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31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Ermənistanın təcavüzkar 
siyasəti iflasa məhkumdur, 
çünki bu xətt hazırkı dünya 

siyasətinin aparıcı meylləri ilə 
kəskin ziddiyyət təşkil edir. Bu 

siyasətə qarşı geniş potensi-
ala malik Azərbaycan dövləti, 

onun getdikcə artan iqtisadi 
qüdrəti, siyasi nüfuzu, dünya 
azərbaycanlılarının gündən-

günə möhkəmlənən həmrəyliyi, 
nəhayət, güclü və müasir 

Azərbaycan ordusu dayanır...
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

yalnız ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində öz həllini 

tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələri tam icra  

edilməlidir, işğalçı  qüvvələr 
qeyd-şərtsiz bizim torpaqları-

mızdan  çıxarılmalıdır.
İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Hikmət Hacıyev bildirib ki, ATƏT-in 
Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Prezident 
İlham Əliyevlə baş nazir Nikol Paşinyan 
arasında görüş normal və konstruktiv 
şəraitdə keçdi. Uzun fasilədən sonra 
Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan 
rəhbərliyi arasında ATƏT-in Minsk qrupu-
nun vasitəçiliyi ilə görüş təşkil olundu. Bu, 
bir daha təsdiq edir ki, danışıqların formatı 
dəyişməz olaraq qalır və danışıqlar prosesi 
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında aparı-
lır. Xatırladaq ki, hələ martın 9-da ATƏT-in 
Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanatla 
çıxış edərək danışıqlar prosesinin forma-
tının dəyişməzliyi məqamını xüsusi vur-
ğulamışdılar. Bildiyimiz kimi, Ermənistan 
tərəfindən danışıqlar prosesinin formatının 
dəyişdirilməsi ilə bağlı iddialar var idi. 
Azərbaycan da bu məsələyə qəti şəkildə 
etirazını bildirdi. Vyana görüşü bir daha 
göstərdi ki, danışıqlar münaqişə tərəfləri 
olan Ermənistan və Azərbaycan arasında 
aparılmaqdadır. 

Azərbaycan Prezidenti ilə 
Ermənistanın baş naziri arasında iki 
saatdan artıq təkbətək danışıqlar aparıl-
dı. Sonra isə danışıqlar ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin və hər iki 
ölkənin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə 
davam etdirildi. Ümumilikdə danışıqlar 
üç saatdan çox müddətdə aparıldı. Bu 
görüş münaqişənin həlli ilə bağlı danışıq-
lara yeni impuls verdi. Nəticə etibarilə, 
Azərbaycanın və Ermənistanın xarici 
işlər nazirləri və ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrləri tərəfindən, yəni, “3+2” 
formatında birgə bəyanat qəbul olundu. 
Bu bəyanatda da danışıqlar prosesinin 

əsas məsələləri, substantiv məqamlar 
barədə geniş fikir mübadiləsinin aparıl-
dığı qeyd olunur, həmçinin sülh prosesi-
nin irəli aparılması üçün münbit şəraitin 
yaradılmasının vacibliyi vurğulanır. Eyni 
zamanda, danışıqlar prosesində konkret 
və nəticəyönümlü addımların atılması-
nın vacibliyi kimi məqamlar qeyd edi-
lir. Bəyanatda da qeyd olunduğu kimi, 
Prezident İlham Əliyev və baş nazir Nikol 
Paşinyan arasında aparılmış müzakirələr 
nəticəsində qərara alınıb ki, bundan 

sonra xarici işlər nazirləri səviyyəsində 
görüş keçirilsin və danışıqlar pro-

sesinin irəliyə aparılması məsələləri 
müzakirə olunsun. Burada, həmçinin 
atəşkəslə bağlı məsələlər də qeyd olunur. 
Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, 
atəşkəsin gücləndirilməsi məsələsi subs-
tantiv danışıqların aparılması prosesi ilə 
paralel istiqamətlərdir və bir-birini tamam-
lamalıdır.

Prezident İlham Əliyevin Avstriya-
ya işgüzar səfəri çərçivəsində keçirdiyi 
görüşlərə, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrə 
toxunan şöbə müdiri deyib: “Dövlətimizin 
başçısı səfər çərçivəsində Avstriyanın 
Federal Kansleri, Federal Prezidenti, vitse-
kansleri ilə görüşlər keçirdi. Bu görüşlərdə 
Azərbaycan ilə Avstriya arasında mövcud 
olan yüksək səviyyəli siyasi əlaqələrdən 
məmnunluq ifadə olundu, ölkələrimizin 
iqtisadi-ticarət, kənd təsərrüfatı, turizm 
və digər sahələrdə əməkdaşlığı ilə bağlı 
məsələlər müzakirə edildi. Görüşlərdə 
biznes dairələri arasında işgüzar əlaqələrin 
yaradılması və inkişaf etdirilməsi mühüm 
məqam kimi qeyd olundu. Hər iki tərəfin 
təşəbbüsü ilə Birgə Əməkdaşlıq Şurası 
da yaradılıb ki, bu da əlaqələrimizin daha 
da inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm 
bir formatdır. Qeyd edək ki, martın 29-da 
Vyanada bu formatda da görüş keçirildi. 
Burada da aidiyyəti qurumların rəhbərləri 
müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir 
mübadiləsi apardılar”. 

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, 
Azərbaycanın regionda yaratdığı nəqliyyat 
imkanları Avstriya tərəfindən də maraqla 
qarşılanır. Bu nəqliyyat imkanlarından da 
istifadə etməklə Avstriya şirkətləri yeni 
bazarlara çıxış əldə edə bilərlər.

Sоvet hаkimiyyəti 
illərində SSRİ rəhbərlərinin 
birtərəfli siyаsət yeritməsi, 
xаlqımızа qаrşı düzgün 
mövqe tutmаmаsının 
nəticəsi idi ki, biz bu faciələr 
bаrədə vаxtındа və оbyektiv 
söz demək imkаnınа 
mаlik оlmаmışıq. Əksinə, 
ermənilərin daim açıq-gizli 
müdаfiə оlunmаsı, bir sırа 
hаllаrdа оnlаrа qаrşı müsbət 
meyillər gələcək bəlаlаrımızın 
əsаsı оlmuşdur. Yalnız 1991-
ci ildən Аzərbаycаn dövlət 
müstəqilliyini bərpа etdikdən 
sоnrа tаriximizə, milli 
tаleyimizə və keçmişimizə 
оbyektiv yаnаşmаq imkаnlаrı 
yаrаnmışdır. Təsаdüfi deyildir 
ki, xаlqımızın qаrşılаşdığı 
bu fаciələrə, əvvəllər 
göstərilmiş elmi-ideоlоji 
münаsibətə nаrаzılığını 
bildirən Аzərbаycаn 
Respublikаsının Prezidenti 
Heydər Əliyev respublikа 
Elmlər Аkаdemiyаsının 
üzvləri ilə görüşündə demiş-
dir: “XX əsr xаlqımız üçün 
çоx müsibətlər əsri оlubdur. 
Gərək оnu dоğru-düzgün, nə 
cür, necə оlubdursа, elə də 

yаzаq. Bunlаrın hаmısı həm 
xаlqımızın özünü tаnımаsı, 
həm də bugünkü siyаsətimiz 
üçün lаzımdır”.

Prezident Heydər 
Əliyevin 26 mаrt 1998-ci il 
tаrixdə “Аzərbаycаnlılаrın 
soyqırımı haqqında” verdiyi 
fərmanda ilk dəfə оlаrаq 

ermənilərin tаrix bоyu 
аzərbаycаnlılаrа qаrşı 
törətdikləri bütün bu fаciələrə, 
vəhşiliklərə hüquqi-siyаsi 
qiymət verilmişdir. Həmin 
fərmаndа аzərbаycаnlılаrın 
sоyqırımının bütün 
mərhələləri öz əksini 
tаpmışdır. 

Tarixi həqiqət ondan 
ibarətdir ki, ermənilər tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında 
“böyük Ermənistаn” yаrаtmаq 
xülyаsı ilə аrtıq neçə əsrdir ki, 
hər cür xəyanət və təcavüz 
əməllərini işə salmışlar. Оnlаr 

öz hаvаdаrlаrının mаddi və 
mənəvi köməyindən istifаdə 
edərək XX əsrin əvvəllərində, 
yəni 1905--1907-ci illərdə 
əvvəlcə Bаkıdа, sоnrа isə 
Аzərbаycаnın, eləcə də 
Qаfqаzın digər regiоnlаrındа 
türk-müsəlmanların 

sоyqırımını həyаtа keçirmişlər.
Аzərbаycаnın görkəmli 

yаzıçısı M.S.Оrdubаdi 
“Qаnlı illər”, Mir Möhsün 
Nəvvаb isə “1905–1906-cı 
illərdə erməni-müsəlmаn 
dаvаsı” kitаblаrındа 
аzərbаycаnlılаrа qаrşı həyаtа 
keçirilən sоyqırımı ətrаflı 
qələmə аlmışlаr. Həmin 
kitаblаrdа bəhs оlunаn 
hаdisələr о zаmаnın mətbu 
nəşrləri, şаhidlərin ifаdələri, 
göndərilən məktublаr 
əsаsındа hаzırlаnmışdır. 
Bu mötəbər mənbələrdən 

аydın оlur ki, 1905-ci ilin 
fevrаlındа Bаkıdа bаşlаnаn 
erməni-müsəlmаn qırğınlаrı 
bir təsаdüf nəticəsində deyil, 
məhz bütün Qаfqаzın vаrlı 
ermənilərinin zаmаn-zаmаn 
tоplаndıqlаrı bir şəhərdə 
plаnlı şəkildə bаş vermişdir. 

Ermənilər Bаkıdа 
erməni soydaşlarının 
köməyi ilə istədiklərinə 
nаil оlаcаqlаrınа, Bаkının 

neft səltənətini əllərinə 
keçirəcəklərinə və bundаn 
sоnrа bütün Zаqаfqаziyаdаn 
müsəlmаnlаrı silаh gücünə 
qоvub Ermənistаn dövləti 
yаrаdаcаqlаrınа əmin idilər. 
Fevrаlın 6-dаn  10-nа qədər 
Bаkıdа şiddətlə dаvаm 
edən qırğınlаr zаmаnı hər 
iki tərəfdən tələfаt min 
nəfərə çаtsа dа ermənilərin 
niyyətləri bаş tutmаmış və 
onlar məğlub оlmuşdulаr . 

1905-ci ilin mаy аyındаn 
bаşlаyаrаq Nаxçıvаn 
qəzаsındа dа ermənilərin 

аzərbаycаnlılаrа qаrşı 
qırğınlаrı bаşlаmışdı. 
Nаxçıvаndа, Оrdubаddа, 
Cəhri, Çeşməbаsаr, Tivi, 
Tumbul və bаşqа şəhər və 
kəndlərdə аzərbаycаnlılаr 
qətlə yetirildilər. Bаş vermiş 
hаdisələrlə bаğlı mаyın 8-də 
İrəvаnın vitse-qubernаtоru 
Bаrаnоvski, İrəvаn şəhər 
qlаvаsı Аğаmоlоvlа birlikdə 
Nаxçıvаn şəhər qlаvаsı 
Cəfərqulu xаn Nаxçıvаnski 
bölgəyə gəldilər. Qırğınlаr 
аrа vermədiyi üçün Tiflisdən 
generаl Əlixаnоv Аvаrski də 
Nаxçıvаnа göndərilmişdi. 
Ermənilər Nаxçıvаndа 
dа məğlub оlduqlаrındаn 
növbəti iğtişаşlаrı İrəvаndа 
törətmişdilər. Onla-
rın məqsədi “İrəvаndаn 
Nаxçıvаnа qədər yоl 
üstə yerləşən müsəlman 
kəndlərini dаğıtmаqlа İrəvаn 
ermənilərini Nаxçıvаndа 
hаzır əsgəri qüvvələrlə, 
Nаxçıvаndаn Zəngəzurа kimi 
yоl bоyundа оlаn kəndləri 
dаğıdıb Zəngəzur könüllüləri 
ilə birləşdirməkdən ibarət idi.

(ardı 7-ci səhifədə)

Prezident  Administrasiyasının 
xarici siyasət məsələləri 
şöbəsinin müdiri Hikmət 
 Hacıyev martın 29-da  Vyanada 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin və 
Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın  görüşü ilə bağlı 
AZƏRTAC-a məxsusi açıqlama 
verib.

Prezident Aleksander Van der Bellen: 
Azərbaycan Avstriyanın Cənubi 

Qafqazda ən vacib ticarət tərəfdaşıdır
Azərbaycan Avstriyanın 

Cənubi Qafqazda ən vacib 
ticarət tərəfdaşıdır. Prezident 
İlham Əliyev və mən məhsuldar 
görüşümüzü bu yaxşı 
bünövrənin üzərində qurduq.

Bu sözləri Avstriyanın Fe-
deral Prezidenti Aleksander Van 
der Bellen martın 29-da Vya-
nada Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevlə 
keçirilən görüşü ilə bağlı öz 
“Twitter” səhifəsində yazıb. 
Qeyd edib ki, bu tərəfdaşlıqla 
yanaşı, həmçinin ölkələrimizin 
universitetləri arasında çoxsaylı 
uğurlu əməkdaşlıq əlaqələri 
mövcuddur. 

Prezident Aleksander Van 
der Bellen, həmçinin qeyd 
edib ki, Avstriya və Vyana 
Azərbaycan Prezidenti və 
Ermənistan baş naziri arasında 
gələcək danışıqlara ev sahibliyi 
etməyə hazırdır.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri
Vyana

Vyana görüşü Ermənistan–Azərbaycan 
münaqişəsinin həlli istiqamətində 
danışıqlara yeni impuls verdi

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
ərazi iddiaları və soyqırımı siyasəti

İsmayil HACIYEV, 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik

XX yüzillikdə zaman-zaman Qafqazda 
məskunlaşmış ermənilərin əli ilə, tarixi 
Azərbaycan torpaqlarında yaradılmış 

başabəla Ermənistan dövlətinin təcavüzkar siyasəti 
ilə xаlqımızın bаşınа bir sırа аğır fаciələr gətirilib. 
Böyük dövlətlərin yeritdikləri imperiyа siyаsətinin 
qəddаr və məkrli icrаçısı оlаn ermənilər dəfələrlə 
аzərbаycаnlılаrа qаrşı etnik təmizləmə, sоyqırımı, 
repressiyа və depоrtаsiyа törətmiş, xаlqımızı аğır 
məhrumiyyətlərə, milli fаciə və məşəqqətlərə düçаr 
etmişlər. Bu qanlı qırğın və köçürülmələrdə yüz 
minlərlə dinc аzərbаycаnlı milli mənsubiyyətinə 
görə məhv edilmiş, öz  аtа-bаbа yurdundаn didərgin 
sаlınmışdır.

Prezident İlham Əliyevin Avstriyaya işgüzar səfəri başa çatıb 
 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avstriya Respublikasına işgüzar səfəri martın 30-da başa çatıb.
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Prezident İlham Əliyev Ermənistana 
Azərbaycanla razılaşmaqdan 

başqa çıxış yolu qoymadı

Məsələ ilə bağlı Trend-ə 
açıqlama verən Milli Məclisin 
deputatı Aydın Mirzəzadənin 
fikrincə, Azərbaycan və Ermənistan 
liderlərinin Vyana görüşü bir daha 
göstərdi ki, Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizam-
lanması məsələsində mövqeyi 
düzgün mövqedir, maraqlarımıza, 
o cümlədən regionun maraqlarına 
cavab verir: "Artıq Ermənistanın 
bu məsələdə Azərbaycanla ra-
zılaşmaqdan başqa yolu qalmır. 
Bildiyiniz kimi, bu, Ermənistanda 
hakimiyyət dəyişikliyindən son-
ra ilk rəsmi görüş idi. İndiyə qədər 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 
arasında olan görüşlər sadəcə olaraq 
tanışlıq xarakteri daşıyırdı. Ancaq ciddi, 
kompleks hazırlıqlı görüş ilk dəfə idi ki 
baş tuturdu".

Deputat vurğulayıb ki, Ermənistanın 
yeni hakimiyyəti bir il ərzində Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
danışıqlar formatının dəyişdirilməsi və 
işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində 
yaratdığı qondarma rejimi tərəf kimi 
danışıqlar prosesinə cəlb etmək üçün 
çox səy göstərdi: “Lakin Azərbaycanın 
prinsipial mövqeyi formatın oldu-
ğu kimi qalmasına səbəb oldu və 

Ermənistan əvvəlki mövqeyindən geri 
çəkilərək məhz münaqişə tərəfi kimi 
danışıqlara getməyə məcbur oldu. 
Bunu Azərbaycan diplomatiyasının, 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ prob-
leminin həllində prinsipal mövqeyinin 
növbəti uğuru kimi qiymətləndirmək olar. 
Eyni zamanda, bu məsələdə beynəlxalq 
ictimaiyyətin, ilk növbədə ATƏT-in Minsk 
qrupunun Azərbaycanın mövqeyini 
dəstəkləməsi rol oynadı”.

Aydın Mirzəzadə qeyd edib ki, 
Azərbaycan və Ermənistan liderləri 
arasında baş tutan bu görüş ilk növbədə 
mövqelərin bir daha aydınlaşdırılma-
sına, problemin həlli ilə bağlı müxtəlif 
variantların nəzərdən keçirilməsinə həsr 

olundu: “Tərəflərin öz ölkələrinin xarici 
işlər nazirlərinə yaxın vaxtlarda yenidən 
görüşərək bir sıra məsələləri müzakirə 
etməyi tapşırması onu göstərdi ki, 
problemin həllində Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə hörmət edilməsindən 
başqa variant yoxdur. Əslində bu 
variant bu gün Ermənistanın da ma-
raqlarına xidmət edir. O baxımdan ki, 
Ermənistanın Azərbaycan və onun 
müttəfiqi Türkiyə ilə sərhədlərinin bağlı 
olması, gəlirlərinin böyük bir hissəsini 
gücü çatmayan hərbi sahəyə yönəltməsi 
əhalinin sosial vəziyyətinin daha da 
ağırlaşmasına səbəb olub və Paşinyan 

da məhz bu sosial dalğa fonunda 
hakimiyyətə gəlib.

Əgər Paşinyan sosial 
problemləri həll etməsə, onu 
yeni bir sosial etiraz gözləyə 
bilər. Paşinyan bunu yaxşı dərk 
edir. Ümumiyyətlə, münaqişənin 
yeganə həlli Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə hörmətlə yanaşıl-
ması, Azərbaycan işğal olunmuş 
ərazilərinin geri qaytarılmasıdır”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin martın 29-da 
Vyanada Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin həllini müzakirə 
etmək üçün Ermənistanın baş na-
ziri Nikol Paşinyanla görüşü olub. 

Təkbətək görüş iki saatdan artıq davam 
edib, sonra isə danışıqlar ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədrlərinin və iki ölkənin 
xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə davam 
etdirilib.

Azərbaycan və Ermənistan xarici 
işlər nazirləri və həmsədrlərin görü-
şün yekunu üzrə birgə bəyanatında 
danışıqlar prosesinin əsas məsələləri, 
substantiv məqamlar barədə geniş fikir 
mübadiləsinin aparıldığı qeyd olunur. 
Həmçinin sülh prosesinin irəli aparıl-
ması üçün münasib və münbit şəraitin 
yaradılmasının, danışıqlar prosesində 
konkret və nəticə yönümlü addımların 
atılmasının vacibliyi kimi məqamlar 
vurğulanır.

 �  Avstriya tarixən beynəlxalq aləmdə diplomatik danışıqlar 
və görüşlərin keçirildiyi əsas məkanlardan biri kimi tanınır. Vyana 
Konqresindən (1814-1815) başlayan bu ənənə müasir dövrümüzədək 
davam etməkdədir və bir sıra mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev 
sahibliyi edən Vyana şəhərində münaqişə, siyasi böhran və 
beynəlxalq məsələlərlə bağlı tez-tez toplantılar keçirilir.

Bu baxımdan martın 29-da 
Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan 
baş naziri arasında görüşün məhz 
Vyanada keçirilməsi də təsadüfi sayılma-
malıdır. Azərbaycanı Cənubi Qafqazda 
Avstriyanın ən vacib ticari tərəfdaşı 
kimi dəyərləndirən Avstriyanın Federal 
Prezidenti Aleksander Van der Bellen də 
danışıqlar prosesinə töhfə verməyə ma-
raqlı olduqlarını qeyd edib. O, öz “Twitter“ 
səhifəsində ölkəsi və paytaxt Vyananın 
Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan 
baş naziri arasında gələcək danışıqla-
ra ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu 
bildirib.

Xüsusən vurğulanmalıdır ki, Vyanada 
Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan 
baş naziri arasında keçirilən görüş 
ölkəmizin növbəti diplomatik uğurudur. 
Görüş və dövlətimizin başçısının Avs-
triyaya işgüzar səfəri bir neçə məqamı 
ilə diqqəti çəkir. İlk növbədə, bu görüş 
Ermənistanın yeni siyasi rəhbərliyi 
hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlət 
rəhbərləri arasında ilk rəsmi görüş idi. Bu 
görüşün iki dövlətin rəhbərləri arasında 
keçirilməsi bir daha təsdiq etdi ki, danı-
şıqlar məhz Azərbaycan Respublikası və 
Ermənistan arasında aparılır və danışıq-
ların formatı dəyişməz qalır. 

Digər tərəfdən isə bu görüş uzun 
müddətdən bəri ATƏT-in Minsk qru-
pu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
və Ermənistanın baş naziri arasında baş 
tutan ilk görüş idi. Ermənistanda siyasi 
dəyişikliklər fonunda qarşı tərəf danışıq-
ların formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı 
müxtəlif iddialar irəli sürürdü. Yerevanın 
səsləndirdiyi və formatla bağlı verdiyi 
bəyanatlardan belə bir qənaətə gəlmək 
olurdu ki, ermənilər əvvəlki siyasətlərinə 
uyğun olaraq, Dağlıq Qarabağdakı 
qeyri-qanuni rejimi leqallaşdırmağa və 
eyni zamanda, nizamlanmanın məğzini 
təşkil edın məsələlərin müzakirəsindən 
yayınmağa çalışırlar. Lakin martın 9-da 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 
birgə bəyanatla çıxış edərək formatın 
dəyişdirilməsinin qəbuledilməzliyini 
bildirdilər. Azərbaycan tərəfi də 
öz növbəsində, dəfələrlə formatın 
dəyişilməzliyini vurğuladı. 

Qeyd edilməlidir ki, Vyanada 
dövlətimizin başçısı və Ermənistanın 
baş naziri arasındakı təkbətək görüş iki 
saatdan çox çəkdi. Daha sonra görüşə 
həmsədrlər və hər iki ölkənin xarici işlər 
nazirləri də qatıldı, ümumilikdə üç saat-
dan artıq müddətdə danışıqlar aparıldı. 

Görüşdən sonra Azərbaycan və 
Ermənistan xarici işlər nazirləri və 
həmsədrlər tərəfindən birgə beştərəfli 
bəyanat verildi. Eyni zamanda, bu 
bəyanatın hər iki ölkənin xarici işlər 
nazirlərinin də adından verilməsi bu 

münaqişədə yalnız iki tərəfin mövcud ol-
duğunu bir daha bariz şəkildə təsdiqlədi.

Birgə bəyanat Vyana görüşünün 
substantiv xarakter daşıdığını və əhatəli 
olduğunu göstərir. Ermənistanda parla-
ment seçkilərindən sonra eyforiyada olan 
ölkə rəhbərliyi işğal altındakı Azərbaycan 
torpaqlarında yaratdıqları qondarma 
rejimi hər bir vəchlə leqallaşdırmaq üçün 
formatın dəyişdirilməsi istəyini açıq-
aydın büruzə verirdi. Birgə bəyanat, ilk 
növbədə, Ermənistan tərəfinin son dövrdə 
danışıqların formatının dəyişdirilməli ol-
duğuna, bunun baş vermədiyi müddətdə 
münaqişənin mahiyyəti üzrə danışıq 
apara bilməyəcəklərinə dair verdikləri 
bəyanatların iflasa uğradığına dəlalət 
edir. Vyana görüşü bu istəyin əsassız 
olduğunu və onun reallaşdırılmasının 
mümkün olmadığını Ermənistan tərəfinə 
nümayiş etdirdi.  Prezident İlham Əliyev 
də görüşdən sonra verdiyi açıqlama bil-
dirdi ki, danışıqlar formatı dəyişməz qalır.

Birgə bəyanatda aydın şəkildə vur-
ğulanır ki, iki ölkənin lideri nizamlanma 
prosesinin əsas məsələləri və mahiyyəti 

barədə ideyalara dair fikir mübadiləsi 
aparıblar. Həmçinin onlar münaqişənin 
həllinə nail olmaq üçün konkret addım-
ların atılmasının vacibliyini vurğulayıblar 
ki, bu da məhz Azərbaycan tərəfinin hər 
dəfə israr etdiyi məsələdir. Təsadüfi deyil 
ki, görüşün yekunlarını şərh edərkən 
Azərbaycan Prezidenti danışıqların məhz 

nəticəyönümlü olmasının zəruriliyini 
vurğulayıb.

Bəyanatda iki ölkə liderinin öz 
xarici işlər nazirlərini danışıqları da-
vam etdirməyə dair təlimatlandırdığı və 
həmçinin öz aralarında birbaşa dialoqu 
davam etdirəcəkləri əksini tapır. Bu da o 
deməkdir ki, danışıqların dondurulması 
üçün Ermənistan tərəfinin irəli sürdüyü 
müxtəlif bəhanələr iflasa uğrayıb, bu 
ölkənin rəhbərliyi danışıqların məhz 
hazırkı formatda davam etdirilməli 
olduğunu qəbul etməyə məcbur olub. 
Bu kontekstdə Azərbaycan Prezidentinin 
Vyana görüşünün danışıqlar prosesi üçün 
yeni impuls olduğuna dair fikirləri xüsusilə 
vurğulanmalıdır.

Eyni məsələnin birgə bəyanatda da 
əksini tapması Azərbaycan tərəfinin öz 
mövqeyini prosesin digər iştirakçıla-
rına qəbul etdirdiyinin göstəricisi kimi 
qiymətləndirilə bilər. Bəyanatda diqqət 
çəkən digər bir məqam münaqişə tərəfləri 
arasında humanitar xarakterli addımla-
rın atılmalı olduğunun qeyd edilməsidir. 
Məlum olduğu kimi, bu məsələ, xüsusilə 
əsir və girov götürülmüş şəxslərin “ha-

mının hamıya” prinsipi ilə mübadiləsi, 
itkin düşmüş şəxslərə dair məlumatların 
mübadilə edilməsi də məhz davamlı 
olaraq Azərbaycan tərəfinin qaldırdığı 
məsələdir. Bu, ehtimal etməyə əsas 
verir ki, girov götürülmüş azərbaycanlı 
mülki şəxslərin qaytarılması məsələsi bu 
dəfə də Azərbaycan tərəfindən prinsipial 

olaraq qoyulub və bu istiqamətdə ad-
dımların atılmalı olduğu həmsədr ölkələr 
tərəfindən qəbul edilib.

Azərbaycan Prezidenti görüş barədə 
danışarkən vurğuladı ki, məsələnin 
mahiyyəti ilə bağlı danışıqlar prosesinə 
yeni start verdiyinə görə, bu görüş 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Danışıqlar 
formatının dəyişdirilməsini rədd edən 
Azərbaycan tərəfi substantiv və konkret 
nəticələrə yönələn danışıqlar prosesinin 
davam etdirilməsinə tərəfdardır: “Bizim 
üçün birinci yerdə beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış Azərbaycan ərazilərinin 
beynəlxalq hüquq, Helsinki Yekun 
Aktı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olun-
muş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz 
çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi 
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi 
məsələsi durur”.

Buradan görünür ki, danışıqlar prose-
sinin mahiyyətinə gəldikdə, Azərbaycan 
Respublikasının mövqeyi bəllidir və 
birmənalı xarakter daşıyır. Mövqeyi-
mizi əsasən Helsinki Yekun Aktı, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in 

müvafiq qətnamələri və sənədləri təşkil 
edir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinin tələblərinə uyğun olaraq, 
Ermənistan qoşunları işğal olunmuş 
ərazilərdən çıxarılmalı və Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin 
olunmalıdır. 

Beştərəfli formatda yayılmış 

bəyanatdan belə bir qənaətə gəlmək olur 
ki, tərəflər, həmçinin nizamlanma prosesi-
nin əsas məsələləri və mahiyyətini təşkil 
edən ideyalar ətrafında da müzakirələr 
aparıblar. Bununla bağlı qeyd olunmalıdır 
ki, Azərbaycan münaqişənin nizamlan-
masında ən maraqlı tərəfdir və buna görə 
də məhz nəticəyə yönəlmiş məsələlərin 
müzakirəsinin vacibliyini vurğulayır. Bu 
mənada Prezident İlham Əliyevin TASS 
informasiya agentliyinə müsahibəsinə bir 
daha müraciət etmək lazım gəlir. Belə ki, 
dövlətimizin başçısı bildirdi ki, danışıqlar 
nəticəyə yönəlməlidir. Azərbaycan üçün bu, 
ilk növbədə, beynəlxalq səviyyədə tanın-
mış ərazilərinin işğaldan azad edilməsidir. 
Başqa sözlə, əvvəlki tanışlıq görüşlərindən 
fərqli olaraq, bu dəfə iki dövlət başçısı 
münaqişənin birbaşa nizamlanmasına aid 
olan məsələləri ilk dəfə ətraflı müzakirə 
etdikləri qənaətinə gəlmək olur.  

Beştərəfli bəyanatda diqqəti çəkən 
digər bir məqam isə iki dövlət rəhbərinin 
sülhə şərait yaradan ab-havanın yara-
dılmasının və münaqişənin nizamlan-
ması üçün ciddi və konkret addımların 
atılmasının vacibliyini qeyd etməsidir. 
Bununla bağlı xatırlatmaq yerinə düşər 
ki, Ermənistanın bir sıra ayrı-ayrı 
rəsmilərinin Azərbaycanın işğal altında 
saxladıqları torpaqlarının bir qarışının da 
qaytarmayacaqları barədə bəyanatları 
sülh ab-havasını yaratmır. Azərbaycan 
XİN bu səpkili bəyanatların danışıqlara və 
sülh prosesinə zərbə vurduğunu dəfələrlə 
qeyd edib. Vyana görüşündə beştərəfli 
formatda sülh ab-havasının yaradılma-
sının vacibliyinin bildirilməsi Ermənistan 
tərəfini bundan sonra öz bəyanatlarında 
ehtiyatlı olmağa vadar edə bilər.

Bu mənada, Vyana görüşü 
təsdiqlədi ki, danışıqların əsas məqsədi 
münaqişənin həll edilməsindən ibarət 
olmalı və nizamlanma Azərbaycan 
torpaqlarının işğaldan azal edilməsi və 
məcburi köçkünlərin geri qayıtması ilə 
nəticələnməlidir. Azərbaycan milli maraq-
larından irəli gələn prinsipial, qətiyyətli 
və ədalətli mövqeyi üzərində möhkəm 
dayanaraq onu uğurla müdafiə edir. 

Görüşün Aprel döyüşlərinin ildönümü 
ərəfəsində baş tutması Ermənistanın 
yeni rəhbərliyi üçün mesaj kimi də 
dəyərləndirilə bilər. Aprel döyüşləri 
danışıqların nəticə verməyəcəyi təqdirdə 
Azərbaycan əsgərinin öz torpağını 
düşmən tapdağından azad etməyə hər 
an hazır olduğunun bariz nümunəsidir.

Yekunda bir məqamı da xatırlatmaq 
yerinə düşərdi ki, uzun fasilədən sonra 
iki ölkə rəhbərinin ilk rəsmi görüşünün 
məhz Vyanada keçirilməsi rəmzi xarakter 
daşıyır. Məlum olduğu kimi, münaqişənin 
həllinə dair BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın müvafiq qətnamələri ilə danışıqlar 
prosesində vasitəçilik üçün mandat 
verilmiş ATƏT-in mənzil-qərargahı bu 
şəhərdə yerləşir. Bu xüsusda görüşün 
Vyanada təşkili danışıqların məhz ATƏT-
in Minsk qrupu çərçivəsində aparıldığına 
və aparılacağına dair ictimai mesaj kimi 
qəbul edilə bilər. Bu isə o deməkdir ki, 
müxtəlif spekulyasiyalara baxmayaraq, 
danışıqların əsasını məhz BMT və ATƏT-
in məlum qərar və sənədləri təşkil edir, 
münaqişənin yekun həlli də bu qərar və 
sənədlərdə əks olunmuş norma, prinsip 
və elementlər əsasında mümkündür. 
Bu sırada BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
məlum dörd qətnaməsi, ATƏT-in Helsinki 
Yekun Akti, münaqişənin həllinin formatı 
və prinsipial çərçivəni müəyyən edən 
1992-ci il Helsinki, 1994-cü il Budapeşt 
və 1996-cı il Lissabon sammitlərinin qərar 
və sənədləri xüsusilə vurğulanmalıdır.

* * *
Prezident İlham Əliyevin Avstriyaya 

işgüzar səfəri, həmçinin Azərbaycan və 
Avstriya arasında ikitərəfli münasibətlərin 
inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə ma-
likdir. Səfər çərçivəsində dövlət başçısı 
Avstriyanın Federal kansleri, Avstriyanın 
Federal Prezidenti və vitse-kansleri ilə 
görüşlər keçirdi. İki ölkənin təşəbbüsü 
ilə Birgə Əməkdaşlıq Şurası adlı yeni 
bir əməkdaşlıq formatı yaradıldı ki, bu 
format hökumət və işgüzar dairələrin 
təmsilçilərindən ibarət olmaqla, gələcək 
qarşılıqlı maraq doğuran iqtisadi 
layihələrin həyata keçirilməsində yeni 
platformaya çevriləcək. Şuranın Məşvərət 
Heyətində hər iki tərəfin nazirlərinin 
təmsil olunması yeni təsis edilən quruma 
göstərilən maraq və siyasi dəstəyin bariz 
nümunəsidir. Məşvərət Heyətinin ilk icla-
sında Avstriyanın Azərbaycanla iqtisadi 
əlaqələrin dərinləşdirilməsində maraqlı 
olduğu vurğulanıb, Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub marşrutları üzrə mühüm nəqliyyat 
və logistika mərkəzinə çevrilməkdə olan 
Azərbaycanın Avropa və Uzaq Şərq 
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında 
Avstriya şirkətləri üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıdığı qeyd edilib. Azərbaycanın 
regionda yaratdığı infrastruktur imkanları 
Avstriya şirkətlərinin yeni bazarlara çıxışı 
üçün əlverişli imkanlar yaradır ki, Avstriya 
tərəfi bu imkandan da yararlanmaqda 
maraqlıdır.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Vyana

Martın 29-da Vyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
və Ermənstanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında 
keçirilmiş görüş rəsmi Yerevanın danışıqlar prosesi-

nin formatını dəyişdirmək, yəni Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin nümayəndələrini 
münaqişə tərəfi kimi danışıqlar masasına oturtmaq cəhdlərinin 
iflasa uğraması demək idi. Bu, həm də Prezident İlham Əliyevin 
apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir. Dövlətimizin başçı-
sı Ermənistana Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
məsələsində Azərbaycanla razılaşmaqdan başqa çıxış yolu 
qoymadı.

Ukrayna portalı AZƏRTAC-ın müxbirinin Azərbaycan 
Prezidenti ilə Ermənistan rəhbərliyinin görüşü barədə 
məqaləsini yayıb

AZƏRTAC-ın Ukrayna, Belarus 
və Moldova üzrə  xüsusi müxbiri Emil 
Hüseynlinin Ukraynanın “FAKT” 
 portalında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan arasında 
Vyanada keçirilən görüş barədə məqaləsi 
dərc edilib.

Məqalədə Azərbaycan və Ermənistan 
xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk 
qrupu həmsədrləri ilə birgə bəyanatındakı, 
həmçinin Prezident Administrasiyasının 
xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri 
Hikmət Hacıyevin görüşün nəticələrinə dair 
şərhindəki müəyyən fikirlər yer alıb. 

Müəllif ATƏT-in Minsk qrupunun 
vasitəçiliyi ilə Prezident İlham Əliyevlə 
baş nazir Nikol Paşinyan arasında görüşün 
normal və konstruktiv şəraitdə keçdiyini 
ukraynalı oxucuların diqqətinə çatdırıb. 

Məqalədə qeyd edilib ki, uzun fasilədən 
sonra Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan 
rəhbərliyi arasında ATƏT-in Minsk qrupu-
nun vasitəçiliyi ilə görüş təşkil olunub. Bu, 

danışıqların formatı-
nın dəyişməz olaraq 
qaldığını və danışıqlar 
prosesinin Azərbaycan 
ilə Ermənistan arasında 
aparıldığını bir daha 
təsdiqləyir. 

