, istərsə də 
onun hüdudlarından kənarda 
geniş qeyd olunur, soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi yad 
edilir, dünya ictimaiyyətinə 
ermənilərin əsl yırtıcı siması 
göstərilir.

Mərasimin sonunda şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı 
Zakir Fərəcov Sumqayıt 
şəhərində məskunlaşmış 
Xocalı köçkunləri ilə görüşdü 
və onların qayğıları ilə 
yaxından maraqlandı. Xocalı 
köçkunləri Sumqayıt Şəhər 
İcra Hakimiyyəti tərəfindən 
onlara göstərilən diqqətə 
görə minnətdarlıqlarını 
bildirdilər. Azərbaycanın haqq 
səsinin mütləq eşidiləcəyinə, 
işğal altında olan bütün 
torpaqlarımızın düşməndən 
azad ediləcəyinə möhkəm 
əminlik ifadə olundu.

 

ABŞERON 

Xocalı soyqırımının 27-ci 
ildönümü respublikamızın 
hər yerində olduğu kimi, 
Abşeron rayonunda da 
silsilə tədbirlərlə anılıb. 
Rayon icra hakimiyyəti 
tərəfindən hazırlanmış 
tədbirlər planına uyğun olaraq 
idarə və təşkilatlarda, təhsil 
ocaqlarında faciə ilə bağlı 
müxtəlif tədbirlər keçirilib. 

Mədəniyyət Mərkəzində 
keçirilən Xocalı soyqırımına 

həsr olunmuş anım 
mərasimində rayon 
rəhbərliyi, idarə, müəssisə 
və təşkilatların əməkdaşları, 
ictimaiyyət nümayəndələri, 
habelə rayon ərazisində 
məskunlaşmış Xocalıdan 
olan məcburi köçkün və şəhid 
ailələri iştirak ediblər.

İştirakçılar əvvəlcə 
mərkəzin foyesində təşkil 
olunmuş rəsm sərgisi ilə tanış 
olmuşlar.

Tədbir şəhidlərin 
xatirəsinin 1 dəqiqəlik 
sükutla yad olunması ilə 
başlayıb. Daha sonra Xocalı 
həqiqətlərindən bəhs edən 
videoçarx nümayiş olunub. 

Anım mərasimində 
Abşeron Rayon Mədəniyyət 
Mərkəzinin özfəaliyyət 
kollektivlərinin ifasında 
Şükufə Musayevanın 
əsərinin motivləri əsasında 
hazırlanmış “Əsgər olacam” 
kompozisiyası təqdim edilib. 

Səhnə əsəri Xocalı 
şəhərinin işğalı zamanı 
əsir düşmüş uşaq, qadın, 
qocaların başına gətirilən 
müsibətlər, ermənilərin 
vəhşiliyi, şəhərin yer 
üzündən silinməsi, bu 
soyqırımına dünyanın göz 
yumması, nəhayət, Xocalının 
azad olunması gününün 
yaxınlaşmasından bəhs edilir.

ŞAMAXI 

Xalqımızın tarixinə qanla 
yazılmış Xocalı soyqırımının 
27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
fevralın 26-da Şamaxıda 
faciə qurbanlarının xatirəsi 
anılmışdır.

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Tahir Məmmədov, 
rayonun hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatlarının kollektivləri, 
ərazi icra nümayəndələri və 
ictimaiyyət nümayəndələri 
tərəfindən “Soyqırımı 
abidəsi” ziyarət edilmiş, 
abidənin önünə tər qərənfillər 
düzülmüşdür.

Tədbir Şamaxı Şəhər 
İncəsənət Təhsili Mərkəzində 
davam etdirilmişdir. 
İştirakçılar əvvəlcə Xocalı 

faciəsini əks etdirən rəsm 
sərgisinə baxmış, soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
edilmişdir. Sonra rayon icra 

hakimiyyətinin başçısı Tahir 
Məmmədov çıxış edərək 
bu günün tarixinə nəzər 
salmış, insanlıq sifətini 
itirmiş ermənilər tərəfindən 
törədilmiş bu faciənin 
təkcə azərbaycanlılara 
qarşı deyil, həm də bütün 
bəşəriyyətə yönəlmiş qanlı 
cinayət olduğunu diqqətə 
çatdırmışdır. Bildirilmişdir ki, 
1993-cü ildə xalqın təkidli 
tələbi ilə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin yenidən 
hakimiyyətə qayıdışından 
sonra Xocalı faciəsinə 
siyasi-hüquqi qiymət verildi. 
Daha sonra 26 fevral “Xocalı 
soyqırımı və milli matəm 
günü” elan olundu, bu barədə 
bütün beynəlxalq təşkilatlara 
məlumat verildi. Azərbaycan 
Prezidenti cənab İlham Əliyev 
soyqırımı faktına beynəlxalq 
hüquqi və siyasi qiymətin 

verilməsi üçün ardıcıl 
iş aparır. Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti 
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə “Xocalıya ədalət” 
kampaniyası bütün dünyanın 
diqqətini bu faciənin ədalətli 
qiymətləndirilməsinə yönəltdi. 
Natiq çıxışının sonunda 
bir daha qeyd etmişdir ki, 
İnsanlıq əleyhinə törədilmiş 
bu son dərəcə ağır hərbi 
cinayət xalqımız tərəfindən 
heç vaxt unudulmayacaqdır. 
Daha sonra tədbir 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin Şamaxı 
filialının tələbələrinin və 
şəhər Məhəmməd Hadi 
adına 9 saylı tam orta məktəb 
şagirdlərinin hazırladığı “26 
fevral Xocalı faciəsi uşaqların 
gözü ilə” mövzusunda ədəbi-
bədii kompazisiya ilə davam 
etmişdir.

LƏNKƏRAN 

Fevralın 26-da Lənkəran 
şəhərində Azərbaycanın 
soyqırımı qurbanları 
xatirə parkındakı “Ana 
heykəli” qarşısında Xocalı 
soyqırımının 27-ci ildönümü 
ilə bağlı anım mərasimi 
keçirilib. 

Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
Taleh Qaraşov, icra 
aparatının məsul işçiləri, 
rayonun hüquq-mühafizə 

orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların rəhbərləri, 
rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri, tələbə-
gənclər, hərbi hissələrin şəxsi 
heyətləri abidə-kompleksinin 
önünə gül-çiçək dəstələri 
düzərək, faciə qurbanlarının 
xatirəsini dərin hüznlə yad 
ediblər. 

Mərasimdə Xocalı 
soyqırımı ilə bağlı ürək 
göynədən faktlar və rəqəmlər 
misal gətirilib və bildirilib 
ki, yüz illər ötsə də, mənfur 
ermənilərin xalqımıza qarşı 
həyata keçirdiyi soyqırımı 
siyasətinin nəticələri 
unudulmayacaq və onlar 
törətdikləri ağlasığmaz 
vəhşiliklərə görə gec-tez 
haqq divanı qarşısında cavab 
verməli olacaqlar.

Xocalı soyqırımının 27-ci 
ildönümünün qeyd olunması 
barədə məlum sərəncama 
əsasən rayonun idarə və 
təşkilatlarında, Heydər Əliyev 
Mərkəzində, Lənkəran Dövlət 
Universitetində, orta ixtisas və 
ümumtəhsil məktəblərində, 
mədəniyyət ocaqlarında 
Xocalı soyqırımına həsr 
edilmiş dərslər, anım 
tədbirləri, xatirə gecələri, 
rəsm və kitab sərgiləri təşkil 
edilib, faciə qurbanlarının 
xatirəsi ehtiramla yad olunub. 

