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TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN İŞLƏR İDARƏSİ VƏ QƏZETİN REDAKSİYA HEYƏTİ

Birinci vitse-prezident
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın Zəngilan rayonuna səfəri Mehriban Əliyeva Zəngilan
İntensiv meyvə bağı ilə tanışlıq rayonundan foto paylaşıb

 Mayın 27-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan rayonunda intensiv meyvə bağı ilə tanış olublar.
Kənd təsərrüfatı naziri İnam
Kərimov ilə bağban Qalib Hümbətov
dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
intensiv meyvə bağında görülən işlər
barədə məlumat verdilər.
Bildirildi ki, burada 40 hektar
sahədə intensiv ərik bağı salınıb. Hər
biri 10 hektar olmaqla 4 çeşiddə ting
əkilib. Tinglərdən ikisi İspaniya çeşididir,
ikisi isə yerli növdür. Gələcəkdə burada
60 hektar sahədə nektarin bağının
salınması nəzərdə tutulur.
İntensiv meyvə bağında yetişdirilən
məhsulu saxlamaq və çeşidləmək üçün
Zəngilan Logistika Mərkəzi tikiləcək.
Mərkəzdə tutumu 5 min ton olan 36

soyuducu kameradan ibarət saxlama
anbarı, yetişdirmə kameraları, avtomatlaşdırılmış terminallar, qablaşdırma,
çeşidləmə, tərəzi sahələri, yükdaşıma,
nəqliyyat parkı və ofis binası yaradılacaq.
Qeyd edək ki, “Ağıllı təsərrüfat”
“Ağıllı kənd” fəlsəfəsinin 3 sütunundan biridir. Burada toxumun
seçimindən başlamış aqrotexniki
qulluq məsələlərinə qədər hər bir detal
nəzərə alınır, nəticədə vahid sahədən
maksimum məhsul götürmək mümkün
olur.

AZƏRTAC

Rusiya və Çin BMT TŞ-də
Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar
nəzərdə tutan qətnaməyə veto qoyub
Rusiya və Çin BMT
Təhlükəsizlik Ş
 urasında
ABŞ-ın hazırladığı və
Şimali Koreyaya qarşı
daha sərt sanksiyalar tətbiq edilməsini
nəzərdə tutan qətnamə
layihəsinə səsvermə zamanı veto hüququndan
istifadə ediblər. Buna
görə də qətnamə qəbul
olunmayıb.
Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri –
Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa, həmçinin
Albaniya, Braziliya, Qabon, Qana, Hindistan, İrlandiya, Keniya, Meksika, Norveç
və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qətnamənin
lehinə səs veriblər. Qətnamədə Şimali
Koreyaya neft və tütün ixracının qadağan
olunması, “Lazarus” haker qruplaşmasının
sanksiyalar siyahısına daxil olunması təklif
edilir. ABŞ bu qruplaşmanın KXDR ilə bağlı
olduğunu iddia edir.
ABŞ hesab edir ki, ballistik raketlər
buraxılışının bərpası ilə əlaqədar Şimali

Koreyaya qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq
olunmalıdır. Şimali Koreyaya qarşı birinci
məhdudiyyət tədbirlərinin qəbul olunduğu 2006-cı ildən bəri ilk dəfədir ki,
Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Koreya
Xalq Demokratik Respublikası ilə bağlı
məsələnin müzakirəsi zamanı ümumi
razılıq əldə olunmayıb.
ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi
Linda Tomas-Qrinfild qeyd edib ki,
Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreya ilə
“susqun razılığa” son qoymalıdır.

“Xalq qəzeti”

Finlandiya və İsveç Türkiyənin
tələblərini yerinə yetirməlidir
Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlüklə bağlı
Türkiyənin tələblərini yerinə yetirməlidir.

NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq İspaniyanın
 adena SER radiostansiyasına açıqlamasında deyib:
C
"Müttəfiq məsələni qaldıranda, onu tənzimləmək lazımdır.
Hər zaman belə olub. Heç kim Türkiyə qədər terror hücumlarına məruz qalmayıb. “Kürdüstan İşçi Partiyası" (PKK)
Avropa İttifaqında, o cümlədən İsveç və Finlandiyada terror
təşkilatarı siyahısındadır. Ümid edirəm ki, bu məsələ həll
olunar və Finlandiya ilə İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı
iyunun sonundakı Madrid sammitinə qədər razılıq əldə
edilər”.
Radiostansiya qeyd edib ki, Finlandiya və İsveç
Madriddə NATO-nun sammitində iştirak edə bilərlər, lakin
Türkiyənin tələblərinə iyunun 28-dək cavab verməsələr,
Alyansa daxil olmaq üçün namizəd ölkə statusu almaq
cəhdlərini təsbit etmək çətin olacaq.
Qeyd edək ki, Finlandiya və İsveçin NATO yanındakı səfirləri Klaus Korhonen və Aksel Vernhoff mayın
18-də təmsil etdikləri ölkənin Alyansa daxil olmaq barədə
müraciətlərini baş katib Yens Stoltenberqə təqdim etmişlər.
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
rəsmi instaqram səhifəsində Zəngilan rayonundan Prezident İlham
Əliyevlə birgə fotosunu paylaşıb.
AZƏRTAC fotonu təqdim edir.

Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin
əfv olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin,
onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
müvəkkilinin, insan hüquqlarının müdafiəsi
təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında
müraciətlərinə baxaraq, məhkumların
şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini,
törətdikləri cinayətlərin xarakterini və

ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza
çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə
davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm
prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
(ardı 8-ci səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda
“Ağıllı kənd” layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış mərasimində iştirak ediblər

Mayın 27-də Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində
“Ağıllı kənd” layihəsinin birinci mərhələsi üzrə
açılış mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım əvvəlcə Ağalı kənd meydanı ilə tanış olublar. Kənd meydanında otuz ilə yaxın müddətdə
işğal altında qalmış əzəli torpaqlarımızda sülhün əbədi təmin
olunmasını təcəssüm etdirən
göyərçin abidə-fəvvarə kompleksi
yaradılıb.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
fəvvarəni işə saldılar.
Sonra dövlətimizin başçısı və
birinci xanım kənd meydanında
yaradılmış Dövlət Xidmətləri
Mərkəzi ilə tanış olublar. Bildirilib
ki, burada “Azərpoçt” MMC-nin
rayon şöbəsi, “ASAN xidmət”
mərkəzi, DOST mərkəzi, Kiçik
və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzi
fəaliyyət göstərəcək. Bunlardan məqsəd kənd sakinlərinin
dövlət xidmətlərinə rahat çıxışını təmin etməkdir. Məsələn,
kənd sakinlərinin “ASAN”
və ya “DOST” xidmətlərinə
müraciət üçün rayon mərkəzinə
getmələrinə ehtiyac qalmayacaq.
Bu mərkəzlərdə kənd sakinlərinə
sosial təminat və məşğulluq
sahəsində 100-dən çox xidmət
onlayn formada göstəriləcək.
Vətəndaş birbaşa videobağlantı
ilə “DOST” mərkəzlərinin sosial
agentinə müraciət edəcək və
müraciəti yerindəcə həll olunacaq.
Kənd ağıllı idarəetmə mərkəzi
(situasiya mərkəzi) ilə tanışlıq
zamanı SİNAM şirkətinin rəhbəri
Elçin Əliyev Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya məlumat verdi ki,

“Ağıllı kənd” üçün “ağıllı həllər”
də nəzərdə tutulub. Bundan əsas
məqsəd istismar xərclərinin azalmasından, yaşayış səviyyəsinin
isə yüksəldilməsindən ibarətdir.
Əsas məsələ yüksək sürətli internetdir. Ağalı kəndindəki internetin
sürəti ölkə üzrə orta sürətdən
dəfələrlə artıqdır.
Dövlətimizin başçısı və birinci
xanım Ağalı kənd meydanında
“Kapital Bank”ın Zəngilan filialı,
kənd təsərrüfatı təyinatlı laboratoriyalar, baytarlıq və bitki mühafizə
idarələri və digər ictimai iaşə
obyektləri ilə də tanış oldular.
Ağalı kəndində müasir
şəhərsalma standartları tətbiq
olunub. Küçələrin “ağıllı” işıqlandırılması, isti və soyuğadavamlı
ekoloji evlərin inşası, məişət tullantılarının idarə olunması, günəş
panellərinin quraşdırılması,
bioqaz enerjisindən istifadə kimi
amillər bu konsepsiyanın tərkib
hissələridir. Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “golf car”la kəndin
ərazisini gəzdilər, 5 nömrəli
üçotaqlı evə baxdılar.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
Ağalı kəndində “Gillmed” tikiş
fabriki, ailə sağlamlıq mərkəzi
(tibb məntəqəsi), uşaq bağçası
və kənd orta məktəbi ilə də tanış
oldular.
Ailə sağlamlıq mərkəzində
tele-tibb sisteminin təqdimatı
zamanı dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma məlumat verildi
ki, tele-tibb vasitəsilə xəstənin
qanında arterial təzyiq, oksigen

təchizatı, triqleserin və şəkər
ölçülür, ürək ritmi, dəri örtüyü
və göz bəbəyinin görüntüsü
əldə edilir. Cihazlardan toplanan
məlumatlar xüsusi planşetlə platformaya ötürülür, ürək, ağ ciyər,
böyrək, dalaq, lor (qulaq, burun,
boğaz), dermatoloji xəstəliklərin,
həmçinin qalxanabənzər və
mədəaltı vəzin müayinəsində
istifadə edilir.
Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva
“Salam Doktor” platforması üzərindən əhaliyə xidmət
göstərən azərbaycanlı həkimlərlə
videobağlantı vasitəsilə söhbət
etdilər.
Mehriban xanım Əliyeva:
Salam.
Prezident İlham Əliyev:
Salam.
Danimarkada yaşayan
həkim Məsud Aşina: Möhtərəm
cənab Prezident, salam.
Mehriban xanım, salam.
Sizi öz adımdan və
həmkarlarım adından Danimarkadan salamlayıram. Mən Bakıda
anadan olmuşam, 33 ildir Danimarkada yaşayıram, nevrologiya
üzrə professoram. Bakıdan olan
travmatoloq Siyamak Nani, - beş
ildir İsveçdə yaşayır və mənim
kiçik qardaşım Harvarddan,
Bostondan Sait Aşina da bizimlə
bir yerdədir. O da Bakıda anadan
olub, amma tibb universitetini
Danimarkada bitirib.
Həkim Cavid Baloğlanov
da bizimlə bir yerdədir, “Salam
Doktor”u təmsil edirik. Fürsətdən
istifadə edərək Sizə təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm ki, belə bir
imkan yaradılıb. Biz bu texnologiyadan istifadə edəcəyik.
Əsas məqsəd ondan ibarətdir
ki, seminarlar, konsultasiyalar,
konsiliumlar keçirək, tele-tibb im-

kanından maksimum istifadə edib
hər zaman Qarabağ zonasında,
bizim Zəngəzurda olaq. Sizə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm,
çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox
sağ olun.
“Salam Doktor” şirkətinin
tibbi direktoru Cavid Baloğlanov: Möhtərəm cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım,
bir məsələni də vurğulamaq
istəyirəm, bizim “Salam Doktor”
platformamızın xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, bu, Azərbaycanda ilk
milli platformadır və tərəfimizdən
istehsal olunmuş milli proqram
təminatıdır.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. Sizi görməyimə şadam.
Bu təşəbbüsə qoşulduğunuza
görə sizə minnətdaram. Mən
çox şadam ki, xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar azad edilmiş
torpaqların bərpası ilə bağlı fəal
çalışırlar, işləyirlər. Bu platformanın həyata keçirilməsində,
əlbəttə ki, xaricdə yaşayan
soydaşlarımız da mühüm rol
oynayıblar. Bildiyiniz kimi, keçən
ay Dünya Azərbaycanlılarının
Qurultayı ilk dəfə olaraq Şuşada
keçirilmişdir. Hamımızın böyük
arzusu idi ki, bir gün bu qurultay
Şuşada keçirilsin, buna da nail
olduq. Xaricdə yaşayan yüzlərlə
azərbaycanlı doğma Şuşamıza
gəlib burada öz ürək sözlərini
deyə biliblər. Əlbəttə ki, dünya
azərbaycanlılarının azad edilmiş
torpaqlarda bərpa işlərinin aparılmasında da böyük rolu ola bilər.
Artıq var, biz bunu görürük. Bax,
bugünkü bizim videobağlantımız
bunu əyani şəkildə göstərir.
Bildiyiniz kimi, biz azad edilmiş torpaqları müasir mütərəqqi
texnologiyalara əsaslanmış
böyük bir məkan kimi görmək

istəyirik və indi olduğumuz Ağalı
kəndinin timsalında bunu görürük. Ona görə aparıcı Qərb
ölkələrinin texnologiyaları, o
cümlədən tibb sahəsində və digər
sahələrdə burada tətbiq edilərsə,
əlbəttə ki, biz istədiyimizə nail ola
bilərik.
Bu gün biz videoformatda
görüş keçirərək bir-birimizi görürük. Amma arzu edirəm ki, siz
buraya da gələsiniz, azad edilmiş
digər yerlərdə, o cümlədən
Ağalı kəndində də olasınız və bu
gediş-gəliş daimi olsun.
Mən Qurultay zamanı xaricdə
yaşayan soydaşlarımıza üz
tutaraq demişdim ki, istərdim,
hər biriniz heç olmasa ildə bir
dəfə Azərbaycana, Qarabağa,
Zəngəzura gələsiniz və bizim
bu canlı bağlantımız, qəlbdənqəlbə gedən bu bağlar daha da
möhkəm olsun. Bu gün burada iştirak etdiyiniz üçün sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Həkim Məsud Aşina:
Təşəkkür edirəm, cənab Prezident, biz hər zaman hazırıq.
Mən özüm də Şuşa Qurultayında
iştirak etdim. Mənim üçün çox
qürurlu gün idi. Mən sonuncu dəfə 1984-cü ildə Şuşada
olmuşdum. Artıq bu il Şuşaya
gəlmişdim. Çox böyük həyəcan
keçirdim. Biz hər zaman orada
olmalıyıq, həmişə bir yumruq kimi

Sizin yanınızda olmalıyıq.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
olun. Qarabağ Azərbaycandır!
Azərbaycanlı həkimlər: Qarabağ Azərbaycandır! Sağ olun.

***
Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliyevaya
kənddəki uşaq bağçasında
yaradılan şərait barədə məlumat
verildi. Həmçinin kənd tam orta
məktəbinə baxış zamanı distant təhsil həllərinin təqdimatı
keçirildi.
Bakıdakı Heydər Əliyev adına
Müasir Təhsil Kompleksi ilə
canlı bağlantıda Prezident İlham
Əliyev dedi: Əminəm ki, Ağalı
məktəbi ilə Heydər Əliyev adına
Müasir Təhsil Kompleksinin arasında əlaqələr bundan sonra da
davam edəcək. Burada oxuyan
uşaqlar gələcəklər Bakıya, sizin
şagirdlərinizlə, eyni zamanda,
müəllim heyəti ilə görüşəcəklər.
Yəni, bu təmaslar davamlı olmalıdır, həm distant təhsillə bağlı,
eyni zamanda, canlı təmaslara
da böyük ehtiyac var. Yaxın
günlərdə ilk vətəndaşlar burada
məskunlaşacaqlar. Ondan sonra
yaxşı olardı ki, siz müəllimlər və
eyni zamanda, uşaqlar buraya
gələsiniz, bu gözəlliyi görəsiniz,
necə deyərlər, bu videobağlantı

artıq canlı bağlantıya keçsin.
Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliyevaya
məlumat verildi ki, 360 şagird
yerlik ikimərtəbəli məktəb binası
və birmərtəbəli 60 yerlik uşaq
bağçasının binasında monolit
dəmir-beton, xarici və daxili divarların hörgü işləri, kommunikasiya
xətlərinin çəkilişi və damın quraşdırılması üzrə işlər tam başa çatdırılıb, daxili və xarici bəzək işləri
görülür. Göründüyü kimi, “Ağıllı
kənd”də müasirlik təkcə qurulan
infrastrukturla məhdudlaşmır,
burada təhsilə yeni yanaşmanın
tətbiqi də mühüm rol oynayır.
Dövlətimizin başçısına
və birinci xanıma “Ağıllı
kənd” layihəsinə dair stendin
təqdimatında “Ernst & Young”
şirkəti ilə birgə hazırlanmış
“İqtisadi səmərəliliyin təhlili”nin
əsas məqamları, kəndin perspektiv inkişaf planı və kənd
bazarının planı, həmçinin şəhər
evi tipli üç nəfərədək ailələrin
məskunlaşması üçün evlərin
planı barədə məlumat verildi.
Sonra Prezident İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Ağalı kəndinin sakinləri
ilə görüşdülər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə
çıxış etdi.
(ardı 3-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda
“Ağıllı kənd” layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış mərasimində iştirak ediblər
Prezident İlham Əliyevin çıxışı
(əvvəli 2-ci səhifədə)
– Əziz dostlar, ilk növbədə,
sizi qarşıdan gələn Müstəqillik
Günü münasibətilə təbrik edirəm.
Sizə və bütün Azərbaycan xalqına
daim rifah, xoşbəxtlik arzulayıram.
Müstəqillik Günü ərəfəsində biz
sizinlə görüşürük, Ağalı kəndində,
dirçələn Ağalı kəndində. Bunun
çox böyük rəmzi mənası var.
Çünki Ağalı kəndinin yenidən qurulması və belə müasir vəziyyətə
gətirilməsi müstəqilliyimizin
möhkəmlənməsindən asılı idi.
Bu gün hər bir Azərbaycan
vətəndaşı və əminəm, hər bir insan ümumiyyətlə görür ki, bu gün
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
möhkəmdir, əsaslıdır və xalqımızın
xoşbəxtliyi üçün əsas amildir.
İlk Xalq Cümhuriyyəti yaradılanda vəziyyət fərqli idi. Əlbəttə,
rus imperiyasının dağılması
nəticəsində Azərbaycan xalqı
104 il bundan əvvəl müstəqilliyə
qovuşdu. Ancaq birinci respublika
çox yaşaya bilmədi, süqut etdi,
cəmi iki ilə yaxın müddət ərzində
yaşamışdır. Düzdür, bir çox önəmli
addımlar atılmışdır və Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini biz daim hörmətlə
anırıq. Ancaq, eyni zamanda, onu
da bilməliyik ki, müstəqillik cəmi iki
il çəkdi. Ondan sonra Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi,
müstəqilliyi qoruya bilmədi və
Azərbaycan xalqı azadlıqdan
məhrum edildi. Bununla bərabər,
hamımız yaxşı bilirik ki, o vaxt
Ermənistan millətçiləri xalqımıza
və gənc Xalq Cümhuriyyətinə qarşı
təcavüzə başlamışdılar və bunun
nəticəsində Azərbaycan xalqı
böyük əzablar yaşamışdır.
Onu da artıq nəinki
Azərbaycanda, dünyada
bilirlər ki, dövlət müstəqilliyimiz
elan olunandan bir gün sonra
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
bizim qədim şəhərimiz olan İrəvanı
Ermənistana təhvil verdi və bu, bağışlanmaz bir cinayət idi. Beləliklə,
bizim qədim diyarımız bizdən ayrı
düşdü.
Amma Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti süquta uğrayandan
bir neçə ay sonra Zəngəzur da
bizim əlimizdən alındı. Bu tarixi
də hər kəs bilməlidir, 1920-ci ilin
noyabrında sovet hakimiyyətinin
qərarı ilə heç bir əsas olmadan
tarixi diyarımız Qərbi Zəngəzur
Azərbaycandan ayrıldı və
Ermənistana verildi. Bu, xalqımıza qarşı növbəti düşmənçilik və
ədalətsizlik idi. Çünki Zəngəzurun
şərqində də, qərbində də
Azərbaycan xalqı əsrlər boyu
yaşamışdır və indiki Ermənistan
ərazisində olan Qərbi Zəngəzurun
bütün toponimləri, bütün kəndlərin
milli tərkibi Azərbaycan xalqına
məxsus idi.
Müasir Azərbaycan
müstəqilliyə qovuşandan sonra
da vəziyyət təxminən eyni idi.
Çünki iki il ərzində - 1991-ci ilin
oktyabrından 1993-cü ilə qədər
Ermənistan Azərbaycana qarşı növbəti təcavüz etmişdir və
müstəqillik elan olunandan dörd
ay sonra Ermənistan dövləti
xalqımıza qarşı Xocalı soyqırımını
törətmişdir. Ondan üç ay keçəndən
sonra Şuşa işğal olundu, Laçın işğal olundu və 1993-cü ilin
aprelində Kəlbəcər işğal olundu.
Beləliklə, Ermənistanla Qarabağ
arasında canlı bağlantı yaradıldı.
Biz 1993-cü ildə də eyni
vəziyyətlə üzləşə bilərdik. Yəni,
müstəqilliyimiz faktiki olaraq böyük
təhlükə altında idi, sözdə var idi,
amma de-fakto yox idi. Çünki
Azərbaycan müstəqil siyasət apara
bilmirdi. Müstəqillik, əsl müstəqillik
məhz odur ki, sən müstəqil siyasət
apara bilirsən, yoxsa yox. Əks
təqdirdə bu, sadəcə olaraq, şərti
xarakter daşıyır.
1993-cü ildən başlayaraq xalq
Ulu Öndərə müraciət edib onu
hakimiyyətə dəvət edəndən sonra
əsl müstəqillik həyatımız başlamışdır. Bu gün burada olmağımız,
Ağalı kəndinin açılışında iştirak
etməyimiz məhz müstəqilliyimizin
möhkəmlənməsinə bağlıdır. Nə XX
əsrin əvvəllərində, nə də sonlarında müstəqilliyimiz möhkəm olmamışdır. Ona görə xalqımız böyük
faciələrlə üzləşmişdi. Həm Şərqi
Zəngəzur, həm Qarabağ işğala
məruz qaldı. Ovaxtkı hakimiyyət
torpaqlarımızı qoruya bilmədi.
Ancaq bu gün müstəqilliyimiz

möhkəmdir və bunun nəticəsində
biz İkinci Qarabağ müharibəsində
Qələbə qazandıq, tarixi Qələbə
qazandıq. Bunun nəticəsində
düşməni diz çökdürdük və bunun
nəticəsində bu gün biz buradayıq.
Biz müstəqilliyimizin
möhkəmlənməsi istiqamətində
çox böyük işlər görmüşük. Siyasi
cəhətdən tam müstəqilik. Heç bir
ölkə bizim iradəmizə təsir edə
bilməz və bunu artıq hər kəs bilir
ki, Azərbaycanla hesablaşmaq
lazımdır, Azərbaycanın mövqeyini nəzərə almaq lazımdır.
Azərbaycan özünə hörmət edən
dövlətdir və hər kəsdən bu hörməti
tələb edir və bunu əldə edir.
Biz iqtisadi cəhətdən
müstəqilik. Bu gün iqtisadi
cəhətdən müstəqil ölkələrin
sayı o qədər də çox deyil. Bunu
yaxın tarix göstərib. Ancaq biz
tam müstəqilik, heç kimdən asılı
deyilik, öz həyatımızı özümüz
qururuq və heç bir yardıma, kreditə
ehtiyacımız yoxdur. Əksinə, biz
özümüz indi bəzi ölkələrə kreditlər
veririk. Məhz iqtisadi müstəqillik
nəticəsində bu gün, bax, bu Ağalı
kəndi deyə bilərəm ki, dünyanın ən
mütərəqqi kəndlərinin birinə çevrilib. Bunu biz etmişik, öz gücümüzlə
və azad edilmiş bütün digər
torpaqlarda öz gücümüzlə bərpa
işlərini aparırıq və indi nəhəng
layihələr icra edilir. Bu haqda
Azərbaycan xalqı müntəzəm olaraq məlumatlandırılır.
Siyasi və iqtisadi müstəqillik
imkan verdi ki, biz öz həyatımızı
bildiyimiz kimi quraq, Azərbaycan
xalqının qədim ənənələri, dəyərləri
əsasında dövlət quraq və bu
dövlətdə rahat yaşayaq. Bu gün
dünyada gedən proseslər hər birimizin gözü önündədir. Azərbaycan
sabitlik, təhlükəsizlik diyarıdır,
deyə bilərəm ki, adasıdır. Bunu
artıq bütün dünya görür və bilir.
Əlbəttə, biz müstəqil olmasaydıq, yəni, sözün əsl mənasında,
müstəqil olmasaydıq, erməni
işğalına son qoya bilməzdik. Çünki
bu işğalı şərtləndirən hansı amillər
olub, əlbəttə ki, xarici amillər.
Ermənistan özü nə hərbi, nə
siyasi, nə iqtisadi cəhətdən hətta
orta səviyyəli dövlət sayıla bilməz.
İndi Ermənistandakı vəziyyət göz
qabağındadır. Əlbəttə, biz bu
xarici amilləri nəzərə almalıyıq.
Amma, eyni zamanda, bu, bizi
dayandıra bilməzdi. Müharibənin
ilk günlərindən son gününə qədər
mən demişdim ki, heç kim və
heç nə bizi dayandıra bilməz.
Ancaq Ermənistan rəhbərliyi bizə
tarix verməlidir, nə vaxt bizim
torpağımızdan rədd olur, onda biz
dayanmağa hazırıq və sözümüzə
də əməl etdik. Ona görə əgər
müstəqil siyasət aparmasaydıq, ola bilər ki, bu xarici amillər,

Ermənistanın xarici havadarları,
onların bəzilərinin bizə hədə-qorxu
gəlməsi bizi bu işdən çəkindirə
bilərdi. Ancaq çəkindirmədi. Çünki
güclü iradə göstərdik, xalqımız
birləşdi və bunun da təməlində,
əlbəttə ki, həmrəylik, milli qürur,
ləyaqət və güc dayanır.
Bu gün güc amili ön plandadır.
Mən bu haqda hələ on il bundan
əvvəl demişdim. Mənim çıxışlarımın hamısı mətbuatda var. Dedim
ki, beynəlxalq hüquq işləmir. Biz
özümüzü aldatmamalıyıq, daha
güclü olmalıyıq, güc toplamalıyıq.
Lazım olarsa, düşməni güc yolu ilə
torpağımızdan qovmalıyıq. Bunu
demişəm də, bunu etmişəm də.
Bundan sonra da güc amili
dünyada hakim olacaq. Bunu indi
yaxın tarix də göstərir. Ona görə
bundan sonra da güclü olmalıyıq
və güclü oluruq. Bu gün iqtisadi
göstəricilərimiz çox müsbətdir.
Deyə bilərəm ki, dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən
ölkələrdən biri Azərbaycandır.
Hərbi gücümüzü də artırırıq.
Müharibədən sonra yeni silahlı
birləşmələr yaradılır, yeni texnika alınır və bundan sonra da biz
bunu edəcəyik. Çünki biz güclü
olmasaq, istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik. Biz istəyirik ki, azad
yaşayaq. Biz istəyirik ki, bundan
sonra heç kim bizim işimizə qarışmasın. Buna ehtiyac yoxdur. Biz
elə gözəl dövlət qurmuşuq ki, bu
gün bir çoxları buna həsəd aparır.
Heç kim gəlib bizə dərs oxumasın,
məsləhət verməsin, öyrətməsin.
Buna ehtiyac yoxdur.
Mən Prezident kimi hər dəfə bu
cəhdləri dəf edəndə xalqa arxalanıram, dövlətimizin gücünə arxalanıram, o cümlədən hərbi, iqtisadi
və siyasi gücünə. 44 günlük Vətən
müharibəsi həm xalqımızın gücünü, həm də mənəvi keyfiyyətlərini
göstərdi. Biz ermənilərdən fərqli
olaraq dinc əhaliyə qarşı müharibə
aparmamışıq. Biz ermənilərdən
fərqli olaraq etnik təmizləmə
aparmamışıq. Biz Ermənistandan
fərqli olaraq şəhər və kəndləri
yerlə-yeksan etməmişik. Biz
azərbaycanlıyıq, bu, bizə yaraşmaz. Bizim təfəkkürümüz, bizim
adət-ənənələrimiz və dədəbabalardan qalan miras bunu
qoymaz. Bütün dünya bunu gördü
ki, azərbaycanlılar necə məharətlə,
peşəkarlıqla, fədakarlıqla və
ləyaqətlə vuruşdular, öz vəzifə
borclarını yerinə yetirdilər və Qarabağ münaqişəsini müharibədən
sonra siyasi yollarla həll etdilər.
Biz bu məsələni həll etmişik,
Ermənistan istəsə də, istəməsə
də bunu bütün dünya qəbul edir.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
həll etmişik. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi həll olunub. Qaldı ki,
Dağlıq Qarabağ inzibati ərazisinə,

bu ərazi Azərbaycan ərazisində
yoxdur. Ona görə beynəlxalq
qurumların leksikonunda Dağlıq
Qarabağ sözü yoxdur və son Brüssel görüşü bunu bir daha göstərdi.
Düzdür, Ermənistanda indi bu
məsələ ilə bağlı yenə də hayharay qaldırıblar və necə deyərlər,
başlarını divara vururlar, amma
bu, reallıqdır və onlar bu reallıqla
barışmağa məcburdurlar.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
həll olunub, Minsk qrupu öz
fəaliyyətini başa vurub. Minsk
qrupu ilə bağlı mən öz fikirlərimi
demişdim, bir daha təkrar
etməyə ehtiyac yoxdur və indi
postmünaqişə dövrüdür. Biz bu
dövrdə yaşayırıq və postmünaqişə
dövründə də biz gündəliyi diktə
edirik və müharibədən keçən ilyarım ərzində nəyi istəmişiksə ona
nail olmuşuq. Nəyi demişəmsə
buna biz nail olmuşuq, ya da
ki, nail oluruq. Birincisi, bütün
dünya, aparıcı ölkələr və aparıcı
beynəlxalq təşkilatlar yeni reallıqları qəbul ediblər. Bu, çox vacib idi,
çünki başqa cür də ola bilərdi. Bu,
bizim çox böyük siyasi uğurumuzdur. İkincisi, bizim gündəliyimiz
artıq aparıcı beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən əsas kimi götürülür.
Mən demişdim ki, biz Ermənistanla
sərhədləri müəyyən etməliyik.
Ermənistan bundan imtina edirdi,
ilyarım imtina edirdi. Amma nəticə
nə oldu? Mayın 24-də AzərbaycanErmənistan sərhədində komissiyaların birinci görüşü keçirildi.
Bunun çox böyük mənası var.
Həm o nöqteyi-nəzərdən ki, biz bu
sərhədləri müəyyən edəcəyik və
bu, çox vacibdir. Çünki ermənilər o
sərhədləri də zəbt etmişlər. Digər
tərəfdən bu, avtomatik olaraq
Ermənistanda revanşist, faşist
qüvvələr tərəfindən Azərbaycana
qarşı irəli sürülən ərazi iddialarına
da rəsmən son qoyur. Çünki əgər
biz sərhədləri müəyyən ediriksə,
hansı dırnaqarası “Dağlıq Qarabağ” statusundan söhbət gedə
bilər?! Qarabağ zonası var, Qarabağ diyarı var. Bu, Azərbaycan
ərazisidir və bütün dünya bunu
qəbul edir. Ona görə AzərbaycanErmənistan sərhəd delimitasiyası
üzrə komissiyaların birinci iclasının
çox böyük əhəmiyyəti var.
Digər məsələ, biz demişdik
ki, Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Ermənistan bundan
boyun qaçırmağa can atırdı. Çünki
sülh müqaviləsi ölkələrin ərazi
bütövlüyünün qarşılıqlı surətdə
tanınması deməkdir. Amma nəticə
etibarilə biz buna da nail olduq və
artıq Azərbaycan öz işçi qrupunu
müəyyən edib. Daha bir vacib
məsələ, Zəngəzur dəhlizinin
açılmasıdır. Ermənistan hər zaman
buna da maneçilik törətməyə

çalışırdı. Amma yenə də, Brüssel
görüşünün rəsmi açıqlamasına
baxın, artıq həm dəmir yolu, həm
avtomobil yolunun Mehridən,
Zəngəzurdan keçməsi müəyyən
olunub. Yəni, biz buna da nail
oluruq və mən demişdim ki, nail
olacağıq. Yəni, biz gündəliyi diktə
edirik. Nəyin hesabına? Əlbəttə
ki, müharibənin nəticələrinin
hesabına. Çünki biz qalib dövlətik,
Ermənistan məğlub edilmiş
dövlətdir. Bu reallığı hər kəs qəbul
etməlidir və edir. Əlbəttə ki, bu amil
Azərbaycan-Ermənistan təmasları
əsnasında ön plandadır.
Digər səbəb nədir? Bizim
gücümüz. Ermənistan xarici
dəstək olmadan ayaqda dura
bilməz. Bunu onlar da yaxşı bilirlər.
Amma biz? Biz müharibəni bütün
təzyiqlərə, hədə-qorxulara rəğmən
elə aparmışıq və istədiyimizə nail
olmuşuq. “Öldü var, döndü yoxdur”
demişik, buna əməl etmişik və indi
qalib xalq kimi üzümüz ağ, alnımız
açıq yaşayırıq.
Əlbəttə, bu gün postmünaqişə
gündəliyinin formalaşmasında
Azərbaycan öz sözünü deyir və
bu söz həlledicidir. Amma bununla bərabər, biz heç bir qeyrireal tələb də irəli sürmürük. Biz
deyirik ki, ərazi bütövlüyümüzü
tanıyın, gəlin sərhədləri müəyyən
edək, hərə öz ölkəsində yaşasın,
bir-birinin işinə qarışmasın. Biz
bunu deyirik və mənim tərəfimdən
irəli sürülmüş sülh müqaviləsi
üçün 5 əsas prinsipin mahiyyəti
də budur. O cümlədən bir-birinə
qarşı ərazi iddialarından əl
çəkmək prinsipi də böyük önəm
daşıyır və Ermənistan rəhbərliyi
bu 5 prinsipi qəbul edib. İndi nə
isə əlavə etmək istəyir, amma
əsas fundamental prinsiplər
budur. O ki qaldı, ermənilərin
Azərbaycanda yaşamasına - istər
Qarabağ bölgəsində, istər başqa yerlərdə bu məsələdə heç
bir problem yoxdur. Azərbaycan
çoxmillətli, çoxkonfessiyalı bir
ölkədir. Azərbaycanda bütün
xalqların nümayəndələri rahat
yaşayırlar, bütün hüquqlardan istifadə edirlər. Heç vaxt
Azərbaycanda milli, dini zəmində
ayrı-seçkilik olmayıb və olmayacaq. Ona görə Azərbaycanda
yaşayan ermənilərin hüquqları,
təhlükəsizliyi Azərbaycanda yaşayan digər xalqların təhlükəsizliyi,
hüquqları qədər önəmlidir. Burada
hansısa xüsusi imtiyazdan söhbət
gedə bilməz. Bir də ki, dünyada, Avropada təcrübə var. İndi
Avropada müxtəlif konvensiyalar
var. Həm Avropa Şurası ölkələri
bu konvensiyalara qoşulublar, həm Avropa İttifaqı ölkələri
çərçivəsində qaydalar və rəsmi
sənədlər var. Orada hər şey
göstərilib və biz bu ümumbəşəri

trend, yəni, meyil məcrasında
gedirik. Ermənistan əgər hansısa
xüsusi tələb irəli sürərsə bilməlidir
ki, bizim də bir çox tələblərimiz
ola bilər. Bax, buraya çox da uzaq
olmayan məsafədə bizim qədim
torpağımız Qərbi Zəngəzurdur.
Biz Ermənistana qarşı ərazi
iddiası ilə çıxış etmirik ki? Etmirik.
Amma əgər onlar bizə qarşı ərazi
iddiası ilə çıxış edəcəksə, biz niyə
etməməliyik? Tarix var. Hər kəs
açsın baxsın kitablara, ensiklopediyalara: nə vaxt Qərbi Zəngəzuru
bizdən ayırıb Ermənistana
verdilər? 1920-ci ilin noyabrında.
O ki qaldı, ermənilərin
Azərbaycanda yaşamasına, bu tarixi də hər kəs yaxşı bilir. Rus-İran
müharibəsindən sonra XIX əsrin
əvvəllərində İrandan və Şərqi Anadoludan ermənilər kütləvi surətdə
köçürülüb və Azərbaycanda,
Qarabağda məskunlaşdırılıb.
Bunu biz hamımız yaxşı bilirik.
O ki qaldı, 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
yaradılmasına, onun da heç bir
əsası yox idi. Bu, qanunsuz bir
addım idi, sadəcə olaraq, bir saat
bombasını Azərbaycanın canına
yerləşdirmək, istənilən an onu
partlatmaq və xalqımızı məhv
etmək məqsədi daşıyırdı. Heç bir
əsası yox idi ki, orada hansısa bir
muxtar vilayət yaradılsın. Özü də
Şuşanı da salmışdılar onun içinə.
Mən nə üçün bunu deyirəm,
çünki Ermənistanda faşistlər hələ,
necə deyərlər, baş qaldırmağa
cəhd göstərirlər və onlara elə
gəlir ki, əgər onlar hakimiyyətdə
olsaydılar müharibənin nəticələri
başqa cür ola bilərdi. Qətiyyən
yox! Onlara elə gəlir ki, əgər onlar
hakimiyyətə gəlsələr, nə isə əldə
edə bilərlər. Qətiyyən yox! Əksinə,
əgər istəmirlərsə ki, onların başı
bir daha əzilsin, otursunlar və bu
tərəfə heç baxmasınlar. Biz hələ
ki, səbirlə bu mənzərəni izləyirik.
Amma bunu Ermənistan faşistləri
- bizə hürməyə çalışan faşistlər
bilsinlər ki, hər an onların dərsini
verməyə bir daha hazırıq, necə
ki, İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı. İndi kimdir Ermənistanda
meydan sulayan? İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Qarabağdan
dovşan kimi qaçan Sarkisyan-Köçaryan cütlüyü. Əgər onlar belə
qəhrəman idilərsə, niyə qaçmışdılar? Oturardılar, vuruşardılar. Hər
ikisi Xankəndidə idi, o cümlədən
onların keçmiş müdafiə naziri.
İndi bizi hədələməyə çalışırlar.
Niyə qaçmısınız dovşan kimi? Axı,
gərək bunu unutmasınlar. Bizim
gücümüzü hər an görüb buna
adekvat addım atsınlar.
Biz isə bundan sonra müzəffər
xalq kimi yaşayacağıq. Biz 44
gün ərzində həm ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, həm ədaləti

bərpa etdik, həm milli ləyaqətimizi
bərpa etdik. Bu gün, bax, bu
gözəl Zəngilan torpağında həyat
qururuq. Bax, həyat qayıdır Zəngilana, başqa yerlərə, Şuşaya.
Yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgənin
inkişafı üçün nə qədər böyük işlər
görülür. İndi yol boyunca gələn
hər bir adam dəmir yolunu görür,
avtomobil yolunu görür. Özü də
altı və dörd zolaqlı avtomobil yolu.
Zəngilanda hava limanı tikilir, bu
il istifadəyə veriləcək. Artıq böyük
aqropark salınıb, ilk məhsul bu il
götürüləcək.
Dünən mən Zəngilan şəhərinin
Baş planı ilə tanış oldum. Hesab edirəm ki, ən gözəl variantı
seçdik. Bu sahədə təcrübəsi olan
beynəlxalq şirkət Baş planı təqdim
etdi və mən dedim ki, Zəngilan
şəhəri park şəhərinə çevrilməlidir.
Yəni, Zəngilanın təbiəti o qədər
gözəldir ki, biz təbiətə bir zərrə
ziyan vurmamalıyıq, əksinə, təbiəti
daha da zənginləşdirməliyik,
xüsusilə nəzərə alsaq ki, ermənilər
Bəsitçay təbii qoruğunu da məhv
etmişlər. O məşhur palıd ağaclarını da kəsmişlər, Oxçuçayı da
zəhərləmişlər. Vejnəlidə də bizim
qızıl yataqlarımızı istismar edərkən
heç bir ekoloji normaya riayət
etməmişlər. Biz təbiəti qorumalıyıq
və Zəngilan şəhərinin artıq dünən
Baş planı təsdiq olunandan sonra
inşaat işləri başlanacaq.
Əlbəttə ki, bunu artıq bilməyən
yoxdur, birinci pilot layihə məhz
Zəngilanda icra edildi, Ağalı
kəndində. Bir il bundan əvvəl
inşaat işləri başlamışdır. İndi 200
evdən ibarət gözəl kənd salınıb
- “Ağıllı kənd”. Bu gün bu kəndlə
tanış olarkən, – bilirsiniz, mən
dəfələrlə burada olmuşam, –
görürəm ki, doğrudan da böyük,
necə deyərlər, mütərəqqi bir addım
atmışıq.
Bilirəm ki, Ağalı kəndində yaşayan ailələrin sayı 200-dən çoxdur. Ona görə yeni layihə təqdim
edildi. Kəndin genişləndirilməsi
və əlavə 150 evin inşa edilməsi, o
cümlədən ikimərtəbəli, üçmərtəbəli
mənzil tipli evlərin inşa edilməsi
nəzərdə tutulur. Məşğulluq,
məktəb, bağça, tibb məntəqəsi,
bütün xidmətlər – “ASAN”,
“DOST”, kiçik və orta biznesə
dəstək, hər şey burada var. Bir o
qalıb ki, 30 ilə yaxın həsrət içində
yaşayan insanlar gəlsinlər, burada
rahat yaşasınlar, müzəffər xalq
kimi əbədi yaşasınlar. Belə də olacaq. Bundan sonra həm Zəngilan
rayonunda, həm digər rayonlarda,
indi Baş planları təsdiq edilmiş rayonlarda inşaat işləri daha sürətlə
gedəcək.
Mən sizi tarixi hadisə
münasibətilə təbrik edirəm. Sizə
cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.

(ardı 4-cü səhifədə)
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Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Zəngilan rayonunda “Ağıllı kənd” layihəsinin birinci
mərhələsi üzrə açılış mərasimində iştirak ediblər

F.Ə.Əlizadənin “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu” ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq qərara alıram:
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə
görə Firəngiz Əliağa qızı Əlizadə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu” ilə təltif edilsin.
İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
				

Bakı şəhəri, 27 may 2022-ci il

Prezident İlham Əliyev Müstəqillik Günü
münasibətilə paylaşım edib
(əvvəli 3-cü səhifədə)
Ağalı kənd sakini Fərmayıl
İsmayılov: Cənab Prezident. Biz çox
qürur hissi duyuruq ki, həqiqətən də
bugünkü gün bir Ağalı kənd sakini
kimi mənim həyatımda tarixə yazılası
bir gündür. Çünki bu gün mən Sizinlə
bir masa ətrafında əyləşmişəm. Bu,
mənim həyatımda tarixə yazılan bir
gündür. Bu, mənə nəsib olduğu üçün
Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Dərin
təşəkkürümü bildirirəm ki, Siz tarixi
Qələbə qazanan bir Prezident kimi vaxt
tapıb bizimlə görüşə gəlmisiniz. Bu,
bizim üçün qürurverici bir haldır, şəxsən
mən bunu çox yüksək dəyərləndirirəm.
Çünki biz bu 28 il müddətində, –
mən şəxsən özümdən danışıram, –
valideynlərimizin qəbirlərini ziyarət edə
bilmirdik, gecə-gündüz onu yuxuda
görürdük. Kəndimizdə bir daş var idi,
mən həmişə onu yuxuda görürdüm, öz
tay-tuşlarıma da danışırdım ki, belə bir
yuxu görürdüm, o daşı həmişə gedib
görmək istəyirdim. Öz həyətimizə gedə
bilmirdim. Amma Siz onu bizə bəxş
etdiniz.
Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Sizi həmişə var eləsin, bizim
başımızın üstündən əskik etməsin. Biz
də Ağalı kəndinin sakinləri həmişə Sizin
siyasətinizi dəstəkləmişik və bundan
sonra da dəstəkləyəcəyik. Həyata keçirdiyiniz quruculuq işlərində əlimizdən
gələni etməyə canla-başla hazırıq.
Çox sağ olun, var olun, Allah Sizi
qorusun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ
olun.

***
Ağalı kənd sakini Gəray
 üseynov: Cənab Prezident. Sizi
H
qədim Zəngəzur diyarının ən gözəl
guşələrindən biri olan Zəngilanımızda
salamlayırıq. Cənab Prezident, bir ilə
yaxındır ki, bu Ağalı kəndinin təməlini
qoymusunuz. Artıq bu gün Ağalı kəndi
Sizin sayənizdə çox gözəl şəkildə
tikilib, qurulub, yaradılıb. Sizə öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm, Sizə cansağlığı arzulayıram ki, Ağalı camaatı
üçün belə gözəl şəraiti yaratmısınız.
Sizi əmin edirəm, bizim Ağalı sakinləri
səbirsizliklə o günü gözləyirlər ki,
tezliklə bu kəndə köçüb yaşasınlar. Çox
sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ ol.

***
Ağalı kənd sakini Gülüş Səmədli:
Hörmətli Ali Baş Komandan, dəyərli
Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban
xanım. Sizləri əzəli torpağımızda
– Zəngilanda salamlamaq mənim
üçün qürurverici hadisədir. Bu,
mənim Zəngilana ilk səfərim deyil,
üçüncü səfərimdir. İlk səfərim Sizinlə
təməlqoyma mərasimində olmuşdu.
Az müddət ərzində Zəngilanda dirçəlişi
görmək həqiqətən bizə qürur verir. Az
müddətdə xeyli dəyişiklik olmuşdur.
Eyni zamanda, biz Azərbaycan xalqı
olaraq, Zəngilan sakinləri olaraq hər
zaman Sizin siyasətinizi dəstəkləyir, bir
yumruq kimi Sizin ətrafınızda birləşirik.
Zəngilanda “Ağıllı kənd”in
təməlinin qoyulması və bu gün
“Ağıllı kənd”in ərsəyə gəlməsi təkcə
Azərbaycan Respublikasında ilk deyil,
eyni zamanda, MDB ölkələrində də
ilkdir. Biz bununla bütün dünyaya
sübut etdik ki, yoxdan var yaratmışıq. Yəni, biz az müddətdə xeyli

dirçəliş etmişik. Şəxsən mən Zəngilan
rayonunun ən gənc sakini və həm də
hüquqşünas olaraq canla-başla gəlib
burada məskunlaşıb xalqıma xidmət
etməyi arzulayıram. İnşallah, o günləri
də səbirsizliklə gözləyirəm. Çünki
mən bilirəm ki, burada həm gənclər,
həm də yaşlı sakinlər üçün xeyli iş
yerləri var. Mən də öz hüquqşünas
ixtisasıma uyğun olaraq işlə təmin olunacağıma və xalqıma vicdanla xidmət
edəcəyimə əminəm.
Bir daha Sizlərə təşəkkür edirəm.
Allah Sizləri var eləsin. Biz hər zaman
Sizinləyik.
Prezident İlham Əliyev: Sağ
ol. Mən çox şadam ki, gənclər də öz
dədə-baba yurduna qayıtmağa çox
həvəslidirlər. Mən bunu alqışlayıram.
İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra mən göstəriş vermişdim
ki, keçmiş məcburi köçkünlər arasında
sorğu keçirilsin, kim qayıtmaq istəyir,
kim qayıtmaq istəmir. Çünki bilirsiniz,
həyat elə şeydir ki, hər şey ola bilər.
30 il, 27 il böyük bir zaman kəsiyi idi.
Məsələn, Zəngilan 27 il işğal altında
idi, digər şəhər və rayonlarımız da bir
qədər çox, bir qədər az. Elə insanlar var
ki, artıq onlar həyat qurublar, haradasa
işləyirlər, həyatdan da razıdırlar və heç
yerə getmək istəmirlər, şəhərdə yaşayırlar, Bakıda, Sumqayıtda. İndi böyük
şəhərdən kiçik şəhərə, kəndə qayıtmaq
o qədər də asan məsələ deyil. Bunu
hər kəs anlamalıdır. Nəzərə alsaq ki,
qayıdış da könüllü olmalıdır və biz elə
şərait yaratmalıyıq ki, hər kəs qayıtmaq
istəsin. Ona görə dedim ki, sorğu keçirək
və nəticələrinə baxaq. Çünki biz indi
böyük işlərə start veririk, yaşayış evləri,
məktəblər, xəstəxanalar – bütün bunlar
hesablanmalıdır nə qədər adam yaşayacaq. Çünki böyük məsrəfdir. Mənə
məlumat verildi ki, məcburi köçkünlərin
mütləq əksəriyyəti qayıtmaq istəyir. Bu,
məni çox sevindirdi. Mən belə də təxmin
edirdim. Bu, bir daha göstərdi ki, xalqımız öz ulu babalarının yurduna nə qədər
bağlıdır. Hətta Zəngilanı görməyənlər
Zəngilanda yaşamaq istəyirlər. Necə
ki, Vətən müharibəsində Qarabağı heç
vaxt görməyənlər Qarabağ uğrunda
ölümə getməyə hazır idilər və ölümə də
getmişdilər. Üç minə yaxın şəhidimizin
xatirəsi bizim qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət
eləsin.