Atəşkəsin 
möhkəmləndirilməsi 
məsələsi substantiv 
danışıqların aparılma-
sı prosesi ilə paralel 
istiqamətlərdir və bir-
birini tamamlamalıdır.

Emil HÜSEYNLI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kiyev

 BMT-nin 
Azərbaycandakı 
nümayəndəliyindən 
verilən məlimatda 
deyilir ki, Baş katib 
ölkə rəhbərlərinin sülhə 
şərait yaradan mühi-
tin əldə olunması və 
uğurlu danışıqların 
aparlması üçün əlavə 
tədbirlərin görülməsinə 
önəm vermələrini 
müsbət qarşılayır. O, 

həmçinin atəşkəsin 
gücləndirilməsi, humani-
tar problemlərin aradan 
qaldırılması, eləcə də 
münaqişənin sülh yolu 
ilə həlli üçün dialo-

qun davam etdirilməsinə 
dair ölkə rəhbərlərinin öz 
öhdəliklərinə sadiq qalması-
nı alqışlayır.

A.Quterreş ATƏT-in 
Minsk qrupu həmsədrlərinin 
vacib vasitəçilik rolunu 
yüksək qiymətləndirir və on-
ların davamlı səylərinə BMT-
nin tam dəstəyini bəyan edir.

 “Xalq qəzeti”

BMT Baş katibi 
Azərbaycan və Ermənistan 

rəhbərlərinin öhdəliklərə 
sadiq qalmasını alqışlayır

BMT-nin 
Baş ka-

tibi Antonio  Quterreş 
ATƏT-in Minsk qrupu 
çərçivəsində Azərbaycan 
Prezidenti  İlham Əliyev 
və Ermənistanın baş 
naziri Nikol  Paşinyan ara-
sında martın 29-da Vya-
nada baş tutmuş  görüşü 
alqışlayır.

Vyana görüşü substantiv və konkret 
nəticələrə yönələn danışıqlar prosesinin 
vacibliyini bir daha nümayiş etdirdi



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 131                           Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, notariat 
şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq edilməsi 
haqqında” 2000-ci il 23 avqust tarixli 148 nömrəli və “Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında 
Təlimatın təsdiq edilməsi barədə” 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
haqqında

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 15 noyabr tarixli 1334-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 noyabr tarixli 
347 nömrəli Fərmanının 1.2-ci və 1.4-cü bəndlərinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. “Notariat hərəkətlərinin qeydi üçün reyestrlərin, 
notariat şəhadətnamələrinin, əqdlərdə və təsdiq edilən 
sənədlərdə təsdiq qeydlərinin formalarının təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 23 avqust tarixli 148 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 652; 2005, № 8, 
maddə 782, № 12, maddə 1228; 2006, № 2, maddə 203; 
2008, № 8, maddə 787; 2013, № 5, maddə 577; 2014, 
№ 10, maddə 1314; 2016, № 11, maddə 1936; 2018, 
№ 3, maddə 627; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 24 yanvar tarixli 25 nömrəli 
Qərarı) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 17, 24 və 38 
nömrəli formalar yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə 
olunur);

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 27 nömrəli forma 
ləğv edilsin; 

1.3. aşağıdakı məzmunda 17-1, 17-2, 24-1, 30-1, 
35-2, 35-3 və 36-1 nömrəli formalar təsdiq edilsin (əlavə 
olunur);

1.4. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 48 nömrəli formada 
“dövlət notariat kontorunun dövlət notariusu” sözləri 
“notarius” sözü ilə əvəz edilsin və 50 nömrəli formadan 
“dövlət və ya xüsusi” və “Dövlət və ya xüsusi” sözləri 
çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 9, maddə 693; 2001, № 11, maddə 722; 2002, № 
3, maddə 148, № 7, maddə 455, № 10, maddə 635; 2003, 
№ 10, maddə 629; 2005, № 4, maddə 386, № 6, maddə 
534, № 8, maddə 782, № 10, maddə 977, № 11, maddə 
1061, № 12, maddələr 1228, 1231; 2006, № 3, maddə 
297, № 8, maddə 731, № 9, maddə 830, № 10, maddə 
902, № 11, maddə 994; 2008, № 2, maddə 108, № 4, 
maddə 316, № 8, maddə 787; 2009, № 2, maddə 148, № 
10, maddələr 846, 849, № 12, maddə 1079; 2010, № 6, 
maddə 555; 2011, № 10, maddə 971; 2012, № 3, maddə 
263, № 5, maddələr 489, 495, № 7, maddə 777, № 11, 
maddə 1206, № 12, maddə 1354; 2013, № 4, maddə 444, 
№ 5, maddə 578; 2014, № 1, maddə 74, № 5, maddələr 
552, 589, № 6, maddə 746, № 8, maddə 1019, № 12, 
maddə 1685; 2015, № 12, maddə 1580; 2016, № 3, 
maddə 611, № 4, maddələr 777, 814, № 6, maddə 1226, 
№ 8, maddə 1449, № 11, maddə 1937; 2017, № 1, maddə 
135, № 3, maddə 493, № 6, maddə 1245, № 7, maddə 
1491, № 9, maddə 1721, № 10, maddə 1883, № 12 (II 
kitab), maddə 2545; 2018, № 2, maddə 347, № 3, maddə 
628, № 4, maddə 789, № 5, maddə 1122, № 6, maddələr 
1360, 1367, № 9, maddə 1929, № 10, maddə 2166; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 24 yanvar tarixli 25 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin 
aparılması qaydaları haqqında Təlimat”da aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. mətn üzrə (67-ci hissənin altıncı abzası istisna 
olmaqla) ismin müvafiq hallarında “notariat kontoru” 
və “notariat kontorları” sözləri ismin müvafiq hallarında 
“notariat ofisi” və “notariat ofisləri” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 2-ci hissə üzrə:
2.2.1. birinci abzasda “17 və 26-cı maddələrinə” 

sözləri “17-ci maddəsinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
2.2.2. 13-cü bəndə “ərizələrini” sözündən sonra “və 

sənədlərini” sözləri əlavə edilsin;
2.3. 5-ci hissənin ikinci abzasında “xüsusi notariusun 

məsul əməkdaşlarına” sözləri “xüsusi notariusun 
köməkçisinə” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.4. 6-cı hissəyə aşağıdakı məzmunda “e)” bəndi və 
ikinci-üçüncü abzaslar əlavə edilsin:

“e) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
metodiki tövsiyələrinə riayət etməlidir.

“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 25-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 
hallarda xüsusi notariusun köməkçisi xüsusi notariusu 
əvəz etdikdə, xüsusi notariusun adından və onun 
möhüründən istifadə etməklə notariat hərəkətlərini 
apararkən, rəsmiləşdirilən sənədlərdə xüsusi notariusun 
adı ilə yanaşı öz adını və vəzifəsini qeyd etməlidir.

Xüsusi notariusun köməkçisi əvəz etdiyi müddətdə 
“Elektron notariat” informasiya sistemindən öz adından 
istifadə edir.”;

2.5. 10-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“10. Dövlət notariusları notariat hərəkətlərinin 

aparılmasına görə dövlət rüsumu tuturlar.
Xüsusi notariuslar tərəfindən notariat hərəkətlərinin 

aparılmasına görə dövlət notariusları tərəfindən notariat 
hərəkətlərinin aparılması üçün müəyyənləşdirilmiş dövlət 
rüsumu miqdarında haqq tutulur.

Notariuslar sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən 
çıxarışların düzgünlüyünün, sənədlərdəki imzaların 
həqiqiliyinin, sənədlərin bir dildən başqa dilə 
tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi ilə əlaqədar 
göstərilən xidmətə (texniki işlərin yerinə yetirilməsinə) 
görə həmin hərəkətlərin aparılması üçün müəyyən 
edilmiş dövlət rüsumu məbləğində, əqdlərin və 
etibarnamələrin təsdiqi ilə əlaqədar göstərilən xidmətə 
(məsləhətlərin verilməsinə, əqdlərin, ərizələrin və 
digər sənədlərin layihələrinin tərtib edilməsinə, texniki 
işlərin yerinə yetirilməsinə) görə isə həmin hərəkətlərin 
aparılması üçün müəyyən edilmiş dövlət rüsumu 
məbləğinin 15 faizi miqdarında haqq tuturlar. 

Notariuslar, həmçinin əqdlərin, etibarnamələrin və 
sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin ölkə ərazisində real 
vaxt rejimində videoyazı vasitəsilə rəsmiləşdirilməsinə 
görə həmin hərəkətlərin aparılması üçün müəyyən 
edilmiş dövlət rüsumu məbləğində haqq tuturlar.

Əqdlərin rəsmiləşdirilməsi zamanı bu hissənin 4-cü 
abzasına uyğun tutulmuş məbləğ iştirak edən notariuslar 
arasında bərabər bölünür.

Notariuslar etibarnamələrin və sənədlərdəki imzaların 
həqiqiliyinin xaricdə olan şəxslə videoyazı vasitəsilə 
həyata keçirilməsinə görə “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 16.6.1-ci və 
16.6.6-cı maddələri ilə müəyyən edilmiş dövlət rüsumu 
məbləğində haqq tuturlar. Bu məbləğ notariusun valyuta 
hesabına ödənilir.

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa görə notariat hərəkətlərinin 
aparılması üzrə dövlət rüsumunun ödənilməsindən 
azadolmalar tətbiq edilən hallarda notariat hərəkətləri ilə 
əlaqədar göstərilən xidmətə görə haqq tutulmur.

Notariat hərəkətlərinə görə dövlət notariusu 
tərəfindən qəbul edilmiş dövlət rüsumu 2 (iki) bank 
günü ərzində dövlət büdcəsinə, haqq isə Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin xüsusi hesabına 
köçürülür.

Xüsusi notariuslar tərəfindən aparılan notariat 
hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar 
göstərilən xidmətlərə görə haqlar tutulur. 

Dövlət rüsumu və haqlar nağd, elektron ödəmə 
sistemləri, o cümlədən notariat ofisində olan ödəniş 
köşkləri və internet vasitəsilə və ya köçürmə yolu ilə 
ödənilir. 

Nağd şəkildə ödəmə barədə ödəyiciyə bank və ya 
poçt qəbzinin əsli, elektron ödəmə sistemləri, eləcə 
də internet vasitəsilə ödənildikdə, müvafiq ödəmə 
sistemindən çıxarış, ödəyicinin hesabından köçürüldükdə 
isə ödənişin icrasını təsdiqləyən bank və ya poçt sənədi 
təqdim edilir.”;

2.6. 13-cü hissənin dördüncü-onuncu abzasları 
müvafiq olaraq yeddinci-on üçüncü abzaslar hesab edilsin 
və həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda dördüncü-altıncı 
abzaslar əlavə edilsin:

“Yoxlamanın və ya şikayətin araşdırılmasının 
nəticəsindən asılı olaraq, xüsusi notarius barəsində 
intizam icraatı başlanıla bilər, dövlət notariusuna 
münasibətdə isə “Notariat haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun 16-cı maddəsinə uyğun olaraq 

ədliyyə orqanları işçisinin intizam məsuliyyətinə cəlb 
edilməsi qaydası tətbiq olunur.

Xüsusi notariusun işçisi tərəfindən qanunvericiliyin 
tələblərinin pozulması halları müəyyən edildikdə, onun 
barəsində intizam tədbirlərinin görülməsi, o cümlədən 
əmək müqaviləsinə xitam verilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin notariat fəaliyyətinə 
nəzarəti bilavasitə həyata keçirən qurumu notariusa yazılı 
qaydada göstəriş verir.

Xüsusi notariusla işçiləri arasında əmək münasibətləri 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi və 
“Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə tənzimlənir.”;

2.7. 15-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“15. Notariat hərəkətləri notariat ofisində, yerli 

icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə 
nümayəndəlikləri və Azərbaycan Respublikasının 
konsulluqları yerləşən binada aparılmalıdır.

Notariat hərəkətləri qanunvericiliyə əsasən 
dövlət notariusunun, xüsusi notariusun, yerli icra 
hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə 
nümayəndəliklərinin və ya Azərbaycan Respublikası 
konsulluqlarının vəzifəli şəxslərinin müvafiq yerdə 
aparmalı olduğu hallar (vərəsəlik şəhadətnamələrinin, 
yaşayış evlərinin, mənzillərin açıq hərracdan əldə 
olunmasına dair şəhadətnamələrin verilməsi, mirasın 
qorunması üçün tədbirlərin görülməsi, icra qeydlərinin 
aparılması və dəniz protestinin tərtib edilməsi) istisna 
edilməklə, Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində 
aparılır.

Şəxs notariat ofisinə gəlmədən, əvvəlcədən verilmiş 
bildiriş (notariat hərəkətlərinin aparılması ilə əlaqədar 
yazılı və ya elektron müraciət) üzrə dövlət rüsumu 
və haqlar ödənilməklə, nəqliyyat vasitəsi ilə təmin 
edildikdən və ya maraqlı şəxs tərəfindən faktiki nəqliyyat 
xərcləri ödənildikdən sonra notariat hərəkətləri notariat 
ofisindən kənarda (səyyar qaydada) da aparıla bilər.

Notariat hərəkətlərinin notariat ofisindən kənarda 
səyyar qaydada aparılması üçün notariuslar müasir 
avadanlıqla, o cümlədən kompüter, printer, skaner, 
kamera, portativ enerji ehtiyatı və 4G internet ötürücüsü 
ilə təchiz olunmuş, ciddi hesabat blanklarının və möhürün 
təhlükəsiz saxlanılması üçün xüsusi yeri olan, “Elektron 
notariat” informasiya sisteminə birbaşa qoşulan, 24 saata 
qədər fasiləsiz işləyən xüsusi çantalardan istifadə edirlər.

Xüsusi notarius tərəfindən müraciət edən şəxslərin 
xahişi ilə onlarla notariat hərəkətlərinin iş vaxtından 
sonra, istirahət və ya bayram günlərində həm notariat 
ofisində, həm də ofisdən kənar aparılması qaydası 
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 
müəyyən edilir.

Notariat ofisinə gəlmədən əvvəlcədən verilmiş 
bildiriş üzrə notariat ofisindən kənarda, habelə iş 
vaxtından sonra, istirahət və ya bayram günlərində 
notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə hər bir 
notariusun özü tərəfindən müəyyən edilən haqqın 
məbləğini müəyyən edən meyarlar Azərbaycan 
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir.

Ofisdən kənar notariat hərəkətlərinin aparılması 
zamanı ödənişlər POS-terminallar, ödəniş sistemləri, 
yaxud yaxınlıqda olan banklar vasitəsilə, habelə 
notariuslar tərəfindən qəbz verilməklə nağd şəkildə qəbul 
edilir.

Notariat hərəkətləri notariat ofisinin binasından 
kənarda aparılarsa, təsdiq qeydində və notariat 
reyestrində notariat hərəkətinin aparıldığı yer, vaxt və 
ünvan qeyd olunur.

Şəxs notariat ofisinə gələ bilmədiyi hallarda 
verilmiş bildiriş (notariat hərəkətlərinin aparılması 
ilə əlaqədar yazılı və ya elektron müraciət) əsasında 
notariat hərəkətinin aparılması vaxtı (tarixi və saatı) 
razılaşdırıldıqdan, dövlət rüsumu və haqlar ödənildikdən 
sonra “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu ilə müəyyən edilmiş notariat hərəkətləri notariat 
ofisindən kənarda olan müraciət etmiş şəxslə videoyazı 
vasitəsilə aparıla bilər.

Notariat ofisindən kənarda videoyazı vasitəsilə 
notariat hərəkətləri iki notarius arasında videokonfrans 
əsasında, habelə “Elektron ədliyyə köşkü” və ya “Mobil 
notariat qovluğu” proqram təminatı üzərindən aparıla 
bilər. 

“Elektron ədliyyə köşkü”nün quraşdırıldığı yer və 
onlarla işləyən notariuslar Azərbaycan Respublikasının 
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
tərtib etdiyi “Mobil notariat qovluğu” proqram təminatı 

ödənişsiz onlayn satış məntəqələrindən əldə edilir və 
istifadəçinin avadanlığının (mobil telefon, kompüter, 
planşet və s.) üzərinə yüklənilir.

İstifadəçi müvafiq səhifəyə daxil olduqdan sonra 
istifadə qaydaları ilə tanış olur və əməliyyatı həyata 
keçirir. Bu halda müraciət edənin öz iradəsini aydın ifadə 
etməsinin təminatı kimi verdiyi əlavə telefon nömrələri 
ilə əlaqə saxlanılaraq, aparılmış notariat hərəkətlərinin 
onun iradəsinə uyğunluğu bir daha yoxlanılır. Video və 
audio materiallar tərtib olunan yer qapalı, səs-küydən və 
digər şəxslərin təsirindən kənar olmalıdır. 

Notariat hərəkətləri videoyazı vasitəsilə həyata 
keçirildikdə, tərəfin öz iradəsini əks etdirən video və 
audio materiallar tərtib olunur və notariat hərəkətinin 
“Elektron notariat” informasiya sistemindəki 
eyniləşdirmə nömrəsinə bağlanılaraq, məlumat bazasında 
saxlanılır. Tərtib olunmuş video materiallarda tərəfin 
üz təsviri aydın görünməli, onun hər hansı formada və 
səbəbdən tam və ya qismən örtülməsinə yol verilməməli, 
kadrda başqa şəxs olmamalıdır. Tərtib olunmuş audio 
materiallarda tərəfin səsləndirdiyi sözlər aydın eşidilməli, 
başqa səslər ona qarışmamalıdır. Videoyazı vasitəsilə 
həyata keçirilən notariat hərəkətlərinin notariat ofisindən 
kənarda bir iştirakçısı olmalıdır. İki və daha çox tərəfin 
iştirakı ilə aparılan notariat hərəkətləri iki notarius 
arasında videokonfrans əsasında aparıla bilər. 

Notariat hərəkətləri videoyazı vasitəsilə həyata 
keçirildikdə, notarius şəxsin zahiri görkəminin fotoşəklə 
uyğunluğu, habelə proqram təminatı vasitəsilə müəyyən 
edilən ünvanı (olduğu yer) haqqında qeyd aparır və 
sənəd üzərində “notariat hərəkəti videoyazı vasitəsilə 
rəsmiləşdirilmişdir” sözlərini yazır.

İki notarius arasında videokonfrans əsasında 
videoyazı vasitəsilə notariat hərəkətinin rəsmiləşdirilməsi 
üçün iştirakçılar müxtəlif notariuslara müraciət etməli, 
notariuslar isə “Elektron notariat” informasiya sistemi 
vasitəsilə öz aralarında videokonfrans qurub əməliyyatı 
rəsmiləşdirməlidirlər. 

Notariat hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün 
notariuslar Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 
“Elektron notariat” informasiya sistemindən istifadə 
edirlər.”;

2.8. 16-cı hissə üzrə: 
2.8.1. birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə ayrı 

qayda nəzərdə tutulmadıqda, notariat hərəkətləri dövlət 
rüsumu və haqlar ödənildikdən sonra bunun üçün lazım 
olan bütün sənədlər təqdim olunduğu, habelə informasiya 
sistemlərindən əldə edildiyi gün aparılır.”;

2.8.2. ikinci-altıncı abzaslar müvafiq olaraq üçüncü-
yeddinci abzaslar hesab olunsun və aşağıdakı məzmunda 
ikinci abzas əlavə edilsin: 

“Notariat hərəkətinin aparılması üçün tələb olunan 
sənədlər natamam olduqda, notarius zəruri sənədlərin 
daxil ola bildiyi informasiya sistemlərindən əldə edilərək, 
notariat qaydasında təsdiq edilməsi barədə müraciət edən 
şəxsə məlumat verir.”;

2.9. 18-ci hissənin birinci abzası aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

 “Notarius əqdlərin iştirakçılarının, şahidlərin 
(vəsiyyətnamənin təsdiqi zamanı) və notariat 
hərəkətlərinin aparılması üçün müraciət etmiş digər 
şəxslərin imzalarının həqiqiliyini (videoyazı, “Elektron 
ədliyyə köşkü”, “Mobil notariat qovluğu” proqram 
təminatı vasitəsilə aparılan notariat hərəkətləri istisna 
olmaqla) yoxlayır.”;

2.10. 20-ci hissənin birinci və ikinci (hər iki halda) 
cümlələrinə “notariusun” sözündən sonra “və ya xüsusi 
notariusun köməkçisinin” sözləri əlavə edilsin;

2.11. 22-ci hissənin birinci abzasının birinci 
cümləsinə “notariusun” sözündən sonra “eləcə də xüsusi 
notariusun köməkçisinin” sözləri əlavə edilsin; 

2.12. 28-ci hissəyə “mülkiyyət hüququnu,” 
sözlərindən sonra “ayrı-ayrı şəxslərin, idarələrin, 
müəssisələrin və təşkilatların ərizələrinin və sənədlərinin 
verilməsini,” sözləri əlavə edilsin;

2.13. 29-cu hissənin ikinci-otuzuncu abzasları 
müvafiq olaraq üçüncü-otuz birinci abzaslar hesab edilsin 
və aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:

“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
tərəfindən notariat ofislərinin adı və notariat 
hərəkətlərinin növləri göstərilməklə, elektron reyestrlər 
tətbiq olunur.”;

2.14. 31-ci hissənin ikinci abzasının ikinci və üçüncü 
cümlələri çıxarılsın;

2.15. 45-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“45. Daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə və 

ipoteka qoyulmasına dair müqavilələr təsdiq olunarkən, 
daşınmaz əmlakın yerləşdiyi inzibati ərazi üzrə “Dövlət 
rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
10.1-ci, 10.5-ci, 10.6-cı və 11.3-cü maddələri ilə 
müəyyən edilmiş dövlət rüsumu və ya haqq tutulur.

Bu halda notarius yalnız notariat hərəkətlərinin 
aparılması üçün müraciət etmiş şəxslərə fəaliyyət 
göstərdiyi notariat ofisində xidmət edir. Başqa inzibati 
ərazidə notariat ofisindən kənar notariat hərəkəti 
aparılmasına yol verilmir.”; 

2.16. 67-ci hissənin altıncı abzasında “dövlət notariat 
kontoruna” sözləri “notariat ofisinə” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.17. 124-cü hissənin üçüncü-beşinci abzasları 
müvafiq olaraq dördüncü-altıncı abzaslar hesab edilsin və 
həmin hissəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü abzas əlavə 
edilsin:

“Notariuslar, həmçinin elektron imza ilə təsdiq 
edilməklə elektron informasiya sistemləri və ya 
ehtiyatları vasitəsilə kağız daşıyıcıda olan sənəddəki 
məlumatları elektron formata keçirir və ya elekron 
daşıyıcıda olan elektron sənədin düzgünlüyünü 
rəsmiləşdirirlər. Təqdim edilən sənədin surəti və ya 
sənəddəki imzanın həqiqiliyi müvafiq qaydada notariat 
qaydasında təsdiq edilməlidir.”;

2.18. “Ayrı-ayrı şəxslərin, idarələrin, müəssisələrin 
və təşkilatların ərizələrinin verilməsi” bölməsinin adına 
“ərizələrinin” sözündən sonra “və sənədlərinin” sözləri 
əlavə edilsin;

2.19. 148-ci hissədə “ərizələrini” sözü “kağız və ya 
elektron daşıyıcıda olan ərizələrini və ya sənədlərini” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.20. 149-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“149. Ərizələr və sənədlər kağız daşıyıcıda geri 

məlumat verilməsi şərtilə poçt vasitəsilə və ya imza 
etdirmək şərtilə şəxsən verilir. Göndərilən şəxsin elektron 
poçt ünvanı məlum olduqda, ərizəçinin xahişi ilə onun 
notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi skan edilərək 
göndərilə bilər. 

Kağız daşıyıcıda təqdim olunan ərizələr və ya digər 
sənədlər notarius tərəfindən başqa şəxslərə, həmçinin 
texniki vasitələrdən istifadə etməklə informasiya 
sistemləri vasitəsilə də verilə bilər. Bu halda notarius 
kağız daşıyıcıda təqdim olunmuş ərizə və ya digər sənəd 
əsasında onun elektron nüsxəsini skan edilmiş formada 
və ya elektron məlumat şəklində “Elektron notariat” 
informasiya sistemində tərtib etməklə hazırlayır. Kağız 
daşıyıcıda olan ərizə və ya digər sənədlə hazırlanmış 
sənədin elektron nüsxəsinin eyniləşdirilməsi notariusun 
elektron imzası ilə təsdiq edilir. 

Elektron formada təqdim olunan ərizələrin və ya 
digər sənədlərin məzmunu notarius tərəfindən hazırlanan 
kağız daşıyıcıya keçirilərək eyniləşdirilə bilər. Bu halda 
notarius ərizəni və ya digər sənədi göndərən şəxsin 
elektron imzasını “Elektron imza və elektron sənəd 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
yoxlayır, onu kağız daşıyıcıda çap edərək imzası və 
möhürü ilə təsdiq edir. Elektron ərizə və ya digər sənəd 
kağız daşıyıcıya keçirildikdən sonra bu hissənin birinci 
abzasında nəzərdə tutulmuş qaydada göndərilir.”;

2.21. 150-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“150. Ərizələrin və ya digər sənədlərin başqasına 

verilməsi, habelə kağız və ya elektron daşıyıcıda olan 
ərizə və ya digər sənədlərin hazırlanmış elektron və kağız 
nüsxələri ilə eyniləşdirilməsi haqqında şəhadətnamə 
verilir.”;

2.22. 160-1-ci hissənin ikinci abzası aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“Daşınmaz əmlaka və daşınar əmlakın rəsmi 
reyestrlərində qeydə alınan əmlaka sərəncam verilməsi, 
habelə pul bağışlanılması, beh və borc verilməsi, eləcə də 
ilkin müqavilə üzrə ödənilən məbləğlə bağlı müqavilələr 
notariat qaydasında təsdiq edilərkən, pul vəsaitinin 
tərəflərdən birinin digərinə verməsi və qaytarması 
notariusun bankda açdığı depozit hesabı vasitəsilə həyata 
keçirilməlidir.”;

2.23. 209-cu hissənin üçüncü abzasında “xarici 
dövlətlərdə nümayəndəlikləri” sözləri “diplomatik 
nümayəndəlikləri və konsulluqları” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycan Prezidenti hər bir problemə 
münasibətdə konseptual yanaşma nümayiş etdirir

 � Azərbaycan dövləti həmişə öz vətəndaşlarının 
yanındadır. Bakının Nizami rayonundakı “Diqlas” ticarət 
mərkəzində baş verən yanğın nəticəsində zərər çəkmiş 
sahibkarlara münasibətdə bunun bir daha şahidi olduq. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev hadisəyə 
dərhal redaksiya verdi və bunun-
la bağlı operativ müşavirə keçir-
di. Dövlətimizin başçısı yanğının 
səbəblərinin araşdırılması və 
nəticələrinin aradan qaldırılması, 
həmçinin zərərçəkən sahibkar-
lara dövlət dəstəyi göstərilməsi 
barədə tapşırıqlar verdi. Növbəti 
addım olaraq Prezident ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğınla 
əlaqədar komissiyanın yaradıl-
ması haqqında Sərəncam imza-
ladı. Bunun ardınca dövlətimizin 
başçısı yanğın nəticəsində zərər 
çəkmiş sahibkarlara maddi 
yardım göstərilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının 
2019-cu il dövlət büdcəsində 
nəzərdə tutulmuş Prezidentin 
ehtiyat fondundan ilkin olaraq 3 
milyon manat vəsait ayırdı. Zərər 
çəkmiş sahibkarlara aprelin ilk 

həftəsindən etibarən maddi yar-
dım göstəriləcək. Bundan başqa, 
onlara uzunmüddətli güzəştli 
kreditlər veriləcək, sahibkar-
lar istəklərinə uyğun olaraq 
digər ticarət mərkəzlərində 
yerləşdiriləcəklər.

Prezidentin tapşırığına 
uyğun olaraq Nazirlər Kabine-
ti Baş nazirin birinci müavini 
Yaqub Eyyubovun sədrliyi ilə 
komissiya yaradıb. Komissiya-
nın tərkibinə fövqəladə hallar, 
maliyyə, iqtisadiyyat, vergilər, 
daxili işlər, energetika nazirləri, 
Baş prokuror, Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri, Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin və Nizami 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
ları daxildir. Komissiya hadisənin 
başvermə səbəblərini və hadisə 
nəticəsində dəymiş maddi ziyanı 
tam araşdırıb yekun rəyi Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edəcək. 

Qeyd edək ki, dünyanın heç 
bir ölkəsində dövlət zəlzələlər, 
daşqınlar, yanğınlar nəticəsində 
vətəndaşların mülkiyyətinə 
dəyən ziyanın ödənilməsini öz 
üzərinə götürmür. Bu baxım-
dan, Azərbaycanda dövlətin 
belə hadisələrdən ziyan çəkən 
insanlara verdiyi dəstəyin ardıcıl 
xarakter daşıması nadir sosial 
hadisədir. Prezident İlham Əliyev 
keçirdiyi müşavirədə yaranmış 
problemə münasibətdə yenə də 
konseptual yanaşma nümayiş 
etdirdi. Dövlətimizin başçısı 
vurğuladı ki, yanğından ziyan 
çəkən sahibkarlar öz iş yerlərini,  
əmlaklarını itiriblər, onlara maddi 
ziyan dəyib. Prezident tapşı-
rıq verdi ki, ticarət mərkəzində 
çalışan sahibkarların hər biri ilə 
fərdi qaydada görüş keçirilsin, 
problemləri dinlənilsin və onlara 
lazımi dəstək göstərilsin. Bu 
fərdi yanaşma Azərbaycan Pre-
zidentinin insan amilinə nə qədər 
böyük önəm verdiyini nümayiş 
etdirir. Bu yanaşma kütləvi deyil, 
konkret şəxslərə və onların hər 

birinin ayrı-ayrılıqda fərqli olan 
problemlərinin həllinə yönələn 
yanaşmadır.

Müşavirədəki çıxışın-
da dövlətimizin başçısı 
Azərbaycanda sahibkarlar 
sinfinin yarandığını vurğulayaraq 
bildirdi ki, ölkənin uzunmüddətli, 
dayanıqlı inkişafı sahibkarların 
fəaliyyəti ilə böyük dərəcədə 
bağlıdır. Dövlətin ağır günlərdə, 
bədbəxt hadisə baş verdikdə 
hər zaman sahibkarların ya-
nında olması iş adamları üçün 
böyük stimuldur. Bu, həm də 
Prezidentin ölkə iqtisadiyyatı-
nın şaxələndirilməsi və iqtisadi 
inkişafla bağlı strateji hədəflərini 
nümayiş etdirir. Eyni zamanda, 
Prezident İlham Əliyev bütün 
ticarət mərkəzlərində ciddi təftiş 
işlərinin aparılması, təhlükəsizlik 
tədbirlərinin gücləndirilməsi 
barədə də tapşırıqlar verib. Artıq 
bu istiqamətdə də tədbirlərin 
görülməsinə başlanılıb.  

AZƏRTAC
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Həssaslıq nümunəsi

Qeyd edim ki, “Diqlas”da baş 
verən yanğın nəticəsində mənim kimi, 
neçə-neçə insanın mallarının yanması 
bədbəxt bir hadisədir. Bununla belə ölkə 
rəhbərinin sahibkarlara dəyən ziyanın 
qarşılanmasına dair göstərişi də analo-
qu olmayan bir qərar, dünyada, demək 
olar ki, rast gəlinməyən bir haldır. Çünki 
etiraf edək ki, dövlətin həmin ziyanın 
ödənilməsi ilə bağlı heç bir öhdəliyi yox-
dur. Yəni biz iş adamlarına dəyən ziyan 
sığortalanma ilə aradan qaldırılmalı idi. 
Lakin bu məsələdə cənab İlham Əliyevin 
bildirdiyi ki, sığortalanmada boşluqların 
olması qəfil üzləşdiyimiz hadisə zamanı 
bir daha özünü büruzə verdi. Amma 
dövlətimizin başçısı həmişə olduğu kimi, 

bu dəfə də baş vermiş hadisəyə dərhal 
münasibət bildirdi, humanizm nümunəsi 
göstərdi. 

Burada bir məqamı da qeyd etmək 
istərdim. Yanğından sonra müxtəlif 
strukturların rəhbərləri bizi qəbul etdi, 
dəyən zərərin ödənilməsi ilə bağlı 
fikirlərini bildirdilər. İqtisadiyyat naziri 
Şahin Mustafayev dövlət başçısı-
nın tapşırığına uyğun olaraq, ticarət 
mərkəzindəki yanğından zərər çəkmiş 
sahibkarlara dövlət tərəfindən mü-
vafiq dəstək göstəriləcəyini, bununla 
əlaqədar artıq möhtərəm Prezidentin 
müvafiq sərəncamı ilə vəsait ayrıldı-
ğını, aprelin ilk həftəsindən etibarən 
həmin vəsait hesabına maddi yardım 
göstəriləcəyini xatırlatdı. Eyni zaman-
da, ticarət mərkəzindəki yanğından 
zərər çəkən sahibkarlara uzunmüddətli 

güzəştli kreditlərin təklif olunacağını 
və onların istəyinə uyğun digər ticarət 
mərkəzlərində yerləşdiriləcəklərini qeyd 
etdi. Nazir, həmçinin zərərçəkənlərdən 
ilk 4-5 ay ərzində ticarət mərkəzlərində 
icarə haqqı alınmayacağını da vurğuladı. 

Azərbaycan xalqı, vətəndaşı, o 
cümlədən iş adamları bir daha əmin 
oldular ki, cənab İlham Əliyev ölkəmizdə 
insan taleyinə daim həssaslıqla, qayğı 
ilə yanaşır. Bu, həm də onu göstərir ki, 
respublikamızda “xalq-iqtidar”, “xalq-
Prezident” birliyi var. Prezident də 
hər zaman deyir ki, bizim siyasətimiz, 
bizim işimizdir. Bizim siyasətimizin 
mərkəzində Azərbaycan xalqı və onun 
sosial rifahı dayanır.

Məmməd RƏSULOV, 
zərər çəkmiş sahibkar

Xarici İşlər Nazirliyi 31 Mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb
 � Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi 31 Mart 

– Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. 
Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat 
verilib.

Bəyanatda deyilir ki, 31 Mart 
tarixi 1918-ci ilin martında ermənilər 
tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 
törədilmiş qanlı qırğın qurbanlarının 
xatirəsinin anıldığı Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günüdür. 1918-ci ilin mart 
qırğınları millətçi ermənilər tərəfindən 
azərbaycanlılara qarşı irqi ayrı-
seçkilik və etnik təmizləmə siyasəti 
əsasında əvvəlcədən hazırlanmış və 
qəddarcasına həyata keçirilən siyasət 
idi.

“1918-ci ilin mart-aprel ayların-
da Bakı Sovetinin mandatı altında 
fəaliyyət göstərən daşnak-bolşe-
vik silahlı dəstələri tərəfindən Bakı 
şəhərində, habelə Bakı quberni-
yasına daxil olan digər şəhər və 
qəzalarda xüsusi qəddarlıqla kütləvi 
qırğınlar törədilib və on minlərlə 
dinc sakin məhz etnik və dini 
mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib. 
Rusiya bolşeviklərinin rəhbəri Vladimir 
Lenin tərəfindən Qafqazın Fövqəladə 
Komissarı təyin edilən, etnik erməni 
olan Stepan Şaumyan etiraf edirdi ki, 
azərbaycanlılara qarşı olan qırğınlar-
da Bakı Sovetinin 6000 və Daşnak-
sütyun partiyasının 4000 silahlı əsgəri 
iştirak edib.

Azərbaycanlılara qarşı törədilən 
soyqırımı Bakı ilə yanaşı, Şamaxı, 
Quba, İrəvan, Zəngəzur, Qarabağ, 
Naxçıvan və Qars bölgələrini də əhatə 
etdi. 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində 
təkcə Qubada xüsusi vəhşiliklə 

16000-dən artıq insan öldürüldü. 
Ermənilər, həmçinin Qubada yaşayan 
yerli yəhudi və ləzgilərə qarşı qətliam 
törətdilər. Quba rayonu ərazisində 
2007-ci ildə aşkar olunmuş kütləvi 
məzarlıq ermənilərin törətdiyi qeyri-
insani əməllərin əyani sübutunu təşkil 
edir”, - deyə bəyanatda qeyd olunur.

Bildirilir ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin 
törətdikləri ağır cinayətlərin araşdı-
rılması üçün 1918-ci ildə Fövqəladə 
İstintaq Komissiyası yaradıb, Komis-
siyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin 
xalqın yaddaşında hifz edilməsi 
və dünya ictimaiyyətinə çatdırıl-
ması üçün bir sıra tədbirlər görüb. 
Müxtəlif millətlərin, o cümlədən 
ruslar, yəhudilər, polyaklar, gürcülər 
və hətta ermənilər olmaqla, həmin 
dövrün ən yaxşı hüquqşünaslarının 
təmsil olunduğu Fövqəladə İstintaq 
Komissiyası sübutlar əsasında dinc 
əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlərə görə 
təqsirləndirilən 194 nəfər barəsində 
cinayət işi açıb və törətdikləri 
cinayətlərə görə Bakıda 24 və Şama-
xıda təxminən 100 nəfər həbs olunub.