BALAKƏN 

Xocalı faciəsinin 27-ci 
ildönümü respublikamızın 
hər yerində olduğu kimi 
Balakən rayonunda da geniş 

şəkildə qeyd edilib. Rayon 
icra hakimiyyəti tərəfindən 
tədbirlər planı hazırlanıb, 
idarə və təşkilatlarda, 
ümumtəhsil məktəblərində 
faciə ilə bağlı müxtəlif 
tədbirlər və anım mərasimləri 
keçirilib.

Mədəniyyət 
müəssisələrində faciənin 
ildönümü ilə bağlı xatirə 
gecələri, foto və rəsm 
sərgiləri, faciə şahidləri ilə 
görüşlər təşkil olunub, fevralın 
26-da rayonun ümumtəhsil 
məktəblərində ilk dərslər 
Xocalı faciəsinə həsr olunub.

 Rayon icra 
hakimiyyətində isə Xocalı 
şəhərindən köçkün düşərək 
Balakən rayonunda 
məskunlaşmış ailələrin 
nümayəndələri ilə görüş 
keçirilib. Görüşdə çıxış 
edən Balakən Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
İslam Rzayev Azərbaycan 
xalqının qan yaddaşı olan 
Xocalı faciəsi, ermənilərin 
zaman-zaman xalqımıza 
qarşı törətdikləri vəhşiliklər 
və Xocalı soyqırımı ilə 
bağlı həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinin nəzərinə 
çatdırılması üçün görülən 
işlər barədə ətraflı məlumat 
verib. O, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Xocalı soyqırımı 
haqqında dediyi sözləri 
xüsusi olaraq vurğulayıb: 
“Bütövlükdə Azərbaycan 
xalqına qarşı yönəlmiş Xocalı 

soyqırımı öz ağlasığmaz 
qəddarlığı və qeyri-insani 
cəza üsulları ilə bəşər 
tarixində bir vəhşilik aktıdır. 
Bu soyqırımı, eyni zamanda, 
bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi 
bir cinayətdir”.

Daha sonra natiq 
bildirmişdir ki, Xocalı 
soyqırımının dünyaya 
çatdırılması ilə əlaqədar 
Heydər Əliyev Fondunun 
layihələri çərçivəsində 
Xocalıda törədilən qırğınla 
bağlı bir sıra ölkələrdə 
silsilə tədbirlər keçirilmişdir. 
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla 
xanım Əliyevanın Xocalı 
soyqırımının beynəlxalq 
aləmdə tanınmasında rolu 
danılmazdır. Məhz onun 
təşəbbüsü ilə başlanmış 
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq 
təbliğat-təşviqat kampaniyası 
Xocalı həqiqətlərinin dünyaya 
çatdırılmasında xüsusi rol 
oynayır.

Tədbirdə çıxış edən 
xocalılar ölkə rəhbərliyinin 
səyləri ilə Xocalının azad 
olunacağı günü səbirsizliklə 
gözlədiklərini və bu 
günün tezliklə gələcəyinə 
əmin olduqlarını qeyd 
edərək, onlara göstərilən 
diqqət və qayğıya görə 
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Daha sonra rayon 
rəhbərliyi, ictimaiyyət 
nümayəndələri Xocalı 
şəhərindən olan, rayonda 
məskunlaşmış ailələrin 
üzvləri ilə birlikdə ”Şəhidlər 
Xiyabanı”nda Vətənin 
azadlığı və suverenliyi 

uğrunda şəhid olanların 
xatirəsinə ucaldılmış abidə 
önünə gül-çiçək dəstələri 
qoyublar.

Sonra tədbir iştirakçıları 
rayon Mədəniyyət Mərkəzinin 
foyesində təşkil olunmuş 
bəşəriyyət tarixinin ən böyük 
qətliamlarından olan Xocalı 
faciəsinin 27-ci ildönümünə 
həsr olunmuş sərgi ilə tanış 
olublar. Rayon mədəniyyət 
işçilərinin ifasında faciənin 
dəhşətli məqamlarını və 
erməni vandalizmini əks 
etdirən “Xocalını unutma” 
adlı ədəbi-bədii kompozisiya 
nümayiş olunub.

QAZAX

Qazaxda Xocalı faciəsinin 
27–ci ildönümünə həsr 
olunmuş “Cəzasız cinayət” 
adlı ədəbi–bədii kompozisiya 
və sərgi keçirilmişdir. Gənclər 
Mərkəzində təşkil olunan 
tədbirdə Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb 
Babaşov, aparatın məsul 
işçiləri, hüquq-mühafizə 
orqanlarının, idarə, müəssisə 
və təşkilatların rəhbərləri 
iştirak etmişlər. 

Tədbir iştirakçıları 
əvvəlcə mərkəzin foyesində 
məktəblilərin Xocalı faciəsinə 
həsr etdikləri 50 rəsm 

əsərindən ibarət sərgi ilə 
tanış olmuşlar. 

Xocalı soyqırımının 
Azərbaycan tarixinə 
ən dəhşətli və faciəli 
səhifələrdən biri kimi daxil 
olduğunu qeyd edən Rəcəb 
Babaşov uşaqların Xocalı 
faciəsini öz gözləri ilə 
görmədiklərinə baxmayaraq 
çəkdikləri rəsmlərdə faciəni 
canlandırdıqlarını, rəsmlərdə 
düşmənə nifrətin və Xocalıya 
ədalətin çox canlı şəkildə əks 
olunduğunu bildirmişdir.

Xocalı faciəsinə həsr 
olunmuş film nümayiş 
olunduqdan sonra faciə 
qurbanlarının əziz xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad 
olunmuşdur.

Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının üzvü, gənc 
rəssam Akif Əmirov 
çıxış edərək demişdir ki, 
Ermənistan silahlı qüvvələri 
bütün beynəlxalq hüquq 
normalarına zidd olaraq, 
keçmiş sovet ordusunun 
Xankəndi şəhərində yerləşən 
366-cı motoatıcı alayının 
şəxsi heyətinin iştirakı ilə 
gecə şəhərə hücum edərək 
azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımı aktını törətmişlər. 
Bu hərbi təcavüz zamanı 
Xocalı darmadağın edilmiş, 
dinc sakinlərə amansızcasına 
divan tutulmuşdur. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Rəcəb Babaşov 
tədbirdə çıxış edərək 
Azərbaycan xalqının erməni 
millətçiləri tərəfindən davamlı 
olaraq etnik təmizləmə, 
soyqırım siyasətinə məruz 
qalmasından, öz tarixi 
torpaqlarından qovularaq 
qaçqın və məcburi köçkünə 
çevrilməsindən danışmışdır. 
Qeyd etmişdir ki, Xocalıda 
baş verən dəhşətli gecəni 
Azərbaycan xalqı 27 ildir ki, 
yaşayır. Xocalıda törədilən 
soyqırımının, faciənin misli-
bərabəri yoxdur. Bütün dünya 
insanlığa qarşı vəhşiliyi 
fevralın 26-na keçən gecə 
Xocalıda görüb.

İcra hakimiyyətinin başçısı 
qeyd etmişdir ki, Xocalı 
soyqırımının tanıdılmasında 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
böyük xidmətləri olmuşdur. 
Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra 
Xocalı faciəsi ermənilərin 
Azərbaycan xalqına qarşı 
həyata keçirdiyi soyqırımı 
aktı kimi təsbit olunmuş, əsl 
həqiqət dünya dövlətlərinə 
və beynəlxalq təşkilatlara 
çatdırılmış, 26 fevralın Xocalı 
soyqırımı günü kimi qeyd 
olunması qərara alınmışdır.