Ancaq insanların qayıdışı üçün
şərait olmalıdır. Bax, biz birinci
layihəni icra etdik, bunu təqdim etdik,
həm Ağalı kəndinin sakinlərinə,
həm də bütün Azərbaycana. Bizim
gələcək planlarımız da belədir. İndi
birinci mərhələdə hər rayonda bir çox
kəndlər seçilib ki, ilk növbədə orada
işlər aparılacaq. Ondan sonra insanlar qayıtdıqca, əlbəttə ki, bütün qalan
yerləri də bərpa edəcəyik. Əlbəttə, ilk
növbədə, böyük şəhərlərin Baş planları təsdiq edilməli idi. Məsələn, Ağdam,
Füzuli və Şuşa şəhərlərinin Baş planları təsdiq olunub, dünən isə Zəngilan
şəhərlərinin Baş planı təsdiqləndi, artıq işlərə başlanılmışdır. İndi Ağdamda
yaşayış binaları inşa edilir, Füzulidə
də hazırlıq işləri gedir, Zəngilanda isə
gedəcək. Yəni, bu, böyük bir prosesdir
və onu da bildirməliyəm ki, biz bu işi
dövlət büdcəsi hesabına edirik. Heç
bir yerdən heç bir yardım almamışıq,
heç bir kredit almamışıq, heç bir ianə,
yaxud da ki, bir hədiyyə almamışıq, öz
gücümüzə arxalanırıq, necə ki, həmişə
belə yaşamışıq, gücümüz qədər
nailiyyətlər də əldə etmişik.
Bu il də investisiya proqramı
təsdiq olunub və proqrama əlavələr
də ediləcək. Mən bu gün bunu bəyan
etmək istəyirəm. Biz dövlət büdcəsinə
əlavələr etməliyik, çünki iqtisadi
göstəricilər daha yaxşıdır. Gəlirlərimiz
nəzərdə tutulandan daha çoxdur. Ona
görə biz bu əlavə gəlirləri və iqtisadi
imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki,
vaxt itirmədən azad edilmiş torpaqlarda daha böyük həcmdə iş görək.
İndi hökumətə tapşırılıb, yəqin yaxın
gələcəkdə Milli Məclis bu məsələyə
baxacaq ki, biz daha çox vəsait ayıraq. Mən demişəm, iqtisadiyyatımız nə
qədər güclü inkişaf edərsə, biz azad
edilmiş bütün əraziləri o qədər tez
bərpa edəcəyik.
Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bu,
asan məsələ deyil. Azad edilmiş
ərazilərin miqyası dörd Lüksemburq
ölkəsi qədərdir, bir Livan ölkəsinə
bərabərdir, yəni, təsəvvür edin,
nə qədər böyük iş nəzərdə tutulur. Onu da hamımız bilməliyik ki,
minatəmizləmə işi hələ də davam
edir və əlbəttə ki, burada hər şey,
bütün ərazilər minalardan təmizlənib.
Əlbəttə, burada yaşayacaq insanlar
bunu nəzərə almalıdırlar ki, ancaq
minalardan təmizlənmiş ərazilərə gedə
bilərlər. Çünki bu təhlükə hələ də var,
ermənilər həm işğal zamanı, həm də
müharibədən sonra torpağımızdan çıxmaq üçün onlara vaxt verildiyi zaman
yenə də bu çirkin əməllərə əl ataraq
bir çox minalar basdırmışlar.
Bu gün biz Müstəqillik Günü
ərəfəsində görüşürük. Onu da
deməliyəm ki, keçən il Müstəqillik
Günündə mən Ağdam şəhərində
idim, Ağdam sakinləri ilə görüşmüşdüm və Ağdam şəhərinin Baş planını
təsdiqləmişdim. Bu il də planlaşdırırdım ki, Müstəqillik Günündə
burada olum. Ancaq bildiyiniz kimi,
sabah qardaş ölkənin - Türkiyənin
Prezidenti Azərbaycana gələcək

və biz Müstəqillik Gününü bərabər
qeyd edəcəyik. Ona görə mən bir
gün əvvəl gəldim, amma yenə də
Müstəqillik Günü ərəfəsində. Çünki
bunun böyük rəmzi mənası var, budur
müstəqillik, budur azadlıq. Xalqımız
artıq 30 ildir ki, azad xalq kimi yaşayır və bütün əldə edilmiş nəticələr,
o cümlədən Şanlı Qələbəmiz bax,
bunun təməlindədir, bu müstəqilliyin
təməlindədir. Ona görə müstəqillik ən
böyük dəyərimizdir, sərvətimizdir, qoruyuruq və əbədi qoruyacağıq. Bu gün
“Böyük Qayıdış” dediyimiz prosesə
start verildi. “Böyük Qayıdış”ın birinci
kiçik addımı, bax, bu gün atılır. Sizi
təbrik edirəm.

***

Sonra xatirə şəkli çəkildi.
Görüşdən sonra Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “Aqroservis” ASC tərəfindən
təqdim edilən “ağıllı kənd təsərrüfatı”
texnikaları ilə tanış oldular.
Məlumat verildi ki, “Ağıllı kənd”
təsərrüfatı idarəetmə sistemində ən
müasir texnoloji yeniliklər tətbiq olunacaq. Belə ki, burada yaradılacaq iqlim
stansiyaları bitki xəstəlikləri ilə bağlı
erkən xəbərdarlıq əldə etməyə, suvarmanı planlı şəkildə aparmağa və hava
məlumatını almağa imkan verəcək.
Bundan başqa, burada zərərvericilərin
uzaqdan izlənilməsinə və əkin
ərazilərinin, araşdırma sahələrinin
mövsümi olaraq yüksək keyfiyyətli
fotoşəkillərini çəkə bilən sistemlər də
quraşdırılacaq.
Həmçinin heç bir sahə
məhdudiyyəti olmadan sərbəst hərəkət
edən və ərazidə təhlil aparan skaner,
əməliyyatları səmərəli şəkildə həyata
keçirmək üçün süni intellekt və proqnozlaşdırıcı analizə sahib platforma,
məhsulun yetişdirilməsi zamanı ortaya
çıxa biləcək problemləri vaxtında aşkarlaya biləcək dron texnologiyaları da
yüksək məhsuldarlığın əldə olunmasında mühüm rol oynayacaq.
Diqqətə çatdırıldı ki, Zəngilan
pivot suvarma sistemləri də ən müasir
texnoloji yeniliklərlə təchiz olunacaq.
Burada 5 pivot sistemi quraşdırılacaq
ki, bu da 157 hektar ərazinin suvarılmasına imkan verəcək.
Daha sonra dövlətimizin başçısı və
birinci xanım “Arximed” tipli hidroelektrik stansiya, alternativ enerjinin istehsalı üçün süni göl və 62 nömrədən
ibarət otel kompleksində aparılan
işlərlə tanış oldular.
Məlumat verildi ki, süni gölün
yaradılması üzrə qazma və 3-cü gil
izolyasiya qatının kipləşdirilmə işləri
başa çatdırılıb, 4-cü qat gil izolyasiya
işləri davam edir.
Göründüyü kimi, Ağalı kəndində
“Ağıllı kənd” konsepsiyasının hər üç
komponenti – ağıllı dövlət idarəçiliyi,
ağıllı infrastruktur və xidmətlər, eyni
zamanda, ağıllı təsərrüfat və biznes
mühiti yaradılıb.

AZƏRTAC

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında
28 May – Müstəqillik Günü münasibətilə paylaşım edib.
Paylaşımdakı fotonun üzərində bu sözlər yer alıb: “Müstəqilliyimiz əbədidir,
dönməzdir, sarsılmazdır! Yaşasın güclü, müstəqil Azərbaycan!”.
AZƏRTAC

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
Zəngilanın Ağalı kəndindəki
çörək sexindən paylaşım edib

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva rəsmi
instaqram səhifəsində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndindəki çörək sexindən
paylaşım edib.
AZƏRTAC paylaşımı təqdim edir: “Ağalı kənd sakinləri üçün isti təndir çörəyi.
Allah hər evə, hər ocağa bol ruzi-bərəkət nəsib etsin!”.
AZƏRTAC
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vasitəsilə zəfərə həsr olunan məlumatları
nümayiş etdirmək üçün sərgi məkanı kimi
fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin
əziz xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə
Zəfər Muzeyi binasının yanında
qəhrəmanlarımızın adlarının qeyd olunduğu beton hasar formasında “Memorial
lövhə” yaradılacaq.
Hər iki muzey Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilən şanlı ordumuzun 44 günlük Vətən müharibəsində
qazandığı möhtəşəm qələbəni indiki
və gələcək nəsillərin yaddaşına həkk
edən, beynəlxalq hüquqa uyğun ərazi
bütövlüyünü gerçəkləşdirməyə nail olan
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdıran təşviqat və informasiya mərkəzi kimi
fəaliyyət göstərəcək.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya Zəngilan şəhərinin Baş planı
da təqdim olunub. Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar
Quliyev məlumat verərək qeyd edib ki,
Baş plan komitənin sifarişi əsasında bu
sahədə böyük təcrübəyə malik nüfuzlu
beynəlxalq şəhərsalma qrupu–İsveçrənin
“sa_partners” şirkəti tərəfindən yerli
mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanıb.
Layihəyə əsasən, Zəngilan şəhəri
beynəlxalq əhəmiyyətli Zəngəzur
nəqliyyat dəhlizi ilə sıx əlaqələri olan strateji əhəmiyyətli yaşayış məntəqəsi kimi
inkişaf etdiriləcək. Belə ki, Araz vadisinin
yaxınlığında, həm Zəngəzur nəqliyyat
dəhlizindən, həm də Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanından cəmi 10 kilometr
məsafədə yenidən qurulacaq şəhər yaradılacaq əhəmiyyətli nəqliyyat şəbəkəsini
müasir infrastrukturu ilə tamamlayacaq.
Şəhərin strateji əhəmiyyəti nəzərə alı-

Bütün Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur bölgəsində çox
genişmiqyaslı abadlıq işləri
aparılır, şəhərlər yenidən
qurulur, kəndlər yenidən salınır. Əlbəttə ki, bizim əsas
vəzifəmiz keçmiş məcburi
köçkünləri tezliklə bu doğma diyara qaytarmaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Prezident İlham Əliyev
Vətən müharibəsindən sonra
işğalçılardan azad olunan rayon
və şəhərlərimizə mütəmadi
səfərləri zamanı vəhşicəsinə
dağıdılan ərazilərimizdə aparılan
tikinti, abadlıq-quruculuq
işlərinin gedişi ilə maraqlanır,
müvafiq tapşırıqlarını verir. Bu,
dövlətimizin başçısının İkinci
Qarabağ savaşında möhtəşəm
qələbəmizdən ötən müddət
ərzində erməni faşizminin yerlə
bir etdiyi yaşayış sahələrimizin
bərpasına prioritet istiqamət kimi
yanaşdığını göstərir.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tikinti-quruculuq işləri getdicə geniş vüsət
alır. İnfrastruktur obyektlərinin sürətlə
inşası, tarixi-mədəni abidələrin bərpası,
minatəmizləmə əməliyyatlarının miqyasının genişləndirilməsi bu torpaqlarda
yaşayış məhəllələrinin, inzibati binaların tikilməsinə əlverişli imkan yaradır.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın mayın 26-da Füzuli,
Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfərləri
də bərpa-quruculuq prosesinin davamlı
xarakter almasından, gündən-günə daha
geniş ərazini əhatə etməsindən xəbər
verir.
Dövlətimizin başçısı və Birinci Vitse-prezident səfər çərçivəsində əvvəlcə
Füzuli rayonunda Horadiz-CəbrayılZəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun
tikintisi ilə tanış olub, Cəbrayılda HoradizAğbənd dəmir yolu xəttinin Soltanlı stansiyasının və “Azərenerji” ASC-nin 330/110
kV-luq “Cəbrayıl” enerji qovşağının
təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər.
Sonra Zəngilan rayonuna gələrək, burada
Beynəlxalq Hava Limanının və məscidin
inşasında işlərin gedişi ilə maraqlanıb,
İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlini qoyub və Zəngilan şəhərinin Baş
planı haqqında məlumat alıblar.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya HoradizCəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə bağlı
verilən məlumatda Azərbaycan və Türkiyə
prezidentləri tərəfindən təməli qoyulan
və ümumi uzunluğu 123,6 kilometr olan
bu magistralın inşasının sürətlə davam
etdirildiyi bildirilib. Eyni zamanda, başlanğıcını Füzuli rayonunun Əhmədbəyli
kəndindən götürən bu yolun birinci texniki
dərəcəyə uyğun inşa olunduğu, magistralın ilk 77 kilometrlik hissəsinin 6, qalan
46,6 kilometrlik hissəsinin isə 4 hərəkət
zolaqlı olacağı diqqətə çatdırılıb. Bütün
bunlarla bərabər, yol boyunca inşa edilən
üç avtomobil tunelindən birində qazma
işlərinin artıq yekunlaşdığı, digərlərində
isə davam etdirildiyi xatırladılıb.
Qeyd edək ki, bu yol HacıqabulHoradiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi
magistral avtomobil yolunun bir hissəsi
olmaqla, Zəngilanı Azərbaycanın digər
rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək baxımından çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın Cəbrayıl rayonuna səfərləri çərçivəsində isə HoradizAğbənd dəmir yolu xəttinin Cəbrayıl
rayonu ərazisində yerləşən Soltanlı stansiyasının və “Cəbrayıl” enerji qovşağının
təməlqoyma mərasimləri keçirilib.
Mərasimdə Soltanlı stansiyasından
keçən və tikinti işləri qardaş Türkiyənin
“Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi” şirkəti tərəfindən həyata keçirilən

Bərpa-quruculuq işlərinin vüsəti Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurun işıqlı gələcəyindən xəbər verir
dəmir yolu ilə bağlı verilən məlumatda
xəttin uzunluğunun 110,4 kilometr olduğu,
layihəyə əsasən yol boyunca 9 stansiya
(Horadiz, Mərcanlı, Mahmudlu, Soltanlı, Qumlaq, Həkəri, Mincivan, Bartaz,
Ağbənd), 3 tunel, 41 körpü, 7 yolötürücü,
300-ə yaxın süni mühəndis qurğusu,
rabitə və işarəvermə sistemi və elektrik
təsərrüfatı tikintisinin planlaşdırıldığı qeyd
edilib.
Bütün bunlarla bərabər, indiyədək yol
boyunca 85 kilometr ərazinin minalardan
təmizləndiyi, prosesin hazırda da davam
etdirildiyi, dəmir yolu xəttinin yan yollarla
birlikdə 60 kilometrlik hissəsinin tamamlandığı və bu məsafədə yük qatarlarının
hərəkətinin gerçəkləşdiyi də diqqətə
çatdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin təməlini
qoyduğu Soltanlı stansiyasında isə
sərnişinlər üçün gözləmə zalı, rabitə,
işarəvermə və digər xidməti otaqların
yaradılması nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Horadiz-Ağbənd dəmir
yolu xəttinin təməli 2021-ci il fevralın
14-də dövlətimizin başçısı tərəfindən
qoyulub. Layihənin gələn ilin sonunadək
yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.
Azərbaycan Prezidentinin müvafiq
sərəncamları ilə yolun inşasına 312 milyon 700 min manat vəsait ayrılıb.
“Cəbrayıl” enerji qovşağının təməlqoyma mərasimində isə
“Azərenerji” ASC-nin 330/110 kilovoltluq bu infrastrukturu haqqında verilən
məlumatda bildirilir ki, Cəbrayıl-NaxçıvanAğrı (Türkiyə) yarımstansiyalarına, oradan
isə Türkiyə enerji sistemi vasitəsilə
Avropa enerji bazarlarına əlavə və daha
əlverişli çıxış əldə etmək, 1000 meqavat
yükötürmə qabiliyyətinə malik olmaqla
ixrac imkanlarını artırmaq, uzun illərdən

sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycanın ümumi enerjisisteminə
qoşmaq, “Xudafərin” və “Qız Qalası” su
elektrik stansiyalarının, o cümlədən “BP
Cəbrayıl” Günəş Elektrik Stansiyasının
enerjisistemə inteqrasiyasını reallaşdırmaq üçün 330 kilovoltluq “Cəbrayıl”
yarımstansiyasının tikilməsi mühüm önəm
daşıyır.
Bir çox dövlətlərin marağında olduğu və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən
Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələrarası
layihənin həyata keçirilməsi üçün
üçmərhələli planlaşdırma aparılıb. Bunun
üçün birinci mərhələdə istismar müddəti
başa çatan və işğaldan azad edilən
ərazilərə ən yaxın məsafədə yerləşən 330
kilovoltluq “Ağcabədi” və “İmişli” yarımstansiyaları genişləndirilərək, tamamilə
yenidən qurulması nəzərdə tutulub.
Məlumatda, həmçinin qeyd edilib ki,
“Ağcabədi” yarımstansiyasından 132
kilometr, “İmişli” yarımstansiyasından
isə 130 kilometr məsafədə Cəbrayıla
yüksək gərginlikli 330 kilovoltluq ötürmə
xətti çəkiləcək. Ən əsası isə Cəbrayılda
330 kilovoltluq qovşaq yarımstansiyası
tikiləcək. “Cəbrayıl” enerji qovşağının
inşası nəticəsində Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurun yeni yaradılmış ötürücü
elektrik şəbəkəsinin etibarlılığı və dayanıqlılığı artırılacaq. İkinci mərhələdə
Naxçıvanın ölkənin əsas enerjisistemi ilə
əlaqələndirilməsi üçün “Cəbrayıl” qovşaq
yarımstansiyasından Zəngəzur dəhlizini
keçməklə muxtar respublikanın Şahtaxtı
kəndinə 255 kilometr məsafədə ikidövrəli
olmaqla 330 kilovoltluq ötürmə xətti
çəkiləcək və 330 kilovoltluq “Şahtaxtı” yarımstansiyası tikiləcək. Üçüncü mərhələdə
isə Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə və Avropa enerji qovşağının yaradılması üçün
Naxçıvanın Türkiyəyə yaxın ərazisində

330 kilovoltu 400 kilovolta keçirmək üçün
Avropa enerji standartlarına uyğun əlavə
çevirici yarımstansiya inşa ediləcək və
Naxçıvandan Türkiyəyə 230 kilometr
məsafədə ikidövrəli 400 kilovoltluq elektrik
verilişi xətti çəkiləcək.
Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpaquruculuq prosesi çərçivəsində
Zəngilanda görülən işlər də diqqət çəkir.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın mayın 26-da
bu rayona səfərləri zamanı Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanında, Zəngilan
məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq, İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlqoyma mərasiminin reallaşdırılması
bunun parlaq ifadəsidir.
Xatırladaq ki, Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanında da qısa müddətdə
xeyli iş görülüb. Bütün növ təyyarələri,
o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul
edəcək bu aeroportun uçuş-enmə zolağının uzunluğunun 3 min metr, eninin isə 60
metr olacağı nəzərdə tutulub.
Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı
Qarabağın mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsini şərtləndirən əsas
amillərdəndir. Həmçinin bu aeroport
Zəngəzur dəhlizinin hava nəqliyyatı
infrastrukturu ilə gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Görülən
işlərin sürəti buranın tezliklə beynəlxalq
nəqliyyat-logistika habına çevriləcəyindən
xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın “Paşa Holding” MMC-nin dəstəyi ilə Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan
məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanışlıq zamanı isə bildirilib ki, Ermənistanın
torpaqlarımızı işğal altında saxladığı otuz
il ərzində digər ərazilərimizdə olduğu kimi,
bu rayonda da tarixi, dini, mədəniyyət

Hacıqabul-Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi
magistral avtomobil yolu sürətlə tikilməkdədir

Bütün bu işlər, təbii ki, Azərbaycan
ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla
izlənilir və yüksək qiymətləndirilir. Digər
tərəfdən, 30 il ərzində ev-eşiyindən ayrı
salınmış soydaşlarımız da doğma ocaqlarına qayıdacaqları günü səbirsizliklə
gözləyirlər. Bu mənada Prezidentin hər
bir səfəri böyük ümid və intizarla izlənilir.
Eləcə də yeni obyektlərin və infrastrukturun tikintisi insanlarda sabaha ümid
yaradır.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
səfər çərçivəsində Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanının və “Paşa Holding”
MMC-nin dəstəyi ilə Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən inşa olunan Zəngilan
məscidinin tikinti işləri ilə tanış oldular,
İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlqoyma mərasimində iştirak etdilər.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevə
və birinci xanım Mehriban Əliyevaya
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zərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində genişmiqyaslı
bərpa-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Prezident İlham
Əliyev hər dəfə bu və ya digər rayona səfər edərkən görülən
işlərlə yerindəcə tanış olur, hazır obyektlərin açılışını edir, yenilərinin
təməlini qoyur. Dövlət başçısının mayın 26-da Füzuli, Cəbrayıl və
Zəngilan rayonlarına səfəri də istisna təşkil etmədi. Dövlətimizin
başçısı və birinci xanım Füzuli rayonunda Horadiz-Cəbrayıl-ZəngilanAğbənd avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış oldu, Cəbrayıl rayonunda Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin Soltanlı stansiyasının və
“Azərenerji” ASC-nin 330/110 kV-luq “Cəbrayıl” enerji qovşağının
təməlqoyma mərasimində iştirak etdilər.
Zəngilan şəhərinin Baş planı təqdim
olundu.
Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd
avtomobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi)
tikintisi ilə tanış olarkən Prezidentə

və birinci xanıma məlumat verildi ki,
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
tərəfindən təməli qoyulmuş və ümumi
uzunluğu 123,6 kilometr olan bu yolun
tikintisi sürətlə davam etdirilir. Başlan-

ğıcını Füzuli rayonunun Əhmədbəyli
kəndindən götürən yol birinci texniki
dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yolun ilk 77
kilometrlik hissəsi altı, qalan 46,6 kilometrlik hissəsi isə dörd hərəkət zolaqlı

abidələrimiz erməni vandalizminə
məruz qalıb, dağıdılıb, təhqir edilib.
İşğal dövründə Zəngilan şəhərindəki
məsciddən tövlə kimi istifadə olunub.
Yeri gəlmişkən, Zəngilan məscidinin
bərpasının təməl daşı dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin, birinci xanım Mehriban
Əliyevanın və qızları Leyla Əliyevanın
iştirakı ilə ötən il aprelin 26-da qoyulub.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım
Zəngilan rayonuna səfər çərçivəsində
İşğal və Zəfər muzeyləri kompleksinin
təməlqoyma mərasimində də iştirak
ediblər.
Zəngilan İşğal və Zəfər muzeyləri
kompleksi İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi və
dağıntıları əks etdirən Memorial Parkdan ibarət olacaq. İşğal Muzeyində ətraf
mühitə vurulan ekoloji zərərlər, xüsusilə
Zəngilan şəhərində ətraf mühitə, bioloji
müxtəlifliyə, meşələrə, yeraltı və yerüstü
təbii ehtiyatlara qarşı törədilən ekoloji
terror aktları barədə məlumatlar diqqətə
çatdırılacaq. Muzeyin ekspozisiyası
müxtəlif audio və vizual texnologiyalardan
istifadə etməklə təşkil olunacaq. Muzey
binasının şüşədən hazırlanacaq fasadının üzərindəki təsvirlər və naxışlar çinar
yarpağına bənzəyəcək ki, bu da Zəngilan
şəhərinin təbiətlə sıx əlaqəsini tərənnüm
edəcək.
Zəngilan Zəfər Muzeyi isə Azərbaycan
xalqının və şanlı ordumuzun 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı nümayiş
etdirdiyi əzmkarlıq, rəşadət və peşəkarlığı
əbədiləşdirən kompleks, həmçinin
qazanılmış qələbəni müasir təqdimat
metodları ilə insanlara çatdıran məkan
olacaq. Muzeyin binasının çinar meşəsini
xatırladacaq fasadı dünyada sahəsinə
görə ikinci ən böyük təbii çinar meşəsi
olan Zəngilan meşələrinə həsr olunacaq.
Muzeyin foyesi vizual texnologiyalar

olacaq. Yol boyunca üç avtomobil tuneli
inşa edilir. Tunellərdən birində qazma
işləri artıq yekunlaşıb, hazırda beton
işləri icra olunur. Digər iki tuneldə isə
qazma işləri davam etdirilir. Həmçinin bu
yolun üzərində 15 avtomobil körpüsü, 5
yolötürücü və 54 yeraltı keçidin inşası
nəzərdə tutulub. Hazırda 14 körpü, 3
yolötürücü və 38 yeraltı keçidin tikintisi
aparılır. Tikinti işlərinin 2024-cü ildə başa
çatdırılması nəzərdə tutulur.
Xüsusilə vurğulamaq isrtərdim ki,
bu yol Hacıqabul-Horadiz-AğbəndZəngəzur dəhlizi magistral avtomobil
yolunun bir hissəsi olmaqla, Zəngilanı
Azərbaycanın digər rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək
baxımından çox böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Regionda icra edilən mühüm
obyektlərdən biri də Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanıdır. Burada aparılan tikinti
işlərinin gedişi ilə tanış olan Prezident
İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya məlumat verildi ki, perronda
torpaq işləri tamamlanıb, uçuş-enmə
zolağında asfalt-beton işləri davam edir.
Zolağın uzunluğu 3000 metr, eni isə
60 metr olacaq. Bu hava limanı bütün
növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük
təyyarələrini qəbul edəcək. Aeroportun hava hərəkəti qülləsinin tikintisinin

naraq Baş planda Zəngilanın beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizi ilə əlaqəsi olan logistika,
turizm və ticarət mərkəzi, bərpaolunan
enerji məkanı kimi inkişaf etdirilməsi də
nəzərdə tutulur.
Baş planın konseptual əsasını “rahat
yaşayış”, “yaşıl və təmiz”, “mütərəqqi innovasiyalar” kimi şəhər yanaşmaları təşkil
edir. Gələcəyin şəhəri mənzərəli landşaftı,
çayətrafı ictimai məkanları, sağlam ətraf
mühiti sayəsində sakinləri və qonaqları
üçün rahat həyat şəraiti ilə seçilməsi
nəzərdə tutulur.
Şəhərin yerləşdiyi Oxçuçayın sahilində
geniş parkın, həmçinin dağüstü parkın və
daxili yaşıl dəhlizlərin salınması əhalinin
asudə vaxtının səmərəli və maraqlı təşkili
ilə yanaşı, təmiz ekoloji mühitin formalaşmasına imkan yaradacaq. Burada
“ağıllı şəhər” yanaşmasının tətbiqi, müasir
texnologiyalardan və bərpaolunan enerji
mənbələrindən geniş istifadə edilməsi
isə Zəngilanın yaşayış üçün əlverişliliyini
artıracaq, nəqliyyat sistemini ekoloji
təmiz, müasir və davamlı edəcək, onu
iqtisadiyyatın inkişafı baxımından region
səviyyəsində nümunəvi şəhərə çevirəcək.
Yuxarıda vurğulananlara əsaslanıb
qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan hazırda özünün ən şərəfli, məsuliyyətli və
tarixi dövrünü yaşayır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ
və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən
bərpa-quruculuq layihələri xalqımızı
tərəqqiyə, daha parlaq gələcəyə aparır. Bununla da dövlərimizin başçısının
Prezident seçilərkən vəd etdiyi “hər
bir azərbaycanlının Prezidenti olacağı” sözlərinin dövlət başçısının titanik
fəaliyyəti ilə artıq təsdiqləndiyi sübut edilir.

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

iyulda tamamlanması planlaşdırılır.
Avqustun sonunda isə terminal binasında işlərin başa çatdırılması nəzərdə
tutulur. Beynəlxalq standartlara uyğun
inşa edilən terminal binası saatda 200
sərnişinə xidmət edəcək. Terminal
daxilində VIP zallar, kafelər, tibb xidməti
və ofis otaqları yaradılacaq. Avadanlıq və materiallar İtaliya, Almaniya və
Türkiyədən gətirilib.
Qeyd etməliyəm ki, Zəngilan
Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağın
mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsini
şərtləndirən əsas obyektlərdəndir.
Bu hava limanı Zəngəzur dəhlizinin
hava nəqliyyatı infrastrukturu ilə
gücləndirilməsi baxımından strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Onu da deyək
ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
Füzulidəki və Zəngilandakı hava limanlarından əlavə, daha bir beynəlxalq statuslu aeroport tikilməkdədir. Bu liman Laçın
rayonunun ərazisində inşa olunur.
Bütün bu tədbirlər, təbii ki,
vətəndaşlarımızın ləyaqətli şəkildə öz
yurdlarına qayıtmasına, onların işlə
təmin edilməsinə, eləcə də regionun
sosial-iqtisadi inkişafına hesablanıb.

Əziz ƏLƏKBƏRLİ,
Milli Məclisin deputatı
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Xarici ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, görkəmli siyasətçilər 28 May – Müstəqillik Günü
münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevi təbrik edirlər
Zati-aliləri!

Möhtərəm cənab Prezident!

Zati-aliləri!

Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarına Müstəqillik Günü
münasibətilə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Tarixin bu qeyri-adi məqamı bizə vahid bəşər ailəsi kimi həmrəylik
şəraitində çalışmaq zərurətini xatırladır.
Hər bir ölkə öz milli sərhədlərindən daha uzaqlarda yaşanan
çətinliklərin, o cümlədən COVID-19 pandemiyası nəticəsində artmış
yoxsulluğun, bərabərsizliyin və ədalətsizliyin aradan qaldırılmasına,
fövqəladə iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı problemlərin və dünyamızı
cənginə almış münaqişələrin həllinə kömək etməlidir.
Bu əlamətdar gündə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı inanır ki,
Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları çətinliklərə qalib
gəlməyə, Davamlı İnkişaf Məqsədlərində irəliləyiş əldə olunmasının
sürətlənməsinə, bütün insanlar üçün daha yaxşı, daha ədalətli, daha
sülhpərvər dünya qurulmasına kömək edəcəklər.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.

Antonio QUTERREŞ
BMT-nin Baş katibi

Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Gürcüstan
xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Sizə, Azərbaycan Respublikasına və onun xalqına rifah, uğurlar və uzun
ömür arzulayıram.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bir çox
çətinlikləri dəf edərək, uğurlu dövlət qurdu. Bu gün Azərbaycan Respublikası dünya birliyində ən layiqli yerlərdən birini tutmaqdadır.
Vurğulamaq istərdim ki, Gürcüstan ölkələrimiz arasında əsrlər boyu
formalaşan nümunəvi dostluq əlaqələrinə və strateji tərəfdaşlığa çox
böyük əhəmiyyət verir.
Bu əlamətdar gündə Gürcüstan ilə Azərbaycan Respublikası arasında
mövcud olan sıx əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə töhfələr verməyə
hazır olduğumu bir daha bildirirəm. Əminəm ki, birgə səylərimizlə, regionda sabitliyin möhkəmlənməsi və iqtisadi tərəqqinin təmin olunması
üçün bundan sonra da bir çox səmərəli addımlar atacağıq.
Zati-aliləri, fürsətdən istifadə edərək, bir daha Sizə dərin ehtiramımı
ifadə edir, Sizə və qardaş Azərbaycan xalqına cansağlığı, sülh, əminamanlıq, rifah diləyirəm.

***

İrakli QARIBAŞVILI
Gürcüstanın Baş naziri

Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə
ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Sizə xoşbəxtlik və xalqınıza rifah arzularımı bildirməkdən böyük
məmnunluq duyuram.
Hörmətlə,
Əlahəzrət NARUHITO
Yaponiyanın İmperatoru
***

***
Zati-aliləri!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə İordaniya Haşimilər Krallığının xalqı və hökuməti adından Sizə və böyük
Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Zati-alinizə möhkəm cansağlığı və
xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan xalqına isə davamlı tərəqqi və rifah arzu
edirəm.
II Abdullah ibn Al HÜSEYN
İordaniyanın Kralı

Zati-aliləri!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Gürcüstan xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə səmimi
təbriklərimi çatdırıram.
1918-ci il ölkələrimiz üçün xüsusi tarixdir. Belə ki, 104 il əvvəl Gürcüstan və Azərbaycan eyni vaxtda müstəqillik əldə edərək, öz qarşılarına
güclü və azad dövlət qurmaq məqsədi qoydular. Bu fürsətdən istifadə
edərək, Azərbaycanın Gürcüstanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
göstərdiyi davamlı dəstəyə görə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu əlamətdar gündə vurğulamaq istərdim ki, Gürcüstan və
Azərbaycanı tarixi dostluq, mehriban qonşuluq münasibətləri, eləcə
də sıx strateji tərəfdaşlıq birləşdirir. Ölkələrimiz arasında dostluq və
tərəfdaşlıq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə verdiyiniz böyük töhfəyə
görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əminəm ki, birgə səylərimizlə
əməkdaşlığımızı daha da yüksək səviyyəyə qaldıracaq, həmçinin regionda sabitliyin, sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün bundan
sonra da bir çox səmərəli addımlar atacağıq.
Zati-aliləri, bir daha Sizə dərin ehtiramımı çatdırır, fəaliyyətinizdə
uğurlar, dost Azərbaycan xalqına isə sülh, firavanlıq və tərəqqi diləyirəm.
Hörmətlə,
Salome ZURABIŞVILI
Gürcüstanın Prezidenti
***
Möhtərəm cənab Prezident!
Azərbaycanın milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Zatialinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf
duyuram.
Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, Azərbaycan hökumətinə və dost
Azərbaycan xalqına isə rifah və tərəqqi arzulayıram.
Ən yüksək hörmət və ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al NƏHYAN
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti
***

***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə və
qardaş Azərbaycanın bütün xalqına səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı bildirməyi özümə şərəf sayıram.
Biz Azərbaycan Respublikasının bu illər ərzində qazandığı uğurlara görə sevinir və ikitərəfli münasibətlərimizi bundan sonra da
dərinləşdirməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Dövlətlərimiz arasında
mehriban qonşuluq münasibətlərinin ardıcıl olaraq yaxşılaşmasında Sizin
şəxsi xidmətlərinizi xüsusi qeyd etmək istərdim.
Hörmətli İlham Heydər oğlu, bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə
səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan
xalqına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Dərin hörmətlə,
Qurbanqulu BERDIMƏHƏMMƏDOV
Türkmənistan Parlamenti Xalq Məsləhətinin sədri
***

Zati-aliləri!

Müstəqillik Günü münasibətilə Hindistan hökuməti və xalqı adından,
şəxsən öz adımdan Zati-alinizə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına
səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
Hindistan ilə Azərbaycan arasında tarixi və mədəni əlaqələr mövcuddur. Bu il diplomatik əlaqələrimizin qurulmasının 30 illiyi tamam olur.
Ötən 30 il ərzində əlaqələrimiz xüsusilə iqtisadi sahədə yaxşı inkişaf
edib. Münasibətlərimizi qarşılıqlı anlaşma və maraq üzərində qurmaq
olduqca vacibdir.
Zati-aliləri, fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı, dost
Azərbaycan xalqına tərəqqi və firavanlıq arzulayıram.
Cənab Prezident, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş
edirəm.
Ram Nat KOVIND
Hindistan Respublikasının Prezidenti
***

Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Polşa xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə, ölkənizin
bütün vətəndaşlarına səmimi-qəlbdən təbriklərimi və xoş arzularımı
çatdırmaqdan şərəf duyuram.
2022-ci ildə biz Polşa Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümünü qeyd
edirik. Bu müddət ərzində çox yaxşı səviyyədə olan siyasi münasibətləri
inkişaf etdirməyə, ticarət əlaqələrini, ənənəvi dostluğu və əməkdaşlığı
dərinləşdirməyə nail olduq.
Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda bizim üçün
mühüm tərəfdaşdır. 2017-ci ildə Varşavaya səfəriniz zamanı Polşa
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış Strateji
Tərəfdaşlıq və İqtisadi Əməkdaşlığa dair Yol Xəritəsi haqqında Birgə
Bəyannamə münasibətlərimizin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edən
sənəd olaraq qalır. Dövlətlərimiz, xalqlarımız arasında əlaqələrin və
əməkdaşlığın istər ikitərəfli formatda, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar,
o cümlədən Avropa İttifaqı çərçivəsində bundan sonra da uğurla inkişaf
edəcəyinə əminəm.
Cənab Prezident, icazə verin, milli bayramınız münasibətilə bütün
Azərbaycan vətəndaşlarına bir daha təbriklərimi çatdırım.
Dərin hörmətlə,
Andjey DUDA
Polşa Respublikasının Prezidenti
***
Hörmətli cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik Günü
münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.
Biz Cənubi Qafqazda davamlı sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və əminamanlığın əldə olunmasına yönələn bütün səyləri, o cümlədən aprelin
əvvəlində Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin
vasitəçiliyi ilə baş tutmuş uğurlu görüşü dəstəkləyirik.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, Sizə möhkəm cansağlığı,
Azərbaycan xalqına isə xoşbəxt və dinc gələcək arzulayıram.

Aleksander Van der Bellen
Avstriya Respublikasının Federal Prezidenti
***
Zati-aliləri!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə P
 akistan
xalqı və hökuməti adından Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi
təbriklərimi çatdırıram.
Bu il biz ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30cu ildönümünü qeyd edirik. Ötən 30 il ərzində iki xalq arasında dostluq
və qardaşlıq münasibətləri daha da güclənib. Əminəm ki, siyasi, iqtisadi
və mədəni sahələr də daxil olmaqla, ikitərəfli əməkdaşlıqdakı qarşılıqlı
maraqlar və sabit dinamika növbəti illərdə daha da inkişaf edəcək.
Pakistan Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın haqq işini
dəstəkləməkdən qürur duyur. Zati-alinizin Cənubi Qafqazda sülh və
sabitliyin təşviqindəki şəxsi səylərini yüksək dəyərləndirirəm. Həmçinin
hökumətinizə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yenidən
qurulmasında və bərpasında uğurlar arzulayıram. Pakistan bu sahədə öz
köməyini göstərməyə və təcrübəsini bölüşməyə hazırdır.
Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik diləyir, Azərbaycan xalqına
isə davamlı sülh və firavanlıq arzu edirəm.
Zati-aliləri, xahiş edirəm, ən yüksək ehtiramımı qəbul edin.

Şahbaz ŞƏRIF
Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri

Möhtərəm cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Zatialinizə ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırmaqdan şərəf
duyuram.
Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, səadət, Azərbaycan hökumətinə və
dost Azərbaycan xalqına rifah və tərəqqi arzulayıram.
Ən yüksək hörmət və ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Məhəmməd bin Rəşid Al MƏKTUM,
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti,
Baş naziri və Dubayın hökmdarı
Zati-aliləri!

***

Ölkənizin milli bayramı – müstəqilliyinizin 104-cü ildönümü
münasibətilə Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə ən xoş arzularımı bildirir, ölkənizə və xalqınıza firavanlıq,
əmin-amanlıq, tərəqqi diləyirəm.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Sauli NIINISTÖ
Finlandiya Respublikasının Prezidenti
***
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizə
səmimi təbriklərimi çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Sizə və dost
Azərbaycan xalqına davamlı tərəqqi və rifah arzulayıram.
Bu xoş fürsətdən istifadə edərək, ölkələrimiz arasında səmimi dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün Sizinlə birgə işləməyə hazır
olduğumu bir daha vurğulayıram.
Dərin hörmətlə,
Məkki SALL
Seneqal Respublikasının Prezidenti
***
Möhtərəm cənab Prezident!
İcazə verin, Moldova Respublikasının Qaqauz Yeri Muxtar Ərazi
Qurumunun İcraiyyə Komitəsi adından və şəxsən öz adımdan Sizə dərin
hörmət və ehtiramımı bildirim.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 104 illiyi
münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin. Bu bayram Azərbaycan
xalqının azadlıq və müstəqilliyinin, dövlətin çoxəsrlik inkişaf yolunun
rəmzinə çevrilib.
Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyinin və
siyasi quruluşunun möhkəm təməlini müəyyənləşdirib, vətəndaşların
sosial hüquqlarına zəmanət təmin edib, tarixi-mədəni və mənəvi irsin
qorunub saxlanması və zənginləşdirilməsi üçün şərait yaradıb.
Milli bayramınız – Müstəqillik Günü münasibətilə Sizi səmimiqəlbdən təbrik edir, Zati-alinizə möhkəm cansağlığı, firavanlıq,
Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram.
Qaqauz Yeri Muxtar Ərazi Qurumunun rəhbərliyi öz növbəsində
Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirir və
ümidvar olduğunu bildirir ki, ikitərəfli münasibətlərimiz xalqlarımızın
rifahı naminə bundan sonra da möhkəmlənəcək və genişlənəcək.
Möhtərəm cənab Prezident, fürsətdən istifadə edərək, bir daha
Sizə dərin ehtiramımızı bildirir, Qaqauz Yeri Muxtar Ərazi Qurumuna
diqqətinizə görə təşəkkürümüzü ifadə edirik.
Dərin hörmət və ən xoş arzularla,
İrina VLAX
Moldova Respublikasının Qaqauziya Muxtar Ərazi Qurumunun
(Qaqauz Yeri) rəhbəri

Biz, Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Zati-alinizi –
dünyaşöhrətli müzəffər siyasi lideri 28 May – Müstəqillik Günü
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etməkdən şərəf duyur, Azərbaycan
xalqı və dövləti naminə şərəfli fəaliyyətinizdə Ulu Yaradandan Sizə
uğurlar diləyirik.
Qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqının
tarixində ən şanlı və parlaq səhifələrdən biri XX əsrin əvvəllərində
istiqlaliyyətini elan etməsi olmuşdur. Böyük tarixi hadisə – 1918-ci
il mayın 28-də Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşu kimi yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın müstəqillik tarixinin
başlanğıcı olmaqla, milli dövlətçilik salnaməsini müstəsna dərəcədə
zənginləşdirmişdir.
Möhtərəm cənab Prezident, ilk növbədə, Sizə Azərbaycan xalqının tarixi dəyərlərinə münasibətdə önəmli addım - 28 mayın
Müstəqillik Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı imzaladığınız tarixi
əhəmiyyətli Sərəncama görə dərin minnətdarlığımızı bildirir, Zati-alinizin Azərbaycan dövlətçiliyi naminə dəyərli fəaliyyətinə Uca Yaradandan rəvac diləyirik. Xalqımız müstəqillik bayramının sevincini
Vətən müharibəsindəki Zəfərinin qüruru ilə daha möhtəşəm yaşayır.
Azərbaycan xalqının haqq mübarizəsinin qalibiyyət dastanını dünya
tarixinin səhifələrinə möhtəşəm Zəfər günü ilə həkk etmiş şəxsiyyət
olaraq bu bayramın sevinc və şərəfini ən çox haqq edən məhz Zati-alinizdir. Tarixi ədalətin bərpası – əzəli Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad edilməsi istiqamətində Ali Baş Komandan kimi rəhbərliyinizlə
Qələbə qazandığımız Vətən müharibəsi müstəqilliyimizin təntənəsinin
təcəssümü oldu. Azərbaycan Ordusunun gücünə, Azərbaycan xalqının sarsılmaz həmrəylik və iradəsinə, dövlət-xalq birliyinə güvənən
müzəffər sərkərdə olaraq Sizin dünya miqyasında apardığınız fəal,
inamlı siyasət ölkəmizin haqq işinin davamlı qələbəsini təmin etdi. Uca
Yaradanın köməyi, dövlət rəhbərimizin qətiyyəti, ordumuzun rəşadəti ilə
Azərbaycanın Dövlət Bayrağı azad Qarabağda dalğalandı, məscidlərin
minarələrindən azan səsləri ucaldı, müqəddəs məbədlərimiz əsarətdən
qurtuldu.
Möhtərəm cənab Prezident, 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsini imzalamaqla Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya bəyan etdi və bu dövlət
23 ay yaşadı. Müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan xalqının XXI
əsrdə Zati-alinizin rəhbərliyi, müdrik, çoxşaxəli siyasəti sayəsində
qazandığı böyük nailiyyətlər, həyata keçirdiyi müstəqil daxili və xarici
siyasət, dövlətimizin yalnız regionda deyil, beynəlxalq miqyasda da söz
sahibi olan bir ölkə kimi tanınması əminliklə söyləməyə əsas verir ki,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bir daha heç vaxt əldən verməyəcək,
müstəqilliyimiz əbədi olacaq.
Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan dünya miqyasında qalib
ölkə, Azərbaycan xalqını Zəfər çalmış xalq yüksəkliyinə qaldıran, Qarabağ Zəfərinin müəllifi olan Zati-aliniz xalqın dəstəyini, həmrəyliyini,
sonsuz məhəbbətini və dərin etimadını qazanmışdır. Müstəqillik Günü
bizə xoş fürsət verir ki, Sizin Azərbaycan dövləti və cəmiyyəti üçün böyük xidmətlərinizə görə cənabınıza bütün Azərbaycan dindarlarının dərin
təşəkkür və minnətdarlığını bir daha ifadə edək.
Qürurverici haldır ki, azərbaycançılıq məfkurəsinin ayrılmaz tərkib
hissəsi, müxtəlif etnik və dini mənsubiyyət daşıyıcısı olan Azərbaycan
vətəndaşlarının mənəvi harmoniya şəraitində bir ailənin üzvləri kimi
xoşbəxt yaşamalarını təmin edən multikultural ənənələrimiz dünyanın
müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlılarla vəhdətdə Azərbaycan
dövlətinin qüdrətini sarsılmaz etmişdir. İşğaldan azad olunmuş
Azərbaycan torpaqlarında erməni vandalizminin acı nəticələrini –
vəhşicəsinə dağıdılmış şəhər və kəndləri seyr etmək nə qədər ağır olsa
da, Sizin ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə
birlikdə həmin məkanların tezliklə bərpası istiqamətində həyata keçirdiyiniz genişmiqyaslı quruculuq işləri, Allah evlərinin, məbəd və ibadət
məkanlarının yenidən inşa-bərpası ilə bağlı iradəniz və fəaliyyətiniz bizi
hədsiz sevindirir. Qısa zamanda Azərbaycanın Qarabağ torpaqları Sizin
möhkəm siyasi iradəniz sayəsində öz yeni, nəfis görkəmi, möhtəşəm
infrastruktur, yol layihələri, abad şəhər və kəndləri, beynəlxalq hava
limanları ilə hər birimizi sevindirir. Uca Yaradan qalibiyyətli Vətən
müharibəmizdə bir yumruq kimi birləşmiş müxtəlif millətlərin və
dinlərin təmsilçiləri olan bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.
Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan dindarları Sizin xalq
naminə gördüyünüz işləri yüksək dəyərləndirir, Uca Yaradanın lütfü,
dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə gələcəyimizə ümidlə baxır, Zatialinizi və Azərbaycanın əmin-amanlığını, tərəqqisini təmin edən siyasi
dəst-xəttinizi hər zaman dəstəkləyirlər. Dini konfessiya rəhbərləri olaraq
Sizə ölkə daxilində və beynəlxalq müstəvidə təqdirəlayiq fəaliyyətinizə,
Azərbaycandakı din-dövlət münasibətlərinin yüksək səviyyədə təmin
olunması istiqamətində əməli addımlarınıza görə təmsil etdiyimiz
icmalar adından dərin minnətdarlığımızı bildirir, Uca Yaradandan bütün
əməllərinizə xeyir-dualar diləyirik. Dualarımız hər zaman Zati-alinizlədir!
Möhtərəm cənab Prezident, ölkə dindarları adından Sizi Müstəqillik
Günü münasibətilə bir daha səmimi-qəlbdən təbrik edir, Sizə və dəyərli
ailənizə cansağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar
diləyirik. Qoy bu əlamətdar bayram dövlətimizin və xalqımızın regionda
və dünyada yeni nailiyyət və uğurlarına vəsilə olsun! O bir olan Yaradanımız hər zaman yardımçınız olsun, öz lütf və mərhəmətini Azərbaycan
xalqı və dövləti üzərində daim bərqərar etsin, Azərbaycanı və bütün Yer
kürəsini hifz etsin! Amin!
Dərin hörmət və ehtiramla,
Şeyxülislam Allahşükür PAŞAZADƏ
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən dini konfessiyaların Məşvərət Şurasının sədri
Milix YEVDAYEV
Azərbaycandakı Dağ Yəhudiləri İcmasının rəhbəri
Vladimir FEKETE
Roma Katolik Kilsəsinin Azərbaycandakı
Apostol Prefekturasının ordinarisi
Arximandrit ALEKSIY
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və
Azərbaycan Yeparxiyasının katibi
Aleksandr ŞAROVSKI
Bakıdakı Avropa Yəhudiləri İcmasının rəhbəri
Robert MOBILI
Azərbaycandakı Alban-Udi Xristian
Dini İcmasının sədri
***
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
“Azİz” Beynəlxalq İsrail-Azərbaycan Assosiasiyası İsraildə yaşayan
çoxminli Azərbaycan icması adından Sizi Müstəqillik Günü münasibətilə
təbrik edir.
Şərqdə ilk demokratiya – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən
əsası qoyulmuş dövlət idarəçiliyi ənənələrini sonrakı dövrdə Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri dahi Heydər Əliyev bərpa etmiş və Siz həmin
ənənələri davam etdirirsiniz.
Bugünkü Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin tamhüquqlu varisi və siyasi davamçısıdır. Müxtəlif
millətlərin və dini konfessiyaların nümayəndələri indi də Azərbaycanda
bərabərhüquqlu şəkildə yaşayırlar. Bu, bizim Vətənimizi bir sıra başqa
ölkələrdən xüsusilə fərqləndirir.
Sizin Prezident vəzifəsində fəaliyyətinizin lap əvvəlindən
Azərbaycan dəyişməyə başlayıb. Sizin müdrik və uzaqgörən siyasətiniz
sayəsində Azərbaycan regionda və onun hüdudlarından kənarda nüfuz və
iqtisadi cəlbedicilik qazanıb.
Biz, İsraildə yaşayan Azərbaycan icması öz Vətənimizlə həmişə
fəxr etmişik. Lakin indi, Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycanın işğalçıları
qovduğu və Vətən müharibəsində qalib gəldiyi vaxtda biz daha aydın
başa düşürük ki, bu, ilk növbədə, Sizin xidmətinizdir və bütün bunlara
görə Sizə təşəkkür edirik.
Əziz İlham Heydər oğlu, Sizi və Sizin timsalınızda bütün
Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik.
Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və xoşbəxtlik arzulayırıq.
Dərin hörmətlə,
Lev SPIVAK
“Azİz” Beynəlxalq İsrail-Azərbaycan Assosiasiyasının prezidenti

Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Qaraçay-Çərkəz Respublikasının çoxmillətli xalqı adından və
şəxsən öz adımdan Sizi və günəşli Azərbaycanın bütün sakinlərini
Müstəqillik Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Azərbaycan əcdadların ənənələrinin müasir həyatda heyrətamiz
şəkildə birləşdiyi dövlətdir. Onu əminliklə dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biri adlandırmaq olar. Şübhəsiz ki, bu,
təkcə bu ölkənin çoxşaxəli iqtisadiyyatı və əlverişli coğrafi mövqeyi
ilə deyil, həm də onun investorları və turistləri cəlb edən bənzərsiz
insanlarının əməksevərliyi və qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır. Əminəm
ki, Azərbaycanın və Qaraçay-Çərkəz Respublikasının ikitərəfli
əməkdaşlığı bundan sonra da respublikalarımızın sosial-iqtisadi inkişafına şərait yaradacaq və xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edəcək.
Sizə və Azərbaycanın bütün sakinlərinə səmimi-qəlbdən xoşbəxtlik,
uğurlar, əmin-amanlıq və firavanlıq arzu edirəm.
Hörmətlə,
Rəşid TEMREZOV
Rusiya Federasiyasının Qaraçay-Çərkəz Respublikasının başçısı
***
Zati-aliləri!
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının ildönümü –
Müstəqillik Günü münasibətilə San-Marino xalqı adından və şəxsən öz
adımızdan Zati-alinizə və dost Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımızı
çatdırırıq.
Zati-aliləri, bu əlamətdar gündə Sizə ən yüksək ehtiramımızı bildirir, uğurlar arzulayır, bütün Azərbaycan xalqına firavanlıq və rifah dolu
gələcək diləyirik.
Hörmətlə,
Oskar Mina və Paolo RONDELLI
San-Marino Respublikasının Kapitan-Regentləri
***
Zati-aliləri!
Biz ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik Gününü Azərbaycan
xalqı ilə birgə qeyd edir və bu münasibətlə Zati-alinizə, Birinci vitseprezidentə təbriklərimizi çatdırırıq.
Dünyanın qarşılaşdığı təhdid və çağırışlara baxmayaraq,
Azərbaycanın ötən otuz il ərzində qazandığı böyük nailiyyətləri yüksək
qiymətləndiririk.
Cənab Prezident, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
yaradılması, inkişafı və beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi
istiqamətində göstərdiyiniz səylərə görə Sizə səmimi-qəlbdən
minnətdarlığımızı çatdırmaq istərdik. İnanırıq ki, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin gücləndirilməsi işini birgə davam etdirəcəyik
və daha uğurlu nailiyyətlərə imza atacağıq.
Bu ilin iyun ayında IX Qlobal Bakı Forumunda iştirak etməyi və
Sizinlə yenidən görüşməyi səbirsizliklə gözləyirik.
Cənab Prezident, xahiş edirik ən yüksək ehtiramımızı qəbul edin.
Dərin hörmətlə,
Vayra Vike-FREYBERQA
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci
illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti
İsmail SERAGELDIN
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1992-2000-ci
illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti
Rosen PLEVNELIYEV
2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
Əmr MUSA
2001-2011-ci illərdə Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi
Petar STOYANOV
1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
İv LÖTERM
2008, 2009-2011-ci illərdə Belçikanın Baş naziri
Zlatko LAQUMCIYA
2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş naziri
Eka TKELAŞVILI
2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini
Katerina YUŞŞENKO
2005-2010-cu illərdə Ukraynanın birinci xanımı
İvo YOSIPOVIÇ
2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti
Filip VUYANOVIÇ
2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti
Boris TADIÇ
2004-2012-ci illərdə Serbiyanın Prezidenti
Rövşən MURADOV
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibi
***
Möhtərəm İlham Heydər oğlu!
Azərbaycan Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik Günü
münasibətilə səmimi təbriklərimi qəbul edin.
Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafda sanballı uğurlar qazanıb və beynəlxalq aləmdə mövqelərini
möhkəmləndirib.
İcazə verin, Sizə səmimi-qəlbdən möhkəm cansağlığı, firavanlıq, Azərbaycanın gələcək inkişafı və tərəqqisi naminə məsul
fəaliyyətinizdə tükənməz enerji və yeni-yeni uğurlar arzulayım.
Dərin hörmətlə,
Tatyana ANODINA
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri
***
Möhtərəm cənab Prezident!
Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə
Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun rəhbərliyi və çoxmillətli
kollektivi adından Sizi təbrik edirəm.
Fürsətdən istifadə edərək, Azərbaycanla bizim beynəlxalq
hökumətlərarası elmi-tədqiqat təşkilatı arasında ənənəvi möhkəm və
səmərəli əməkdaşlığı vurğulamaq istərdim.
Hazırda geosiyasi vəziyyətin qeyri-sabit olmasına baxmayaraq, çətin tarixi dövrlərə davam gətirməyi bacarmış və dünya elm
ictimaiyyətinin nümayəndələri arasında qarşılıqlı fəaliyyəti həyata
keçirmək üçün nadir platforma statusunu inamla qazanmış Birləşmiş
Nüvə Tədqiqatları İnstitutu yenə də sabitlik adası kimi qalmaqdadır.
Ümidvaram ki, hazırda mövcud olan təhdidlər də aradan qaldırılacaq, bizim qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığımız bundan sonra da
Azərbaycanın və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun elmi
ictimaiyyətinin rifahı naminə konstruktiv əsasda inkişaf edəcəkdir.
İcazə verin, Azərbaycan Respublikasına tərəqqi, onun bütün vətən
daşlarına möhkəm cansağlığı, sabitlik, sülh və həmrəylik arzulayım.
Dərin hörmət və səmimiyyətlə,
Qriqori TRUBNIKOV
Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun direktoru,
Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki
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Ulu öndərin yarımçıq qalmış planlarını
tamamlayan müzəffər lider

Onun adı milli tariximizə ən böyük qələbəmizi
təmin edən Ali Baş Komandan kimi yazılmışdır
Azərbaycan Prezidenti, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev
2020-ci il noyabrın 8-də Fəxri Xiyabanı ziyarət etdikdən sonra elə
oradan xalqımıza müraciət etmişdi: “Böyük fəxarət və qürur hissi ilə
bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi! Şuşa bizimdir!
Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən
təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm”.
Mən bu müraciəti ustad
bəstəkarımız, Xalq artisti “Şöhrət” və
“Şərəf” ordenli Tofiq Bakıxanovun evində
eşitmişdim. Professor elə o andaca demişdi: “Bu, ilk növbədə, Heydər Əliyevin
qələbəsidir”. Necə? – deyə soruşdum.
Ustad ulu öndərin xalqa 1 oktyabr 2003cü il tarixli müraciətini yada salaraq dedi
ki, ölkədə Şuşanın düşmən tapdağından
azad edilməsini hamıdan çox Heydər
Əliyev arzulayırdı. Ancaq o, həmin planı
başa çatdıra bilməmiş, həmin işi öz siyasi varisinə etibar etdiyini bildirmişdi: “İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim
taleyüklü məsələləri, planları, işləri sizin
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev
başa çatdıra biləcək”. Ulu öndər inandı,
İlham Əliyev isə həmin arzunu reallaşdırdı.
Mən bu qəbildən olan növbəti arqumenti 2020-ci il dekabrın 10-da, Bakıda
keçirilən Zəfər Paradının tribunasından eşitdim. Türkiyə Cümhuriyyətinin
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bütün
azərbaycanlılar və ümumilikdə, türk dünyası üçün heç zaman unudulmayacaq
fikirlər səsləndirmişdi: “Azərbaycanın
həm hərbi, həm də diplomatiya
sahəsində əldə etdiyi bu uğurda ən
böyük paylardan biri, şübhəsiz ki, əziz
qardaşım cənab Prezident İlham Əliyevə
aiddir. Qardaşım İlham Əliyev bununla
mərhum Heydər Əliyevin ona vəsiyyət
olaraq etdiyi arzusunu da yerinə yetirmişdir. Fürsətdən istifadə edərək güclü
Azərbaycanın əsasını qoyan ümummilli
lider Heydər Əliyevi də burada rəhmətlə
yad edirəm. Azərbaycan qardaşım İlham
Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə, inşallah,

dastan yazmaqda davam edəcək”.
Bəli, ulu öndərdən “Ona özüm qədər
inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm” qiymətini alan Prezident
İlham Əliyev həm Azərbaycanın bugünkü və gələcək inkişafını planlaşdırmış,
həm də həmin planların icrasını təmin
etmişdir. Mütəxəssislər yazırlar ki, İlham
Əliyev Azərbaycan tarixinə yeni missiya
ilə qədəm qoymuşdur. Bu missiyanın
fəlsəfəsi daha əvvəl “Əsl siyasət konkret,
real iş görməkdən ibarətdir” deyərək
ictimai fəaliyyətə başlayan cənab İlham
Əliyevin hələ 2003-cü ildə söylədiyi
“Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşının
Prezidenti olacağam, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının qayğı və problemlərinin
həlli yolunda bütün bacarıq və
qabiliyyətimi əsirgəməyəcəyəm” fikirləri
ilə real məzmun kəsb etməyə başladı.
Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin qorunub-saxlanılmasına
nail olmuşdu. İlham Əliyev isə nəinki
ölkəmizin sürətli inkişafını, həm də gənc
müstəqil dövlətimizin dünya miqyasında əsas aktorlardan birinə çevrilməsini
təmin etdi.
Həm 2003-cü ilin oktyabrında, həm
də ondan sonrakı bütün seçkilərdə
xalqın böyük etimadını qazanan
İlham Əliyev ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə imkan verən
müstəqil xarici siyasət kursunu, Avropa və dünya strukturlarına inteqrasiyanı davam etdirdi. İqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi, siyasi islahatlar,
modernləşmə, enerji sektorunda asılılığın azaldılması, təhsil və güclü sosial
siyasət ölkəmizin strateji xətti olaraq irəli

O, yüksək intellektli, praqmatik
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və
iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və
təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin
edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni
Azərbaycan Partiyası bundan sonra da
xalqın ən layiqli övladlarını öz ətrafında
sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin
inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. İnanıram ki,
mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz
və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra
biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram
və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.
Heydər ƏLİYEV
ümummilli lider
1 oktyabr 2003-cü il
sürüldü. Optimal məqsəd və vəzifələrin
müəyyən edilməsi və onların yerinə
yetirilməsi yollarının düzgün tapılması
nəticəsində Azərbaycan hətta dünya
iqtisadi-maliyyə böhranı illərində analoqu
olmayan iqtisadi inkişaf tempinə nail ola
bildi. Bütün bunlar idmançıların dili ilə
desək, İlham Əliyevin aktivinə yazılmışdır.
Görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi
olan İlham Əliyevin ölkədə apardığı
hərtərəfli islahatlar Azərbaycanın dünyanın nəhəng universal beynəlxalq təşkilatı
olan BMTəhlükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzvü seçilməsi ilə nəticələnmişdi.
Xatırladaq ki, 2011-ci il oktyabrın 24-də
BMT TŞ-yə keçirilən seçkilərdə QH
üzvləri Azərbaycanın lehinə səs verdilər.
Azərbaycan 155 səs ilə iki il müddətinə
BMT TŞ-nın qeyri-daimi üzvü seçildi.
Bundan başqa, üzvlərinin sayına görə
BMT-dən sonra dünyada ikinci mövqedə

dayanan Qoşulmama Hərəkatına
(QH) (120 dövlət) üzvlük və sədrliyimiz
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu qat
-qat artırmışdır. Xatırladaq ki, 2011-ci
il oktyabrın 24-də BMT TŞ-ya keçirilən
seçkilərdə QH üzvləri Azərbaycanın
lehinə səs verdilər. Azərbaycan 155 səs
ilə iki il müddətinə BMT TŞ-nın qeyri-daimi üzvü seçildi. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin 20-ci ildönümündə tarixinin növbəti şanlı səhifəsini yazdı. Bu
uğurun müəllifi də böyük intellekt, iradə
və qətiyyət sahibi olan Prezident İlham
Əliyev idi. Elə Azərbaycanın beynəlxalq
kosmik ailənin üzvü olması da ölkəmizin
son illərdəki uğurlarındandır.
Bu gün Azərbaycan dövlətinin və
Prezidentimizin qarşısında çox böyük
vəzifələr durur. Qardaş ölkənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakıda
dediyi kimi, Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsi heç də mübarizənin

başa çatması demək deyildir: “Bu günə
qədər siyasi və hərbi sahələrdə davam
etdirilən mübarizə bundan sonra çox
fərqli cəbhələrdə davam edəcəkdir.
Otuz illik işğal müddətində bu bölgələrin
viranəyə çevrildiyini, daş üstündə daş
qalmadığını hamımız birlikdə gördük.
Qardaşım İlham Əliyevin dediyi kimi,
Füzuli şəhərində bayraq asmağa belə
bina tapılmamışdır. Bütün şəhərlər tarmar edilmiş, bütün kəndlər yerlə-yeksan
olunmuş, məzarlıqlar belə dağıdılmışdır.
Məscidlər dağıdılmış, minarələr eynilə
tarmar olmuşdur. Ermənilər hər şeyi
məhv etdikləri kimi, tarixi və mədəni
abidələri də, təbii sərvətləri də qarət
etdilər. Bütün bu ziyanın hesabı sorulmalıdır”.
Fəxrlə xatırlatmaq istəyirik ki,
işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki
bərpa-quruculuq işlərinin tempi həmin
bölgələrimizə səfər edən hər kəsi hey-

ran edir. Eləcə də, cənab Prezidentin
sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, sonra isə sülh müqaviləsinin
hazırlanması istiqamətində həyata
keçirdiyi layihələr öz müsbət nəticələrini
verməkdədir.
Məmnunuq ki, Prezident İlham
Əliyevin tutduğu ədalətli mövqeyi Ağ
Ev, Kreml və Brüssel birmənalı olaraq
dəstəkləyir. Həm ABŞ Prezidenti Cozef
Baydenin, həm də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dövlət
başçımıza göndərdikləri məktublar,
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın ardıcıl zəngləri, Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin prinsipial mövqeyi sübut edir ki, bu
məsələlərdə də uğura imza atacağımız
gün uzaqda deyil.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,
“Xalq qəzeti”

Hulusi Kılıç: Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan birliyi! Türkiyə–Azərbaycan dostluğu –
1918-ci il 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranma tarixidir. 104 il öncə bugünkü müasir
Azərbaycanın təməli qoyuldu. Xalq Cümhuriyyəti türk
dünyasında demokratik, hüquq dövləti olaraq tanındı.
Bütün Dünya Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin nə
qədər zəngin olduğunun o tarixdə şahidi oldu.
Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında Türkiyənin Azərbaycandakı
sabiq səfiri, “İMZA” Sosial İnkişafa
Dəstək İctimai Birliyinin Türkiyə
nümayəndəsi Hulusi Kılıç bildirdi.
Hulusi Kılıç vurğuladı ki, bu
gün Azərbaycan illər öncə qurulan
Cümhuriyyətin təməlləri üzərində
yüksəlir və həm Qafqazda, həm
də dünyada güclü yerini qoruyub
saxlayır: “Azərbaycanın bayramı
Türkiyənin bayramı olaraq qəbul

edilir. İnsanlıq var olduqca Türkiyə
və Azərbaycan bayraqları sonsuza
qədər yan-yana səmalarda dalğalanacaq. Bu, artıq Qarabağın düşmən
tapdağından azad edilməsindən
sonra keçirilən ikinci bayram olacaq.
Azərbaycanın 1918-ci ildə dövlət
quruculuğuna başladığını və 1991ci ildə yenidən cümhuriyyəti bərpa
etdiyini, sürətli bir şəkildə inkişafda
olduğunu və dünyada barmaqla göstəriləcək, parlayan ulduza

bənzədiyini görməkdəyik”.
Diplomat həm də qeyd etdi ki, 44
gün davam edən Qarabağ savaşındakı xalqın göstərdiyi qəhrəmanlıq,
cənab Prezidentin qüsursuz liderliyi, müasir və güclü ordunun varlığı
Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda
yüksəltdi: “Eyni zamanda, Türkiyənin

Azərbaycana verdiyi siyasi, diplomatik və informasiya dəstəyi də bu
istiqamətdə böyük önəm kəsb edir.
Bu gün iki qardaş ölkə çiyin- çiyinə
dünyadakı yerini alıb. 15 iyun 2021ci il Şuşa Bəyannaməsi iki xalqı
bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı.
Müttəfiqlik münasibətləri quruldu.
Şuşa Bəyannaməsi bu müttəfiqliyin
çıxarışıdır. Bununla belə, soydaşlarımızı 28 May Respublika Günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Yaşasın Azərbaycan- Türkiyə birliyi.
Azərbaycan Şərqdə qadınlara seçibseçilmə hüququ verən ilk dövlətdir,
demokrat bir ölkədir biz bununla qürur
duyuruq”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,
“Xalq qəzeti”

Avropa İttifaqı regionda
sülhün bərpasına çalışır
Vətən müharibəsindən sonra həm xarici dövlət və hökumət
başçılarının, vəzifəli şəxslərin Azərbaycana, həm də dövlət
başçımızın xarici ölkələrə səfərləri xeyli artıb, intensivləşib.
Bu da onu deməyə əsas verir ki, torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi ilə missiyamız tamamlanmayıb. Prezident İlham
Əliyevin də dediyi kimi, hələ görüləcək çox iş var. Əlbəttə,
ölkəmizin Vətən müharibəsinə qədər qazandığı nüfuz nə qədər
önəmli idisə, bundan sonrakı mərhələ üçün də eyni qayə çox
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bu baxımdan dövlət başçımızın Avropa Şurasının prezidenti Şarl Mişellə
görüşlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Prezident İlham Əliyev mayın 22-də
Brüsselə növbəti dəfə işgüzar səfər
edib. Səfər çərçivəsində dövlətimizin
başçısı Şarl Mişellə əvvəlcə təkbətək
görüşüb. Görüşün əsas gündəliyi
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsinin hazırlanması olub.
Dövlətimizin başçısı Şarl Mişelin iki
ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına, eləcə də sülh müqaviləsinin
hazırlanmasına, nəqliyyat dəhlizlərinin
açılmasına və delimitasiya-demarkasiya
prosesinə göstərdiyi xüsusi həssaslığı

yüksək qiymətləndirib. Görüşün təşkil
edildiyinə görə, cənab Mişelə təşəkkür
edən Prezident İlham Əliyev vurğulayıb
ki, Azərbaycan tərəfi sülh müqaviləsinin
hazırlanması üçün beynəlxalq hüquqa
əsaslanan 5 prinsip təqdim edib və bunlar prosesin sürətlənməsində mühüm
rol oynayır.
Şarl Mişel isə öz növbəsində
Avropa İttifaqının Ermənistan ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin
tənzimlənməsində, eləcə də, bu normallaşmada vasitəçilik etməkdə maraqlı,
keçirilən görüşlərin bu mənada olduqca
əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib.
Ümumiyyətlə, Aİ həm Cənubi

Qafqazın lider dövləti, həm də II
Qarabağ müharibəsinin qalibi kimi,
Azərbaycanla əlaqələri gücləndirməkdə
maraqlıdır. Biz buna Şarl Mişelin
əvvəlki çıxışlarında da şahid olmuşuq.
Bu baxımdan əminliklə söyləyə bilərik ki,
Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı
münasibətlər tərəflərin qarşılıqlı maraqları əsasında inkişaf edir.
Qeyd edək ki, Avropanın
Azərbaycan, eləcə də Xəzər neftinə
ehtiyacı və ölkəmizin bölgənin lideri
kimi rolu Avropa İttifaqı üçün önəmli
faktorlardan biridir. Respublikamız isə
bu əməkdaşlıq nəticəsində öz xammalını Qərb bazarına etibarlı və təhlükəsiz
şəkildə çıxarmaq imkanı qazanır.
Heç kəs üçün sirr deyil ki, bu
gün Azərbaycan yüksək inkişaf
mərhələsindədir. Ölkəmizin bu inkişafı
həm xarici dövlətlərin, həm də nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların diqqətindən
kənarda qalmır. Bu mənada Aİ də
Azərbaycanla münasibətlərin yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoymasında
maraqlıdır.

Bölgədə davamlı sülhün təmin
olunması, sabitliyin yaranması,
nəqliyyat-logistika infrastrukturunun
inkişafı, bu istiqamətdə yeni dəhlizlərin
açılması bölgə dövlətləri kimi Aİ üçün
də olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki Azərbaycanın inkişafı, Brüssellə
ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi
təkcə Cənubi Qafqaz üçün deyil, eləcə
də Orta Asiyanın inkişafı üçün mühüm
təkan deməkdir.
Beləliklə, əminliklə söyləmək olar
ki, Prezident İlham Əliyevlə cənab Şarl
Mişel arasındakı görüşlər həm tərəflər
arasındakı münasibətlərin inkişafına,
həm də Ermənistan ilə Azərbaycanın
münasibətlərinin tənzimlənməsinə
vəsilə olacaq.

Hacı Mehman FƏRZULLAYEV,
Əməkdar jurnalist, naşir

tariximizin, soykökümüzün
əbədiyyət rəmzi
Azərbaycan–Türkiyə birliyi və həmrəyliyi bu
gün dünyaya nümunədir. Bu dostluq və qardaşlıq
soykökümüzün əbədiyyət rəmzidir. Türkiyə həmişə
Azərbaycanla bir olub, bu qardaşlıq daimi olmaqla yanaşı, həm də sarsılmazdır. Artıq həm tarixə
qovuşmuş keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
dövründə, həm də İkinci Qarabağ müharibəsinin
davam etdiyi günlərdə qardaş ölkə son ana qədər
Azərbaycanın yanında olduğunu dünyaya nümayiş
etdirmişdir. Bu dostluğun tarixi əhəmiyyətini 2009cu ildə Naxçıvanda keçirilən Türkdilli Ölkələrin
Dövlət Başçılarının Zirvə toplantısında “Biz bilirik
ki, beynəlxalq müstəvidə öz mövqeyini müdafiə
etmək bəzi hallarda o qədər də asan olmur. Biz birlikdə olsaq, müəyyən
məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etsək və bu birliyi mütəmadi işlərlə
möhkəmləndirsək, bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da güclü olacaqdır” –
fikri ilə diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyevin sözləri artıq reallıqdır.

2020-ci il dekabrın 10-da “Dəmir yumruq”
əməliyyatının Qələbə rəmzi olan Zəfər Paradını
Prezident İlham Əliyev həmkarı Rəcəb Tayyib
Ərdoğan ilə birgə qəbul etməsi Azərbaycan–
Türkiyə dostluğunun daha bir nümunəsi idi.
Türkiyə kimi müttəfiqi olan Azərbaycan İkinci
Qarabağ müharibəsində tarixi missiyanı yerinə
yetirdi, ədaləti, ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Dünyanın tanınmış kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələrində Türkiyənin
ölkəmizə mənəvi dəstəyini yüksək
qiymətləndirən Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bu dostluq döyüş əməliyyatlarının
aparıldığı günlərdə bir daha təsdiqləndi.
Düşmən Ermənistan üzərində zəfərimiz hər
iki xalq tərəfindən təntənə ilə qeyd edildi. Türk
dünyasının birlik və həmrəyliyinin lokomotivi
olan hər iki dövlət arasındakı siyasi, iqtisadi,
hərbi, elmi-texnoloji, kommunikasiya sahəsində
olan əlaqələri daha da gücləndirən Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması bu qardaşlığın
yeni səhifəsi kimi tarixi əhəmiyyəti ilə seçildi.
Müttəfiqlik Bəyannaməsinin imzalanmasına sevinənlər onu Zəfərimizin davamı,
əlamətdar hadisə adlandırırlar “Bu səfərin
tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bu gün imzalanmış Birgə Bəyannamə – Müttəfiqlik haqqında
Bəyannamə əlaqələrimizi ən yüksək zirvəyə
qaldırır. Bəyannamənin adı Müttəfiqlik haqqında
Bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi
göstərir, hər şeyi deyir. Biz bu gün keyfiyyətcə
yeni əlaqələr qurmuşuq və bu Bəyannamədə
göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır” – deyən dövlət başçımız
daha sonra bildirdi ki,Türkiyə və Azərbaycan

arasındakı tarixi, mənəvi, ortaq etnik köklərə
bağlılıq, oxşar dilimiz, dinimiz, milli dəyərlərimiz,
milli maraqlarımız, xalqlarımızın qardaşlığı
həmrəyliyi dünya miqyasında nadir əməkdaşlıq,
işbirliyi, müttəfiqlik nümunəsidir.
Postmüharibə dövründə – işğaldan
azad edilmiş əraziələrdə aparılan bərpaquruculuq işlərində Türkiyə şirkətlərinin iştirakı
Ermənistandan səslənən revanşist çağırışlara qətiyyətli cavab oldu. Zəfər yolunun
təməlqoyma mərasimində, Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanının istifadəyə verilməsində
hər iki dövlətin başçılarının birgə iştirakı o
deməkdir ki, Azərbaycana dost-qardaş yardımını əsirgəməyən Türkiyə hazırda dünya
siyasətində aktuallığı ilə seçilən və bölgə üçün
böyük əhəmiyyətə malik Zəngəzur dəhlizinin
bərpasında da qətiyyət göstərəcək. Tarixi,
strateji maraqlar, regional əhəmiyyəti baxımından diqqətçəkən, sadəcə, kommunikasiyaların
keçəcəyi dəhliz deyil, azərbaycanlıların tarixi
Vətəni olan Zəngəzur dəhlizinin bərpasında da
orta maraqlar baxımından qətiyyət göstərən
hər iki qardaş ölkə Şərqdən Qərbə uzanan və
hər kəsin istifadə edə biləcəyi yeni körpünün
inşasında da birgə çalışacaqlar.
Azərbaycanla Türkiyə arasında ikitərəfli
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün
sahələrdə uğurlu inkişafı beynəlxalq aləmdə də
etiraf olunur. Bu, Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığının daimi, əbədi və sarsılmazlığının təsdiqidir.

Azər SÜLEYMANOV,
YAP Nəsimi rayon təşkilatının sədri
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Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

(əvvəli 1-ci səhifədə)
1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına
məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın
çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:
1.1. Abbasov Əli Əhəd oğlu, 1977-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi
Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 oktyabr
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.2. Abdullayev Xəyal Əfqan oğlu,
1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2019-cu il 18 sentyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.3. Abdullayev İsa Bilal oğlu, 1992-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2017-ci il 15 noyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.4. Abdullayev Nüslət Namaz oğlu,
1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il
9 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.5. Abdullayev Orxan Xusaməddin
oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.6. Abdullayev Şamil Famil oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Səbail Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 22
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.7. Ağayev Pərvin Nadir oğlu, 1991-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2018-ci il 18 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.8. Ağa-zadə Qəfər Telman oğlu,
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.9. Akçurin Ruslan Arifulla oğlu, 1998ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 22 may tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.10. Alıyev Cahangir Murad oğlu,
1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 24 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.11. Alıyev Natiq Allahverdi oğlu,
1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi
Məhkəməsinin 2018-ci il 23 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.12. Allahverdiyev Çingiz Tapdıq oğlu,
1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il
25 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.13. Allahverdiyev Namiq Məmmədxan
oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci
il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.14. Allahverdiyev Vüqar Rauf oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.15. Allahverdiyev Vüsal Tahir oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Səbail Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 4
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.16. Atayev Rəsul İbrahim oğlu, 1980ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov
Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.17. Atayev Vüsal Elqar oğlu, 1991-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2017-ci il 23 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.18. Aydınov Mahmud Əsgər oğlu,
2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.19. Baxışov Baxış Qoşqar oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 17 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.20. Balagözov Vaqif Həmzət oğlu,
1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il
30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.21. Baradov Rövşən Abdulla oğlu,
1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.22. Bayramov Əlövsət Səttar oğlu,
1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.23. Bayramov Tural Arzu oğlu, 1995ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 22 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.24. Bəkirov Məmməd Səfər oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 14 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.25. Binyətov Rasim Gündüz oğlu,
2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.

1.26. Cavadov Asif Əli oğlu, 1996-cı
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 30 sentyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.27. Cəfərova Züleyxa Rəşid qızı,
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.28. Cəmilov Adil İbrahim oğlu, 1968-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2013-cü il 30 avqust tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.29. Cıqqarov Nadir Adil oğlu, 1988ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə
Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası
Məhkəməsinin 2009-cu il 29 dekabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.30. Diniyev Elməddin Ramiz oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 14
mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.31. Eynullayev Camal Bəşir oğlu,
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 20 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.32. Eyyubov Namiq Qasım oğlu,
1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.33. Əbilov Nahid Əhmədağa oğlu,
1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon
Məhkəməsinin 2019-cu il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.34. Əhmədov Şükür Vidadi oğlu,
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 5 dekabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.35. Əkbərov Nizami Yusif oğlu,
1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.36. Ələkbərov Hilal Cavid oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon
Məhkəməsinin 2020-ci il 11 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.37. Ələkbərzadə Yusif Natiq oğlu,
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 24 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.38. Əliyev Baba Əlixan oğlu, 1982ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2016-cı il 12 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.39. Əliyev Bəhruz İmanqulu oğlu,
1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.40. Əliyev Əli Pirəli oğlu, 1961-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2015-ci il 26 may tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.41. Əliyev Xalid Zöhrab oğlu, 1990-cı
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 16
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.42. Əliyev Qafil Qardaş oğlu, 1989-cu
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 12 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.43. Əliyev Mehman İbadulla oğlu,
1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.44. Əliyev Məhəddin Mürsəl oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyası Komi Respublikası Usinsk Şəhər
Məhkəməsinin 2016-cı il 23 mart tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.45. Əliyev Mirzə-Ağa Yaşar oğlu,
1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.46. Əliyev Rəhman Xankişi oğlu,
1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 iyun
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.47. Əliyev Seymur Ceyhun oğlu,
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.48. Əliyev Yusif Aslan oğlu, 1996-cı
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2015-ci il 29 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.49. Əlizadə Elvin Zöhrab oğlu,
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 18
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.50. Əmirov Sənan Arif oğlu, 1989-cu
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad Rayon
Məhkəməsinin 2019-cu il 2 iyul tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.51. Əsədov Mərdan Rəşid oğlu,
1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyası Moskva vilayətinin Vidnoe Şəhər
Məhkəməsinin 2015-ci il 17 iyul tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.52. Əsədov Zahir Əsəd oğlu, 1964-cü
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respub-

likasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2014-cü il 14 iyul tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.53. Əsədullayev Xaqani Vidadi oğlu,
1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nizami Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 24
yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.54. Əsgərov Rizvan İsmixan oğlu,
1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 12 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.55. Əşrəfov Vaqif Arif oğlu, 1999-cu
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 22 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.56. Əzizov Həmzət İbrahim oğlu,
1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2016-cı il 1 noyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.57. Əzizov Mirxalid Qiyas oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 20
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.58. Əzizov Mübariz Eyvaz oğlu,
1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 14
avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.59. Feyziyev Zəfər Ağamirzə oğlu,
1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.60. Feyzullayev İlkin Yaşar oğlu,
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 3 aprel
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.61. Fərəcov Rizvan Fəxrəddin oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Neftçala Rayon
Məhkəməsinin 2019-cu il 14 may tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.62. Fətullayev Niyaməddin Şakir oğlu,
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 18
oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.63. Gülmətov Şamil Zeynal oğlu,
1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.64. Hacıyev Maarif Cəmşid oğlu,
1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.65. Hacıyev Taleh Mübariz oğlu,
1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 19
avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.66. Hadıyev Elməddin Xəlil oğlu,
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 27 sentyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.67. Heydərli Hüseyn Cavanşir oğlu,
1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13
avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.68. Heydərov Həbibulla Rüfət oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 15 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.69. Hənifəyev Heybət Səmid oğlu,
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 17 may
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.70. Həsənov Dünyamalı Ələmqulu
oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan
Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 7
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.71. Həsənov Elvin Musa oğlu, 1991-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2015-ci il 15 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.72. Həsənov Ruslan Rizvan oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.73. Hüseynov Əli Vüqar oğlu, 1991-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Apellyasiya
Məhkəməsinin 2013-cü il 27 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.74. Hüseynov İlqar Hümbət oğlu,
1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 12
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.75. Hüseynov İlyas Namiq oğlu,
1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi
Məhkəməsinin 2019-cu il 21 iyun tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.76. Hüseynov Məhəmməd Əliəsgər
oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci
il 25 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.77. Hüseynov Nazir Məhəmməd oğlu,
1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il
28 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.78. Hüseynov Nicat Vidadi oğlu,
2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2020-ci il 5 avqust tarixli

hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.79. Hüseynov Rauf Yaşar oğlu, 1987ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov
Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 dekabr
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.80. Hüseynov Vasif Hicran oğlu,
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 21
avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.81. Hüseynov Vüsal Camaləddin
oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin
2018-ci il 14 fevral tarixli hökmü ilə
məhkum edilmişdir.
1.82. Hüseynova Əfsanə Fəxrəddin
qızı, 1990-cı ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015ci il 29 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.83. Hüseynzadə Fəqan Əfqan oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il
2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.84. Hüseynzadə Mirsalam Valeh oğlu,
1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.85. Xudiyev Natiq Əlizamin oğlu,
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 14 dekabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.86. İbrahimov İbrahim Məhərrəm
oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Siyəzən Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20
iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.87. İbrahimov Sərraf Nazim oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28
yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.88. İmanov Natiq Tofiq oğlu, 1984-cü
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.89. İmanov Niyazi Hüseyn oğlu,
1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il
19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.90. İsabayev Nizamiddin Fazliddinoviç, 1978-ci ildə anadan olmuş, Özbəkistan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 27
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.91. İsmayılov Natiq Ramis oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Səbail Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.92. İsmayılov Vasif Nəzər oğlu,
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 5 dekabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.93. İsmayılzadə Yavər Azər oğlu,
1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2019-cu il 23 avqust
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.94. Kazımov Tahir Nizami oğlu,
1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il
26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.95. Kərimov Aydın Akif oğlu, 1988ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon
Məhkəməsinin 2018-ci il 24 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.96. Kərimov Hidayət Hilal oğlu,
1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci
il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.97. Kərimov Pərvin Duman oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.98. Kondakçı Resul, 1972-ci ildə
anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının
vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin
2021-ci il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.99. Qaraxanov Eldəniz Qaraxan oğlu,
1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu
il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.100. Qarazadə Qənbər Cabbar oğlu,
1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2019-cu il 23 avqust
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.101. Qədirov Sahib Məhəmməd oğlu,
1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.102. Qəhrəmanov Mahir Zahil oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.103. Qələndarov Vüqar İntiqam oğlu,
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 30 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.104. Qəribov Orxan İlham oğlu, 1983cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhəri
Məhkəməsinin 2019-cu il 10 oktyabr tarixli

hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.105. Quliyev Elman Telman oğlu,
1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 1 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.106. Quliyev Əli Yusif oğlu, 1994-cü
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2016-cı il 12 avqust tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.107. Quliyev Faiq Şahin oğlu, 1992-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2020-ci il 21 yanvar tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.108. Quliyev Kamal Qüdrət oğlu,
1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.109. Quliyev Kənan Ruslan oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.110. Quliyev Teymur Rəcəb oğlu,
1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi
Məhkəməsinin 2018-ci il 23 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.111. Qurbanlı Xəyyam Şahin oğlu,
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 27 iyun
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.112. Qurbanov Əkrəm Pənah oğlu,
1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nizami Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 22
oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.113. Qüdrətli Elvin Yusif oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2015-ci il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.114. Mahmudov Ramin, 2000-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2020-ci il 17 yanvar tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.115. Manafov İlkin Hüsən oğlu, 1995ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2020-ci il 6 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.116. Mayılzadə Kənan Asif oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 7
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.117. Mehdiyev Elmir Ədalət oğlu,
1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 21
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.118. Mehdiyev Samir Novruz oğlu,
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nizami Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 27
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.119. Məhərrəmov Kamal Nasir oğlu,
1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.120. Məhərrəmov Kənan Faiq oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir
Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 20 fevral
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.121. Məmmədov Fərrux Aləddin oğlu,
1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.122. Məmmədov Fizuli Mustafa oğlu,
1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2019cu il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.123. Məmmədov Həsən Məmməd
oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Culfa Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30
oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.124. Məmmədov Kamran Bahadır oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019cu il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.125. Məmmədov Məmməd İbrəhim
oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Sabirabad Rayon Məhkəməsinin 2018ci il 10 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.126. Məmmədov Müşfiq Yaqub oğlu,
1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.127. Məmmədov Orxan Ələşrəf oğlu,
1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 15
aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.128. Məmmədov Seymur Nizami oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020ci il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.129. Məmmədov Səlim İmran oğlu,
1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi
Məhkəməsinin 2017-ci il 30 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.130. Məmmədov Tərlan Sədi oğlu,
1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Ağır

Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan
Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 3
iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.131. Məmmədov Yasin Rəşid oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 8
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.132. Məmmədov Zabil Qabil oğlu,
1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 2019-cu il 23 avqust
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.133. Məmmədov Zaur Balış oğlu,
1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Ağır
Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan
Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 4
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.134. Mikayılov Kamran Əflan oğlu,
1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 27
mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.135. Mirzəyev Eynulla İldırım oğlu,
1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.136. Muradov Habil Dövlətəli oğlu,
1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon
Məhkəməsinin 2017-ci il 21 noyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.137. Musayev Coşqun Firuz oğlu,
1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22 may
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.138. Mustafayev Mehdi Qənimət oğlu,
1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi
Məhkəməsinin 2019-cu il 4 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.139. Mustafayev Nurəddin Novruz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019cu il 11 mart tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.140. Namazov Şahin Həsənqulu oğlu,
1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 15 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.141. Nəbiyev Bilal Mirzəyeviç, 1971ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2017-ci il 2 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.142. Nəzirov Şükran Faiq oğlu, 1997ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər
Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 10 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.143. Novzurov Hüseyn Sevindik oğlu,
1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 1 iyun
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.144. Orucov Urxan Əli oğlu, 1989-cu
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2018-ci il 8 noyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.145. Rejerov Şam Möjekoviç, 1995-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2017-ci il 27 iyul tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.146. Rəsulov Bəxtiyar Səmimət oğlu,
1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.147. Rüstəmli Ələkbər Namiq oğlu,
1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.148. Rüstəmov Elman İlham oğlu,
1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 1 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.149. Rüstəmov Möhüb Mirzə oğlu,
1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri
Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il
5 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.150. Rüstəmov Saleh Məhərrəm
oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019cu il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.151. Rzayev Əli Hüseyn oğlu, 1992-ci
ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 22 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.152. Rzayev Şahlar Eldar oğlu, 1987ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 2019-cu il 22 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.153. Sadıqov Əfqan Hətəmxan oğlu,
1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 3 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.154. Seyidov Mirkənan Mirsənan
oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019cu il 6 avqust tarixli hökmü ilə məhkum
edilmişdir.
1.155. Səmədov Süleyman Seymur
oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci
il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
(ardı 9-cu səhifədə)
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1.156. Səmədzadə Şəmsi Səməd oğlu, 1966-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli hökmü
ilə məhkum edilmişdir.
1.157. Shahlacheshm Charzehkhoun Hosseın Mozaffar, 1977-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2019cu il 19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.158. Süleymanov Raul Fazil oğlu, 1999-cu ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.159. Şahbazov Əli Qəşəm oğlu, 1964-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.160. Şahsuvarov Famil Naməddin oğlu, 1993cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci
il 8 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.161. Şıxəliyev Əbülfəz Telman oğlu, 1988-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.162. Umudov Paşa Balamirzə oğlu, 1963-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il
7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.163. Verdiyev Toğrul Mahir oğlu, 1993-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.164. Vəlizadə Şahin İlqar oğlu, 2000-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.165. Yağnəliyev Orxan Zakir oğlu, 1990-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.166. Yediyarov Əlişan Mais oğlu, 1999-cu ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.167. Yusifov Elmir Elman oğlu, 1985-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il
12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
1.168. Zalov Mətləb Libarid oğlu, 1975-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 20 fevral
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum
edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzasının çəkilməmiş
hissəsi yarıyadək azaldılsın:
2.1. Abbasov Samir Əlikram oğlu, 1983-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 aprel
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.2. Abdullayev Ruslan Ağahüseyn oğlu, 1985ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci
il 21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.3. Abdullayev Tural Cəlil oğlu, 1992-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.4. Ağayev Xəqani Qardaşəli oğlu, 1992-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 25 fevral
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.5. Axundov Səxavət Zahid oğlu, 1965-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 2 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.6. Alıyev Azad Kərəm oğlu, 1975-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.7. Allahverdiyev Mahir Müşkül oğlu, 1955-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 12
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.8. Bağırov Ramil Fərrux oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.9. Çobanzadə Əlibaba Elmidar oğlu, 1996-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 2
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.10. Əliyev Pərvaz Elvaz oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 7
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.11. Əmirov İsmayıl Eldar oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 12
iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.12. Fərzəliyev Saleh Əlövsət oğlu, 1987-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin 2015-ci il 26
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.13. Həmzəyev Eynulla Fərhad oğlu, 1996-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 22
may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.14. Həsənov Əzəmət Vəli oğlu, 1989-cu ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 18
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.15. Həsənov Şamil Bəhrəm oğlu, 1983-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 4 fevral
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.16. Xəlilov Rəşad Bəxtiyar oğlu, 1992-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 16 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.17. Xudiyev Ələsgər Xudu oğlu, 1956-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 9 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.18. İbrahimov Qurban Rafət oğlu, 1990-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 5
fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.19. İsmayılov Mahir Hüseynxan oğlu, 1966-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 25 iyun
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.20. İsmayılov Rəşad Nazim oğlu, 1992-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 17 may
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.21. Qasımov Orxan Sadiq oğlu, 1993-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 iyul
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.22. Mahmud Azər Ramazan oğlu, 1990-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.23. Mehtiyev Saleh Məzahir oğlu, 1992-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.24. Məlikov Elşən Tahir oğlu, 1985-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 19 yanvar
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.25. Mövsümov Ənvər Əli oğlu, 1988-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28 fevral
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.26. Muradov Elnur İmanxan oğlu, 1993-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 31 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.27. Mustafayev Azər İlqar oğlu, 1992-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 19
sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.28. Nabatov Ruslan Nizam oğlu, 1986-cı ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.29. Novruzov Əfrail Aşır oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1
dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.30. Osanlı Rəsul Firuz oğlu, 1990-cı ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 24 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.31. Rəziyev Nahid Balaxan oğlu, 1994-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 31 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.32. Rzayev Rza Məhəmməd oğlu, 1991-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 9 mart
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.33. Səfərov Şaiq İmran oğlu, 1992-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 3 aprel tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.34. Şahverdiyev Saleh Hətəmşah oğlu, 1984cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci
il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.35. Şirəliyev Sərhəd Səhhəd oğlu, 1935-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5
aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
2.36. Zeyniyev Rəfi Tehran oğlu, 1989-cu ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 17
yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
3. Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına şərti olaraq
məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzadan azad
edilsinlər:
3.1. Quryanov Səbuhi Süleyman oğlu, 1974-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il
5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
3.2. Mahmudova Sevda Rəcəb qızı, 1979-cu ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Ağstafa Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 12 oktyabr
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
3.3. Məmmədov Yaşar Əlixan oğlu, 1957-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il
14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
4. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum
edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş
hissəsindən azad edilsinlər:
4.1. Çobanzadə Elçin Əlişah oğlu, 1984-cü ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 19
noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
4.2. Ələkbərov Qabil Məhərrəm oğlu, 1977-ci ildə
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 28 oktyabr
tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.
4.3. Əliyev Emin Nüsrət oğlu, 1993-cü ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Saatlı
Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 16 fevral tarixli hökmü
ilə məhkum edilmişdir.
4.4. Neftalıyev Aydın Şakir oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
Şamaxı Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 10 fevral tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
4.5. Orucov Elnur Ağabək oğlu, 1988-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 21 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
4.6. Orucov Əfsər Ağabəy oğlu, 1972-ci ildə anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 28 oktyabr tarixli
hökmü ilə məhkum edilmişdir.
5. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 may 2022-ci il

Prezident Administrasiyasında
Azərbaycan Sosial Rifah
Partiyasının sədri ilə görüş keçirilib
Mayın 27-də Prezident Administrasiyasının Siyasi
partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr
şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev ölkədə aparılan iqtidarmüxalifət siyasi dialoqu çərçivəsində Azərbaycan Sosial
Rifah Partiyasının sədri Əsli Kazımova ilə görüşüb.
Prezident Administrasiyasının
Siyasi partiyalar və qanunvericilik
hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, görüşdə
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
islahatlar və iqtidar-müxalifət siyasi
dialoqu, həmçinin dayanıqlı demokratik ənənələrin dərinləşməsində siyasi
partiyaların rolu, cəmiyyətdə qadınların rolunu artıran dövlət təşəbbüsləri,
dünyada baş verən münaqişələr
fonunda siyasi sabitliyin əhəmiyyəti və
Azərbaycanın dünya siyasi xəritəsində
artan rolu barədə fikir mübadiləsi
aparılıb.
Siyasi dialoq prosesi çərçivəsində
görülmüş işlər haqqında danışan
şöbə müdiri bildirib ki, Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüslərini fəal
dəstəkləyən siyasi partiyalar, əslində,
ölkəmizdə yeni siyasi mədəniyyətin
formalaşmasına və demokratik
ənənələrin dərinləşməsinə xidmət
etmiş olurlar. Siyasi dialoqda iştirak
edən tərəflər arasında konstruktiv əməkdaşlıq mühitinin bərqərar
olması cəmiyyətin bütün potensialının

dövlətin inkişafına yönəlməsini mümkün etdiyini vurğulayan Administrasiya
rəsmisi, yaranmış müsbət əməkdaşlıq
dinamikasının inkişaf etdirilməsinin
zəruriliyini vurğulayıb.
Mayın 22-də Prezident İlham
Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın
baş naziri Nikol Paşinyan arasında
keçirilən üçtərəfli görüşün nəticələrinə
toxunan Ədalət Vəliyev xüsusi vurğulayıb ki, mövcud istiqamətdə əldə
edilmiş nailiyyətlər bütün regionda
sülhün bərqərar olunması prosesində
əvəzolunmaz əhəmiyyətə malikdir.
Həmin görüşdən sonra Azərbaycanda
və Ermənistanda dövlət sərhədinin
delimitasiyası üzrə dövlət komissiyalarının yaradılması, ErmənistanAzərbaycan dövlətlərarası sərhədində
ilk görüşün keçirilməsi Azərbaycanın
növbəti uğuru kimi dəyərləndirilməlidir.
Eyni zamanda, görüş zamanı
dövlət tərəfindən koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində geniş
yayılmasının qarşısının alınması
istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlərin həyata keçirilməsi

nəticəsində respublikamızda epidemioloji vəziyyətin nəzarətdə saxlanılmasına nail olunması, həmçinin
dövlətimizin öz təşəbbüsləri və əməli
addımları ilə hazırkı şəraitdə dövlətlər
və xalqlar arasında təmasların
sıxlaşmasına, qlobal pandemiya
ilə mübarizədə beynəlxalq səylərin
səfərbər olunmasına mühüm töhfələr
verməsi yüksək qiymətləndirilib.
Təşkil olunmuş görüşə görə
təşəkkürünü bildirən partiya sədri
öz növbəsində milli həmrəyliyə və
sağlam dialoqa xidmət edən siyasi
islahatlar nəticəsində bu gün ölkənin
siyasi palitrasında qarşılıqlı etimada
və milli maraqların üstünlük təşkil
etdiyi dövrə qədəm qoyulduğunu, yeni
siyasi konfiqurasiyanın yaranmasının,
o cümlədən dialoq mühitinin daha
da dərinləşdirilməsi istiqamətində
atılan addımların siyasi partiyaların
həm iqtidarla, həm də öz aralarında
sağlam münasibətlər formalaşdırmasında, ümumdövlət məsələlərinə
vahid mövqedən yanaşmasında
əhəmiyyətli rol oynadığını bildirib. Əsli
Kazımova, həmçinin cəmiyyətdə qadınların artan rolu, humanitar sahədə
dövlət təşəbbüslərinin əhəmiyyəti,
gender məsələlərinin aktuallığının
qorunmasına xidmət edən qanunverici təşəbbüslərin əhəmiyyəti barədə
fikirlərini səsləndirib.

Baş prokuror Goranboy rayonunda
vətəndaşları qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dövlət qurumları tərəfindən
insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə qayğı və
həssaslıqla yanaşılması, bu zaman ədalət prinsipinin tam təmin olunması ilə bağlı
tapşırıqları prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqətdə saxlanılaraq vətəndaşların
qəbulu, onların ərizə və şikayətlərinə baxılaraq həll olunması üçün müvafiq tədbirlər
görülür.
Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin şəhər və
rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Baş prokuror Kamran Əliyev mayın
27-də Goranboy Rayon Prokurorluğunun inzibati binasında Naftalan şəhəri, Goranboy və Xocalı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin
mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib,
gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla
yad edib.
Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının,
habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı
ilə keçirilən qəbulda Kamran Əliyev bölgədə
yaşayan 33 vətəndaşın müraciətində qaldırılan

məsələlərin qanunauyğun və operativ şəkildə
həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun əlaqədar
struktur qurumlarının rəhbərlərinə və tabe rayon
prokurorlarına müvafiq göstərişlər verib.
Qəbuldan sonra Baş prokuror Goranboy
Rayon Prokurorluğunun əməkdaşları ilə görüş
keçirib, bölgədə ictimai-siyasi sabitliyin daha
da möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin səmərəliliyi və kəsərliliyinin artırılması üçün konkret tapşırıqlar verib.
Daha sonra Kamran Əliyev Xocalı Rayon
Prokurorluğuna gələrək prokurorluğun kollektivinin iştirakı ilə iclas keçirib, vətəndaşların
müraciətlərinə həssaslıqla yanaşılması və qəbul
işinin düzgün təşkilinə görə tabe prokurorların
fərdi məsuliyyət daşımaları diqqətə çatdırılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Qaxda vətəndaşlarla görüşüb

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. Mayın 27-də Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, gömrük xidməti
general-polkovniki Səfər Mehdiyev Qax rayon Heydər Əliyev Mərkəzində Qax və Şəki
rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Komitənin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, DGK sədri
Səfər Mehdiyev qəbuldan öncə Qax şəhərinin
mərkəzində ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi
qoyub.
Komitənin müvafiq strukturlarının
rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda Qax
və Şəki rayonları sakinlərinin müraciətləri

dinlənilib. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işə
qəbul, idxal-ixrac əməliyyatları və digər gömrük
məsələləri ilə bağlı olub.
Qəbul zamanı DGK sədri Səfər Mehdiyev
hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib
və qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə
həllini tapıb, bəzi müraciətlərin isə araşdırılması
üçün müvafiq strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlarını verib.

Mərkəzi Seçki Komissiyası 2022-ci ilin
daimi seçicilər siyahısının tərtib edilməsi və
dəqiqləşdirilməsinə yekun vurub
Seçki qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən 2022-ci il
yanvar ayının əvvəllərindən etibarən ölkə üzrə vahid seçicilər
siyahısının dəqiqləşdirilməsinə start verilib, ardıcıl, sistemli və
intensiv şəkildə aparılan genişmiqyaslı və çox əhatəli prosesdən
sonra cari il üçün seçici siyahılarının hazırlanması başa çatıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin
Media və ictimai əlaqələr şöbəsindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Seçki Məcəl
ləsinin tələblərinə əsasən, hər ilin əvvə
lindən etibarən daimi seçici siyahıları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları və
bələdiyyə qurumu başçılarının, hərbi
hissə komandirlərinin aktiv seçki hüququna malik olan seçicilər haqqında təqdim
etdikləri məlumatlar əsasında məntəqə
və dairə seçki komissiyaları tərəfindən
tərtib olunduqdan sonra Mərkəzi Seçki
Komissiyasına (MSK) təqdim edilməlidir.
Bununla əlaqədar müvafiq iş aparıldıqdan
sonra həmin siyahılar mayın 30-dan gec
olmayaraq müvafiq məntəqə və dairə
seçki komissiyaları tərəfindən təsdiq
olunmalı və dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilərək
ictimailəşdirilməlidir. 2022-ci ilin daimi seçici siyahıları məhz seçki qanunvericiliyinin yuxarıda sözügedən tələblərinə uyğun
şəkildə tərtib edilib dəqiqləşdirildikdən
sonra prosesə yekun vurulub.
Mayın 27-də MSK üzvləri media
nümayəndələrinin də iştirakı ilə Komissiyanın inzibati binasında vahid seçicilər siyahısının cari il üzrə yenidən tərtib edilmiş

variantı və saxlanma şəraiti ilə yaxından
tanış olublar. Seçici siyahılarının tərtib
edilərək dəqiqləşdirilməsində dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaratdığı imkanlar, daha da təkmilləşdirilən
proqram təminatları barədə Komissiya üzvləri və media təmsilçiləri ətraflı
məlumatlandırılıb.
Təqdimat mərasiminin ardınca media
nümayəndələrinin də iştirakı ilə MSK-nın
iclası keçirilib. Məzahir Pənahovun
sədrlik etdiyi iclasda 2022-ci ilin daimi
seçici siyahılarının yenidən tərtib
edilməsi, dəqiqləşdirilməsi, təsdiqi və
ictimailəşdirilməsi məsələləri müzakirə
olunub. İclasda ilin əvvəlindən mayın
sonunadək gerçəkləşdirilən irimiqyaslı
fəaliyyət barədə geniş məlumat verilib.
Sədr aparılan prosesə yaxından köməklik
göstərən Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti orqanları və
digər aidiyyəti qurumlara təşəkkür edib.
İclasda bildirilib ki, müvafiq icra
hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumu
başçılarının aktiv seçki hüququna malik
olan seçicilər haqqında təqdim etdikləri
məlumatlar əsasında məntəqə və dairə
seçki komissiyaları tərəfindən daimi seçici

siyahıları tərtib olunarkən bir sıra seçki
məntəqələrinin ərazisində seçici sayının Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
saydan çox olması müəyyən edilmişdir.
Bu səbəbdən də Komissiya seçici sayı
qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş
saydan çox olan seçki məntəqələrinin
ərazisində təxirə salınmadan əlavə seçki
məntəqələrinin yaradılmasını müvafiq
dairə seçki komissiyalarına həvalə edib.
Komissiyanın iclasında, həmçinin
2022-ci ilin daimi seçici siyahılarının tərtib
edilməsi və dəqiqləşdirilməsi işi başa çatmış hesab edilərək, siyahıların məntəqə
və dairə seçki komissiyaları tərəfindən
təsdiq olunması üçün müvafiq dairə seçki
komissiyalarına göndərilməsi, Azərbaycan
Respublikası üzrə seçicilərin daimi siyahısının dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilərək, Seçki
Məcəlləsinin tələbləri nəzərə alınmaqla
təsdiq olunduqdan sonra Komissiyanın internet saytında yerləşdirilməklə
ictimailəşdirilməsi qərara alınıb.
Qeyd edək ki, dəqiqləşdirmə prosesinin sonunda ölkə üzrə vahid seçicilər
siyahısına 6 401 955 seçici daxil edilib,
onların 47,18 faizi kişilər, 52,82 faizi isə
qadınlardır.
İclasda MSK-nın bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişiklər olunması, habelə
bir sıra seçki dairələri dairə seçki komissiyalarının tərkibində dəyişikliklər edilməsi
barədə də qərar qəbul olunub.