Lakin Xalq Cümhuriyyətinin süqu-
tundan sonra bu proses dayandırıldı, 
baş verənlərin sona qədər təhqiq 
edilməsinin və ona müvafiq siyasi-
hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı 
alındı. Yalnız 80 il sonra - 1998-ci il 
martın 26-da ümummilli lider Heydər 
Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların 

soyqırımı haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin fərmanında 
həmin dəhşətli hadisələrə adekvat 
siyasi qiymət verildi və 31 Mart 
“Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” 
elan edildi.

Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Gününün yad edilməsi keçmişdə 
və hazırda azərbaycanlıların qırğın 
və etnik təmizləmələrə məruz qal-
ması barədə dünya ictimaiyyətinin 
məlumatlandırılmasında mühüm rol 
oynayır.

Sonda bəyanatda vurğula-
nır ki, 1980-ci illərin sonlarından 
etibarən Ermənistan Azərbaycana 
qarşı müharibəyə başlayaraq və 
ölkəmizin ərazilərini işğal edərək, 
Ermənistanda və Azərbaycanın işğal 
olunmuş ərazilərində milyonlarla 
azərbaycanlının etnik təmizləməsini 
həyata keçirərək, çoxsaylı hərbi 
cinayətlər, insanlığa qarşı cinayət, 
eləcə də 1992-ci ilin fevralında Xocalı 
soyqırımı da daxil olmaqla, soyqırımı 
aktları törədərək mart qırğınını xatırla-
dan siyasəti davam etdirir.

Mart qırğınının günahsız qurbanla-
rının xatirəsini anaraq, Ermənistanın 
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırı-
mı, bəşəriyyət əleyhinə cinayət, irqi 
ayrı-seçkilik və etnik təmizləməyə 
əsaslanan məqsədyönlü və davam 
edən siyasətini kəskin şəkildə pisləyir 
və bu qəbildən olan qeyri-insani 
cinayətlərin qarşısının alınması üçün 
Ermənistanın cəzasızlığına son qo-
yulmasının vacibliyini bir daha vurğu-
layırıq.

AZƏRTAC

Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla bağlı ixtisas 
imtahanlarının yazılı test mərhələsi keçirilib

 � Martın 30-da 
Azərbaycan Respublikası 
Vəkillər Kollegiyasına üzvlüyə 
qəbulla bağlı növbəti ixtisas 
imtahanlarının yazılı test 
mərhələsi keçirilib.

Dövlət İmtahan Mərkəzinin kom-
püter mərkəzində elektronlaşdırılmış 
qaydada aparılan imtahanda 236 
namizəd iştirak edib. 

Vəkilliyə sənəd qəbulunun daimi 
əsaslarla aparıldığı nəzərə alınaraq, 
Vəkillər Kollegiyasının və Dövlət İmta-
han Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı ilə 
təşkil olunan imtahanda namizədlərə 
hüququn müxtəlif sahələrinə aid hər 
biri 1 balla qiymətləndirilən 100 test 
sualı təqdim olunub. Namizədlər 
arasında 60 mümkün bal toplaya 
bilənlər imtahanın növbəti – şifahi 
mərhələsində iştirak hüququ əldə 
ediblər. Nəticələr imtahandan dərhal 
sonra kompüter mərkəzində elan 
olunub və bu barədə Vəkillər Kolle-
giyasının internet səhifəsində (www.
barassociation.az) məlumat verilib.

Şəffaflığın təmin edilməsi 

məqsədilə bir çox yerli və beynəlxalq, 
habelə dövlət və qeyri-hökumət 
təşkilatlarından müşahidəçilər və KİV 
nümayəndələri imtahan prosesini 
izləyiblər.

Ən yaşlı namizədin 70, ən gəncinin 
isə 23 yaşı var. Namizədlərin 67 faizi 
Bakıdan, 33 faizi isə regionlardan-
dır. Sevindirici haldır ki, imtahanda 
Azərbaycanın əksər regionları təmsil 
olunur. Bu isə gələcəkdə regionlarda 
vəkil çatışmazlığının aradan qaldırıl-
masına imkan verəcək. Namizədlərin 

12 faizi  xarici, 88 faizi yerli ali təhsil 
müəssisələrinin (52 faizi Bakı Dövlət 
Universiteti) məzunlarıdır. 

Xatırladaq ki, “Azərbaycan Res-
publikasında vəkilliyin inkişafı ilə bağlı 
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
22 fevral tarixli Sərəncamı ilə Vəkillər 
Kollegiyasına ixtisas imtahanlarını 
müntəzəm keçirməklə Kollegiyaya 
yeni üzvlərin qəbul edilməsi üçün 
şəraitin yaradılması tövsiyə olunub.

AZƏRTAC

Vəkilliyə qəbul üzrə imtahanın nəticələri açıqlanıb
 � Martın 30-da Dövlət 

İmtahan Mərkəzinin Kompüter 
Mərkəzində Vəkillər Kollegiyası 
və Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə 
birgə keçirilən vəkilliyə qəbul üzrə 
yazılı test imtahanının nəticələri 
açıqlanıb.

Vəkillər Kollegiyasından bildiriblər 
ki, Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan 
Respublikasında vəkilliyin inkişafı 
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 
Sərəncamına əsasən, ixtisas imtahan-
larının müntəzəm keçirilməsini təşkil 
etməklə, Kollegiyaya yeni üzvlərin, 
xüsusən gənc hüquqşünasların 
qəbulu üçün şərait yaradılması barədə 
tövsiyəsi rəhbər tutularaq, cari ilin 
aprelində başlanan və daimi əsaslarla 
aparılan sənəd qəbulu nəticəsində 
250 hüquqşünas vəkil olmaq üçün 
namizədliyini irəli sürüb. Üç saat da-
vam edən imtahanda 236 nəfər iştirak 
edib. Onlardan  72 faizi - 171 nəfəri 
60 və daha yüksək bal toplayıb. Ən 
yüksək nəticə göstərən namizəd 93 
bal toplayıb.

Şəffaf şəraitdə keçirilən im-
tahan prosesini bir çox yerli və 
beynəlxalq, dövlət və qeyri-hökumət 
təşkilatlarından müşahidəçilər və 
mətbuat nümayəndələri izləyiblər. 

Kollegiya bildirir ki, vəkilliyə qəbulla 
bağlı ixtisas imtahanlarının yazılı test 
mərhələsinin nəticələrindən şikayət 
vermək istəyən şəxslər aprelin 1-dən 
3-dək +994 70 436-00-20 (Orxan 
Babayev) nömrəsi ilə əlaqə saxlaya 
bilərlər.

Vəkilliyə qəbulla bağlı ixtisas 
imtahanlarının yazılı test mərhələsini 
uğurla keçmiş və şifahi müsahibə 
mərhələsində iştirak üçün tələb 
olunan sənədləri təqdim etməmiş 

namizədlər Vəkillər Kollegiyası-
nın Rəyasət Heyəti tərəfindən 
müəyyənləşdirilən formada ərizə, 
şəxsiyyət vəsiqəsinin, ali hüquq 
təhsili barədə diplomun notarial 
qaydada, əmək kitabçasının notari-
al qaydada və ya iş yerində təsdiq 
edilmiş surətlərini, əqli cəhətdən 
sağlamlıq barədə tibbi arayışı, 3x4 
və 4x6 santimetr ölçüdə 4 ədəd 
rəngli fotoşəkil, vəkilin şəxsi məlumat 
vərəqəsi və tərcümeyi-halı aprel ayı 
ərzində təqdim etməlidirlər. 

Azərbaycan Respublikası Vəkillər 
Kollegiyası üzvlüyünə qəbulla 
bağlı ixtisas imtahanlarının şifahi 
müsahibə mərhələsinin vaxtı ilə bağlı 
namizədlərə əlavə məlumat veriləcək.

Vəkilliyə qəbul üçün təqdim 
olunmuş sənədlərlə ilkin doldurulmuş 
ərizə-anket formasında qeyd olunmuş 
məlumatlar arasında ziddiyyət aşkar-
lanarsa və ya namizəd vəkilliyə qəbul 
üçün lazımi tələblərə cavab verməzsə 
növbəti mərhələyə buraxılmayacaq.

AZƏRTAC

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistan Respublikasının Noyem-
beryan rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 

Qazax rayonunun Qaymaqlı, Quş-
çu Ayrım kəndlərində və adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında 

olan Göyarx, Çiləbürt, Ağdam ra-
yonunun Şıxlar, Füzuli rayonunun 
Aşağı Veysəlli, Horadiz, Cəbrayıl 
rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri 
yaxınlığında, həmçinin Tərtər rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

Vaqif Dərgahlı: David Tonoyanın əsas məqsədi 
erməni diasporundan əlavə pul dilənməkdir

 � Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan münaqişənin 
həlli ilə bağlı Vyanada keçirilən görüşü müsbət dəyərləndirdiyi 
halda, müdafiə naziri David Tonoyanın məsuliyyətsiz çıxışı bu ölkə 
hakimiyyətində mövcud hərc-mərcliyin, ikitirəliyin və özbaşınalığın 
əyani sübutudur.

Bunu martın 30-da Azərbaycan 
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin rəisi, polkovnik 
Vaqif Dərgahlı Ermənistanın müdafiə 
naziri David Tonoyanın Nyu-Yorkun 
erməni diasporunun nümayəndələri ilə 
görüşdə “ərazilər əvəzinə sülh forma-
tını dəyişərək yeni ərazilər uğrunda 
yeni müharibə prinsipinə üstünlük 
verəcəyik. Biz hücum bölmələrinin sayı-
nı artıracağıq ki, döyüş əməliyyatlarını 
düşmən ərazisində apara bilək” fikrini 
AZƏRTAC-a şərh edərkən deyib. 

V.Dərgahlı bildirib ki, Ermənistan 
ordusunda hökm sürən acınacaq-
lı vəziyyətdən yaxşı xəbərdar olan 
D.Tonoyan bunu ölkə rəhbərliyi və 
ictimaiyyətindən müxtəlif üsullarla 
gizlətməyə çalışır. Eyni zamanda, baş 
nazir N.Paşinyan ordu rəhbərliyini 
toplayaraq qapalı iclas keçirməklə 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin cinayət 
aləminin qaydaları ilə idarə olunduğunu 

və bunun böyük problemə çevrildiyini 
bildirib. İş o həddə çatıb ki, N.Paşinyan 
Mehridə baş verən əsgər qiyamından, 
arxa cəbhədə yerləşən bölmələrdə 
qeyri-döyüş itkilərinin sayının artma-
sından ciddi narahatlığını ifadə edib. 
O, Ermənistan müdafiə nazirliyi və baş 
qərargahındakı korrupsiya, oğurluq, 
rüşvətxorluq halları barədə ictimaiyyətə 
məlumat verib.

“David Tonoyan bu cür absurd 
və sərsəm bəyanatlar verməklə 
Ermənistanın işğalçı mahiyyətini 
bir daha rəsmi surətdə nümayiş 
etdirir. Bu da Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə qarşı rəsmi Yerevan 
tərəfindən yeni təhdidlərin ifadə olun-
ması kimi dəyərləndirilir. BMT-nin 
sülhün dəstəklənməsinə həsr olunmuş 
tədbirində iştirak edən müdafiə nazirinin 
erməni diasporunun nümayəndələri 
ilə görüşdə bu cür aqressiv və irti-
caçı fikirlər səsləndirməsi sülh və 

təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 
yönəldilən beynəlxalq hüququn nor-
ma və prinsiplərinə Ermənistanın 
hörmətsizliyinin təzahürüdür. Nyu-
Yorkun erməni icması qarşısında çıxış 
edən D.Tonoyanın əsas məqsədi 
heç şübhəsiz onlarda çaşqınlıq ya-
ratmaq, oğurladığı və talan etdiyi 
maliyyə vəsaitlərinin yerini doldurmaq 
üçün erməni diasporundan əlavə pul 
dilənməkdir”, – deyə mətbuat xidmətinin 
rəhbəri bildirib. 

Polkovnik V.Dərgahlı xüsusi vurğu-
layıb ki, ərazilərin azad edilməsi üzrə 
qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq 
üçün Azərbaycan Ordusu malik oldu-
ğu bütün qüvvə və gücünü düşmənin 
üzərinə yönəltməyə qadirdir və hazırdır.

Bu fikirləri yanğın hadisəsinə 
münasibət bildirən Milli Məclisin depu-
tatı, YAP Nizami rayon təşkilatının sədri 
Sədaqət VƏLİYEVA səsləndirdi. 

Deputat dedi ki, ötən 16 il ərzində 
Prezident İlham Əliyev atdığı bütün 
addımları ilə hər bir azərbaycanlının 
yanında olduğunu təsdiqəyib: “Təbii 
fəlakətlər və bədbəxt hadisələr zamanı 
çətin vəziyyətə düşmüş insanlara 
kömək göstərən, problemlərini həll 
edən Prezident İlham Əliyev hər 
addımı ilə həyata keçirdiyi tədbirlərlə 
daim əhalinin yanında olduğunu sübut 
edir. Lənkəranda bina çökəndə, Kür 
çayı daşanda, Zaqatalada, Şamaxıda, 
İsmayıllıda, Ağsuda zəlzələ baş verən 
zaman bu hadisələrdən zərərçəkənlər 

ölkə başçısının onlarla çiyin-çiyinə 
dayandığını gördülər və bundan təsəlli 
tapdılar. Nizami rayonundakı ticarət 
mərkəzində baş vermiş yanğın zamanı 
da zərərçəkənlər dövlət başçısının 
qayğısını hiss etdilər”.

Deputat dedi ki, Azərbaycan dövləti, 
onun başçısı bu dəfə də öz vətəndaşını 
darda qoymadı və onlara dəymiş 
maddi ziyanın ağırlığını öz çiyinlərinə 
götürdü. Yanğından zərər çəkmiş 
sahibkarlara dövlət dəstəyinin verilməsi 
həyata keçirilən sosial siyasətin tərkib 
hissəsidir: “Yanğınla əlaqədar baş 
vermiş hadisələrdə “Prezident-xalq” 
birliyi bu dəfə də Azərbaycan dövlətinin 
düşmənlərinin, uğurlarımızı gözü 
götürməyənlərin əlində alətə çevrilmiş 

satqınların, xəyanətkarların planlarını 
pozdu, məkrli niyyətlərini ürəklərində 
qoydu. Zərər çəkmiş sahibkarların və 
onların ailələrinin, yaxınlarının düşdüyü 
çətin vəziyyətdən sui-istifadə edib mitinq 
keçirmək istəyən antimilli ünsürlər, adla-
rını müxalifət qoyan araqarışdıranlar bu 
dəfə də xəbis niyyətlərini həyata keçirə 
bilmədilər və yenidən ifşa olundular. 
Onlar bir daha xalqdan ayrı olduq-
larını, yalnız korporativ mənafelərini 
düşündüklərini və insanların taleyinin 
onları maraqlandırmadığını ortaya 
qoydular”.

Söhbəti qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

Prezident hər addımı ilə vətəndaşların 
yanında olduğunu sübut edir
Bakının Nizami rayonundakı ticarət mərkəzində baş verən yanğın hadisəsi hər 

birimizi dərindən üzdü. Mən həmin ərazidən depuat seçildiyimdən bu hadisə 
mənə daha çox təsir edib. Sahibkarlar onlara dəymiş ziyandan ciddi sarsıntı 

keçiriblər. Həmişə çətin məqamlarda xalqın yanında olan dövlətimizin başçısı bu 
dəfə də öz yüksək humanistliyini nümayiş etdrdi. Möhtərəm Prezidentimiz hadisə 
baş verən ilk gündən məsələni nəzarətə götürdü, müşavirə keçirdi, zərərçəkənlərə 
dövlət dəstəyi göstərilməsi üçün komissiya yaradılması barədə göstəriş verdi. 
Dövlət başçısı böyük humanist addım ataraq onlara maddi yardım ödənilməsi 
barədə sərəncam imzaladı və Prezidentin ehtiyat fondundan Azərbaycan Respubli-
kasının İqtisadiyyat Nazirliyinə ilkin olaraq 3 milyon manat ayrıldı. Ölkə başçısının 
bu reaksiyası sahibkarlar və sadə vətəndaşlar arasında böyük rəğbət doğurub”. 

Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi ötən illər 
ərzində yaşananlar bir daha göstərdi ki, dövlətimizin başçı-
sı təkcə xalqın xoş günlərində, bayramlarında deyil, həm də 

ağrılı vaxtlarda yanında olur, vətəndaşların problemlərinin ara-
dan qaldırılmasına həssaslıqla yanaşır. Biz bu münasibəti Bakının 
Nizami rayonundakı “Diqlas” ticarət mərkəzində baş verən yanğınla 
əlaqədar proseslərdə də aydın gördük. Cənab İlham Əliyev həmin 
hadisədən dərhal sonra məsələni nəzarətə götürdü, müşavirə keçir-
di, zərər çəkmiş sahibkarlara dövlət dəstəyinin gerçəkləşdirilməsi 
üçün müvafiq komissiya yaratdı. Bütün bunlar bir daha göstərdi ki, 
Azərbaycan Prezidenti daim insanların qayğıları ilə yaşayır, çətin 
duruma düşən vətəndaşların problemlərinin həlli istiqamətində 
ciddi addımlar atır. 



“Xalq-iqtidar” 
həmrəyliyinin daha bir 
mükəmməl nümunəsinə 
martın 7-də və 8-də şahidlik 
etdik. Fevralın 5-də və 6-da 
Şirvanın dağlıq hissəsində 
baş vermiş zəlzələlərdən 
cəmi bir ay keçməsinə bax-
mayaraq, Şamaxıda və Ağ-
suda tikilib istifadəyə verilən 
yeni evlərin açılış mərasimi 
keçirildi. Həmin mərasimlər 
təkcə Azərbaycan dövlətinin 
qüdrətini, daim xalqın 
yanında olduğunu sübut 
etmədi. Həmin gün xal-
qımız, dostlarımız və 
bədxahlarımız Prezident 
İlham Əliyevin həmişəki 
kimi, vədinə əməl etməsinin 
şahidinə çevrildilər. Çün-
ki zəlzələnin ertəsi günü 
xalqın yanında olan dövlət 
başçımız Şamaxıda gö-
rüşdüyü Saray nənəyə söz 
vermişdi ki, sizin evləriniz 
tezliklə bərpa olunacaq 
və 8 Mart bayramını yeni 
evinizdə qeyd edəcəksiniz. 
Azərbaycandakı bəzi 

əcnəbi diplomatlar cənab 
İlham Əliyevin verdiyi vədə 
bu qədər dəqiqliklə əməl 
etməsini görəndə sadəcə... 
heyrətlərini gizlədə 
bilməmişdilər. 

Əcnəbiləri heyrətləndirən 
başqa bir fakt isə 
Azərbaycan Prezidentinin 
növbəti humanist addımı 
oldu. Belə ki, “Məhkum 
edilmiş bir sıra şəxslərin 
əfv olunması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı 
çox böyük bir siyahını əhatə 
edirdi. Martın 16-da imza-
lanan həmin sərəncamla 
431 ailəyə illərdən bəri 
gözlədikləri bayram sevinci 
bəxş edilmişdi.

Mart ayı eləcə də ötən 
il başlanan islahatların bu il 
yanvar və fevral aylarında da 
davam etdirilməsinin zirvəsi 
kimi yaddaşlara yazıldı. 
İlin əvvəlindən etibarən, 
xüsusən, mart ayında 
əhalinin sosial rifahının 
daha da yaxşılaşdırılması 

istiqamətində imzalanan 
fərman və sərəncamların 
adının sadalanması xeyli 
vaxt aparardı. Ona görə də 
dövlət başçımızın Novruz 
təbrikində səsləndirilən 
bəzi fakt və rəqəmləri yada 
salmaqla kifayətlənirik: “Bu 
gün ... çox ciddi sosial paket 
təsdiqləndi və bu sosial 
təşəbbüslər nəticəsində 
3 milyondan çox insan öz 
maddi vəziyyətini, maliyyə 
vəziyyətini yaxşılaşdırmış 

olur. Bildiyiniz kimi, minimum 
əməkhaqqı və minimum 
pensiya təxminən 40 faiz 
artmışdır. Sosial müavinətlər 
təqribən orta hesabla iki dəfə 
artmışdır. Köçkünlərə verilən 
müavinət 50 faiz artmışdır. 
Tələbələrin təqaüdləri, şəhid 
ailələrinə verilən müavinətlər, 
digər sosial ödənişlər ar-
tıb. Çoxmənzilli binaların 
sənədləşdirilməsi ilə bağlı 
müvafiq fərman imzalanıb. 
Problemli kreditlərin həlli ilə 
bağlı çox ciddi fərman imza-
lanıb. Onu deyə bilərəm ki, 
bu fərmanın dünyada bənzəri 

yoxdur və bu fərman 800 
min insanı əhatə edir. Yəni, 
Azərbaycan dövləti bir daha 
göstərir ki, öz vətəndaşının 
yanındadır”.

Martın 20-də Azərbaycan 
xalqına Novruz təbriki 
ünvanlayan Prezident İlham 
Əliyev böyük məmnunluqla 
xatırladırdı ki, keçən Nov-
ruz bayramından ötən 
dövr ərzində bir çox önəmli 
hadisələr baş vermişdir: 
“Aprel ayında prezident 

seçkiləri keçirilmişdir və 
Azərbaycan xalqı yenidən 
mənə böyük etimad 
göstərmişdir, böyük dəstək 
göstərmişdir. Bu dəstəyə və 
inama görə doğma xalqı-
ma minnətdaram. Mən bu 
dəstəyi son illər ərzində 
görülmüş işlərə verilən 
qiymət kimi qəbul edirəm, 
eyni zamanda, prezident 
seçkiləri ərəfəsində elan 
edilmiş islahatların yeni 
mərhələsinə göstərilən 
dəstək kimi qəbul edirəm. 
Prezident seçkilərindən son-
ra genişmiqyaslı islahatlar 

aparılmağa başlanmışdır. 
Bu islahatların nəticələrini 
Azərbaycan xalqı artıq 
görür və bundan sonra da 
görəcəkdir”.

Dövlət başçımızın 
təbrikində haqlı olaraq qeyd 
edilir ki, bizim beynəlxalq 
mövqelərimiz möhkəmlənir. 
Azərbaycan bu gün bir çox 
ölkələrlə çox səmərəli, işgü-
zar, ikitərəfli münasibətlər 
qurub: “Bir çox hallarda 
Azərbaycan çoxtərəfli 

əməkdaşlıq formatının 
təşəbbüskarıdır. Qonşu 
dövlətlərlə əlaqələrimiz 
yeni mərhələyə qədəm 
qoyub. Hər bir ölkə üçün 
qonşularla münasibətlərin 
inkişafı xüsusi əhəmiyyət 

daşıyır. Çox şadam ki, biz 
qonşu ölkələrlə səmərəli, 
işgüzar, qarşılıqlı hörmət 
əsasında münasibətlər qura 
bildik. Müsəlman ölkələri 
ilə əlaqələrimiz inkişaf 
edir və İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Azərbaycanın 
bu sahədəki fəaliyyətini 
yüksək qiymətləndirir. 
İslam həmrəyliyinə ver-
diyimiz töhfə bütün 
müsəlman aləmində yüksək 
qiymətləndirilir”.

 Prezidentin Novruz bay-
ramı münasibətilə paytaxt 
sakinləri ilə görüşlərdəki 
sadəliyi və səmimiyyəti, 
xüsusən, İçərişəhər 
sakinləri ilə açıq havada, 
bayram süfrəsi ətrafında 

söhbət etməsi mətbuat 
təmsilçilərinin davamlı ola-
raq bir neçə gün sərlövhə və 
manşetlərə çıxartdığı mövzu 
kimi yadda qaldı. Novruz 
təbriki isə öz nikbinliyi və 
gələcəyə inamı ilə hamının 

marağına səbəb olmuşdur: 
“İslahatlar dərinləşəcək. 
İslahatlara alternativ yoxdur. 
Siyasi islahatlar, iqtisadi 
islahatlar, sosial sahədə 
islahatlar, məhkəmə-hüquq 
sistemində islahatlar, -- 
artıq müvafiq göstərişlər 
verilib və sənədlər paketi 
hazırlanır, -- təhsil, səhiyyə 
sahələrində, hər bir sahədə, 
Azərbaycan yeni dövrə 
qədəm qoyub. Azərbaycan 
yeniləşir, Azərbaycan 
güclənir və müasirləşir. Biz 
dərin milli-mənəvi köklər 
üzərində güclü dövlət qur-
muşuq. Azərbaycan tarixdə 
heç vaxt indiki qədər güclü 
olmamışdır”.

Günün reallığı ondan 
ibarətdir ki, bütün uğurları-
mızı Prezidentin qətiyyəti, 
dövlətin qüdrəti və xalqın 
əzmi təmin edir. Bu qətiyyət, 
bu qüdrət və prinsipiallıqla 
hələ çox böyük uğurlara 
imza atacağıq. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dövləti bu dəfə də 
öz vətəndaşını darda qoymadı

 � “Diqlas” ticarət mərkəzində baş vermiş 
yanğının nəticəsində ticarətlə məşğul olan yüzlərlə 
iş adamına külli miqdarda ziyan dəyib. Lakin 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər dəfə olduğu 
kimi, bu dəfə də çətin duruma düşən insanlara arxa 
durdu, onların problemlərinin həlli üçün konkret 
tapşırıqlar verdi. Dövlət başçısının yanğından zərər 
çəkmiş insanların qayğılarına diqqət və qayğı ilə 
yanaşması ölkə ictimaiyyəti arasında dərin razılıq 
hissi ilə qarşılanıb. Bu barədə Dövlət Əməyin 
Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat 
İnstitutunun elmi işçisi Arif Məhidov bunları dedi: 

– Mən “Diqlas” ticarət 
mərkəzində baş vermiş 
yanğınla bağlı görülən 
işləri diqqətlə izləyirəm. 
Təqdirəlayiq haldır ki, 
dövlətimizin başçısı hadisə 
ilə bağlı mərkəzi və yerli icra 
qurumlarının rəhbərlərinin 
iştirakı ilə operativ müşavirə 
keçirdi, Nazirlər Kabinetinə 
baş vermiş yanğınla bağlı 
komissiya yaratmağı və görül-
müş işlər haqqında məlumat 
verməyi tapşırdı.

Bu gün dünyada ikinci 
elə bir ölkə lideri yoxdur ki, 
öz vətəndaşına onun çətin, 
dar günündə Azərbaycan 

Prezidenti qədər arxa, həyan 
olsun. Bunu hər kəs görür 
və dərin minnətdarlıq hissi 

ilə dilə gətirməyi özünə borc 
bilir. 

Lakin bir məsələ də var 
ki, hər bir iş adamı, sahibkar 
sivil ölkələrdə olduğu kimi, 
vaxtında öz əmlakını sığorta 
etdirməlidir ki, çətin gündə 
bütün yük dövlətin üzərinə 
düşməsin. Axı, dövlət də, 
büdcə də bizimdir, hər kəs 
öz işini məsuliyyətlə görsə, 
dövlətin üzərinə əlavə yük 
düşməz. 

M.HACIXANLI, 
“Xalq qəzeti”

Ölkə rəhbəri çıxışında 
mühüm bir məqama da toxunub: 
“Adətən inkişaf etmiş ölkələrdə 
belə hadisələr baş verdikdə 
burada bütün maliyyə yükünü 
sığorta şirkətləri öz üzərinə 
götürür, bütün mallar sığorta-
lanır. Ancaq əfsuslar olsun ki, 
Azərbaycanda sığorta sahəsində 
boşluqlar var və bir çox hal-
larda biz bunu görürük. Misal 
üçün, bu yaxınlarda Şamaxı, 
İsmayıllı, Ağsu rayonlarında 
baş vermiş zəlzələ nəticəsində 
minlərlə evə ziyan dəyib və 
heç bir ev sığortalanmayıb. 
Təbii ki, dövlət öz dəstəyini 
göstərir və göstərməlidir. 
Artıq evlərin tikintisi başla-
mışdır və bu ayın əvvəlində 
birinci evlərin vətəndaşlara 

təqdimetmə mərasimi keçiril-
mişdir. Bütövlükdə, sahibkarlara 
məsləhət görülür ki, onlar öz 
əmlakını sığortalatsınlar. Belə 
olan halda tam əmin ola bilərlər 
ki, bədbəxt hadisə baş verdikdə 
onların əmlakı batmayacaq”.

Həqiqətən də sahibkarlar, 
xüsusilə ticarət mərkəzlərinin 
rəhbərləri çox zaman sı-
ğortaolunmaya ciddi maraq 
göstərmirlər. Nəticədə hər hansı 
bir qəza hadisəsi, yaxud yanğın 
baş verərsə, iş adamları maddi 
ziyanla üz-üzə qalırlar. Şübhəsiz 
ki, onlar daşınmaz əmlaklarını 
vaxtında sığorta etdirsələr, mad-
di ziyanları da yüksək olmaz.

Xatırladaq ki, bu məsələdə 
sığorta şirkətləri belə 
obyektlərin sığortalanmasında 

risk ehtimalının daha yüksək ol-
masını vurğulayırlar. Bildirirlər 
ki, ticarət mərkəzlərinin çoxun-
da təəssüf ki, heç bir yanğın 
təhlükəsizliyi qaydalarına əməl 
olunmur. Təbii ki, belə hal sığor-
ta şirkətləri üçün, vurğulandığı 
kimi, böyük bir riskdir. Başqa 
sözlə, sığortaçılar bu cür şəraitdə 
əmlakları, obyektləri sığortala-
maqdan çəkinirlər.

“Diqlas” ticarət mərkəzində 
baş vermiş yanğınla bağlı 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
mətbuat xidmətinin yaydığı 
məlumatda bildirilir ki, Dövlət 
Yanğın Nəzarəti Xidməti 
qanunvericiliklə müəyyən edil-
miş səlahiyyətləri çərçivəsində 
sözügedən ticarət mərkəzində 
yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarının pozulması və bu 
pozuntuların aradan qaldırılma-
sının zəruriliyi ilə bağlı həmin 
mərkəzin rəhbərliyini və digər 
aidiyyəti şəxsləri dəfələrlə rəsmi 
şəkildə xəbərdar edib. Amma, 
təəssüf ki, bu ciddi məsələyə 
laqeyd münasibət bəslənilib. 

Göründüyü kimi, “Diqlas” 
ticarət mərkəzi rəhbərliyinin 
yanğın təhlükəsizliyi qaydala-
rına biganəliyi sonda onlarla iş 
adamının əmlakının itirilməsi 
və maddi ziyana düşməsi ilə 
nəticələnib. Ona görə ekspertlər 
çıxış yolunu ticarət müəssisələri 
rəhbərlərinin, eləcə də bütün iş 
adamlarının sığortaolunmaya 
maraqlarının artırılmasında, 
onların yanğın təhlükəsizliyinin 
tələblərinin ən yüksək səviyyədə 
qorunmasına önəm vermələrində 

görürlər. Bildirirlər ki, yaşayış 
sahələrində, xüsusilə ticarət 
obyektlərində işləyən hər 
bir şəxs yanğın təhlükəsizlik 
təlimatını bilməlidir. Kustar 
üsulla hazırlanmış sobalardan, 
elektrik naqillərindən istifadə 
olunmamalıdır. Bir sözlə, yanğın 
təhlükəsizlik tələbləri ciddi 
şəkildə diqqət mərkəzində saxla-
nılmalıdır. 

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

... Bu gün Novruz bayramını, o cümlədən 
Cocuq Mərcanlıda qeyd edirlər. Cocuq 
Mərcanlının qurulması, bərpası, yenidən oraya 
həyatın qayıtması bizim tarixi nailiyyətimizdir. 
Cocuq Mərcanlı bu gün Azərbaycan xalqının 
əyilməz ruhunun təzahürüdür. 

Prezident İlham ƏLİYEVİN  
Novruz bayramı münasibətilə  

Azərbaycan xalqına təbrikindən

20 mart 2019-cu il

2019-cu ilin ilk rübünü möhtəşəm uğur və 
nailiyyətlərlə başa vururuq, – desək, yanılmarıq. 
Ancaq son günlərini yaşadığımız mart ayı xalqı-
mız və dövlətimiz üçün daha əlamətdar günlərlə 
yadda qaldı. Prezident İlham Əliyev və Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əliyevanın martın 
ilk günündə Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli 
nümayəndələrinin bir qrupu ilə görüşü, onların hər 
birinin öz ürək sözlərini söyləməsinə və təkliflə çıxış 
etməsinə imkan yaradılması, səsləndirilən təkliflərə 
münasibət bildirilməsi, bir neçə təklifin elə orada-
ca həll edilməsi “xalq-iqtidar” birliyinin möhtəşəm 
nümunəsi kimi tarixə yazıldı. 

İlham ƏLİYEV:  
Azərbaycan tarixdə heç vaxt 
indiki qədər güclü olmamışdır

Əmlakın sığorta etdirilməsi 
daim diqqətdə saxlanılmalıdırPaytaxtın Nizami rayonu ərazisində 

yerləşən “Diqlas” ticarət mərkəzində 
baş verən yanğınla əlaqədar Prezident 

 İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən müşavirədə 
dövlətimizin başçısı sahibkarlara maliyyə dəstəyi 
göstəriləcəyini, bununla əlaqədar müvafiq qu-
rumlara göstəriş verildiyini vurğulayıb. Eyni 
zamanda, bütün ticarət mərkəzlərində ciddi təftiş 
işləri aparılmasının, təhlükəsizlik tədbirlərinin 
gücləndirilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb. 

31 mart 2019-cu il, bazar 5

“Diqlas” ticarət 
mərkəzində baş 
vermiş yanğınla 

əlaqədar Baş nazirin 
sərəncamı ilə 

komissiya yaradılıb
 � “Bakı şəhərinin Nizami rayonu 

ərazisində “Diqlas” ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğınla əlaqədar komissiyanın 
yaradılması haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 28 
mart tarixli Sərəncamına əsasən Nazirlər 
Kabineti komissiya yaradıb. 

Baş nazir Novruz Məmmədovun imzaladığı 
sərəncamla Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyu-
bovun sədrlik etdiyi komissiyanın tərkibinə fövqəladə 
hallar, maliyyə, iqtisadiyyat, vergilər, daxili işlər, energe-
tika nazirləri, Baş prokuror, Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Nizami Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçıları daxildir. 

Komissiyaya tapşırılıb ki, hadisənin başvermə 
səbəblərini və hadisə nəticəsində dəymiş maddi ziyanı 
tam araşdırıb yekun rəyi Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin. 

AZƏRTAC

 
 �  Əvvəlcədən 

məlumat verildiyi kimi, 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Bakı şəhəri, 
Nizami rayonu ərazisindəki 
ticarət mərkəzində baş 
vermiş yanğın nəticəsində 
zərər çəkmiş sahibkarlara 
maddi yardımın göstərilməsi 
barədə Sərəncamının 
icrasının təmin edilməsi 
məqsədilə İqtisadiyyat 
Nazirliyində yaradılmış İşçi 
Qrupu tərəfindən Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
inzibati binasında (ünvan: 
Atatürk prospekti 134, telefon: 
012-404-04-01) martın 29-dan 
onların fərdi qaydada qəbulu 
təşkil olunub.

Qəbul İşçi Qrupu tərəfindən 
ziyan dəymiş sahibkarların hər biri 
ilə qabaqcadan razılaşdırılmaq-
la müəyyən olunmuş vaxtlarda 
həyata keçirilir.

Bununla bağlı, martın 29-da 
142 sahibkar fərdi qaydada qəbul 
edilib, onların problemləri, dəymiş 
maddi ziyan, fəaliyyətlərinin 
təşkili və davam etdirilməsi ilə 
bağlı fikirləri öyrənilib, baş ver-
miş hadisə ilə əlaqədar yaranmış 
çətinliklər və bu istiqamətdə tələb 
olunan işlər müzakirə olunub. 

Məlumat verildiyi kimi, İq-
tisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 
ticarət mərkəzləri ilə aparılmış 
müzakirələr nəticəsində əldə 

olunmuş razılığa əsasən ilkin 
olaraq Bakı şəhərinin müxtəlif 
ərazilərində yerləşən ümumi 
sahəsi 12000 kvadratmetr olan 
350-yə yaxın ticarət obyekti 5 ay 
icarə haqqı ödənilməmək şərti ilə 
istifadə etmələri üçün sahibkarlara 
təklif edilmişdir.

Bununla əlaqədar təqdim edilən 
təkliflər üzrə qəbul zamanı aparıl-
mış müzakirələrin nəticəsi olaraq, 
135 sahibkarın 4934 kvadratmetr 
sahədə ticarət obyektinə ehtiyacla-
rının olduğu müəyyən edilib və bu 
istiqamətdə işlərə başlanılıb.