Respublika Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən 
Xocalı soyqırımının 
beynəlxalq aləmdə bütün 
dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması istiqamətində 
görülən işlərdən söz açan 
rayon rəhbəri məqsədyönlü 
tədbirlərin həyata 
keçirildiyini qeyd etmişdir. 
O, 2008-ci ildən Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq təbliğat-
təşviqat kampaniyasına 
başlanılmasının bu 
istiqamətdə görülən işlərin 
bariz nümunəsi olduğunu 
bildirmişdir.

İcra hakimiyyətinin 
başçısı demişdir ki, bu gün 

düşmənlə 168 kilometr 
məsafədə sərhəddi olan, 5 
kəndi daim mənfur düşmən 
atəşinə məruz qalan Bağanıs 

Ayrım, Xeyrımlı, Barxudarlı, 
Sofulu, Qızılhacılı, Yuxarı 
Əskipara və Aşağı Əskipara 
kimi 7 kəndi hələ də düşmən 
tapdağı altında olan Qazax 
da yüzlərlə şəhid verib. 
Bu gün Qazaxın Vətən 
uğrunda canından keçən 
285 şəhidi var ki, onların 
da 7 nəfəri Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı adına layiq 
görülmüşdür.

Ölkə başçısının apardığı 
məqsədyönlü və düşünülmüş 
siyasət nəticəsində işğal 
altında olan torpaqlarımızın 
azad ediləcəyi günün 
uzaqda olmadığını deyən 
rayon rəhbəri bunun üçün 
Azərbaycanın güclü ordusu 
olduğunu qeyd etmiş, 
2016-cı ilin Aprel döyüşlərini 
qələbəyə aparan yolun, zəfər 
salnaməsinin başlanğıcı 
olduğunu bildirmişdir.

Sonra şəhər 2 saylı uşaq 
musiqi məktəbinin müəllim və 
şagird kollektivinin ifasında 
“Cəzasız cinayət” adlı ədəbi-
bədii kompozisiya nümayiş 
olunmuşdur. 

Uşaq Gənclər-İnkişaf 
Mərkəzinin dərnək üzvlərinin 
Azərbaycanın ilk işğal 
olunmuş kəndi Bağanıs 
Ayrım kəndinə, eləcə də 
Xocalı faciəsinə həsr etdikləri 
“Əsgərana gedən yol” adlı 
ədəbi-bədii kompozisiya 
tədbir iştirakçıları tərəfindən 
maraqla qarşılanmışdır. 

2 saylı uşaq musiqi 
məktəbi müəllimlərinin 
ifasında “Sarı gəlin” 
kompozisiyası, xor 
kollektivinin ifasında səslənən 
“Xocalım”adlı mahnı, müəllim 
kollektivinin ifasında “Qalx 
ayağa, Azərbaycan!” şeiri 
də o ağrılı-acılı günləri 
canlandırmış, düşmənə 
nifrət hissini bir daha 
alovlandırmışdır. 

TOVUZ
Xocalı faciəsinin iyirmi 

yeddinci ildönümü ilə bağlı 
respublikamızda keçirilən 

silsilə anım tədbirləri Tovuzda 
da davam etdirilib. Rayon 
icra hakimiyyəti başçısının 
müvafiq sərəncamına 
əsasən, geniş tədbirlər planı 
təsdiq edilmişdir. Tədbirlər 

planına uyğun olaraq rayonun 
bütün idarə, müəssisə 
və təşkilatlarında, təhsil 
ocaqlarında anım tədbirləri 
keçirilmişdir.  

Belə tədbirlərdən biri də 
Heydər Əliyev Mərkəzində 
“Xocalını unutmayaq” 
mövzusunda təşkil olunan 
elmi-praktik konfrans idi. 
Əvvəlcə rəsm sərgisi ilə tanış 
olan tədbir iştirakçıları daha 
sonra Xocalı şəhidlərinin 
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla 
yad etdilər. 

Rayon icra hakimiyyəti 
başçısının birinci müavini 
Rəşad Zeynalov, gənclər və 

idman idarəsinin rəisi Sahib 
Ələsgərov, E.Orucov adına 
Bayramlı kənd tam orta 
məktəbin tarix müəllimi 
Yeganə Məmmədova 1992-ci 
il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə xüsusi qəddarlıqla 
törədilmiş Xocalı faciəsinin 
ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlılara qarşı 
müntəzəm olaraq həyata 
keçirilən etnik təmizləmə və 
soyqırımı siyasətinin davamı 
və ən qanlı səhifəsi olduğunu 
bildirdilər. 

Qeyd olundu ki, Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-
prezidenti Leyla Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə elan 
edilən “Xocalıya ədalət!” 
kampaniyası çərçivəsində 
keçirilən tədbirlərin məqsədi 
Xocalıdakı cinayətə hüquqi-
siyasi qiymətin verilməsinə, 
bütün dünyanın bu faciəni 
soyqırımı kimi tanımasına 
nail olmaqdır. “Xocalıya 
ədalət!” beynəlxalq 
informasiya kampaniyası 
hazırda dünyanın bir çox 
ölkəsində uğurla həyata 
keçirilir və faciənin mənəvi 
və siyasi-hüquqi səviyyədə 
tanınmasına yönəlib. Xocalı 
soyqırımı zaman keçdikcə öz 
həqiqi qiymətini alır. 

Prezident İlham Əliyevin 
bu məsələdəki qətiyyətli 
mövqeyi, bu istiqamətdə 
gördüyü işlər əminliklə 
deməyə əsas verir ki, nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlar, bütün 
dünya Azərbaycanın haqlı 
mövqeyini dəstəkləyəcək.

Sonda iştirakçılar Xocalı 
faciəsinə həsr olunmuş 
sənədli filmə tamaşa etmişlər.

SALYAN

Salyan rayonunda 
faciənin iyirmi yeddinci 
ildönümü ilə əlaqədar 
keçirilən anım tədbirinin 
iştirakçıları əvvəlcə “Şəhidlər” 
xatirə kompleksində “Əsgər 
anası” və Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Nazim Babayevin 
abidələrini ziyarət etmiş, 
önünə gül-çiçək dəstələri 
düzmüş və ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü uğrunda, o 

cümlədən Xocalıda şəhid 
olan həmvətənlərimizin 
unudulmaz xatirəsi 
qarşısında ehtiramla baş 
əymişlər. Anım mərasimində 
“Xocalı faciəsi” qurbanlarının 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilmiş, şəhidlərin 
ruhuna dualar oxunmuşdur. 
Tədbirdə şagirdlərin ifasında 
ədəbi-bədii kompozisiya 
səsləndirilmişdir.

Əli NƏCƏFXANLI, 
İlqar HƏSƏNOV,  

Hamlet QASIMOV, 
Səməd HÜSEYNOĞLU, 

“Xalq qəzeti”
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 manatla
A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 709 476,40 1 638 261,32
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması  240 320,23
Daşınmaz əmlaka investisiyalar   
Qeyri-maddi aktivlər 110 391,79 99 352,61
Təxirə salınmış vergi aktivləri   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:   
dövlət qiymətli kağızları   
qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
sair maliyyə aktivləri   
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair aktivlər   
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 819 868,19 1 977 934,16
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Ehtiyatlar 24 570,46 28 483,39
Debitor borcları: 7 937 596,20 7 027 990,44
birbaşa sığorta üzrə 6 861 339,40 6 438 273,40
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:   
- təkrarsığortaçı üzrə   
- təkrarsığortalı üzrə   
asılı təşkilatlar üzrə   
büdcə üzrə 1 056 126,87 581 273,88
iddia tələbləri üzrə 9 885,68 5 940,00
işçi heyəti üzrə 6 300,00 1 340,68
sığortalılara verilən borclar üzrə   
sair debitorlar 3 944,25 1 162,48
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri: 13 225 353,88 13 730 651,14
kassa 4 324,51 739,00
hesablaşma hesabı 190 577,23 189 512,43
valyuta hesabı 9 043 169,47 6 373 327,04
depozit hesablar 3 570 210,00 6 750 000,00
sair pul vəsaitləri 417 072,67 417 072,67
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:   
dövlət qiymətli kağızları   
qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların 
payı: 974 852,03 1 017 810,97
həyat sığortası sahəsi üzrə   
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 974 852,03 1 017 810,97
Sair qısamüddətli aktivlər: 599,34 512,71
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   
verilmiş avanslar   
təhtəl hesablar 599,34 512,71