10

28 may 2022-ci il, şənbə

Milli Məclisin növbəti iclasında on yeddi məsələ müzakirə olunub
Mayın 27-də Milli Məclisin yaz sessiyasında növbəti
iclası keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, iclası açan
parlamentin Sədri Sahibə Qafarova ötən günlərdə Milli
Məclisin böyük beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi etdiyini
deyib. Parlamentdə də bir sıra mühüm görüşlərin
keçirildiyini diqqətə çatdıran Milli Məclisin Sədri iclasdan
əvvəl bu barədə qısa məlumat verib.
Mayın 17-də Milli Məclisdə
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Üçüncü
Ümumi Konfransının keçirildiyini
bildirən Sahibə Qafarova konfransda Parlament Assambleyasına
sədrliyin Pakistan Milli Assambleyasından Azərbaycan Milli Məclisinə
təhvil verildiyini qeyd edib.
Konfransda iştirak edən
nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri
– Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Mustafa Şentop, Pakistan Milli
Assambleyasının sədri Raca Pərviz
Əşrəf, Tacikistan Nümayəndələr
Palatasının sədri Mahmadtoir Zokirzoda, Özbəkistan Qanunvericilik
Palatasının sədri Nurdinjon İsmoilov,
İran İslam Şurası Məclisi sədrinin
birinci müavini Əli Nikzad, Qazaxıstan Məclisi sədrinin müavini Balaim
Kesebayeva, Qırğızıstan Joqorku
Keneşi sədrinin müavini Ulan Primov, eləcə də İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının Baş katibi Xusrav
Noziri postpandemiya dövründə İƏT
Parlament Assambleyasına üzv olan
ölkələr arasında iqtisadi, ticarət,
nəqliyyat, turizm sahələrində qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığı
genişləndirməyin zəruri olduğunu
söyləyib, mövcud problemlərin həlli
ilə bağlı parlamentlərin üzərinə
düşən vəzifələrdən danışıblar.
Parlament Assambleyasının
Üçüncü Ümumi Konfransının
yüksək səviyyədə təşkil olunduğu
bildirilib və region ölkələrinin bütün
sahələrdə qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığının daha da inkişaf
etməsinə öz töhfəsini verəcəyinə
əminlik ifadə olunub.
Konfransın yekunu kimi Bakı
Bəyannaməsinin imzalandığını xatırladan Milli Məclisin Sədri vurğulayıb
ki, bu sənədin müddəaları təşkilat
üzvlərinin bölgədə iqtisadi və sosial
inkişafın təmin edilməsində, inteqrasiya və əməkdaşlıq proseslərinin
inkişafında parlamentlərin rolunu
daha da gücləndirmək əzmində
olduqlarını bir daha nümayiş etdirir.
Bildirilib ki, sənəddə 44 günlük
Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Qələbə münasibətilə Azərbaycan
təbrik edilir, bu Zəfərin regionda davamlı sülh və iqtisadi tərəqqiyə yol
açacağına inam ifadə olunur. Eyni
zamanda, Azərbaycan hökumətinin
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
genişmiqyaslı yenidənqurma və
minalardan təmizləmə işlərinin
aparılmasında göstərdiyi səylərin
dəstəklənməsinə çağırış edilir.
Sahibə Qafarovanın sözlərinə
görə, Bakı Bəyannaməsinin mühüm
müddəalarından biri də ŞərqQərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin
mühüm hissəsi olacaq və İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
dövlətlərin də faydalanacağı yeni
regional nəqliyyat infrastrukturu olan
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına güclü dəstək nümayiş etdirilməsidir.
Konfransın iştirakçısı olan
parlament nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər
keçirildiyini qeyd edən Milli Məclisin
Sədri diqqətə çatdırıb ki, Türkiyə,
Pakistan, Özbəkistan, Tacikistan,
Qırğızıstan, İran və Qazaxıstanın parlament sədrləri və sədr
müavinləri, eləcə də İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının və Parlament Assambleyasının Baş katibləri
ilə aparılan danışıqlarda İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının fəaliyyətinin
gücləndirilməsi və üzv ölkələr
arasında ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlığın genişləndirilməsi
məsələləri müzakirə olunub.
Milli Məclisin Sədri bildirib
ki, Üçüncü Ümumi Konfrans
ilə əlaqədar keçirilən mühüm
tədbirlərdən biri də parlament
nümayəndə heyətlərinin mayın
18-də Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinə səfəri olub.
Sahibə Qafarova qonaqların
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına getməsinin, daha sonra Şuşa
şəhərinin müxtəlif mədəni, dini və
tarixi abidələrini seyr etməsinin,
eləcə də şəhərdə aparılan bərpa
və quruculuq işləri ilə tanış olmasının onların ölkəmiz və xalqımız
barədə təsəvvürlərini daha da
zənginləşdirdiyini qeyd edib.
Bu ilin fevral ayında Milli Məclisin
nümayəndə heyətinin Estoniyaya
rəsmi səfərindən danışan Milli
Məclisin Sədri Estoniya parlamentinin sədri Yuri Ratasın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətinin mayın
23-dən 25-dək ölkəmizə rəsmi
səfərini parlamentlərarası əlaqələrin
inkişafında növbəti addım kimi
dəyərləndirib. O, səfər çərçivəsində
estoniyalı parlamentarilərin
mədəniyyət paytaxtımız Şuşada
olduğunu qeyd edib.
Milli Məclisin Sədri
mayın 22-də Şuşa şəhərində
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
parlamentlərinin Xarici əlaqələr
komitələrinin 7-ci üçtərəfli iclasının
keçirildiyini bildirib və mayın 23-də
iclasın iştirakçıları ilə görüşündən
danışıb. O, mayın 25-də “TÜRKPAya üzv dövlətlərdə insan hüquq-

larının qorunması” mövzusunda
konfransın iştirakçıları ilə də görüşdüyünü qeyd edib.
Sonra Beynəlxalq münasibətlər
və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsinin sədri Səməd Seyidov mayın 22-də Şuşa şəhərində
keçirilmiş Azərbaycan, Türkiyə və
Gürcüstan parlamentlərinin Xarici
əlaqələr komitələrinin 7-ci üçtərəfli
iclası barədə məlumat verib.
Komitə sədri hər zaman
komitələrin birgə iclasının azad
olmuş Şuşada keçirilməsinin arzu
edildiyini və ötən il Ankarada keçirilmiş iclasda növbəti toplantının Şuşada keçirilməsinin qərara alındığını
bildirib.
S.Seyidov Azərbaycan, Türkiyə
və Gürcüstan parlamentlərinin
Xarici əlaqələr komitələrinin
Şuşada keçirilmiş birgə iclasının
həm siyasi, həm mənəvi cəhətdən
vacibliyini, eyni zamanda, regionda gedən proseslərin dünyaya
nümayiş etdirilməsi baxımından
önəmli olduğunu bildirib. O, Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin və Gürcüstan Parlamentinin Xarici əlaqələr
komitələrinin sədrləri Akif Çağatay
Kılıç və Nikoloz Samxaradzenin
səfərinin yüksək səviyyədə təşkilinə
görə təşəkkürünü bildirib.
Komitə sədri məlumatında
səfərin Füzuli Hava Limanından
başladığını, sonra isə Zəfər yolu
ilə Şuşaya gəldiklərini və burada
faydalı fikir mübadiləsi apardıqlarını, növbəti iclasın isə Gürcüstanda
keçiriləcəyini söyləyib. Qeyd edilib
ki, Azərbaycan bununla bir nümunə
göstərdi. Bu, Azərbaycan Prezidentinin təbirincə, işğalla heç vaxt
barışmamaq, milli maraqlar uğrunda
mübarizə aparmaq və qalibiyyət
əldə etmək deməkdir.
Sonra İnsan hüquqları
komitəsinin sədri Zahid Oruc Milli
Məclisdə keçirilmiş “TÜRKPA-ya
üzv dövlətlərdə insan hüquqlarının
qorunması” mövzusunda beynəlxalq
konfrans barədə məlumat verib.
Komitə sədri parlamentin son
illərdə xüsusilə ölkəmizlə bağlı istər
regional, istərsə də beynəlxalq
tədbirlərə uğurla ev sahibliyi
etməsindən bəhs edib. O, Milli
Məclis, TÜRKPA və Ombudsman
təsisatının birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində baş tutan konfransın Azərbaycan Respublikasının
İnsan hüquqlari üzrə müvəkkili
(Ombudsman) təsisatının yaradılmasının 20 illiyinə həsr edildiyini
bildirib. Toplantı iştirakçılarının
tədbirdən əvvəl Şuşa şəhərinə
səfərinin əhəmiyyətindən danışan
Z.Oruc nümayəndə heyətlərinin Milli
Məclisin Sədri ilə görüşünün, belə
tədbirlərin keçirilməsinin qanunvericilik orqanları arasında əlaqələrin
inkişafı baxımından önəmini vurğulayıb.
Sonra Səhiyyə komitəsinin sədri
Əhliman Əmiraslanov parlament
nümayəndə heyətinin Türkiyənin
paytaxtı Ankara şəhərində Türkdilli
Ölkələrin Parlament Assambleyasının Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və
əhalinin sağlamlığının qorunması
komitəsinin iclasında iştirak etdiyini bildirib. O, tədbirdə COVİD-19
pandemiyası ilə bağlı quruma üzv
ölkələrdə vəziyyət, əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində
qanunvericilik aktlarının uyğunlaşdırılması məsələsinə dair müzakirələr
aparıldığını deyib. O, nümayəndə
heyətinin burada ulu öndər Heydər
Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar
təşkil olunmuş tədbirdə iştirak etdiyini bildirib.
Daha sonra iclasda gündəlikdəki
məsələlərin müzakirəsi keçirilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova
gündəliyə 17 məsələnin daxil
edildiyini və ilk 7 məsələnin üçüncü
oxunuşda olan qanun layihələri
olduğunu qeyd edib.
Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü
Bəhruz Məhərrəmov “Ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsində fərqlənməyə
görə” Azərbaycan Respublikasının medalının təsis edilməsi ilə
əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının
təsis edilməsi haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsi ilə bağlı (üçüncü oxunuş)
məlumat verib. Sənəddə bildirilir ki, “Ətraf mühitin mühafizəsi
sahəsində fərqlənməyə görə”
medalı ilə Azərbaycan vətəndaşları,
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər ətraf mühitin mühafizəsi
ilə bağlı mühüm layihələrin
hazırlanmasında və həyata
keçirilməsində fəal iştiraka görə,
bununla əlaqədar obyektiv informasiyanın yayılmasına və görülən
işlərin təbliğinə verilən töhfəyə
görə, bu sahədə beynəlxalq
əlaqələrin inkişaf etdirilməsində və
möhkəmləndirilməsində göstərilən
xidmətlərə görə təltif edilirlər.
Regional məsələlər komitəsinin
sədri Siyavuş Novruzov fikirlərini
səsləndirdikdən sonra qanun
layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul
edilib.

Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü
Nizami Səfərov İnzibati Prosessual
Məcəllədə dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini üçüncü oxunuşda
təqdim edib. Sənəd inzibati aktla
bağlı məhkəməyə verilən şikayətlər
üçün iddia müddətinin axımının dayandırılması hallarını nəzərdə tutan
38.3-cü maddənin təkmilləşdirilməsi
ilə əlaqədar hazırlanıb.
Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda səsə qoyularaq qəbul edilib.
İnsan hüquqları komitəsinin
sədri Zahid Oruc “İnformasiya,
informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında”
qanunda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (üçüncü oxunuş)
diqqətə çatdırıb. Layihədə kritik
informasiya infrastrukturu, onun
obyekti və subyekti, digər anlayışlar,
kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində səlahiyyətli orqan, habelə
kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydasının hüquqi əsasları müəyyən
edilir.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişili qanun layihəsi barədə
komitənin müsbət rəyini bildirdikdən
sonra sənəd üçüncü oxunuşda
qəbul edilib.
Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü
Nizami Səfərov İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliyin
(üçüncü oxunuş) mahiyyəti barədə
məlumat verib. Layihəyə əsasən,
kritik informasiya infrastrukturunun
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
qaydasının pozulması və bu sahədə
səlahiyyətli orqanın tələblərinin
yerinə yetirilməməsi və ya ona
maneçilik törədilməsi halında inzibati məsuliyyətin və inzibati təqibin
müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.
İnsan hüquqları komitəsinin
sədri Zahid Oruc və İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri Tahir Mirkişili sənədlə bağlı
həmin komitələrin müsbət rəylərini
səsləndiriblər.
Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Sonra Səhiyyə komitəsinin sədri
Əhliman Əmiraslanov “Əhalinin
sağlamlığının qorunması haqqında”, “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında”,
“Lotereyalar haqqında” və “Bədən
tərbiyəsi və idman haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (üçüncü oxunuş)
təqdim edib. Sənəd adları çəkilən
qanunların "Nağdsız hesablaşmalar
haqqında" 2021-ci il 3 dekabr tarixli
qanuna uyğunlaşdırılması məqsədi
ilə hazırlanıb.
Milli Məclis sədrinin müavini,
Gənclər və idman komitəsinin sədri
Adil Əliyev və İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin
sədri Tahir Mirkişili bu komitələrin
sənədlə bağlı müsbət rəylərini
bildiriblər.
Qanun layihəsi səsə qoyularaq
üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Təbii ehtiyatlar, energetika
və ekologiya komitəsinin üzvü
Fatma Yıldırım “Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji
effektivliyi haqqında” qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsinə dair (üçüncü oxunuş)
məlumat verib. Bildirib ki, sənəd
qanunun təkmilləşdirilməsi və bir
sıra müddəalarının dəqiqləşdirilməsi
məqsədilə hazırlanıb. Layihədə
bəzi enerji məhsullarına, yanacaq
növlərinə münasibətdə terminoloji
baxımdan "nəql" sözü işlənildiyinə
görə bu sözün əlavə edilməsi təklif
olunur. Habelə, enerji effektivliyi fondunun fəaliyyətinin təmin olunması
üçün onun saxlanması xərclərinin
fondun öz vəsaitləri hesabına
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Qanun layihəsi üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami
Səfərov Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti
Məcəlləsində, “Elektroenergetika
haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Energetika haqqında”,

“ Hidrotexniki qurğuların təhlükəsizliyi
haqqında” və “Ölçmələrin vəhdətinin
təmin edilməsi haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (üçüncü oxunuş)
diqqətə çatdırıb. Layihə "Enerji
resurslarından səmərəli istifadə
və enerji effektivliyi haqqında"
Azərbaycan Respublikasının 9 iyul
2021-ci il tarixli qanununun tətbiqi
ilə əlaqədar hazırlanıb, uyğunlaşdırma və terminlərin dəqiqləşdirilməsi
məqsədi daşıyır.
Məsələ ilə bağlı Təbii ehtiyatlar,
energetika və ekologiya komitəsinin
və İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin müsbət rəyləri
bildirildikdən sonra qanun layihəsi
üçüncü oxunuşda qəbul edilib.
Sonra iclasda ikinci oxunuşda
olan və ölkə Prezidenti tərəfindən
bir məktubla Milli Məclisə təqdim
edilən, mahiyyətcə bir-birinə yaxın
növbəti üç məsələyə baxılıb.
Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin üzvü İltizam
Yusifov “Elektroenergetika haqqında” qanunda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsini (ikinci
oxunuş) təqdim edib. Qeyd olunub
ki, qanun layihəsi təkmilləşdirmə xarakteri daşıyır və istilik enerjisindən
istifadə qaydalarının təsdiq edilməsi
üçün hüquqi bazanın müəyyən
edilməsi məqsədi ilə hazırlanıb.
Təklif olunan dəyişikliklər istilik enerjisi istehlakçısının enerji
təchizatı şəbəkəsinə qoşulması və
ya qanunsuz qoşulma hallarının
qarşısının alınması, istehlakçıya
istilik enerjisinin verilməsinin dayandırılması halları, istilik enerjisinin
dəyərinin ödənilməsi və bu kimi
digər məsələlərin qanunvericiliklə
tənzimlənməsini, bu sahədə
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəlməsini təmin edəcək və
yaranan mübahisələrin hüquqi
müstəvidə həlli imkanlarını artıracaq.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişili “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi
və sahibkarların maraqlarının
müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamaların
dayandırılması haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə
qanun layihəsini (ikinci oxunuş)
diqqətə çatdırıb. Layihədə sahibkarlıq sahəsində yoxlamalarla bağlı
istilik enerjisinə münasibətdə digər
enerji və kommunal xidmətlərlə
eyni hüquqi rejimin tətbiq edilməsi
təklif olunur. Bununla yanaşı,
sənəddə yoxlamaların dayandırıldığı
müddətdə sahibkarlıq subyektlərinin
istilik sayğaclarına müdaxilə və ya
istilik şəbəkəsinə qanunsuz qoşulma
halları aşkarlanarsa, digər enerji və
kommunal xidmətlərdə olduğu kimi,
yoxlamaların keçirilməsinə hüquqi
əsasın yaranması ilə bağlı dəyişiklik
nəzərdə tutulub.
Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin üzvü İltizam
Yusifov məsələ ilə bağlı komitənin
rəyinin müsbət olduğunu bildirib.
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami
Səfərov Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında qanun
layihəsi (ikinci oxunuş) barədə
məlumat verib. Dəyişikliyə əsasən,
enerji təchizatı müəssisəsinin və
ya qaz paylayıcısının səlahiyyətli
şəxsinin istilik enerjisi sahəsində
qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq məqsədi
ilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə,
həmin şəxsin qanuni tələblərinin
yerinə yetirilməsinə istehlakçı
tərəfindən maneələr törədilməsinə
görə inzibati məsuliyyət müəyyən
edilir.
Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin üzvü İltizam Yusifov bu məsələ barədə də
komitənin müsbət rəyini səsləndirib.
İkinci oxunuşda təqdim olunan
hər üç qanun layihəsi ayrı-ayrılıqda
səsə qoyularaq qəbul edilib.
Milli Məclisin Sədri Sahibə
Qafarova bildirib ki, gündəliyin digər
7 məsələsi birinci oxunuşda olan
qanun layihələridir. Qeyd edilib

ki, 11-ci, 12-ci və 13-cü məsələlər
Azərbaycan Prezidenti tərəfindən
bir məktubla Milli Məclisə daxil
olub və mahiyyətcə bir-birinə yaxın
qanun layihələridir. Hər üç qanun layihəsində nəzərdə tutulan
dəyişikliklər 2020-ci il oktyabrın 20də qəbul olunmuş “İnsan orqan və
toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında” qanundan
irəli gəlir. Sahibə Qafarova diqqətə
çatdırıb ki, növbəti üç məsələ Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında (birinci oxunuş), İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında (birinci
oxunuş) və “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Mülki
dövriyyədə olmasına yol verilməyən
(mülki dövriyyədən çıxarılmış)
əşyaların siyahısı haqqında”, “Mülki
dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına
mənsub ola bilən və dövriyyədə
olmasına xüsusi icazə əsasında
yol verilən (mülki dövriyyəsi
məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında”, “İnsan alverinə qarşı
mübarizə haqqında” və “Reklam
haqqında” qanunlarda dəyişiklik
edilməsi barədə (birinci oxunuş)
qanun layihələridir.
Sonra çıxış edən Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komitəsinin
üzvü Kamal Cəfərov bildirib ki,
2020-ci il oktyabrın 20-də Milli
Məclis tərəfindən “İnsan orqan və
toxumalarının donorluğu və transplantasiyası haqqında” qanun qəbul
edilib. Bu qanunla müəyyən edilmiş
münasibətlərin pozulmasına görə
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni
maddənin əlavə edilməsi, Cinayət
Məcəlləsində isə mövcud olan
maddənin təkmilləşdirilməsi nəzərdə
tutulub.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
təklif olunan dəyişikliklər daha çox
prosedur pozuntuları ilə bağlıdır.
Bu sahədə lisenziyası olmayan tibb
müəssisəsi tərəfindən donor orqanların hazırlanması, saxlanması,
daşınması, idxalı və ixracına görə
inzibati cərimə təklif edilir. Məcəlləyə
təklif olunan digər dəyişiklik donor
anonimliyinin qorunmaması ilə
əlaqədardır. Eyni zamanda, canlı
donordan transplantasiya məqsədilə
donor orqanlarının götürülməsi
zamanı qanunvericiliyin tələblərinə
əməl olunmamasına görə də inzibati
cərimələr nəzərdə tutulur.
Cinayət Məcəlləsində isə 137-ci
maddə yeni redaksiyada verilib.
Burada insan orqanlarının və toxumalarının alqı-satqısı, o cümlədən lisenziyası olmayan tibb müəssisələri
və şəxslər üçün donor orqanlarının
transplantasiyası ilə bağlı cinayət
məsuliyyəti nəzərdə tutulur.
Səhiyyə komitəsinin sədri
Əhliman Əmiraslanov bu qanun
layihələrinə başçılıq etdiyi komitədə
baxıldığını və müsbət rəy verildiyini
söyləyib.
Sonra Əhliman Əmiraslanov
“Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Mülki dövriyyədə
olmasına yol verilməyən (mülki
dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında”, “Mülki dövriyyənin
müəyyən iştirakçılarına mənsub
ola bilən və dövriyyədə olmasına
xüsusi icazə əsasında yol verilən
(mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış)
əşyaların siyahısı haqqında”, “İnsan
alverinə qarşı mübarizə haqqında”
və “Reklam haqqında” qanunlara
edilən dəyişikliklər barədə danışıb.
Bildirilib ki, bu dəyişikliklər uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır.
İnsan hüquqları komitəsinin
sədri Zahid Oruc bu məsələ ilə bağlı
komitənin rəyinin müsbət olduğunu
deyib.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin məsələ
ilə bağlı rəyini diqqətə çatdıran
komitə sədri Tahir Mirkişili “Reklam haqında” qanuna təklif olunan
dəyişiklik barədə danışıb. Qanunla
məhdudlaşdırılmış siyahıda olan donor orqanlarının reklamının qadağan
olunmasını müsbət dəyərləndirib. O,
donorluqla bağlı sosial reklamlara
icazə verilməsinin qanunauyğun
olduğunu bildirib və bu məsələyə
komitədə müsbət rəy verildiyini qeyd
edib.

Komitə sədri Siyavuş Novruzov,
deputatlardan Razi Nurullayev,
Sabir Rüstəmxanlı, Erkin Qədirli,
Rəşad Mahmudov, Sahib Alıyev, Asim Mollazadə məsələlərlə
bağlı fikirlərini, qeyd və təkliflərini
səsləndiriblər.
Sonra təqdim olunan hər üç
qanun layihəsi ayrı-ayrılıqda səsə
qoyularaq birinci oxunuşda qəbul
edilib.
İclasda İqtisadi siyasət, sənaye
və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili “Ələt azad iqtisadi zonası
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsi ilə bağlı
(birinci oxunuş) məlumat verib.
Qanun layihəsi ilə bağlı komitədə
səmərəli müzakirələrin aparıldığını
qeyd edən komitə sədri ötən müddət
ərzində Azad Zonada görülən işlərin
Azərbaycan sahibkarları qarşısında
yeni çağırışlar qoyduğunu deyib.
Bildirilib ki, təklif olunan dəyişikliklər
ölkənin əsas iqtisadiyyatının vergi
ödəyicilərinə Azad Zonada mal və
xidmət alqı-satqısı zamanı onlara
xarici ölkə subyektləri ilə bərabər
rəqabət rejiminin yaradılmasını,
bu əməliyyatların ixrac və idxal
əməliyyatları ilə bərabər tutulmasını
təmin edəcək. Qeyd olunub ki, bu,
Azərbaycan sahibkarlarına Azad Zonada öz məhsullarını daha əlverişli
şəraitdə təqdim etməyə imkan
yaradacaq. Digər mühüm çağırış
– Azad Zonada xidmət göstərəcək
əsas vergi ödəyicilərinə vergi
rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır.
Dəyişikliyə əsasən, burada xidmət
göstərən subyektlərə Azərbaycanın
əsas iqtisadiyyatının qanunvericiliyi
tətbiq olunacaq. Komitə sədri Azad
Zonada tətbiq ediləcək gömrük və
vergi rejimi barədə də danışıb.
Tahir Mirkişili qeyd edib ki,
qanun layihəsi bütövlükdə Ələt azad
iqtisadi zonasının gələcək inkişafında Azərbaycan sahibkarlarının
daha çox fayda əldə etməsi, ölkənin
əsas iqtisadiyyatında fəaliyyət
göstərən subyektlərin Azad Zonanın
iqtisadi faydasından bəhrələnməsi,
öz məhsul və xidmətlərini burada
daha rahat və bərabər şəraitdə
təqdim etməsi baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Məsələ ətrafında gedən
müzakirələrdə deputatlar Razi Nurullayev, Vüqar Bayramov, Qüdrət
Həsənquliyev, Aydın Hüseynov,
Fazil Mustafa fikirlərini diqqətə
çatdırıblar.
Komitə sədri Tahir Mirkişili
səsləndirilən fikirlərə münasibət
bildirib.
İclasda iştirak edən Ələt azad
iqtisadi zonasının səlahiyyətli qurumunun İdarə Heyətinin sədri Valeh
Ələsgərov sənədlə bağlı fikirlərini
açıqlayaraq qeyd edib ki, burada əsas məqsəd - Azərbaycanın
hüquqi və iqtisadi subyektlərinə,
ölkə vətəndaşlarına xarici şirkətlərlə
bərabər şəraitin yaradılmasıdır.
Müzakirələrin sonunda qanun
layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Sonra Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü Nizami
Səfərov Mülki Məcəllədə, Miqrasiya
Məcəlləsində, “Yanğın təhlükəsizliyi
haqqında”, “Yerin təki haqqında”,
“Balıqçılıq haqqında”, “Texniki
təhlükəsizlik haqqında”, “Atmosfer
havasının mühafizəsi haqqında”,
“Tütün və tütün məmulatı haqqında”,
“Telekommunikasiya haqqında”,
“Damazlıq heyvandarlıq haqqında”,
“Təbii müalicə ehtiyatları, müalicəsağlamlaşdırma yerləri və kurortlar
haqqında”, “Pambıqçılıq haqqında” və “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı
mübarizə haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihəsini (birinci oxunuş) təqdim
edib.
Bildirilib ki, sənəd "Sahibkarlıq
sahəsində aparılan yoxlamaların
tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında"
qanuna uyğun olaraq hazırlanıb.
Belə ki, Miqrasiya Məcəlləsinə
və layihədə adları çəkilən qanunlara təklif olunan dəyişikliklər
həmin qanunlarla müəyyən olunan
fəaliyyət sahələrində sahibkarlara münasibətdə yoxlamaların
keçirilməsinin hüquqi əsaslarını
dəqiqləşdirir və bu yoxlamaların
"Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi
və sahibkarların maraqlarının
müdafiəsi haqqında" qanuna uyğun
keçirilməsini təsbit edir. Mülki
Məcəlləyə təklif olunan dəyişiklik
isə dəqiqləşdirmə xarakteri daşıyır
və sahibkarlıq fəaliyyəti anlayışının
"Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında"
qanunda təsbit olunan anlayışa
uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Sonra Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin,
Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin, İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin,
Əmək və sosial siyasət komitəsinin,
Aqrar siyasət komitəsinin,
Mədəniyyət komitəsinin sədrləri
sənəd barədə həmin komitələrdə
müsbət rəyin verildiyini bildiriblər.
Deputat Etibar Əliyev məsələ ilə
əlaqədar fikirlərini səsləndirdikdən
sonra qanun layihəsi səsə qoyularaq birinci oxunuşda qəbul edilib.
Sənəddə sığortaolunanın
fərdi şəxsi hesabına daxil edilən
məlumatlar sırasına fərdi identi-

fikasiya nömrəsinin (FİN), xüsusi
hesabda qeydə alınan vəsait və
onun indeksləşdirilməsi haqqında
məlumatın əlavə edilməsi təklif
olunur. Həmçinin, qeyd edilir ki,
sığortaolunanın fərdi şəxsi hesabının bağlanması onun fərdi uçot
məlumatlarına əsasən, sosial
sığorta ödəmələrinin, o cümlədən
ötən dövr üçün sosial sığorta
ödəmələrinin təmin edilməsindən
imtina olunması üçün əsas deyil.
Qanunda nəzərdə tutulan digər
düzəlişlərdə ödənilmiş məcburi
dövlət sosial sığorta haqqının
məbləğlərinin Maliyyə Nazirliyinin
elektron sistemindən əldə edilmiş
məlumat əsasında qeydə alınması nəzərdə tutulur. Bununla
yanaşı, sığortaolunanın özü haqda
məlumatları elektron sistemdən
əldə edə bilməsi, fərdi hesabda
əks olunmuş məlumatlarla razılaşmadıqda, həmçinin məlumatlarda
dəyişiklik baş verdikdə sığortaçı və
sığortaedənə müraciət etmək hüququnun dəqiqləşdirilməsi təklif edilir.
Deputat Fazil Mustafa məsələ ilə
bağlı bəzi qeydlərini səsləndirib.
Komitə sədri Musa Quliyev,
əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
nazirinin müavini Anar Kərimov qaldırılan məsələlərə aydınlıq gətiriblər.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda
qəbul edilib.
İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir
Mirkişili “Daşınar əmlakın yüklülüyü
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə qanun layihəsi ilə əlaqədar
(birinci oxunuş) diqqətə çatdırıb ki,
"Sosial sığorta haqqında" qanunda dəyişiklik edilməsi barədə"
və “Vergi Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında" 2018-ci il 30
noyabr tarixli qanunlara əsasən,
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi
və bu sahədə fəaliyyətə nəzarət
funksiyaları, habelə məcburi dövlət
sosial sığorta haqları üzrə borcların
hesablanması, haqqın vaxtında
ödənilməməsinə görə faizlərin və
maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ilə
bağlı səlahiyyətlər vergi orqanlarına
həvalə edilib. Təklif olunan layihə
həmin qanunlara uyğunlaşdırma
məqsədi daşıyır.
Qanun layihəsi birinci oxunuşda
qəbul olunub.
İclasa yekun vuran Milli Məclisin
Sədri Sahibə Qafarova bildirib ki,
104 il bundan əvvəl may ayının 28də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
elan edilib və bu hadisə xalqımızın
müstəqillik əzmini təcəssüm etdirən
tarixi hadisədir.
Şərqdə ilk demokratik dövlət
quruluşu modelini təqdim etmiş xalq
cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb
ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət
göstərməsinə baxmayaraq, qısa
müddətdə öz hökumətini, parlamentini, digər dövlət orqanlarını,
ordusunu formalaşdırıb. Demokratik
dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil, hərbi quruculuq
sahələrində atılmış inamlı addımlar
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
23 aylıq fəaliyyətini əks etdirən əsas
istiqamətlər idi.
Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin yaratdığı ənənələrdən
bəhrələnən xalqımız 1991-ci
ildə tarixi varislik üzərində dövlət
müstəqilliyini bərpa etsə də, ancaq
həmin dövrdə Azərbaycan çıxılmaz
problemlər məngənəsinə düşərək,
müstəqil dövlətçiliyini itirmək
təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
1993-cü ilin iyun ayında xalqın
təkidli tələbi ilə ali hakimiyyətə
qayıdan dünya miqyaslı siyasi və
dövlət xadimi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik məharəti, əzmkarlığı
və yorulmaz səyləri nəticəsində
dövlətin qarşısında dayanan ağır
problemlər həll edildi, Azərbaycan
tənəzzülə son qoyub ardıcıl inkişaf
yoluna çıxdı. Ölkəmizin sivil dünyanın bir hissəsinə çevrilməsi üçün
möhkəm təməllər yaradıldı.
Milli Məclisin Sədri diqqətə
çatdırıb ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf
strategiyasını zamanın çağırışlarına
və tələbatına uyğun şəkildə davam
etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və
xarici siyasət Azərbaycanı yeni
qələbələrə aparır.

Müzəffər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən
müharibəsində əzəli və tarixi torpaqlarımızın erməni işğalından qurtarılması, tarixi ədalətin bərpa olunması
və dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi Azərbaycanın
qarşısında tamamilə yeni inkişaf
perspektivləri açmış, Cənubi Qafqaz
bölgəsinin geosiyasi mənzərəsini
dəyişmişdir.
Milli Məclisin Sədri dövlət
başçısının uzaqgörən siyasəti
sayəsində qələbədən qələbəyə
addımlayan Azərbaycan dövlətinin
qarşıdakı illərdə daha böyük
uğurlara imza atacağına əminliyini
ifadə edib və 28 May – Müstəqillik
Günü münasibəti ilə deputatları və
media nümayəndələrini təbrik edib.
Prezident İlham Əliyevə və Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevaya Milli Məclis adından
təbrik məktublarının ünvanlanması
təklif edilib. Sədrin təklifi alqışlarla
qarşılanıb. Bununla da Milli Məclisin
iclası başa çatıb.

28 may 2022-ci il, şənbə

1918-ci il aprelin 23-də fəaliyyətə başlayan Zaqafqaziya Seyminin
sonuncu iclası mayın 26-da keçirildi. Həmin gün gürcü nümayəndələri
Seymdən çıxıb, Gürcüstanın müstəqilliyini elan etdilər. Gürcü fraksiyası Zaqafqaziya Respublikasının dağılmasının bütün günahını
müsəlman fraksiyasının üzərinə yıxaraq, onları türkpərəst mövqe tutmaqda ittiham edirdi. Zaqafqaziya Seyminin üzvü Şəfi bəy
Rüstəmbəyov gürcü fraksiyasının gətirdiyi bu arqumentləri qətiyyətlə
rədd edərək dedi: "Hesab edirik ki, Zaqafqaziyanın birgə siyasi mövcudluğunun indiki mürəkkəb və məsuliyyətli anında ayrılmaq üçün
tutarlı və obyektiv əsaslar yoxdur və burada gürcü nümayəndələri
tərəfindən irəli sürülən amillər az inandırıcıdır".
Mayın 27-də isə Seymin müsəlman
fraksiyası yaranmış vəziyyətin ciddiliyini
nəzərə alaraq fövqəladə iclas çağırdı.
Uzun müzakirələrdən sonra Müvəqqəti
Milli Şura yaratmaq qərara alındı.
"Müsavat" Partiyasının təklifi ilə M.Ə.
Rəsulzadə qiyabi olaraq (bu vaxt o,
Batum konfransında iştirak edirdi–
A.İ.) Milli Şuranın sədri, H.Ağayev
və M.Seyidov isə sədrin müavinləri
seçildilər. Müxtəlif sahələrdə işlərə
rəhbərlik etmək üçün Milli Şuranın 9
nəfərdən ibarət icraiyyə orqanı yaradıldı.
Fətəli xan Xoyski İcraiyyə Komitəsinin
Sədri seçildi.
1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə
Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanın
Dövlət Müstəqilliyi haqqında İstiqlal
Bəyannaməsini qəbul etdi. Milli Şuranın
24 səslə (iki nəfər – Sultan Məcid
Qənizadə və Cəfər bəy Axundov bitərəf
qaldı) qəbul etdiyi qərar və altı bənddən
ibarət "İstiqlal Bəyannaməsi", yaxud
"Misaği-milli" (əqdnamə) Azərbaycan
millətinin varlığını bütün dünyaya bəyan
etdi. Beləliklə, Azərbaycan dövlətçiliyi
tarixində ilk Konstitusiya aktı – "İstiqlal
Bəyannaməsi"nin qəbulu ilə Azərbaycan
dövlətçiliyi Xalq Cümhuriyyəti
formasında elan olundu. Bu hüquqi və
siyasi sənəddə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin yarandığı bəyan edilmiş,
onun hakimiyyətinin şamil olunduğu
ərazinin hüdudları müəyyənləşdirilmiş,
həmçinin dövlətin əsas fəaliyyət
prinsipləri öz əksini tapmışdır. "İstiqlal
Bəyannaməsi"ndə demokratik dövlətə
məxsus atributların – hakimiyyətin
xalqa mənsub olması, vətəndaşların
mülki və siyasi hüquqlarının təmsil
edilməsi, bütün xalqların və hər bir
kəsin milli, dini, sinfi, silki və cinsi
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
azad inkişafı üçün şərait yaradılması, ən
nəhayət, hakimiyyətin bölünməsi kimi
prinsiplərin dövlət fəaliyyətinin əsası kimi
bəyan edilməsi Azərbaycan xalqının
suveren, demokratik, hüquqi dövlət
yaratmaq əzmində olduğunu bütün
bəşəriyyətə nümayiş etdirdi. "İstiqlal
Bəyannaməsi" Azərbaycan millətinin
millət-mədəniyyət statusundan tamamilə
başqa siyasi-hüquqi və mənəvi-psixoloji
statusa – millət-dövlət statusuna qədəm
qoyduğunu göstərdi. Mayın 30-da
Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan
etməsi barədə dünyanın əsas siyasi
mərkəzlərinə radio-teleqrafla məlumat
verildi.
"İstiqlal Bəyannaməsi"ni qəbul edən
Milli Şura Azərbaycan hökumətini təşkil
etməyi bitərəf Fətəli xan Xoyskiyə
tapşırdı. İlk hökuməti "Müsavat",
Müsəlman sosialist bloku, "Hümmət",
"İttihad" və bitərəflərdən ibarət 9 nazir
təmsil edirdi.
Cənubi Qafqazın özünü müstəqil
elan etmiş üç dövləti – Azərbaycan,
Gürcüstan və Ermənistanın
nümayəndələri Batumda Osmanlı
dövləti ilə danışıqlar apararaq iyunun
4-də ayrı-ayrılıqda müqavilə imzaladılar.
Müqaviləni Azərbaycan tərəfindən
Milli Şuranın Sədri M.Ə.Rəsulzadə
və xarici işlər naziri M.H.Hacınski
imzaladılar. Müqavilənin şərtləri
Ermənistan və Gürcüstan üçün çox
ağır idi, Azərbaycanla Osmanlı dövləti
arasında isə "daimi sülh və dostluq
münasibətləri"ni bərqərar edirdi. Yeni
yaranmış Azərbaycan hökumətinin
xahişinə cavab olaraq, Osmanlı
hökumətinin hərbi naziri Ənvər paşa
ilk yardım kimi Azərbaycana 2 milyon
türk lirəsi həcmində kredit ayırmışdı,
Azərbaycanda olan türk ordusunun
ehtiyaclarına hər ay 50 min lirə
xərclənirdi. Bununla yanaşı, Ənvər
paşa İstanbulda M.Ə.Rəsulzadə ilə
görüşündə Azərbaycan Milli Ordusunun
təşkil edilməsinin vacibliyini xüsusi qeyd
etmişdi.
1918-ci il iyulun 16-da Azərbaycan
Milli Şurasının və hökumətin Gəncəyə
köçməsi ilə əlaqədar milli qüvvələr
arasında mübarizə kəskinləşdi. Milli
Şuradan kənarda qalan burjuamülkədar dairələrinin məhdud
dünyagörüşlü mürtəce hissəsi Türkiyənin
Azərbaycanda olan ordusunun başçısı
Nuru paşanın vasitəsilə Milli Şuranı
hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa cəhd
etdilər. Azərbaycanın Türkiyəyə ilhaq
edilməsinin tərəfdarı olan bu dairələr
Milli Şuraya qarşı fəal kampaniya
aparırdı. Gəncədə yerləşən Qafqazİslam Ordusu komandanlağı ilə milli
qüvvələr arasında münasibətlər gərgin
bir şəkil aldı. Nuru paşanın müstəqilliyini
elan etmiş dövlətin daxili işlərinə
qarışaraq F.x.Xoyskinin başçılıq etdiyi
hökumətə etimadsızlıq göstərməsi
siyasi böhranla nəticələndi. Mövcud
siyasi böhranı aradan qaldırmaq
üçün Azərbaycandakı türk qoşunları

rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Şurası
arasında güzəştli bir qərar qəbul olundu:
Milli Şura buraxılır, ali qanunverici və
icraedici hakimiyyət Fətəli xan Xoyski
kabinetinin əlində cəmləşir. İyun böhranı
nəticəsində fəaliyyətini müvəqqəti
olaraq dayandıran Milli Şura öz tarixi
missiyasını – Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini çox çətin və mürəkkəb bir
mərhələdə qoruyub saxlamaq vəzifəsini
yerinə yetirdi. İyunun 17-də axşam
Gəncədə F.x.Xoyskinin rəhbərlik etdiyi
ikinci hökumət təşkil edildi. İyunun

döyüşçü ilə Cənubi Qafqazdakı milli
hərəkatı boğmaq üçün qəti hücuma
başladı. Tamamilə erməni daşnak
qüvvələrindən təşkil olunmuş ordu
müsəlman əhalisinə qarşı hər cür
amansızlığa yol verirdi.
İyunun 10-da Bakı Sovetinin Gəncə
istiqamətində yürüşləri başlandı. İyunun
12-də Kürdəmiri işğal edən Bakı Soveti
qüvvələri Göyçaya yaxınlaşdılar.
İki həftədən çox davam edən qanlı
döyüşlər Türkiyədən göndərilən əlavə
qüvvələrin və Azərbaycan könüllüləri
hesabına Qafqaz-İslam Ordusunun
qələbəsi ilə nəticələndi. Qafqaz-İslam
Ordusunun Göyçay ətrafındakı qələbəsi
Azərbaycanın şərq hissəsini, o cümlədən
Bakını bolşevik-daşnak işğalından
azad etmək uğrunda apardığı şərəfli
mücadilədə dönüş nöqtəsi oldu. Bu
döyüşlərdə Bakı Soveti qoşunlarına elə
ağır zərbələr vuruldu ki, onlar bir daha
özlərinə gələ bilmədilər. Qafqaz-İslam
Ordusu bolşevik-daşnak birləşmələrini
darmadağın edərək Bakı istiqamətində
azadlıq yürüşünü davam etdirdi. İyulun
20-də bu istiqamətdə mühüm strateji

haqqında bəyanat verilməsini təklif etdi.
Lakin general Tomson bu təklifi rədd etdi
və bildirdi ki, "Azərbaycan Respublikası
türklərin intriqası nəticəsində
yaranmışdır və xalq arasında heç bir
dayağa malik deyildir. Bir halda ki, siz
bunun əksini iddia edirsiniz, o halda hər
şeyi yerində yoxlayıb, buna münasib də
qərar verərik. Müttəfiqlər dağıtmaq üçün
yox, qurmaq üçün gəliblər". V.Tomson
bəyanat verərək elan etdi ki, noyabrın
17-si səhər saat 10-a qədər Bakı
şəhəri Azərbaycan və türk ordularından
təmizlənməlidir: Bakı və onun neft
mədənləri ingilislərin nəzarətinə
keçəcək, ölkənin qalan hissəsi isə
Azərbaycan hökumətinin və ordusunun
nəzarəti altında olacaqdır. Azərbaycan
rəsmi şəkildə tanınmır, lakin İngiltərə,
Fransa və ABŞ nümayəndələri onun
hökuməti ilə defakto əlaqə yaradacaqlar,
bütün idarə və təşkilatlar bəzi
dəyişikliklərlə fəaliyyət göstərəcəklər.
General Tomson Bakının generalqubernatoru olacaq, ingilislər şəhər
polisinə rəhbərlik edəcək, şəhər duması
yenidən azad fəaliyyətə başlayacaq,

başladı. Azərbaycan hökuməti
təhrikçi hücumlara baxmayaraq,
dövlət quruculuğu işini davam etdirir,
parlamentin açılışına hazırlaşırdı.
Parlament açılanadək onun funksiyasını
Milli Şura yerinə yetirirdi. Parlamentin
əsas özəyini keçmiş Milli Şuranın 44
üzvü təşkil edirdi. Daha 36 deputat isə
keçmiş milli komitələrin xətti ilə şəhər
və qəzalarda seçilmişdi. Azərbaycan
parlamenti 120 deputatdan ibarət
olmalı, milli tərkibə uyğun olaraq 80 yer
azərbaycanlılara, 21 yer ermənilərə, 10
yer ruslara verilməli idi. Yəhudi, alman,
gürcü və polyak icmasının hərəsi üçün
1 yer, Həmkarlar İttifaqı Şurası və Neft
Sənayeçiləri İttifaqı üçün 3 yer nəzərdə
tutulmuşdu. Respublika ərazisində
yaşayan bütün xalqların və hər iki
cinsdən olan vətəndaşların seçki hüququ
təsbit edildi. Azərbaycan bütün Şərqdə
qadınlara seçki hüququ verən ilk dövlət
oldu.
1918-ci il dekabrın 7-də Azərbaycan
parlamenti təntənəli iclasla açıldı.
F.x.Xoyski hakimiyyəti parlamentə
təhvil verdi. Ciddi müzakirələrdən

AXC – Müsəlman Şərqində
ilk demokratik respublika

19-da Azərbaycanda yaranmış gərgin
vəziyyəti nəzərə alaraq, hökumət bütün
Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət
elan etdi. İyunun 26-da Azərbaycan
Milli Ordusunun yaradılması haqqında
fərman verdi.
Almanların Bakı neftinə xüsusi
maraqları olduğundan Bakının
tutulmasına mane olmaq məqsədilə
Osmanlıların beşinci diviziyasının
Gürcüstan dəmiryolu ilə Gəncəyə
gəlməsini qadağan etdilər. Ona görə
də Qafqaz diviziyası Mürsəl paşanın
rəhbərliyi ilə Gümrü-Dilican-Ağstafa
yolunu döyüşlə keçməyə məcbur oldu.
Azərbaycan əhalisi Osmanlı qoşunlarını
böyük sevinclə qarşılayır və onların
gəlişini bayram edirdilər.
Osmanlıların beşinci piyada diviziyası
və general Ə.Şıxlinskinin başçılıq etdiyi
müsəlman milli korpusu əsasında
Qafqaz-İslam Ordusu təşkil edildi. Nuru
paşanın rəhbərlik etdiyi bu orduya
türklərdən və azərbaycanlılardan ibarət
15 min əsgər və zabit daxil idi.
Qafqaz-İslam Ordusu vasitəsilə
Azərbaycan hökuməti öz hakimiyyətini
tezliklə yerlərdə yaya bildi, ucqarlarda
dövlət orqanları yaratmağa başladı.
Bakı Xalq Komissarları Sovetinin
liderləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini
“bələkdə ikən boğmaq üçün” yollar
arayırdılar. Hələ Gəncə üzərinə yürüşə
başlamazdan əvvəl Leninin tapşırığı ilə
Şaumyan türk qoşunlarının Azərbaycana
yolunu bağlamaq üçün Gürcüstan
hökumətinin başçısı Jordaniyaya
müraciət etdi. Şaumyan Jordaniyaya vəd
edirdi ki, əgər Gürcüstan türk qoşunlarını
öz ərazisindən Azərbaycana buraxmasa,
Sovet Rusiyası onun müstəqilliyini
tanıyacaqdır.
Azərbaycanın şərqində kommunist
diktaturası yaradan Şaumyan Bakı
Sovetinin ixtiyarında olan 18 min

məntəqə olan Şamaxı şəhəri azad edildi.
İyulun sonunda S.Şaumyanın rəhbərlik
etdiyi Bakı Soveti istefa verməyə məcbur
oldu. 1918-ci il avqustun 1-də Bakıda
eser, menşevik və daşnaklardan ibarət
"Sentrokaspi" diktaturası adlanan
mürtəce bir qurum yaradıldı. İngilislərin
Bakıya çağırılması da "Sentrokaspi"
diktaturasını xilas edə bilmədi. Qafqazİslam Ordusu sentyabrın 15-də Bakı
üzərinə həlledici hücuma başladı. Şəhər
böyük müqavimətdən sonra alındı və
Azərbaycan hökuməti sentyabrın 17-də
Bakı şəhərinə köçdü. 1918-ci il mayın
28-dən sonrakı dövrdə Azərbaycanın
həyatında ikinci mühüm hadisə baş
verdi: Bakı azad edildi və Azərbaycan
hökuməti tam heyətdə əsl paytaxtda
qərarlaşdı. Azərbaycan torpaqlarının
azad olunmasında Qafqaz-İslam Ordusu
4 min əsgər və zabitini şəhid verdi.
Azərbaycanda siyasi hadisələrin
inkişafı daxili proseslərdən daha
çox dünyanı lərzəyə gətirən Birinci
Dünya müharibəsinin gedişindən
və nəticələrindən asılı idi. İki hərbi
qruplaşma arasında gedən imperialist
müharibəsində Azərbaycan öz mənafeyi
baxımından Osmanlı dövlətinin qalib
gəlməsini arzulayırdı. Lakin hadisələr
başqa cür cərəyan etdi. Türkiyə ilə
Antanta dövlətləri arasında 1918-ci il
30 oktyabr tarixli Mudros müqaviləsinə
görə, məğlub sayılan Osmanlı qüvvələri
Bakını tərk etməli, Antanta qüvvələri
tərəfindən Bakının tutulmasına mane
olmamalı, Zaqafqaziya dəmir yolu
üzərindəki nəzarət hüququnu Antantaya
güzəştə getməli idi. İranın Ənzəli
limanında yerləşən ingilis hərbi hissələri
müttəfiqlər adından Bakını tutmalı idilər.
Ənzəliyə danışıqlar aparmaq üçün
gələn Azərbaycan nümayəndə heyəti
ingilis hərbi hissələrinin komandanı
general Tomsona Azərbaycan ərazisinə
daxil olmazdan əvvəl AXC-ni tanımaq