Eyni zamanda, qəbul zamanı 
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkar-

lığın İnkişafı Fondunun vəsaitləri 
hesabına güzəştli kreditlərin 
verilməsi imkanları da sahibkarla-
rın diqqətinə çatdırılıb və nəticədə 
artıq 126 sahibkar tərəfindən 
təxminən 6,3 milyon manatdan çox 
güzəştli kreditdən istifadə etmək 
istəklərində olduqları bildirilib. Bu-
nunla bağlı Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondu tərəfindən həmin sahibkar-
larla ilkin işlərə başlanılıb və zəruri 
məlumatlandırma aparılıb.

Qəbulun martın 31-dək davam 
etdirilməsi və başa çatdırılması 
planlaşdırılıb. 

 “Xalq qəzeti”

İqtisadiyyat Nazirliyində yaradılmış  
İşçi Qrupu “Diqlas” ticarət mərkəzində 
yanğından zərər çəkmiş sahibkarlarla görüşüb
Prezident  İlham  Əliyevin  
tapşırığına  əsasən  zərərçəkmişlərə 
hərtərəfli  yardım  göstəriləcək
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 133           Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Daşınmaz əmlak üzərində hüquq-
ların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur 
Qaydaları”nın və “Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində 
qeydə alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayı-
şın verilməsi haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə” 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 
319 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə 
və təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 
barədə” 2017-ci il 17 noyabr tarixli 502 nömrəli, “Lisenziya və ya icazə verən or-
qanların lisenziya və ya icazənin, onun dublikatının və əlavəsinin verilməsinin, 
yenidən rəsmiləşdirilməsinin, dayandırılmasının, bərpasının və ya ləğvinin “Lisen-
ziyalar və icazələr” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün son 
müddətlər”in, “Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqrasiya edilməli olan informasi-
ya sistemlərinin siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin portala inteqrasiyası üçün 
son müddətlər”in və “İnformasiya sistemlərinin “Lisenziyalar və icazələr” portalına 
inteqrasiyası üçün texniki tələblər”in təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 29 dekabr 
tarixli 615 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq 
edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında

“Notariat haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-
ci il 15 noyabr tarixli 1334-VQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 
noyabr tarixli 347 nömrəli Fərmanının 1.2-
ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2015-ci il 5 oktyabr tarixli 319 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, 
maddə 1233; 2016, № 8, maddə 1434, № 
10, maddə 1718; 2017, № 2, maddə 317, 

№ 5, maddə 993, № 10, maddə 1927, № 12 
(II kitab), maddələr 2485, 2540; 2018, № 4, 
maddə 790, № 8, maddə 1803, № 10, maddə 
2167) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə 
- “Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak 
üzərində dövlət reyestrində qeydə alınmış 
hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına 
(yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haq-
qında Təlimat”ın 7.3-cü bəndində “konto-
runda” sözü “ofisində” sözü ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 
502 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 11, maddə 2166; 2018, № 9, maddə 
1938, № 10, maddə 2181) ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və 
təşkilatların büdcədənkənar vəsaitləri haq-
qında Əsasnamə”nin 1.3-cü bəndində hər iki 
halda “kontorlarının” sözü “ofislərinin” sözü 
ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 29 dekabr tarixli 
615 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 12 (II kitab), maddə 2560; 2018, № 11, 
maddə 2433, № 12 (II kitab), maddə 2726; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 21 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - 
“Lisenziyalar və icazələr” portalına inteqra-
siya edilməli olan informasiya sistemlərinin 
siyahısı və həmin informasiya sistemlərinin 
portala inteqrasiyası üçün son müddətlər”in 
4.1-ci bəndinin “İnformasiya sistemindən 
əldə olunan məlumatlar” sütununda hər dörd 
halda “kontorunun” sözü “ofisinin” sözü ilə 
əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, maddə 
2155) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Res-
publikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nın 
1.4.2.2.2.0-cı yarım-maddəsində “kontorla-
rı” sözü “ofisləri” sözü ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 134            Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 may tarixli 146 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Mühəndis-axtarış işlərinin yerinə yetirilməsi 
Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

“Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə 
icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə 
verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr 
tarixli 460 nömrəli Fərmanının 2.7-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti QƏRARA ALIR: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 14 may tarixli 146 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 5, 
maddə 573; 2015, № 11, maddə 1418; 2016, 
№ 10, maddə 1711; 2018, № 8, maddə 

1803) ilə təsdiq edilmiş “Mühəndis-axtarış 
işlərinin yerinə yetirilməsi Qaydaları”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 3.1-ci bənddə “Müvafiq” sözü “Bu 
Qaydaların 3.2-1-ci bəndi ilə müəyyən 
olunan hal istisna olmaqla, müvafiq” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

2. 3.2-ci bənddən “bütün” sözü çıxarıl-
sın. 

3. Aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“3.2-1. Azərbaycan Respublikası-
nın Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin 
89.1.1-89.1.4-cü, 89.1.6-cı və 89.1.7-ci 
maddələrində nəzərdə tutulan ekspertiza-

sının keçirilməsi tələb olunmayan tikinti 
obyektlərinin layihələndirilməsi məqsədləri 
üçün mühəndis-axtarış işləri haqqında tərtib 
edilmiş proqramın layihəsinin razılaşdırıl-
ması və sonradan həmin işlərin nəticələrinə 
dair hesabata rəyin alınması tələb olunmur.”.

4. 3.6-cı bənddə “3.1-3.5-ci” sözləri 
“3.1-ci, 3.2-ci və 3.3-3.5-ci” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

5. 3.8-ci bənddə “3.1-3.6-cı” sözləri 
“3.1-ci, 3.2-ci və 3.3-3.6-cı” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

6. 3.11-ci bəndə “Mərkəz” sözündən 
əvvəl “Bu Qaydaların 3.2-1-ci bəndi ilə 
müəyyən olunan hal istisna olmaqla,” 
sözləri əlavə edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 135           Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli, 
“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə olunması, 
uçotunun aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 10 
aprel tarixli 84 nömrəli və “Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq 
edilməsi barədə” 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında

“Dövlət borcu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası-
nın 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1359-VQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və “Dövlət borcu 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2007-ci il 6 avqust 
tarixli 610 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 
420 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA 
ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikası vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 
866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 
463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, 
№ 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, 
№ 10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 
1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 
308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 
22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, 
maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, 
№ 11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 
4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, 
№ 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, 
№ 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 
5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 
9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, 
maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, 
№ 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, 
№ 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 831, № 
5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 
9, maddə 1561, № 12, maddələr 2220, 2241; 
2017, № 4, maddə 643, № 6, maddə 1244, № 
9, maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 1896; 
2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, № 
4, maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, № 
7 (II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 1799, 
№ 10, maddələr 2142, 2155, № 11, maddə 

2428) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 

1 nömrəli əlavə - “Büdcə gəlirlərinin 
Təsnifatı”nın 1.4.2.3.3.6-cı yarımmaddəsində 
“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların” sözləri 
“Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 3 
nömrəli əlavə - “Büdcə xərclərinin iqtisadi 
təsnifatı”nda “282400. Dövlət zəmanəti ilə 
alınan borcların Təminat Fondunun xərcləri” 
paraqrafı “Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin Təminat Fondunun xərcləri” 
adlandırılsın və həmin təsnifata əlavədə 
“282400. Dövlət zəmanəti ilə alınan borcla-
rın Təminat Fondunun xərcləri” paraqrafının 
mətni aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“282400. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin Təminat Fondunun xərcləri” 
paraqrafına dövlət borcu və zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin Təminat Fondunun xərcləri 
daxildir.”.

2. “Dövlət zəmanəti ilə alınan borc-
ların Təminat Fondunun vəsaitinin idarə 
olunması, uçotunun aparılması və istifadəsi 
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2008-ci il 10 aprel tarixli 84 nömrəli 
Qərarında (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 4, maddə 
306; 2009, № 11, maddə 936; 2017, № 3, 
maddə 503, № 7, maddə 1474; 2018, № 8, 
maddə 1796, № 9, maddə 1938) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

2.1. adında və 1-ci hissəsində “Dövlət 
zəmanəti ilə alınan borcların” sözləri “Dövlət 
borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət 
zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fon-
dunun vəsaitinin idarə olunması, uçotunun 
aparılması və istifadəsi Qaydaları” üzrə:

2.2.1. adında “Dövlət zəmanəti ilə alınan 
borcların” sözləri “Dövlət borcu və zəmanəti 
üzrə öhdəliklərin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 1-ci hissədə “dövlət zəmanəti 

ilə təmin edilmiş borc öhdəliklərinin əsas 
borcalanlar tərəfindən yerinə yetirilməsi 
mümkün olmadığı təqdirdə, zəmanətçinin (bu 
halda Azərbaycan Respublikasının) dövlət 
zəmanəti üzrə borc öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsi üçün” sözləri “dövlət borcuna 
xidmət xərclərinin müvafiq büdcə ili üçün 
dövlət büdcəsində nəzərdə tutulandan artıq 
olan hissəsinin və dövlət zəmanəti üzrə 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək 
üçün Azərbaycan Respublikasının” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.2.3. 2.1-ci bənddə “Dövlət zəmanəti” 
sözləri “Dövlət borcu və zəmanəti” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.2.4. 2.3-cü bəndə “riskin dərəcəsi” 
sözlərindən sonra “və əsas borcalanın 
maliyyə vəziyyəti” sözləri əlavə edilsin;

2.2.5. aşağıdakı məzmunda 3.2-1-ci bənd 
əlavə edilsin:

“3.2-1. Azərbaycan Respublikasının 
dövlət borcuna xidmət xərclərinin ödənilməsi 
üçün müvafiq büdcə ili üçün dövlət büdcəsi 
haqqında qanunda ayrılmış vəsait dövlət 
borcuna xidmət xərclərinin icra edilməsi 
üçün kifayət etmədikdə həmin xərclərin 
çatışmayan hissəsi Təminat Fondu hesabına 
icra edilir.”;

2.2.6. 3.3-cü bənddə “zəmanətçi” sözü 
“zamin” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.2.7. 4.2-ci bənddə “dövlət zəmanəti” 
sözləri “dövlət borcu və zəmanəti” sözləri ilə 
və 4.3-cü bənddə “dövlət zəmanəti ilə təmin 
edilmiş borc öhdəliklərinin” sözləri “dövlət 
borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin” sözləri 
ilə əvəz edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikasının vahid 
büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 10, 
maddə 2155) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının büdcə gəlirlərinin 
təsnifatı”nın 1.4.2.3.2.3-cü yarımmaddəsində 
və “Azərbaycan Respublikasının büdcə 
xərclərinin inzibati təsnifatı”nın “Baş kredit 
sərəncamçıları” sütununda “Dövlət zəmanəti 
ilə alınan borcların” sözləri “Dövlət borcu və 
zəmanəti üzrə öhdəliklərin” sözləri ilə əvəz 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 136           Bakı şəhəri, 29 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin 
hazırlanması və onların ixtisasının artırılması kursları haqqında Əsasnamənin və 
Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ verən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyən 
şəxslərdən imtahanların qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi qayda-
ları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” 1999-cu il 15 mart tarixli 41 nömrəli 
və “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 141 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 
1375-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli 
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2018-ci il 27 dekabr tarixli 443 nömrəli 
Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1999-cu il 15 mart tarixli 41 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 1999, № 3, maddə 

197; 2003, № 6, maddə 342; 2006, № 9, 
maddə 822, № 11, maddə 989; 2008, № 2, 
maddələr 116, 125, № 9, maddə 853, № 10, 
maddə 928; 2009, № 6, maddə 491; 2010, № 
8, maddə 764; 2011, № 6, maddə 566; 2012, 
№ 1, maddə 36, № 5, maddə 488, № 12, 
maddə 1352; 2013, № 5, maddə 576, № 7, 
maddə 876, № 8, maddə 998, № 10, maddə 
1211, № 11, maddə 1463; 2016, № 4, maddə 
778, № 5, maddə 965; 2017, № 2, maddələr 
276, 299, № 5, maddələr 978, 982; 2018, № 
5, maddə 1120, № 11, maddə 2443, № 12 (II 
kitab), maddə 2737; Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar 
tarixli 10 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlan-
ması və onların ixtisasının artırılması kursları 
haqqında Əsasnamə”nin 1.3-cü bəndinin dör-
düncü cümləsinə “Nazirliyi” sözündən sonra 

“, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində isə Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi” sözləri əlavə edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2009-cu il 17 sentyabr tarixli 
141 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 9, 
maddə 745; 2010, № 11, maddə 1041, № 12, 
maddə 1125; 2011, № 4, maddə 372; 2013, 
№ 8, maddə 1025, № 12, maddə 1629; 2014, 
№ 7, maddə 945, № 8, maddə 1014; 2016, № 
2 (II kitab), maddə 354, № 3, maddə 592, № 
4, maddələr 779, 804, 817, № 5, maddə 964; 
2017, № 4, maddələr 633, 650, № 5, maddə 
980, № 8, maddə 1609; 2018, № 4, maddə 
806, № 5, maddə 1107, № 7 (II kitab), maddə 
1625, № 9, maddə 1920, № 10, maddə 2175, 
№ 11, maddələr 2443, 2444; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 21 yanvar tarixli 17 nömrəli və 7 mart 
tarixli 81 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş 
“Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj 
daşınması Qaydaları”nın 3.3-cü bəndinin 
dördüncü cümləsinə “Nazirliyi” sözündən 
sonra “, Bakı şəhərinin inzibati ərazisində 
isə Bakı Nəqliyyat Agentliyi” sözləri əlavə 
edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Niko Horn: Azərbaycan qida təhlükəsizliyini təmin etməklə 
öz məhsullarını Avropa ölkələrinə ixrac edə bilər

Azərbaycanın tərəfdaşlarla 
müzakirələrə açıq olması, qida 
təhlükəsizliyinin təmin olunması 
üçün təcrübə mübadiləsində ma-
raq göstərməsi mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Azərbaycanın ixrac potensialı 
böyükdür. Qida təhlükəsizliyini təmin 
etməklə Azərbaycan öz məhsullarını 
Avropa ölkələrinə ixrac edə bilər. 
Bunun üçün Azərbaycanın lazımi 
standartları qısa müddət ərzində 
mənimsəyəcəyinə əminəm.

Bu fikirləri Avropa və Aralıq Dənizi 

Bitki Mühafizəsi Təşkilatının (EPPO) 
baş direktoru Niko Horn AZƏRTAC-a 
müsahibəsində deyib. 

Qeyd edib ki, Avropa standartla-
rına uyğunlaşmaq ixracat üçün digər 
tərəfdaş ölkələrin etibarını qazanmağa 
təkan verəcək. EPPO üzv dövlətlərlə 
təcrübə mübadiləsi aparmağa imkan 
yaradır. 

Şəhla AĞALAROVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 132               

            Bakı şəhəri, 28 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında 
nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı 
qaydaları haqqında” 1995-ci il 14 mart tarixli 58 nömrəli, “Notariat qaydasında təsdiq 
edilmiş sənədlərə bərabər tutulan sənədlərin müvafiq vəzifəli şəxslər tərəfindən təsdiq 
edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi barədə” 2000-ci il 10 iyul tarixli 116 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” 2004-cü 
il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli, “İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, “Dövlət orqanlarının aparatının 
(və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adlarının 
təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli, “Mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan 
publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi 
Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli və “Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə 
inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi”nin 
təsdiq edilməsi barədə” 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli qərarlarında 
dəyişikliklər edilməsi haqqında

“Notariat haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikasının 2018-ci il 15 noyabr 
tarixli 1334-VQD nömrəli Qanununun 
tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2018-ci il 20 noyabr 
tarixli 347 nömrəli Fərmanının 1.2-ci 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi 
ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 1995-ci il 14 mart tarixli 
58 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat 
vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və 
onlar üçün ehtiyat hissələrinin komisyon 
satışı Qaydaları”nın 2.3-cü bəndinin beşinci 
abzasında “kontorları” sözü “ofisləri” sözü 
ilə əvəz edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2000-ci il 10 iyul tarixli 
116 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2000, № 7, maddə 563; 2005, № 11, maddə 
1061, № 12, maddə 1228; 2008, № 8, 
maddə 787; 2012, № 7, maddə 775, № 12, 
maddə 1353) ilə təsdiq edilmiş “Notariat 
qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərə bərabər 
tutulan sənədlərin müvafiq vəzifəli şəxslər 
tərəfindən təsdiq edilməsi Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. II bölmə üzrə:
2.1.1. 6-cı hissənin “c” bəndinin ikinci 

cümləsində, 13-cü hissənin birinci abzasında 
və 15-ci hissənin üçüncü cümləsində “dövlət 
notariat kontoruna” sözləri “notariat ofisinə” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.2. 11-ci hissənin ikinci abzasının 
birinci cümləsində “kontoruna” sözü 
“ofisinə” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. III bölmənin 1-ci hissəsinin üçüncü 
abzasında “kontorlarının” sözü “ofislərinin” 
sözü ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 
866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 
463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 
822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 
50, № 10, maddə 1021, № 12, maddələr 
1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, 
maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 
1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 
150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, 
maddə 369, № 11, maddə 1048; 2011, № 
1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, 
maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, 
maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, 
№ 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, 
maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 2015, 
№ 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, 

№ 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890, 
№ 11, maddə 1412; 2016, № 3, maddə 595, 
№ 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 
941, 955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 
1561, № 12, maddələr 2220, 2241; 2017, 
№ 4, maddə 643, № 6, maddə 1244, № 9, 
maddələr 1722, 1745, № 10, maddə 1896; 
2018, № 1, maddə 122, № 3, maddə 630, 
№ 4, maddələr 785, 831, № 6, maddə 1356, 
№ 7 (II kitab), maddə 1628, № 8, maddə 
1799, № 10, maddələr 2142, 2155, № 11, 
maddə 2428) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli 
əlavə - “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nın 
1.4.2.2.2.0-cı yarımmaddəsində “kontorları” 
sözü “ofisləri” sözü ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2007-ci il 28 avqust tarixli 
136 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 8, maddə 861, № 9, maddə 923, № 
10, maddə 1021, № 12, maddə 1331; 2009, 
№ 1, maddələr 22, 32, № 2, maddə 150, 
№ 4, maddələr 282, 293, № 8, maddələr 
674, 675, 680, № 10, maddələr 846, 852, 
856; 2010, № 2, maddələr 146, 161, № 11, 
maddə 1040; 2011, № 1, maddə 54, № 5, 
maddə 447, № 9, maddə 855; 2012, № 5, 
maddə 475, № 8, maddə 817, № 10, maddə 
1028, № 11, maddə 1204, № 12, maddələr 
1363, 1388; 2013, № 1, maddə 73, № 8, 
maddələr 1015, 1038, № 10, maddə 1219; 
2014, № 1, maddə 69, № 3, maddə 312, 
№ 6, maddə 736, № 7, maddə 918, № 10, 
maddə 1308; 2015, № 2, maddə 227, № 5, 
maddə 612, № 6, maddə 799, № 11, maddə 
1413; 2016, № 2 (II kitab), maddə 381, № 
4, maddələr 781, 831, № 5, maddə 955, № 
7, maddə 1342, № 8, maddələr 1439, 1450, 
№ 9, maddələr 1583, 1585, 1588, № 11, 
maddə 1976, № 12, maddə 2241; 2017, № 
2, maddələr 283, 295, 310, № 5, maddə 
972, № 8, maddə 1610, № 10, maddə 1920; 
2018, № 2, maddə 335, № 3, maddələr 
577, 626, № 7 (II kitab), maddə 1654, № 
10, maddələr 2142, 2161; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-
cu il 21 yanvar tarixli 15 nömrəli Qərarı) 
ilə təsdiq edilmiş “İnzibati orqanların 
Təsnifatı”nın II bölməsinin 2.1.2-ci 
yarımbəndində “kontorları” sözü “ofisləri” 
sözü ilə əvəz edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 
1115; 2009, № 2, maddə 153, № 4, maddə 
282, № 7, maddə 605, № 8, maddələr 674, 
680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 2010, 
№ 1, maddə 60, № 2, maddələr 146, 161, № 
10, maddələr 906, 912, № 11, maddə 1040; 
2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə 446, № 
9, maddələr 856, 862; 2012, № 5, maddə 
479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 1027, 
№ 11, maddə 1205; 2013, № 1, maddə 74, 
№ 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, 

maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 
736, № 7, maddə 919, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611, 
№ 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 2016, 
№ 1, maddə 171, № 2 (II kitab), maddə 
382, № 3, maddə 608, № 4, maddələr 782, 
831, № 5, maddə 955, № 7, maddə 1343, 
№ 8, maddələr 1440, 1450, № 9, maddələr 
1584, 1585, 1587, № 11, maddə 1976, № 
12, maddə 2241; 2017, № 2, maddələr 
282, 296, 311, № 5, maddə 972, № 8, 
maddə 1611, № 10, maddələr 1921, 1922, 
№ 11, maddə 2186; 2018, № 2, maddə 
336, № 3, maddələr 578, 625, 631, № 7 (II 
kitab), maddə 1655, № 10, maddələr 2142, 
2161; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 16 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
orqanlarının aparatının (və ya onların 
fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun 
bölmələrinin adları”nda “kontorları” sözü 
“ofisləri” sözü ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr 
tarixli 191 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2011, № 11, maddə 1072, № 12, maddə 
1247; 2012, № 1, maddə 40, № 3, maddə 
256, № 10, maddə 1016, № 11, maddə 
1207; 2013, № 6, maddələr 745, 757, № 7, 
maddə 868, № 8, maddələr 1005, 1018, № 
11, maddə 1466, № 12, maddə 1639; 2014, 
№ 1, maddə 69, № 2, maddələr 191, 201, 
207, № 3, maddələr 307, 317, № 4, maddə 
449, № 5, maddə 560, № 6, maddələr 
733, 747, № 7, maddələr 920, 953, № 10, 
maddələr 1287, 1319, № 11, maddələr 
1505, 1506, № 12, maddə 1656; 2015, № 
1, maddə 71, № 4, maddə 465, № 5, maddə 
609, № 6, maddə 790, № 7, maddə 893, 
№ 11, maddələr 1415, 1421, № 12, maddə 
1573; 2016, № 2 (II kitab), maddələr 367, 
384, № 4, maddələr 774, 830, № 5, maddə 
955, № 7, maddələr 1340, 1355, 1358, 
№ 8, maddələr 1446, 1448, № 9, maddə 
1578, № 11, maddə 1928, № 12, maddələr 
2219, 2233; 2017, № 2, maddə 277, № 
4, maddə 624, № 5, maddələr 972, 986, 
№ 6, maddə 1247, № 7, maddələr 1479, 
1484, № 9, maddələr 1720, 1725, 1754, 
№ 10, maddələr 1898, 1926, 1930, № 11, 
maddələr 2162, 2180; 2018, № 3, maddə 
620, № 4, maddə 835, № 5, maddə 1139, 
№ 7 (II kitab), maddə 1638, № 8, maddə 
1806, № 10, maddələr 2141, 2162, 2177, № 
11, maddələr 2438, 2463, № 12 (II kitab), 
maddələr 2724, 2733, 2740; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 21 yanvar tarixli 15 nömrəli Qərarı) ilə 
təsdiq edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Elektron 
xidmət növlərinin Siyahısı”nın 3.10-cu 
bəndində “kontorları” sözü “ofisləri” sözü 
ilə əvəz edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr 
tarixli 318 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 12, maddə 1382; 2014, № 1, 
maddə 71, № 2, maddə 201, № 6, maddələr 
734, 747; 2016, № 3, maddə 597, № 5, 
maddə 955, № 9, maddə 1594, № 12, maddə 
2241; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli 19 
nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Ünvan 
Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya 
olunacaq digər dövlət orqanlarının 
informasiya sistemlərinin dairəsi”nin 5-ci 
hissəsində “Notariat Sənədlərinin Elektron 
Məlumat Bankı” sözləri “Elektron notariat” 
informasiya sistemi” sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri



31 mart 2019-cu il, bazar 7
(əvvəli 1-ci səhifədə)

1905-ci ilin mаy аyındа 
Оrdubаd qəzаsının Tivi kəndində 
ermənilərlə müsəlmаnlаr аrаsındа 
bаş vermiş münаqişə ilə əlаqədаr 
burаyа 500-ə yаxın əsgər və zаbit 
göndərilmişdi. Sənədlərdən аydın 
оlur ki, bu hərbi hissə kənddəki 
müsəlmаnlаrа qаrşı zоr tətbiq 
etmiş, оnlаrı yurdlаrındаn qоvmuş, 
аdаmlаrı öldürmüş, əslində isə 
ermənilərə kömək etmişdilər. 
Kаzаklаrın köməyindən istifаdə 
edən ermənilər 1905-ci il nоyаbrın 
26-dа Nаxçıvаn şəhərindəki 
müsəlmаn bаzаrını tаmаm qаrət 
etdikdən sоnrа оd vurmuşdulаr. 
Yаnğın nəticəsində bаzаrdа 85 
dükаn, 75 аnbаr və başqa tikililər 
yаnıb külə dönmüşdü.

1905-1907-ci illərdə оlduğu 
kimi, ermənilər I Dünyа mühаribəsi 
illərində yаrаnmış şərаitdən də 
istifаdə edərək Qafqazın bir sırа 
ərаzilərində, eləcə də Nаxçıvаn 
qəzаsındа аzərbаycаnlılаrа 
qаrşı sоyqırımı siyаsətini dаvаm 
etdirməklə bölgəyə yiyələnmək 
məqsədlərini gerçəkləşdirməyə 
çаlışmışdılаr. 1917-ci ilin 
yаnvаrındаn bаşlаyаrаq 
bölgənin аyrı-аyrı kəndlərində 
аzərbаycаnlılаr ermənilər 
tərəfindən qətlə yetirilmişdi. 1918-
-1920-ci illərdə Аzərbаycаnın bu 
qədim guşəsi və оnun sаkinləri 
də bаşqа tоrpаqlаrımız kimi, 
erməni dаşnаklаrının düşmən 
siyаsətinin hədəfinə çevrilmişdi. 
Həmin illərdə hаdisələrin bilаvаsitə 
şаhidi, Nаxçıvаn Müsəlmаn 
Milli Kоmitəsinin kаtibi оlаn Mirzə 
Bаğır Əliyev gündəlik kimi yaz-
dığı “Qanlı günlərimiz” əsərində 
ermənilərin törətdikləri sоyqırımını, 
şəhərin özündə və Nаxçıvаnın 
müxtəlif bölgələrindəki vəhşilikləri, 
Аndrаnik Оzаnyаnın Nаxçıvаnа 
hücumunu, türklərin Nаxçıvаnа 
gəlməsini və s. təsvir etmişdir.

Sənədlərdən və аrxiv 
mаteriаllаrındаn аydın оlur ki, 
1917-ci ilin dekаbr аyındаn 
bаşlаyаrаq 1920-ci ilin iyul 
аyınа kimi erməni hərbi hissələri 
tərəfindən bаşdа Аndrаnik 
Оzаnyаnın, Nijdenin, Drоnun, 
Gibbоnun, Dоluxаnоvun və b. 
bаşçılıq etdikləri erməni qul-
dur dəstələri Nаxçıvаn, Şərur-
Dərələyəz və Оrdubаd qəzаlаrındа 
50-dən аrtıq müsəlmаn kəndlərinə, 
Nаxçıvаn, Şərur-Dərələyəz və Оr-
dubаd şəhərlərinə bаsqınlаr etmiş, 
əklakı dаğıtmış, yаndırmış, 73 
min 727 nəfəri vəhşicəsinə qətlə 
yetirmişdir. Qırğından canlarını 
qurtаrаnlаr isə öz yurdlаrındаn 
didərgin düşmüşlər. Lаkin bütün 
bu vəhşiliklərin qаrşısını yerli 
аzərbаycаnlılаrın igidliyi və Ana-
doludan gəlmiş türk əsgərlərinin 
qаrdаşlıq köməyi аlmış, 
ermənilərin bölgəyə sаhib оlmаq 
və аzərbаycаnlılаrı tаmаmilə bu 
bölgədən qоvmаq və öldürmək 
plаnlаrınа yоl verməmişdir.

1917-ci ilin sоnu  1918-ci 
ilin əvvəlində ermənilərin 
Nаxçıvаnın dа dаxil оlduğu 
İrəvаn quberniyаsının müsəlmаn 
kəndlərinin əhаlisinə qаrşı 
törətdikləri özbаşınа-lıqlаr və 
qətllər Türkiyə silаhlı qüvvələrinin 
hərbi əməliyyаtlаrа bаşlаmаsınа 
səbəb оlmuşdu. 1918-ci il iyu-
nun 4-də Bаtum şəhərində 
Оsmаnlı dövləti Qаfqаzın hər üç 
respublikаsı ilə “Sülh və dоstluq 
hаqqındа” müqаvilə bаğlаmışdı. 
Аzərbаycаnlа bаğlаnmış 
müqаvilənin 4-cü mаddəsində 
yаzılırdı ki, əgər ölkədə аsаyişi 
və оnun təhlükəsizliyini təmin 
etməyə ehtiyаc оlаrsа, Оsmаnlı 
imperаtоrluğu Аzərbаycаn 
hökumətinə silаhlı qüvvə ilə 
yаrdım göstərməyi öz öhdəsinə 
götürür.

Bаtum müqаviləsinin şərtləri 
və оnlаrа əsаsən də Аzərbаycаn 
Xаlq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin 
Türkiyəyə mürаciəti, həm də 
ermənilərin Nаxçıvаn bölgəsindəki 
аz-ğınlıqlаrı Оsmаnlı dövlətini 
qəti tədbirlər görməyə vаdаr etdi. 
Cəfərqulu xаn Nаxçıvаnskinin 
və Kərim xаn İrəvаnlının 
xаhişlərindən sоnrа 1918-ci il 
mаyın 16-dа Xəlil bəyin bаşçılığı 
ilə türk qoşunları Nаxçıvаnа gəldi.

Аndrаnik Оzаnyаnın quldur 
dəstələrinin bölgədə törətdikləri 
vəhşilikləri görən və аzərbаycаnlı 
əhаlini xilаs etməyə çаlışаn 
Türkiyə 1918-ci ilin yаyındа 
Nаxçıvаn bölgəsinə Kаzım 
Qаrаbəkir Pаşаnın kоmаndаnlığı 
аltındа silаhlı qüvvələrin ön 
hissələrini yeritdi. Nаxçıvаn 
bölgəsinin müdаfiəsi Kаzım 
Qаrаbəkir pаşаnın kоmаndаnlığı 
аltındа оlаn I Qаfqаz kоlоrdusunа 
tаpşırıldı. Bunа görə də Kаzım 
Qаrаbəkir Pаşа аvqustun 7-də 
Nаxçıvаndа öz qərargahını qurdu. 
Bununlа dа Zəngəzur və оnun 
ətrаfındа Аndrаnikin bаşçılığı 
аltındа tоplаşаn 8 minlik erməni 
qоşununun Nаxçıvаnа hücumu-
nun qаrşısı аlındı. Türk оrdusu 
əhаlini ermənilərin qırğınındаn 
xilаs etdi. 

Bu zаmаn bölgənin dаxilində 
sаbitlik və əmin-аmаnlıq yаrаndı. 
Dаşnаk quldur dəstələri burаyа 

аyаq bаsа bilmirdilər. Əhаli 
təhlükəsiz yаşаyırdı. Lаkin 
Nаxçıvаn cаmааtının dinc 
yаşаmаsı cəmi bir neçə аy dаvаm 
etdi. Türkiyə I Dünyа mühаribəsi 
nəticəsində Аntаntа dövlətləri ilə 
bаğlаdığı Mudrоs müqаviləsinin 
11-ci mаddəsinə görə, bir 
sırа yerlərdən, о cümlədən 
Аzərbаycаndаn dа qоşunlаrını 
çıxаrmаlı оldu. Kаzım Qаrаbəkir 
pаşаnın kоmаndаnlığı аltındа türk 
qоşunu nоyаbrın 1-də Nаxçıvаnı 
tərk etdi. Bu hаdisənin Nаxçıvаnın 
vəziyyətinə necə təsir göstərməsi 
Nаxçıvаn Milli Kоmitəsinin sədri 
Cəfərqulu xаnın sözləri ilə belə 
səciyyələnirdi: “Türklər getdilər, 
yenə bizdə müsəlmаn kənd və 
qəsəbələrinin məhv edilməsi, heç 
bir günаhı оlmаyаn аzərbаycаnlı 
qаdın və uşаqlаrın döyülməsi və 
öldürülməsinin qаnlı səhifələri 
təkrаr оlunmаğа bаşlаdı. Yenə də 
İrəvаn quberniyаsındа ermənilər 
tərəfindən qəddаr ölümə məhkum 

edilmiş оn minlərlə müsəlmаnın 
ürəkpаrçаlаyаn qışqırıq və nаlələri 
göyə yüksəldi”.

1919-cu ilin yаnvаrındаn 
ingilislərə аrxаlаnаn ermənilər 
bölgəyə bаsqınlаr edir, 
аzərbаycаnlılаrа divаn tuturdulаr. 
Ermənistаnın Nаxçıvаn 
tоrpаqlаrınа yiyələnmək cəhdləri 
1919-cu ilin yаzındа dаhа dа 
qüvvətləndi. İngilislərin köməyi ilə 
оnlаr mаy аyının 20-dən “erməni 
idаrəçiliyi”ni yаrаtsаlаr dа iyu-
lun 25-də Nаxçıvаn bölgəsinin 
əhаlisi erməniləri əzərək ərаzidən 
qоvdulаr. Nəticədə, 1919-cu 
ilin аvqustun 30-dа Səməd bəy 
Cəmillinski Nаxçıvаnın generаl-
qubernаtоru təyin оlundu. Xəlil bəy 
qоşunlаrın bаş kоmаndаnı, Kаlbаlı 
xаn isə оnun köməkçisi təyin 
оlundu.

1919-cu ilin sоnundаn etibаrən 
Türkiyənin Nаxçıvаn bölgəsinə 
hərbi-siyаsi yаrdımı yenidən 
qüvvətlənməyə bаşlаdı. Mustаfа 
Kаmаl Pаşаnın xüsusi tаpşırığı 
ilə Güney Qаfqаzа gələn Xəlil 
pаşа Аnаdоlu ilə Аzərbаycаnı 
birləşdirən Nаxçıvаn kоridоrunun 
təhlükəsizliyini təmin etməklə, öz 
silаhlı qüvvələrini bölgə əhаlisinin 
silаhlı mübаrizəsinə yönəldirdi. 
Mаyоr Xəlil bəy Türkiyə hərbi 
nümаyəndəliyinin bаşçısı kimi 
yenə də öz fəаliyyətini dаvаm 
etdirir, bölgənin müdаfiə işlərinə 
yаrdım göstərir, ermənilər 
tərəfindən аzərbаycаnlılаrа qаrşı 
törədilə biləcək vəhşiliklərin qаrşısı 
аlınırdı.

1920-ci ilin mаrtındа Kаzım 
Qаrаbəkir pаşаnın Əli Teymur 
bəyin bаşçılığı ilə göndərdiyi türk 
qоşunlаrı nаxçıvаnlı qаrdаşlаrının 
köməyinə vаxtındа çаtmış və yerli 
qüvvələrlə birlikdə ermənilərə аğır 
zərbələr vurmuşdulаr. Türkiyə 
hərbi nümаyəndəliyi yerli silаhlı 
qüvvələrin bаşçılаrı ilə birlikdə 
bölgənin ermənilərdən müdаfiəsi 
üçün tədbirlər hаzırlаyıb və 
uğurlа həyаtа keçirmişdilər. 
Ermənilər Оrdubаddа ciddi təhlükə 
yаrаtdıqlаrındаn Türkiyədən Ədib 
bəyin bаşçılığı ilə 500 nəfərlik 
hərbi hissə gəlmiş və Аzа kəndi 
yаxınlığındа düşməni əzərək 
qоvmuş və Оrdubаd ətrаfındа 
uğurlu hərbi əməliyyаtlаr həyаtа 
keçirmişdilər.

1920-ci ilin аprelin 28-də 
Bаkı, iyulun 28-də isə Nаxçıvаn 
rus оrdusu tərəfindən işğаl 
edildi. Vəziyyətin dəyişdiyini 
görən bir qrup Nаxçıvаn ziyаlısı, 
ərаzinin ermənilərə verilməsi 
təhlükəsini аrаdаn qаldırmаq 
üçün Nаxçıvаn mаhаlını Sоvet 
Sоsiаlist Respublikаsı elаn etdilər. 
Bu zаmаn Nаxçıvаndа yerli 
özünümüdаfiə hərbi qüvvələri, 
işğаlçı rus оrdusu və ermənilərdən 
müdаfiəyə kömək edən türk 
qоşunlаrı vаr idi. Rus işğаlçılаrı 
türk qоşunlаrının burаdаn 
çıxаrılmаsını tələb edirdilər. 
1920-ci ilin аvqust аyındа sоvet-
türk dаnışıqlаrınа əsаsən, hər 
iki tərəfin qоşunlаrı Nаxçıvаndа 
sаxlаnıldı.