Sair aktivlər   

Cəmi qısamüddətli aktivlər 22 162 971,91 21 805 448,65
CƏMİ AKTİVLƏR 22 982 840,10 23 783 382,81

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə Hesabat dövrünün sonuna
I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 10 005 250,00 10 005 250,00
Emissiya gəliri 998 013,10 998 013,10
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları:   
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 1 374 534,56 2 107 598,30
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1417457,04 2163458,98
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 
mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər -42922,48 -55860,68
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər)   
Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 12 377 797,66 13 110 861,40
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları: 10 134 969,76 10 277 404,92
Həyat sığortası sahəsi üzrə:   
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə: 10 134 969,76 10 277 404,92
Qarşısıalınma tədbirləri fondu -212,74 -212,74
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları:   
əməyin ödənilməsi üzrə   
büdcə üzrə   
sosial sığorta və təminat üzrə   
digər məcburi ödənişlər üzrə   
asılı təşkilatlar üzrə   
sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 336 602,19 208 388,12
təkrarsığortaçı üzrə 336 602,19 208 388,12
təkrarsığortalı üzrə   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər 116 846,47 168 103,09
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 10 588 205,68 10 653 683,39
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları: 16 836,76 18 838,02
əməyin ödənilməsi üzrə   
büdcə üzrə   
sosial sığorta və təminat üzrə   
digər məcburi ödənişlər üzrə   
asılı təşkilatlar üzrə   
sair kreditorlar 16 836,76 18 838,02
Sair qısamüddətli öhdəliklər:   
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
alınmış avanslar   

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   

Sair öhdəliklər   

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 16 836,76 18 838,02

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 10 605 042,44 10 672 521,41
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 22 982 840,10 23 783 382,81

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
Birbaşa tabeliyində olan təhsil müəssisələrində mövcud qanunvericiliyə 
uyğun dövlət təminatındakı təhsilalanların 2019-cu ilin may-dekabr ayları 

ərzində yeməklə təminatı ilə bağlı xidmətlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Təhsilalanların yeməklə təchizatı ilə bağlı 

xidmətlər, adları və ünvanları aşağıda göstərilən 
51 təhsil müəssisəsini əhatə edəcəkdir:
Sıra 
N-si

 Təhsil müəssisəsinin adı  Yerləşdiyi ünvan

1 Fizika-Riyaziyyat və 
İnformatika Təmayüllü Lisey

Bakı şəhəri, 
S.Dadaşov küçəsi 
555-ci məhəllə

2 S.C.Pişəvəri adına 
Respublika Humanitar 
Fənlər Gimnaziyası

Bakı şəhəri, 
F.Yusifov küçəsi 39

3 Kimya-Biologiya Təmayüllü 
Respublika Liseyi

Bakı şəhəri, 
Ş.Mirzəyev küçəsi 
53

4 Azərbaycan Milli 
Konservatoriyasının 
nəzdində İncəsənət 
Gimnaziyası

Bakı şəhəri, H.Cavid 
prospekti 506-cı 
məhəllə

5 S.Bəhlulzadə adına Xarici 
Dillər Təmayüllü Gimnaziya

Bakı şəhəri, 
Qaraçuxur qəsəbəsi

6 A.S.Makarenko adına 
Humanitar Fənlər 
Təmayüllü Respublika 
İnternat Tipli Gimnaziya

Bakı şəhəri, «Şimal 
DRES» qəsəbəsi, 
L.Starçuk küçəsi 1

7 10 nömrəli Sanatoriya Tipli 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, 
Pirşağı qəsəbəsi, 
Hüseynbala Əliyev 
küçəsi 18A

8 8 nömrəli Sanatoriya Tipli 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər 
rayonu, Buzovna 
qəsəbəsi, R.Axundov 
küçəsi 1

9 Valideyn Himayəsindən 
Məhrum Olmuş Uşaqlar 
üçün 1 nömrəli Tam Orta 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, 
Maştağa qəsəbəsi, 
Nizami küçəsi 25

10 Valideyn Himayəsindən 
Məhrum Olmuş Uşaqlar 
üçün 2 nömrəli Ümumi Orta 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər 
rayonu, Mərdəkan 
qəsəbəsi, Şərq 
küçəsi 29

11 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud Uşaqlar üçün 2 
nömrəli Xüsusi İnternat 
Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Xəzər rayonu, 
Şüvəlan qəsəbəsi, 
H.Məmmədov küçəsi 
56

12 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud Uşaqlar üçün 3 
nömrəli Respublika Xüsusi 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, M.Şərifli 
küçəsi 3 

13 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud və Valideyn 
Himayəsindən Məhrum 
Olmuş Uşaqlar üçün 4 
nömrəli Respublika Xüsusi 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Xəzər rayonu, 
Şüvəlan qəsəbəsi, 
H.Məmmədov küçəsi 
35

14 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud Uşaqlar üçün 5 
nömrəli Respublika Xüsusi 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Nərimanov rayonu, 
Fətəli Xan Xoyski 
prospekti 77

15 E.Mirzəyev adına Sağlamlıq 
İmkanları Məhdud Uşaqlar 
üçün 6 nömrəli Respublika 
Xüsusi İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, 
Xəzər rayonu, 
Türkan qəsəbəsi, 
Dənizkənarı küçəsi 1

16 E.Quliyev adına Sağlamlıq 
İmkanları Məhdud Uşaqlar 
üçün 9 nömrəli Xüsusi 
İnternat Məktəbi

Bakı şəhəri, Qaradağ 
rayonu, Sahil 
qəsəbəsi, E.Quliyev 
küçəsi 24 

17 11 nömrəli inteqrasiya 
təlimli internat  
məktəbi

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, 
Bilgəh qəsəbəsi, 
Ü.Hacıbəyov küçəsi 
12

18 Nizami rayonu 3 nömrəli 
Xüsusi Ümumtəhsil Məktəbi

Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu,Şərifli küçəsi 
3

19 Nəsimi rayonu 11 nömrəli 
Xüsusi Təhsil Məktəbi

Bakı şəhəri, Nəsimi 
rayonu, Salatın 
Əsgərova küçəsi 138

20 Nəsimi rayonu 268 nömrəli 
Xüsusi Təhsil Məktəbi

Bakı şəhəri, Nəsimi 
rayonu,Süleyman 
Rüstəm küçəsi 38

21 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud Uşaqlar üçün 12 
nömrəli Xüsusi İnternat 
Məktəbi

Bakı şəhəri, Xəzər 
rayonu, Şüvəlan 
qəsəbəsi, A.İldırım 
küçəsi 43A

22 Sağlamlıq İmkanları 
Məhdud Uşaqlar üçün 
Reabilitasiya Mərkəzi

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, 
Bilgəh qəsəbəsi, 20-
ci Qurultay küçəsi 3