Azərbaycan Paris Sülh Konfransında
milli müqəddaratını təyinetmə prinsipi
əsasında iştirak edəcək, L.Biçeraxov
və onun dəstələri Britaniya ordusu
ilə birlikdə Bakıya daxil olacaq və
nəhayət, silahlı erməni dəstələri şəhərə
buraxılmayacaqlar.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
Ənzəli danışıqları əhəmiyyətsiz olmadı.
Ən əsası ona görə ki, Azərbaycanın
Paris Sülh Konfransında iştirak edəcəyi,
Bakıya erməni hissələrinin daxil
olmayacağı barədə general Tomson öz
üzərinə təəhhüdlər götürdü.
Noyabrın 17-də Tomsonun hərbi
dəstələrinin Bakıya gəlişini şəhər əhalisi
eyni cür qarşılamadı. Rus və erməni milli
şuralarının tərəfdarları sevinc içərisində
idilər. Biçeraxov təyyarələrdən "Rusiya
vətəndaşlarına" adlı intibahnamələr
səpir, xristian əhalisini Bakının "Ana
vətənə qovuşması" münasibətilə
təbrik edirdi. General Tomsonun da iki
gün sonra yaydığı bəyannamə eyni
ruhda idi. General Biçeraxov daha
irəli gedərək qurama "Qafqaz-Xəzər"
hökuməti yaratdı, Bakıda çevriliş
təşkil etmək üçün geniş fəaliyyətə
başladı. Bakıdakı erməni və rus milli
şuraları A.Biçeraxovun gəlişi ilə bağlı
belə bir şayiə yayırdılar ki, guya,
Azərbaycan deyilən dövlət yoxdur,
yalnız Rusiya vardır. Azərbaycan
hakimiyyəti devrilməli və o, Biçeraxovun
başçılıq etdiyi Xəzəryanı hökumətlə
əvəz edilməlidir. Milli Şura hazırkı
fövqəladə şəraitdə Müəssislər Məclisinin
çağırılmasının qeyri-mümkünlüyü ilə
əlaqədar özünü parlamentə çevirməyi
qərara aldı. Qanunların hazırlanması
üzərində işləyən müvafiq komissiyanın
Azərbaycan parlamentinin yaradılması
haqqında qanun layihəsi Milli Şura
tərəfindən 1918-ci il noyabrın 20-də
qəbul edildi.
Noyabrın 16-da Milli Şura beş aylıq
fasilədən sonra yenidən fəaliyyətə

sonra Türkiyədə danışıqlar aparan
Ə.M.Topçubaşov parlamentin sədri,
H.Ağayev sədrin birinci müavini,
R.Vəkilov isə katib seçildilər.
Parlamentin qarşısında duran mühüm
vəzifələrdən biri yeni hökuməti təşkil
etmək idi. Hökumətin təşkili yenidən
F.x.Xoyskiyə tapşırıldı. Dekabrın 26-da
hökumətin tərkibi elan edildi. Koalisyon
hökumətin tərkibində 3 nəfər rus var idi,
ermənilər isə onlara təklif olunan 2 nazir
kürsüsündən imtina etdilər.
Yeni hökumətin təşkilindən iki gün
sonra dekabrın 28-də müttəfiqlərin
Bakıdakı nümayəndəsi general
V.Tomson elan etdi ki, F.x.Xoyskinin
başçılığı ilə yaradılmış Azərbaycan
hökumətini yeganə qanuni hakimiyyət
orqanı hesab edir. General V.Tomsonun
rus Milli Şurasına Azərbaycan
hökumətini tanımaq təklifi bu qurum
tərəfindən qəbul edilmədi.
Biçeraxovun dəstəsinin dövlət
çevrilişi cəhdinin üstü açıldıqdan sonra
Azərbaycan hökumətinin tələbi ilə
general V.Tomson "Qafqaz-Xəzər"
hökumətini qanundan kənar elan
edib, 48 saat müddətində Bakıdan
uzaqlaşdırdı, daha sonra isə erməni
hərbi hissələri tərksilah edilib buraxıldı.
Beləliklə, 1918-ci ilin dekabrından
etibarən ingilis komandanlığı Bakıda
qoyulan məhdudiyyətləri tədricən
azaltmağa başladı: Azərbaycan polisi,
su nəqliyyatı və neft sənayesi, maliyyə
idarələri, mətbuat üzərində nəzarət ləğv
olundu. 1919-cu ilin aprelində Bakıda
ingilis general-qubernatorluğunun ləğvi
ilə əlaqədar Gəncədə təşkil olunmuş ilk
Azərbaycan alayı paytaxta daxil oldu və
xalq onu təntənə ilə qarşıladı.
1919-cu ilin aprelindən başlayaraq
ingilislər Paris Sülh Konfransının
şərtlərinə uyğun olaraq Qafqazı
tərk etməyə başladılar və bu proses
avqustun ortalarında başa çatdı.
Azərbaycan hökuməti ingilis müdaxiləsi
qarşısında nəinki öz varlığını qoruya
bildi, həm də ingilis komandanlığını
şəhərin idarəçiliyindən uzaqlaşdırmağa
nail oldu. Lakin ingilislərin Bakını tərk
etməsi, bir tərəfdən, Azərbaycanın
müstəqilliyini möhkəmləndirirdisə,
digər tərəfdən, Sovet Rusiyasının
keçmiş imperiyanı əvvəlki sərhədlər
çərçivəsində bərpa etmək istəyini
sürətləndirdi. Qafqazda yaranmış
müstəqil dövlətlər arasında mövcud olan
ziddiyyətlər, ilk növbədə ərazi-sərhəd
məsələlərindəki ziddiyyətlər xarici
təhlükəni reallaşdırırdı.
1919-cu il aprelin 25-də Tiflisdə
Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və
Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı
ilə Qafqaz konfransı işə başladı.
Konfransda siyasi, iqtisadi və maliyyə
məsələləri, eləcə də sərhəd problemləri
müzakirə olundu. Konfransın gedişində
bu ölkələr arasında ərazi-sərhəd
məsələləri ilə bağlı kəskin ziddiyyətlərin
mövcud olması üzə çıxdı. Keçmiş çar
generalı Denikinin könüllü ordusunun
Dağıstana hücumu ilə konfrans öz işini
dayandırmağa məcbur oldu.
"Vahid və bölünməz Rusiya"
sərhədlərini bərpa etmək iddiasında
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olan Denikin 1919-cu ilin yazında
Dağıstan Dağlılar Respublikasına
soxularaq Dərbəndi işğal etdi. Çar
generalının Azərbaycana təcavüzkar
niyyətdə olduğu aşkara çıxdı.
Parlamentin fövqəladə iclasında qəbul
olunmuş qərara əsasən, sərhədlərin
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə
Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradıldı və
bütün hakimiyyət onun ixtiyarına keçdi.
Denikin təhlükəsi Gürcüstanı da
ciddi narahat etdiyindən iyunun 16-da
Gürcüstanla Azərbaycan arasında
hərbi müdafiə paktı imzalandı. Bu
pakta görə, Azərbaycan və Gürcüstanın
istiqlaliyyətinə və ərazi bütövlüyünə hər
hansı dövlət tərəfindən təcavüz olunduğu təqdirdə onlar bir-birinə hərbi yardım
göstərməli idilər. Üç il müddətinə bağlanan hərbi pakta Ermənistan iki həftə
ərzində qoşula bilərdi. Lakin Ermənistan
Denikinlə gizli müqavilə imzalamağı
daha üstün tutdu. Hərbi pakta görə
Azərbaycan Gürcüstandan 12 kiçik top,
12 dağ topu, 24 pulemyot, 3 min beşaçılan tüfəng, 211 qılınc, 795 nizə və s.
hərbi ləvazimat aldı.
Birinci Dünya müharibəsi 1918-ci
ilin noyabrında başa çatsa da, onun
nəticələrini reallaşdırmaq uzun vaxt
tələb edirdi. Qalib dövlətlər müharibədən
sonrakı dünyanın vacib məsələlərini
həll etmək üçün Parisdə beynəlxalq
sülh konfransının çağırılmasına qərar
verdilər.
Azərbaycan parlamenti Paris Sülh
Konfransında iştirak etmək üçün
tam səlahiyyətli və geniş hüquqlara
malik nümayəndə heyəti göndərmək
haqqında qərar qəbul etdi. Nümayəndə
heyətinə rəhbərlik parlamentin sədri
Ə.M.Topçubaşova tapşırıldı.
Nümayəndə heyətimizin Paris Sülh
Konfransında iştirak etməkdə əsas
məqsədi dünya dövlətləri tərəfindən
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
tanınmasına nail olmaq idi. Konfransda
iştirak etmək üçün 1919-cu ilin
yanvarından icazə gözləyən Azərbaycan
nümayəndə heyəti üç aylıq gərgin
diplomatik-siyasi mübarizədən sonra
ingilislərin köməyi ilə mayın əvvəllərində
Parisə gedib çıxa bildi.
Mayın 28-də Azərbaycan
nümayəndə heyətini ABŞ Prezidenti
V.Vilson qəbul etdi. Vilsona təqdim
edilmiş memorandumda Azərbaycan
Respublikasının yaranma tarixi,
onun bir ildə azadlıq yolunda verdiyi
qurbanlardan bəhs olunurdu.
Memorandumda göstərilirdi ki, bu
mübarizədə Azərbaycanın iki şəhəri və
500 kəndi dağıdılmış, 150 min nəfərə
qədər sakini qurban getmişdi. Təkcə
İrəvan quberniyasında qısa bir müddət
ərzində 200 müsəlman kəndi yandırılmış
və 200 min nəfər müsəlman evsizeşiksiz qalmışdı. ABŞ Prezidentindən
Azərbaycan istiqlaliyyətinin tanınması,
Vilson prinsiplərinin (1. Hər bir millət
xarakterindəki intellektual və mənəvi-dini
xüsusiyyətlərinə görə seçilməlidir; 2. Hər
bir millət öz taleyini müəyyən etməyə
qadir olduğunu göstərməlidir; 3. O, öz
xərclərini ödəmək üçün iqtisadi, təbii
və maliyyə vasitələrinə malik olmalıdır;
4. O, özünü xarici təcavüzdən qoruya
bilməlidir; 5. O, tabe olduğu ölkənin
hökumətinin zülmündən əziyyət çəkmiş
olmalıdır) Azərbaycana aid edilməsi,
Azərbaycanın Millətlər Cəmiyyətinə
qəbul edilməsi, ABŞ-ın Azərbaycana
hərbi sahədə yardım göstərməsi, ABŞla Azərbaycan arasında diplomatik və
iqtisadi əlaqələrin bərqərar edilməsi
məsələlərində Azərbaycan nümayəndə
heyətinə kömək göstərilməsi xahiş
olunurdu. Lakin ermənipərəst V.Vilson
Azərbaycan nümayəndə heyətini
soyuq qarşıladı, nümayəndə heyətinə
konfederasiya ideyasını müdafiə etməyi,
Millətlər Cəmiyyətinin mandatı ilə böyük
dövlətlərdən birinin bu konfederasiya
üzərində qəyyumluğunu qəbul etməyi
məsləhət gördü.
Konfederasiya məsələsinə
Azərbaycan və qismən də gürcü
nümayəndə heyəti müsbət yanaşırdı.
Bu işin reallaşmasına əngəl olan
isə erməni nümayəndə heyətinin
pozuculuq fəaliyyəti idi. Ermənilər Paris
Sülh Konfransı rəhbərliyindən tələb
edirdilər ki, Birinci Dünya müharibəsinin
Antantanın xeyrinə qələbə ilə başa
çatmasında onların böyük xidmətlərini
nəzərə alaraq, qalib dövlətlər "böyük
Ermənistan"ın yaradılmasında
ermənilərə yardımçı olmalıdırlar. Guya,
Qafqazda rus ordusunun tərkibində
180 min, Avropada isə 15 min erməni
könüllüsü müttəfiqlərin "müqəddəs
işi" uğrunda mübarizə aparmışdır.
Ermənilər Türkiyənin 7 şərq vilayəti,
İrəvan quberniyası, Tiflis və Yelizavetpol
(Gəncə) quberniyalarının cənubunu və
Qars torpaqlarından ibarət böyük bir
ərazini tələb edirdilər. Bundan əlavə,
ermənilər 19 milyard frank həcmində
müharibə təzminatı almaq istədiklərini də
gizlətmirdilər. Yeri gəlmişkən, ermənilərin
bu əsassız iddialarını rəsmi Paris,
London, xüsusilə də Vaşinqton qızğın
müdafiə edirdi.
(ardı var)

Anar İSGƏNDƏROV,
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı, tarix elmləri
doktoru, professor
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Parisə gəldikdən dərhal
sonra nümayəndə heyəti bir neçə
istiqamətdə fəaliyyətə başlamışdı. İstər sədr Ə.M. Topçubaşov,
istərsə də missiyanın səlahiyyətli
üzvləri fəal siyasi danışıqlar
aparır, öz ölkələrinin tarixi,
mədəniyyəti, iqtisadi resursları,
qonşu dövlətlərlə münasibətləri
barəsində təbliğatı xarakterli materiallar yayır, mürəkkəb beynəlxalq
münasibətlər sistemində
Azərbaycanın müstəqilliyinə
müəyyən təminatlar almağa çalışırdılar.
Azərbaycan istiqlalının birinci
ildönümü günündə – 1919-cu
il mayın 28-də Nümayəndə
heyəti ABŞ prezidenti, I Dünya
müharibəsindən sonra yeni dünya
düzəninin əsasını təşkil edən
məşhur prinsiplərin müəllifi Vudro
Vilson tərəfindən qəbul olunmuşdu. Həmin görüşdə V. Vilson

Rusiya imperiyasının süqutundan sonra
müsəlman Şərqində yaranan ilk Avropa tipli dövlətin
– Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcudluğu və
gələcək taleyi təkcə xalqın tarixi seçiminə bağlı
deyildi. Bu, həmin dövrdə daha çox böyük dövlətlərin
plan və niyyətlərindən, yeni dünya xəritəsini cızan
siyasətçilərin istək və iradəsindən asılı idi. Xalq öz
sözünü demişdi. Azərbaycan vətəndaşları böyük
məhrumiyyətlər və şəhid qanları bahasına imperiya
asılılığından xilas olaraq azadlıq əldə etmiş, müstəqil,
demokratik dövlət qurmağa başlamışdılar.
Lakin xalqın tarixi seçiminin
dünya birliyi tərəfindən vaxtında tanınmaması yeni təhlükələr
doğururdu. Azərbaycan dövləti
mövcudluğunun ilk günlərindən
“vahid və bölünməz Rusiyanı”
keçmiş sərhədləri daxilində bərpa
etmək istəyən sovet imperializminin müstəmləkəsinə çevrilmək
qorxusu ilə üz-üzə qalmışdı.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucuları bu təhlükəni aydın şəkildə
hiss edirdilər. Buna görə də hər
vasitə ilə gənc cümhuriyyətinin
üzləşdiyi ciddi problemləri dünya
birliyinin diqqətinə çatdırmağa,
beynəlxalq hüququn subyekti
olan müstəqil dövlət kimi tanınaraq zəruri siyasi təminatlar və
təhlükəsizlik qarantiyaları əldə
etməyə çalışırdılar.
Rusiya, Osmanlı və Avstriya–
Macarıstan imperiyalarının süquta
uğradığı, yeni milli dövlətlərin
meydana çıxdığı, dünya miqyasında tamamilə fərqli siyasi
mənzərənin yarandığı 1918-ci ildə
bu xüsusi ilə vacib idi. Belə bir tarixi
məqamda dünya birliyi, ilk növbədə
isə Avropa ilə qarşılıqlı maraqlara
əsaslanan intensiv siyasi-diplomatik münasibətlərin qurulmasına,
xalqın və ölkənin Avropada tanıdılmasına ciddi ehtiyac vardı.
Azərbaycandan Avropaya orta
əsrlərdə də diplomatik heyətlər
göndərilmişdi. Lakin belə elçilər bir
qayda olaraq öz hökmdarlarının
iradəsini Avropa monarxlarına, Avropa saraylarına çatdırmaq üçün
illərə davam edən ağır və üzücü
səfərlərə çıxırdılar. 1918-ci il
dekabrın 7-də fəaliyyətə başlayan
Azərbaycan Parlamentinin qərarı
ilə Parisə – Versal Sülh Konfransına göndərilən nümayəndə
heyəti isə xalqın iradəsini, onun
müstəqillik əzmini ifadə etmək,
bu müstəqilliyi dünyaya tanıtmaq
və qəbul etdirmək missiyasını öz
üzərinə götürmüşdü.
XX yüziliyin görkəmli
Azərbaycan şairi Məhəmməd
Hadinin dərin kədər və təəssüf
dolu “Qoymuş miləl imzasını
övraqi-həyata, Yox millətimin
xətti bu imzalar içində” – misralarının yazıldığı vaxtdan cəmi bir
neçə il keçirdi. Və bu bir neçə ilin
içərisində sürətlə dəyişən, inkişaf
edən, mövcud siyasi reallıqdan yararlanaraq milli dövlətini
quran Azərbaycan xalqı tarixin və
həyatın səhifələrində layiqli yerini
tutmaq üçün yeni dünyanın taleyinin həll olunduğu Parisə – Versal
Sülh Konfransına öz nümayəndə
heyətini göndərirdi.
Azərbaycan Cümhuriyyəti XI
Qırmızı ordunun işğalına uğrayana qədər (əslində, bundan
sonra da) Nümayəndə heyəti
öz ölkəsini, onun qədim tarix və
mədəniyyətini, geniş iqtisadi imkanlarını, bu xalqın doğma torpaqlarında azad və müstəqil yaşamaq
haqqını tanıtmaq üçün mühüm
işlər görmüşdü. Heyət üzvləri
Azərbaycan, ingilis, fransız, rus və
b. dillərdə kitab və broşüralar yazıb çap etdirmiş, Sülh Konfransında təmsil olunan ölkələrin siyasi
və diplomatik elitası ilə əlaqələr
qurmuş, Qərbi Avropa mətbuatının
imkanlarından yararlanmağa çalışmışdılar.
Nümayəndə heyəti üzvləri,
eyni zamanda, Versal konfransında cərəyan edən proseslər,
aparılan danışıqlar, keçirilən
görüş və müzakirələr barəsində
öz hökumətlərini ardıcıl
məlumatlandırmış, çağdaş Avropa
siyasi reallığından çıxış edərək
bir sıra qiymətli tövsiyyələr
vermişdilər. Təəssüf ki, ilk
Cümhuriyyətimizin şərəfli siyasi və
diplomatik mübarizə salnaməsini
əks etdirən bütün bu sənədlər
onilliklər boyu hamıdan, hətta tarixşünas alim və mütəxəssislərdən
də gizli saxlanmışdır. Lakin
bəşəriyyətin ən qədim kitablarından biri olan Bibliyada deyildiyi
kimi, “elə gizlin yoxdur ki, axırda
aşkar olmasın”.
Yalnız Azərbaycan yenidən
müstəqilliyə qovuşduqdan sonra
görkəmli dövlət xadimi və diplomat, Azərbaycan Cümhuriyyətinin
qurucularından biri Əli Mərdan
bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə
1918–20-ci illərdə İstanbulda
və Parisdə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diplomatik missiyası haqqında bir sıra mənbələr
aşkara çıxarılmış və ictimaiyyətə
çatdırılmışdır. Həsən Həsənovun
rəhbərliyi altında hazırlanan
“İstanbulda diplomatik söhbətlər”
(Bakı, 1995, rus dilində), Vilayət

Quliyevin Azərbaycan və rus
dillərində geniş müqəddimə ilə çap
etdirdiyi “Parisdən məktublar” və
“Письма из Парижа” (Bakı, 1998)
kitabları bu baxımdan ilk addımlar
idi. Həmin kitablarda diplomatik
missiyanın Azərbaycanın dövlət

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

nümayəndə heyəti Paris Sülh Konfransında
müstəqilliyinin tanıdılması ilə bağlı
mərkəzi hökumətlə apardığı yazışmalar öz əksini tapmışdır.
Paris Sülh Konfransındakı Azərbaycan Nümayəndə
heyətinin fəaliyyətinin başqa bir
sahəsini isə sırf elmi tədqiqatçılıq
və siyasi təbliğat təşkil edirdi.
Azərbaycanın Avropada çox az
tanıdığı XX yüzilliyin əvvəllərində
belə təbliğatı fəaliyyətə böyük
ehtiyac vardı. Heyət üzvlərinin bu
məqsədlə 1919-cu ildə Parisdə
ingilis və fransız dillərində çap
etdirdikləri və indi də əhəmiyyətini
itirməyən “Qafqaz Azərbaycanı
Nümayəndə heyətinin Paris Sülh
Konfransından tələbləri” kitabı
orijinal mətnlər və Azərbaycan
dilinə tərcümədə oxuculara təqdim
olunur. Paris Sülh Konfransındakı
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
öz hökumətinə göndərdiyi hesabatlara və Avropa ölkələrində
müxtəlif Qərb dillərində çap etdirdiyi tanıtma xarakterli məlumatlara
keçməmişdən əvvəl, ürəkləri
vətənə və xalqa məhəbbətlə dolu
olan, milli dövlət qurmanın qürurunu birincilər sırasında yaşayan
missiya üzvləri haqqında qısa
bioqrafik məlumatları açıqlamaq
yerinə düşərdi.

Nümayəndə
heyətinin tərkibi
Azərbaycan Cümhuriyyətini
Paris Sülh Konfransında təmsil
edən Nümayəndə heyətinin
tərkibinə ölkənin tanınmış ictimaisiyasi xadimləri və görkəmli ziyalılar daxil idilər. Onlar Azərbaycanın
müstəqilliyi ideyasına qəlbən bağlı
olduqlarını, milli istiqlal uğrunda
əzmlə mübarizə apardıqlarını
fəaliyyət və bioqrafiyaları ilə dönədönə sübut etmişdilər.
Nümayəndə heyətinin başçısı, XX əsrin əvvəllərində yalnız
azərbaycanlıların deyil, çar Rusiyasındakı türklərin və müsəlmanların
sınanmış lideri kimi tanınan Əli
Mərdan bəy Topçubaşov (18611934) Tiflisdə zadəgan ailəsində
doğulmuş, Sankt-Peterburq universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdi. Bir müddət vəkillik fəaliyyəti
ilə məşğul olmuşdu. 1897-ci ildə
məşhur neft milyonçusu və metsenat H. Z. Tağıyevin maddi vəsaiti
hesabına nəşr olunan “Kaspi”
qəzetinin redaktoru kimi geniş
ictimai-siyasi və ədəbi-publisistik
fəaliyyətə başlamışdı. Onun redaktorluğu dövründə qəzet çarizm
istibdadı şəraitində ən elementar
hüquqları tapdanan Azərbaycan
xalqının ruporuna çevrilmiş,
demokratik ruhlu və milli əqidəli
ziyalıları öz ətrafına toplamışdı.
1905-ci il Birinci rus inqilabından sonra Ə. M. Topçubaşov bütün Rusiya türklərinin
və müsəlmanlarının lideri kimi
daha ardıcıl və prinsipial siyasi
fəaliyyəti ilə tanınmışdı. O, Rusiya
müsəlmanlarının 1904-07-ci
illərdə keçirilən I–III qurultaylarının əsas təşkilatçılarından və
rəhbərlərindən biri olmuş, Üçüncü
qurultayın qərarı ilə yaradılan
Ümumrusiya Müsəlmanları partiyasının- “İttifaqiMüslüm”in (“Musulmanskiy soyuz”) Məramnamə
və Nizamnaməsini hazırlamış,
onun Mərkəzi Komitəsinin üzvü
seçilmişdi. 1906-cı ildə Bakı quberniyasından Birinci Dövlət Dumasına deputat seçilən Ə. M. Topçubaşov Müsəlman fraksiyasını
yaratmış və ona rəhbərlik etmişdi.
Çar İkinci Nikolay tərəfindən Dumanın qovulmasına etiraz bildirən
məşhur “Vıborq Bəyannaməsi”ni
imzalayan 200 deputat içərisində
azərbaycanlı siyasi xadim də var
idi.

Çarizmin süqutundan sonra 1917-ci ilin mayında Rusiya
müsəlmanlarının Moskva qurultayının keçirilməsində və burada
türk-müsəlman əhalinin Rusiya ilə
gələcək münasibətləri barəsində
bir sıra prinsipial qərarların qəbul
edilməsində Ə. M. Topçubaşovun böyük rolu olmuşdu. Həmin
dövrdə o, eyni zamanda Bakıda
Transqafqaz Müsəlman ictimaisiyasi təşkilatlarının koordinasiya
mərkəzi olan İcraiyyə Komitəsinin
işinə də rəhbərlik edirdi.
1918-ci il iyunun 17-də
baş nazir Fətəli xan Xoyskinin rəhbərliyi ilə təşkil olunan
ikinci hökumət kabinəsində Ə.
M. Topçubaşov portfelsiz nazir
vəzifəsini tutmuş, həmin il avqustun 22-də isə Azərbaycan
Cümhuriyyətinin Fövqəladə və
Səlahiyyətli Naziri kimi Osmanlı
imperiyasının paytaxtı İstanbula
göndərilmişdi. 1918-ci ilin dekabrında Azərbaycan Parlamenti
özünün ilk iclasında onu sədr
seçmişdi. Həmin il dekabrın 28-də
Parlamentin yekdil qərarı ilə Paris
Sülh Konfransında Azərbaycan
Nümayəndə heyətinin başçısı
təyin olunmuşdu.
Diplomatik missiyada Ə.M.
Topçubaşovun müavini olan
Məmməd Həsən Hacınski (18751931) Bakı real məktəbində
və Peterburq Yol Mühəndisləri
İnstitutunda təhsil almış, uzun
müddət Bakı Dumasında şəhər
tikintisi idarəsinə başçılıq etmişdi.
O, həm də Ə. M. Topçubaşovla
birlikdə Müsəlman ictimai-siyasi
təşkilatları İcraiyyə Komitəsinin
rəhbərlərindən biri idi. Sonralar
“Müsavat” sıralarına keçən M.H.
Hacınski bu partiyanın I qurultayında Mərkəzi Komitə üzvü seçilmişdi. F. xan Xoyskinin qurduğu
birinci hökumətdə xarici işlər, ikinci
hökumətdə isə maliyyə naziri
vəzifələrini tutmuşdu. Azərbaycan
Parlamentinin üzvü idi.
Nümayəndə heyətinin
üzvü Əkbərağa Şeyxülislamov (1881–1961) İrəvan gimnaziyasının və Peterburq Yol
Mühəndisləri İnstitutunu bitirmişdi.
Transqafqaz Seyminin üzvü,
Transqafqaz hökumətində daxili
işlər nazirinin müavini olmuşdu. Siyasi fəaliyyətini menşevik
istiqamətli “Hümmət” partiyasında davam etdirirdi. Azərbaycan
Cümhuriyyətinin qurulmasını
elan edən İstiqlal Bəyannaməsini
imzalayanlar içərisində Ə. Şeyxülislamov da var idi. O, Fətəli xan
Xoyskinin ilk hökumətində torpaq
və əmək naziri kimi çalışmışdı.
Parlamentdə sosialist fraksiyasını
təmsil edirdi.
Nümayəndə heyətinin üzvü
Əhməd bəy Ağaoğlu (1869-1939)
tanınmış publisist və ictimai xadim
idi. Paris Ali Hüquq Məktəbində
və Sorbonna universitetində
mükəmməl hüquq təhsili almışdı.
XX əsrin əvvəllərində “Həyat”,
“İrşad”, “Tərəqqi” qəzetlərinin
redaktoru olmuş, 1905-ci ildə
Azərbaycanda ilk siyasi partiya
sayılan “Difai”ni qurmuşdu. Rusiya
gizli polisinin təqibləri nəticəsində
1909-cu ildə Osmanlı imperiyasına – Türkiyəyə mühacirət
etdikdən sonra burada “İttihad və
Tərəqqi” partiyasının liderləri ilə
yaxınlaşmış, “Türk yurdu” və “Türk
ocağı” təşkilatlarının qurucuları
sırasında yer almışdı. O, eyni
zamanda İstanbul universitetinin rus ədəbiyyatı professoru və
Osmanlı Məclisi-Məbusanının
(Parlament) üzvü kimi elmi-siyasi
fəaliyyət göstərmişdi. Ə. Ağaoğlu
1918-ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru Paşanın
siyasi məsələlər üzrə müşaviri

kimi Azərbaycana gəlmiş, burada
Parlamentə üzv seçilmişdi. Lakin
İstanbuldakı ingilis işğal qüvvələri
“İttihad və Tərəqqi” liderləri ilə
yaxınlığına görə Ə. Ağaoğlunun Parisə getməsinə imkan
verməmişdi. O, 1919-cu ildə
İstanbulda həbs olunmuş və Malta
adasına sürgün edilmişdi.
Nümayəndə heyətinin
məsləhətçisi Ceyhun bəy
Hacıbəyli (1889-1962) Paris Siyasi
Elmlər məktəbində və Sorbonnada
təhsil almışdı. İstedadlı publisist və gözəl musiqiçi idi. Böyük
qardaşı Üzeyir Hacıbəyli (18851948) ilə birlikdə ilk Azərbaycan
operası “Leyli və Məcnun”u
bəstələmişdi. Azərbaycan
Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra
hökumət ofisi özünün-rus dilində
çıxan “Azərbaycan” qəzetinin
redaktoru olmuşdu. Rus-dilli
Bakı və Qafqaz mətbuatında
ciddi ictimai-siyasi problemlərə,
mədəniyyət, təhsil, qadın azadlığı
və s. məsələlərə dair çoxsaylı
məqalələri dərc edilmişdi.
Nümayəndə heyətinin
məsləhətçisi Məhəmməd
Məhərrəmov (1885-1982) İrəvan
gimnaziyasını bitirmiş, gənc yaşlarından İrəvan azərbaycanlılarının
(eyni adlı xanlığın mərkəzi olan
bu Azərbaycan şəhəri 1918-ci ildə
yeni yaranan Ermənistan Respublikasının paytaxtı elan olunmuşdu) təmsilçilərindən biri kimi
tanınmışdı. 1917-ci ilin noyabrında
İrəvan quberniyasından Rusiya
Müəssislər Məclisinə nümayəndə
seçilmişdi. Transqafqaz Seyminin
üzvü olmuş, Milli Xartiyanı – İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlar
sırasında yer almışdı. Azərbaycan
Parlamentində Sosialist fraksiyasının üzvü idi.
Heyətin başqa bir məsləhətçisi
Miryaqub Mirmehdiyev (1887-?)
Peterburq Universitetinin hüquq
fakültəsini bitirmiş, Bakıda vəkillik
fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdu.
Azərbaycan Parlamentinə “İttihad” partiyasından üzv seçilmişdi. 1919-cu ilin avqustunda
Parlamentin Sosialist fraksiyası
Nümayəndə heyəti tərkibindəki
üzvlərinin rotasiya qaydası ilə
əvəzlənməsi barəsində qərar
çıxarmış və M. Məhərrəmovun
yerinə Abbas bəy Atamalıbəyov
(1892-1962) Parisə göndərmişdi.
Lakin həmin dövrdə heyətin başqa
bir üzvü – M.H. Hacınski artıq
Azərbaycana qayıtdığından həm
M. Məhərrəmovun, həm də A.
Atamalıbəyovun Parisdə qalmaları
məqbul sayılmışdı.
Peterburq Kadet korpusunda ali hərbi təhsil almış
A. Atamalıbəyov Nümayəndə
heyətinin ən gənc üzvü kimi digər
işlərlə yanaşı həm də missiyanın
katibi vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdü. Nümayəndə heyətinin
texniki tərkibinə əməkdaşlar – Əli
bəy Hüseynzadə (1864-1940),
Viktor Marçevski, katiblər – Səfvət
Məlikov və Ələkbər bəy Topçubaşov, tərcüməçilər – A. Qafarov
(fransız dili), Q. Qafarova (ingilis dili), H. Məmmədov (fransız
və türk dilləri) daxil idilər. Rəşid
bəy Topçubaşov sədrin şəxsi
katibi vəzifəsini yerinə yetirirdi.
Lakin Nümayəndə heyətinin
əməkdaşı Ə. Hüseynzadə də Ə.
Ağaoğlu kimi “İttihad və Tərəqqi”
partiyası ilə əməkdaşlıqda
təqsirləndirildiyinə görə sülh
konfransına viza ala bilməmişdi.
S. Məlikov isə Azərbaycanın Osmanlı imperiyasındakı diplomatik
təmsilçisi kimi İstanbulda qalmalı
oldu.
Azərbaycan heyəti hələ
İstanbulda ikən ciddi şəkildə
təşkilatlanmış və üzvlər arasın-

da dəqiq iş bölgüsü aparılmışdı.
Heyətin tərkibində bölmə-siyasət
və milli məsələlər, iqtisadiyyat və
kommersiya, təbliğat və məlumat
bölmələri yaradılmış, üzvlər
ixtisas və maraq səviyyələrinə
uyğun şəkildə həmin qurumlarda
fəaliyyətə cəlb olunmuşdular. Eyni
zamanda Nümayəndə heyətinin
hər bir üzvünün görəcəyi konkret
iş, məsuliyyət daşıyacağı konkret
sahə də müəyyən olunmuşdu.
Sədr Ə. M. Topçubaşov
ümumi rəhbərliklə bir sırada
siyasi məsələlər və memorandum
hazırlanması üçün məsul idi. O,
həm də heyətin təşkilati işlərinə
və maliyyə vəsaitinin təyinatı üzrə
xərclənməsinə nəzarət edirdi.
Sədrin müavini M.H. Hacinski
missiyanın xəzinədarı idi. Eyni
zamanda iqtisadiyyat və maliyyə
bölməsinin işinə rəhbərlik edir,
Azərbaycan hökuməti adından Fransanın və digər Avropa
ölkələrinin biznes dairələri və ayrı-ayrı iş adamları ticari-iqtisadi danışıqlar aparırdı. Ə. Şeyxülislamov
daha çox sərhəd məsələləri ilə
məşğul olur, Azərbaycana dair statistik göstəricilərin, xəritə və diaqramların hazırlanmasını təşkil edir,
nəhayət Nümayəndə heyətinin
arxiv və kitabxanasının yaradılması üçün məsuliyyət daşıyırdı.
M. Məhərrəmov xalq təsərrüfatı
və əkinçiliklə bağlı məsələlər üçün
cavabdeh idi, eyni zamanda iclas
və danışıqların protokollarının
Azərbaycan türkcəsində yazılmasını təmin edirdi.
Ticarət və sənaye məsələləri
ilə məşğul olan M. Mirmehdiyevin vəzifələri sırasına heyətin
maliyyə hesabatlarının yoxlanması da daxil idi. Ə. Ağaoğlu və
C. Hacıbəyli isə daha çox informasiya və təbliğat məsələləri ilə
məşğul olmalı, Fransa ictimaiyyəti
və fransız mətbuatı ilə əlaqələr qurulmasına kömək etməli idilər. Hər
ikisinin Fransada təhsil almaları,
fransız dilinə və mədəniyyətinə
mükəmməl yiyələnmələri
üzərlərinə qoyulan vəzifəni uğurla
həyata keçiriləcəyinə təminat
yaradırdı.
Nəhayət, Ə. Hüseynzadə
Azərbaycanla bağlı tarixi-etnoqrafik və ədəbi materialların seçilməsi
və təbliğatda onlardan istifadə
edilməsi üçün məsul idi. Təəssüf
ki, Nümayəndə heyəti Parisə tam
tərkibdə gedə bilmədiyindən iş
bölgüsündə müəyyən dəyişikliklər
aparılması zərurəti yarandı.
Bütövlükdə isə heyətin hər bir
üzvü lazım bilinən və tapşırılan
hər bir işin öhdəsindən gəlməyə
tamamilə hazır idi.

Nümayəndə heyəti
nəyə nail oldu?
Sülh konfransı Azərbaycan
Nümayəndə heyəti hələ İstanbulda olarkən – 1919-cu il yanvarın
18-də işə başlamışdı. Azərbaycan
parlamentarları Müttəfiq
dövlətlərin təmsilçiləri ilə uzun və
üzücü yazışmalardan sonra yalnız
aprelin 22-də Fransa paytaxtına
yola düşmüş və mayın 7-də Parisə
çatmışdılar.
Əslində, heyət üzəri qoyulan
vəzifələrin icrasına hələ İstanbulda başlamışdı. Burada bir
tərəfdən çar Rusiyasının süqutundan sonra yaranan yeni
müstəqil dövlətlərin Gürcüstan,
Ukrayna, Şimali Qafqaz Dağlılar
Respublikası nümayəndələri, o biri
tərəfdən isə ABŞ, Böyük Britaniya,
Fransa, Almaniya təmsilçiləri ilə
danışıqlar aparılmış, Azərbaycan
Cümhuriyyətinin müstəqil dövlət
kimi beynəlxalq miqyasda tanıdılması istiqamətində ilk addımlar
atılmışdı.

Rusiya əsarətindən xilas olmuş
xalqların dövlət müstəqillikləri ilə
bağlı ABŞ-ın öz üzərinə hər hansı
bir tərəddüd götürə bilməyəcəyini,
ümumiyyətlə, dünyanın kiçik
dövlətlərə parçalanmasında lüzum
görmədiyini bildirmişdi. Görüşün konkret nəticəsi olmasa da,
həmin dövrdə dünyanın super
güclərindən biri kimi tanınan
ABŞ-ın prezidenti ilə görüş faktının özü ümumən uğurlu başlanğıc
sayıla bilərdi.
Gənc Azərbaycan dövlətini Avropada təmsil etmək məsuliyyətini
üzərinə götürən Nümayəndə
heyəti, ilk növbədə isə daha
böyük təcrübəyə malik olan Ə. M.
Topçubaşov tezliklə özlərini siyasi
proseslərdən yaxşı baş çıxaran,
şəraitə uyğun addımlar atmağı
və düzgün qərarlar qəbul etməyi
bacaran diplomatlar kimi göstərə
bildilər. Təsadüfi deyil ki, Ə. M.
Topçubaşov Bakıya, Nazirlər
Şurasının sədrinə göndərdiyi
məlumatlarda təkcə gördükləri
işlərdən bəhs etmir, həm də
çağdaş Avropa təcrübəsinə
dayanaraq ölkəsinin rəhbərliyinə
dövlət quruculuğu, xarici və daxili siyasət, idarəçilik, beynəlxalq
münasibətlər və s. bağlı qiymətli
məsləhət və tövsiyyələr verirdi.
Paris mühitindən və Sülh konfransından yalnız Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin rəsmi
tanıdılması üçün yox, həm də
ölkədə demokratik, sivil, Qərb
standartlarına və demokratik
dəyərlərə cavab verən bir dövlət
qurmaq üçün istifadə olunurdu.
Nümayəndə heyəti Azərbaycanın
siyasi və iqtisadi maraqlarından çıxış edərək fəal, mütəhərrik siyasət
yürüdürdü. Bu siyasətin əsasını
milli müstəqilliyinin böyük dövlətlər
tərəfindən mümkün qədər tez
tanınması və təhlükəsizliklə bağlı
etibarlı təminatın əldə olunması
təşkil edirdi.
Konfransa hazırlıq
mərhələsində diplomatik missiyamızın səyləri nəticəsində
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa,
Almaniya, İtaliya, İran, Osmanlı
imperiyası və başqa dövlətlərlə
qarşılıqlı münasibətlər qurması istiqamətində bir sıra
ilkin təşəbbüslər göstərilmişdi.
Azərbaycanın istiqlalına
zəmanətin yalnız Avropada deyil,
həm də okeanın o tayında –
ABŞ-da olduğunu yaxşı başa
düşən Ə.M. Topçubaşov qısa
müddət ərzində amerikanlarla
işgüzar münasibətlər yaratmağa
nail olmuşdu. Vəkil V. Çandler
və Amerika yəhudi icmasının
nümayəndəsi M. Robinovla
müqavilə bağlanmış, onlara ABŞ
və Kanadada Azərbaycanın maraqlarını təmsil etmək səlahiyyəti
verilmişdi.
Parisdə Azərbaycan haqqında
ingilis və fransız dillərində
çap olunan kitabların bir qismi
hələ 1919-cu ildə bu ölkələrə
göndərilmişdi. Uzaqgörən
siyasətçi kimi Ə.M. Topçubaşov
ABŞ və Avropada Azərbaycan
lobbisinin yaradılmasını ölkəsinin
dünya miqyasında geniş tanınmasının, habelə onun siyasi və
iqtisadi maraqlarının daha etibarlı
qorunmasının qarantı sayırdı.
Nümayəndə heyətinin səyi
nəticəsində hələ 1919-20-ci illərdə
Azərbaycanın tarixi keçmişi,
ölkənin zəngin təbii sərvətləri,
bölgədə bir əsrdən çox davam
edən rus işğalı və onun nəticəsi
kimi meydana çıxan erməni zülmü,
Qafqazdakı qonşularla münasibət,
erməni-azərbaycanlı qarşıdurmasını şərtləndirən amillər, 1918-ci
ildə Bakıda daşnak-bolşeviklər

tərəfindən azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirilən dəhşətli soyqırım
və s. barəsində Avropa ölkələrində
müəyyən obyektiv məlumatlar
yaymaq mümkün olmuşdu. Bütün
bunlar isə öz növbəsində həm
Azərbaycanın Qərbdə qismən
obyektiv şəkildə tanınmasına
imkan yaratmış, həm də ölkəmiz
və xalqımız barəsində qərəzli
rus-erməni qaynaqlarının təsiri ilə
formalaşmış yanlış təsəvvürlərin
az da olsa aradan qaldırılmasına
kömək etmişdi.
Sülh konfransında Azərbaycan
diplomatları yalnız öz ölkələrinin
deyil, bütün Qafqazın müstəqilliyi
və siyasi-mənəvi birliyi uğrunda
mübarizə aparırdılar. İstər İstanbulda, istərsə də Parisdə məhz
azərbaycanlı siyasilər bu gün geniş yayılmış ifadə ilə desək, “Qafqaz evi” ideyasının qızğın tərəfdarı
kimi çıxış edirdilər. Azərbaycan
Nümayəndə heyəti mühüm
sənədlərin qəbulu zamanı ümumqafqaz maraqlarına əsaslanaraq
Gürcüstan və Dağlılar Respublikasının nümayəndələri ilə əlbir
fəaliyyət göstərirdi.
Təəssüf ki, bizim günlərdə
olduğu kimi həmin dövrdə
də ermənilər “Qafqaz evinə”
münasibətdə destruktiv mövqe
tutduqlarından region xalqlarının
siyasi-iqtisadi və mənəvi birliyi
üçün son dərəcə vacib olan bu
ideyanı həyata keçirmək mümkün
olmamışdı. Nümayəndə heyətinin
Parisdəki səkkiz aylıq gərgin və
səmərəli fəaliyyəti öz bəhrəsini
verdi – 1920-ci ilin yanvarın 11-də
Versal konfransının Ali Şurası
Azərbaycanın və Gürcüstanın yeni
müstəqil dövlətlər kimi de-fakto
tanınmaları barəsində qərar qəbul
etdi.
Həmin tarixi hadisənin iştirakçılarından olan Miryaqub Mirmehdiyev sonralar yazırdı: “Bu iki
ölkənin nümayəndəsi xarici işlər
nazirliyinə (Fransa xarici işlər nazirliyi nəzərdə tutulur-V.Q.) dəvət
olundu. Orada müsyö Kambon
Konfrans adından hörmət əlaməti
olaraq onlara öz minnətdarlığını
bildirdi. Müsyö Kambon bəyan
etdi ki, Azərbaycan və Gürcüstan
respublikaları beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun şəkildə rəsmi
olaraq müstəqil dövlətlər kimi
tanınmışlar. Bu andan başlayaraq
hər iki ölkə rəsmi surətdə Ali Şura
ilə əlaqəyə girə bilər, öz ehtiyaclarını, qeydiyyata alınmalarını, konfransın iclaslarında qanuni haqlarını, bərabərhüquqlu üzv olmalarını
tələb edə bilərlər. Bundan başqa,
Kombon bildirdi ki, bu dövlətlərin
hökumətlərinin tanınması aktı,
eyni zamanda onların Rusiyadan ayrılmalarının tanınması ilə
müşaiyət olunmalıdır.
Buradan çıxış edərək demək
olar ki, Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları bu gündən
etibarən suveren dövlətlər hesab
ediləcək”. Bir həftə sonra – yanvarın 19-da Ali Şuranın hökumət
başçılarının iştirakı ilə keçirilən
iclasında həmin qərar yenidən,
bu dəfə daha yüksək səviyyədə
təsdiqləndi. İclasda çıxış edən
Nümayəndə heyətinin başçısı
Ə. M. Topçubaşov və missiyanın
müşaviri M. Məhərrəmov Avropa
ölkələrinin müəyyən hərbi–iqtisadi
yardım göstərəcəkləri təqdirdə
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamağa və qısa müddət ərzində
inkişaf etmiş ölkəyə çevrilməyə
qadir olduğunu bildirdilər.
Tarixçi alim Cəmil Həsənlinin
belə bir fikri ilə razılaşmaq lazımdır ki, “1920-ci ilin yanvarında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan
Cümhuriyyətinin siyasi cəhətdən
tanınması Ə. M. Topçubaşov
başda olmaqla Azərbaycan
nümayəndələrinin uğurlu diplomatik fəaliyyətinin nəticəsi hesab
olunmalıdır”. Beləliklə, Azərbaycan
Cümhuriyyəti “de-fakto” tanındı.
Qarşıda duran əsas məsələ yeni
müstəqil dövlətin “deyure” tanınmasına və beynəlxalq birliyin tam
hüquqlu üzvünə çevrilməsinə
nail olmaq idi. Lakin bu yalnız
Parisdəki Azərbaycan Nümayəndə
heyətindən asılı məsələ deyildi.
Çox şeyi Qərbin və ABŞ-ın yeni
müstəqil dövlətlərə münasibəti həll
edirdi.
Birinci Dünya müharibəsi
nəticəsində üç imperiyanın –
Osmanlı, Rusiya və Avstriya-Macarıstan imperiyalar süqutu dünyanın siyasi xəritəsinin yenidən
düzənlənməsini tələb edirdi.
Kiçik, lakin geosiyasi baxımdan
son dərəcə əlverişli mövqedə
yerləşmiş zəngin Azərbaycana
bu siyasi xəritədə yer tapılacaqdımı? Dünyanın böyük dövlətləri
bolşevik Rusiyasının əski çar
imperiyasını öz köhnə sərhədləri
daxilində bərpa etməsinə imkan
verəcəkdilərmi? Təəssüflər olsun
ki, bəzən dövlət müstəqilliyi üçün
yalnız xalqın azadlıq arzusu, hətta
onun axıtdığı şəhid qanları da
kifayət etmir...