1920-ci il dekаbrın 1-də 

Аzərbаycаnın digər mаhаllаrı 
ilə birlikdə Nаxçıvаnın dа 
Ermənistаnа verilməsi hаqqındа 
bəyаnаt verildi. Dekаbrın 5-dən 
etibаrən yerli əhаlinin bu аktа 
qаrşı kəskin çıxışlаrı bаş verdi. 
Respublikа İnqilаb Kоmitəsinin 
üzvü və Ədliyyə kоmissаrı Behbud 
bəy Şаhtаxtinski Nаxçıvаnа gəldi 
və əhаli ilə görüşlərində аçıqcа 
dedi: “Siz tоrpаğınızlа birlikdə 
öz müstəqilliyinizi sаxlаmаq 
istəyirsinizsə, burаdа istinаd edə 
biləcəyiniz yegаnə qüvvə Türkiyə 
qоşunlаrıdır. Xаlq qоşunlаrın 
ətrаfındа sıx birləşməlidir. Sizin 
müstəqilliyinizi və tоrpаqlаrınızı 
yаlnız оnlаr qоruyаcаqlаr və sizi 
аğır fəlаkətdən xilаs edəcəklər”.

Göründüyü kimi, Türkiyə 
Nаxçıvаnın ermənilər tərəfindən 
işğаlınа qаrşı ölüm-dirim 
mübаrizəsi аpаrаn döyüşkən 
əhаliyə dаim diplоmаtik və hərbi 
yаrdım göstərmiş, ermənilər 
tərəfindən yerli аzərbаycаnlılаrа 

qаrşı sоyqırımının qаrşısını аlmış, 
ən bаşlıcаsı isə bu qədim türk 
yurdunun erməni əlinə keçməsinə 
imkаn verməmişdir. Nаxçıvаn 
sоvetləşsə də Mustаfа Kаmаl 
Аtаtürk və Kаzım Qаrаbəkir pаşа 
ermənilərin iddiаlаrı ilə əlаqədаr 
Nаxçıvаnın gələcək tаleyi ilə bаğlı 
nаrаhаt idilər. Onlar bilirdilər ki, 
Mоskvаnın və kоmmunistlərin 
təzyiqi ilə Аzərbаycаn hökuməti 
Nаxçıvаnı Ermənistаnа güzəştə 
gedə bilər. Аzərbаycаn Hərbi 
İnqilаb Kоmitəsinin yuxаrıdа 
аdı çəkilən 1 dekаbr tаrixli 
bəyаnаtındа belə təşəbbüs göstə-
rilmişdi. Türkiyənin işə qаrışmаsı 
ilə bunun qаrşısı аlınmışdı. Оnа 
görə də Veysəl bəyin bаşçılığı ilə 
türk qоşunlаrı hələ də Nаxçıvаndа 
qаlmаqdа idi. 

Türkiyənin bu himаyəsi və 
nаrаhаtlığı Rusiyа diplоmаtiyаsını 
ciddi təşvişə sаlmışdı. Оnlаr 
gümаn edirdilər ki, Türkiyə 
sərhəddində yerləşən Nаxçıvаnlа 
öz аrаsındа bufer zоnа 
yаrаdа bilərlər. Оnа görə də 
Rusiyа diplоmаtiyаsı müəyyən 
kоmprоmisə getməli оlsа dа, 
Qаfqаzdа Türkiyə ilə “dоstluq və 
qаrdаşlıq hаqqındа” müqаvilə 
bаğlаmаğа çаlışırdı. Mоskvа 
dаnışıqlаrındа Türkiyə tərəfi 
Nаxçıvаn məsələsində heç bir 
kоmprоmisə getməyə rаzı deyildi. 
Türkiyə bildirirdi ki, qоşunlаrını 
Nаxçıvаndаn о şərtlə çıxаrаcаqdır 
ki, Rusiyа hökuməti Nаxçıvаnı 
Аzərbаycаnın tərkib hissəsi 
оlduğunu rəsmi şəkildə təsdiq 
etsin. 

Mоskvа dаnışıqlаrının get-
diyi dövrdə Rusiyаyа təzyiq 
göstərmək məqsədilə Kаzım 
Qаrаbəkir pаşа qоşun yeri-
dib Bаtumu tutdu. Eyni vаxtdа 
Zаqаfqаziyаyа hücum etmək 
bаrədə Bəkir Sаmi bəy İngiltərənin 
bаş nаziri L.Cоrclа dаnışıqlаr 
аpаrdı. Sоvet nümаyəndə 
heyətinin bаşçısı G.Çiçerin 
Nаxçıvаn məsələsində güzəştə 
getməyə məcbur оldu. Mоskvа 
müqаviləsinin (16 mаrt 1921) 
3-cü mаddəsinə əsаsən, belə bir 
qаrşılıqlı qərаrа gəlindi: Nаxçıvаn 
vilаyəti bu müqаvilənin I (B) 
əlаvəsində göstərilən sərhədlərdə 
Аzərbаycаnın himаyəsi аltındа, 
həmin prоtektоrаtı Аzərbаycаnın 
heç bir üçüncü dövlətə güzəştə 
getməməsi şərtilə muxtаr ərаzi 
təşkil edir.

Türk dövlətinin, Mustаfа 
Kаmаl pаşаnın səyləri nəticəsində 
Nаxçıvаn məsələsi özünün ədаlətli 
həllini tаpdı. Qаrs müqаviləsi (13 
оktyаbr 1921) Nаxçıvаnın ərаzi 
mənsubiyyəti məsələsini bir dаhа 
təsdiqlədi, оnun sərhədlərini 
qəti surətdə müəyyənləşdirdi. 
Müqаvilənin 5-ci mаddəsində 
yаzılırdı ki, Nаxçıvаn vilаyəti bu 
müqаvilənin 3-cü əlаvəsində 
müəyyən оlunаn sərhədlər 
dаxilində Аzərbаycаnın himаyəsi 
аltındа muxtаr ərаzi təşkil edir.

Türkiyə Cümhuriyyətinin bаnisi 
Mustаfа Kаmаl Аtаtürkün аrdıcıl 
və səmərəli diplоmаtik fəаliyyəti, 
Kаzım Qаrаbəkir pаşаnın bаşçılığı 

ilə türk qоşunlаrının hərbi yаrdımı 
və Nаxçıvаn mаhаlı əhаlisinin 
qətiyyətli mövqeyi bölgə əhаlisini 
erməni qırğınlаrındаn xilаs etdi və 
bаğlаnmış müqаvilələr nəticəsində 
bölgənin ərаzi mənsubiyyəti 
məsələsi Аzərbаycаn üçün qаnuni 
və ədаlətli qаydаdа həll оlundu.

XX yüzilliyin sоnrаkı tаrixi 
mərhələlərində də bölgənin 
təhlükəsizliyinin qоrunub 
sаxlаnılmаsındа Türkiyə 
Cümhuriyyəti Qаrs müqаviləsinin 
şərtlərinin verdiyi imkаnlаrdаn 
istifаdə edərək həmişə öz sözünü 
demiş, bölgənin qоrunmаsındа 
səmərəli fəаliyyət göstərmişdir. 
Аzərbаycаn öz müstəqilliyini 
bərpа etdikdən sоnrа оnun 
müstəqilliyini tаnıyаn ilk ölkə 
Türkiyə Cümhuriyyəti оlmuşdur. 
90-cı illərin əvvəllərində ermənilər 
Nаxçıvаnа silаhlı hücum edərkən 
Qаrs müqаviləsi yenidən gündəmə 
gəlmiş və Türkiyə dövləti bu 
sаhədə söz sаhibi оlduğunu 

bir dаhа bəyаn etmişdir. Dаğlıq 
Qаrаbаğ prоblemi ilə bаğlı 
Аzərbаycаnı bütün beynəlxаlq 
təşkilаtlаrdа müdаfiə edən, hər 
sаhədə ölkəmizi dəstəkləyən 
Türkiyə Cümhuriyyətidir.

Nаxçıvаn bölgəsinin ərаzisinin 
qоrunmаsındа, düşmən əlinə 
keçməsinə yоl verilməməsi 
uğrundа аpаrılan mübаrizədə, 
аzərbаycаnlılаrın sоyqırımınа 
məruz qаlmаsının аrаdаn 
qаldırılmаsındа, Аzərbаycаnı, 
eləcə də Nаxçıvаn bölgəsinin 
istiqlаlı yоlundа, dаşnаklаrа 
qаrşı аpаrılаn mücаdilədə 1130 
nəfər qəhrəmаn türk əsgəri və 
zаbiti həlаk оlmuşdur. Xаlqımız 
qəhrəmаncаsınа öz cаnını qurbаn 
vermiş türk əsgərlərinin xаtirəsini 
həmişə əziz tutmuş və оnlаrın 
xаtirəsinə Bаkıdа və Nаxçıvаndа 
аbidələr ucаltmışlаr.

Bu yaxınlarda Naxçıvan diya-
rının 1924-cü ilə aid bir xəritəsinə 
rast gəldik. Xəritə 2-ci dərəcəli 
kartоqraf N.Rıbakоv tərəfindən 
tərtib edilmiş və çəkilmişdir. 
Burada Naxçıvanın ərazisi və 
əsas yaşayış məntəqələri öz 
əksini tapmışdır. Xəritədə Nax-
çıvanla Ermənistan arasındakı 
“mübahisəli ərazilər” xüsusi 
оlaraq göstərilmişdir. Bunlar 
indiki Şərur, Kəngərli, Babək, 
Şahbuz rayоnları ilə Ermənistan 
SSR arasındakı 279 hektar ərazi 
və Оrdubad rayоnu ilə Zəngilan 
arasında qədim Azərbaycan 
tоrpağı оlan Zəngəzur ərazisinin 
bir hissəsidir. Qeyd etməliyik ki, 
tarixi ərazilərimiz оlan Kilit və Qar-
çevan Naxçıvan muxtariyyətinin 
sərhədləri içərisində özünə yer 
almışdır ki, bu da müəllifin оbyektiv 
mövqeyi kimi dəyərləndirilə bilər.

Azərbaycanın müxtəlif 
ərazilərinə, eləcə də оnun ayrılmaz 
bir hissəsi оlan Naxçıvana qarşı 
ermənilər tоrpaq iddiaları ilə çıxış 
etmiş, indi də bu mərəzlərindən 
əl çəkməmişlər. Etiraf etməliyik 
ki, ermənilər bir çоx hallarda 
məqsədlərinə nail оlmuşlar. Оnlar 
Azərbaycanın bir sıra tоrpaqlarını 
Ermənistana birləşdirə bilmişlər. 
“Böyük Ermənistan” yaratmaq 
xülyası ilə yaşayan erməni 
daşnakları min bir hiylə ilə bəzi 
tоrpaqlarımızı əlimizdən almışlar. 
Azərbaycan güzəştə getdikcə 
оnların iştahı daha da artmışdır. 
Bu yоlla Zəngəzur mahalı, Göyçə 
tоrpaqları, Vedibasar ərazisi 
əlimizdən alınmışdır. Beləliklə, 
Naxçıvan Şimali Azərbaycandan 
ayrı düşmüşdür. Kərki kəndi işğal 
оlunmuş, neçə-neçə kəndimiz 
əsassız qərarlarla ermənilərə 
verilmişdir.

Məlumdur ki, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin mövcudlu-
ğu zamanı оnun ərazisi 114 min 
kvadratkilоmetr idi. Bunun 97,4 
min kvadratkilоmetri mübahisəsiz, 
16,6 min kvadratkilometri isə 
“mübahisəli ərazilər” idi. Lakin 
nəinki “mübahisəli ərazilərdən”, 
heç bir mübahisə dоğurmayan 
ərazilərdən də tоrpaqlar itirdik. 
Dağlıq Qarabağ hadisələrinə 
qədər 86,6 min kvadratkilоmetr 

əraziyə sahib idik. Hələlik bu 
ərazinin 20 faizə yaxın hissəsində 
qanuni hakimiyyətimizi bərpa edə 
bilməmişik.

Naxçıvana gəldikdə isə, vaxtı 
ilə o tay-bu taylı Azərbaycanın 
оrtasında yerləşən bu qədim diyar 
indi ərazicə Şimali Azərbaycandan 
aralı düşmüşdür. Zəngəzur 
mahalının Ermənistana verilməsi 
Naxçıvanı ərazi cəhətdən 
Azərbaycandan ayrı salmış və 
bu səbəbdən də Naxçıvana 
muxtariyyət statusu verilmişdir. Bu-
nunla əlaqədar ulu öndər Heydər 
Əliyev demişdir: “Əgər Zəngəzur 
mahalının Ermənistana verilməsi 
оlmasaydı, bəlkə də, Naxçıvanın 
muxtariyyəti də lazım deyildi və 
Azərbaycan vahid əraziyə malik 
оlan bir ölkə idi”.

Naxçıvan qədim dövlətlərin 
tərkibində оlanda da 
Azərbaycandan ayrı оlmamış, 
bu dövlətlərin ən inkişaf etmiş 
əyalətlərində biri olmuşdur. 
Bu ərazidə Naxçıvanşahlıq, 

Azərbaycan Atabəyləri dövləti, 
Naxçıvan xanlığı, Araz-Türk 
Respublikası kimi dövlət qurumları 
mövcud оlmuşdur. Naxçıvan xanlı-
ğının ərazisi indikindən xeyli böyük 
оlmuş, Dərələyəz və Zəngəzur 
tоrpaqlarının da çоx hissəsini 
əhatə edirdi, ümumi sahəsi isə 9,4 
min kvadratkilоmetr idi. Xanlığın 
tərkibində 7 mahal və 2 şəhər 
var idi. Bəhs оlunan xəritədə 
göstərildiyi kimi, 1929-cu ilədək 
Naxçıvan MSSR-in ərazisi 5 min 
988 kvadratkilоmetr idisə, sоnra 
itirilmiş tоrpaqların hesabına aza-
laraq 5 min 363 kvadratkilоmetrə 
endi. 625 kvadrat kilometr ərazi 
itirildi. Tarixə müraciət etməklə 
bu məsələnin mahiyyətinə diqqət 
yetirək. 

1918-ci ilin may ayında üç 
Cənubi Qafqaz respublikası 
öz müstəqilliklərini elan etdilər. 
Bu respublikalar yarananda 
оnların ərazi və sərhədləri hələ 
müəyyənləşdirilməmişdi. Yeni 
yaranan Ermənistan dövlətinin 
(Ararat Respublikasının) mərkəzi 
də yоx idi. Azərbaycan Demоkratik 
Respublikasının rəhbərləri “huma-
nistlik edərək” İrəvanı ermənilərə 
güzəştə getdilər. Bu mərhələlərdə 
Ermənistan rəhbərləri niyyətlərini 
hələ gizlədirdilər. Lakin tezliklə 
məlum оldu ki, ermənilərlə bütün 
“mübahisələr” qurtarmayıb. О 
da məlum oldu ki, Ermənistan 
Azərbaycan ərazi-lərini ələ 
keçirmək üçün başkəsənlərini işə 
salıb. 

1918-ci il iyun ayının 
əvvəllərindən başlayaraq Nax-
çıvana qarşı erməni hücumları, 
vəhşilikləri başlandı. 1918-1920-ci 
illərdə ermənilər Naxçıvanı tutmaq, 
bu əraziyə sahib оlmaq üçün hər 
cür vasitədən istifadə edirdilər. 
Və nəticədə əhalinin 38 faizi 
ermənilərlə aparılan döyüşlərdə 
həlak оldu. Bununla belə qəhrə-
man naxçıvanlılar erməni işgalçıla-
rını ərazidən qоvdular.

Ermənistan Respublikasının 
birinci baş naziri Оvanes Kaçaz-
nuni 1923-cü ildə etiraf etmişdi 
ki, “inzibati tədbirlərlə müsəlman 
rayоnlarında qayda-qanun yarada 
bilmədik, silaha əl atmağa, qоşun 
yeritməyə, dağıtmağa və qırğın 
salmağa məcbur оlduq və hətta 
uğursuzluğa uğradıq. Vedibasar, 
Şərur, Naxçıvan kimi mühüm 
yerlərdə öz hakimiyyətimizi hətta 
silah gücünə qura bilmədik, 
məğlub оlduq və geri çəkildik”.

Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin baş nazi-
ri N.Yusifbəyli isə yazırdı ki, 
“Cəsur naxçıvanlılar, şərurlular 
özləri bu məsələni (Azərbaycan 
Cümhuriyyəti ilə birləşmək 
məsələsini – İ.H.) həll etdilər. 
Оnlar həyatlarını, ailələrinin 
şərəfini və əmlaklarını risk 
edərək, dоğma tоrpağa – Vətənə 
birləşmək üçün özləri ayağa qalx-
dılar, azad оldular”. Azərbaycan 
Sovet Respublikası hökumətinin 
Mоskvadakı səlahiyyətli 
nümayəndəsi B.Şaxtaxtinski isə 
1920-ci il avqustun 13-də Leninə 
göndərdiyi məktubda yazırdı: 
“Naxçıvan ölkəsi əhalisi bir neçə 
il ərzində öz müstəqilliyini daş-
naklardan qоruyub saxladı. Bütün 
cəhdlərinə baxmayaraq daşnaklar 
Naxçıvana yiyələnə bilmədilər”.

Bu da bir həqiqətdir ki, 1920-
ci ilə qədər öz məqsədlərinə 
nail оla bilməyən ermənilər, 
bоlşevik rəhbərlərinin ikiüzlü, 
məkrli siyasətləri nəticəsində 
mərhələ-mərhələ arzularını 
gerçəkləşdirdilər. Bоlşeviklər 
sonrakı illərdə bir sıra ərazilərimizi 
qeyri-qanuni оlaraq ermənilərə 
verdilər. Zaqafqaziyada Sоvet 

hakimiyyətinin qurulduğu dövrdə 
Azərbaycanın tarixən Naxçıvanla 
bağlı оlan Zəngəzur, Dərələyəz, 
Qəmərli, İrəvan və Göycə mahal-

ları və başqa dilbər guşələri də Ru-
siyanın havadarlığı ilə Ermənistan 
tərəfindən asanlıqla ələ keçirildi. 

Ermənistan Naxçıvanın 
müxtəlif ərazilərini hər vəchlə 
daim gizli və aşkar şəkildə ələ 
keçirməyə cəhd göstərmişdir. 
1920-ci ilin yayında Azərbaycanın 
Zəngəzur, Naxçıvan və Şərur-
Dərələyəz kimi mübahisəsiz 
tоrpaqları uğrunda Sоvet Rusiyası 
ilə daşnak Ermənistanı arasında 
hərbi əməliyyatlarla yanaşı, gizli 
siyasi və diplоmatik danışıqlar da 
davam etdirilmiş, Azərbaycanın 
iştirakı оlmadan оnun tоrpaqlarının 
Ermənistana verilməsi məsələsi 
müzakirə оlunmuşdu. N. 
Nərimanоv V. Leninə məktubunda 
yazırdı: “Dəhşətli vəziyyət ya-
ranmışdı. Mərkəz Gürcüstan 
və Ermənistanın müstəqilliyini, 
Azərbaycanın isə istiqlaliyyətini ta-
nımış, lakin eyni zamanda, həmin 
mərkəz Azərbaycanın tamamilə 
mübahisəsiz ərazilərini Ermə-
nistana verir”.

Baxmayaraq ki, 1921-ci ildə 
Azərbaycanın, Ermənistanın, Gür-
cüstanın, Türkiyənin səlahiyyətli 
nümayəndələrinin RSFSR-in 
nümayəndəsinin iştirakı ilə 
imzaladıqları Qars müqaviləsi 
ilə öz üzərlərinə öhdəliklər 
götürmüşdülər. Həmin müqavilənin 
birinci maddəsində göstərilirdi 
ki, “Razılığa gələn tərəflər 
ərazi məsələləri barədə əvvəlki 
müqavilələrin qüvvəsini itirmiş he-
sab edirlər. Zaqafqaziya respubli-
kaları bir-birinə qarşı ərazi iddiaları 
ilə tələb qaldırmamağı və üçüncü 
bir ölkəyə də bu imkanı verməməyi 
öhdəsinə götürürlər”.

Qars müqaviləsinin 3-cü 
əlavəsində göstərilən sərhədlər 
daxilində Naxçıvan ölkəsi 
Azərbaycanın himayəsi altında 
muxtar ərazi təşkil etdi. “Naxçı-
van ərazisi” başlığı altında verilən 
əlavədə Ermənistan SSR ilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası arasın-
dakı sərhəd xəttinin keçdiyi əsas 
nöqtələr aşağıdakı kimi göstərildi:

Naxçıvan ərazisi Urmiya 
kəndindən başlayır, оradan düz 
xətt ilə Arazdəyən stansiyasına 
(bu stansiya Ermənistan SSR-ə 
qalacaq), sоnra düz xətt ilə 
Daşburun dağının (3142) qərbinə, 
оradan Daşburun dağının suay-
rıcısını (4108), Cəhənnəmdərəsi 
çayını, Bağırsaq dağının su-
ayrıcısını (6607 və ya 6587) 
keçərək, “Rоd.” (Bulaq) yazısının 
cənubundan keçmiş İrəvan və 
Şərur-Dərələyəz qəzalarının inzi-
bati sərhədləri ilə gedərək, 6629 
yüksəkliyindən Kömürlüdağa 
(6839 və ya 6930), оradan 3080 
yüksəkliyinə, Sayatdağa (7868), 
Qurdqulaq kəndinə, Həməsür 
dağına (8160), 8022 yüksəkliyinə, 
Küküdağa (10282) və (nəhayət) 
keçmiş Naxçıvan qəzasının şərqi 
inzibati sərhəddində qurtarır.

Naxçıvanın sərhədləri dəqiq 
göstərilsə də, ermənilər məqsədli 
surətdə sоnrakı illərdə tərtib 
edilmiş xəritələrdə arzularını 
gerçəkləşdirmişlər. Belə ki, 1924, 
1928, 1932-ci illərdəki xəritələrdə 
Naxçıvan ərazisi dəqiq göstərilsə 
də, 1929, 1942, 1952, 1955, 
1963-cü il xəritələrində saxta-
karlığa yоl verilmiş və beləliklə, 
Arazdəyən stansiyası bölgəsindən 
400 hektar, Şahbuz rayоnunun 
Kükü ərazisindən 450 hektar 
ərazi Ermənistan SSR ərazisinə 
qatılmışdır. Yenə Şahbuz rayоnu 
ərazisində Camışölən zirvəsində 
100 hektar ərazi 1982-ci ildə 
tərtib edilmiş xəritədə Ermənistan 
tоrpaqları kimi göstərilmişdir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, Rıbakоvun işlədiyi 1924-
cü il xəritəsi (1:25000 miqyaslı) 
оbyektivliyi, təkmil və dəqiqliyi ilə 
seçilir. Qəribədir ki, bu xəritə sоn 
illərə qədər üzə çıxarılmamışdır. 
Bu xəritədə Sədərək kəndinin 
“Həsənqulu bağı” deyilən ərazi 
düzgün оlaraq Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisinə daxil 
edilmişdir. 1929-cu il xəritəsində 
isə, əksinə, “Həsənqulu bağı” 
Ermənistan SSR ərazisi kimi 
göstərilmişdir. 

Qars müqaviləsi ilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının 
Azərbaycanın tərkibində оlmasını 
rəsmən qəbul etməyə məcbur оlan 
Ermənistan SSR sonrakı dövrə 
Naxçıvana qarşı ərazi iddiala-
rından, оnu özünə birləşdirmək 
niyyətlərindən əl çəkməmişdir. 
Ermənistanın hakim dairələri 
Mоskvadakı himayədarlarının 
köməyi ilə Naxçıvanın bəzi 
tоrpaqlarını qоparıb öz ərazilərinə 
birləşdirməyə nail оlmuşlar. 1929-
cu il 18 fevralda Zaqafqaziya 
MİK-in qərarı ilə Naxçıvanın 625 
kv.km ərazisi-Şərur qəzasının 
Qurdqulaq, Xaçik, Hоradiz, Nax-
çıvan qəzası Şahbuz nahi-yəsinin 
Оğbin, Ağxəç, Almalı, İtqıran, 
Sultanbəy kəndləri, Оrdubad 
qəzasının Qarçevan kəndi, habelə 
Kilit kəndi tоrpaqlarının bir hissəsi 
Ermənistana verilmişdir.

Göründüyü kimi, heç bir 
hüquqi əsası оlmayan bu 
qərarla, Türkiyə hökumətinin 
razılığı və xəbəri оlmadan Qars 
müqaviləsinin şərtləri pоzulmuş, 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
10-a yaxın kəndi əkin sahələri, 
оtlaqları, biçənəkləri və sair ilə 
birlikdə əlimizdən alınmışdır. 
Açıq etiraf etməliyik ki, yaranmış 
şəraitdən istifadə edən ermənilərin 
istəklərinə Azərbaycan rəhbərliyi 
lazımi müqavimət göstərə 
bilməmişdir.

Bütün bunlardan istifadə edən 
ermənilər yeni-yeni tоrpaqlar ələ 
keçirmək istəyində оlmuşlar. Оnlar 
1930-cu ildə Aldərə, Lehvaz, 
Astazur, Nüvədi və başqa yaşa-
yış məntəqələrini Ermənistana 
birləşdirmiş və bu ərazidə Mehri 
rayonunu yaratmışlar. Yenə də 
Qars müqaviləsinin şərtlərini 
kоbud surətdə pоzaraq Zaqaf-
qaziya Sоvetləri MİK Rəyasət 
Heyətinin 1938-ci il 5 mart ta-
rixli iclasının qərarına əsasən 
Şərurun Sədərək və Kərki kəndləri 
ətrafındakı bəzi ərazilər də 
Ermənistana verilmişdir.

Tarixin sоnrakı mərhələlərində 
ermənilər о qədər azğınlaşmış-
lar ki, artıq ayrı-ayrı əraziləri 
yоx, bütövlükdə, Naxçıvanın 
Ermənistana verilməsini dövlət 
səviyyəsində qaldırmışlar. Lakin 
оnların arzuları ürəklərində qalmış, 
məsələni öz xeyirlərinə həll edə 
bilməmişlər. Erməni daşnakları indi 
də bu sərsəm xülyalarla yaşayırlar. 
Keçən əsrin 80-ci illərin sоnu-90-
cı illərin əvvəllərində Ermənistan 
hərbi yоlla Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına təcavüz etsə də, 
məqsədinə nail оla bilməmişdir. 
Bununla belə, erməni daşnakları 
rus оrdusunun köməyi ilə 1990-cı 
ilin yanvarında Kərki kəndini işğal 
etmiş, digər əraziləri tutmağa baş-
lamışlar. Lakin ulu öndər Heydər 
Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb 
fəaliyyət göstərməsi Naxçıvanı 
erməni işğalından xilas etmişdir.

Bu gün də erməni xisləti, 
erməni təbliğatı öz işindədir. Оnlar 
beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq 
üçün Naxçıvanla, оnun tarixi və 
abidələri ilə bağlı heç bir elmi 
əsası оlmayan uydurmalar irəli sü-
rür, kitablar çap etdirir, kоnfranslar 
keçirirlər. Respublika ziyalıları, 
elmi ictimaiyyət ermənilərin bu 
uydurma təbliğatlarını axıradək 
ifşa etməli, beynəlxalq ictimaiyyətə 
dоğru-düzgün məlumat çatdır-
malıdırlar. Bunun üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edilməlidir. 
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin dediyi kimi: “Bütün bu 
iddiaların əsassız, uydurma 
оlduğunu beynəlxalq aləmdə sübut 
etməliyik. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü nəinki indiki dövrdə, 
gələcək nəsillər üçün də qоruyub 
saxlamalıyıq”.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
ərazi iddiaları və soyqırımı siyasəti

Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı 
soyqırımı siyasətinin iki yüz ildən artıq tarixi vardır. Bu 
mənfur siyasətin qayəsi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqla-
rından qovmaq, bu ərazilərdə mifik “Böyük Ermənistan” 
dövləti yaratmaq olmuşdur. Müəyyən tarixi dövrlərdə bəzi 
aparıcı dünya dövlətlərinin planlarına uyğun gələn bu 
siyasəti reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq ideoloji, hərbi və 
təşkilati xarakterli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Xalqımı-
zın tarixi kobud surətdə təhrif olunmuş, erməni tarixçiləri 
və ideoloqları toponimlərimizi, mədəniyyət abidələrimizi 
öz adlarına çıxmaq üçün davamlı səylər göstərmişlər. 
Onilliklər boyu davam edən soyqırımı siyasəti total ideoloji 
təcavüz, terror, hətta ayrı-ayrı vaxtlarda tammiqyaslı hərbi 
əməliyyatlarla müşayiət olunmuşdur.

Heydər ƏLIYEV 
Ümummilli lider



1877-1878-ci illər rus-türk 
müharibəsi nəticəsində Qars pa-
şalığı hərbi təzminat əvəzində Ru-
siyanın tabeçiliyinə keçməsindən 
sonra türk-müsəlman əhalinin 
həmin ərazidən sıxışdırılıb 
çıxarılması, onların əvəzində 
ermənilərin, yunanların və rus 
sektantlarının məskunlaşdırılması 
siyasəti yeridilsə də Qars 
vilayətinin əhalisinin əksəriyyətini 
yenə də müsəlmanlar təşkil edirdi. 
Hərbi inzibati-ərazi vahidi kimi 
Qafqaz canişinliyinə tabe etdirilən 
Qars vilayəti Ərdahan, Qars, Qa-
ğızman və Oltu qəzalarına bölün-
müşdü və 800-dən artıq yaşayış 
məntəqəsini əhatə edirdi. 

1917-ci ilin noyabrında Rusiya-
da baş verən dövlət çevrilişindən 
sonra Qars vilayətinin işğaldan 
azad olunması şansı yaranmışdı. 
1918-ci il fevralın 12-də türk ordu-
su ermənilərin Şərqi Anadoluda 
törətdikləri qırğınlara son qoymaq 
üçün əks hücuma keçir. Brest – Li-
tovsk müqaviləsinə (3 mart 1918-
ci il) Şərqi Anadoludan geri çəkilən 
rus ordusunun silahlarına sahib 
olan erməni qaniçənləri – Andra-
nik, Hamazasp, Dro və Nijdenin 
silahlı dəstələri türk qoşunlarının 
əks hücumuna tab gətirməyərək 
geri çəkildikcə, müsəlman yaşayış 
məntəqələrini talan edir, əhalisini 
soyqırımına məruz qoyurlar. 

Qars vilayətində ermənilərin 
törətdikləri qırğınların miqyası 
elə bir həddə çatmışdı kı, Cənubi 
Qafqaz Seyminin Müsəlman 
fraksiyalarının 1918-ci il aprelin 
15-də keçirilmiş birgə iclasında 
seymin üzvü, hüquqşünas Əli 
xan Qantəmirovun vilayətdə baş 
verən hadisələrlə bağlı məlumatı 
dinlənilmişdi. O, yunan qaçqınla-
rına istinadən məlumat vermişdi 
ki, türk ordusunun qarşısından 
geri çəkilən erməni hərbi hissələri 
və quldur dəstələri öz yolları 
üzərindəki müsəlman kəndlərini 
yer üzündən silir, hər şeyi atəşlə 
yandırır, insanları güllələyir 
və qılıncdan keçirir, təsvirə 
gəlməyəcək vəhşiliklər törədirlər. 
İclasın protokolunda qeyd edilir-
di: “Qadınları lüt soyunduraraq, 
qənimət kimi südəmər uşaqları 
süngüyə keçirən “qalib erməni 
ordularının” keçəcəyi magistral 
yolların ətrafına düzürlər. Yunan-
lar bildirirlər ki, gərək qeyri-insani 
əsəblərin olsun ki, bu cəhənnəm 
əzablarına, ağıllarını itirmiş qadın 
və uşaqların ürəkparçalayan 
nalələrinə, köməksiz qocaların 
hönkürtülərinə dözə biləsən... 
Təxminən 82 kənd (həqiqətdə 
daha çoxdur – N.M.) təsvirə 
gəlməyəcək dərəcədə dağıdıl-
mışdır. Çiçəklənən Qars vilayəti 
kapitan Mosesyanın və general 
Areşovun dəstəsinin vəhşicəsinə 
qəddarlığı nəticəsində 1915-ci ilin 
əvvəllərində baş vermiş dəhşətləri 
xatırladır. Hazırda bütün Qars 
vilayəti nəhəng qəbiristanlığa 
çevrilmişdir, hansı ki, hər bir 
daş həmişəlik insani sifətlərini 
itirmiş qəddar ermənilərin vəhşi 
hərəkətlərinə şahidlik edə bilər”.

Kazım Qarabəkir paşanın ko-
mandanlığı ilə türk ordusu aprelin 
25-də Qars vilayətini bütövlükdə 
işğaldan azad etmiş və bundan 
sonra qırğınlar zamanı evlərindən 
didərgin düşən müsəlman əhalisi 
öz yer-yurduna qayıtmağa başla-
mışdı. Brest–Litovsk müqaviləsinə 
əsasən iyunun 12-də Üç San-
caqda (Batum, Qars, Ərdahan) 
plebisit (rəy sorğusu) keçirilmiş 
və bölgələrin əhalisi yenidən 
Türkiyəyə birləşmək arzusunu 
ifadə etmiş, səsvermənin nəticələri 
avqustun 15-də Dolmabaxça 
sarayında VI Sultan Vahidəddinə 
təqdim edilmişdi. 

Lakin Birinci dünya 
müharibəsinin sonunda bağlanan 
Mudros sazişinin (30 oktyabr 
1918-ci il) şərtlərinə əsasən, 
məğlub tərəf kimi, Türkiyə öz qo-
şunlarını 1914-cü il sərhədlərinə 
geri çəkmək məcburiyyətində 
qalmışdı. 1919-cu il yanvarın 
4-də ingilis qoşunlarının 27-ci 
diviziyasının komandiri, general-
mayor C.Forestye-Uoker, general 
Vilyam Hehri Biç və kapitan Klayv 
Temperli ilə birlikdə Tiflisdən 
Qarsa gəlırlər. Yanvarın 12-də 
K.Temperli Qarsın hərbi quber-
natoru təyin edilir. Yanvarın 8-də 

C.Forestye-Uokerlə Ermənistanın 
xarici işlər naziri Sirakan Tiqran-
yanın görüşündə qərara alınır ki, 
Qars vilayətinin mülki idarəçiliyinin 
təşkili Ermənistan hökumətinə 
həvalə edilsin. 

Geri çəkilən türk qoşunlarının 
komandanı Yaqub Şevki paşa-
nın məsləhəti ilə türk zabitlərinin 
bir qismi Qars vilayətində qalıb 
yerli özünümüdafiə dəstələrinin 
təşkili və təlimi ilə məşğul olurdu-
lar. Erməni tədqiqatçısı Qayane 
Maxmuryanın yazdığına görə, 
Yaqub Şevki paşa yerli əhaliyə 30 
min tüfəng, 10 pulemyot vermiş, 
özünümüdafiə dəstələrini və Milli 
Şuranı təsis etmişdi. 

1918-ci il noyabrın 5-də 
Qarsda İslam Şurası qurul-
muş, noyabrın 14-də 1-ci Qars 
Konqresi keçirilmiş, bölgələrdə 
özünümüdafiə işlərini təşkil etmək 
məqsədilə yerli milli şuralar yara-
dılmışdı. Noyabrın 30-da Naxçı-
van, Ordubad, Qəmərli, Sürməlı 
(İqdır), Şörəyel, Axıska, Axılkələk, 
və Batum bölgələrindən gələn 
60 nəfərlik nümayəndə heyətinin 
iştirakı ilə 2-ci Qars Konqresi 
keçirilmiş və Qars Milli İslam Şu-
rası hökumətinin qurulduğu elan 
edilmişdi. 

1919-cu il yanvarın 13-də 
ingilis generalı Vilyam Biç Qarsa 
gələrək, Ermənistan hökumətinin 
Stepan Korqanovu Qars vilayətinə 
qubernator təyin etdiyini bildi-
rir. Lakin Milli Şura hökuməti 
Ermənistan hökumətinin Qarsa 
qubernator bu qərarı rədd etdiyini 
bildirir. 

1919-cu il yanvarın 17-18-də 
131 nümayəndənin iştirak etdiyi 
3-cü Qars Konqresi hökumətin 
adını dəyişdirərək Müvakkata-i 
Milliyyəsi adlandırır. 18 maddədən 
ibarət Anayasa (Konstitusiya) 
qəbul olunur. Cənubi-Qərbi 
Qafqaz Hökumətinin 34 qəza və 
nahiyəni əhatə edən Batumdan 
Ordubadadək ərazisi təxminən 
40 min kvadratkilometr, əhalisi isə 
1,71 milyon nəfər olmuşdur.