23 Sumqayıt Şəhər İnternat 
Tipli Gimnaziya

Sumqayıt şəhəri, 
Mehdi Hüseynzadə 
küçəsi 16

24 Sumqayıt Şəhəri 
general M.Əsədov adına 
İnteqrasiya Təlimli İnternat 
Tipli Gimnaziya

Sumqayıt şəhəri, 
9-cu mikrorayon 11v

25 Sumqayıt Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya

Sumqayıt şəhəri, 
5-ci mikrorayon 
C.Məmmədquluzadə 
küçəsi

26 Gəncə Şəhər İnternat Tipli 
Xarici Dillər Təmayüllü 
Gimnaziya

Gəncə şəhəri, 
Bağbanlar küçəsi 18

27 Gəncə Şəhər Paşa 
Hüseynov adına Futbol 
Təmayüllü İnternat Tipli 
Gimnaziya

Gəncə şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 
208 

28 Gəncə Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya

Gəncə şəhəri, Gəncə 
prospekti Nizami 
küçəsi 235 

29 Goranboy Şəhər 
R.Ağakişiyev adına 
İnteqrasiya Təlimli İnternat 
Tipli Gimnaziya

Goranboy şəhəri, 
M.Məhərrəmov 
küçəsi 23

30 Şəki Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya

Şəki şəhəri, 
M.F.Axundov 
prospekti 164

31 Mingəçevir Şəhər 
İnteqrasiya Təlimli İnternat 
Tipli Gimnaziya

Mingəçevir şəhəri, 
Ü.Hacıbəyov küçəsi 
1

32 Balakən rayonu İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya 

Balakən şəhəri, 
H.Əliyev küçəsi 77

33 Salyan Şəhər A.Səfərov 
adına İnteqrasiya Təlimli 
İnternat Tipli Gimnaziya 

Salyan şəhəri, 
H.Z.Tağıyev küçəsi 
62

34 Siyəzən Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya 

Siyəzən şəhəri, 
T.İsmayılov küçəsi 2

35 Neftçala Şəhər M.Səfərov 
adına İnteqrasiya Təlimli 
İnternat Tipli Gimnaziya

Neftçala şəhəri, 
Ü.Hacıbəyov küçəsi

36  Lerik Şəhər V.İbrahimov 
adına İnteqrasiya Təlimli 
İnternat Tipli Gimnaziya

Lerik rayonu, 
A.Əsədullayev 
küçəsi 9

37 Zaqatala Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya 

Zaqatala şəhəri, 
Saleh Qocayev 
küçəsi 1A

38 Bərdə Şəhər R.N.Musayev 
adına İnteqrasiya Təlimli 
İnternat Tipli Gimnaziya

Bərdə şəhəri 
,M.Müşfiq küçəsi 3

39 Göyçay şəhəri S.Vurğun 
adına İnteqrasiya Təlimli 
İnternat Tipli Gimnaziya

Göyçay şəhəri, 
R.Rza küçəsi 130 

40 Tovuz rayonu İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya 

Tovuz rayonu, 
Qovlar qəsəbəsi, 
Vağzal küçəsi

41 Lənkəran Şəhər Xarici Dillər 
Təmayüllü Gimnaziya

Lənkəran şəhəri, 
Z.Əliyeva küçəsi 94

42 Lənkəran Şəhər İnteqrasiya 
Təlimli İnternat Tipli 
Gimnaziya

Lənkəran şəhəri, 
Füzuli küçəsi 125

43 Şamaxı rayonu Texniki, 
Humanitar və Təbiət fənləri 
Təmayüllü Gimnaziya

Şamaxı şəhəri, 
M.Ə.Rəsulzadə 
küçəsi 25

44 Ağdaş rayonu M.Şeyxzadə 
adına İnternat Tipli Texniki, 
Humanitar və Təbiət fənləri 
Təmayüllü Gimnaziya

Ağdaş şəhəri, 
H.Əliyev prospekti 
98

45 Füzuli rayonu M.Xəzani 
adına Musiqi Təmayüllü 
Gimnaziya

Füzuli 
rayonu,Əhmədbəyli 
kəndi

46 Biləsuvar Şəhər Texniki 
Fənlər Təmayüllü Lisey

Biləsuvar şəhəri, 
Mübariz İbrahimov 
küçəsi 1

47 Quba şəhəri Valideyn 
Himayəsindən Məhrum 
Olmuş Uşaqlar üçün Tam 
Orta İnternat Məktəbi

Quba rayonu, 
Zərdabi qəsəbəsi

48 Rüfət Kəlibiyev adına 
Xınalıq Tam Orta İnternat 
Məktəbi

Quba rayonu, 
Xınalıq kəndi

49 Mingəçevir Şəhəri Uşaq və 
Ailələrə Dəstək Mərkəzi

Mingəçevir şəhəri, 
N.Nərimanov 
prospekti 119

50 Quba Peşə Liseyi Quba şəhəri,C.
Hacinski küçəsi 1

51 Quba Xüsusi Peşə Məktəbi Quba şəhəri,Y.
Qasımov küçəsi 1

Yuxarıda adları çəkilən təhsil müəssisələrində mövcud 
qanunvericiliyə uyğun dövlət təminatındakı təhsilalanların 
yeməklə təchizatı 14 çeşiddə gündəlik menyulara uyğun sıra 
ardıcıllığı gözlənilməklə həyata keçirilməlidir. 

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi iddiaçıların təhsil 
müəssisələrində təhsilalanların yeməklə təchizatı üzrə 
xidmətlərin keyfiyyətli və standartlara uyğun olaraq yerinə 
yetirilməsinə təminat kimi, aidiyyəti sənədləri (sertifikat və 
sair) təqdim etdiyinə, bu sahədə təcrübəsinə və ixtisaslaşmış 
kadrların olmasına, maddi-texniki bazasının vəziyyətinə, 
maliyyə imkanlarına, maliyyə resurslarının qaneedici olması-
na, etibarlılığına, tenderə təqdim olunmuş sənədlərinin tam-
lığına və dürüstlüyünə, həmçinin tender təklifinin qiymətinə 
görə bal sistemi ilə həyata keçiriləcəkdir. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər Azərbaycan Respubli-
kası Təhsil Nazirliyinə 

VÖEN-1500046011
H\ h-AZ30CTRE00000000000002168501
 Büdcə təsnifatı-7/142340
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod-210005 
M\ h- AZ41NABZ01360100000000003944 
VÖEN-1401555071 
S.W.İ.F.T. BİK CTREAZ22
Fond- 7
büdcə gəlirlərinin təsnifatı -142340 “Sair daxilolmalar” 

1000 (bir min) manat məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən 
sonra tenderin əsas şərtlər toplusunu tender komissiyasının 
əlaqələndiricisi İradə Mirzəhmədovadan ala bilərlər (Bakı, 
Xətai prospekti 49, 308-ci otaq, telefon-(012) 599-11-55, daxi-
li 5249, elektron ünvan- m.irada@edu.gov.az). 

Əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində tərtib edilmişdir.
 İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
 İştirakçılar tender təklifləri istisna olmaqla ixtisas uyğun-

luğu barədə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
 -tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (ərizə və 

ya məktub). Müraciətdə iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri barədə məlumatlar 
öz əksini tapmalıdır; 

 -iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;
 -hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnaməsinin və nizamnaməsinin notarial qaydada 
2019-cu ildə təsdiq olunmuş surəti;

 -vergi borcunun olub-olmaması haqqında vergi 
orqanları tərəfindən verilmiş arayış;

 -icbari sosial sığorta ayırmaları üzrə borcun olub-
olmaması haqqında vergi orqanları tərəfindən verilmiş arayış;

 -iddiaçının son bir ildə maliyyə vəziyyəti barədə bank 

arayışı və bank rekvizitləri; 
 -son bir ildə maliyyə vəziyyətini əks etdirən 

bəyannamənin surəti;
 -son iki ildə təhsil müəssisələrində mövcud 

qanunvericiliyə uyğun dövlət təminatında olan təhsilalanların 
yeməklə təchizatı sahəsində fəaliyyəti barədə (yeməklə 
təchiz olunmuş təşkilatların siyahısı göstərilməklə) ətraflı 
məlumat;

 -maddi-texniki bazası və kadr potensialı haqqında ətraflı 
məlumat (məlumatda təhsilalanların yeməklə təchizatı ilə 
bağlı xidmətlərin görülməsi üçün potensial imkanları (şəbəkə) 
öz əksini tapmalıdır);

 -xidmətlərin göstərilməsi zamanı ictimai iaşə sistemində 
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Beynəlxalq 
Standartlaşdırma Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş 
İSO 22000:2005 (HACCP sistemi) beynəlxalq statuslu 
standartlara (prinsiplərə) riayət edilməsi, bununla əlaqədar 
müvafiq sertifikatın mövcudluğu haqqında geniş məlumat 
(sertifikat olduğu halda təqdim edilməklə); 

 -SƏTƏM (sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi, ətraf mühit) 
siyasətinə riayət olunması barədə məlumat; 

 -beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatları tərəfindən 
qəbul olunmuş qida məhsullarının təhlükəsizliyinin idarəetmə 
sistemlərinə dair proqramlar üzrə təlim keçən işçilər barədə 
məlumat (arayış); 

 -öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə 
etmək imkanı barədə məlumat;

 -müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs 
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyətinin 
dayandırılmaması haqqında məlumat;

 -satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 
5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, 
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas göstəricilərini 
yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri 
ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə məlumat;

 -subpodratçı qismində başqa müəssisələrdən istifadə 
olunub-olunmayacağı barədə məlumat. Əgər istifadə 
olunacaqsa həmin müəssisə ilə tender iştirakçısı arasında 
bağlanılmış niyyət protokolunun və ya digər hüquqi sənədin 
surəti. Submüqavilənin bağlanılması və onlarda hər hansı 
bir dəyişikliyin edilməsi satınalan təşkilatın yazılı razılığı ilə 
olmalıdır.

 Göstərilən sənədlər (tender təklifləri istisna olmaqla) 
tələb olunan qaydada hazırlanıb, 2019-cu il martın 28-dək 
tender komissiyasına təqdim olunarsa, həmin iştirakçılar 
iddiaçı kimi qeydə alınacaqlar.

İddiaçılar tender təkliflərini (təklifin təqdimat vərəqəsi, 
qiymət təklifi və təklifin bank təminatı) tenderin əsas şərtlər 
toplusunun tələblərinə uyğun olaraq hazırlayaraq ikiqat bağlı 
zərfdə (əsli və surəti) 10 aprel 2019-cu il saat 17-00-a kimi 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Təklif zərflərinin 
bağlanan hissəsi iddiaçı tərəfindən imzalanıb möhürlənməli, 
satınalan təşkilatın,iddiaçının adı və ünvanı qeyd olunmalıdır. 
Təkliflər, zərflər açıldığı gündən sonra 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır.

İddiaçılar tender təklifləri ilə birlikdə təklifin 1 faizi 
həcmində, tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 
bank günü çox olan bank təminatını təqdim etməlidirlər. 
Satınalan təşkilatın müəyyən etdiyi vaxtdan sonra təqdim 
olunan tender təklifləri açılmadan malgöndərənə (podratçıya) 
qaytarılır və onun tenderdə iştirakına yol verilmir

 Açıq tender proseduru 11 aprel 2019-cu il saat 12.00-
da iddiaçıların və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin 
iştirakı ilə Təhsil Nazirliyinin iclas zalında (Bakı şəhəri, Xətai 
prospekti 49) keçiriləcəkdir.

 Açıq tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

 Tender iddiaçılarının «Dövlət satınalmaları haqqında» 
Azərbaycan Respublikası Qanununun və əsas şərtlər 
toplusunun tələblərinə uyğun gəlməyən təklifləri təqdim 
etmələri onların tender təkliflərinin kənarlaşdırılmasına səbəb 
olacaqdır.

 Tender komissiyası

“A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2018-ci il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək MALİYYƏ HESABATI

 MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin rəhbərliyinə

Biz, “A-Qroup Sığorta Şirkəti” ASC-nin 2018-ci ilin maliyyə hesa-
batlarının düzgünlüyünün auditini apardıq.

Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti.
Rəhbərlik göstərilən maliyyə hesabatlarının “Milli Mühasibat 

Uçotu Hesabatı Standartları”, BAS (Beynəlxalq Audit Standartları-
na) və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanması və 
düzgün təqdim edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Bu məsuliyyətə 
fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq 
əhəmiyyətli səhvlər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması 

və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafıq daxili nəzarətin təşkili, 
tətbiqi və saxlanılması, müvafiq uçot siyasətinin seçilınəsi, tətbiqi və 
müəyyən şəraitə münasib olan uçot ehtimallarının müəyyən edilməsi 
daxildir.

Auditorun məsuliyəti
Bizim vəzifəmiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə 

hesabatları üzrə rəy ifadə etməkdir. Biz auditi beynəlxalq audit 
standartlarına uyğun aparmışıq. Bu standartlar bizdən etik normalara 
riayət etməyi və auditin planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə 
hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər 
əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.

Auditə maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlər və 

açıqlamalar barədə audit sübutunun əldə edilməsi üçün prosedur-
ların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar, eləcə də 
fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli səhvlər riskinin qiymətləndirilməsi 
auditorun mühakiməsindən asılıdır. Risklər qiymətləndirilərkən audit 
prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə şirkətin maliyyə 
hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsinə aid olan 
daxili nəzarət elementləri nəzərə alınınış, lakin bu zaman şirkətin 
daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında rəy bildirmək məqsədi 
güdülmür.

Auditə həmçinin, tətbiq edilmiş uçot prinsiplərinin və rəhbərlik 
tərəfindən edilən mühüm ehtimalların qiymətləndirilməsi, o cüm-

lədən ümumilikdə maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üçün 
qiymətləndirilmənin aparılması daxildir.

Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutu rəyimizin bildirilməsi üçün 
yetərli və müvafıq əsası təmin edir.

Rəy
Bizim fikrimizcə, 2018-ci il üzrə təqdim edilmiş maliyyə hes-

abatları “Milli Mühasibat Uçotu Hesabatı Standartları»na, (BAS) 
Beynəlxalq Audit Standartlarına və digər qanunvericilik aktlarına 
uyğun olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

Müstəqil auditorun hesabatı 2019-cu il yanvarın 11- də eyni qüv-
vəyə malik iki nüsxədə tərtib edilmişdir. Bunlardan biri sifarişçi-təsər-
rüfat subyektində, ikincisi isə “G and A Audit ” MMC-də saxlanılır.

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri: 13746900,48
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 13169698,2
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə 402385,82

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon muzdlar 174816,46

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) -99476,22

İnvestisiya gəlirləri üzrə 281781,92
Subroqasiya gəlirləri -5363,67
Sair gəlirlər 74603,34

CƏMİ GƏLİRLƏR 13998445,85
Xərclər

Əsas əməliyyat xərcləri: 9392298,38
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 8064435,77

qaytarılan sığorta haqları üzrə 269153,24

tənzimləmə xərcləri -163,55

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 1058872,92
qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə
sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 
İşlərin aparılması xərcləri 1888139,72
Sair xərclər 13684,77

CƏMİ XƏRCLƏR 11294122,87
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2704322,98

Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 2704322,98

Mənfəət vergisi 540864

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2163458,98

Mənfəətdən vergi 544374 356944,67
Əlavə dəyər vergisi
Gəlir vergisi 82264,91 70584,73
Əmlak vergisi 10791,32 6137,52
Torpaq vergisi 
Aksizlər 
Ödəmə mənbəyində vergi (4%)
Sair vergilər
Sosial sığorta və təminat
Məcburi ödənişlər (0,4%) 61754,47 61754,47
İqtisadi sanksiyalar

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

 ilin əvvəlindən artan yekunla

Göstəricilərin adları Hesablanmışdır Faktiki ödənilmişdir



Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,

493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;

E-mail: info@xalqqazeti.com, xalqqazeti@gmail.com
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T E L E F O N L A R: “Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,  
“Azərbaycan” nəşriyyatında ofset üsulu ilə çap olunub.