Vilayət QULİYEV,
filologiya elmləri doktoru,
professor, diplomat

13

28 may 2022-ci il, şənbə

Seymini seçim qarşısında qoymuşdu:
ya müqavilədə təsbit olunmuş ərazilərin
Osmanlı dövlətinə verilməsini qəbul
etməli, yaxud da Rusiyadan ayrılaraq
müstəqil tərəf kimi davranmalı idi.
Osmanlı dövləti ilə danışıqlarda
Transqafqaz sülh nümayəndə
heyətinin başçısı A.Çxenkeli etiraf
edirdi ki, “Türkiyə, obyektiv olaraq
Cənubi Qafqazın müstəqilliyinin elan
edilməsində maraqlıdır. Cənubi Qafqazın
müstəqilliyi şimaldan Türkiyənin
təhlükəsizliyini təmin edir”.
Azərbaycan xalqının Osmanlı
dövlətinə rəğbəti və yardım istəyi,
digər tərəfdən Zaqafqaziya Seyminin
Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtləri ilə
barışmaması və Türkiyə ilə müharibəyə
cəlb olunması nəticəsində Osmanlı
dövlətinin Qafqazda yeni ərazilər ələ
keçirərək irəliləməsi adekvat olaraq
regionda marağı olan digər xarici
qüvvələrin aktiv reaksiyasına səbəb
oldu.
Osmanlı dövlətinin müttəfiqi
Almaniya Qafqazda gedən
proseslərdən kənarda qalmamaq

real qənimət bilirdi: “nəyin bahasına
olursa olsun, heç olmasa Gürcüstanı
əlimizdə saxlamalıyıq. Əks təqdirdə,
Qafqazın digər hissələri də tez və
ya gec əlimizdən çıxacaqdır”. Artıq
mayın 25-də “Poti şəhərinə 3000
alman əsgəri çıxardıldı, mayın 30-da
isə alman diplomatik missiyası Tiflis
şəhərinə gəldi. Tezliklə Gürcüstanın
bütün dəmir yolları və su nəqliyyatı,
habelə Çitauriyanın marqans mədənləri
almanların nəzarəti altına keçdi”.
Beləliklə, 1918-ci ilin yazından
başlayaraq “müharibə və siyasət
sahəsində Ənzəlidən ingilislərin,
Azərbaycandan Nuru Paşanın (Ənvər
paşanın qardaşı) və Gürcüstandan
almanların son məqsəd olan Bakı ilə
bağlı kəskin yarış və “qovhaqov”u
başlamışdı”. Sovet Rusiyası isə regionla
bağlı daha ciddi addımlar atmışdı.
Rusiya hərbi-siyasi qüvvələrinin
qanlı siyasəti regionun bir hissəsində
– Bakı quberniyasında hakimiyyəti ələ
keçirmələri ilə nəticələnmişdi. Bakıda
bolşevik diktaturasının qurulmasına
imkan verən amil kimi Ənzəlinin həmin

Müstəqillik uğrunda
mübarizənin şanlı səhifəsi
Rusiyada 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən sonra Qafqaz regionu – Xəzər hövzəsi beynəlxalq rəqabət
meydanına çevrildi. Rusiya imperiyasının müttəfiqləri olan İngiltərə və Fransa artıq Antanta çərçivəsində
olmuş üçüncü tərəfdaşlarının ərazilərinə sahiblənmək xətti yeridirdilər. Sovet Rusiyası müharibədən çıxmış,
Antanta daxilində parçalanma baş vermiş, Böyük Britaniya ilə Fransa arasında 1917-ci il dekabrın 23-də
bağlanmış məxfi razılaşmaya görə, müttəfiqləri olan Rusiya imperiyası ərazisində bölgü aparılmış, Qafqaz
regionu Böyük Britaniyanın nüfuz sahəsinə aid edilmişdi. Lakin bu ikitərəfli razılaşma idi. Antantaya qarşı
vuruşan tərəflər arasında Qafqaz regionu ilə bağlı fəal siyasət yeridən Osmanlı dövləti və onun müttəfiqi
Almaniya imperiyası idi. Bunlardan da Qafqazla daha sıx bağlı tarixi olanı Osmanlı dövləti idi ki, o da Sovet
Rusiyasını tanımayan Cənubi Qafqaz Komissarlığı ilə “Ərzincan barışığı”nı imzalamışdı. Region uğrunda
ingilis-türk, ingilis-rus, ingilis-alman, alman-rus rəqabəti gedirdi. “Ərzincan” barışığını imzalamaqla Rusiya
qoşunları Qafqaz cəbhəsindən geri çəkilməyə başladı. Lakin, bu, Rusiyanın bir əsrdən çox əsarətdə saxladığı
Qafqaz bölgəsindən imtina etməsi demək deyildi. Elə həmin ay, dekabrın 16-da Qafqazda sovet hakimiyyətini
bərqərar etmək üçün Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə komissar vəzifəsi təsis edildi.
Beləliklə, 1918-ci ilin əvvəllərindən
sovet Rusiyası, Osmanlı dövləti,
həmçinin Britaniya Qafqazla bağlı fəal
xarici siyasət yeritməyə başladılar. Bütün
bu mübarizənin əsasında regionun
geosiyasi, geoiqtisadi əhəmiyyəti
dayanırdı. Qafqaz yalnız “xammal,
yanacaq, ərzaq mənbəyi” deyil, həm
də “Avropa və Asiya, xüsusilə Rusiya
və Türkiyə arasındakı mövqeyə və
mühüm iqtisadi və strateji yollara” malik
idi. Geostrateji əhəmiyyətini İ.Stalinin
bu məzmunda şərtləndirdiyi Qafqazın
“sovetləşdirilməsi” hədəfinin arxasında
sovet Rusiyasının daha geniş planları
var idi. Qafqazda sovet hakimiyyətini
bərqərar etməli olan S.Şaumyan eyni
zamanda daha bir missiyanı yerinə
yetirməli idi. “Türkiyə Ermənistanı”
haqqında dekretin icrası da ona
tapşırılmışdı. Qafqazla bağlı dekret
icra edilməyincə, 2-ci dekretitn icrası
real deyildi. Bu müstəvidə Qafqazın
funksional əhəmiyyətini Azərbaycanın
milli istiqlal xadimi M.B.Məmmədzadə
belə səciyyələndirmişdi: “Rus
çarlarının yolu ilə gedən Lenin Böyük
Ermənistan vasitəsilə Aralıq dənizinə
və Hind okeanına çıxacaq, Avropa
kapitalistlərinin öz müstəmləkələrinə
gedən yollarını kəsmək surətilə dünya
inqilabı yaradacaqdı. Böyük Ermənistan
bu məqsədlə ona çox lazım idi.
Ancaq bunun üçün Qafqaz hərəkət
bazası halına gəlməli idi. Qafqaz
sovetləşdirilməli idi”.
Sovet Rusiyasının qarşısında
regionla bağlı rəqabət aparan
dövlətlərdən daha ciddi maneə
“Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda milli
və istiqlal hərəkətləri” hesab edilirdi.
Bütün imkanlarını Bakıya sahib olmağa
səfərbər edən sovet Rusiyası aktiv əməli
tədbirlər görməkdə idi.
Bakı uğrunda diplomatik, siyasi,
ideoloji, hərbi mübarizə 1918-ci ilin
əvvəllərindən sentyabrın 15-dək
intensiv məzmun daşımışdır. “Təcili
surətdə hərbi və pulla Bakıya yardım
göstərilsin” tapşırığını verən mərkəzi
bolşevik hakimiyyəti, “vahid və bölünməz
Rusiya” tərəfdarı olan siyasi və hərbi
qüvvələr Qafqaz cəbhəsindən dönən və
hələ İranda da qalan rus əsgərlərindən
faydalanmağa səy göstərirdi.
İran ərazisindən rus qoşunlarının
çıxarılması prosesini Britaniya qüvvələri
də diqqətlə izləyirdi. Rus qoşunları
barədə müfəssəl məlumata malik ingilis
kəşfiyyatı hələ 1917-ci ilin sonunda
L.Biçeraxovun 1.070 nəfərlik sayda
göstərilən hissəsinə xüsusi əhəmiyyət
vermişdi. Qafqaza göndərilmək üçün
ingilis hərbi hissəsinin təşkili məsələsi

hələlik İrandakı rus hərbçilərindən
istifadəni ehtiyat variantı kimi saxlayırdı.
Cənubi Qafqaz Komissarlığının
yaradılması prosesində ABŞ, Fransa,
həmçinin Britaniya nümayəndələri
iştirak etmişdilər. İngiltərə, Fransa və
İtaliya hökumətlərindən fərqli olaraq
ABŞ hökuməti “Rusiyadakı hadisələr
aydınlaşmayınca Zaqafqaziya
hökumətini tanımaq” istəmədi. Britaniya
isə əksinə Qafqaz Federasiyasını
bütünlüklə dəstəkləməyi qərara
almışdı. Bakı neftinə sahib olmaq
onların əsas vəzifələrindən birincisi
idi. Böyük Britaniyanın xüsusi xidmət
əməkdaşları bölgədə müvafiq missiya
yerinə yetirirdilər. Baş nazir Lloyd Corc
həmin missiyanın motivini izah etmişdi:
“Biz antibolşevik kampaniyasını deyil,
antialman cəbhəsini təşkil etdik və
maliyyələşdirdik. Əgər almanlar Bakıya
soxulsaydılar və bu rayonun tükənməz
neft ehtiyatlarını ….ələ keçirsəydilər,
müharibə sonsuzadək davam edərdi”.
Bu baxımdan ingilislərin Bakıdakı
bolşevik hökuməti ilə əməkdaşlıq üçün
təkidli səyləri anlaşılır. Brest-Litovsk
sülhündən sonra Almaniya ilə müharibə
aparmaq üçün Britaniya Rusiyaya pul,
silah, təlimatçılar vəd edirdi.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin
yaranması ərəfəsində Cənubi Qafqaz
2 fərqli qanlı proseslərə cəlb olundu.
Birincisi, Cənubi Qafqazın müsəlmanlara
məxsus torpaqlarında kütləvi şəkildə
dinc müsəlman əhalinin qətliamı ilə
nəticələnən proseslər idi ki, bolşevikdaşnak hərbi-siyasi müttəfiqliyi
nəticəsində baş vermişdir. Region
uğrunda rəqabətin beynəlxalq məzmun
almasında daxili siyasi qüvvələrin
mövqeyi də təsirsiz qalmamışdı.
Bolşeviklərin sivil yolla hakimiyyətə
yiyələnmək ehtimalı azaldıqca
güc vasitələrinə üstünlük verilirdi.
Daşnaklarla işbirliyinin əsasını da
qüvvələr nisbətini müsəlmanlara qarşı
gücləndirmək təşkil edirdi. Müsəlman
əhalinin son dərəcə amansızlıqla,
qısa müddətdə kütləvi şəkildə məhv
edilməsi məhz Azərbaycan xalqını
Osmanlı dövlətindən yardım istəmək
məcburiyyətində qoydu. “Turançılıq”
layihəsini gerçəkləşdirmək istəyən
Osmanlı rəsmi xadimlərinin Qafqazla
bağlı bir neçə variantda planlarının
işləməsinə imkan verən şərait yaranırdı.
Osmanlı dövləti Qafqazda “türklüyün”
və “turançılığ”ın əsaslarına söykənən
bir siyasətin gerçəkləşdirilməsini
planlaşdırmışdı.
Almaniyanın müttəfiqi olan Osmanlı
dövlətinin Brest-Litovsk müqaviləsinin
şərtlərinə əməl etmək tələbi Zaqafqaziya

və öz mənafeyini təmin etmək üçün
Batum konfransına qatıldı. Almaniyanın
Qafqaz siyasətinin əsas prinsipləri
müəyyənləşdirildi. Qafqazın təbii
sərvətlərindən maksimum dərəcədə
faydalanmaq qərarına gələn almanlar
Batumun və Gürcüstanın alman
nəzarətində qalmasına çalışırdılar.
Osmanlı dövlətinin Qafqaz regionu
ilə bağlı planlarına mane olmaq
üçün Almaniya Rusiyanın Batum
konfransına qatılmasına çalışırdı.
Rusiya Zaqafqaziya hökumətini
tanımaq istəmədiyindən, Zaqafqaziya
nümayəndə heyətlərinin və Osmanlı
dövlətinin kəskin müqaviməti Rusiyanın
Batum konfransında iştirakına imkan
vermədi. Gürcüstan Almaniyanın
himayədarlığını istədikdə, Almaniya,
Zaqafqaziya Federasiyasının
tərkibindən çıxıb müstəqilliyini
elan etdiyi təqdirdə Gürcüstanın
qəyyumluğunu öz üzərinə götürəcəyini
bildirdi. Gürcüstanın öz müstəqilliyini
elan etməsi Almaniyanın qəyyumluğunu
qəbul etməsini şərtləndirirdi.
Almaniyanın Qafqaz siyasəti Gürcüstan
miqyasında gerçəkləşdi. Region
uğrunda beynəlxalq rəqabətdə
Almaniya Gürcüstanı özü üçün mümkün

ərəfədə tamamilə bolşevik nəzarətində
olması da sayıla bilər. Belə ki, 1918-ci
ilin yanvarında Britaniya hərbi ekspedisiyası Bağdaddan çıxaraq Ənzəliyə
qədər sürətlə irəliləyə bildi. Artıq fevralın
ortalarında Qəzvinə çatan Britaniya
hərbi heyəti Ənzəlinin tamamilə bolşevik
nəzarətində olması səbəbindən Bakıya
gələ bilməmişdi. Bakı, Qafqazın siyasi
müqəddəratına təsir edəcək həlledici
seçim ərəfəsində idi. Osmanlı qoşunlarını Bakının neft mədənlərindən uzaqda
saxlamaq üçün ingilislər türklərə qarşı
müharibəyə hazırlaşan bolşeviklərlə iş
birliyinə can atırdılar. Bakının müdafiəsi

üçün ingilis yardımını qəbul etmək
məsələsi Rusiya hakimiyyətinin yerli
icraedici qurumu statusunda çıxış edən
bolşevik hökumətində kəskin fərqli fikir
ayrılığı yaratmışdı.
Britaniya missiyasının rəhbəri
general Denstervil Bakıya sahib
olmadan hər hansı cəhdin faydasız
olduğunu vurğulayırdı: “Mən həmişə
Xəzər (dənizi) üzərində nəzarətin necə
böyük əhəmiyyətə malik olduğunu
(demişəm) və bunun həyata keçməsinə
dair bir neçə plan hazırlanmışdı”.
1918-ci ilin yazından etibarən
Bakıdakı vəziyyət haqqında ingilis
kəşfiyyatının əhatəli məlumatları
Britaniya missiyasının Qafqazda
əməkdaşlıq edə biləcək siyasi qüvvələri
müəyyənləşdirməyə yardım edirdi.
Yaranmış şəraitdə ermənilərin təklifindən
yararlanmağı məqbul bilməyən ingilis
hərbi kəşfiyyatı ehtiyat etsə də, eyni
vaxtda Ənzəliyədək gəlib, ermənilərlə,
bolşeviklərlə birgə Xəzər donanması
üzərində nəzarəti ələ almağı mümkün
sayırdı. Bakıdakı bolşevik hakimiyyəti
ilə Ənzəli bolşevikləri arasında əlaqədə
erməni vasitəçiliyi şirnikləndirici görünsə
də, Bakıda vitse-konsul Ronald MakDonellin aparıcı rol oynadığı ingilis

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk
dəfə olaraq, müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır.
Biz haqlı olaraq, fəxr edirik ki, bu respublikanı Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır,
Azərbaycan xalqı azadlıqsevər, mütərəqqi xalqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
kəşfiyyat xidməti Denstervil missiyasının
gəlişi üçün zəmin hazırlamaqla məşğul
idi. Erməni Milli Şurası ingilis yardımını
qəbul etməyə hazır olsa da, bolşevik
hakimiyyətinin mövqeyi fərqli idi.
İngilislərin Cənubi Qafqazda daşnaklarla
müttəfiqliyi qarşılıqlı maraqlara
əsaslanırdı. Osmanlı ordusuna qarşı
çıxan qüvvələrdən eser və menşeviklər
Rusiyadan ayrılmağı rədd etdikləri halda,
daşnaklar Cənubi Qafqazın Rusiyadan
ayrılıb Britaniya nüfuz dairəsinə
keçməsini qəbul edə bilərdilər.
Britaniya missiyasının Qafqaza
gəlməsinə razılıq verən eserlər Ənzəliyə,
L.Biçeraxovun yanına hazırlıq üçün 200
nəfər göndərmişdilər. L.Biçeraxovun
gəlişi isə Qafqazda məhsul yetişən
vaxta, iyunun əvvəli üçün nəzərdə
tutulmuşdu. Lakin Brest-Litovsk sülh
müqaviləsinin imzalanması “Qafqaz
tarazlığını yenidən pozdu”. Osmanlı
hücumundan qorxan Gürcüstan
Almaniyanın himayəsini qəbul
etdi. Lakin alman-gürcü qoşunları
Osmanlı qüvvələrinin Azərbaycana
doğru hərəkətini dayandıra bilmədi.
Alman qoşunlarının əlinə keçməmək
üçün Britaniya missiyası Tiflisdən
Vladiqafqaza köçdü. Vəziyyətin
dəyişilməsi ilə Britaniya hökuməti
Denstervil missiyasının, o cümlədən
Biçeraxovun Qafqaza getməsini
təxirə saldı. Osmanlı ordusunun
Azərbaycandan keçməsinin qarşısını
almaq üçün Britaniyanın hərbi naziri
türkləri Həmədanda saxlayıb, Xəzər
istiqamətində irəliləməsinə əngəlləmək
göstərişi verdi. Hökumət 1918-ci ilin
yayı üçün heç olmasa kiçik dəstə ilə
belə ingilislərin Xəzər hövzəsinə daxil
olmasına hədsiz əhəmiyyət verirdi.
Hətta bir-iki ingilis zabitinin Bakıya
göndərilməsi, neft mədənlərinin məhv
edilməsi, Xəzər donanmasının ələ
keçirilməsi, türklərə qarşı yerli hökumətə
yardım göstərilməsi və s. nəzərdə
tutulurdu. Denstervil isə bu fikirdə idi ki,
2 ingilis zabitinin Bakıya göndərilməsi
heç bir nəticə verməyəcəkdir. Bakı
şəhəri “effektli kömək almaq ümidindədir
və neft mədənlərini dağıtmağa ehtiyac
yoxdur”.

Bu mövqe reallığa əsaslanırdı.
Londondan göstərişlər verildiyi iyun
günlərində Osmanlı dövləti ilə Cənubi
Qafqaz respublikaları arasında “sülh
və dostluq” müqavilələri imzalanmışdı.
Azərbaycan hökuməti müqavilənin
dördüncü bəndinə istinadən Osmanlı
hökumətindən yardım istəmişdi.
Bakı XKS isə Gəncə üzərinə yürüş
haqqında əmr vermişdi. Məğlubiyyət
anında düşmənə qalmasın deyə,
neft mədənlərinə od vurmaq əmri
bolşeviklərin planına da daxil idi.
Qafqaz regionu – Xəzər hövzəsi
uğrunda beynəlxalq və daxili siyasi
qüvvələrin rəqabətinin nəticələrindən
zərər çəkən əsasən Azərbaycan xalqı,
Azərbaycan torpaqları olmuşdur.
Daxili siyasi qüvvələrin mövqeyindən
məharətlə faydalanan sovet Rusiyası
mahiyyətcə soyqırım aktı olan
kütləvi qırğınlar törətməklə Bakı
quberniyasında hakimiyyətini qura bildi.
Bolşevik dəstəyinə güvənən erməni
yaraqlıları Bakı quberniyasından geniş
coğrafiyada, o cümlədən Yelizavetpol
(Gəncə) quberniyasında, xüsusən
İrəvan quberniyasında müsəlman
əhalini qətliama düçar etdilər. 1917ci ilin fevralından 1918-ci ilin martına
qədərki dövrdə İrəvan quberniyasında

200 azərbaycanlı kəndi dağıdılmış,
135 min nəfərdən çox əhali doğma
torpaqlarından qovulmuş və ya məhv
edilmişdi. Bu qanlı proseslə paralel
Zaqafqaziya Seyminin Osmanlı dövləti
ilə danışıqları və hərbi əməliyyatları
gedirdi. Həmin prosesdə də İrəvan
quberniyasının ərazilərinin müqəddəratı
həll olunurdu. Quberniyanın 7
qəzasından 5-i – (Sürməli qəzası,
Aleksandropol, Şərur, Eçmiədzin
və İrəvan qəzalarının böyük bir
hissəsi) artıq Osmanlı qoşunlarının
nəzarəti altına keçmişdi, 2 qəzadan
ibarət ərazidə isə erməni dövlətinin
yaradılması planlaşdırılırdı. Ermənilərin
“ingilis-rus siyasəti naminə türklərə qarşı
fitnə-fəsadlara son qoyacaqları” şərtilə
müstəqil dövlət yaratmalarına Osmanlı
dövlətinin razılıq verməsini Azərbaycan
təmsilçiləri də məqbul bilmişdi.
Beləliklə, yaradılması razılaşdırılmış
erməni federasiyası üçün siyasi mərkəz
lazım idi. Aleksandropolun Türkiyəyə
keçməsindən sonra belə mərkəz kimi
İrəvan şəhəri nəzərdə tutulmuşdu.
Birinci dünya müharibəsinin son
mərhələsində hərbi əməliyyatların
gedişatı Osmanlı dövlətinin məğlubiyyəti
ilə müşayiət olunanda, artıq türk
qoşunlarının nəzarət altında saxladığı
əraziləri tərk etməsi, erməni nizamı
qüvvələrinin həmin əraziləri zəbt
etməsi ilə əvəzləndi. Həmin ərazilər
Osmanlı dövlətinin Batum konfransında
Azərbaycan nümayəndələrinə güzəştə
getmədiyi torpaqlar idi. Osmanlı tərəfinin
üzərində israrla dayandığı həmin
ərazilər nə özünə, nə də Azərbaycan
Cümhuriyyətinə qaldı. Naxçıvan,
Şərur, Sürməli istisna olmaqla (onların
müqəddəratı da çox keşməkeşli oldu və
sovet hakimiyyəti illərində həllini tapdı.
İrəvan, Vedibasar, Gumrü ermənilər
tərəfindən tutuldu.
Nəticədə İrəvan quberniyasının
Osmanlı nəzarəti altında olan əraziləri
və Azərbaycan Cümhuriyyətinə aid
hissələri Ararat (erməni) Respublikasının
hakimiyyəti altına keçdi. Cənubi
Qafqazın azərbaycanlıların kompakt
yaşadığı tarixi yurdu olmuş İrəvan
quberniyasının əksər ərazisi Azərbaycan
dövləti üçün itirildi.
Azərbaycan Cümhuriyyəti mövcudluğunun sonunadək İrəvan quberniyasına aid hüquqlarını reallaşdırmağa
səy göstərdi. Cümhuriyyətin yaranması
ərəfəsində yad hakimiyyət altında olan
Bakı quberniyası, Bakı şəhəri uğrunda
mübarizə artıq beynəlxalq məzmun
aldı. Beynəlxalq münasibətlərdə “Bakı
məsələsi”nin meydana gəlməsi Qafqaz–Xəzər regionu uğrunda rəqabətin
kəskinləşməsinin yaratdığı problem
oldu. Azərbaycan Cümhuriyyətinin
bəyan edilməsindən sonra hakimiyyətin
qarşısına qoyduğu bir nömrəli vəzifə
paytaxt elan etdiyi Bakı şəhərini düşmən
qüvvələrdən azad edib geri qaytarmaq
idi. Müvəqqəti yerləşdiyi Gəncədə
Azərbaycan hökuməti Bakı uğrunda
qətiyyətli mücadilə apardı. Britaniya
hərbi qüvvələrinin Azərbaycan milli
mənafeyinə düşmən qüvvələrlə birlikdə
rəqib düşərgədə savaşdığı, Rusiya–
Almaniya məxfi sövdələşməsi Bakı
üzərinə yürüşə ləngitsə də, dayandıra bilmədi. Osmanlı dövlətinə qarşı
təzyiqlər müstəvisində Azərbaycan–Osmanlı birgə əməliyyatları Bakının azad
olunması ilə nəticələndi. Beynəlxalq
vəziyyətin Antantanın xeyrinə dəyişməsi
Rusiyanın Almaniya və onun müttəfiqləri
ilə bağladığı sazişə marağını zəiflətdi.
Digər tərəfdən, Türkiyə və Azərbaycanın
təzyiqi Almaniyanın Rusiya ilə avqust
sazişindən imtina etməsində az rol
oynamadı.
Cümhuriyyətin bəyan edilməsi
ərəfəsində regionda əsas aktorlar kimi
fəaliyyət göstərmiş dövlətlərdən Böyük
Britaniya, Rusiya və Türkiyə Azərbaycan
dövlətinin müqəddəratına sonadək
təsir göstərdilər. Almaniya və Osmanlı
imperiyaları dünya müharibəsində
məğlub olduqlarından regionla bağlı
proseslərə müdaxilə etmək iqtidarında
deyildilər. “Böyük müharibənin bütün
çətinliklərində müttəfiq olan Almaniya
və Türkiyə Cənubi Qafqaz siyasətində
bir-birinə qarşı durmalı olmuşdu”. Qalib
Antantanın parçalamaq istədiyi Osmanlı
dövlətində başlanan milli-istiqlal savaşı
artıq yeni bir Türkiyənin təmsilçiliyi idi.
Türkiyə milli-istiqlal hərəkatı ilə Sovet
Rusiyasının regionda uzlaşan maraqları
və Antanta qüvvələrinin əməli (hərbi)
yardım göstərməməsi Azərbaycan
Cümhuriyyətinin süqutunda həlledici rol
oynadı.

Firdovsiyyə ƏHMƏDOVA,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının Tarix kafedrasının
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
Əməkdar müəllim, dosent
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Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması və inkişafında bütün bölgələrdən,
o cümlədən Göyçay qəzasından olan ictimai–siyasi xadimlərin,
ziyalıların da mühüm rolu olub. Cümhuriyyətin parlamentində
təmsilçilik üçün ayrılmış kvotaya görə Göyçay qəzasından biri
şəhərdən, biri isə kəndlərdən olmaqla iki deputatın təmsilçiliyi
nəzərdə tutulmuşdu. Lakin araşdırmalar nəticəsində məlum
olmuşdur ki, AXC parlamentində Göyçay qəzasını dörd deputat
təmsil etmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları
kimi tarixə düşmüş həmin şəxsiyyətlər Sadıq bəy Hacı İsmayıl
oğlu Ağabəyzadə, Mustafa Mahmudov, Rza bəy Həzrət bəy oğlu
Ağabəyov və Hacı Hüseyn Əfəndiyevdir.
Parlamentdə Göyçay qəzasında
iki əvəzinə dörd deputatın təmsil
olunmasının səbəbini aydınlaşdırmaq üçün kiçik izahata ehtiyac var.
Göyçay şəhərindən Sadıq bəy Hacı
İsmayıl oğlu Ağabəyzadə parlamentə
seçilib, İttihad fraksiyasının üzvü kimi
1918-ci il dekabrın 15-dən– 1919-cu
il fevralın 4-ə kimi deputat olub. Sonradan o, daxili işlər nazirinin müavini
vəzifəsi daşıdığına görə deputatlıqdan istefa verib. Onun yerinə Rza bəy
Ağabəyov parlamentdə Müsavat və
bitərəflər fraksiyasının üzvü kimi 7
aprel 1919-cu il aprelin 7-dən 1920ci il aprelin 27-si tarixlərində Göyçay
şəhərini təmsil edib. Qeyd edək ki,

ci ildə Peterburq Hərbi–Piyada və
Artilleriya məktəbini bitirən Sadıq bəy
Ağabəyzadə həmin ildə Mixaylovski
artilleriya məktəbinin üçüncü kursuna
dinləyici kimi daxil olur. Podporuçik
rütbəsi alan S.Ağabəyzadə 1899–
1913-cü illərdə Türküstan diyarının
Aşqabad qarnizonunda hərbi xidmət
keçmişdir.
Sankt–Peterburqda Şərq dilləri
İnstitutunu bitirən M.S.Ağabəyzadəyə
1913-cü ildə general–mayor rütbəsi
verilib. I Dünya müharibəsi başlayanda Sadıq bəy Qafqaz döyüşlərində
iştirak edib. 1916-cı ildə Ukrayna
cəbhəsinə yollanıb. Dörd il orduda
xidmət etdikdən sonra 1918-ci ildə

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin
məhz Azərbaycan torpağında yaranması xalqımızın o
dövrdə – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli
müstəqillik, azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O
illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları xalqımızda milli azadlıq, milli müstəqillik
duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış
əhval-ruhiyyəsi yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib
çıxarmışdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
seçilib. 1919-cu ilin oktyabrında
Bitərəflər fraksiyasında parçalanma
baş verir. Səkkiz nəfərdən ibarət
böyük əksəriyyət (Fətəli xan Xoyski, Mirzə Əsədullayev, Əsədulla
Əhmədov, Cəmil bəy Sultanov, Yusif
Əhmədov, Baxış bəy Rüstəmbəyov,
Abuzər bəy Rzayev, Ağa Aşurov)
Müsavat fraksiyası ilə birləşərək
parlamentdə həlledici səsə malik
olan Müsavat və bitərəflər fraksiyasını yaradırlar. Müsavat fraksiyası
ilə birləşən bitərəflər, eyni zamanda, müstəqil səsvermə hüquqlarını

M.Ə.Rəsulzadə idi.
1907-ci il fevralın 6-da
M.Mahmudov II Dövlət Dumasına deputat seçilir. M.Mahmudov II
Dövlət Dumasının rus dilini öz ana
dili kimi yaxşı bilən ən fəal türkdilli
deputatlarından biri olaraq, taleyüklü
məsələlərlə bağlı çıxışlar etmişdir.
M.Mahmudov Rusiya II Dövlət Dumasının 9 şöbəsinin, 4 komissiyasının üzvü olmuşdur. Rusiya II Dövlət
Duması 1907-ci il iyunun 3-də çar
manifesti ilə buraxıldığına görə, onun
fəaliyyəti cəmi 103 gün davam edib.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
parlamenti çoxpartiyalılıq nümunəsi idi
Sadıq bəy Ağabəyzadə və Rza bəy
Ağabəyovun eyni – qədim Ağabəylilər
soyadından olduğu bildirilir.
Hacı Hüseyn Əfəndiyev isə
parlamentdə Əhrar fraksiyasının
üzvü kimi 15 dekabr 1918 – 27
aprel 1920-ci il tarixlərində Göyçay
qəzasını təmsil edib. Bu deputatların hər üçü Göyçay qəzasından
parlamentə seçiliblər. Mustafa Mahmudov isə Zaqafqaziya Seymində
Azərbaycanı təmsil etmiş 44 deputatdan biri kimi AXC yaranarkən parlamentin üzvü olub.
1917-ci ilin fevral burjua inqilabından sonra Müvəqqəti hökümətin
Müəssislər Məclisinə (parlamentinə)
seçkilər keçirilmiş və parlament
formalaşdırılmışdır. Bolşeviklər
Müəssislər Məclisini (parlamenti) tanımasalar da, azərbaycanlı,
gürcü və erməni deputatlar Tiflisdə
yaradılmış Zaqafqaziya komissarlığında fəaliyyət göstərirdilər. 1918-ci
il fevralın 22-də keçirilən yığıncaqda
Zaqafqaziya komissarlığının buraxılması, yeni qanunvericilik orqanı kimi
Zaqafqaziya Seyminin yaradılması və
yerli hakimiyyətin bu orqana verilməsi
haqda qərar qəbul edilir.
1918-ci il fevralın 28-də Seymin
Mandat komissiyası fraksiyalar üzrə
Seym üzvlərinin ən son siyahısını
təsdiqləyib. Həmin siyahıya “Müsavat
və Zaqafqaziya Mərkəzi Müsəlman
Komitəsindən olan partiyasızlar qrupu
fraksiyası”ndan cəmi 30 nəfər üzv
düşüb: Cəfərov Məhəmmədyusif,
Topçubaşov Əlimərdan bəy,
Rəsulzadə Məhəmmədəmin,
Yusifbəyov Nəsib bəy, Ağayev
Həsən bəy, Sultanov Xosrov bəy,
Məhəmmədbəyov Qazıəhməd, Mahmudov Mustafa, Seyidov Mirhidayət,
Qardaşov Aslan bəy, Rüstəmbəyov
Şəfi bəy, Xoyski Fətəli xan,
Xasməhəmmədov Xəlil bəy, Hacınski
Məhəmmədhəsən, Məlikyeqanov
Cavad bəy, Hacıbababəyov Mehdi
bəy, Axundzadə Hacı Mirzə Səlim,
Axicanov Müseyib bəy, Məlikaslanov
Xudadad bəy, Behbudov Lütfəli bəy,
Hacınski Mehdi bəy, Köçərli Firidun
bəy, Mahmudbəyov Əliəsgər bəy,
Mikayılov Kərbəlayı Vəli, Vəkilov
İbrahim ağa, Şahtaxtinski Həmid
ağa, Qulubəyov Əli bəy, Vəkilov
Rəhim bəy, Əfəndizadə Yusif əfəndi,
Yusifzadə Mirzə Cəlal.
Zaqafqaziya Seymində
Azərbaycanı təmsil etmiş 44 deputat
isə kooptasiya (müvafiq orqanın qərarı
ilə əlavə seçkilər keçirilmədən hər
partiyanın aldığı səsin sayına müvafiq
olaraq nümayəndələrin sayının artırılması) üsulu ilə formalaşdırılmışdır.
Göyçay qəzasından Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentində
təmsil olunan dörd deputat üç partiyanı təmsil etmişdir. Bunlardan ikisi
Müsavat, biri İttihad, biri isə Əhrar
partiyalarının üzvü olmuşdur. Bu
fakt Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə çoxpartiyalılığın, demokratiyanın nəinki paytaxtda, həm də
regionlarda, o cümlədən Göyçayda
inkişaf etdiyini sübut edir.
Məhəmməd Sadıq bəy Hacı
İsmayıl oğlu Ağabəyzadə 1865-ci ildə
Göycayda anadan olub. Orta təhsilini
Bakıda realnı məktəbdə alıb. 1886-

Göyçaya qayıdıb.
S.Ağabəyzadə İttihad fraksiyasının üzvü kimi Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Parlamentində 1918-ci
il dekabrın 15-dən 1919-cu il fevralın 4-ə kimi deputat olub. Daxili işlər
nazirinin müavini təyin olunduqdan
sonra parlamentin 4 fevral 1919cu il tarixli sayca on ikinci iclasında
parlamentdən istefa verib.
Şərqşünas alim, pedaqoq, hərbçi
general–mayor Məhəmməd Sadıq bəy İsmayıl oğlu Ağabəyzadə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə 21 döyüş generalından
biri olmuş, 1918-ci il noyabrın 1-dən
1918-ci il dekabrın 26-dək, 1919-cu il
martın 14-dən 1919-cu il aprelin 16dək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
Daxili işlər naziri vəzifəsini icra
edib. 1920-ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hökuməti süqut
etdikdən və bolşeviklər hakimiyyəti
ələ keçirdikdən sonra Ağabəyzadə
Turkiyəyə mühacirət edir və bir
müddət İstanbulda yaşayır. O, İstanbulda əmisi oğlu, görkəmli ictimai–
siyasi xadim Əlibəy Hüseynzadə
ilə görüşür. Sadıq bəy 1921-ci ildə
Fransaya köçür və iki il Sorbonna
şəhərində fars və türk dillərindən
(Şərq dilləri) dərs deməyə başlayır.
1927-ci ilin fevralında Ziqmunt Smoqjevskinin dəvəti ilə Ukraynanın Lvov
universitetinə Şərq dilləri fakültəsinə
professor kimi dəvət edilir və orada
17 il işləyir.
Ukraynada şərqşünaslıq elminin
inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş
Sadıq bəy Ağabəyzadə Böyük Vətən
müharibəsi zamanı alman–faşist
işğalçıları tərəfindən evindən çıxarılaraq heç bir şəraiti olmayan zirzəmi
tipli evdə yerləşdirilir. Yaşının ahıl
çağında soyuq yerdə saxlanan Sadıq
bəy ağır xəstələnir və 9 oktyabr 1944cü ildə Lvov şəhəri alman işğalçılarından azad edildikdən sonra gözlərini
əbədi yumur. Onun qəbirüstü daşında
türk və polyak dillərində bu sözlər
yazılıb: “Burada general və professor
Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə
(Ağabəyov) dəfn olunub”.
Rza bəy Həzrət bəy oğlu
Ağabəyov 1894-cü il fevralın 14-də
Göyçay şəhərində anadan olub.
Aşqabad gimnaziyasını və Moskva
İmperator Universitetini bitirib. AXC
parlamentinə Göyçay şəhərindən

özlərində saxlayırlar. Rza bəy Həzrət
bəy oğlu Ağabəyov Müsavat və
bitərəflər fraksiyasının nümayəndəsi
olaraq parlamentdə (7 aprel 1919
– 27 aprel 1920) Maliyyə və Təftiş
komissiyalarının üzvü kimi fəaliyyət
göstərib.
Rza bəy Həzrət bəy oğlu
Ağabəyovun parlamentdə təmsil olunduğu “Müsavat və bitərəflər Fraksiysına” 40 parlament üzvü daxil idi.
Rza bəyin “Türk ocağı” cəmiyyətinin
fəaliyyətində də mühüm rolu olub.
1918-ci il senytabrın 24-də Əhməd
Cavad Axundzadə, Abdulla Şaiq,
Abbasqulu Kazımzadə, Kərbalayi
Vəli Mikayılzadə və Tağı Nağızadə
Cümhuriyyətin Daxili İşlər Nazirliyinə
müraciət edərək Azərbaycanda “Türk
ocağı” cəmiyyətinin qurulmasına
icazə istəyirlər. 1918-c il oktyabrın
7-də cəmiyyətin yaradılmasına icazə
verilir. (Qeyd edək ki, onun fotosu
əldə edilməyib –Z.B.)
Mustafa Hacı Musa oğlu Mahmudov 1878-ci ildə Bakı quberniyasının Göyçay qəzasının (uezdinin)
Kürdəmir kəndində (indiki Köhnəbazar
kəndi) anadan olmuşdur. Mustafa
Mahmudov ilk təhsilini, əsası 1881-ci il
fevralın 9-da qoyulmuş Kürdəmir kənd
məktəbində almış, sonra bir necə il
Göyçay qəza məktəbində oxumuşdur.
O, sonrakı təhsilini Qori şəhərində
yerləşən Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasında davam etdirmiş,1899cu ildə seminariyanın müsəlman
şöbəsini bitirmişdir. Gənc müəllimin
təyinatını Elizavetpol quberniyası
Nuxa qəzasının Vəndam kəndinə
versələr də, o, kənd məktəbinə verilən
təyinatını şəhər məktəbinə dəyişdirə
bilmişdir.
Qori Müəllimlər Seminariyasının
1899-cu il məzunu, 1605 nömrəli
attestatın sahibi M.Mahmudovu
illik əmək haqqı 675 manat olmaqla, Bakıdakı 3-cü rus –tatar
məktəbinə müəllim vəzifəsinə təyin
edirlər. 1904-cü il sentyabrın 15-də
M.Mahmudovun öz xahişi ilə onu
S.M.Qəniyevin başçılıq etdiyi 2-ci
rus–tatar məktəbində işə qəbul
edirlər. Burada oxuyan şagirdlərin
sonralar ölkənin ictimai siyasi
həyatında şərəfli yer tutmalarında bu
məktəbin direktoru S.M.Qəniyevin
və aparıcı müəllimlərin böyük rolu
danılmazdır. Belə şagirdlərdən biri də

M.Mahmudov bir aydan sonra
– 14 iyul 1907-ci ildə yenidən 1-ci
rus – tatar məktəbində əvvəki işini
davam etdirsə də, II Dövlət Dumasındakı fəaliyyəti ilə bağlı 1908-ci ilin
sentyabrında Mustafa Mahmudov
1-ci rus – tatar məktəbinin direktoru
vəzifəsindən azad edilir. O, pedaqoji
fəaliyyətə 1910-cu il avqustun 4-də
bərpa oluna bilir. M.Mahmudov 1918ci il fevralın 9-da Müəllimlər Komissiyasının sədrinə yazdığı məktubda
Zaqafqaziya Seyminə üzv seçildiyini
bildirir. Azərbaycan Milli Şurasının
üzvü olan M.Mahmudov Milli Şuranın
“Azərbaycan Məclisi – Məbusanının
təsisi haqqında qanun”una (1918-ci il
19 noyabr) əsasən, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Parlamentinin deputatı
seçilmişdir.
Mustafa Mahmudovun özündən
başqa yaxın qohumlarının və ailə
üzvlərinin bir çoxu sovet rejimi
repressiyasının qurbanı olmuşdur.
1937-ci il noyabrın 23-də həbs edilən
Mustafa Mahmudov, həmin il dekabr
ayının 20-də güllələnmişdir. Hazırda
Kürdəmir rayonunda adına küçə var.
Hacı Hüseyn Əfəndiyev Göyçay qəzasından AXC parlamentinə
seçilib. 15 dekabr 1918-ci il – 27
aprel 1920-ci il tarixlərində parlamentin deputatı olub. Parlamentdə
Əhrar fraksiyasının deputatı kimi
Etibarnamə, eləcə də Maliyyə və
büdcə komissiyalarının üzvü olub.
Əhrar partiyası 1918-ci ilin payızında
Bakıda yaradılmışdı. Sədri Aslan bəy
Qardaşov idi.
Əhrar aqrar islahatlarla bağlı
mülkədar torpaqlarının kəndlilər arasında bölüşdürülməsi, fəhlələr üçün
8 saatlıq iş günü, əməyin mühafizəsi
tələblərinin tərəfdarı idi. Xarici siyasət
sahəsində qonşu respublikalarla
dostluq münasibətlərinin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə üstünlük
verən partiya, Azərbaycan xalqı ilə
yanaşı, bütün Qafqaz xalqlarının
müstəqilliyinin və onların hüquqlarının müdafiə edilməsinin vacibliyinə
xüsusi diqqət yetirirdi.

Məhərrəm ZÜLFÜQARLI,
Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetinın
ictimai fənlər kafedrasının
professoru, tarix elmləri doktoru

Azadlığın məmnunluq təntənəsi
Tanrı Yer üzünün ali varlığı olan insanı azad yaşamaq, dünyanı daha da
gözəlləşdirmək üçün yaradıb. İnsan oğlu isə bəzən nəfsinin və üstün iddialarının təhriki ilə sonradan bu ilahi qaydanı pozub. Zaman-zaman köləliyin çeşidli
formalarından zülm çəkən əcdadlarımızın canlarında-ruhlarında yaşayan azadlıq duyğusu onları daxili və xarici ağaların zəncirlərini qırmağa səsləyib. Ona
görə azadlıq bizim üçün də bu qədər əzəli bir tələbatdır.
Fikir dühası Volter özünə ünvanladığı
“Azadlıq nədən bu qədər şirindir?” sualını
özünəməxsus bir mükəmməlliklə cavablandırıb: “O, nemətlərin ən dadlısıdır”. Şübhəsiz
ki, başqa zəruri nemətlərin də tükənməz
qaynağıdır. Azadlıq insan duyğularının ən
yüksəyi, ən alisi və ən müqəddəsidir. Azad,
müstəqil bir ölkənin azad vətəndaşı olmaq
qürurvericidir.
Çoxminillik tariximizdə yeni azadlıq
erasına qapı açmış mütərəqqi fikirli aydınlarımızın bu ali istəyi 1918-ci il mayın 28-də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması
ilə nəticələndi. Müsəlman Şərqinin ilk demokratik respublikası olan xalq cümhuriyyətimiz
milli şüur və özünüdərkin qarşısıalınmaz tələbi
idi. 1918-ci il 28 May şanlı tariximizin, milli
təqvimimizin ən əziz günü, Vətən sevdalılarımızın azadlığa qovuşması məqamıdır.
28 May Azərbaycan Demokratik Xalq
Cümhuriyyətinin yarandığı gün qədimdənqədim dövlətçiliyimizin dirçəldildiyi gündür.
Bir əsrdən artıq müddətdə dövlətçiliyini itirib
müstəmləkə taleyi yaşamış xalqımızın öz
taleyinə sahib çıxdığı gün idi 28 May. Bu,
müstəqil cümhuriyyətini qurmaq azadlıq
eşqi ilə yaşayan mübariz Vətən övladlarının
gerçəkləşdiyi arzusu idi. Bu, “Türkləşmək,
islamlaşmaq, müasirləşmək!” amalını istiqlal
məfkurəsinə çevirmiş Əli bəy Hüseynzadənin,
Turan sevdalısı, “Turana qılıncdan da
ulu qüvvət– mədəniyyət, mədəniyyət,
mədəniyyət!” hayqıran Hüseyn Cavidin,
nəhayət, fırtınalara sinə gərib əzəmətli bayrağımızın təlatümlü Qara dəniz üzərində dalğalanmasına heyranlıqla baxan Əhməd Cavadın
arzusu idi. Bu, o istək idi ki, sonralar yeni bir
istiqbal arzusuyla yaşayan Müşfiqin inlədiyi
kimi, üstünə qara yellər əsmişdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarix
səhnəsinə qədəm qoyduğu gündən başlayan ikiillik bir müstəqillik dövründə həyatın
əksər sahələrində irəliləyiş, dirçəliş hökm
sürməyə başladı. Azərbaycanın ilk parlamenti
və hökuməti, dövlət idarəçiliyi təşkil olundu.
Ölkənin sərhədləri, bayrağı, himni və gerbi
yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi. Ordu
quruculuğu sahəsində mühüm tədbirlər
həyata keçirilərək, elm və mədəniyyətin təmin
olunması, dirçəldilməsinə xüsusi diqqət yetirildi. Bir sözlə yadların özgə bir şəkil, yabançı
bir məzmun verdiyi anamız Azərbaycan
başdan-başa milliləşdi.
Bu yeniləşmənin və doğmalaşmanın fonunda Azərbaycanın ilk universiteti yaradıldı.
Gənclərin bilik və bacarıqlarının artırılması
istiqamətində böyük işlərə imza atıldı. Bundan əlavə, əsas qayəsi demokratiya, insan
azadlığı olan xalq cümhuriyyəti, təbii ki, bu
istiqamətdə də fəaliyyətlərini genişləndirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vətəndaşlara
bərabər hüquqlar verdi və bu yöndə milli, dini,
irqi, sinfi bərabərsizliyə son qoydu. Beləliklə,
milli dövlətimiz o vaxtadək yad boyunduruğu
altında əzilmiş xalqımızın sevgisini qazandı,
ictimai-mədəni qürur mənbəyinə çevrildi.
Lakin xalqımızı azadlıq kimi ulu bir nemətdən
ayrı salmış daxili və xarici düşmənlər ciddicəhlə bu müstəqilliyə mane olmağa, onu
yox etməyə çalışırdılar. 1920-ci il aprelin
27-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti daxili
xəyanətkarların vasitəçiliyi, qanlı bolşevik
Rusiyanın açıq hərbi müdaxilsi ilə süquta
uğradı. Xalqın azadlıq arzusu süngü ilə boğuldu, Cümhuriyyət qurucularına qanlı divan
tutuldu...

Bütün bunlara baxmayaraq, azadlığın
şirinliyini dadmış xalqımız 70 il canında və
ruhunda azadlıq eşqini yaşatdı. Bu İlahi
gücün – azad yaşamaq, öz taleyinin sahibi
olmaq təşnəliyinin qarşısında sovet imperiyasının buz nəfəsi tab gətirə bilmədi.
Böyük xalqımızın əyilməzliyi yad olan hər
şeyi süpürüb atdı. Bu itirilmiz müstəqilliyimizi
yenidən qanımız, canımız bahasına qazandıq. 1990-cı ilin 20 Yanvar gecəsində
gerçəkləşmiş qəhrəmanlığın əbədiyyət ünvanı olan müqəddəs Şəhidlər xiyabanı buna
şahiddir. Həmin gecədən başlayan yol “Bir
kərə yüksəlmiş bayrağın bir daha enmədiyini”
– ürəklərdə yaşadığını, diləklərdə dalğalandığını sübut etdi.
Anamız Azərbaycanın ikinci dəfə
müstəqillik qazanması Vətənimizə düşmən
kəsilən xarici ölkələrin, daxili düşmənlərinin
ürəyincə deyildi. Onlar, nəyin bahasına
olursa-olsun, daxilimizdə qarışıqlıq salmaq,
respublikamızı parçalamaq kimi xain planlarını həyata keçirmək istəyirdilər. Milli varlığımıza yenidən qənim kəsilənlər Azərbaycanı
fəlakətə sürükləmək üçün açıq-gizli qəsdlərini
işə salmışdılar. Yalnız xalqın sönməz azadlıq
eşqini, zəka və dəyanətini tarixi xilaskarlıq
missiyası ilə təcəssüm etdirən ümummilli
lider Heydər Əliyevin Vətən naminə şanlı mübarizəsi bu xain qəsdləri alt-üst etdi.
Müstəqilliyimizin itirilmə anında ulu öndər
Heydər Əliyev xalqına və ölkəsinə sahib
çıxdı.
Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük
lider olan Prezident Heydər Əliyev ikinci dəfə
qazanılmış müstəqilliyimizi qorudu, ölkənin
daxili və xarici siyasətini yeni dövrün ruhuna
və tələbinə uyğun qurdu, bizə müstəqilliyi
əbədiləşdirilmiş bir ölkə miras qoydu. Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər
Əliyev müstəqilliyimizin gələcək taleyini ən
sədaqətli varisi, yeni lider İlham Əliyevə etibar edib əbədiyyətə qovuşdu. Dahi Heydər
Əliyevin dövlətçilik kursuna sadiq Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında isə müstəqil
Azərbaycan tarixin bütün zamanlarında
bugünkü kimi heç vaxt güclü və yenilməz
olmayıb.
Bu gün biz 104 il əvvəl tariximizə yazılmış şanlı 28 Mayı 31 il əvvəl bərpa edilmiş müstəqilliyimizin ən ali milli bayramı
– Respublika Günü kimi hədsiz bir sevinclə
və haqlı bir öyünclə dünya miqyasında qeyd
edir, qanımız və canımız bahasına qazandığımız azadlıqdan doğan məmnunluq
təntənəsi yaşayırıq. Müstəqilliyimiz isə,
şübhəsiz ki, əbədidir!

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü

Müstəqilliyimiz xalqımızı
xoşbəxtliyə qovuşdurub

A

zərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfedera
siyasında 28 May Müstəqillik Günü
münasibətilə keçirilən bayram mərasimində
qurumun rəhbər işçiləri, üzv və tabe təşkilatların
sədrləri və məsul əməkdaşları iştirak ediblər.
Azərbaycanın müstəqillik
tarixindən bəhs edən videoçarxın nümayişindən sonra AHİK
sədrinin birinci müavini İlyas
Əliyev 1918-ci il mayın 28-də
xalqımız tərəfindən qurulan
müsəlman Şərqinin ilk demokratik respublikası Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin
tarixindən, gördüyü işlərdən,
xalqımızın həyatında oynadığı
rolundan bəhs edib.
Bildirilib ki, xalq hakimiyyəti
və insanların bərabərliyi
prinsiplərinə əsaslanan Xalq

Cümhuriyyətinin bütün ölkə
vətəndaşlarına eyni hüquqlar
verməsi ilə Azərbaycan irqi,
milli, dini, sinfi bərabərsizliyi
ortadan qaldıran ilk ölkələrdən
biri olub. Azərbaycanın ilk
Parlamenti və Hökuməti,
milli dövlət aparatını təşkil
edb, ölkənin sərhədlərini
müəyyənləşdirib. Dövlətin
əsas atributları – bayraq, himn
və gerb yaradılıb, ana dili
dövlət dili elan edilib, dövlət
quruculuğu sahəsində ciddi
tədbirlər həyata keçirilib.

Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hərbi müdaxilə
səbəbindən süqut etdiyi üçün qarşıya qoyduğu
məqsədlərə tam müvəffəq ola
bilməsə də, onun şüurlarda
bərqərar etdiyi müstəqillik
ideyası unudulmayıb. 70 il
keçəndən sonra - 1990-cı il
noyabrın 17-də ümummilli
lider Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə ilk dəfə Naxçıvan parlamenti Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağını dövlət bayrağı kimi
təsdiq edib.
Mərasimdə daha sonra
qeyd edilib ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan xalqının müstəqillik arzusu həyata
keçib. Ölkə müstəqilliyin ilk
illərində onu itirmək təhlükəsi
ilə üz-üzə qalanda ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqın köməyinə yetişməsi
Azərbaycanı bu fəlakətdən
xilas edib. Müstəqilliyimiz xalqımızı azadlığa və xoşbəxliyə
qovuşdurub. Bu gün xalqımız
öz dövlətinin və onun başçısı
cənab İlham Əliyevin ətrafında
dəmir yumruq kimi birləşərək
daha böyük zirvələrə doğru
inamla irəliləyir. Bu birliyimiz
sayəsində müstəqilliyimiz
əbədi olacaq, dövlətimiz daha
da güclənəcək.