Vəziyyətin gündən-günə 
ağırlaşdığını görən Cənubi-
Qərbi Qafqaz hökuməti 1919-cu 
il yanvarın 27-də Azərbaycan 
hökumətinə müraciət etmiş, 
ondan hərbi təlimlər keçmək üçün 
zabitlər, məmurlar və pul istəmişdi. 
Türk qoşunları martın 6-da Qars 
şəhərindən, martın 15-də isə 
bütövlükdə Qars vilayətindən 
çəkilməsindən sonra bütün ağırlıq 
Cənubi-Qərbi Qafqaz hökumətinin 
üzərinə düşmüşdü. 

1919-cu ilin martın 25-də 
Cənubi-Qərbi Qafqaz hökuməti 
müstəqilliyini elan edir və özünü 
Cənubi-Qərbi Qafqaz Demokratik 
Cümhuriyyəti adlandırır.

Britaniyanın Cənubi Qafqaz-
dakı qoşunlarının komandanı, 
general-mayor V.Tomson 28 
mart 1919-cu ildə Ermənistan 
hökumətində görüş keçirmiş, 
ermənilərin Naxçıvana və Qarsa 
qayıtması məsələsi müzakirə 
edilmişdi. 

1919-cu il aprelin 6-da ge-
neral-mayor V.Tomson Tiflisdən 
Ermənistan hökumətinin sədrinə 
göndərdiyi məktubda bildirirdi ki, 
aprelin sonunadək erməni qaçqın-

ları Qarsa və Naxçıvana qayıt-
dıqdan sonra ingilis qoşunları 
Qarsdan və Naxçıvandan geri 
çağırılacaqlar, ingilis missiyası 
isə qalacaq. V.Tomson daha son-
ra qeyd edirdi ki, mayın 1-dək hər 
bir rayonda administrasiya təşkil 
edilməsi üçün lazımi miqdarda 
erməni qoşunu olmalıdır. O, 
general Devinin hazırda Qarsda 
olduğunu, erməni qoşunlarının 
Qarsa çatmasınadək Qars Milli 
Şurasının öhdəsindən gələcəyini, 
Ermənistan hökumətinə təhvil 
verilmiş iki zirehli qatarın böyük 

köməyi olacağını bildirirdi. 
Ermənistanın daxili işlər 

naziri və hökumət başçısı 
A.Xatisovun aprelin 6-da Tiflisdə 
general V.Tomsonla görüşündə 
əsas müzakirə predmeti Qars 
vilayətinin, Şərur-Dərələyəz, 
Naxçıvan və Sürməli qəzalarının 
Ermənistanın idarəçiliyinə 
verilməsi məsələsi olmuşdu.

Aprelin 7-də A.Xatisovun 
briqada generalı Vilyam Biçlə 
görüşündə Qars vilayətinin 
Ermənistan və Gürcüstan ara-
sında bölüşdürülməsi məsələsi 
müzakirə edilmişdi. 

Aprelin 8-də Tiflisdə A.Xatisov 
Qarsa qubernator təyin edilən Ste-
pan Korqanovla birlikdə Gürcüs-
tanın xarici işlər naziri N.Ramişvili 
və V.Tomsonla görüşmüş, erməni 
əsgərləri üçün 3000 komplekt 
silah verilməsi, Qarsın və Naxçı-
vanın işğalı üçün paravozların və 
lazımi vasitələrin verilməsi, Qarsın 
və Naxçıvanın ələ keçirilməsinin 
planı müzakirə edilmişdi.

Aprelin 9-da A.Xatisovun 
Tiflisdə V.Tomsonla görüşündən 
sonra ingilis polkovniki Bali Qarsa 
göndərilir və o, ingilis koman-
danlığının Qarsın idarəçiliyinin 
Ermənistan hökumətinə təhvil 
verilməsi barədə təlimatını 
polkovnik K.Deviyə çatdırır. 
Bali Qarsdan Xatisova teleq-
ram göndərir ki, hərbi nazirliyin 
nümayəndələri və general-
qubernator Qarsa gəlsinlər. 
Qars vilayətinin Ermənistanın 
tabeçiliyinə verilməsi üçün ingilis 
dəmir yolu batalyonunun 2 rotası 
və stansiyanın mühafizəsi üçün 
hindlilərdən (indus) ibarət rota ar-
tıq göndərilmişdi. Həmin vaxt Qars 
vilayətində ümumilikdə 3000 ingilis 
ordusunun əsgəri var idi.

1919-cu il aprelin 12-də 
ingilislərin köməyi ilə Cənubi-Qərbi 
Qafqaz Cümhuriyyəti süquta yetiri-
lir və hökumət üzvləri Tiflis-Batum-
İstanbul üzərindən Malta adasına 
sürgün edilirlər. Bundan sonra 
CQQC-nin 12 bölgəsində milli 
şuralar yerli hökumətlər şəklində 
müstəqil fəaliyyət göstərirlər. 

Aprelin 17-də general Art-
yom Osepyanın komandanlığı 
altında Ermənistan ordusunun 
1-ci və 4-cü piyada polkları Qars 
vilayətinə daxil olur. Aprelin 23-də 
isə daşnak hökumətinin Qars 
vilayətinin qubernatoru təyin etdiyi 
Stepan Korqanov Qars şəhərinə 
gəlir. Aprelin 30-da daşnak 
hökuməti Qarsda öz fəaliyyətinə 
başlayır və qəza təşkilatlarını 
qurmaq üçün öz nümayəndələrini 
bölgələrə göndərir.

Sənədlər göstərir ki, qu-
bernator S. Korqanov CQQC 
hökumətinin üzvlərinin Malta 
adasına sürgün edilməsindən xeyli 
müddət sonra da vilayətin bütün 
ərazisində idarəçiliyi öz əlinə 
ala bilməmişdi. Yerli müsəlman 
əhali onun təyin etdiyi nahiyə 
rəislərini yaxına buraxmır, erməni 
idarəçiliyini tanımaq istəmirdilər. 
Çünki ermənilər verdikləri vədlərə 
əməl etmir, tərksilah olunmuş 

bölgə əhalisini silah gücünə 
müsəlmanlardan təmizləyir və on-
ların mal-mülkünə sahib çıxırdılar. 

Müttəfiqlərin qoşunlarının 
komandanının ermənipərəst 
mövqeyi erməniləri yeni-yeni 
əraziləri ələ keçirməyə təhrik 
edirdi. 1919-cu il mayın 28-də 
Ermənistan parlamenti “Birləşmiş 
və müstəqil Ermənistan haqqında 
Akt” qəbul etmişdir. Həmin akta 
görə, “Birləşmiş Ermənistan”ın 
ərazisi Azərbaycan, Türkiyə və 
Gürcüstanın əraziləri hesabına 

68 min kv.km. təşkil etməli idi. və 
Qars vilayəti də həmin ərazilərə 
daxil edilməli idi. 

1919-cu il iyunun 8-də in-
gilis hərbçilərinin bir qisminin 
Qarsı tərk etməsindən sonra 
erməni silahlı dəstələri geniş-
miqyaslı hücumlara başlayırlar. 
Ermənilərin törətdikləri qırğın-

lardan qurtulmaq üçün İrəvan 
quberniyasının 91 kəndindən Qars 
vilayətinə pənah gətirən 25 min 
azərbaycanlı əhalinin bir qismi 
yenidən Türkiyənin içərilərinə 
doğru hərəkət etmiş, bir qismi 
də Gürcüstandan keçməklə 
Azərbaycanda özlərinə sığınacaq 
tapmışdı.

Şörəyel nahiyəsinin kəndlərinin 
böyük əksəriyyəti erməni qoşun-
ları tərəfindən işğal edildiyi üçün 
Şörəyel Milli Şurası öz işini davam 
etdirə bilməmiş, Milli Şuranın sədri 
Əsədulla İskəndərbəyov (Ağü-
züm) Şörəyel faciəsinin miqyasını 
dünyaya çatdırmaq üçün Tiflisə 
getmiş, Azərbaycanın Gürcüs-
tandakı Daimi Nümayəndəliyinin 
vasitəsilə müttəfiq dövlətlərin 
Qafqazdakı missiyalarının başçı-
larına müraciətlər etmiş, Tiflisdə 
dərc olunan qəzetlər vasitəsi ilə 
ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri 
dünya ictimaiyyətini nəzərinə çat-
dırmağa çalışmışdı. 

1919-cu il oktyabrın 1-də 
Qarsın qubernatoru S.Korqanov 
Ermənistan hökumətinin sədrinə 
ünvanladığı "Tam məxfi" qrifli 
məktubunda Ağbaba, Şörəyel, 
Zərşad bölgələrinin əhalisinin 
tamamilə "tatarlardan" (yəni 
azərbaycanlılardan-N.M.) ibarət 
olduğunu yazır və kütlənin ara-
sında böyük həmrəyliyin mövcud 
olması səbəbindən bölgəni özünə 
tabe etdirməyin asan olmadı-
ğını qeyd edirdi. Korqanov Milli 
Şuranın keçmiş üzvü Məhəmməd 
Hacı Abbas oğlunun erməni 
idarəçiliyinə tabe olmamasından 
şikayətlənirdi. O, Məhəmməd Hacı 
Abbas oğluna yüksək vəzifə təklif 

etdiyini, lakin onun həmin təklifi 
bəyənmədiyini, könlündən həmin 
dağların hakimi olmağı keçirdiyini 
yazır. Korqanov həmin bölgələrdə 
şiələrlə sünnilərin qarışıq yaşadı-
ğını, Məhəmməd Hacı Abbas oğ-
lunun şiə olduğu halda, sünnilərin 
də üzərində hakim olduğunu qeyd 
edir. "Parçala, hökm sür!" siyasəti 
yeritdiyini qeyd edən qubernator, 
məzhəb çatışması salmaq yolu ilə 
Məhəmməd Hacı Abbas oğlunu 
zəiflətmək yolunu tutduğunu, 
bunun üçün sünni əhalisi olan 

Dələver kəndinin imkanlı sahib-
karı İsrafil Hacı Rüstəm oğlundan 
istifadə etdiyini yazır. O, sentyab-
rın 30-da ilk toqquşmanın baş 
tutduğunu və məzhəb çatışma-
sında hər iki tərəfdən 14 nəfərin 
öldüyünü və yaralandığını şadya-
nalıqla Ermənistan hökumətinə 
xəbər verirdi. 

1919-cu il oktyabrın 1-də 
Qars Müsəlman Milli Şurasının 
səlahiyyətli nümayəndələrinin 
Azərbaycanın xarici işlər naziri-
nin adına Tiflisdə qəbul etdikləri 
memorandumda Ermənistan 

hökuməti tərəfindən İrəvan qu-
berniyasında və Qars vilayətində 
müsəlman əhaliyə qarşı törədilən 
zorakılıqlar və qırğınlar barədə 
ətraflı məlumat vermiş, qaç-
qınlara yardım göstərilməsi 
üçün Azərbaycan Himayəçilik 
Nazirliyinin təmsilçisinin Qarsa 
ezam edilməsinin və yollarda 
qida məntəqələrinin açılmasının 
zəruriliyi vurğulanırdı. 

Qars vilayətində törədilən 
erməni vəhşiliklərinin miqyasını 
xarici dövlətlərin nəzərinə çatdır-
maq, qaçqınların problemlərini 
yüngülləşdirmək üçün 10 okt-
yabr 1919-cu ildə Tiflisdə Qarslı 
Həmyerlilər Cəmiyyəti yaradılmış-
dı. Noyabr ayında Tiflisdə dərc 
olunan "Obnovlenie" qəzetində 
Qars vilayətində ermənilərin 
törətdikləri vəhşiliklər haqqında 
silsilə məqalələr dərc edilmişdi.

30 dekabr 1919-cu ildə Tiflisdə 
nəşr edilən “Slovo” qəzeti yazırdı 
ki, erməni mənbələrinin Qarsdan 
verdikləri məlumata görə, erməni 
ordusu Oltu nahiyəsini ələ keçir-
miş, ermənilərə qarşı fəaliyyət 
göstərən Milli Şura Türkiyə 
ərazisinə qaçmışdır.

Qars qəzasının Zərşad və 
Ağbaba nahiyələrinin kəndləri 
Kərbalayi Məhəmməd ağanın 
500 atlıdan ibarət döyüşçülərinin 
nəzarəti altında idi. Çıldır 
nahiyəsində isə Məhəmməd 
Qoca oğlunun silahlı dəstəsi 
erməni silahlılarının nahiyənin 
ərazisinə soxulmasına imkan 
vermirdi. Erməni hərbi hissələri 
bu nahiyələrdəki güclərlə üzbəüz 
döyüşlərdən ehtiyat edirdi. Ona 
görə də bu nahiyələri hər tərəfdən 

mühasirəyə alaraq onların xa-
rici aləmlə əlaqələrini kəsmək 
istəyirdi. Erməni hərbi birlikləri bu 
nahiyələrin üzərinə 4 tərəfdən – 
Qars, Gümrü, Ərdahan və Gölə 
nahiyəsi tərəfdən hücum planı 
hazırlamışdı. 1920-ci il yanvarın 
28-də polkovnik Mazmanovun 
komandanlığı altında erməni hərbi 
hissəsi Çıldır nahiyəsinin Ərdahan 
istiqamətindəki kəndlərini işğal 
etmişdi.

31 yanvar 1920-ci ildə Ağba-
ba Milli Şurasının Azərbaycanın 

Gürcüstandakı Daimi 
Nümayəndəliyinə göndərdiyi 
müraciətində deyilirdi ki, Qars 
vilayətinin Ərdahan qəzasında 
erməni əsgəri qüvvələri islamçılar 
üzərinə hücum edərək şiddətli 
hərb açmış, Ağbaba, Zərşad və 
Şörəyel nahiyələrini mühasirə altı-
na almışlar. Milli Şura "İslamçıların 
əhvalı qayət pərişan və təhlükəli 
olduğundan tez bir zamanda 
müavinətinizi istirham edəriz." – 
yazaraq yardım istəyirdi.

Qars vilayəti müsəlmanlarının 
təmsilçilərinin 1920-ci il fevralın 

8-də Tiflisdə yaydıqları memo-
randumda bildirilirdi ki, 1-6 fevral 
tarixlərində general Osepyanın 
komandanlığında erməni qoşunla-
rı topların və pulemyotların köməyi 
ilə Zərşad rayonundakı 46 kəndin 
üzərinə qəfildən hücuma keçmiş, 
yüzlərlə əliyalın əhalini ən vəhşi 
üsullarla qətlə yetirmişlər.

Fevralın 7-də Ağbaba 
nahiyəsinin kəndləri Qazançı 
kəndi istiqamətindən erməni 
artilleriyasının bombardmanına 
məruz qalmışdır. Qaranamaz 
kəndində 6 qadın, 17 uşaq, 4 kişi 
öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmışdı. 
Balıqlı kəndinə atılan mərmilər 
nəticəsində 4 nəfər öldürülmüş, 2 
nəfər yaralanmışdı.

Azərbaycanın Gürcüstandakı 
Diplomatik Nümayəndəliyinin arxiv 
sənədlərinin içərisində Kərbəlayi 
Məhəmməd ağaya, Məhəmməd 
bəy Qocayevə və Əsəd bəy 
Hacıyevə 13 fevral 1920-ci ildə 
verilən vəsiqənin surəti saxlanı-
lır. Həmin sənəddə qeyd edilir 
ki, adları çəkilən şəxslər təcili 
olaraq Diplomatik Nümayəndəlik 
tərəfindən Bakıya ezam olunurlar 
ki, qaçqınlara yardım edilməsi 
məsələsini Himayəçilik Nazirliyi 
ilə müzakirə etsinlər. Sənəddə, 
həmçinin dövlət orqanlarının 
nümayəndələrindən xahiş edi-
lirdi ki, onların Bakıya çatmaları 
üçün yolda hər hansı maneçilik 
törədilməsin.

26 fevral 1920-ci ildə 
Azərbaycanın xarici işlər naziri 
Fətəli xan Xoyskinin Ermənistanın 
xarici işlər nazirinə göndərdiyi 
məktubunda erməni silahlı 
qüvvələrinin artilleriya tətbiq 

etməklə 27 yanvar - 7 fev-
ral tarixində Qars vilayətində 
törətdikləri kütləvi qırğınları 
faktlarla sadalamış və Ermənistan 
hökumətindən qırğınlara son qo-
yulmasını tələb etmişdi. 

Fevralın 29-da Fətəli xan 
Xoyski eyni məzmunlu məktubla 
Fransanın hərbi missiyasının 
başçısı polkovnik de-Nonankura, 
İtaliyanın hərbi missiyasının baş-
çısı polkovnik Qabbaya, Britani-
yanın Ali komissarı Uordropa da 
müraciət etmiş, təxirə  salınmadan 

Azərbaycan hökumətinin 
nümayəndəsinin iştirakı ilə Qars 
vilayətində baş verən hadisələrin 
təhqiq edilməsi və təqsirkarların 
cəzalandırılması üçün qarışıq 
komissiya göndərilməsini zəruri 
hesab etdiyini bildirmişdi. 

9 mart 1920-ci ildə Azərbaycan 
parlamentinin fövqəladə iclasın-
da Qars vilayətində və İrəvan 
quberniyasında baş verən 
qanlı hadisələr, Ermənistan 
Respublikasının təcavüzkar 
əməlləri müzakirə edilmişdi. 
Müzakirənin sonunda qətnamə 
qəbul edilmişdi. Qətnamədə 
Azərbaycan parlamentinin rəyasət 
heyətinə səlahiyyət verilmişdi ki, 
Ermənistan hökumətinin qanlı 
əməllərinə son qoymasına təsir 
göstərmək üçün mədəni ölkələrin 
parlamentlərinə müraciət etsin. 
Azərbaycan hökumətinə isə tapşı-
rılmışdı ki, erməni təcavüzündən 
zərər çəkənlərin və qaçqınların 
vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi 
üçün lazım olan tədbirləri görsün. 

1920-ci il martın 11-də Qars 
vilayətinin Çıldır, Gölə və Ağ-
baba nahiyələrinin səlahiyyətli 
nümayəndələrinın Axıskadan 
Azərbaycan və Gürcüstan 
hökumətlərinin başçılarına, 
İngiltərə, Amerika, Fransa 
və İtaliyanın missiyalarının 
nümayəndələrinə ünvanladıqları 
teleqramda Ermənistan Res-
publıkasının vəhşiləşmiş qoşun-
larının qışın şaxtalı günlərində 
günahsız insanları qoca, qadın, 
uşaq demədən, ucdantutma qətlə 
yetirdiyini bildirir, həmin ərazilərdə 
bir nəfər də olsun erməninin heç 
vaxt yaşamadığı halda, qırğınlar 
törətmək yolu ilə Ermənistana 
birləşdirilməsinə mane olunmasını 
xahiş edirdilər. 

1920-ci il aprelin 9-da Tiflisdə 
Cənubi Qafqaz respublikalarının 
nümayəndələrin iştirakı ilə növbəti 
konfrans öz işinə başlamışdı. 
Qars Müsəlman Milli Şurasının 
Tiflisdəki nümayəndəsi konf-
ransın sədrinə Qars vilayətində 
ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə 
qarşı törətdikləri soyqırımı barədə 
9 sənəd təqdim etmişdi. Həmin 
sənədlər Ermənistan hökumətinin 
insanlığa qarşı, sözün həqiqi 
mənasında, cinayət işlədiyini 
sübuta yetirirdi. Bu sənədlər 
təsdiqləyir ki, ermənilər 1918-
1920-ci illərdə Qars vilayətində 
200-dən artıq türk-müsəlman 
kəndini tamamilə viran qoymuşlar. 

Arxiv sənədləri göstərir ki, 
Azərbaycan hökuməti diploma-
tik və yaxud gizli yollarla (hərbçi 
zabitlər və silah-sursat almaq 
üçün qızıl pul göndərməklə) 
Qars vilayətinə və o cümlədən 
ermənilərin işğal etdikləri və etmək 
istədikləri bölgələrin əhalisinə öz 
mümkün yardımını göstərmişdir.

Ermənistan dövlətinin Qars 
vilayətində həyata keçirdiyi soyqı-
rımı və etnik təmizləmə siyasətinə 
yalnız 1920-ci ilin oktyabrında türk 
qoşunlarının Qarsı yenidən azad 
etməsi nəticəsində son qoyulmuş-
dur. 

Nazim MUSTAFA, 
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 
Prezident Kitabxanasının 

şöbə müdiri

Ermənilərin 1918-1920-ci 
illərdə Qars vilayətində 
törətdikləri soyqırımı

Arxiv sənədləri çoxsaylı 

faktlardan “SÖZ AÇIR”

1918-1920-ci illərdə ermənilərin Qars vilayətinin 
ərazisində türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri 
soyqırımlarına və rəsmi dövlət orqanları tərəfindən 
həyata keçirilən etnik təmizləmə aksiyasına dair 
sənədlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi-
nin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 
İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin fondlarında 
cəmləşmişdir. Oxuculara təqdim edilən bu məqalə 
məhz Azərbaycan arxivlərində olan sənədləri 
də elmi-tədqiqat dövriyyəsinə cəlb etməklə, 
ermənilərin 1918-1920-ci illərdə Qars vilayətində 
həyata keçirdikləri soyqırımının əsl miqyasını 
göstərmək məqsədilə qələmə alınmışdır. 

31 mart 2019-cu il, bazar8



Bunu Fransa Senatının 
Xarici işlər komitəsinin sədr 
müavini, senator Natali 
Qule deyib. Onun fikrincə, 
ATƏT-in Minsk qrupunun 
öz rolunu oynaması və 
münaqişənin ədalətli həlli 
yolunun tapılmasına kömək 
etməsi də çox mühümdür: 
“Bu görüş münaqişənin həlli 
üçün siyasi iradəni nüma-
yiş etdirdi. Lakin işğalın 
onilliklər boyunca davam 
etdiyini nəzərə alsaq, bizə 
təkcə danışıqlar deyil, 
konkret fəaliyyət lazımdır. 
İlkin olaraq Dağlıq Qara-
bağ ətrafındakı rayonların 

azad edilməsinə nail olmaq 
vacibdir”.

N.Qule ümid etdiyini 
bildirib ki, liderlər ara-
sında birbaşa danışıqlar 
müəyyən nəticə verəcək: 

“Lakin iki ölkənin vətəndaş 
cəmiyyətləri arasında 
dialoqun qurulması da 
vacibdir. Parlament diplo-

matiyası üçün də potensial 
var. Şübhəsiz ki, tərəflər 
daha çox sülh bağlama-
ğa səy göstərirlər, nəinki 
müharibəyə başlamağa”.

Məsələ bundadır ki, işğalçı ölkədə 
hakimiyyət dəyişsə də, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyətə 
yanaşma dəyişmədi. Keçən ilin 
aprelində küçə hərəkatı nəticəsində 
baş nazir postuna gəlib çıxmış Nikol 
Paşinyan da sələfləri Robert Koçaryan 
və Serj Sarkisyan kimi problemin aya-
ğından geri çəkməyə başladı. Əsas 
arqumenti isə guya Ermənistanın 
Dağlıq Qarabağın erməniləri adından 
danışmaq səlahiyyətinin olmama-
sı idi. Amma uzun çək-çevirlərdən 
sonra məlum oldu ki, Paşinyan cidanı 
çuvalda gizlədə bilməyib. Torba-
dakı xoruzun quyruğunu gördükcə 
beynəlxalq ictimaiyyət bu arqumentin 
danışıqlar prosesini pozmaq cəhdi ol-

duğunu anladı. Təbii ki, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev də istər 
beynəlxalq vasitəçilərlə, istərsə də 

ayrı-ayrı dövlət başçıları ilə görüşündə 
bu cəfəng ideyanın qəbuledilməz 
olduğunu bəyan etdi. Beləliklə, hər 
tərəfdən, o cümlədən, ATƏT-in Minsk 
qrupunun həmsədr ölkələri, xüsusən 
Rusiya XİN tərəfindən bəyan edildi 
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
tərəfləri Ermənistan və Azərbaycandır 
və bu format dəyişə bilməz.  

Nəhayət, martın 29-da İlham 
Əliyev Vyanada Nikol Paşin-
yanla görüşdən sonra TASS-a 
müsahibəsində bildirdi ki, bu məsələ 
həll olundu, “danışıqlar uzun illər ol-
duğu kimi, Ermənistan və Azərbaycan 
arasında aparılır”. Bundan əlavə 
Azərbaycan Prezidenti bir daha 
elan etdi: “Bizim üçün birinci yerdə 

beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
Azərbaycan ərazilərinin beynəlxalq 
hüquq, Helsinki Yekun Aktı və BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş 
ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çı-
xarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi 
çərçivəsində işğaldan azad edilməsi 
məsələsi durur”. 

Əslində, Azərbaycan Prezidentinin 
danışıqlarda sərgilədiyi qəti mövqe 
– Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpası məsələsi Ermənistana başqa 
seçim qoymur. Ərazilər işğaldan azad 
edilməlidir, vəssalam. Ermənistan 
bunu nə qədər tez anlasa, o qədər 
yaxşıdır. Əks təqdirdə 2019-cu ilin 
apreli 2016-cı ilin aprelindən sərt ola 
bilər...

Nizami SÜLEYMANOV,  
tarix elmləri doktoru

– Erməni qəzeti “Bizim 
Ermənistan”ın bir qrup 
türkdilli, bəlkə də, türk 
dilində danışan erməni şəxsin 
Xankəndinə təxribatçı səfəri 
ilə bağlı yaydığı videomateri-
alda həmin naməlum adamla-
rın Azərbaycanla müharibədə 
həlak olmuş Qarabağ 
ermənilərinin abidəsi önünə 
çələng qoyması və çıxışları 
göstərilir.  Görüntülərdən belə 
anlaşılır ki, qrup, təxminən, 
on nəfərdən ibarət olub. Qrup 
üzvlərindən birinin danışığı 
erməni dilinə sinxron tərcümə 
edilərkən, türk dilində çıxış 
qismən eşidilir və diqqətlə 
dinlədikdə türkcə danışan ki-
şinin çıxışında “Arsax” sözünü 
eşitmək olur.

İştirakçılar uydurma 
“erməni soyqırımı” qur-
banlarının və Qarabağ 
müharibəsində həlak olmuş 
erməni əsgərlərin xatirəsini 
yad ediblər. Bundan əlavə, 
onlar Türkiyəni 1915-ci ildə 
erməni xalqına qarşı törədilən 
sözdə “soyqırımı”nı tanımağa 
çağırıblar.

Dərc olunan materialda 
qeyd olunduğu kimi, qrup 
guya “Soyqırımı əleyhdarları” 
və “Soyqırımı qurbanları ilə 

həmrəylik” təşkilatlarının 
rəhbərləri və üzvlərindən 
ibarətdir.

Bizə məlumdur ki, “Soy-
qırımına qarşı hərəkatın 
beynəlxalq səviyyədə tanın-
ması üçün işçi qrupu assosi-
asiyası” 1999-cu ildə Almani-
yada fəaliyyətə başlayıb və 13 
aprel 2000-ci ildə “Soyqırımı 
əleyhdarları” təşkilatı ilə 
birlikdə “erməni soyqırımı”nın 
tanınması ilə bağlı Alma-
niya parlamentinə bəyanat 
göndərib. Təəssüf ki, biz 20 
martda keçirilən təxribat xa-
rakterli tədbirdə iştirak edən 
təşkilatın rəhbərinin adını 
tapa bilmədik. İkinci təşkilat 
haqqında da məlumat yoxdur, 
lakin onun fəaliyyəti də çirkin 

məqsədlərə xidmət edir.
Biz bunun bir növ təbliğat 

olduğunu yaxşı başa düşü-
rük. Bu təşkilatın və bu qru-
pun fəaliyyəti sülhməramlı 
məqsədlər və vətəndaş 
cəmiyyətinə kömək etmək 
istəyi arxasında gizlənərək 
münaqişənin qızışdırılmasına 
istiqamətlənib və beynəlxalq 
hüququn bütün prinsiplərinə 
ziddir. Bu insanlar Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən 

Azərbaycan torpaqlarının 
işğalı, günahsız insanların 
qəddarcasına öldürülməsi və 
milyonlarla azərbaycanlının 
öz evlərindən zorla çıxarılma-
sını əsaslandırmağa çalışırlar.

Umud Mirzəyev daha son-
ra bildirdi:

– Beynəlxalq Avrasiya 
Mətbuat Fondunun (BAMF) 
adından bəyanat verərək 
biz beynəlxalq strukturla-
rı, ATƏT-in Minsk qrupu 

həmsədrlərini, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatını, Avropa 
İttifaqını, həmçinin Türkiyə 
hökumətini və Almaniya 
hökumətini bu işi araşdırmaq 
üçün səy göstərməyə və bu cür 
halların təkrarlanmasına im-
kan verməməyə çağırırıq. Bu 
insanlar və erməni hökuməti 
öz hərəkətlərinə görə tam 
məsuliyyət hiss etməlidirlər.

Keçmiş SSRİ-nin Xankəndi 
(Stepanakert) şəhərində 

yerləşən 366-cı motoatıcı 
alayının zirehli maşınları 
və şəxsi heyətinin səyləri 
ilə erməni silahlı qüvvələri 
tərəfindən ələ keçirilən Xo-
calı şəhərinin və 613 dinc 

sakinin vəhşicəsinə qətlə 
yetirildiyi Xocalı soyqırımı-
nın törədildiyi məkandan 
bir neçə kilometr məsafədə 
oturan bu insanlar sözdə 
“erməni soyqırımı”ndan 
danışır. Dinc əhaliyə qarşı bu 
cür soyqırımları demək olar 
ki, Azərbaycanın işğal olun-
muş hər kəndində törədilib.

Ermənistanın 
Azərbaycana məxsus Dağlıq 
Qarabağ və onun ətrafındakı 
7 rayonun işğalı faktı var. 
Demək olar ki, otuz ildir 
ki, erməni silahlı qüvvələri 
vandallıq törədərək işğal 

olunmuş ərazilərdə qədim 
mədəniyyət abidələri, bi-
nalar və bütün infrastruk-
turu dağıtmaqda davam 
edir. Bundan əlavə, onlar öz 
fəaliyyətləri ilə Azərbaycanın 
cəbhə bölgələrində ekolo-
ji fəlakətin yaranmasına 
səbəb olub. Cəbhə xəttinin 
yaxınlığında eləcə də işğal 
altındakı ərazilərdə yerləşən 
qəbiristanlıqlar  qəsdən və 
xüsusi qəddarlıqla gülləbaran 

edilib. Ermənistanın işğalı 
nəticəsində bir milyondan 
artıq qaçqın və məcburi 
köçkün öz doğma yurd-
yuvalarından didərgin düşüb.  
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
Ermənistanın işğal olunmuş 
ərazilərdən öz qoşunlarını 
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxa-
rılmasına çağırış edən dörd 
qətnaməsinə baxmayaraq, 
Ermənistan ərazi bütövlüyü 
haqqında beynəlxalq hüququn 
bütün prinsiplərinə əsassız 
olaraq məhəl qoymamaqda 
davam edir.

Müsahibimiz sonda dedi:
– Hesab edirik ki, bu 

məsələdə də beynəlxalq 
hüququn prinsipləri əsas 
götürülməli, işğalçı öz adıy-
la çağırılmalı, vətəndaş 
cəmiyyəti qurumlarından 
münaqişənin qızışdırılma-
sı üçün silah kimi istifadə 
edilməməlidir. Ancaq “Soyqı-
rımı əleyhdarları” və “Soyqırı-
mı qurbanları ilə həmrəylik” 
təşkilatlarının fəaliyyətləri 
məhz buna yönəldilib və 
beynəlxalq ictimaiyyət bu 
məsələyə xüsusi diqqət 
yetirməlidir.

Hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Ulu öndərin siyasi kursunu layiqincə 
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi siyasi strategiyanın priori-
tetini ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi, 
işğal altında olan torpaqlarımızın düşmən 
tapdağından təmizlənməsi, doğma ocaqla-
rından didərgin salınmış soydaşlarımızın 
ata-baba yurdlarına qayıtması təşkil etmişdir.  
Dövlətimizin başçısı bu gün də Ermənistan 
–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində 
həlli istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir, 
problemin danışıqlar vasitəsilə həllinə nail 
olmaq üçün bütün imkanlardan istifadə 
edir. Ermənistan isə işğalçılıq siyasətindən 
əl çəkmir, mötəbər beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdiyi qətnamələrə hörmətsizlik edir, 
cəbhəboyu ərazilərdə təxribatlar törətməkdən, 
atəşkəs rejimini pozmaqdan əl çəkmir. Bütün 

bunlar işğalçı ölkəni tədricən beynəlxalq 
aləmdən təcrid vəziyyətinə salır. 

Münaqişənin bu vaxta qədər həllini 
tapa bilməməsi reallığına baxmayaraq, 
Azərbaycanın son 16 il ərzində konfliktin 
həlli prosesində siyasi, diplomatik və hərbi 
üstünlüyü təmin edilmişdir.  Ermənistanın 
bütün çoxsaylı cəhdlərinə baxmayaraq, heç 
bir beynəlxlaq təşkilat,  dünya dövlətləri, 
o cümlədən rəsmi İrəvanın özü də se-
paratçı rejimin müstəqilliyini  bu vaxta 
qədər tanımamışdır. Bu, Azərbaycanın 
siyasi üstünlüyünün göstəricisidir.  Digər 
tərəfdən, Ermənistanın bu vaxta qədər  
separtçı rejimdə keçirdiyi bütün  qondarma  
seçkilərin, referendumun nəticələrini heç 
bir dünya dövləti və ya beynəlxalq təşkilat 
qəbul etməmişdir. Bu, əslində, beynəlxalq 
birliyin Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın 

tərkib hissəsi kimi qəbul etməsinin 
nəticəsidir. Eyni zamanda, Azərbaycanın 
diplomatik üstünlüyü deməkdir.

Ermənistan tərəfi çox yaxşı  dərk edir 
ki, Azərbaycan  münaqişənin tənzimlənməsi 

prosesində  hərbi üstünlüyü də təmin 
edib. İşğalçı ölkə  2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində  bu gücü çox aydın hiss 
etdi.  Ermənistan silahlı qüvvələrinin aprel 
avantürası onların məğlubedilməzliyi 
haqqında mifin  dörd gün  ərzində 
Azərbaycanın  qüdrətli ordusunun əks 
həmləsi ilə darmadağın edilməsinə gətirib 
çıxartdı. Bu qələbə Azərbaycan Ordusunun 
hərbi texniki təchizatı və döyüş ruhunun ən 
yüksək səviyyədə olduğunu bütün dünyaya 
nümayiş etdirdi. Bu, bir həqiqətdir ki, 
Azərbaycan Ordusu dünyada ən güclü 50 

ordu sırasındadır.
 Prezident İlham Əliyev münaqişənin 

qan tökülmədən, sülh yolu ilə həlli üçün bü-
tün imkanlardan istifadə edir. Dövlətimizin 
başçısı  martın 29-da Vyanada Ermənistanın 
baş naziri Nikol Paşinyan, Avstriya Res-
publikasının Federal Kansleri Sebastian 
Kurts  və  bu ölkənin Federal Prezidenti 
Aleksander Van der Bellen ilə görüşləri 
zamanı da öz mövqeyini bildirmişdir. 
Möhtərəm Prezidentimizin  münaqişənin 
danışıqlar vasitəsilə aradan qaldırılması  
barədə mövqeyi dünya dövlətləri tərəfindən 
də dəstəklənir.

Məlahət İBRAHİMQIZI, 
Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsi sədrinin müavini, 
YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri

Bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin siyasi və sosial məsələlər və 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Denis Daniilidis 
açıqlama verib.

Daniillidis həmin sazişlər barədə danışıqların davam 
etdirildiyini bildirib: “Biz əvvəllər olduğu kimi, tez bir za-
manda hərtərəfli sazişin əldə olunması üçün çalışırıq. Bu 
səylər həm tərəfdaşlıq, həm də aviasiya sazişinə aiddir. 
Aprelin 4-də Brüsseldə Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şura-
sının görüşündə hər iki saziş yüksək səviyyədə müzakirə 
olunacaq”.

Azərbaycan və Avropa İttifaqı (Aİ) gələn həftə 
Brüsseldə tərəfdaşlıq haqqında yeni sazişi, həmçinin 
ümumi aviasiya məkanının yaradılması barədə sazişi 
müzakirə edəcək.

Brüsseldə tərəfdaşlıq 
haqqında yeni saziş  
müzakirə ediləcək

Birbaşa dialoqa 
qayıtmaq üçün 
ƏLA  ADDIM

Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ulu öndər 
Heydər Əliyevin memarı olduğu xarici siyasət kursunda başlıca yer tutur-
du. Müdrik şəxsiyyət 1993-cü ildə hakimiyyətə tarixi qayıdışından sonra 
münaqişənin həllinə nail olmaq üçün ikitərəfli formatda keçirdiyi çoxsaylı 
görüşlərdə, beynəlxalq forumlarda, ATƏT-in zirvə tədbirlərində, Minsk 
qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, həmçinin Ermənistan pre-
zidenti ilə təkbətək danışıqlarda Ermənistan -- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tarixi və mahiyyəti, fəsadları haqqında təkzibedilməz faktlar 
ortaya qoymuşdu. O vaxtdan bəri həyata keçirilən uğurlu xarici siyasət 
nəticəsində Ermənistan beynəlxalq aləmdə işğalçı dövlət kimi tanınmışdır.