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

Rusiya

İqor Malaşenko intihar edib
Məşhur rusi-

yalı politoloq İqor 
Malaşenko ölüb. 
Məlumata görə, 
o, intihar edib.

Qeyd edək ki, 
Malaşenko NTV 
televiziyasının 
yaradıcıların-
dan biridir. O, 
həmçinin Rusiya-
dakı son prezi-
dent seçkisində 

Kseniya Sobçakın seçki qərargahında çalışıb.
Xəbəri “Kommersant” qəzeti yayıb.

Fransa

3,6 mindən çox avtomobil geri çağırılır 

“Renault” şirkəti təhlükəsizlik yastıqlarında qeydə 
alınan qüsurlarla əlaqədar 2017-ci ilin noyabrında 
Rusiya bazarlarında satılan 3,6 mindən çox avtomobili 
geri çağırıb.

Qeyd olunur ki, bu proses “Sandero”, “Logan”, 
“Dokker” modellərinə şamil olunur. Bu avtomobillərdə 
təmir işləri avtomobil sahibləri üçün ödənişsiz əsasda 
həyata keçiriləcək.

Xəbəri TASS yayıb.

İspaniya 

Ən sağlam ölkə

“Bloomberg” tərəfindən təşkil edilmiş dünya 
ölkələrinin indeksinə əsasən İspaniya 2017-ci ildə 
qərarlaşdığı altıncı yerdən qalxaraq, 169 ölkə arasında 
birinci yeri tutub və dünyada ən sağlam ölkə adlandı-
rılıb. Bildirilir ki, reytinq tərtib edilərkən demoqrafik və 
ekoloji göstəricilər nəzərə alınıb.

Qeyd edək ki, İspaniya Avropa İttifaqı ölkələri 
arasında ən yüksək uzunömürlüyə malikdir və ölkənin 
2040-cı ildə bu göstərici üzrə Yaponiyanı ötəcəyi 
gözlənilir.

İnformasiyanı “The Local” yayıb.

“Barselona”nın yeni hədəfi
“Barselona”nın 

yay trans-
fer pəncərəsi 
dövründə ilk hədəfi 
müəyyənləşib.

Bildirilir ki, Ka-
taloniya təmsilçisi 
“Atletiko”nun fut-
bolçusu Saul Niqe-
si heyətinə qatmaq 
niyyətindədir. Bu 
barədə İspa-
niya mətbuatı 
məlumat yayıb. 
“Barselona”nın 
Saul üçün 110 
milyon avroluq 
təklif hazırladığı 

bildirilib. “Atletiko” ilə 2026-cı ilə qədər müqaviləsi olan 
24 yaşlı yarımmüdafiəçi bu mövsüm La Liqada 21 qar-
şılaşmada iştirak edib.

“Barselona”nın futbolçusu İvan Rakitiçin komanda-
dan ayrılacağı təqdirdə Saul üçün “Atletiko” ilə rəsmi 
danışıqlara başlayacağı bildirilir.

Xəbəri “Goal.com” yayıb.

Hazırladı:  
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Fevralın 27-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı gözlənilir. Gün ərzində bəzi 
yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı 
var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz 
arabir güclənəcək. Gecə 3-6, gündüz 
7-9, Bakıda gecə 3-5, gündüz 7-9 
dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
normadan aşağı 754 mm civə sütunu, 
nisbi rütubət 70-80 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı 
ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Gecə 
3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək isti, 
dağlıq ərazilərdə 6-8 dərəcə şaxta, 
gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.

 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, 
Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, 

Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin 
Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 
arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir 
güclənəcək. Gecə 0-4 dərəcə şaxta, 
gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, 
Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl 
rayonlarında səhər və gündüz bəzi 
yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 
Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. 
Gecə 2-6, gündüz 8-13 dərəcə isti 
olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, 
Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, 
Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, 
Xaçmaz, Qusar rayonlarında əsasən 
yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 
var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. 

Qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-4, gündüz 
6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 
dərəcə şaxta, gündüz 3-6 dərəcə isti 
olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında 
səhər və gündüz bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında 
ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb 
küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 
1-6, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında bəzi yerlərdə 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi 
yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Səhər dağlarda duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 3-5, gündüz 8-12, 
dağlarda gecə 0-3, gündüz 4-6 dərəcə 
isti olacaq. 

27 fevral 2019-cu il, çərşənbə12

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi – şöbə müdiri 
Əli Həsənov və şöbənin əməkdaşları iş yoldaşları 
Elman Paşayevə qayınatası

TAHİR MİRZƏYEVİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 
hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                              

Asif Əsgərov və Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyəti 
aparatının kollektivi Naftalan Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı

RÖVŞƏN İBRAHİMOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun 
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
                                                                                                                              

Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz 
Novruzov və aparatın kollektivi Naftalan Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 

RÖVŞƏN İBRAHİMOVUN 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun 

ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.
                                                                                                                              

Şirvan şəhərindən Mərdan Camalov Xaçmaz 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin 
Xanbabayevə bacısı

ŞƏRQİYYƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.
                                                                                                                              

Rafil Hüseynov və Masallı Rayon İcra 
Hakimiyyətinin kollektivi Naftalan Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı

RÖVŞƏN İBRAHİMOVUN 

vəfatından kədərləndiklərini bildirir, mərhumun 
ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Allah rəhmət eləsin

Hindistanla 
Pakistan arasında 
yeni hərbi insident 

 � Dünən səhər Hindistan Hərbi 
Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr 
Kəşmirin Pakistana aid hissəsində “Caişe-
Məhəmməd” qruplaşmasının düşərgəsinə 
ağır zərbə endirib. “Hindistan Times”in 
məlumatına görə, düşərgə tamamilə 
dağıdılıb. Məlumatı “İnterfaks” verib. 

Hindistan xarici işlər nazirinin müavini Vicay Qokxale 
bildirib ki, hava zərbələri yalnız bu böyük düşərgəyə endirilib 
və Hindistan hərbçiləri çalışıblar ki, əməliyyat zamanı dinc 
sakinlərə zərər dəyməsin. Onun sözlərinə görə, zərbələr 
nəticəsində qruplaşmanın bütün döyüşçüləri və komandirləri 
məhv edilib. “Hindistan Balakota rayonunda qruplaşmanın ən 
böyük düşərgəsinə zərbələr endirib. Zərbələr preventiv xarak-
ter daşıyıb. Bizdə olan məlumata görə, qruplaşma Hindistan 
ərazisində terror aktı planlaşdırırmış”.  

Dünən xarici KİV də təsdiq edib ki, zərbələr Hindistan və 
Pakistan arasındakı demarkasiya xəttinə – Pakistan ərazisinə 
endirilib.

Bundan bir qədər əvvəl isə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin 
nümayəndəsi general Asif Qafur Hindistanı ölkənin hava 
məkanını pozmaqda ittiham edib. O bildirib ki, Hindistan 
 HHQ-nin hərbi təyyarələri heç bir səbəb olmadan Kəşmir 
rayonunda Pakistanın hava məkanına daxil olub. 

General təsdiq edib ki, Hindistan təyyarələri “Pakistan 
HHQ-nin vaxtında və effektiv şəkildə verdiyi cavabla qarşı-
laşdıqdan sonra özünü xilas etməyə çalışaraq tələsik ölkənin 
hava məkanını tərk edib”.