R.TAHİR,
“Xalq qəzeti”
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qarabağ və
Zəngəzur bölgələrində erməni separatçılığı
Yüz dörd il bundan əvvəl –
1918-ci ilin mart-aprel aylarında
Bakı Sovetinin mandatı altında
fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik
silahlı dəstələrinin törətdiyi soyqırımı isə qəddarlığı və amansızlığı ilə
seçilmiş, Azərbaycanın əyalətlərinə
də yayılmışdır. Yetmiş illik sovet
dövründə erməni vəhşilikləri və
soyqırımıları xalqdan gizlədilmiş,
bu mövzuda danışmaq və yazmaq
yasaq edilmişdir. Yalnız dövlət
müstəqilliyi qazanılandan və ulu
öndər Heydər Əliyev 26 mart
1998-ci ildə “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” fərman
imzalayandan sonra keçmişdə
törədilənlərə obyektiv siyasi qiymət
verilmiş,
31 Mart “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan edilmiş, tariximizin
“ağ ləkələr”dən təmizlənmiş halda
yazılmasına şərait yaradılmışdır.
Rusiya imperiyasının süqutundan sonra onun milli ucqarlarında,
o cümlədən Cənubi Qafqazda
yaranmış müstəqil dövlətlər
arasında ən çox ziddiyyətlər
qarşılıqlı sərhədlərin tanınmaması
zəminində baş vermişdir. Buna
əsas səbəb kimi Cənubi Qafqazda
yaranmış yeni siyasi sərhədlərin
ən azı, son 100 ildə formalaşmış regionun etnik və təsərrüfat
xüsusiyyətlərini nəzərə alınmadığını göstərmək olar. Bundan başqa,
mövcud olduqları dövrdə yeni
cümhuriyyətlərin siyasi təşəkkülü,
onların ərazilərinin təsbiti prosesi
müxtəlif vaxtlarda Cənubi Qafqaz bölgəsi ətrafında yaranmış
beynəlxalq konyunktura, böyük
dövlətlərin münaqişə tərəflərinə
təsir və proseslərə müdaxilə etmək
imkanlarından asılı idi.
1918-ci il may-oktyabr aylarında bu prosesi bölgədə bərqərar
olmuş türk-alman hegemonluğu
müəyyən edirdi. Təsadüfi deyil ki,
Cənubi Qafqaz respublikalarının
ilkin sərhədlərini məhz 1918-ci
ilin iyun ayının 4-də Batumda
Osmanlı dövlətinin hər üç respublikanın nümayəndələri ilə
ayrılıqda imzalanmış müqavilələri
müəyyənləşdirmişdi. Lakin həmin
müqavilələr daha çox Cənubi
Qafqaz respublikalarının Türkiyə ilə
sərhədlərini təsbit etmişdi. Respublikalar arasında isə qarşılıqlı
sərhədlərin müəyyən olunmasında
tərəflərin hər biri öz prinsiplərindən
çıxış edirdi. Azərbaycan tərəfi
sərhədlərin çəkilməsi məsələsində
tarixi-etnik prinsipindən çıxış
etdiyi halda, Ermənistan “ermənilər
yaşadığı torpaqlar erməni torpağıdır” prinsipinə üstünlük verirdi.
Ermənistan bu prinsipi hətta
erməni əhalisinin sayca azlıq təşkil
etdiyi və artıq Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin nəzarətində olan
bölgələrə də tətbiq etməyə çalışırdı.
Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı sərhədlərin
tanınması yolunda ilkin addım
kimi Batumda əldə olunmuş şifahi
razılaşmaya əsasən, İrəvanın
Ermənistana güzəşt edilməsi
əvəzində sonuncunun Yelizavetpol
quberniyasının dağlıq hissəsinə
olan iddialarından əl çəkməsini
hesab etmək olar. Lakin artıq konfrans bitdikdən sonra Ermənistan
tərəfi burada əldə olunmuş razılaşmaların kifayət etmədiyini, onların
Cənubi Qafqazın üç müstəqil
dövləti üçün deyil, Zaqafqaziya Federasiyası üçün nəzərdə
tutulduğunu bildirdi. 1918-ci il
iyulun 8-də İstanbul konfransında
Ermənistanın nümayəndə heyətinin
rəhbəri A.Aqaronyan Ermənistanın
xarici işlər naziri A.Ohancanyana
göndərdiyi teleqramda qeyd edirdi
ki, artıq Ermənistanın minimum

sərhədlərinə Qarabağ, Zəngəzur,
Sürməli, Dərələyəz, Naxçıvan,
Şərur əraziləri daxil edilməlidir.
Sonrakı hadisələr göstərdi ki,
əslində, bu teleqramda öz əksini
tapmış fikirlər 1918-1920-ci illərdə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı
irəli sürdüyü ərazi iddiaları üçün bir
növ təlimat rolunu oynayırdı.
1918-1920-ci illərdə Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında ən
çox mübahisəyə səbəb olan
bölgələr arasında Qarabağ və
Zəngəzur xüsusi yer tuturdu.
Hələ İstanbul konfransına hazırlıq dövründə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri
M.Rəsulzadə 1918-ci il avqustun
4-də xarici işlər naziri M.Hacınskiyə
göndərdiyi teleqramda bildirirdi
ki, Ermənistan nümayəndələri
Osmanlı hökumətinə göndərdikləri
xəritələrlə, statistik məlumatlarla
zəngin olan çoxsaylı layihələrlə
həmin ərazilərin əhalisinin 70
faizinin ermənilər olduğunu sübut
etməyə çalışırlar. Bu dövrdə
Ermənistan Qarabağ və Zəngəzur
uğrunda fəal diplomatik səylərini
həmin bölgələr ətrafında öz hərbi
hissələrinin, o cümlədən Andranikın
quldur dəstələrinin cəmləşməsi və
bu ərazilərdə 1918-ci ilin yay-payız
aylarında müsəlman əhalisinə qarşı
apardığı etnik təmizləmə siyasəti
ilə tamamlayırdı.
Qeyd etmək lazımdır
ki, müstəqilliyini elan etmiş
Azərbaycan hökuməti ilk dövrlərdə
kifayət qədər hərbi qüvvəyə malik
olmadığından və yalnız mərkəzdə
öz dövlətçiliyini möhkəmləndirməyə
imkan tapdığından ölkənin bir sıra
regionları ilə hərtərəfli əlaqələr
saxlamaq imkanından məhrum idi.
Bunun nəticəsində Qarabağ və
Zəngəzur bölgələrində yaşayan
erməni əhalisi arasında separatçılıq
meyilləri Ermənistanın təbliğatının
qüvvətlənməsi nəticəsində daha
kəskin xarakter almış, onlar təcrid
olunmağa və özlərinin xüsusi inzibati vahidlərini yaratmaq
istiqamətində fəal iş aparmağa
başlamışdılar. Belə ki, 1918-ci il
iyulun 22-də çağırılmış Qarabağ
ermənilərinin I qurultayı bölgənin
ermənilər yaşayan dağlıq hissəsini
müstəqil siyasi-inzibati vahid elan
etmiş və öz hökümətlərinin yaradılmasını bəyan etmişdilər. İkinci
qurultaydan etibarən (15 sentyabr
1918-ci il) erməni separatçılarının
yaratdıqları hökumət “Erməni Milli
Şurası” adlanmağa başlayır.
1918-ci ilin sonlarında “Dördlər
ittifaqı”nın dünya müharibəsində
məğlubiyyəti ilə regionda təqribən
il yarım davam etmiş Antanta
hegemonluğu dövrü başlayır. Onun
bölgədə əsas təmsilçisi rolunda
çıxış edən ingilis komandanlığı
Ermənistan ilə Azərbaycan arasında Qarabağ və Zəngəzur ətrafında
gedən ərazi münaqişəsinin həlli
yolunda 1919-cu ilin yanvarında ilk konkret addım ataraq bu
bölgələrin Azərbaycanın tərkibində
qalmaq şərti ilə xüsusi siyasi-inzibati vahid – general-qubernatorluğa ayırır və doktor X.Sultanovu
onun rəhbəri təyin edir. Əslində,
bununla çar Rusiyası dövründə
onun tərkibində olan və müxtəlif
inzibati bölgülər nəticəsində tarixi
inzibati-siyasi mənasını itirmiş
“Qarabağ” anlayışı AXC dövründə
əvvəlki mənasını yenidən özünə
qaytardı. İngilis komandanlığının
bölgənin məhz Azərbaycanın
hüdudları çərçivəsində general-qubernatorluğa ayırması, onun kimə
mənsub olmasından daha çox bu
dövrdə ingilis qoşunlarının məhz
Azərbaycanda yerləşdirilməsi, bu
isə bölgəyə nəzarətin daha effektiv
olacağı fikrindən irəli gəlirdi.

Y

erli şəraitə “uyğunlaşmağı”, güclülərə “xidmət göstərməyi” yaxşı bacaran
ermənilər daim xəyanətkarlıq, satqınlıq “nümunəsini” ortaya qoymuşlar. Onların bu
xislətlərindən yararlanmağa çalışan güclü dövlətlər zaman-zaman “xidmət”lərindən
bəhrələnmişlər. Hətta Azərbaycanın torpaqları hesabına dövlət qurmalarına belə, kömək
göstərərək lazımi şərait yaratmışlar. Sonralar ermənilər “böyük Ermənistan” xülyasına
düşərək ərazilərini genişləndirməyə başlamış, “erməni soyqırımı” mifini uydurmuş, qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları irəli sürmüşlər. Arxalarında güc hiss edəndə isə azğınlaşmış
və qəddarlaşmış, kütləvi qırğınlar törətmişlər. Belə soyqırımlarının hədəfi isə ilk növbədə
azərbaycanlılar olmuşlar.

Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması və Xosrov bəy
Sultanovun başçı təyin olunması
yerli erməni separatçılarını və onlara dəstək verən Ararat Respublikası hökumətini xeyli təşvişə salmış,
onların etirazlarına səbəb olmuş
və fəallıqlarını artırmışdır. Belə
ki, Ermənistan hökuməti özünün
21 yanvar 1919-cu il tarixli iclasında Qarabağın və Zəngəzurun
ermənilər yaşayan dağlıq hissəsini
ölkənin ayrılmaz hissəsi elan etmiş
və həmin ərazilərdə müvəqqəti
olaraq ali hakimiyyəti erməni milli
şurasına tapşırmışdı. Ermənistan
hökuməti bölgədə vəziyyətə
nəzarət etmək üçün hətta ali komissar vəzifəsini təsis etmiş və bu
vəzifəyə Arsen Şaxmazyanı təyin
etmişdi.
Öz növbəsində, Erməni
Milli Şurası 1919-cu ilin fevralın
4-də Böyük Britaniyanın Bakıdakı qoşun hissələrinin komandanı Tomsona göndərdikləri
müraciətdə Paris konfransının
yekunlarına qədər Qarabağın və
Zəngəzurun ermənilər yaşayan
dağlıq hissəsində müvəqqəti
erməni idarəçiliyinin yaradılması təklifi ilə çıxış edirlər. Həmin
təklif əsasında 1919-cu il fevralın
19-21-də Qarabağ ermənilərinin
IV qurultayında xüsusi sənəd
qəbul olunmuşdu. Həmin sənədə
əsasən, Zəngəzurun və Qarabağın
ermənilər yaşayan hissəsinin idarə
olunması üçün mərkəzi Şuşada
yerləşən vilayət şurası təşkil olunmalı, onun tərkibinə yerli əhalidən
7 erməni və 3 azərbaycanlı daxil
olmalı idi. Şuraya daimi üzv kimi
Şuşadakı ingilis qoşunlarının
nümayəndəsi seçilməli və bölgənin
strateji yerlərində ingilis qoşunları
yerləşdirilməli idi.
Əslində, bu sənədlər göstərir ki,
erməni separatçıları Qarabağ və
Zəngəzuru etnik prinsip əsasında
bölərək, bu ərazilərin bir hissəsini
Azərbaycandan ayırmaq, bölgədə
yerləşən ingilis qoşunlarından isə
ayırıcı qüvvə kimi istifadə etmək
istəyirdilər. İngilis qoşunlarının
bölgədəki nümayəndələrinin ilk
vaxtlarda ziddiyyətli bəyanatları
ermənilərin bu məqsədlərinin
həyata keçməsi üçün real zəmin

yaratmışdı. Belə ki, ingilis qoşunlarının Şuşadakı nümayəndəsi
mayor Mak-Mossen 1919-cu il
martın 12-də Erməni Milli Şurasına
göndərdiyi məktubunda göstərir
ki, Sultanov general-qubernator vəzifəsini müvəqqəti tutur və
mübahisəli bölgələrin bu və ya
digər tərəfə mənsub olduğunu
sülh konfransı təyin edəcək. Öz
növbəsində, general Tomson 1919cu il martın 25-də İrəvanda olarkən
bəyan etmişdir ki, Azərbaycan
hökuməti tərəfindən yaradılmış
Qarabağ general-qubernatorluğu müvəqqəti haldır və hazırda
orada Azərbaycan qoşunlarının və
idarəçiliyinin olması gələcəkdə bu
ərazinin ona mənsubiyyətini həll
etmir. İngilis komandanlığının bu
cür mövqeyi erməni separatçılarını ruhlandırır və onların hökumət
əleyhinə fəaliyyətinin fəallaşmasına
şərait yaradırdı. Erməni milli
şurasının nümayəndələri cavab
məktublarında ingilislərin bu
mövqeyini yüksək qiymətləndirərək
onları erməni xalqının himayəçisi
və maraqlarının əsas müdafiəçisi
kimi göstərirdilər.
Bölgədə yaranan nisbi sakitlikdən istifadə edən erməni milli
şurası diplomatik və hərbi hazırlıq səylərini də artırırdı. Bununla
bağlı, ilk növbədə, Ermənistan
hökumətinə böyük ümidlər bağlanırdı. Erməni milli şurası tərəfindən
1919-cu il martın 17-də və 19-da
Ermənistan hökumətinə və onun
bölgəyə təyin etdiyi ali komissarına
göndərdikləri geniş məktublarda
aşağıdakı əsas məsələlər qoyulurdu: 1. Ermənistan hökuməti
bütün vasitələrdən istifadə edərək
müttəfiq dövlətlərlə danışıqlarda Qarabağ qubernatorluğunun
ləğvinə nail olmalıdır; 2. Qarabağ
ermənilərinin nümayəndəsinə
Avropaya getməsinə və Sülh konfransında iştirak edən Ermənistan
nümayəndə heyətinin tərkibinə
daxil olmasına şərait yaradılmalıdır; 3. Bölgədə hərbi hissələrin
təşkili üçün vahid komandanlığın
yaradılması, təcrübəli komandirlər,
böyük sayda hərbi ləvazimat və
pul tələb olunurdu. Bununla bağlı
Ermənistan hökuməti qarşısında
məsələ qoyulurdu ki, Andranikin

Zəngəzurdan çıxarılmasına imkan
verilməməlidir və onun dəstələrinin
Qarabağa keçməsinə nail olunmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, general-qubernator X.Sultanovun
fəaliyyətinin ilk dövrlərində
qarşısında duran mühüm
məsələlərdən biri də Andranikin
silahlı dəstələrinin Zəngəzur və
digər bölgələrdə yaratdığı ciddi
təhlükəni birdəfəlik aradan qaldırmaq idi. Sənədlərdən aydın
olur ki, Azərbaycan torpaqlarında,
xüsusilə Naxçıvanda və Zəngəzur
bölgələrində dinc əhaliyə qarşı
vəhşiliklər törədən Andranikin quldur dəstələri, nəhayət ki, 1919-cu
ilin yazında bu bölgələrin hüdudlarını tərk etdilər.
1919-cu il aprelin 3-də
ingilis qoşunlarının Şuşadakı
nümayəndəsi general Şatelvortun
xüsusi əmri ilə Azərbaycan
hökuməti tərəfindən yaradılmış
Qarabağ general-qubernatorluğunun bölgədə ali hakimiyyət
orqanı olduğunu təsdiq edilmiş
və onun əmrlərinin bütün əhali
üçün məcburi olduğu bildirilmişdir.
Burada xüsusilə vurğulanırdı ki,
general-qubernator Sultanovun
qanuni fəaliyyəti bölgədə yerləşən
ingilis komandanlığı tərəfindən tam
dəstəklənəcək.
İngilis komandanlığının bu
qətiyyətli mövqeyi erməni separatçıları üçün gözlənilməz oldu. Buna
cavab olaraq 1919-cu il aprelin
23-24-də çağırılmış Qarabağ
ermənilərinin V qurultayında qəbul
olunmuş qətnamədə polkovnik
Şatelvortun tələblərinə açıq etiraz
bildirildi və erməni əhalisinin
Azərbaycanın tərkibində hər hansı
bir quruma tabe olmayacağı bəyan
edildi.
Buna baxmayaraq, general
Şatelvortun Qarabağa səfərinin
yekunlarına dair hazırladığı və
Ermənistanın xarici işlər naziri
A.Xatisova 1919-cu il mayın 3-də
Tiflisdə təqdim olunmuş hesabatda
qeyd olunurdu ki, onun hökumətinin
nümayəndəsi Şaxmazyan
Zəngəzurda Azərbaycan əleyhinə
qoşun topladığı üçün qubernatorluğu tərk etməlidir. Eyni tələb ilə
mayın 5-də general Tomson çıxış

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət
quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində
silinməz izlər qoyub, xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək
müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin hazırlayıb”.
İlham ƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
edir. O, Şaxmazyan kimilərini Qarabağda yaranmış kövrək sabitliyin
pozulmasında günahlandıraraq,
Ermənistan hökumətinin rəhbəri
Xatisovdan onun geri çağrılmasını
tələb etmişdir. Əks halda, Tomson
Şaxmazyanın həbs olunacağını və
səhra məhkəməsinə veriləcəyini
bildirirdi. 1919-cu il may ayının
sonunda Ermənistanın Qarabağ
və Zəngəzurda nümayəndəsi
təyin olunmuş A.Şaxmazyan və
Ermənistanın Şuşadakı ingilis hərbi
missiyası yanında nümayəndəsi
M.Arzumanyan ingilis zabitlərinin
müşayiəti ilə Azərbaycan ərazisini
tərk etmişdilər.
Beləliklə, Ermənistanın
Qarabağı və Zəngəzuru etnik
prinsip əsasında bölərək, bu
yolla ermənilər yaşayan əraziləri
Azərbaycandan ayıraraq burada
müvəqqəti erməni idarəçiliyinin
yaradılmasını istəyirdi. Bölgədə
yerləşən ingilis qoşunlarından isə
ayırıcı qüvvə kimi istifadə etmək
planlarının iflasa uğramasına
baxmayaraq, ingilis komandanlığı
bölgələrin gələcək mənsubiyyəti
məsələsində Ermənistanın
mövqeyindən çıxış edərək bunun
Paris konfransında həllinə tərəfdar
idi. Sonuncu fikir 1919-cu il avqustun 22-də Qarabağ ermənilərinin
cağırılmış fövqəladə VII qurultayında Azərbaycan hökuməti ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərində də
öz əksini tapmışdır. 26 maddədən
ibarət olan müqavilənin Azərbaycan
hökuməti üçün ən vacib məqamları
bunlar idi: 1.Qarabağın dağlıq
hissəsində Şuşada, Cavanşir və
Cəbrayıl qəzalarında yaşayan
ermənilər özlərini müvəqqəti olaraq
Azərbaycan Respublikasının
sərhədləri daxilində hesab edirlər
(maddə 2); 2. Azərbaycan hökuməti
erməni nümayəndələri vasitəsilə
erməni milli şurasının fəaliyyətinə
nəzarət edir (maddə 14); 3. Hazırkı müqavilə hər cür vəziyyətdə:
mühasirə, hərbi və digər hallarda
qüvvədə qalır (maddə 26).
Bu müqavilə Ermənistan
hökumətinin etirazına səbəb
olmuşdur. Ermənistanın baş
naziri A.Xatisov 1919-cu il 28
avqust bəyanatında bildirirdi ki,
22 avqust razılaşması ermənilər
tərəfindən ingilis qoşunlarının
bölgəni tərk etdiyi şəraitdə özlərini
qorumaq üçün məcburiyyət
qarşında qəbul edilmişdi. Bundan
başqa, Ermənistanın xarici işlər
nazirliyi özünün Gürcüstandakı
nümayəndəsi qarşısında 1919-cu
il sentyabrın 16-da göndərdiyi tam
məxfi təlimatda general Şatelvortun
və digər ingilis zabitlərinin Qarabağdakı fəaliyyəti və ümumiyyətlə,
ingilislərin Qarabağ məsələsinin
həllində tutduğu mövqe haqqında
geniş məruzənin hazırlanması
məsələsini qoyurdu. Təlimatdan
göründüyü kimi, bu sənədlər
Parisdə olan erməni nümayəndə
heyətinə çatdırılmalı idi. Eyni
zamanda, avqustun 28-də Qarabağ
ermənilərinin iki nümayəndəsi Arzumanov və Melik Osipovun imzası
ilə Ermənistanın Azərbaycandakı
səfirliyinə göndərilən teleqramda
ABŞ-ın yenicə Ermənistana təyin
olunmuş ali komissarı V.Haskel

qarşısında Qarabağda Amerika
general-qubernatorluğunun yaradılması məsələsi qaldırılmışdır. Lakin
avqustun 28-də Bakıya gəlmiş
V.Haskel Azərbaycan hökumətinin
rəhbərliyi ilə görüşündən sonra
ərazi məsələləri ilə bağlı sentyabrın
1-də irəli sürdüyü planında Qarabağ və Zəngəzuru Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi kimi tanımışdır.
Bunlarla yanaşı, Qarabağ və
Zəngəzur məsələsi 1919-cu ildə
Azərbaycanın və Ermənistanın
iştirakı ilə çağırılmış bir neçə
konfransda əsas müzakirə
mövzusu olmuşdu. Bu dövrdə
Azərbaycan rəsmiləri verdikləri
bəyanatlarda Ermənistan ilə sərhəd
münaqişəsinin birdəfəlik həllində
maraqlı olduqlarını bildirmişdilər.
1919-cu il oktyabrın 13-də AXC
xarici işlər naziri M.Cəfərov
Ermənistanın Azərbaycanda diplomatik nümayəndəsi T.Bekzadyanla
görüşü zamanı bildirmişdi ki, əvvəl
keçirilən Zaqafqaziya konfranslarının təcrübəsi Ermənistanın
verdiyi vədlərə və əldə olunmuş
razılaşmalara əməl etmədiyini
göstərir. 1
 919-cu il noyabrın 23-də
Tiflisdə tərəflər arasında hərbi
əməliyyatların dayandırılması və
məsələlərin sülh yolu ilə həll olunması razılaşmasının Ermənistan
tərəfindən pozulmasını, sonuncunun qeyri-konstruktiv mövqeyini
bir daha sübut edirdi. 1919-cu ilin
dekabrın 14-dən 21-dək Bakıda
keçirilmiş növbəti sülh konfransı zamanı Azərbaycan tərəfinin
sərhəd münaqişələrinin həlli üçün
Cənubi Qafqaz respublikalarının
konfederasiyasının yaradılması
təklifinə Ermənistan etiraz edərək
demarkasiya xətti haqqında ilkin
sazişin bağlanmasını üstün tutdu.
Əslində, Ermənistanın məsələnin
həllindən boyun qaçırması Parisdə
davam edən danışıqlarla sıx
bağlı idi. Ermənistan ümid edirdi
ki, onun nümayəndələrinin böyük
dövlətlər qarşısında irəli sürdüyü
memorandumda öz əksinə tapmış,
Qarabağ və Zəngəzur da daxil olmaqla Azərbaycana, Türkiyəyə və
Gürcüstana qarşı maksimum ərazi
iddiaları tezliklə öz müsbət həllini
tapacaq.
Lakin sonrakı hadisələr, yəni,
böyük dövlətlər tərəfindən yeni
yaranmış Cənubi Qafqaz respublikaları arasında olan ərazi
ixtilafların aradan qaldırılmasına
dair müəyyən vahid xəttin seçilə
bilməməsi, digər tərəfdən isə
gündən-günə şimaldan artmaqda olan Sovet Rusiyasının hərbi
təzyiqi regionu yeni geosiyasi
hüdudlara parçalanması təhlükəsi
qarşısında qoymuşdu. 1920-ci ilin
aprelində Şimali Azərbaycanın
sovetləşməsi Antantanın Cənubi
Qafqazda hegemonluğuna
son qoydu. Bu andan etibarən
Ermənistan-Azərbaycan ərazi
münaqişəsində aparıcı subyektə
bolşevik Rusiyası çevrilirdi.

İlqar NIFTƏLIYEV,
AMEA A.A.Bakıxanov
adına Tarix İnstitutunun
Azərbaycanın sovet dövrü
tarixi şöbəsinin müdiri, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

AMEA Gəncə Bölməsində müstəqil respublikanın himninin müəllifi anıldı
Ölkə Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq ədəbiyyatımızın
görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, tanınmış maarifçi və ictimai
xadim, milli müstəqilliyimizin tərənnümçüsü, istiqlal şairi, totalitar
sovet rejimi repressiyasının qurbanı Əhməd Cavadın (Cavad
Məhəmmədəli oğlu Axundzadənin) anadan olmasının 130 illiyi
ölkənin ictimai, ədəbi və elmi mühitində geniş şəkildə qeyd olunur.
Bu münasibətlə AMEA Gəncə
Bölməsində də müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilir. Onlardan biri də “Azərbaycanın
istiqlal şairi Əhməd Cavad” mövzusunda
keçirilən respublika elmi-praktik konfransıdır.
Konfransda AMEA Gəncə Bölməsinin
sədri, akademik Fuad Əliyev çıxış edərək
Azərbaycanın ədəbiyyat, həmçinin ictimaisiyasi tarixində özünəməxsus iz qoymuş
Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılığının
xüsusiyyətləri və milli azadlıq hərəkatımıza
töhfələri, eləcə də Gəncə ilə bağlılığından
danışmışdır.

Konfransda AMEA Nizami Gəncəvi
adına Ədəbiyyat İnstitutundan filologiya
elmləri doktoru, professor Bədirxan
Əhmədli - “Əhməd Cavadın “mühacirət
şeirləri” və sovet ədəbi tənqidinin
metodoloji aspektləri”, Bakı Dövlət
Universitetindən filologiya elmləri doktoru,
professor Vaqif Sultanlı - “Əhməd Cavad
yaradıcılığı Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatşünaslığında”, AMEA Gəncə
Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzindən
filologiya elmləri doktoru, professor Xəlil
Yusifli - “Əhməd Cavadın poeziyası”,
Gəncə Dövlət Universitetindən tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Cavid Bağırzadə

- “Əhməd Cavadın ictimai-siyasi mühiti:
Gəncə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
milli azadlıq hərəkatının mərkəzi kimi”,

AMEA Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi
Mərkəzindən, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Əlimuxtar Muxtarov - “Əhməd

Cavadın “Gəncəm hey!” şeiri Gəncə
şəhərinin qəhrəmanlıq salnaməsidir”,
Gəncə Dövlət Universitetindən filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Səba
Namazova - “Azərbaycan istiqlalının
böyük şairi Əhməd Cavad”, AMEA
Gəncə Bölməsi Humanitar Tədqiqatlar
İnstitutundan filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Ruziyyə Quliyeva - “Əhməd
Cavad və Azərbaycan folkloru”, AMEA
Gəncə Bölməsinin baş mütəxəssisi
Elnur Həsənov - “Gəncənin elmi-mədəni
mühiti Əhməd Cavadın yaradıcılığında”,
AMEA Gəncə Bölməsi Nizami Gəncəvi
Mərkəzinin elmi işçisi Xəyalə Hüseynova
- “Susmaram” şeiri Əhməd Cavadın həyat
idealı kimi”, Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universtetindən Lalə Abdullazadə - “Milli
istiqlal şairi Əhməd Cavad”, AMEA Gəncə
Bölməsi Diyarşünaslıq İnstitutunun elmi
işçisi Mətanət Əliyeva - “Əhməd Cavad
- Azərbaycan tarixində iz qoymuş milli
istiqlal şairi”, AMEA Gəncə Bölməsi Nizami

Gəncəvi Mərkəzinin elmi işçi Türkan
Verdiyeva - “İstiqlal şairi Əhməd Cavad bir
məhsuldar tərcüməçi kimi”, AMEA Gəncə
Bölməsi Nizami Gəncəvi Mərkəzinin elmi
işçi Leyla Kərimova - “Əhməd Cavad və
türkçülük”, AMEA Gəncə Bölməsi Nizami
Gəncəvi Mərkəzinin elmi işçi Təranə
Verdiyeva - “İstiqlal şairi Əhməd Cavad və
Gəncə”, AMEA Gəncə Bölməsi Humanitar
Tədqiqatlar İnstitutunun elmi işçi Vüqar
Əhmədli - “Əhməd Cavad və Qafqaz İslam
Ordusu”, AMEA Gəncə Bölməsi Nizami
Gəncəvi Mərkəzinin elmi işçisi Aynurə
Əmiraslanova - “Əhməd Cavadın kitabları”,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən
Günay Abdullayeva - “Əsərlərilə ruhlara
toxunan şair Əhməd Cavad” mövzularında
məruzələrlə çıxış etmişlər.
Məruzələr ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparılmışdır.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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“TEKNOFEST Azərbaycan”
Aerokosmik və Texnologiya
Festivalı davam edir

Bakıda “TEKNOFEST Azərbaycan” Aerokosmik və
Texnologiya Festivalı davam edir. AZƏRTAC xəbər verir ki,
“TEKNOFEST Azərbaycan” festivalının ikinci günü də böyük
maraqla qarşılanıb, şoular, müsabiqələr və əyləncə proqramı ilə
zəngin olub.
İlk olaraq festival ziyarətçiləri
“Smart Qarabağ” Hakatonunun
gedişatı barədə məlumatlandırılıb.
Hakatonda Azərbaycan və
Türkiyədən ümumilikdə 30 komanda
final mərhələsinə vəsiqə qazanaraq
mübarizə aparır. Finalda mübarizə
aparmaq hüququ qazanan komandalar işğaldan azad olunmuş Qarabağın
normal regiona transformasiyası
istiqamətində “Ağıllı həllər” təklif
edirlər.
“Smart Qarabağ” Hakatonuna
mayın 25-dən start verilib. Bu hakatonun keçirilməsində əsas məqsəd
işğaldan azad edilmiş Azərbaycan
ərazilərində “Ağıllı şəhər” həllərinin
tətbiq edilməsi, bu ərazilərin rahat,
qənaətcil, ekoloji təmiz regiona transformasiyası, sakinlər və sahibkarlar
üçün münbit ekosistemin yaradılması və kənd təsərrüfatı üçün daha
səmərəli şəraitin qurulmasına töhfə
verməkdir.
Hakatonun finalçıları arasında 20
Azərbaycan və 10 Türkiyə komandası
mübarizə aparır. Hər bir komandaya
hakatonun anbarında mövcud olan
avadanlıqların və proqramların spesifikasiyası təqdim olunub və marafon fasiləsiz olaraq 50 saat davam
edəcək.
Finalçılar iş prosesində əşyaların
interneti (Internet of things), tətbiqi
proqramlaşdırma interfeysi (Application Programming Interface), süni
intellekt (Artificial Intelligence), bulud
hesablama xidmətləri (Cloud Computing Services), idarəetmə panelləri
(Dashboards), maşın öyrənməsi
(Machine Learning), maşınlararası
qarşılıqlı əlaqə (Machine-to-Machine
Communications), “Mesh” şəbəkələr
(Mesh Networks) və digər texnologiyaların üstünlüklərindən faydalanırlar.

Sonra Xəzər dənizində nümayiş
olunan “Take on gravity show” festival
iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Şou zamanı havada müxtəlif
truklar və akrobatik hava nümayişləri
təqdim olunub. Bakılılar və
şəhərimizin qonaqları quraşdırılmış
xüsusi tribunada nümayişi böyük coşqu ilə izləyiblər. Həmçinin ölkəmizdə
ilk dəfə su üzərində “Flyboard” şousu

təşkil olunub. Şou məşhur ispaniyalı “flyboarder” Lindsay McQueenin
təqdimatında baş tutub.
Azərbaycan Hərbi Hava
Qüvvələrinin “SU-25” (5 ədəd) və
“MiQ-29” (2 ədəd) qırıcı təyyarələri
və hərbi helikopterlərinin, eləcə də
Türkiyənin “Solotürk” (2 ədəd F16),
“Türk Ulduzları” (5 ədəd F5) və “Hürkuş” aerobatika komandalarının, ATAK
helikopterlərinin və AKINCI PUA-sının
iştirakı ilə keçirilən hava şouları bu gün
də ziyarətçilərin qəlbini fəth edib.
Günün birinci yarısında dövlət
rəsmiləri sərgilərlə tanış olublar.

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev, müdafiə sənayesi
naziri Mədət Quliyev, dövlət sərhəd
xidmətinin rəisi Elçin Quliyev və
digər rəsmi şəxslər “TEKNOFEST
Azərbaycan” festivalı çərçivəsində
nümayiş olunan hərbi texnikalara,
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin və
digər qurumların pavilyonlarına baxış
keçiriblər.
Festivala qatılan “BAYKAR Teknoloji” şirkətinin baş direktoru Haluk
Bayraktar AMEA-nın pavilyonu və
akademiyanın Yüksək Texnologiyalar
Parkının (YTP) təqdim etdiyi innovativ
məhsullarına baxış keçirib.
Haluk Bayraktar ilk dəfə
Türkiyədən kənarda, Bakıda
keçirilən bu mötəbər festivalın
yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu
söyləyib. Şirkətin baş direktoru

AMEA pavilyonunda təqdim olunan
məhsullar arasında xüsusən pilotsuz
uçuş aparatları, robotlar, “ağıllı” qurğular, o cümlədən mühərrik və sürtkü
yağlarına böyük diqqət göstərib,
akademiyada əldə olunan nailiyyətləri
yüksək qiymətləndirib.
“Düşünürəm ki, bu festival hər
il daha da inkişaf edərək böyük bir
platformaya çevriləcək”, - deyə qeyd
edən Haluk Bayraktar festivalda iştirak edən hər bir müəssisə və təşkilata
uğurlar arzu edib. Yüksək Texnologiyalar Parkının baş direktoru iqtisad

Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyənin
milli müdafiə naziri ilə görüşüb

üzrə fəlsəfə doktoru Vasif Abbasov
Haluk Bayraktarı rəhbərlik etdiyi
texnoparkda əldə olunan nailiyyətlər,
istehsal olunan rəqabətədözümlü
məhsullarla yaxından tanışlıq
və əməkdaşlıq perspektivlərinin
müzakirəsi üçün YTP-yə dəvət edib.
“TEKNOFEST Azərbaycan”
çərçivəsində ilk gündən yuxarı
sinif şagirdləri, tələbələr və startapçılar arasında müsabiqələrin
keçirildiyi Yarışmaçılar Zonası
bu gün də iştirakçıların maraqla
ziyarət etdiyi məkanlardan olub.
Müsabiqənin münsiflər heyəti komandaların stendlərinə baxış keçirir,
qiymətləndirmələr aparırlar. Festivalda ümumilikdə 8 müsabiqə - “Baku
Skills”, “Pilotsuz uçuş aparatları”,
“ROBOTİKS”, “AgroTech”, “Sosial innovasiyalar”, “Həvəskar peyk
modelləşdirilməsi”, “PLANER”, “Ətraf
mühitin qorunması və bərpa olunan enerji mənbələri” təşkil olunub.
Müsabiqələr 3 kateqoriya iştirakçı
arasında keçirilir - məktəblilər (A),
tələbələr (B) və fərdi şəxslər, yaxud
sahibkarlar (C). Bəzi müsabiqələr
yalnız bir və ya iki kateqoriyada
aparılır. Müsabiqələrə qatılmaq üçün
5 mindən çox gəncin formalaşdırdığı
1000-dən çox komanda müraciət
edib. Onlardan 170 komanda finala
vəsiqə qazanıb.
Festivalda Kiber İdman üzrə
Avropa çempionatının “Tekken7”
yarışlarına start verilib. “Tekken7”
üzrə Azərbaycan, Türkiyə, Fransa,
Gürcüstan, Macarıstan, İsrail, İtaliya,
Şimali Makedoniya, Monako, Monteneqro, Polşa, Serbiya, Slovakiya,
İspaniya, Uels, Malta və İsveçdən
ümumilikdə 17 iştirakçı mübarizəyə
başlayıb.
Mayın 27-də “Bakı Kristal Zalı”nda
start götürən çempionatın qalibləri 28
may tarixində bəlli olacaq.
Qeyd edək ki, çempionatın
təşkilatçısı Avropa və Azərbaycan
Kiber İdman Federasiyalarıdır. Bununla yanaşı, Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi beynəlxalq turnirə
təşkilati və maliyyə dəstəyi göstərir.
Festivalın ikinci gününün sonunda
ziyarətçilər üçün musiqi proqramı və
lazer şou təqdim olunub.

Gəncədə Müstəqillik Gününə həsr edilən dəyirmi masa keçirilib
Mayın 27-də Gəncədə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
Veteranlar Şurası və YAP Gəncə şəhər təşkilatının təşkilatçılığı
ilə 28 May - Müstəqillik Gününə həsr edilən dəyirmi masa təşkil
olunub.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Şəhidlər
xiyabanını ziyarət edib, sonra ulu öndər
Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər gül
dəstələri düzüblər.
Gəncə şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən dəyirmi masada
Dövlət Himni səsləndirilib, ümummilli lider Heydər Əliyevin, ölkəmizin
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz
xatirəsi yad edilib.
Dəyirmi masada YAP İdarə
Heyətinin üzvü, Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadə, Veteranlar
Şurasının üzvü, tarix elmləri doktoru,
professor Dilarə Seyidzadə, Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, YAP Mərkəzi Aparatının
şöbə müdiri Rufiz Qonaqov, Gender və
gənclərlə iş şöbəsinin müdir müavini
Zəkiyyə Musayeva, baş məsləhətçi
Araz Xudadanov, YAP Gəncə şəhər
təşkilatının sədri Ramil Orucov,
Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki
Öztürk, Gəncə-Daşkəsən, Qazax-Tovuz
iqtisadi rayonları üzrə partiya fəalları,
tarixçi alimlər, tədqiqatçılar və kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələri
iştirak ediblər.
YAP Veteranlar Şurasının sədri
Arif Rəhimzadə tədbirin gündəliyi və
nəzərdə tutulan çıxışlar barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.
Tədbirdə çıxış edən YAP Gəncə
şəhər təşkilatının sədri Ramil Orucov
bu mühüm tədbirin Gəncə şəhərində
keçirilməsinin əhəmiyyətindən bəhs
edib.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Niyazi Bayramov “Qədim
Gəncə: Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı” mövzusunda çıxış edərək, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin üç ay ərzində
Gəncədəki fəaliyyətinin tariximizin
və dövlətçiliyimizin şanlı səhifələrinə
yazıldığını deyib: “Cümhuriyyət tarixinin
ən məhsuldar dövrü Gəncədə yaşanıb.
Üç ay ərzində Gəncədə xalqın taleyi
ilə bağlı yüzdən artıq qanun və qərar

qəbul edilib, Azərbaycan dili dövlət dili
elan olunub. İlk dəfə al qırmızı ayulduzlu bayrağımız Gəncədə ucaldılıb.
Azərbaycan Milli Ordusunun təşkili
sahəsində ilk addımlar da Gəncədə
atılıb”.
Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu
Zəki Öztürk çıxışında AzərbaycanTürkiyə qardaşlığının əbədi və sarsılmaz olduğunu deyib. O, Gəncədə Qafqaz İslam Ordusunun qəhrəmancasına
həlak olan ilk şəhidlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi üçün inşa ediləcək
abidənin təməlinin qoyulmasını yüksək
qiymətləndirib. Konsul Nuru paşanın
rəhbərliyi ilə 1918-ci ildə Azərbaycana
gələn Qafqaz İslam Ordusunun
fəaliyyətindən də danışıb.
Ötən əsrin ilk illərindən başlayaraq
çar Rusiyasının Azərbaycandakı milli
müstəmləkəçilik siyasətini tarixi faktlar
əsasında geniş şərh edən YAP Veteranlar Şurasının üzvü Dilarə Seyidzadə
qeyd edib ki, 1917-ci ilin fevralında
Rusiyada çarizmin devrilməsindən
sonra başqa xalqlar kimi, Azərbaycan
xalqının da qarşısında sosial-iqtisadi, siyasi və milli inkişaf üçün geniş
imkanlar açılmışdı. Dövlət Dumasının
Azərbaycandan olan deputatları Rusiyada parlamentarizmin təşəkkülündə
və inkişafında iştirak edərək, parlament
fəaliyyəti sahəsində böyük təcrübə
qazanmışdılar. Bu təcrübə onlara bütün
səylərini birləşdirərək qısa müddətdə
müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq demokratik respublika – Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətini yaratmağa imkan verdi.
Dilarə Seyidzadə çıxışında qeyd
edib ki, 28 May Azərbaycan tarixinin
əzəmətli günlərindəndir. Azərbaycan
xalqının müstəqillik uğrunda
mübarizəsinin mühüm dövrlərindən biri
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlləridir.
Bu dövrdə ölkəmizin ziyalıları bütün imkanlardan istifadə edərək
Azərbaycan xalqının milli mənlik
şüurunu oyanması, maariflənməsi və
vətəndaşlıq hüquqları qazanması üçün
mübarizəyə qalxdılar.

Professor Dilarə Seyidzadə Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyəti dövründə
həyata keçirilən bir sıra mühüm
tədbirlər, qəbul edilən qanunlar, eləcə
də Cümhuriyyət qurucularının siyasi fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat
verib, həmçinin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin tam həyata keçirə
bilmədiyi müstəqillik arzularının ulu
öndər Heydər Əliyev və Müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən gerçəkləşdirildiyini deyib.
Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial
fənlər kafedrasının müdiri, siyasi elmlər
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asim
Məmmədov “Müsəlman Şərqində ilk
demokratik respublika” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Bildirib ki,
Müsəlman Şərqində ilk demokratik
respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Avropanın demokratik
dəyərləri ilə Şərq mədəniyyətini üzvi
şəkildə birləşdirən yeni dövlət modeli idi. Bu nümunəvi model sonralar
dövlət müstəqilliyi əldə etmiş digər
cümhuriyyətlər üçün də örnək oldu.
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
siyasi varisi olan müstəqil Azərbaycan
bu gün: bölgədə yeni konfiqurasiya və
yeni reallıqlar” mövzusu ilə çıxış edən
YAP Mərkəzi Aparatının Siyasi təhlil,
maarifləndirmə və seçkilərlə əlaqədar
iş şöbəsinin müdiri, siyasi elmlər
üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonaqov

bildirib ki, Azərbaycan tarixinin şanlı
səhifələrindən olan və müasir dövlətçilik
tariximizdə önəmli yer tutan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti XX əsrin milli
dövlətçilik ənənələrinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
“Xalq Cümhuriyyəti özünün dövlətçilik
əsasları və demokratik islahatları ilə
müsəlman şərqinin mayakı rolunu
oynamağı bacardı. Ulu öndər Heydər
Əliyevin 90-cı illərdə hakimiyyətə
qayıdışından sonra Naxçıvanda
Azərbaycanın yenidən üçrəngli bayrağı
dalğalandı. Ümummilli Liderin ölkəmizə
prezidentliyi dövrü, eləcə də onun layiqli
davamçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi
dövründə Azərbaycan şanlı tarix yazdı.
Eyni zamanda, bölgədə yeni konfiqurasiya yaratdı,” - deyə R.Qonaqov əlavə
edib.
Sonda çıxış edən Arif Rəhimzadə
deyib ki, bu gün Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu siyasət Prezident
İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələblərinə və reallıqlarına uyğun
davam etdirilir. Xalqımız bundan sonra
da Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin ətrafında daha sıx
birləşməlidir. Müstəqillik Gününə həsr
edilən dəyirmi masa müzakirələrlə davam edib, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Mayın 27-də Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akarın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ölkəmizə işgüzar səfərə gəlib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, qonaqları Heydər Əliyev Beynəlxalq
Aeroportunda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir
Həsənov qarşılayıb.
Sonra Müdafiə Nazirliyində təntənəli qarşılama mərasimi olub, hər iki ölkənin müdafiə
nazirləri fəxri qarovulun önündən keçib, dövlət
himnləri səsləndirilib.
Qarşılama mərasimindən sonra müdafiə
naziri və nazirliyin digər rəhbər heyəti Türkiyə
nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Görüşdə, həmçinin Türkiyə Respublikasının Baş Qərargah rəisi ordu generalı Yaşar
Güler, Quru Qoşunları komandanı ordu generalı
Musa Avsever, Hərbi Hava Qüvvələri komandanı ordu generalı Hasan Küçükakyüz, Hərbi
Dəniz Qüvvələri komandanı donanma admiralı
Adnan Özbal, eləcə də Türkiyə Respublikasının
ölkəmizdəki səfiri Cahit Bağçı və digər rəsmilər
iştirak edib.
Qonaqları salamlayan müdafiə naziri
Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi
əməkdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini

qeyd edərək, gələcəkdə bu istiqamətdə görülən
işlərin daha da artırılmasının vacibliyini diqqətə
çatdırıb.
Qardaş ölkəyə səfərindən məmnunluğunu
ifadə edən H.Akar 28 May - Müstəqillik Günü
münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib və
göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü
bildirib. O, “TEXNOFEST Azərbaycan” festivalının Bakıda keçirilməsinin, eləcə də birgə
təlimlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
xüsusi vurğulayıb.
Hər iki ölkə arasında strateji müttəfiqliyin
dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində
qurulduğu qeyd edilib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
hərbi, hərbi-texniki, hərbi-təhsil və digər
sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri
müzakirə edilib.