Martın 29-da Avstriyanın paytaxtı  Vyanada 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan 

arasında görüşün keçirilməsi Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması üzrə birbaşa dialoqa 
qayıtmaq baxımından əla addımdır.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
BƏRPA  OLUNMALIDIR 

Ermənistanın torpaqlarımızı 
işğaldan azad etməkdən 

başqa yolu yoxdur

Azərbaycan işğal olunmuş 
ərazilərimizin azad olunması 
uğrunda mübarizəni inadla 
davam etdirir. Ermənistan isə 
indiyədək münaqişənin nizam-
lanması ilə bağlı bütün cəhdləri 
pozmağa çalışıb. Bunu gec də 
olsa beynəlxalq ictimaiyyət 
başa düşdü və Ermənistanın 
yeni hakimiyyətinin danışıqlar 
prosesini məcrasından çıxar-
masına yol vermədilər. 

İşğalçılıq siyasəti Ermənistanı  
beynəlxalq aləmdən təcrid edir

Erməni təbliğatının 
növbəti soyqırımı şousu

İşğalçı Ermənistanın yalan, fitnəkarlıq üzərində qurulmuş, təxribat xarakteri 
daşıyan təbliğat maşını 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ərəfəsində bir 
az da fəallaşaraq erməni millətçilərinin və separatçılarının xalqımıza qarşı zaman-

zaman törətdikləri kütləvi qırğınların, irimiqyaslı vəhşiliklərin, eləcə də Qarabağ 
müharibəsinin işğalçılıq mahiyyətini pərdələmək üçün təxribat və böhtan dolu 
materiallar yayır. “Bizim Ermənistan” qəzetinin bugünlərdə sosial şəbəkədə yaydığı 
videomaterialda bildirilir ki, bu il martın 20-də “bir qrup türkdilli şəxs” işğal altında olan 
Xankəndi şəhərində səfərdə olub, Azərbaycanın və Türkiyənin əleyhinə çıxışlar edib. Bu 
qurama və fitnəkar tədbirin mahiyyətini xüsusi bəyanatla açıqlayan və ciddi narazılığını 
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıran Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti 
Umud Mirzəyev bildirdi:

 � Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı 
“Azərbaycan Hava Yolları”nın (AZAL) www.azal.
az saytında Bakı-Ciddə-Bakı (Kral Əbdüləziz 
Beynəlxalq Aeroportu - JED) istiqamətində 
reyslərə aviabiletlər satışa buraxılmışdır.  

Birbaşa uçuşlar 
aviaşirkətinin yay uçuş 
cədvəli çərçivəsində iyunun 
10-dan etibarən həftədə 1 
dəfə - bazar ertəsi günləri 
“Airbus A320” təyyarələri 
ilə həyata keçiriləcək. 
Reysin qış uçuş cədvəli 
çərçivəsində də davam 
etdirilməsi planlaşdı-
rılır. Qış uçuş cədvəli 
aviaşirkətin saytında dərc 
 olunacaqdır. 

"Azərbaycan Hava 
Yolları" QSC-nin mətbuat 

xidməti bildirir ki, Bakı 
və Ciddə arasındakı 
müntəzəm reyslər Yaxın 
Şərqdən əlavə turist axınını 
cəlb etməyə imkan verəcək, 
müqəddəs ziyarətgahları 
daha əlçatan edəcək, 
həmçinin iki ölkə arasın-
da işgüzar münasibətləri 
dərinləşdirəcəkdir.

Bu istiqamət üzrə 
aviabiletləri həmçinin 
AZAL-ın kassalarında 
və aviaşirkətin rəsmi 

agentliklərində əldə etmək 
mümkündür. Sözügedən 
reyslərdə sərnişinlər AZAL 
Miles bonus proqramından 
istifadə edə bilərlər. AZAL 
Miles bonus proqramı 
haqqında ətraflı məlumat 
www.miles.azal.az internet 
saytında verilmişdir.  

Aviabiletlərin alınması ilə 
əlaqədar və ətraflı məlumat 
üçün AZAL aviaşirkətinin 
Çağrı Mərkəzinə callcen-
ter@azal.az email ünva-
nı və ya saytdakı əlaqə 
forması https://www.azal.
az/az/webform/contact-us 
vasitəsilə müraciət etmək 
mümkündür. 

“Xalq qəzeti”

Bakıdan  
Ciddəyə  
müntəzəm  
reyslərə  
aviabiletlərin  
satışı başlanıb
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SOYQIRIMI QURBANLARININ XATİRƏSİ EHTİRAMLA YAD EDİLDİ

SUMQAYIT
31 Mart – Azərbaycanlıların 

Soyqırımı Günü ilə əlaqədar 
Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
tədbir keçirilib.

Soyqırımı qurbanlarının və 
torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda 
şəhid olanların əziz xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edildikdən 
sonra 31 Mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı ilə bağlı sənədli videox-
ronika göstərilib.   

İcra hakimiyyəti başçısı-
nın birinci müavini Teymur 
Səmədov çıxışında bildirib ki, 
azərbaycanlıların kütləvi qırğını, 
repressiyalara məruz qalma-
sı, doğma yurdlarından sürgün 
edilərək didərgin salınması XX 
əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli 
ağrılarındandır. 1918-ci ilin mart-
aprel aylarında daşnak-bolşevik 
birləşmələrinin Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrində törətdikləri 
amansız qətliamların əsas 
məqsədi azərbaycanlıları milli 
etnos kimi yer üzündən silmək, 
onların tarixi torpaqlarına 
yiyələnmək olub. Qeyd edilib ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
“Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli 
fərmanında bu hadisələrə siyasi 
qiymət verilib və azərbaycanlıların 
ermənilər tərəfindən soyqırımına 
məruz qaldıqları rəsmi surətdə 
bəyan olunub.

Daha sonra Sumqayıt Dövlət 
Universitetinin müəllimi Pərviz 
Cəfərov, şair-publisist Əvəz Mah-
mudov, Sumqayıt Bələdiyyəsinin 
sədri Sultan Əsədov, 25 nömrəli 
tam orta məktəbin tarix müəllimi 
Nuridə Əhmədova 1918-ci ilin 
mart soyqırımı ilə bağlı çı-
xış ediblər. Konkret faktlar və 
rəqəmlər əsasında göstərilib 
ki, erməni şovinistlərinin tarix 
boyu Azərbaycan xalqına qarşı 
törətdiyi qanlı cinayətlər içərisində 
mart soyqırımı amansızlığına və 
miqyasına görə xüsusilə seçilir. 
1918-ci ilin martında Bakı quber-
niyasında və digər bölgələrdə 

azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
soyqırımı nəticəsində minlərlə 
günahsız insan öldürülüb, minlərlə 
insan elindən-obasından didərgin 
düşüb. Məruzələrdə bildirilib ki, 
erməni quldur dəstələri insanla-
ra qarşı total cinayətlər etməklə 
kifayətlənməyərək, bu torpaqlarda 
tarix və mədəniyyət abidələrini də 
vəhşicəsinə dağıdıb, məscidləri 
yandırıb, memarlıq incilərini 
yerlə-yeksan edib. Gənclərin 
tarixi keçmişimizi, xüsusilə də 
onun qanlı səhifələrini dərindən 
öyrənmələrinin zəruriliyi vurğula-
nıb.

MİNGƏÇEVİR

31 Mart – Azərbaycanlıların 
Soyqırımı Günü münasibətilə 
Mingəçevir Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin və YAP şəhər 
təşkilatı birgə tədbir keçirdi. 
Tədbirdən əvvəl şəhər icra 
hakimiyyəti başçısı İlham İsma-
yılov, aparatın məsul şəxsləri, 
hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri Şəhidlər xiyaba-
nındakı soyqırımı abidəsi önünə 
gül dəstələri qoydular. 

YAP şəhər təşkilatının akt 
zalında davam edən tədbiri şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı İlham 
İsmayılov açaraq 31 Mart  –
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü 
ilə əlaqədar geniş məruzə ilə 
çıxış etdi. Bildirdi ki, son iki əsrdə 

Qafqazda azərbaycanlılara qarşı 
məqsədyönlü şəkildə həyata keçi-
rilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı 
siyasəti nəticəsində xalqımız ağır 
məhrumiyyətlərə və məşəqqətlərə 
məruz qalmışdır. Mərhələ-
mərhələ gücləndirilən belə 
qeyri-insani siyasət nəticəsində 
azərbaycanlılar indi Ermənistan 
adlandırılan ərazilərindən, min 
illər boyu yaşadıqları yurd-
yuvalarından didərgin salınaraq 
kütləvi qətl və qırğınlara məruz 
qalmış, xalqımıza qarşı minlərlə 
tarixi, mədəni abidə və yaşayış 
məskəni dağıdılıb viran edilmişdir.

XX əsrin əvvəllərində ermənilər 
təkcə bu gün Ermənistan ad-
lanan ərazi deyil, Bakı qu-
berniyasının Bakı, Şamaxı, 
Quba, Göyçay  qəzalarında, 
Qarabağda, Zəngəzurda, Nax-
çıvanda da vaxtaşırı xalqımıza 
qarşı qırğınlar, talanlar, yan-
ğınlar, terror və digər zorakı-
lıq aktları  həyata keçirmişlər. 
Erməni faşistləri bu ərazilərdə 
on minlərlə dinc azərbaycanlı 
əhalini-qadını, uşağı, qocanı 
yalnız milli mənsubiyyətlərinə 
görə vəhşicəsinə qətlə  yetirmiş, 
yaşayış yerlərini talan edərək 
viran qoymuş, xalqımızın milli 
mədəniyyət abidələrini, məscidləri 
dağıtmış və yandırmışlar.

1918-ci ildə Bakıda və 

Azərbaycanın digər bölgələrində 
ermənilərin törətdikləri qırğınlar-
dan 101 il ötməsinə baxmayaraq, 
bu vəhşiliklərin xalqın qan yadda-
şında əbədi iz buraxdığını bildirən 
natiq bildirmişdir ki,  Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilmiş bü-
tün soyqırımı faciələrini aşkar 
bəyan etmək məqsədilə ulu 
öndər Heydər Əliyevin 26 mart 
1998-ci il tarixli fərmanı ilə 31 
Mart – Azərbaycanlıların Soy-
qırımı Günü elan edilmişdir. 
Yalnız bu tarixi fərmandan sonra 
əsrlər boyu başımıza açılmış, 
lakin məqsədli şəkildə ört-basdır 
edilmiş qanlı soyqırımı və depor-
tasiya hadisələrinin əsil mahiyyəti 
tarixçilər, arxivşünaslar tərəfindən 

tədqiq edilməyə başlanmışdır.
Daha sonra İlham İsmayı-

lov əlavə etdi ki, tarixi yadda-
şımızın qorunması, başımıza 
açılanlardan ibrət götürülməsi 
və gələcək nəsillərin əsil 
həqiqətlərlə məlumatlandırılması  
hesab edirəm ki, hər birimizin  
vətəndaşlıq   borcudur. Biz yaxşı 
bilirik ki, Prezident İlham Əliyev bu 
istiqamətdə məqsədyönlü  siyasət 
həyata keçirir və artıq bunun əyani 
nəticələrini görürük.

Bu gün cənab Prezidenti-
miz çalışır ki,  Dağlıq Qarabağ 
problemi  sülh yolu ilə həll edilsin. 
Ölkəmizdə aparılan islahatlar, 
ordu quruculuğu sahəsində 
görülən işlər bir daha bizi əmin 
edir ki, tarixi torpaqlarımızın geri 
qaytarılması baş tutacaqdır. Bu 
iş cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında həyata keçiriləcəkdir. 
Tam əminəm ki, xalqımızın 
vətənpərvərliyi, birliyi, həmrəyliyi 
və Azərbaycan rəhbərliyinin 
siyasi iradəsi sayəsində qarşımıza 
qoyduğumuz bütün məqsədlərə, o 
cümlədən ərazi bütövlüyümüzün 
və suverenliyimizin bərpasına nail 
olacağıq.

Bir daha soyqırımı qurban-
larının əziz xatirəsini dərin hüzn 
və ehtiramla yad edir, Allahdan 
onlara rəhmət, yaxınlarına səbir 
diləyir, xalqımıza səadət və tərəqqi 
arzulayıram.

Mərasimdə “1918-ci ilin 
mart hadisələri  ermənilərin 
xalqımıza qarşı törətdiyi  soy-
qırımdır”, “ 1948-1953-cü 
illərdə azərbaycanlıların  Qərbi 
Azərbaycandan deportasiyası 
ermənilərin xalqımıza qarşı apar-
dığı soyqırımı siyasətinin tərkib 
hissəsidir”, “Dağlıq Qarabağ və 
ona bitişik ətraf rayonların işğalı 
mənfur erməni siyasətinin növbəti 
mərhələsi kimi”, respublika Pre-
zidentinin 26.03.1998-ci il tarixli 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” fərmanı tarixən xalqımıza 
qarşı aparılan soyqırımı siyasətinə 
verilən siyasi qiymətdir” mövzula-
rında məruzələr dinlənildi. 

LƏNKƏRAN
Qanlı mart hadisələri zama-

nı  beş gün ərzində Lənkəran 
quberniyasında 2 mindən çox 
günahsız insan vəhşicəsinə 
qətlə yetirilib, 40 kənd yandırı-
lıb, yurdu viran qoyulan əhalinin 
varidatı talan edilib.  

Həmin vaxtdan 101 il keçsə 
də, soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsi əziz tutulur. Lənkəran 
şəhərinin mərkəzində onların 
xatirəsinə park salınıb, abidə-
kompleksi yaradılıb. Hər il mart 
soyqırımının ildönümü ərəfəsində 
rayon sakinləri abidənin qarşısına 
toplaşır, qanlı faciə qurbanlarının 
xatirəsini elliklə yad edirlər. Bu 

günlərdə idarə və müəssisələrdə, 
təhsil və mədəniyyət ocaqlarında 
silsilə xatirə tədbirləri keçirilir.    

Lənkəran Şəhər Heydər Əliyev 
Mərkəzində “Soyqırımı uşaqların 
gözü ilə” adlı rəsm əsərlərindən 
ibarət anım sərgisi təşkil olunub. 
Məktəbli və gənclərin iştirak etdiyi 
mərasimdə Mərkəzin fond müdiri 
Aygün İbrahimova ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
vəhşiliklərdən, xalqımızın kütləvi 
surətdə represiyalara məruz 
qalmasından, doğma yurdlarından 
sürgün edilməsindən ətraflı söz 
açıb. Bildirilib ki,   məhz ümummilli 
lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
və ciddi səyləri ilə erməni 
vəhşiliklərinə hüquqi və siyasi 
qiymət verilmişdir. Sonra iştirak-
çılar Mərkəzdə fəaliyyət göstərən 
rəsm studiyası üzvlərinin   soyqı-
rımı qurbanlarının xatirəsinə həsr 
etdikləri rəsm əsərlərinə baxıblar.

Lənkəran Dövlət 
Universitetində və Lənkəran 
Dövlət Humanitar Kollecində də 
tariximizn qan sızan yarası – mart 
soyqırımının ildönümünə həsr 
olunmuş tədbirlər yaddaqalan 
olub. Universitetdə keçirilən 
konfransda rektor vəzifəsini icra 
edən professor Natiq İbrahimov 
misli görünməmiş qanlı faciədən 
və onun sonrakı davamından 
tarixi ardıcıllıqla, faktlara istinadən 
söz açıb. Bildirilib ki, soyqırım 
günündən bizi bir əsrlik zaman 
məsafəsi ayırsa da, tarixdə heç 
nə unudulmur, heç kim yaddan 
çıxmır. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
1998-ci il 26 mart tarixli fərmanı ilə 
azərbaycanlıların soyqırımına əsl 
hüquqi və siyasi qiymətin verildiyi-
ni bildirib, bu siyasətin  Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirildiyini diqqətə çatdı-
rıb. Konfrans erməni vəhşiliklərini 
əks etdirən video-filmin nümayişi 
ilə başa çatıb.

Dövlət Humanitar Kollecində 
31 mart soyqırımı və tarixi Aprel 
döyüşlərinin ildönümü ilə bağlı 
Qarabağ müharibəsi veteranları 
ilə görüş keçirilib. Tədbiri kollecin 
direktoru, dosent Ruslan Həmidov 
açıb. Şəhid Milli Qəhrəman Əsgər 

Əliyevin atası Hacı Ələkbər Əliyev, 
Əfqanıstan Veteranları İctimai Bir-
liyinin Lənkəran rayon şöbəsinin 
sədri dosent Fəxrəddin Hüseyn, 
Azərbaycan Vətən Müharibəsi 
Veteranları İctimai Birliyi Lənkəran 
rayon şöbəsinin sədr müavini 
Saleh Dostiyev, döyüş veteran-
ları Arif Quliyev, Xanlar Hacıyev 
və  Mirhafiz Kazımov tələbələr 
 qarşısında çıxış ediblər.  

ZAQATALA

Zaqatala rayonunda 31 Mart 
– Azərbaycanlıların Soyqırımı 
Gününə həsr olunmuş tədbir 
keçirilmişdir.

Tədbirdə rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı Mübariz 
Əhmədzadə, hüquq-mühafizə 
orqanlarının rəhbərləri və rayon 
ictimaiyyətinin nümayəndələri 
iştirak etmişlər.  

Əvvəlcə tədbir iştirakçıları 
“Azərbaycanlıların soyqırımı” 
xatirə kompleksini ziyarət etmiş, 
önünə tər çiçəklər düzmüş, soy-
qırımı qurbanlarının xatirəsini bir 
dəqiqəlik sükutla yad etmişlər. 

Xatirə kompleksinin önündə 
keçirilən tədbirdə Zaqatala Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Mübariz Əhmədzadə “31 mart-
Tarixin qanlı salnaməsi” adlı 
geniş məruzə ilə çıxış etmişdir. 
Məruzədə azərbaycanlılara qarşı 
aparılan soyqırımı siyasətinin 
xronologiyasını ətraflı təhlil etmiş, 
etnogenezi və ilkin məskunlaşma 

arealı dəqiq bilinməyən, hər yerə 
səpələnən, yalnız bəd əməllər 
hesabına bir yerə cəmləşən 
ermənilərin “Böyük Ermənistan” 
yaratmaq iddiasını xüsusi qeyd 
etmişdir. Natiq ulu öndər Heydər 
Əliyevin Azərbaycan tarixində 
ilk dəfə olaraq 26 mart 1998-ci 
ildə “Azərbaycanlıların soyqırımı 
haqqında” fərman imzalamaq-
la xalqımıza qarşı törədilən bu 
cinayətə siyasi və hüquqi qiymət 
vermək imkanı yaratdığını bildir-
miş, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin qətiyyətli və məqsədyönlü 
siyasətinin Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev tərəfindən prinsipiallıqla 
davam etdirildiyini vurğulamışdır.

Daha sonra tədbirdə çıxış 
edən rayon təhsil şöbəsinin 
müdiri Habil Qurbanov, rayon 
icra hakimiyyəti  başçısının 
Aşağı Tala kənd ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəsi Abduləziz 
Əliyev erməni millətçilərinin 
xalqımıza qarşı apardıqları 
soyqırımı siyasətinin iki yüz ildən 
artıq tarixi olduğunu qeyd etmiş, 

ötən əsrin əvvəllərindən davam 
etdirilən bu siyasət nəticəsində 
azərbaycanlıların öz əzəli tor-
paqları olan İrəvan, Göyçə və 
Zəngəzuru itirdiklərini xüsusi 
vurğulamışlar. 

Çıxış edən natiqlər insan-
larımızda vətənpərvərliyi və 
mütəşəkkilliyi, Azərbaycan 
dövlətinin məqsədyönlü fəaliyyəti, 
siyasi iradəsi sayəsində qarşı-
mızda duran bütün problemlərin 
həllinə, o cümlədən ərazi bütövlü-
yü və suverenliyimizin bərpasına, 
xalqımıza qarşı əsl soyqırımı 
siyasəti həyata keçirənlərin, başqa 
xalqlara düşmənçilik və nifrət 
ideologiyasının daşıyıcılarının 
ifşa edilməsinə nail olacağımıza 
əminliklərini bildirmişlər.

Əli NƏCƏFXANLI, 
İlqar HƏSƏNOV, 

“Xalq qəzeti”nin bölgə 
müxbirləri

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 
Göyçayda vətəndaşları qəbul edib

 � Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri bölgələrdə vətəndaşların qəbulunu keçirir, 
onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin 
müsbət həlli üçün müvafiq tədbir görürlər. 

Martın 30-da Dövlət Gömrük 
Komitəsinin sədri, gömrük xidməti gene-
ral-leytenantı Səfər Mehdiyev Göyçay 
şəhərində vətəndaşları qəbul edib. Komitə 
sədri qəbuldan öncə ulu öndər Heydər 
Əliyevin Göyçay şəhərinin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə 
gül dəstəsi düzüb.

Komitənin mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr idarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib 
ki, qəbulda bölgədə yerləşən - Göyçay, 
Ucar, Zərdab və Kürdəmir rayonları-
nın sakinlərinin, eləcə də bu bölgədə 

məskunlaşan məcburi köçkünlərin yalnız 
gömrük məsələləri ilə bağlı müraciətləri 
dinlənilib. Vətəndaşların müraciətləri 
əsasən malların idxal və ixracı, bununla 
əlaqədar sənədləşmə qaydaları, gömrük 
orqanlarında işə qəbul və digər gömrük 
məsələləri ilə bağlı olub.

Qəbul zamanı S.Mehdiyev hər bir 
vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib 
və qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə 
uyğun həlli barədə müvafiq strukturların 
rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

Daxili İşlər Nazirliyində xatirə tədbiri

 � Martın 30-da Daxili İşlər Nazirliyində 31 Mart - 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı anım mərasimi 
keçirilib.  

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, əvvəlcə 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbirdə çıxış edən daxili işlər 
nazirinin müavini, polis general-ley-
tenantı Oruc Zalov deyib ki, erməni 
millətçilərinin Qafqazda törətdikləri 
kütləvi qırğınlar və soyqırımı siyasəti 
onların nəyin bahasına olursa-
olsun Azərbaycan torpaqlarında 
məskunlaşmaq və aborigen xalq 
olduqlarını təsdiqləmək istəklərinə 
əsaslanıb. Bu mənfur niyyəti real-
laşdırmanın yolu isə soyqırımı, qanlı 
talan və deportasiya siyasətindən 
keçib. 1918-ci ilin martında Bakıda 
və Azərbaycanın digər bölgələrində 
həyata keçirilən dəhşətli qırğınlar, 
həmvətənlərimizin kütləvi şəkildə, 
amansızlıqla qətliamlara məruz 

qalmaları ermənilərin Qafqazda 
məskunlaşmaları üçün açar rolunu 
oynayıb. 

O.Zalov bildirib ki, 1998-ci 
il martın 26-da ümummilli li-
der Heydər Əliyevin imzaladığı 
“Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” fərman erməni millətçilərinin 
cinayətkar əməllərinə verilən 
dolğun və hərtərəfli hüquqi-siyasi 
qiymətdir. Erməni məkrinin tarixi 
faktların dili ilə ifşa edildiyi həmin 
fərman Azərbaycanın indiki və 
gələcək nəsillərinin milli yaddaşının 
qorunması baxımından da mühüm 
sənəddir, gələcəkdə xalqımızın 
bənzər faciələrlə qarşılaşmaması 
üçün ulu öndərin müəyyən etdiyi 
proqramdır.

 Qeyd edilib ki, ümummilli 
liderimizin siyasi kursunun layiqli 

davamçısı olan Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev 
daşnak-bolşevik silahlı dəstələrinin 
100 il əvvəl azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər 
barədə həqiqətlərin ölkə və dünya 
ictimaiyyətinə daha dolğun çatdı-
rılması məqsədilə ötən il yanvarın 
18-də “1918-ci il azərbaycanlıların 
soyqırımının 100 illiyi haqqın-
da” sərəncam imzalayıb. Erməni 
şovinistlərinin və onları dəstəkləyən 
qüvvələrin Azərbaycan xalqına qarşı 
düşmənçilik siyasətinin 200 ilə yaxın 
tarixi olduğunu deyən nazir müavini 
vurğulayıb ki, mənfur qonşularımız 
ələ keçirmək istədikləri əraziləri yerli 
sakinlərdən təmizləmək niyyəti ilə 
müxtəlif dövrlərdə Şərqi Anadoluda 
və Cənubi Qafqazda soyqırımı və 
terror aktları həyata keçiriblər, yüz 
minlərlə insanı amansızlıqla qətlə 
yetiriblər.  

Bildirilib ki, ölkə rəhbərinin 
yürütdüyü uğurlu, məqsədyönlü, 

ardıcıl daxili və xarici siyasət 
nəticəsində artıq dünya dövlətləri, 
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın 
haqq işini müdafiə edir, mötəbər 
beynəlxalq və regional infrastruk-
tur layihələrdən tamamilə təcrid 
olunan, siyasi-iqtisadi, demoqrafik 
böhranla üzləşmiş Ermənistanı 
işğalçı ölkə kimi tanıyır.

Anım mərasimində iştirak edən 
Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 
müdiri, tarix elmləri doktoru, pro-
fessor Anar İsgəndərov erməni 
millətçilərinin və onların havadarları-
nın törətdikləri soyqırımı siyasətinin 
müasir dövrdə də davam etdirildi-
yini, nəticədə yüz minlərlə insanın 
qətlə yetirildiyini, bu barədə real 
faktların, əsl tarixi gerçəkliklərin 
sovet hakimiyyəti dönəmində 
uzun müddət təhrif olunduğunu, 
gizlədildiyini diqqətə çatdırıb. 
A.İsgəndərov xüsusən, ötən əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq, impe-
riya qüvvələrinin birbaşa dəstəyi 
və təşkilatçılığı ilə bolşevik liba-
sına bürünmüş erməni millətçiləri 
və daşnak silahlı birləşmələri 
tərəfindən nəinki Bakıda, həmçinin 
ölkəmizin müxtəlif bölgələrində 
günahsız soydaşlarımızın - qocala-
rın, qadınların və uşaqların sistemli 
və məqsədyönlü şəkildə, kütləvi 
surətdə məhv edildiyini, həmin qanlı 
hadisələrin çox geniş coğrafiyanı 
əhatə etdiyini vurğulayıb. Diqqətə 
çatdırılıb ki, türk hərbçilərinin 
qardaşlıq yardımı ilə Qafqaz İslam 
Ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində 
bu kütləvi qırğınlara, soyqırımına 
son qoyulub.

AZƏRTAC
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Bu soyqırımı əsl hüquqi-siya-
si qiymətini Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra 
almışdır. Mart hadisələrinin 80-ci 
ildönümündə –1998-ci il martın 
26-da ümummilli lider Heydər 
Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti 
nəticəsində imzalanan fərman 
erməni təcavüzkarlarının terror 
hərəkətlərinə verilən dolğun və 
hərtərəfli hüquqi-siyasi qiymət ol-
muşdur. Bu fərman Azərbaycanın 
indiki və gələcək nəsillərinin milli 
yaddaşının qorunması baxımın-
dan, bir növ, proqram sənədidir. 
Əsrlər boyu azərbaycanlılara 
qarşı aparılmış soyqırımı və 
deportasiya siyasətini geniş təhlil 
edən həmin sənəddə martın 
31-nin Azərbaycanlıların Soyqı-
rımı Günü kimi qeyd olunması 
qərara alınmışdır. Fərmanda 
deyilir: “Azərbaycan Respubli-
kası müstəqillik qazandıqdan 
sonra xalqımızın tarixi keçmişinin 
obyektiv mənzərəsini yaratmaq 
imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər 
gizli saxlanılan, üzərinə qadağa 
qoyulmuş həqiqətlər açılır, təhrif 
olunmuş hadisələr özünün əsl 
qiymətini alır. Azərbaycan xalqı-
na qarşı dəfələrlə törədilmiş və 
uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi 
qiymətini almamış soyqırımı da 
tarixin açılmamış səhifələrindən 
biridir”.

Ötən illər ərzində Azərbaycan 
dövləti bu tarixi gerçəklikləri, 
xalqın iki əsr boyu məruz 
qaldığı soyqırımı və etnik 
təmizləmənin dəhşətli miqya-
sını beynəlxalq ictimaiyyətə 
çatdırmaq istiqamətində xey-
li iş görmüşdür. Fərmanda 
ermənilərin Azərbaycana qarşı 
təcavüzünün tarixi köklərinə 
də toxunulmuş, mərhələlərlə 
törədilmiş soyqırımı və terror 
siyasəti dolğun əksini tapmışdır. 
Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirilmiş soyqırımı lap 
əvvəldən rus-erməni işbirliyinin 
nəticəsi olmuşdur. Rusiya impe-
riyası bu yolla Cənubi Qafqazda 
möhkəmlənmək, ermənilər isə 
rəsmi Moskvanın havadarlığına 
arxalanaraq, tarixi Azərbaycan 
torpaqlarını ələ keçirmək, bu tor-
paqlarda erməni dövlətini qurmaq 
məqsədini güdmüşlər.

1905–1907-ci illər inqilabın-
dan sonra azərbaycanlıların 
deportasiyası və soyqırımı 
prosesi davam etdirilmişdir. 
Bunu Rusiya imperiyasının o 
vaxtkı statistik məlumatları da 
təsdiqləyir. 1916-cı ildə nəşr 
olunan məlumatlara əsasən, 

İrəvan  quberniyasının əhalisi 
1830-1914-cü illər ərzində 40 
dəfə artaraq 570 min nəfər təşkil 
etmişdir. Lakin bunun müqabilində 
bölgənin azərbaycanlı əhalisinin 
sayı cəmisi 4,6 dəfə artmışdır. 
Hətta bu qədər sıxışdırılma və 
deportasiya müqabilində yenə 
1916-cı ildə İrəvan əhalisinin 
təxminən 45 faizi, yəni 247 min 
nəfəri azərbaycanlılardan ibarət 
olmuşdur.

1914-cü ildə başlanan Bi-
rinci dünya müharibəsi və onun 
gedişində Rusiyada baş verən 
inqilablar (1917-ci il) ermənilərin 
“böyük Ermənistan” iddiası üçün 
əlverişli şərait yaratmışdır. 1915-
ci ilin əvvəllərində Türkiyənin 
şimal-şərq bölgələrinin erməni 
əhalisi Osmanlı dövlətinə qarşı 

müharibəyə və türklərə qarşı 
kütləvi qırğınlara başlamışdı. 
Bunun cavabında Osmanlı dövləti 
erməni əhalisinin o ərazilərdən 
kütləvi şəkildə köçürülməsi barədə 
əmr vermişdi. Türkiyə ərazisindən 
erməni hərbi dəstələri ilə birlikdə 
İrəvan quberniyasına, Qarabağa 
və Zəngəzura çoxlu sayda erməni 
köçüb gəlmişdi. Rusiya ordusuna 
arxalanan ermənilər əvvəlcə Nax-
çıvanda və İrəvanda, ardınca isə 
Qarabağda, Azərbaycanın digər 
bölgələrində azərbaycanlılara 
divan tutmuşlar.

1917-ci ilin dekabrında 
Osmanlı dövləti ilə bolşeviklərin 
Zaqafqaziya Komissarlığı arasın-
da bağlanmış Ərzincan barışığına 
uyğun olaraq Qafqaz cəbhəsindən 
çıxarılan rus ordusunu əvəz 
edən erməni hərbi birləşmələri 
başıpozuqluq şəraitindən istifadə 

edərək yerli müsəlman əhalisinə 
zülm etmişlər. Nəticədə hələ 
1918-ci ilin martına qədər İrəvan 
quberniyasında 199 azərbaycanlı 
kəndi tamamilə dağıdılmış və 
yandırılmışdı. Bu ərazidə yaşayan 
135 min Azərbaycan türkünün bir 
qismi ermənilər tərəfindən qətlə 
yetirilmiş, qalanları isə Osmanlı 
ordusunun nəzarət etdiyi ərazilərə 
qaçmağa məcbur olmuşlar.

Bu qırğınlara 1917-ci il dekab-
rın 16-da RSFSR Xalq Komissar-

ları Soveti tərəfindən Qafqaz işləri 
üzrə fövqəladə komissar təyin 
edilmiş Stepan Şaumyan başçılıq 
edirdi. 

Martın 30-da səhər tezdən 
erməni-bolşevik birləşmələri 
şəhəri gəmilərdən yaylım atəşinə 
tutdular. Bunun arxasınca silah-
lı daşnaklar azərbaycanlıların 
evlərinə soxularaq amansız qətllər 
törətdilər. Martın 31-də və apre-
lin 1-də qırğınlar xüsusilə kütləvi 

xarakter aldı. Üç gün ərzində 
Bakıda 10 minlərlə  insan qətlə 
yetirildi. Şaumyanın erməni-
bolşevik dəstələri Bakı əhalisinin 
400 milyon manatlıq əmlakını 
talan etmiş, müsəlmanların bir 
çox ziyarətgahlarını dağıtmışdılar. 
Daşnak-bolşevik qüvvələri Təzəpir 
məscidini topa tutmuş, Bakının ən 
möhtəşəm memarlıq incilərindən 
sayılan “İsmailiyyə”nin binasına 
od vurmuşdular. Martın 30-dan 
aprelin 2-dək sürən qırğınlarda 
Şamaxı qəzasının 53 müsəlman 
kəndində ermənilər tərəfindən 
8027 azərbaycanlı (onlardan 
2560-ı qadın, 1277-si uşaq idi) 
qətlə yetirilmişdi. Quba qəzasında 
162 kənd darmadağın edilmiş, 
16 mindən çox insanın həyatına 
son qoyulmuşdu. Lənkəranda, 
Muğanda minlərlə soydaşımız 
öldürülmüşdü. Ermənilər Dağlıq 
Qarabağda 150 azərbaycanlı 

kəndini tamamilə dağıtmış, 
Şuşada görünməmiş qırğınlar 
törətmişdilər. 

Göründüyü kimi, 
azərbaycanlılara qarşı aş-
kar soyqırımı həyata keçirən 
ermənilər Bakı da daxil olmaq-
la, bütün Azərbaycanı özlərinin 
ərazisinə çevirmək niyyətində 
idilər. Xalqımız bu gerçək tarixdən 
məlumatsız olmuş, saxta ide-
oloji ehkamlar və yalan tarix 
nəticəsində yaddaşımız uzun 

illər tamamilə yad istiqamətdə 
köklənmişdir. Dəhşətli genosidin 
qurbanı olmuş minlərlə soydaş-
larımızın uyuduğu qəbiristanlığın 
üstünü betonlayaraq üzərində 
Kirovun heykəli ucaldılmış, ətrafda 
istirahət parkı salmışdılar. Bu 
mənada, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin 9 il bundan əvvəl imzala-
dığı fərman 200 illik işğal və soyqı-
rımı siyasətinə qarşı çıxarılan 
tarixi sənəd olmaqla yanaşı, xalqı-

mızın öz milli-mənəvi dəyərlərinə, 
tarixi köklərinə, torpağına və 
Vətənə bağlılığı baxımından da 
çox əhəmiyyətlidir. 

Müvafiq məxəzlərlə tanışlıq za-
manı ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı törətdikləri qırğınlar barədə 
məlumatları oxuduqca, insanlıq 
əleyhinə yönəlmiş vəhşi xislətli 
bədnam  qonşularımıza nifrət 
birə-min artır. Məsələn, Naxçı-
vanın Əmovu kəndində törədilən 
dəhşətli faciələr bu mənfur kütlə 
tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 
həyata keçirilmiş soyqırımı 
siyasəti idi. Andronikin quldur 
dəstəsi Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində soydaşlarımıza qarşı 
edilən vəhşilikləri Naxçıvanda da 
törətmişdir. 

Ermənilərin soyqırımı 
siyasəti əsrlərdən bəri forma-
laşmış, onun ideya daşıyıcıları 
isə ardıcıl şəkildə təbliğatlarını 

aparmış və onlar üçün əlverişli 
məqam yetişdikdə həmin anda-
ca kütləvi qırğınlar törətmişlər. 
Bu ideyanın daşıyıcılarından və 
yeri gəldikdə onu real şəkildə 
həyata keçirənlərdən biri əvvəldə 
qeyd olunduğu kimi məhz 
S.Şaumyan olmuşdur. Ümumilikdə 
götürdükdə, məskunlaşma 
dinamikası haqqında tarixi 
ədəbiyyatlarda kifayət qədər 
elmi cəhətdən əsaslandırılmış 
məlumatlar olduğundan, bunun 

geniş təhlilinə ehtiyac duyulmur. 
Lakin erməni-daşnak ideologiya-
sının uydurma fikirlərinə cavab 
olaraq, təkcə onu göstərmək 
kifayətdir ki, Türkmənçay 
müqaviləsinə qədər bu şəhərlərdə 
ermənilər son dərəcə az olmuşlar 
və onları barmaqla saymaq olardı.