Asif Qafurun sözlərinə görə, Hindistan təyyarələrinin hü-
cumu nəticəsində dağıntı və insan tələfatı qeydə alınmayıb.  

Paşa ƏMİRCANOV,  
“Xalq qəzeti”

Müsəlman ölkələrinin 
xarici işlər nazirləri 

Əbu-Dabidə bir araya 
gələcəklər

 � Bu il martın 1-də Əbu-Dabidə 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının  (İƏT) Xarici 
İşlər Nazirləri Şurasının 46-cı sessiyasının 
keçirilməsi planlaşdırırlır. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb. 

Xəbərdə deyilir ki, “İslam əməkdaşlığının 50 ili: tərəqqi 
və inkişafın yol xəritəsi” devizi altında keçiriləcək sessiya-
nın gündəliyinə bir sıra siyasi, iqtisadi və sosial məsələlər, 
həmçinin çağdaş dünyada müsəlman aləmi qarşısında 
duran kəskin problemlər daxil edilib.

İclasda 56 üzv ölkədən və beş müşahidəçi dövlətdən 
nümayəndələr iştirak edəcəklər. Nazirlərin görüşünə İƏT-in 
baş katibi Yusif bin Əhməd əl-Usaymin də qatılacaq. 

Yeri gəlmişkən, İƏT-in 50 illik yubileyi ilə üst-üstə 
düşən ikigünlük sessiyada xarici işlər nazirləri müsəlman 
ölkələrində sülh və sabitlik, habelə inteqrasiya və 
əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər.

Nazirlər həmçinin ekstremizmlə, dini istismar və kin 
və nifrətin qızışdırılması ilə mübarizə yolları ətrafında 
da fikir mübadiləsi aparacaqlar. Bundan başqa, təşkilata 
üzv ölkələr arasında humanitar, elmi, texnoloji, infor-
masiya, hüquq və maliyyə sahələri üzrə əlaqələrin 
möhkəmləndirilməsi də müzakirə olunacaq.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti”

Parlament seçkiləri təkrar keçirilə bilər
Moldova Prezidenti İqor Dodon 

bildirib ki, səsvermə nəticəsində 
qanunverici orqanda təmsil olunan 
partiyalar hakim koalisiya barədə 
razılığa gəlməyəcəyi və hökuməti 
formalaşdıra bilməyəcəyi təqdirdə 
respublikada təkrar parlament 
seçkiləri keçirilə bilər. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat 
 yayıb. 

Prezident, həmçinin bildirib ki, 
əgər partiyalar koalisiya yaradılması 
barədə razılığa gələ bilməsələr, par-
lamentin buraxılmasına və seçkilərin 
yenidən keçirilməsinə qərar verəcək. 

O, həmçinin qeyd edib ki, səsvermənin 
yekun nəticələri elan olunduqdan 
və təsdiqləndikdən sonra parlament 
seçkilərinin qaliblərini məsləhətləşməyə 
dəvət edəcək.

Xatırladaq ki, Moldovada parlament 
seçkiləri fevralın 24-də keçirilib. Mərkəzi 
Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına 
görə, parlamentə üç partiya və bir 
seçki bloku keçib, lakin onların heç biri 
hökuməti formalaşdırmaq üçün lazım 
olan 101 mandatdan 51-ni qazana 
bilməyib.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniyada 15 nazir 
istefa vermək niyyətindədir

 � “Daily Mail”in yaydığı xəbərə görə, Böyük Britaniya 
hökumətində azı 15 nazir istefa verə bilər. Nəşrin verdiyi 
məlumatda bildirilir ki, Böyük Britaniyanın Baş naziri Tereza 
Mey ölkənin Avropa İttifaqı (Aİ) üzvlüyündən sazişsiz çıxması 
variantına üstünlük verəcəyi təqdirdə, bu qaçılmaz olacaq.

Mənbə qeyd edir ki, istefa verəcək 
hökumət üzvləri arasında biznes, enerji 
və sənaye strategiyası üzrə dövlət 
katibi Qreqq Klark, ədliyyə naziri David 
Qauke, əmək və təqaüdlər naziri Ember 
Radd da var. 

Ümumiyyətlə, “sərt Brexit” variantı 
həyata keçsə, iqtidardakı Mühafizəkarlar 
Partiyası üzvlərindən 25 nəfər istefa 
verməyə hazırdır.

Ötən gün 23 nəfər mühafizəkar 
millət vəkilinin məxfi yığıncaq keçirərək 
sazişsiz "Brexit"in qarşısını almağın 
mümkün yollarını müzakirə etdikləri 
bildirilir. Aİ ilə saziş imzalanmasa, 
parlament üzvləri Baş nazirdən “Brexit”i 
təxirə salmağı tələb edəcəklər. 

Bildirilir ki, T.Mey sazişsiz variantdan 
yan keçməklə kütləvi istefalardan yaxa 
qurtarmağa çalışır. Mühafizəkarlar Par-

tiyasındakı mənbənin verdiyi məlumata 
görə, 20 nazirin istefası hökumət üçün 
“fəlakət”dir.

Rövşən ATAKİŞİYEV,  
“Xalq qəzeti”

Kanadada ağır yol qəzası
 � Kanadanın şərqində 70 avtomobilin 

iştirakı ilə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş 
verib.  

Hadisə yerli vaxtla saat 10:00-da Ontario əyalətinin 
cənubunda olub. Ştat polisinin nümayəndəsi Kerri Şmidt bil-
dirib ki, qəzaya səbəb əlverişsiz hava şəraiti olub. Ontarioya 
güclü qar yağıb. Yollarda görünüş olduqca məhduddur.

“CTV” telekanalının məlumatına görə, qəzaya düşən 
avtomobillərin əksəriyyəti yük və yanacaq daşıyan maşınlar 
olub. Yola 500 litrdən çox dizel yanacağı tökülüb. Xəsarət 
alanlar var.

Qəzənfər QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”

B İ L D İ R İ Ş 
 “Xalq qəzeti”nin 27 yanvar və 8 fevral 2019-cu il 

tarixli nömrələrində “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsinin Elmi – Mədəni Mərkəzi tərəfindən 
Lot-1. Bakı Xanları muzeyinə inventarların satınalınması 
və Lot-2. Bakı Xanları muzeyinə digər maşın və 
avadanlıqların satınalınması üçün dərc olunmuş açıq 
tenderdə iştirak edən iddiaçıların sayı 3 (üç)-dən az 
olduğundan sənədlərin təqdim olunması vaxtı uzadılaraq 
2019- cu il martın 13-nə, tender təklifi və bank təminatı 
zərfinin təqdim edilməsi 2019- cu il martın 27-nə, tender 
zərflərinin açılışı isə 2019-cu il martın 28-nə təyin 
edilmişdir. 

B İ L D İ R İ Ş 
“Xalq qəzeti”nin 23 yanvar və 5 fevral  

2019-cu il tarixli nömrələrində “Azərsu” ASC-nin 
“Sutikinti” Müəssisəsinin daxili vəsaiti hesabına 
mal-materialların satınalınması məqsədilə dərc 
edilmiş tenderdə iddiaçıların rəsmi müraciətlərinə 
əsasən tender təkliflərinin və təklif təminatlarının 
qəbulu vaxtı 14 mart 2019-cu il saat 16.00-a, 
təkliflərin açılışı isə 15 mart 2019-cu il saat 16.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs – Təchizat və Satınalmaların 
İdarəolunması Departamentinin satınalmaların təşkili 
şöbəsinin mühəndisi Hikmət Qasımov (hikmat.
qasimov@azersu.az +994124314767(2249). 