Təbii olaraq, türklərin soy-
qırımını qarşılarına məqsəd 
qoyan bu cür ideoloqların sa-
yıqlamaları həmin siyasətin 
həyata keçirilməsində çox zaman 
ermənilərə vasitə olmuşdur. 
Hesab edirəm ki, rəsmi sənədlərə 
əsasən bir məqamı da oxucula-
rın nəzərinə çatdırmaq zəruridir. 
Məsələn, əlverişli məqamlardan 
məharətlə istifadə edən erməni 
şovinistlərinin 1918-ci ilin mart qır-
ğınlarından bəhs edən mənbələrin 
birində (H.Baykara, “Azərbaycan 
istiqlal mübarizəsi tarixi”) yazılır: 
“Türklərin mağazaları talan edildi, 
evlər yandırıldı. Türk qadınla-
rı saç-saça bağlanaraq çılpaq 
gəzdirildikdən sonra müxtəlif 
şəkildə təcavüzlər, öldürmələr və 
daha başqa cinayətlər... törədildi. 
Təcavüzlər bununla bitmədi. 
Erməni, rus könüllü dəstələri 
Şamaxı, Salyan, Kürdəmir, Quba 
və Lənkərana da hücum etdilər, 
bu yerlərdə də Bakıda olduğu 
kimi, qırğınlar, talanlar və tarixdə 
görünməyən cinayətlər törədildi”. 

Gətirdiyimiz iqtibasdan gö-
rünür ki, Şamaxıya göndərilən 
erməni silahlı dəstələri, guya, 
əksinqilabçıları cəzalandırmağa 
gəlmişdilər. Lakin onlar, əslində, 
bu ad altında bütün müsəlman 
əhalisinə divan tutmuşdular. 
Ermənilərin belə bir siyasət 
yeridərək soyqırımı niyyətlərini 
reallaşdırdıqları barədə sonralar 
N.Nərimanov yazırdı: “Müsəlman 
bolşevik olsaydı belə, ona aman 
vermirdilər. Daşnaklar deyirdilər: 
“Biz heç bir bolşevik tanımırıq, 
təkcə elə müsəlman olmağın 
kifayətdir.”. Onlar kefləri istəyən 
adamı öldürür, evləri dağıdır, xara-
ba qoyurdular... Bolşevizm bayrağı 
altında daşnaklar müsəlmanlara 
qarşı hər cür vəhşiliyə yol 
verirdilər. Nəinki kişilərə, hətta 
hamilə qadınlara belə rəhm 
etmirdilər”.

Statistik rəqəmlər də Şamaxı 
qırğınlarının hansı qəddarlıqla 
törədildiyini əks etdirir. Şamaxı 
kəndlərində azərbaycanlılara qarşı 
törədilən qırğınların göstəricilərinə 
bir daha diqqətimizi yönəldək. 
Cəyirlidə 75, Ərəbqədim kəndində 
378, Cəmcəmlidə 26, Qaravəllidə 
120, Kürdəmirdə 25, Ovçuluda 27, 
Bağırlıda 370, Təklədə 922, Dil-
manda 585, Sulutda 44, Nuranda 
117, Sündüdə 250, Ağsuda 200, 
Bəklədə 316 nəfər və  Şama-
xının adını çəkmədiyimiz digər 
kəndlərində minlərlə günahsız in-
san vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir.

Tarixi sənədlərin araşdı-
rılması göstərir ki, S.Lalayan 
Şamaxıda törətdiyi qırğınlarla 
kifayətlənməmiş, ətraf ərazilərdə, 
o cümlədən Göyçay və Kürdəmir 
rayonlarında da soyqırımı 
əməllərini davam etdirmişdir. 
Kürdəmirdə yaşayan Mövsüm 
bəy Sadıqbəyov istintaq zamanı 
ermənilərin vəhşilikləri barədə 
belə ifadə vermişdir: “Mən bir 
neçə ildir ki, Kürdəmirdə yaşa-
yıram. Əslən Şamaxıdanam. 
Şamaxı hadisələrindən üç həftə 
əvvəl mən bura köçmüşdüm. 
Hələ Kürdəmirdə yaşadığım vaxt 
eşitmişdim ki, ermənilər Bakıdan 
çoxlu silah daşıyıb gətirmişlər. 
Müsəlmanlar öz etirazlarını 
bildirdikdə ermənilər deyirdilər ki, 
biz özümüzü qorumaq məqsədilə 
silah toplayırıq... 1918-ci il 
martın 15-də Meysəri kəndində 
ermənilərlə müsəlmanlar arasında 
ilk toqquşma baş verdi. Ertəsi gün 
ermənilər və müsəlmanlar ara-
sında sülh müqaviləsi bağlandı. 
Əhalidə belə arxayınçılıq yarandı 
ki, artıq təhlükə sovuşmuşdur. 
Lakin martın 18-də Mədrəsə 
kəndindən Şamaxıya top atəşi 
açıldı. Tezliklə malakanlar da 
müsəlmanlara qarşı çıxış etdilər... 
Şəhər bütünlüklə dağıdılmış-
dı. Bütün bu qırğınların başlıca 

təşkilatçıları və təşəbbüskarları 
Stepan Lalayan, Mixail Arzuma-
nov, Qaraoğlanov olmuşlar”.

Son illər  azərbaycanlıların  
soyqırımının  tanıdılması  
istiqamətində   dövlətimiz  da-
vamlı iş aparır. Ulu öndər Heydər 
Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli 
fərmanı bu işlərin vahid və sistemli 
surətdə aparılmasına imkan ya-
ratmşdır. Bu sərəncam uzun illər 
gizli saxlanılan, üzərinə qadağalar 
qoyulan həqiqətləri açmış, xalqı-
mızın qan yaddaşını təzələmişdir.

Azərbaycanın  milli 
problemlərinin beynəlxalq 
səviyyədə qaldırılması, 
erməni vandalizminin ifşa-
sı istiqamətindəki əzmkar və 
qətiyyətli fəaliyyət bu gün Heydər 
Əliyev siyasi kursunun layiqli 
davamçısı olan Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən də 
qətiyyətlə davam etdirilir. Dövlət 
başçısının soyqırımı ilə bağlı xalqa 
müraciətində vurğuladığı kimi, biz 
yalnız tarixi ədalətin və həqiqətin 
bərpa edilməsini, işğal və soy-
qırımı siyasətini yürüdənlərin 
beynəlxalq ictimaiyyət qar-
şısında ittiham olunmasını 
istəyirik. Əminəm ki, xalqımızın 
vətənpərvərliyi, milli birliyi və 
məqsədyönlü fəaliyyəti ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 
soyqırımların dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması prosesində önəmli rol 
oynayacaqdır”.

Heydər Əliyev Fondu soyqı-
rımı ilə bağlı 100-dək materialın 
xaricdə sərgisini təşkil etmişdir. 
Fondun həyata keçirdiyi “Qarabağ 
həqiqətləri” silsiləsi və işğal olunan 
ərazilərdə mədəni-tarixi abidələrin 
dağıdılması ilə bağlı ingilis dilində 
nəşr olunmuş kitab və bukletlər 
xaricdə yayımlanmışdır.

Eyni zamanda, 2009-cu 
ilin fevralında İslam Konfransı 
Təşkilatının Gənclər Fondunun 
mədəniyyətlərarası dialoq üzrə 
baş əlaqələndiricisi Leyla xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə fəaliyyətə 
başlamış “Xocalıya ədalət!” kam-
paniyası ötən bir il ərzində uğurla 
davam etmiş, bu aksiyaya dünya-
nın əksər ölkələrində könüllülər 
qoşulmuşdur.

Sadir  MƏMMƏDOV, 
Bakı Slavyan Universitetində 

Azərbaycanşünaslıq  
elmi-tədqiq laboratoriyasının 
müdiri, diplomatiya  və xarici 
siyasət kafedrasının dosenti, 

hüquq elmləri üzrə  
fəlsəfə doktoru

Ümummilli liderimizin siyasi, sosi-
al-iqtisadi strategiyasını uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyevin 2018-ci 
il yanvarın 18-də imzaladığı “1918-ci il 
azərbaycanlıların soyqırımının 100 illi-
yi haqqında” sərəncam da mühüm tarixi 
əhəmiyyətə malikdir. Həmin sərəncamda 
həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq miq-
yasda ermənilərin xalqımıza qarşı törətdiyi 
dəhşətli soyqırımına nəzər salınır, dünya 
ictimaiyyəti əsl tarixi həqiqətləri öyrənmək 
imkanı əldə edir. 

Sərəncamda vurğulandığı kimi, 
Azərbaycan xalqının başına gətirilən 
ən dəhşətli faciələrdən biri də 1918-ci 
ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin 
mandatı altında fəaliyyət göstərən daş-
nak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən 
xüsusi qəddarlıqla törədilmiş kütləvi 
qırğınlardır. Həmin vaxt Bakı şəhərində, 
habelə Bakı quberniyasına daxil olan 
digər şəhər və qəzalarda on minlərlə dinc 
sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə 
görə qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri 
dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid 
və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmiş-
dir. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan 
erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini 
davam etdirmiş, Bakıda, Azərbaycanın 
digər bölgələrində olduğu kimi, Qərbi 
Azərbaycanda da kütləvi qətllər, talanlar 
və etnik təmizləmələr həyata keçirmişlər. 
Məsələn, İrəvan quberniyasında 211, 
Zəngəzurda 115, Göyçədə 22, Dərələyəzdə 
74, Vedibasarda 118 kənd yerlə yeksan 
edilmiş, əhaliyə qanlı divan tutulmuşdur. 

Tarixi sənədlərə əsasən, həmin vaxt Qərbi 
Azərbaycanda 132 min azərbaycanlı 
vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdir. 

1918-1920-ci illərdə ermənilər 
tərəfindən xalqımıza qarşı həyata keçirilən 
soyqırımı siyasəti Naxçıvandan başlayaraq 
Zəngəzurda da davam etdirilmiş, dəhşətli 
qanlı faciələr törədilmişdir. Qətliamlar 
Azərbaycan xalqının qəddar düşməni, 
Türkiyədə hərbi andına xəyanətə görə 
cəzalandırılan Andronik Ozanyanın başçılı-
ğı ilə həyata keçirilmişdir. 

Yeri gəlmişkən, 1918-ci il iyul ayının 
24-də Xoy şəhəri yaxınlığında türk qoşun-
ları tərəfindən məğlub edilən A.Ozanyan 
öz qoşunları ilə Culfa bölgəsinin Yaycı 
kəndi yaxınlığında Arazı keçərək Naxçıvan 
ərazisinə daxil olmuşdur. Həmin vaxt təkcə 
Yaycıda 2500 nəfər öldürülmüşdür. 

Qısa müddət ərzində o, Ordubad 
dairəsinin əksər hissəsini, Culfa şəhərini və 
bir sıra kəndləri işğal etmişdir. 

A.Ozanyan Culfanı işğal etdikdən 
sonra Bakıya, Stepan Şaumyana göndərdiyi 
xüsusi teleqramda bildirirdi: “Culfa mənim 
əlimdədir, istədiyiniz vaxt onu sizin 
sərəncamınıza verə bilərəm”. 

Şaumyan isə cavab teleqramında And-
roniki xalq qəhrəmanı adlandıraraq, qeyd 
etmişdi ki, əgər Kaçaznuni və başqaları 
sizin kimi olsaydılar, erməni xalqı indi 
belə çətinliklə yaşamazdı. Türk bəyliyinə 
və xanlığına, gürcü hakimiyyətinə, erməni 
burjuaziyasına qalib gəlsək, o zaman bütün 
Cənubi Qafqazın birliyinə nail olarıq. 

Buradan görünür ki, Andronik 

S.Şaumyanla sıx əlaqədə olmuş, onun 
tapşırıqlarını yerinə yetirmişdir. Teleqram-
dan, həmçinin o da bilinir ki, onlar bütün 
Cənubi Qafqazı erməniləşdirmək fikrində 
olmuşlar.

Yeri gəlmişkən, A.Ozanyan Naxçıvan-
dan keçib Salvartı dağını aşanda Qızılbo-
ğaz deyilən yerdə Keçili Dəli Təhməzin 
dəstəsi ilə üz-üzə gəlir və xeyli itki verir. 
Silah yüklü üç at Dəli Təhməzin əlinə 
keçir. Onun oğlu Quşdan həmin silahlarla 
30-cu illərə qədər erməni daşnaklarına 
qarşı vuruşur və ömrünün sonuna kimi 
Şahbuz dağlarında qaçaqlıq edir.

Andronik Zəngəzura aşandan sonra 
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin əhalisinə 
divan tutur. Yaşlı sakinlər danışırdılar ki, 
ermənilər Bazarçay boyunca yerləşən 
Ərikli, Sükar, Pulkənd, Şükarlı, Məliklər, 
Saybalı, Əlili, Zabazadır, Hortuyüz, Du-
lus, Ağdü, Şam, Pürüllü, İrmis, Bəhluli, 
Dərəkənd, Qalaçıq, Urud, Dərəbəs, Anabat, 
Şükürbəyli, Çınqıllı yaşayış məntəqələrini 
xaraba qoyub əhalini qırırdılar. 

Andronikin quldur dəstəsi Sisyanın 31 
kəndini xaraba qoyaraq, insanlığa sığmayan 
faciələr törətmişlər. Bizim Ağdü kəndində 
adamları 400 nəfər tutan məscidə yığıb 
bütün çıxışları bağlamış, sonra isə üstlərinə 
neft töküb alovlandırdıqları qızmış buğa-
ları içəri buraxmışlar. Belə bir vəhşiliklə 
sakinlərə əzab vermişlər. Bununla ürəkləri 
soyumayan cəlladlar məscidin damını 
sökərək içəri küləş doldurub od vurmuş, 
insanları tüstü ilə boğub öldürmüşlər. 

Yaxşı xatırlayıram, Andronikin quldur 

dəstəsinin törətdiyi qətliamlar nəticəsində 
xaraba qalan kəndlərin kalafalarında qazıntı 
aparılarkən vəhşicəsinə öldürülmüş insan-
ların qol, bud, bazu, kəllə sümükləri çıxırdı. 
Əjdaha dərəsi deyilən ərazi, Mırığ, Ayılığ 
adlandırılan mağaralar insan sümüyü ilə 
dolu idi.

Şükar kənd sakini Abbas kişinin 
1967-ci ildə mənə danışdıqları isə heç vaxt 
yadımdan çıxmır: “Andronikin quldur 
dəstəsi kəndi mühasirəyə almışdı. Bacıla-
rım Gövhər və Nigar kənddə qalmışdılar. 
Gövhər qonşumuz Tağının oğlu Eldənizə 
adaxlanmışdı. Atam Şamil görür ki, çıxış 
yolu yoxdur, ona görə də qızların erməni 
əlinə keçməməsi üçün onları öldürmək 
qərarına gəlir. Eldəniz də nişanlısını apar-
mağa gələndə canilər onu tutub qarşısına 
belə bir şərt qoyurlar: “Get nişanlın Gövhəri 
gətir bura, səni buraxaq... Eldəniz ağır 
sözlərlə onların cavabını verir. Bundan 
sonra onu aparıb Toxluqaya deyilən yerdə 
doğrayırlar. Atam Şamil isə ermənilərə əsir 

düşür. Onu Qarakilsənin həbsxanasında sax-
layır, işgəncə verirlər. Ətlə dırnağın arasına 
iynə yeridir, barmağını qapının arasında 
sıxır, ayaqlarını nallayır, qaçaqların yerini 
öyrənmək istəyirlər. Atam bütün bu zülmə 
tab gətitib onlara sirr vermir. Axırda sağ 
baldırının dərisini soyur, yerinə duz səpib 
keçilərə yalatdırırlar. Sonra aparıb Göyuç-
qun qayasından atırlar”. 

Andronikin quldur dəstəsi 1918-ci 
ildə bizim Ağdü kəndinin 1122 nəfər 
əhalisindən 824 nəfərini vəhşicəsinə 
öldürüb. Ümumiyyətlə, o zaman Zəngəzur 
qəzasında erməni hərbi birləşmələri 
tərəfindən azərbaycanlılar yaşayan 115 
kənd dağıdılmış, 7729 nəfər azərbaycanlı, o 
cümlədən 3257 kişi, 2276 qadın, 2196 uşaq 
qətlə yetirilmişdir. 

A.Ozanyan Zəngəzurun qərb hissəsini 
viran qoyduqdan sonra 1918-ci ilin payızın-
da Laçın rayonu ərazisindəki Tat kəndinə 
hücum edir. Yaşayış məntəqəsi mühasirəyə 
alınır. Andronik üzünü özü kimi qaniçən, 
qəddar, başkəsən cəlladlara tutaraq deyir: 
“Qaytaqanlar (qaçqınlar)! Mən bilirəm ki, 
yeməyə çörəyiniz, əkməyə torpağınız, yaşa-

mağa ev-eşiyiniz yoxdur. Siz var-yoxunuzu 
Ərdahanda, Vanda, Ərzurumda, Qarsda, 
Sarıqamışda qoyub gəlmisiniz. Mən o 
yerlərdə qisasınızı türklərdən ala bilmədim, 
ona görə də burada, Zəngəzurda yaşayan 
türklərə aman verməyəcəm. Daş daşın 
üstə qalmayacaq. Bir erməri sıradan çıxsa, 
əvəzində 10 türk öldürüləcək. Tat kəndi 
bizim əlimizdədir. Buradan bir nəfər də olsa 
belə sağ çıxmamalıdır. 

Andronikin quldur dəstəsi tərəfindən adı 
çəkilən kəndin 2859 nəfər sakini işgəncə ilə 
qətlə yetirilmişdir. Azyaşlı uşaqların başı 
kəsilərək, qanı xüsusi qablara yığılmış, son-
ra isə ürəklərini soyutmaq üçün qədəhlərə 
süzüb içmişlər. Yaşlı adamları samanlığa 
doldurub diri-diri yandırmışlar. Hamilə 
qadınların qarnını yırtaraq körpələri yanan 
təndirə atmışlar. Adamlarln kürəklərinə 
qaynar samovar bağlamışlar... 

A.Ozanyan Zəngəzur mahalının qərb 
hissəsini işğal edəndən sonra vəhşiliklərini 
Qarabağda davam etdirmək fikrinə düşür. 
Yerli erməni nankorlarının köməyi ilə 
Minkənd-Şəlvə-Murovdağ istiqamətində 
Qarabağa keçmək qərarına gəlir. Lakin xalq 
qəhrəmanı Soltan bəy Soltanovun iradəsini 
qıra bilməyəcəyini də yaxşı başa düşür...

O zaman Soltan bəyin başçılıq etdi-
yi könüllü dəstələr bölgədəki kəndlərin 
mühafizəsində mütəsna xidmətlər 
göstərmişlər. Onlar Zabux dərəsində 
mühasirəyə alınan Andronikin dəstəsinin 
əsas hissəsinı məhv etmiş, Qaragöl 
ətrafında toplanan çoxsaylı erməni silahlıla-
rını məğlubiyyətə uğradaraq 600 nəfəri əsir 
götürmüşlər. Bundan başqa, Zəngəzurda 
onlarla kəndin də erməni silahlılarından 
təmizlənməsində yaxından iştirak etmişlər. 

Beləliklə, Zabux dərəsində Soltan bəy 
tərəfindən ağır məğlubliyyətə uğradılan 
Andronik 1300 nəfər piyada, 500 nəfər sü-
vari və artilleriyadan ibarət quldur dəstəsini 
1919-cu ilin mart ayında Eçmiədzindəki 
erməni katolikosuna təhvil verərək xaricə 
qaçır... 

Əvəz MAHMUD LƏLƏDAĞ, 
şair-publisist

Unudulmayan tarix

Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba 
qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, 
Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində 
xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə 
dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər 
yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv 
edilmişdir.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli  lider

Hər ilin 31  martı ölkəmizdə dövlət səviyyəsində 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur. Bu 

təqvim son yüz ildə Azərbaycan tarixində baş vermiş faciəli 
hadisələrin xalqın yaddaşındakı qanlı izlərini özündə əks 
etdirir. Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırılmasını, repres-
siyalara məruz qalmasını XX yüzilliyin dünya tarixinin ən 
qanlı səhifələrindən biri hesab etmək olar. 1918-ci il martın 
31-də Bakı Kommunası və erməni şovinistləri Azərbaycanda 
kütləvi qırğınlar, qətliamlar törətməklə bəşər tarixində misli 
görünməmiş vəhşiliklər törətmişlər.

Ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən soyqırım-
ları sırasında 1918-1920-ci illərin qırğınları öz miqyasına və 
nəticələrinə görə daha dəhşətlidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından sonra həmin faciələrə 
siyasi qiymət verilmiş, dahi şəxsiyyət tərəfindən 1998-ci il 
martın 26-da “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman 
imzalanmışdır. Bununla da xalqımızın öz tarixinə müraciət 
edərək, keçmişi obyektiv, hərtərəfli öyrənməyə, araşdırmağa 
əlverişli imkan yaranmışdır.

Misli görünməmiş 
soyqırımı aktı
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Belçika 

Donald Tuskun bəyanatı
“Brexit”lə 

bağlı vəziyyət 
Avropa İttifa-
qının aprelin 
10-da keçiriləcək 
növbədənkənar 
sammitinin 
mövzusu olacaq. 
Bu bəyanatla 
Avropa İttifaqı 
Şurasının prezi-
denti Donald Tusk çıxış edib. O, bu barədə “Twitter” 
səhifəsində yazıb ki, “Brexit” razılaşmasının Böyük 
Britaniya parlamentində bir daha rədd edilməsi mənfi 
tendensiyalara gətirib çıxara bilər. 

Məlumatı “Euronews” yayıb.

Ukrayna 

Yeni silah razılaşması 
Ukrayna 

hökuməti or-
dunun müdafiə 
qabiliyyətini ar-
tırmaq məqsədilə 
yenidən ABŞ-dan 
tank əleyhinə 
olan “Javelin” 
raket kompleksini 
alacaq. Bu barədə 
ölkə Prezidenti 

Petro Poroşenko məlumat verərək deyib ki, komplek-
sin yeni partiyasının alınması üçün ABŞ ilə razılıq əldə 
edilib.

Xatırladaq ki, Ukrayna “Javelin” raket kompleksi-
nin ilk partiyasını 2018-ci il mayın 22-də sınaqdan 
keçirib.

Xəbəri “Ru.tsn.ua” verib.

İndoneziya 

Komodo adası turistlər üçün bağlanır
İndoneziya 

hökuməti 2020-ci 
ilin yanvarın-
dan Komodo 
adasını turistlər 
üçün bağlaya-
caq. Adanın 
qeyri-müəyyən 
müddətə bağla-
nacağı deyilir. 
Buna səbəb ətraf mühitin mühafizəsi, xüsusilə də 
Komodo varanlarının sayının artırılmasıdır. Bildirilir 
ki, bir müddət əvvəl bölgə rəhbərliyi 41 ədəd Komodo 
varanını qanunsuz olaraq aparmağa çalışan qaçaq-
malçıları saxlamışdı.  Qeyd edək ki, Komodo adası 
1986-cı ildən UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Siyahısı-
na salınıb.

Məlumatı BBC yayıb.
Fransa 

Kütləvi tələfat 
2019-cu ilin ilk 3 

ayı ərzində Atlantik 
okeanının Fransa 
sahillərinə 1100 
delfin cəsədi tapılıb.  
“La Rochelle”  elmi-
tədqiqat mərkəzinin 
məlumatına görə, 
bu, son 40 ilin ən 
yüksək göstəricinin 

qeydə alındığı ötən illə müqayisədə rekord rəqəmdir. 
Ekspertlər bu dəniz heyvanlarının kütləvi tələfatını 
balıqçılıq sənayesi ilə əlaqələndirirlər. Mütəxəssislər 
aşkarlanan delfinlərin 90 faizinin balıqçı torlarına 
düşən zaman aldıqları zədələr nəticəsində öldüklərini 
bildirirlər.

Xəbəri “France 24” verib.

İngiltərə
Yeni müqavilə 

 “Mançester Yunay-
ted” futbol klubunun 
baş məşqçisi Ole Qun-
nar Sulşer komanda ilə 
yeni müqavilə imzala-
yıb. Yeni müqaviləyə 
əsasən, 46 yaşlı norveçli 
mütəxəssis 2022-ci ilin 
yayınadək Mançester 
təmsilçisini çalışdıracaq. Qeyd edək ki, Sulşer ötən 
ilin sonunda “Mançester Yunayted”ə müvəqqəti baş 
məşqçi təyin olunub. O, portuqaliyalı məşqçi Joze 
Mourinyonu əvəzləyib. 

Xəbəri “Eurosport” verib.

Hazırladı: Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

 Â Martın 31-də
 Â Bakıda və Abşeron yarımadasında 

dəyişkən buludlu olacağı, arabir 
tutulacağı, gün ərzində əsasən 
yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim 
şimal küləyi əsəcək, gündüz cənub-
şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Gecə 3-5, 
gündüz 8-11 , Bakıda gecə 3-5, gündüz 
8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 
770 mm civə sütunu , nisbi rütubət gecə 
70-80, gündüz 50-55 faiz olacaq.

 Â Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. 
Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyədək 
isti, dağlıq ərazilərdə 5-7 dərəcə şaxta, 

gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
 Â Yuxarı Qarabağ: Xankəndi, Şuşa, 

Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, 
Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən-
Gədəbəy rayonlarında arabir yağıntılı 
olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı 
gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8, 
gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında 
arabir yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq 
ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. 
Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 7-11 
dərəcə isti olacaq.

 Â Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, 
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, 
Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar 
rayonlarında əsasən gecə və axşam 
bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. 
Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı 

var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq 
küləyi əsəcək. Gecə 0-4, gündüz 5-8 
dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11, gündüz 
0-4 dərəcə şaxta olacaq. 

 Â Mərkəzi Aran: Mingəçevir, Yevlax, 
Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, 
Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, 
Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, 
Salyan, Neftçala rayonlarında əsasən 
gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış 
yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə 
duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 
2-6, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.

 Â Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, 
Astara rayonlarında arabir yağış 
yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə 
intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar 
yağacağı ehtimalı var. Dağlarda duman 
olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-7, 
gündüz 8-11 dərəcə isti , dağlarda gecə 
0-3 dərəcə şaxta, gündüz 3-5 dərəcə isti 
olacaq. 

ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri vəzifəsindən gedib

Nauert bundan son-
ra 1946-cı ildə senator 
Ceyms Uilyam Fulbrayt 
tərəfindən təsis edilən 
"Fulbrayt" təhsil proqra-
mında çalışacaq.

Öz növbəsində, ABŞ 
dövlət katibi Mayk Pompeo 
özünün "Tvitter" hesabın-
da Nauertə qüsursuz və 
bənzərsiz 2 iş ilinə görə 

təşəkkürünü bildirib.
Qeyd edək ki, Nauert bu 

vəzifəyə 2017-ci il aprelin 
24-də təyin olunmuşdu. 
Bundan əvvəl o “Fox News 
Kannel” telekanalında 
jurnalist və aparıcı kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. 

 Massaçusetsdə Payn-
menor, Vaşinqtonda Ma-
unt-Vernon kolleclərində 

ali təhsilini başa vurduq-
dan sonra Kolumbiya 
universitetində jurnalis-
tika üzrə magistr dərəcəsi 
almışdır.

“Xalq qəzeti”

ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Hezer Nauert vəzifəsini tərk 
edib.

Tramp “twitter”də yazıb: Meksika 
ABŞ ərazisinə keçmək istəyən qeyri-
leqal miqrantların axınının qarşısını 
almasa, biz gələn həhtə bütün 
sərhədi, və ya onun böyük hissəsini 
uzun müddət bağlı saxlayacağıq. 

Tramp belə hesab edir ki, sərhəddə 
miqrant axınının qarşısını almaq heç də 
çətin deyil, lakin Meksika bu istiqamətdə 
heç bir iş görmür. Bu səbəbdən də ABŞ 

böyük həcmdə vəsait itirir. ABŞ Prezidenti 
deyib: “Buna görə də sərhədi bağlamaq 
faydalı iş olardı”. 

“Xalq qəzeti”

Tramp Meksika  
ilə sərhədi 
bağlayacağını bildirib 

Bu gün Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri keçirilir

Qeyd etmək lazımdır ki, 
seçkilərə 12 siyasi partiya-
nın, o cümlədən Prezident 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 
başçılıq etdiyi Ədalət 
və İnkişaf Partiyasının 

(AKP) təmsilçiləri, eləcə 
də müstəqil namizədlər 
qatılıblar. 

Seçkilərdə mübarizə iki 
əsas seçki bloku –“Xalq itti-
faqı” və “Millət İttifaqı” ara-
sında gedir. Birinci bloka 
AKP, ikinciyə müxalifətdə 
olan Cümhuriyyət Xalq 
Partiyası (CHP) başçılıq 
edir. 

Prezident Ərdoğan 
son iki aya yaxın müddət 
ərzində Türkiyənin onlar-
la şəhərində seçkiqabağı 
mitinqlərdə iştirak edib. 
Dövlət başçısı orta hesabla 
gün ərzində iki-üç vilayətə 
səfər edərək seçiciləri “Xalq 
ittifaqı”nın namizədlərini 
dəstəkləməyə çağırıb. 
Hesablanıb ki, Prezident 
48 gün ərzində ölkənin 57 
vilayətində çıxış edib. 

AKP-nin bu seçkilərdə 
əsas məqsədlərindən 
biri qardaş ölkənin ən 
iri şəhərləri olan İstan-
bul, Ankara və İzmirdə 
seçkilərdə qələbə qazana-
raq yerli idarəetmə orqan-
larına nəzarət etməkdir. 
Yeri gəlmişkən, İstanbul 
bələdiyyəsi uğrunda gərgin 
mübarizəyə keçmiş baş 
nazir və eks-spiker Binəli 
Yıldırımın namizədliyi irəli 
sürülüb.

Türkiyədə bələdiyyə 
seçkiləri ilk dəfə 1930-cu 
ildə keçirilib. Son dəfə yerli 
idarəetmə orqanlarına 
seçkilər 2014-cu il martın 
30-da baş tutub. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Martın 31-də Türkiyə tarixində yerli 
idarəetmə orqanlarına sayca  
19-cu seçkilər keçirilir. Bu, ölkədə 

prezident üsuli-idarəsinə keçiddən sonra ilk 
bələdiyyə seçkləridir. Bu barədə “Anadolu” 
agentliyi xəbər verib.

 � Bütün çətinliklərə baxmayaraq 
OPEC-ə üzv və üzv olmayan ölkələr dünya 
bazarında “qara qızıl”ın qiymətini stabil 
saxlamağa çalışırlar.

Londonun “İCE” Birjasının məlumatına görə, 
“Brent” markalı neftin qiyməti 1,6 faiz artaraq bir 
bareli 68,35, Nyu-York Əmtəə Birjasının məlumatına 
görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI” marka-
lı neftinin qiyməti 1,2 faiz artaraq bir bareli 60,50, 
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 
1,7 faiz artaraq bir bareli 69,85 dollar olub.

Qəzənfər QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”

Neftdən  
nə xəbər?

Çin və ABŞ arasında ticarət 
danışıqlarında irəliləyiş var

Mənbə yazır ki, martın 28-29-da 
Pekində ticarətdə fikir ayrılıqlarının 
aradan qaldırılmasına dair danışıqla-
rın səkkizinci mərhələsi keçirilib.

Qeyd olunur ki, 
məsləhətləşmələrdə ABŞ tərəfini 
ticarət nümayəndəsi Robert Layt-

hayzer və bu ölkənin maliyyə naziri 
Stiven Mnuçin, Çin tərəfini isə Dövlət 
Şurası Sədrinin müavini Lyu He 
təmsil ediblər. Tərəflər danışıqların 
gedişində ikitərəfli saziş mətninin 
detallarını müzakirə edib və bu 
istiqamətdə yeni irəliləyişə nail 
olublar.

Məlumata görə, yüksək səviyyədə 
keçən danışıqlar gələn həftə Vaşinq-
tonda davam etdiriləcək.

Xatırladaq ki, 2018-ci il dekabrın 
əvvəlində ABŞ və Çin liderlərinin 
Buenos-Ayresdə G20 sammiti 
çərçivəsində keçirilən görüşündə 
ticarət məsələlərinə dair bəzi razılaş-
malar əldə edilmişdi. Vaşinqton Çin 
məhsullarına rüsumun artırılmasını 
təxirə salmış, Pekin isə Birləşmiş Ştat-
lardan idxalı artırmağa razı  olmuşdu. 

Həmçinin tərəflər üç ay ərzində 
iki ölkə arasında ticarət sazişinin 
bağlanması istiqamətində tədbirlər 
görmək barədə razılığa gəlmişdilər. 
Həmin müddət martın 1-də başa 
çatsa da, Donald Tramp danışıqların 
uğurla və Vaşinqton üçün məqbul 
məcrada davam edəcəyi təqdirdə, rü-
sumları artırmamağa hazır olduğunu 
bəyan etmişdi.

Mahmud QƏRİBOV,  
“Xalq qəzeti”

Çin və ABŞ arasında 
Pekində keçirilən 
danışıqların növbəti 
mərhələsinin gedişində 
ticarət sazişinin mətni üzrə 
yeni irəliləyişə nail olub. Bu 
barədə “Associated Press” 
agentliyi məlumat yayıb.

Ərəb Dövlətləri Liqası Trampın qərarını tanımayıb
 � Ərəb Dövlətləri 

Birliyi ABŞ Prezidenti 
Donald Trampın Colan 
təpələrini İsrail ərazisi 
kimi tanıması haqda 
qərarını keçərsiz 
sayıb. Bu barədə TASS 
informasiya agentliyi 
məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına 
görə, məsələ Tunisdə Ərəb 
Dövlətləri Liqası xarici 
işlər nazirlərinin zirvə 
görüşündə müzakirə 
olunub.

Ərəb Dövlətləri 
Liqasının sözçüsü Mahmud 
Hümeyri keçirdiyi mətbuat 

konfransında bildirib ki, 
ABŞ-ın Colan təpələrini 
İsrailin ərazisi sayması 

BMT-nin qərarlarına ziddir 
və bu işğalı tanımaq qeyri-
mümkündür.

M.Hümeyrinin 
sözlərinə görə, Ərəb 
Dövlətləri Liqasında təmsil 
olunan ölkələrin ortaq fikri 
belədir ki, Colan təpələri 
Suriya torpağıdır: “Ərəb 
Liqası, eyni zamanda, BMT-
nin Suriyaya istiqamətli 
cəhdlərini dəstəkləyir”.

Rövşən ATAKİŞİYEV, 
“Xalq qəzeti”

Dmitri Medvedev: 
ABŞ sanksiyaları heç 
vaxt ləğv etməyəcək 

 � “ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları 
heç vaxt ləğv etməyəcək”. Bu fikri Rusiya 
Federasiyasının Baş naziri Dmitri Medvedev 
sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə canlı yayımda 
görüşü zamanı deyib.

Baş nazir fikrini belə əsaslandırıb: “ABŞ Rusiyaya 
qarşı sanksiyaları heç vaxt ləğv etməyəcək. Belə ki, 
onlar uzun illərdir ki, öz siyasətini bunun üzərində 
qururlar”.

O, bu siyasətin RF-nin istər Sovet İttifaqı, istər Ru-
siya Federasiyası adlandırılmasından asılı olmayaraq 
illərdir davam etdiyini qeyd edib.

Rövşən ATAKİŞİYEV, “Xalq qəzeti”

Bakı şəhərində ağacəkmə 
aksiyası keçirilib

 � Ölkə rəhbərliyinin yeni yaşıllıqların 
salınması ilə bağlı tövsiyə və göstərişlərinə 
uyğun olaraq paytaxt Bakı şəhərində ekoloji 
durumun yaxşılaşdırılması, yaşıllıqların 
artırılması və ağac əkilməsinin təşviqi məqsədilə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə 
paytaxtın rayonlarında ağacəkmə və təmizlik-
abadlıq aksiyası keçirilib.

 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyəti əməkdaşlarının, rayonların təsərrüfat 
xidmətləri işçilərinin, idarə, təşkilat nümayəndələrinin 
iştirakı ilə keçirilən aksiyalarda paytaxt rayonlarının 
ərazisində minlərlə müxtəlif cinsli ağac tingi əkilib. 

Qeyd edək ki, ağac tingləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi “Azəryaşlandşaft” ASC-nin və Meşələrin İnkişafı 
Departamentinin tinglik sahələrində yetişdirilib.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat 
xidmətinin məlumatına görə, təşkilatçılar ağacəkmə ak-
siyalarını dəstəkləyən və qoşulan hər kəsə təşəkkür edir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”