AZƏRTAC, Çin səfirliyi və
Konfutsi İnstitutunun birgə
təşkil etdiyi rəsm müsabiqəsinin
qalibləri mükafatlandırılıb

Mayın 27-də AZƏRTAC-ın inzibati binasında Çin ilə Azərbaycan arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş “Dostluq
və gələcək” mövzusunda rəsm müsabiqəsinin mükafatlandırma mərasimi və
səyyar sərginin açılışı keçirilib.
Tədbir Çinin Azərbaycandakı səfirliyi,
AZƏRTAC, Bakı Dövlət Universitetinin
nəzdindəki Konfutsi İnstitutunun təşkilatçılığı
ilə reallaşıb. Əvvəlcə Konfutsi İnstitutunun
müəllimləri, azərbaycanlı tələbələr Çinin çay
sənətini və ənənəvi rəqsini nümayiş etdiriblər.
Tədbirdə Çinin Azərbaycandakı səfirliyinin
müvəqqəti işlər vəkili Dinq Tao çıxış edərək
bütün mükafatçıları təbrik edib. O, AZƏRTAC
və Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki
Konfutsi İnstitutuna tədbirin təşkilində
göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü
bildirib.
Dinq Tao deyib ki, bu il Çin və Azərbaycan
arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi qeyd olunur. Ötən dövrdə ÇinAzərbaycan münasibətləri zamanın və daim
dəyişən beynəlxalq vəziyyətin sınağından
çıxıb, qarşılıqlı siyasi etimad davamlı olaraq
güclənib, əməli əməkdaşlıq səmərəli nəticələr
verib, ənənəvi dostluq daha da möhkəmlənib.
İki ölkə rəhbərlərinin şəxsi diqqəti və strateji
rəhbərliyi altında Çin və Azərbaycan milli
inkişaf istiqamətlərini daim genişləndirir, “Bir
kəmər, bir yol” qurulur, iqtisadiyyat, ticarət,
nəqliyyat, enerji, təhsil, mədəniyyət və
incəsənət kimi müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq
dərinləşir. Ölkələrimizin hökumətləri,
universitetləri, beyin mərkəzləri, mediası,
ədəbi və incəsənət qrupları arasında sıx
mübadilələr aparılır.
O, həmçinin bildirib ki, müsabiqədə
Azərbaycandan 53 universitet, orta və ibtidai
məktəb, cəmiyyətin bütün təbəqələrindən
olan 100-dən çox insan fəal iştirak edib. Onların arasında ən kiçiyinin 7, ən böyüyünün
isə 53 yaşı var. AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin
sədri Aslan Aslanov çıxış edərək bildirib ki,
Azərbaycan və Çin Böyük İpək Yolu üzərində
yerləşən, dərin tarixi və zəngin mədəni
irsə malik olan ölkələr olmaqla əsrlərdir bu
əlaqələri inkişaf etdirir və gələcək nəsillərə
ötürür. Onları birləşdirən ümumi dəyərlər
isə məhz Şərq insanının qlobal sülhə, dinc
birgəyaşayışa, birgə inkişafa çağırışlarıdır.
Dərin köklərə əsaslanan əlaqələrimiz bu gün
ölkələrimizin dövlət başçıları tərəfindən uğurla inkişaf etdirilir.
İnformasiya sahəsində də səmərəli
əməkdaşlıqdan danışan Aslan Aslanov deyib

ki, AZƏRTAC Sinxua xəbər agentliyi ilə uzun
illərdir tərəfdaşlıq edir. Bizim bir çox birgə
layihələrimiz həyata keçirilib ki, bunlar da
xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına, birbirimizin mədəniyyətini dərindən öyrənməyə
xidmət edib. Sinxua və AZƏRTAC Asiya
və Sakit Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri
Təşkilatı çərçivəsində bir-birini daim
dəstəkləyir. Biz, həmçinin 300 milyondan çox
abunəçisi olan China Daily qəzeti ilə bir çox
ortaq layihələr reallaşdırmışıq və bu qəzet
mütəmadi olaraq AZƏRTAC-ın xəbərlərini
dərc edir. Agentliyimiz artıq 8 ildir Konfutsi
İnstitutu ilə əməkdaşlıq edir. AZƏRTAC-ın
əməkdaşlarına hər il Çin dili üzrə təlimlər
təşkil olunur.
Tədbirdə çıxış edən Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru Şahin Pənahov bildirib ki,
BDU-nun Çin Anhui Universiteti ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində fəaliyyət göstərən Konfutsi
İnstitutu iki ali təhsil ocağı arasında əlaqələrin
genişləndirilməsinə töhfə verir, Azərbaycan
cəmiyyətinə xidmət edən platforma və körpü
rolunu oynayır. Konfutsi İnstitutu mütəmadi
olaraq təlimlər, müsabiqələr, ustad dərsləri
kimi müxtəlif səpkili tədbirlər təşkil edir. Bu
qəbildən olan “Dostluq və gələcək” mövzusunda rəsm müsabiqəsinin keçirilməsində
məqsəd ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq münasibətlərinin inkişafını
dəstəkləməkdən ibarətdir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Uzaq
Şərq dilləri və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,
Konfutsi İnstitutunun xarici direktoru Oqtay
Cəlilbəyli Azərbaycan-Çin münasibətlərinin
həmişə rəvan və dinamik inkişaf etdiyini deyib.
O qeyd edib ki, BDU-nun nəzdindəki Konfutsi İnstitutu bu gün həqiqətən də ölkələrimiz
arasında təhsil, elm və mədəniyyət körpüsüdür. Azərbaycanda bu institutun hazırda 11
filialı var. Onların arasında AZƏRTAC öz aktiv
fəaliyyəti ilə seçilir.
Sonra qaliblərin nümayəndələri çıxış edərək müsabiqənin təşkilatçılarına
minnətdarlıqlarını bildiriblər. Tədbirin sonunda qaliblərə mükafatlar təqdim olunub və
sərgiyə baxış keçirilib. Müsabiqə qaliblərinin
əl işləri ilə AZƏRTAC-ın saytında (https://
azertag.az/competition) tanış olmaq mümkündür.
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Şuşa ictimai-siyasi fikir, milli-ideoloji
düşüncə və diplomatiya mərkəzinə çevrilir

2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan tarixinə ən şanlı bir gün kimi
yazıldı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusu tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik, Qarabağın tacı olan
Şuşa şəhərini işğalçılardan azad etdi. Bu, 44 gün içərisində aparılan
uğurlu əks-hücum əməliyyatlarının sırasında ən mühüm tarixi hadisə
və böyük hərbi qələbə oldu. Azərbaycanın hərbi-diplomatik uğurları, xüsusilə strateji əhəmiyyətli Şuşa şəhərinin azad edilməsi İkinci
Qarabağ müharibəsinin sonrakı gedişinə, eləcə də taleyinə ciddi təsir
göstərdi və hərb meydanında olduğu kimi, diplomatiya sahəsində də
uğurlarını şərtləndirdi.
Azərbaycan Prezidentinin dekabrın
3-də imzaladığı sərəncama əsasən,
noyabrın 8-i bayram günləri sırasına
daxil edildi və hər il Azərbaycanda
Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə qeyd
olunacaq. Azərbaycan Respublikasında
Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında
Prezident sərəncamında vurğulanır
ki, ölkəmizin hərbi sahədə qazandığı
qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən
əsarətindən qurtarılması müharibənin
taleyində həlledici rol oynadı.
Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf
etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi.
Ermənistan Kəlbəcər, Ağdam və Laçın
rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa
məcbur oldu.
Bir vaxtlar “Qafqazın sənət məbədi”,
“Azərbaycan musiqisinin beşiyi” və
“Şərqin konservatoriyası” adlandırılan,
Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
mühüm xidmətləri olan, bir sıra görkəmli
xadimlərin vətəni, eləcə də tarixi
mədəniyyət mərkəzi və Qarabağın
baş tacı Şuşa şəhəri Prezident İlham
Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qanı –
canı bahasına işğaldan azad edildi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
hələ 2020-ci il oktyabrın 16-da, 44
günlük İkinci Qarabağ müharibəsinin
20-ci günündə Türkiyənin “A Haber”
televiziya kanalına müsahibəsində
demişdi: “Şuşanın Azərbaycan xalqının
qəlbində xüsusi yeri var. Bu, bizim
tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət
ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir
çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir.
Əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq
olar. Ona görə təbii ki, Şuşanın işğaldan
azad edilməsi bizim hədəflərimizin
arasında xüsusi yer tutur. Biz buna
çalışmalıyıq, biz buna nail olmalıyıq”.
Şuşa şəhərinin Azərbaycan üçün
müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyini
bildirən Prezident İlham Əliyev
qeyd etmişdir ki, yarıdağılmış tarixi
abidələrimizin bərpasında çox həssas
olmalı, ancaq biz o tarixi abidələrimizin
əsl simasını bərpa etməliyik. Vaxt
itirmədən, ancaq, eyni zamanda,
tələsmədən Şuşanın ilkin simasının,
tarixi simasının bərpa edilməli olduğunu
bildirən Azərbaycan Prezidenti Şuşa
şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtı elan edərək demişdir: “Şuşa
şəhəri buna layiqdir. Hesab edirəm ki,
nəinki Azərbaycanın, bölgənin mədəni
paytaxtı sayıla bilər. Şuşanın mədəni
həyatı zəngin olmalıdır”. Bununla yanaşı,
dövlət başçısı diqqətə çatdırmışdır ki,
Şuşada Vaqif Poeziya Günləri bərpa
edilməlidir, “Xarıbülbül” Festivalı bərpa
olunmalıdır.
2021-ci il yanvarın 14-də Şuşaya
səfər edən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev son dəfə 39 il bundan
əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin

şəhərə tarixi və unudulmaz səfəri
zamanı gəldiyini diqqətə çatdıraraq
bildirdi ki, qəhrəman Azərbaycan Ordusu
mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək,
cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc,
milli ruh nümayiş etdirərək, Şuşanı
işğalçılardan azad etmişlər və uzun
fasilədən sonra noyabrın 8-də Şuşada
Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır: “Biz
buraya qalib kimi gəlmişik, bayrağı
da qaldırmışıq, azad edilmiş bütün
torpaqlarda Azərbaycan bayrağı
dalğalanır. Döyüşə-döyüşə gəlmişik. Heç
kim bu torpaqları bizə elə-belə verməyib.
Biz gördük ki, ancaq öz gücümüzlə öz
torpaqlarımızı azad etməliyik və bunu
etdik”.
Prezident İlham Əliyev bildirib
ki, Şuşanın Azərbaycan tarixində
xüsusi yeri var və Şuşanın bərpası,
dirçəlməsi hamımızın işidir: “Əlbəttə ki,
bütün işlər planlı şəkildə aparılmalıdır,
Şuşanın tarixi siması saxlanılmalıdır,
Şuşaya yad olan hər hansı bir tikiliyə
yol vermək olmaz”. Dövlət başçısı
bildirmişdir ki, mütəxəssislər, memarlar,
tarixçilər, şuşalılar özləri deyəcəklər
ki, bu şəhəri necə görmək istəyirlər,
çünki bu, onların şəhəridir. Şuşanın
əsl tarixi simasının və qədim mədəni
abidələrinin bərpası Azərbaycan
memarlıq üslubunu əks etdirməli, çox
zəngin mədəni həyat olmalı və Şuşada
yaşayacaq soydaşlarımız da, bütün işlər
görüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar.
“Biz hamımız istəyirik ki, dağıdılmış
şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, amma,
eyni zamanda, elə olsun ki, bu, oraya
qayıdacaq insanların rahatlığını təmin
etsin və müasir, güclü Azərbaycanın
gücünü bütün dünyaya göstərsin.
Şuşa şəhərinin Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi
haqqında Prezident İlham Əliyevin
2021-ci il mayın 7-də imzaladığı
sərəncamında vurğulanır ki, şəhərin
tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki
şöhrətinin özünə qaytarılması və
ənənəvi dolğun mədəni həyatına
qovuşması, eləcə də Azərbaycanın
çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin,
memarlıq və şəhərsalma sənətinin
parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə
təbliği mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bununla yanaşı, bu mühüm
sənəddə göstərilir ki, tarixi-mədəni
əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün
müstəsna mənəvi dəyərə malik olması
Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla
yanaşılmasını zəruri edir.
2021-ci il mayın 12-13-də hər bir
azərbaycanlı üçün müqəddəs məkanda,
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşada, bənzərsiz və füsunkar Cıdır
düzündə 29 ildən sonra yenidən
“Xarıbülbül” Musiqi Festivalı keçirildi.
Vətən uğrunda canlarından keçmiş
qəhrəman şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr

edilmiş möhtəşəm “Xarıbülbül” festivalı
düşmənə, bu müqəddəs şəhərə yad olan
ünsürlərə həm də cavab oldu. Nəticədə,
Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtına, “Xarıbülbül” Qarabağın
azadlıq rəmzinə çevrildi.
2021-ci il avqustun 30-da Vaqif
Poeziya Günləri çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə
Şuşadakı Yaradıcılıq Mərkəzində
“Yaddaş. Fotoqrafik tarix”, Rəsm
Qalereyasında “Qarabağ – Azərbaycan
mədəniyyətinin incisidir” və Xalçaçılıq
Qalereyasında “Yenidən doğma diyarda.
Qarabağın sənət inciləri” adlı sərgilər
açıldı. Hər üç sərgidə nümayiş olunan
qiymətli sənət nümunələri dünənlə bu
günün vəhdətini yaratmaqla yanaşı,
xalqımızın bənzərsiz sənətkarlıq
xüsusiyyətlərini nümayiş etdirdi.
Bununla yanaşı, Vaqif Poeziya
Günləri çərçivəsində Şuşada
Azərbaycanın qədim tarixini, zəngin
mədəniyyətini, gözəl təbiətini,
ənənələrini təcəssüm etdirən “Yaddaş.
Fotoqrafik tarix” adlı fotosərgidə,
Ermənistanın vaxtilə işğal altında
saxladığı ərazilərdə mədəni irsimizə,
tarixi-memarlıq nümunələrimizə qarşı
vandalizm aktları, düşmən tərəfindən
tarixi-mədəni obyektlər, dini ocaqlar
məhv edilərək, bir sıra rayon və
şəhərlər yerlə-yeksan olunduğu,
həmçinin işğaldan azad olunmuş rayon
və şəhərlərdə ermənilərin törətdiyi
vəhşiliklərə, dağıntılara dair fotolar da
təqdim edildi. Sərgidə Vətən müharibəsi
zamanı Ermənistan tərəfindən mülki
əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri əks
etdirən fotolar da nümayiş olundu.
2021-ci il iyunun 15-də Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın Ermənistanın işğalından
azad edilən, Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı, Qarabağın tacı olan Şuşa
şəhərinə səfər etməsi və iki dost, qardaş
dövlət arasında müttəfiqlik münasibətləri
haqqında Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanması mühüm tarixi hadisədir.
Şuşa Bəyannaməsinin
imzalanmasından sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə
bəyanatlarında bildirdilər ki, Türkiyə
və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir
yerdədir, bundan sonra da bu, belə
olacaqdır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsinin “Rəsmi qəzet”də dərc
edilərək qüvvəyə minməsi haqqında
qərarı imzaladı. Eyni zamanda,
bəyannamə 2022-ci il fevralın 3-də
Türkiyə Böyük Millət Məclisi tərəfindən
təsdiqləndi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
fevralın 12-də “Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haqqında” Şuşa
Bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanununu
imzaladı.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsindən sonra dünyaya
nümunə olan Azərbaycan-Türkiyə
həmrəyliyi və strateji tərəfdaşlığı daha
da yüksək səviyyəyə qalxdı, xüsusilə
regional təhlükəsizlik baxımından
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən
müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanması mühüm

hadisə kimi tarixə yazıldı.
Bununla yanaşı, 2022-ci il martın
31-də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatına (TÜRKSOY) üzv ölkələrin
Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının
Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən
iclasında Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün
“Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”
seçildi.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2022ci il aprelin 22-23-də dünyanın 65
ölkəsindən 400-dən çox soydaşımızı bir
araya gətirən Dünya Azərbaycanlılarının
Zəfər Qurultayının məhz mədəniyyət
paytaxtımız Şuşada keçirilməsi böyük
rəmzi, həmçinin siyasi məna daşıyır.
Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında fəallıq
göstərən insanlar Azərbaycanın tarixinə
şəhidlərimizin qanı bahasına şərəfli
səhifənin, qəhrəmanlıq salnaməsinin
kimi yazıldığı Şuşa şəhərində toplandı.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Zəfər
Qurultayında 230-a yaxın xarici ölkə
vətəndaşı olan soydaşımız, o cümlədən
36 alim və 36 iş adamı iştirak etmişdir.
Eyni zamanda, İkinci Qarabağ
müharibəsində qazanılan tarixi Qələbə,
xüsusilə Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsindəki hərbi, diplomatik
və informasiya məkanındakı uğurları
nəticəsində yaranmış reallıqların
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
yeni yanaşmalar tələb edir. Ona görə
də Şuşa qurultayında əsas mövzular
arasında postmüharibə dövründə
diaspor fəaliyyətinin təşkili dayandı.
Buraya bir tərəfdən tarixi Vətənlə
əlaqələrin gücləndirilməsi, yeni nəslə
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması
və Azərbaycan dilinin həftəsonu
məktəbləri çərçivəsində tədrisin təşkili,
eləcə də şəbəkələşmə və müxtəlif
səpkidə kampaniyaların hazırlanması
kimi icmadaxili fəaliyyətlər daxil idi.
Digər tərəfdən isə yerli ictimaiyyət
və beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də
siyasi və akademik dairələrlə yeni
dövrün tələblərinə uyğun münasibətlərin
qurulması ətrafında müzakirələrin
diqqət mərkəzində saxlanılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin İkinci Qarabağ müharibəsinin
gedişində xarici kütləvi informasiya
vasitələrinə verdiyi çoxsaylı müsahibələri
və xalqa müraciətləri bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlıları ölkəmizin
milli maraqları, birlik və həmrəyliyi
istiqamətində birləşdirici amilə çevrildi.
Dövlət başçısı İlham Əliyevin Zəfər
Qurultayında konseptual xarakter
daşıyan nitqi postmünaqişə dövründə
ölkəmizin mövqeyi ilə yanaşı, diaspor
fəaliyyətinin inkişafı üçün də əsas
hədəfləri aydın şəkildə özündə ehtiva
etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı
Şuşada keçirilən qurultayın çox böyük
tarixi məna daşıdığını bildirərək qeyd
etmişdir ki, bu gün Azərbaycan yeni
dövrə qədəm qoyub: “Biz otuz il işğal
edilmiş ölkə kimi yaşamışıq. Bu, bizim
üçün çox ağır idi - mənim üçün Prezident
kimi, hər bir vətəndaş üçün, sizin üçün –
xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün”.
Ancaq bu gün vəziyyətin tam fərqli
olduğunu vurğulayan dövlət başçısı
demişdir: “Bu gün alnımız açıqdır, bu
gün üzümüz gülür, bu gün başımız
dikdir və həmişə belə olacaq. Mən tam
əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan
xalqı müzəffər xalq kimi əbədi
yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib

dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz
torpağımızdayıq. Bu torpaqda möhkəm
dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu
torpaqlardan bizi tərpədə bilməz”.
Azərbaycan Prezidentinin qurultayın
açılışında çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi,
Azərbaycan postmüharibə dövrünə tam
hazırdır və öz sülh gündəliyini təqdim
edir. Ermənistanla Azərbaycan arasında
əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr
yaradıla bilər. Bu təklifi irəli sürməklə
biz bir daha xoş niyyətimizi göstəririk
və yenə də deyirəm, uzaqgörənlik
göstəririk. Ermənistanda hərdənbir baş
qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər
ki, bu, Ermənistan üçün yeganə çıxış
yoludur və bəlkə də son şansdır.
Əgər bundan imtina etsələr, onda biz
də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü
tanımayacağıq, bunu rəsmən bəyan
edəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsinin
nəticələrini nəzərə alaraq Ermənistan
tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım
nəyə gətirib çıxaracaq.
Artıq işğaldan azad edilmiş Şuşada
keçirilən mühüm tədbirlər – “Xarıbülbül”
Beynəlxalq Musiqi Festivalı, Vaqif
Poeziya Günləri, Azərbaycan-BMT
tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş
toplantı, Dünya Azərbaycanlılarının
V Zəfər Qurultayı, “Cənubi Qafqaz:
İnkişaf və Əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
forum, Beynəlxalq Kulinariya Festivalı,
“Münaqişədən sonrakı humanitar
gündəliyin inkişafı: mədəni mühitin
canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf”
mövzusunda beynəlxalq konfrans
və digər tədbirlər dünya ictimaiyyəti
tərəfindən də böyük maraqla izlənilir.
Bununla yanaşı, Şuşada
keçirilən tədbirlər ermənilərin işğal
vaxtı törətdikləri vandalizm aktları,
xüsusilə tarixi memarıq abidələrimizin
vəhşicəsinə dağıdılması, eləcə də
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri ilə
beynəlxalq ictimaiyyətin daha yaxından
tanış olması baxımından mühüm siyasi
əhəmiyyət kəsb edir.
Bu mənada, 2022-ci il martın 18-də
Şuşa şəhərində keçirilən AzərbaycanBMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr
olunmuş toplantıda postmünaqişə
reallıqlarında Azərbaycanın yeni
prioritetləri və imkanları müzakirə obyekti
oldu. Bununla yanaşı, aprelin 28-də
Şuşada keçirilən “Cənubi Qafqaz: İnkişaf
və Əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq forumda
dünyanın 20-dən çox ölkəsindən 50yə yaxın xarici beyin mərkəzlərinin
ekspertləri, tədqiqatçı-alimləri və media
nümayəndələri iştirak etdilər. Vacib
platforma kimi mühüm əhəmiyyət kəsb
edən Şuşa forumunda postmünaqişə
dövründə Cənubi Qafqaz regionunda
sülhə və sabitliyə nail olmaq imkanları
panel iclaslarında geniş müzakirə edildi.
2022-ci il mayın 12-15-də
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı
Şuşa şəhərində keçirilən V “Xarıbülbül”
Beynəlxalq Folklor Festivalının
açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
iştirak etdilər. Şuşa şəhərinin 270 illiyi
ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamı ilə elan edilən
“Şuşa ili”ndə keçirilən, eləcə də Heydər
Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu tərəfindən
təşkil olunmuş, həmçinin üç gün
davam edən V “Xarıbülbül” Beynəlxalq
Folklor Festivalına xarici ölkələrdən
müxtəlif folklor üslublarında çıxış edən
musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin

Azərbaycanın müxtəlif regionlarından
kollektivlərin qatılması Şuşa şəhərinin
işğaldan azad ediləndən sonra festivalın
beynəlxalq səviyyədə keçirildiyinin əsas
göstəricisi idi.
2022-ci il mayın 18-də İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Assambleyasının (İƏT PA) Üçüncü
Ümumi Konfransında iştirak edən
Türkiyə, Pakistan, İran, Özbəkistan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan
parlament nümayəndə heyətləri Şuşa
şəhərinə səfər etdilər. Eyni zamanda,
mayın 19-21-də isə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşada
“Münaqişədən sonrakı humanitar
gündəliyin inkişafı: mədəni mühitin
canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf”
mövzusunda beynəlxalq konfrans
keçirildi. “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal çağırışının əsas istiqaməti postmünaqişə dövründə olan ölkələrin
işğaldan azad olunmuş ərazilərində
mədəni infrastrukturu dirçəltmək,
milli-mənəvi dəyərləri yenidən həmin
torpaqlara qaytarmaq üçün davamlı
sülhün təmin edilməsidir.
Bu baxımdan, 2022-ci ildə keçirilən
tədbirlər bir daha onu təsdiq edir ki,
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa
artıq siyasi fikir, ictimai düşüncə və
diplomatiya mərkəzinə çevrilməkdədir.
Tarixi və strateji baxımdan Şuşanın
Azərbaycan üçün nə dərəcədə mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən
ümummilli lider Heydər Əliyev demişdi:
“Şuşa Azərbaycanın ən əziz və
böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı
yaradanlar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa
qalasını tikənlər Azərbaycan torpağının
sahibləri olublar və Qarabağda
Azərbaycan torpağının daim qorunması,
saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını
yaradıblar. Bu, Azərbaycan xalqının,
əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir,
təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi
abidədir. Bu şəhərdə, onun ətrafında
Azərbaycan xalqının bir neçə əsrlik
tarixə malik böyük mədəniyyəti, mədəni
irsi, qəhrəmanlıq nümunələri yaranıbdır.
Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün
azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini
sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz
bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir
qaladır, əziz bir abidədir”.
Prezident İlham Əliyev Şuşanın
Azərbaycan xalqı üçün tarixi
əhəmiyyətini, yüksək mədəni-mənəvi
dəyərini nəzərə alaraq 2022-ci ilin
“Şuşa ili” elan edilməsi haqqında
imzaladığı sərəncamda deyilir
ki, bənzərsiz tarixi görkəmini və
formalaşdırdığı özünəməxsus mühiti
həmişə qoruyub saxlayan bu şəhər
yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi,
mədəni, elmi və ictimai fikir salnaməmizə
əlamətdar səhifələr yazmışdır.
Azərbaycan Prezidenti bildirmişdir
ki, Şuşa Azərbaycan dövlətinin
mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən
gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir:
“Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə
olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi
abidələrimizi dağıdıb. Amma biz
bərpa edəcəyik. Onların əsl simasını
qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada
bundan sonra əbədi yaşayacaqdır”.

Elçin ƏHMƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının professoru, siyasi
elmlər doktoru
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Son illər AXC haqqında
dəyərli filmlər yaradılıb

Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan olunmuşdur.
Bu münasibətlə həm ölkədə, həm də xaricdə silsilə
tədbirlər keçirilmişdir. Bakı Media Mərkəzi də
Azərbaycanın bu şanlı tarixinə töhfə vermək məqsədilə
“Son iclas” bədii-sənədli filmini ərsəyə gətirmişdir. Film
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keşməkeşli tarixinin
son günlərinə işıq salır və hökumətin öz son qərarını
hansı çətin şəraitdə verdiyini əks etdirir.
Ekran əsərində AXC qurucularının müstəqilliyimizin düşmənlərinə–
istər işğalçı ordu, istərsə də bu
ordunun daxili havadarlarına
qarşı son anadək apardıqları qeyribərabər və ümidsiz, lakin dönməz
və qətiyyətli mübarizəsi əks olunur.
Bu mübarizə faciə ilə başa çatsa da,
onun Azərbaycanın istiqlal tarixinin
şərəfli bir səhifəsi olduğu vurğulanır.
Filmdə, həmçinin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin şərəfli tarixi və
faciəli taleyi ön plana çəkilir.
2016-cı ildə çəkilmiş “Əbədi
ezamiyyət” sənədli-bədii filmı isə
AXC xadimlərinin fəaliyyətinə
həsr olunmuşdur. Film 1919-cu
ilin yanvarında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin parlament sədri
Əlimərdan bəy Topçubaşovun
rəhbərliyi ilə Paris Sülh Konfransına
ezam edilən nümayəndə heyətinin
taleyindən bəhs edir. Yaradıcı
heyət filmin hazırlanması üçün
ilyarım müddətində Bakı, Tbilisi,
Moskva, Sankt-Peterburq və Paris
şəhərlərindəki arxivlərdə araşdırmalar aparıb, bu şəhərlərdə video
və fotoçəkilişlər edib, Fransada
Azərbaycan mühacirəti ilə bağlı
tədqiqat aparan alimlərlə görüşləri
və söhbətləri lentə alıb.
Filmin hazırlanması zamanı Fransa Ali İctimai Tədqiqatlar

Məktəbinin Rusiya, Şərqi Avropa və
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin
Arxivində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Siyasi Sənədlər Arxivində, Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin Arxivində,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Arxivində, S.Mümtaz adına Dövlət
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində,
Dövlət Kino-Foto Sənədləri
Arxivində, Dövlət Film Fondunda
saxlanılan sənəd və materiallardan
istifadə edilmişdir.
Bu ekran əsəri 1993-cü ilin
dekabrında ümummilli lider Heydər
Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Fransaya ilk rəsmi səfəri zamanı Paris yaxınlığındakı Sen-Klu qəbiristanlığına
gedərək, Paris Sülh Konfransının
iştirakçısı olmuş Əlimərdan bəy Topçubaşovun və Ceyhun Hacıbəylinin
qərib məzarlarının ziyarəti ilə
yekunlaşır.
Filmdə Molla Pənah Vaqifin,
Məhəmməd Hadinin, Almas İldırımın, Əhməd Cavadın və Səməd
Vurğunun şeirlərindən parçalar
səsləndirilmişdir.
Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinə həsr olunmuş,
“Veysəloğlu” Şirkətlər qrupunun
maliyyə dəstəyi və təşəbbüsü ilə
ərsəyə gələn “Cümhuriyyətin 9

şəkli” bədii-sənədli filmində baş rolu
Azərbaycan Respublikasının Xalq
artisti Rasim Balayev ifa edib.
Filmin ssenari müəllifi bir insanın
taleyində cümhuriyyət dövrünün
oynadığı rolu təsvir etməyə çalışıb. Burada Azərbaycan kinosunda ilk dəfə olaraq rəngkarlıq
nümunələrinin canlanmasından
istifadə edilib. Bu şəkillər vasitəsilə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
doqquz fərqli sahədə əldə etdiyi
uğurlar təsvir edilir. Baş vermiş tarixi
hadisələrə bədii qəhrəmanların
vasitəsilə şərhlər verilir.
Film baba ilə nəvənin timsalında iki müxtəlif baxış bucağının, iki nəslin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinə olan oxşar
münasibətidir. Hər iki nəsil öz
tarixinə hörmət edir, baş verən
hadisələri yüksək dəyərləndirir.
Yalnız belə bir ideoloji mühit Vətənə
bağlı əsgər yetişdirə bilər.

AXC-nin 100 illik yubileyinə həsr
olunmuş “Birinci dubldan” sənədli
filminin əsasında mühüm faktlar
dayanır. Filmin rejissoru Oleq Şommer müsahibələrinin birində bildirib
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
üzük qaşı kimi hər tərəfdən düşmən
əhatəsində idi. Lakin buna baxmayaraq, hökumət xaricə təhsil almağa
102 tələbə göndərib ki, onlar bilik
qazanaraq, Vətənə qayıdıb doğma ölkədə tətbiq etsinlər. Məgər
ölkənin başqa qayğıları, başqa işləri
yox idi? Əlbəttə, var idi. Lakin elə
o zaman da dövlət bu gün olduğu
kimi gələcək haqqında düşünürdü.
Beləliklə, ənənə, nəsillər arasında
əlaqələr davam edir.
Oleq Şommer müasir
Azərbaycanda dövlət proqramı
əsasında xaricdə uğurla təhsil alan
tələbələrin də filmdə əks olunduğunu diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki,
AXC dövründə xaricə təhsil almağa

getmiş gənclərin çox çətin taleyi
olub. Onlar geri qayıda bilmədilər,
çünki ölkə artıq müstəqil deyildi,
Xalq Cümhuriyyəti daha yox idi.
Gənclərin çoxu xaricdə qaldı. Rejissor deyib ki, filmdə bizim başlıca
vəzifəmiz zamanların əlaqəsini
göstərməkdir. Məsələn, 1918-ci ilin
mart ayı və 1990-cı ilin yanvar ayı.
Bizim üçün vacib olan əsas məsələ
ölkənin taleyini, ilk növbədə, insanların taleyi vasitəsilə vermək idi.
Tarixi faktlar və araşdırmalar
əsasında çəkilmiş ekran əsərində
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə xaricdə təhsil almağa
göndərilən 102 gəncin taleyindən,
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini bərpa etməsindən,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı ilə əldə olunan
nailiyyətlərdən, xalq və dövlət
maraqlarının hər şeydən üstün
tutulmasından, gənclərin təhsilinə,
o cümlədən xaricdə təhsil almasına dövlət siyasəti səviyyəsində
göstərilən diqqətdən bəhs edilir.
“Əsas odur ki, doğru istiqamət
müəyyən edilsin”, – deyən müəllif
filmin süjet xəttini Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycanın qüdrətinin daha da
artırılması və insanların rifahının
sürətli yüksəliş yolu tutulması fikri ilə
tamamlayıb.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Bu il mayın 29-da ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Cəlilabad
şəhərində möhtəşəm “Çiyələk Festivalı” keçiriləcəkdir.
Festival saat 12.00-da rayon mərkəzindəki Heydər Əliyev
Seyrəngahında başlanacaqdır.
Maraqlanan hər kəs festivalda iştirak edə bilər.
Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti

Ermənistanın sülh danışıqlarına
konstruktiv yanaşma nümayiş etdirməlidir
İnamla deyə bilərik ki, Avropa
İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevlə təkbətək görüşü, sonra isə
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üçtərəfli görüş
daha konstruktiv olması ilə yadda
qaldı. Azərbaycanın dövlət başçısı ölkəmizin “danışıqlar menyusu”
üçün irəli sürdüyü məlum beş baza
prinsipinin beynəlxalq hüquqa
əsaslandığını orada bir daha diqqətə
çatdırdı. Brüssel səfərinin ertəsi günü
sərhədlərin delimitasiya üzrə milli
komissiyanın yaradılması haqqında
Prezident sərəncamının imzalanması
Azərbaycanın danışıqları reallaşdırmaq əzminin güclü olduğunu sübut
etdi. Yeri gəlmişkən, Paşinyan da
həmin gün müvafiq komissiyanın
yaradılmasını rəsmən təsdiqlədi. Artıq
həmin komissiyaların ilk görüşü də baş
tutub. Bütün bunlar barışıq amalının
daha da ciddiləşməsi anlamına gəlir.
Mübaliğəsiz demək olar ki,
möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin yrütdüyü uğurlu diplomatiya, sülhpərvər xarici siyasət xətti
Azərbaycanın üstün mövqeyini
şərtləndirən başlıca amildir. Dövlət
başçımız artıq tarixə çevrilmiş Qarabağ münaqişəsindən sonrakı reallıqlara toxunaraq dəfələrlə diqqətə çardırıb ki, biz Ermənistanla sülh sazişi

Vətən müharibəsinin böyük
tarixi Qələbəmizlə başa çatması
Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
yaratmaqla bərabər, Azərbaycanın
bölgədə və dünyada mövqelərini
daha da möhkəmləndirib. Bir
neçə gün öncə Avropanın siyasət
paytaxtı Brüsseldə keçirilmiş
növbəti üçtərəfli danışıqlar
da göstərdi ki, qitənin ali
qurumu olan Avropa İttifaqı səviyyəsində ölkəmizlə lazımınca
hesablaşırlar. Ermənistanla münasibətlərin normallaşması
üzrə bu formatda görüşlər məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü
konsepsiyaya söykənir.
imzalamağa hazırıq. Münasibətləri
normallaşdırmaq, düşmənçilik
səhifəsini çevirmək istəyirik. Brüssel,
Moskva və Soçi görüşlərində əldə
edilən razılaşmalara səmimi yanaşırıq. Bu gün qarşı tərəfin də sülhyaratma proseslərinə münasibətində
müsbət meylin duyulması nikbinliyə
əsas verir.
Sayca üçüncü Brüssel görüşü
bir daha göstərdi ki, Avropa İttifaqı
həqiqətən yekun sülh razılaşmasına nail olmaqda qərarlıdır. Bu isə
özlüyündə təqdirəlayiq haldır. Avropa da istəyir ki, tezliklə sərhədlər

dəqiqləşdirilsin, nəqliyyat dəhlizləri
açılsın, bölgədə möhkəm sülh və rifah
bərqərar edilsin. Heç də az prinsipial
olmayan məqam bundan ibarətdir
ki, Şarl Mişelin yekun bəyanatında
sərhəd delimitasiyası, kommunikasıyaların açılıması, sülh müqaviləsinin
hazırlanması kimi öncül məsələlərlə
bərabər, Qarabağdakı etnik erməni
əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi gərəkliyi də vurğulanıb. Bu isə ona işarədir ki, artıq
Ermənistan rəhbərliyi də qondarma
DQR qurumunun statusu məsələsinin
aktuallığını itirməsi ilə barışıb.

Birmənalı olaraq, bu, daha müzakirə
mövzusu deyil.
Yəqin ki, yaxın vaxtlarda iki
ölkənin rəhbərləri yenidən Moskvada görüşəcəklər. Buna görə də
indi əsas səylər məhz Azərbaycanla
Ermənistan arasında birbaşa,
ikitərəfli təmaslara daha çox üstünlük verilməsinə, danışıqların
Brüssel və Moskva formatları arasında uyğunluq əlamətlərinin tapılıb
gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməlidir.
Elə etməliyik ki, daha kimsə nədənsə
qısqanaraq “əyləci basmaq” fikrinə
düşməsin. Subyektiv arqumentlər
ziddiyyət yaratmasın, əksinə, konsepsiyalar bir-birini tamamlasın və real
əməli nəticələr əldə oluna bilsin.
Sülh danışıqları prosesində
Azərbaycanın mövqeyi aydın və
qətidir. Görünən budur ki, Ermənistan
tərəfi də tərəddüdlərə son qoyaraq,
tədricən daha konstruktiv yanaşma
nümayiş etdirir. Buna görə də ötən
əsrdən miras qalmış qarşıdurmanın,
nəhayət, birdəfəlik başa çatacağına
və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında məhz etimada əsaslanan dinc
yanaşı yaşamaq prinsipinin hakim
kəsiləcəyinə ümid edirik.

Hərbi Prokurorluq: Daxili Qoşunların hərbi qulluqçusunun Ağdamda mina
partlayışı nəticəsində xəsarətlər alması ilə bağlı araşdırma davam etdirilir
Mayın 27-də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının hərbi
qulluqçusu, əsgər Ömərov Seyidağa Mirzağa oğlunun həmin gün Ağdam
rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən
xəsarətləri alması barədə Ağdam Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil
olub.

Hərbi Prokurorluğun mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
daxil olmuş məlumat əsasında Ağdam

Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları
tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən

predmetlər maddi sübut kimi götürülüb,
izahatlar alınıb, müvafiq ekspertizalar
təyin olunub və digər zəruri hərəkətlər
yerinə yetirilib.
Hazırda Ağdam Hərbi Prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün
tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta
hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcək.

AZAL aviaşirkəti IOSA təhlükəsizlik
auditini yenidən uğurla keçib
“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkəti növbəti dəfə Beynəlxalq
Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) IOSA standartına
uyğunluğu üzrə audit yoxlaması prosedurunu uğurla keçib.
IOSA (IATA Operational Safety
Audit) istismar təhlükəsizliyinin auditi Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısının
(AZAL) mülki aviasiyada ciddi beynəlxalq
təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən
etibarlı aviaşirkət kimi qəbul edilməsi üçün
mühüm amildir.
"IATA-nın auditini növbəti dəfə uğurla keçən "Azərbaycan Hava Yolları"
aviaşirkəti iş təcrübəsinin və keyfiyyətinin
yüksək səviyyədə olduğunu bir daha
təsdiqləyib. Bu yoxlama göstərdi ki,
AZAL-da təhlükəsizlik məsələsi həmişə
ən prioritet vəzifələr sırasında olub və ol-

maqdadır. Aviaşirkətin daxili və beynəlxalq
reyslərində uçuşların təhlükəsizliyi standartları bütün beynəlxalq tələblərə cavab
verir", – deyə AZAL-ın prezidenti Cahangir
Əsgərov bildirib.
"Azərbaycan Hava Yolları" aviaşirkəti
1993-cü ildən IATA-nın üzvüdür.
"Azərbaycan Hava Yolları"nın mətbuat
xidməti bildirir ki, IOSA (IATA-nın İstismar
təhlükəsizliyinin auditi proqramı) bir neçə
bölmə üzrə strukturlaşdırılan yüzlərlə
mütləq standart və tövsiyə olunan prosedurlardır. Aviaşirkət audit zamanı bu
standartlara və tövsiyə olunan prose-

durlara cavab verdiyini təsdiq etməlidir.
Təhlükəsizliyin təhlili təkcə aviaşirkətin
istehsal fəaliyyətinin deyil, həm də onun
təşkilati strukturunun qiymətləndirilməsini
nəzərdə tutur. İnsan amilinin təsiri
nəticəsində risklərin minimallaşdırılması sistemi və düzəlişlərin vaxtında
təmin edilməsinə imkan verən əks-əlaqə
sistemi nəzərdə tutulub. Aviaşirkətin hər
bir əməkdaşının hərəkətləri ən xırda
təfərrüatına kimi qeyd edilib ki, bu da
uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
texnologiyası haqqında danışmağa imkan
verir.

“Xalq qəzeti”

Seyfəddin ƏLİYEV,
politoloq, YAP Masallı rayon
təşkilatının sədri

kimi mənşəyi türk xalqları, o cümlədən
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində qədimdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycanın dövlət himni haqqında demişdir: “Azərbaycanın gözəl himni var... Bunun
müəllifi bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəylidir. Himnimizin sözlərini böyük
şairimiz Əhməd Cavad yazıb. Onun musiqisi
də çox gözəldir, sözləri də çox mənalıdır,
gözəldir”. Dövlət himni dövlətçiliyimizin
əsas atributu olub, milli birliyimizin –
azərbaycançılığımızın müqəddəs rəmzidir.

“Azərbaycan Dövlət Himninin qəbul
olunmasının 30 illiyi” virtual sərgisi
1992-ci il mayın 27-də parlament
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni haqqında” Qanun qəbul etdi.
Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli və şair
Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş
“Azərbaycan marşı” Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni kimi
təsdiq edildi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti
tərəfindən digər dövlətçilik atributları ilə yanaşı, dövlət himnimizin yaradılması sahəsində
də müəyyən addımlar atılmış, qərarlar qəbul
edilmişdi. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin layihəsi 1919-1920-ci
illərdə hazırlanmışsa da, o dövrün tarixi-siyasi hadisələri onun qanunvericilik səviyyəsində
qəbuluna imkan verməmişdir.
Himnin dövlətçilik və istiqlal simvolu

Dövlət himni müstəqilliyin musiqi və sözlə
ifadə edilən müqəddəs simvolu, rəmzi, atributu olaraq milli və dövlət bayramlarında, tarixi
günlərdə, rəsmi mərasimlərdə, beynəlxalq
tədbirlərdə, təhsil müəssisələrində və mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilən digər
hallarda həmişə ayaqüstə, böyük coşqu ilə,
milli qürurla oxunur və dinlənilir.
Azərbaycan Dövlət Himninin qəbul olunmasının 30 illiyi münasibətilə M.F.Axundzadə
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının
əməkdaşları tərəfindən eyniadlı virtual sərgi
hazırlanıb. Virtual sərgidə Azərbaycan himni
haqqında rəsmi sənədlər, fotolar, dövlət
rəmzləri haqqında kitablar, eləcə də dövri
mətbuat səhifələrində dərc olunan məqalələr
əks olunur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
aşağıda qeyd olunan vakant vəzifələri
tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kafedralar üzrə dosent vəzifəsini tutmaq
üçün:
1. Turizm biznesi kafedrası üzrə – 1 yer
2. İctimai fənlər kafedrası üzrə – 2 yer
3.Dillər kafedrası üzrə –1 yer
4. Mehmanxana və restoran biznesi kafedrası
üzrə -2 yer
5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası üzrə – 3
yer
6. Nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyları və təbiət elmləri kafedrası üzrə -3 yer
Kafedralar üzrə baş müəllim vəzifəsini tutmaq
üçün:
1. Turizm biznesi kafedrası üzrə – 4 yer
2. İctimai fənlər kafedrası üzrə – 3 yer
3. Dillər kafedrası üzrə – 5 yer
4. Mehmanxana və restoran biznesi kafedrası
üzrə -2 yer
5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası üzrə – 2
yer

6. Nəqliyyat, informasiya, kommunikasiya texnologiyları və təbiət elmləri kafedrası üzrə -1yer
7. Menecment kafedrası üzrə – 4 yer
8. İqtisadiyyat kafedrası üzrə – 2 yer
Qeyd- Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər
bu elan qəzetdə dərc olunan gündən bir ay
müddətində təqdim edilməlidir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər (ATMU-da işləyən şəxslər ərizə ilə
birlikdə yalnız elmi və elmi-metodiki işlərinin sihahısını təqdim etməlidirlər):
1. Rektorun adına ərizə.
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi.
3. Tərcümeyi-hal.
4. Ali təhsil haqqında diplomun surəti.
5. Elmi dərəcə haqqında diplomun surəti
6. Elmi ad haqqında diplomun surəti
7. Elmi və elmi metodiki işlərin siyahısı
Telefon: 5644233, daxili nömrə 115.
Ünvan: Bakı şəhəri, Koroğlu Rəhimov küçəsi
822/23.
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“Bərdə Broyler” ASC-nin 2021-ci il dekabrın
31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

(manatla)

2021-ci il
dekabrın
31-nə

AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar

2020-ci il
dekabrın
31-nə

742 767,23 773 715,87
742 767,23 773 715,87

Qısamüddətli aktivlər
Qısamüddətli debitor borcları
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
Dövlət büdcəsindən vergilər üzrə

27 708,96
11 072,01
23 813,89
62 594,86
805 362,09

CƏMİ AKTİVLƏR
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
KAPİTAL
Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

29 818,96
6 031,36
53 844,41
89 694,73
863 410,60

247 456,00 247 456,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət / (ödənilməmiş zərər)
CƏMİ KAPİTAL

43 661,57
291 117,57

12 532,03
259 988,03

ÖHDƏLİKLƏR
Uzunmüddətli öhdəliklər
Uzunmüddətli borclar

508 475,47 597 475,47
508 475,47 597 475,47

Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli kreditor borcları

427,73

427,73

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

4 514,31

5 519,36

Digər öhdəliklər

827,01
5 769,05

5 947,09

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

514 244,52 603 422,56

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

805 362,09 863 410,60

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
GƏLİRLƏR
XƏRCLƏR
Əmək haqqı
DSMF
İcarə haqqı
Amortizasiya
Qaz xərcləri
Audit xərcləri
Bank xidmətləri üzrə xərclər
Torpaq vergisi
Əmlak vergisi
Sığorta xərcləri
Rabitə xərci
Hüquq xidməti
Sair cərimə və rüsumlar
Sair xərclər

102 508,56

61 607,37

8 884,22
1 837,40
12 800,00
30 948,63
800,00
277,99
6 200,00
16,80
43,00
1 200,00
0,67

10 225,19
2 030,23
12 800,00
7 815,31
245,76
18 600,00
2 474,56
22,80

4 001,39

3 949,22
66 957,93
35 550,63
1 243,67
36 794,30
1 839,71
34 954,59

MƏNFƏƏT
Gəlirdən çıxılmayan xərclər
VERGİYƏ CƏLB OLUNAN MƏNFƏƏT
Mənfəət vergisi
XALİS MƏNFƏƏT / (ZƏRƏR)

1 375,03
59 590,28
2 017,09
2 017,09
1 045,31
971,78

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

“Aqrarkredit” QSC Bank Olmayan Kredit Təşkilatının

2021-ci il dekabrın 31-nə Beynəlxalq Standartlara uyğun hazırlanmış Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları
Maliyyə Hesabatlarının auditi “NEXİA EA” MMC audit şirkəti tərəfindən aparılmışdır
“Aqrarkredit” QSC Bank Olmayan Kredit Təşkilatının konsolidə edilmiş mənfəət, zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabatı
2021-ci il
2020-ci il
dekabrın 31-nə dekabrın 31-nə

manatla
2020-ci il
2021-ci il
dekabrın 31-nə dekabrın 31-nə
Effektiv faiz metodundan istifadə
etməklə hesablanmış faiz gəlirləri

13,463,890

17,324,823

Faiz xərcləri

(265,745)

(244,049)

Faiz gətirən aktivlər və digər aktivlər
üzrə ehtimal edilən zərər üçün
ehtiyatlar təmin olunmamışdan əvvəl
xalis faiz gəliri

13,198,145

17,080,774

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən
zərər üçün ehtiyatlar/(ehtiyatların
bərpası)

(9,825,805)

11,703,535

Xalis faiz gəliri/(zərəri)

3,372,340

28,784,309

Haqq və komissiya gəlirləri

330,020

355,229

Haqq və komissiya xərcləri

(781,251)

(226,200)

Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis
zərər/(gəlir)

(8,485,437)

1,496,274

Digər gəlirlər/(xərclər)

12,013,773

(24,810,311)

Əməliyyat gəlirləri

6,449,445

5,599,301

Əməliyyat xərcləri

(4,990,618)

(4,386,859)

Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir

1,458,827

1,212,442

Mənfəət vergisi xərci

(267,598)

İl üzrə xalis mənfəət

1,191,229

(345,753)
866,689

Malİyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat
2020-ci il
2021-ci il
dekabrın 31-nə dekabrın 31-nə
Aktivlər

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin
hərəkəti
Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir

1,458,827

1,212,442

Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal edilən
zərər üçün ehtiyatlar

9,825,805

(11,703,535)

Digər aktivlər üzrə ehtimal edilən zərər
üçün (ehtiyatların bərpası)/ehtiyatlar

(82,446)

(90,535)

Köhnəlmə və amortizasiya

238,025

197,522

Düzəlişlər:

Xarici valyutanın yenidən qiymətləndirilməsi əməliyyatları üzrə zərər
8,485,437

(1,496,274)

İnvestisiya qoyuluşlarının silinməsindən
yaranan zərər

-

-

Əmlak və avadanlığın silinməsindən
yaranan zərər

-

-

Yığılmış faizlərdə dəyişikliklər, xalis

(1,004,588)

(21,034)

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində
dəyişikliklərdən əvvəlki əməliyyat
fəaliyyətinə (yönələn)/daxil olan pul
vəsaitləri

18,921,060

(11,901,414)

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli
depozitlər

6,311,418

(15,278,250)

Müştərilərə verilmiş kreditlər

(18,956,345)

16,388,861

Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli
aktivlər

(463,587)

132,862

Digər aktivlər

(4,497,464)

(8,344,825)

Müştəri hesabları

1,586,054

106,868

Digər öhdəliklər

741,436

7,743,607

Ödənilmiş mənfəət vergisi

-

-

Əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş xalis
pul vəsaitləri

3,642,572

(11,152,291)

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin
alınması

Dövriyyə kapitalında dəyişikliklər
Əməliyyat aktivlərində (artma)/azalma:

Əməliyyat öhdəliklərində artma/(azalma):

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul vəsaitinin
hərəkəti

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

137,745,944

133,527,262

Banklarda yerləşdirilmiş müddətli
depozitlər

23,141,405

29,418,989

(247,365)

(107,715)

Müştərilərə verilmiş kreditlər

83,958,058

73,856,764

Satış üçün saxlanılan uzunmüddətli
aktivlər

Əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlərin
silinməsindən əldə edilən zərər

23,082

-

927,957

381,924

Azərbaycan Beynəlxalq Bankından
alınmış aktivlər

İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul
vəsaitləri

(224,283)

(107,715)

11,685,748,289

11,812,907,526

Digər banklardan alınmış aktivlər

103,879,167

103,879,167

Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

Əmlak və avadanlıqlar

1,034,980

1,051,031

Qeyri-maddi aktivlər

62,126

59,817

Digər aktivlər

64,605,050

73,959,910

Cəmi aktivlər

12,101,102,976

12,229,042,390

Öhdəliklər və kapital
Öhdəliklər

2020-ci il
2021-ci il
dekabrın 31-nə dekabrın 31-nə
Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul vəsaitinin
hərəkəti
Adi səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər

(180,000)

(170,000)

Maliyyə qruplarına ödəniləcək vəsaitlərdə
artım

980,393

3,528,437

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil
olmuş xalis pul vəsaitləri

800,393

3,358,437

Maliyyə institutlarına ödəniləcək
vəsaitlər

22,771,395

21,791,002

Buraxılmış borc qiymətli kağızları

12,035,994,993

12,167,685,455

Məzənnə fərqlərinin pul və pul vəsaitlərinə
təsiri

-

-

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində
xalis azalma

4,218,682

(7,901,569)

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

133,527,262

141,428,831

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

137,745,944

133,527,262

Müştəri hesabları

7,489,002

5,902,948

Cari mənfəət vergisi öhdəliyi

-

521,022

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

172,703

219,745

Digər öhdəliklər

9,234,079

8,492,643

Cəmi öhdəliklər

12,075,662,172

12,204,612,815

Nizamnamə kapitalı

22,669,491

22,669,491

Bölüşdürülməmiş mənfəət

2,771,313

1,760,084

Cəmi kapital

25,440,804

24,429,575

Cəmi öhdəliklər və kapital

12,101,102,976

12,229,042,390

Kapital

Pul Vəsaİtlərİnİn Hərəkətİ haqqında Hesabat

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit
Təşkilatının Səhmdarına və idarə heyətinə
Rəy
Biz “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank Olmayan Kredit
Təşkilatı və onun törəmə müəssisələrinin (qrup) 2021-ci il dekabrın 31-nə
təqdim edilən konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı və
həmin tarixə bitən il üzrə konsolidə edilmiş mənfəət , zərər və digər məcmu
gəlirlər haqqında hesabatı, konsolidə edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında

hesabat və konsolidə edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan,
eləcə də əsas uçot prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin xülasəsindən
ibarət olan maliyyə hesabatlarının auditini apardıq.
Bizim fikrimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları 2021-ci il dekabrın
31-nə qrupun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə bitən il üzrə maliyyə
nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından düzgün əks etdirir.
Rəy üçün əsas
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun apardıq.
Bizim həmin standartlar üzrə öhdəliklərimiz hesabatımızın maliyyə hesabatlarının auditi üzrə auditorun məsuliyyəti bölməsində təsvir olunur. Mühasiblər
üçün Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Peşəkar mühasiblərin etika
məcəlləsi”nə (“MBESŞ Məcəlləsi”) uyğun olaraq biz qrupdan müstəqilik və
MBESŞ məcəlləsinə uyğun etika ilə bağlı digər öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz auditor sübutu rəyin bildirilməsi üçün yetərli və
müvafiq əsası təmin edir.
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üçün rəhbərliyin və qrupun
idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim
edilməsinə ,həmçinin, yanlışlıq və səhvlər, əhəmiyyətli təhriflər olmayan
maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün daxili nəzarət sisteminin yaradılmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən, rəhbərliyin qrupu ləğv etmək və
ya əməliyyatları dayandırmaq niyyəti olduğu və ya bunu etməkdən başqa heç bir real alternativi yaranmadığı hallar istisna olmaqla, rəhbərlik
qrupun daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməsi
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi bağlı
məsələlərin (belə məsələlər varsa) açıqlanmasına və mühasibat uçotunun
daim fəaliyyətdə olan müəssisə konsepsiyasının istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır.
Qrupun idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslər qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət
daşıyırlar.
Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatlarının auditi üzrə auditorların
məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz, ümumiyyətlə, maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və
ya səhv nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmamasına kifayət qədər əminlik
əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kifayət
qədər əminlik əminliyin yüksək dərəcəsini ifadə edir, lakin BAS-lara uyğun
aparılmış audit nəticəsində mövcud olan bütün təhriflərin üzə çıxarılmasına
zəmanət vermir. Təhriflər, fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində əmələ gələ
bilər , fərdi və ya məcmu halda götürməklə hazırkı konsolidə edilmiş maliyyə
hesabatlarının əsasında istifadəçilərin qəbul edəcəkləri iqtisadi qərarlara təsir
göstərmələrini ehtimal etməyə əsas olacağı halda əhəmiyyətli hesab olunur.
BAS-lara uyğun aparılmış auditin bir hissəsi kimi biz audit zamanı
peşəkar mühakimə və peşəkar skeptisizm tətbiq edirik. Biz həmçinin:
Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında fırıldaqçılıq və ya səhv
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olması risklərini müəyyən edir ,
qiymətləndirir, həmin risklərə cavab olaraq audit prosedurlarını layihələşdirir,
həyata keçirir, eləcə də rəyimiz üçün əsas yaratmaq məqsədilə kifayət və
münasib olan audit sübutunu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhvlər nəticəsində
yaranmış əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən yüksəkdir, çünki
fırıldaqçılığa gizli sözləşmə, saxtakarlıq, bilərəkdən səhv buraxma, yanlış
təqdimat və ya daxili nəzarət qaydalarına əməl olunmaması daxil ola bilər.
Müəyyən şəraitdə münasib olan audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə auditə aid olan daxili nəzarət elementləri haqqında anlayış
əldə edir, lakin bu zaman qrupun daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında rəy bildirmək məqsədini güdmürük.
Rəhbərlik tərəfindən istifadə edilmiş uçot prinsiplərinin münasibliyini, uçot
təxminlərinin və əlaqəli açıqlamaların əsaslılığını qiymətləndiririk.
Rəhbərlik tərəfindən mühasibat uçotunun daim fəaliyyətdə olan
müəssisə konsepsiyasının tətbiqinin münasibliyi və əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanaraq qrupun daim fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə
davam etməsi ilə bağlı əhəmiyyətli şübhə doğuran hadisə və ya şəraitlərlə
əlaqədar mühüm qeyri-müəyyənliyin olub-olmaması haqqında nəticə çıxarırıq. Mühüm qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu qənaətinə gəldiyimiz halda,
biz auditor hesabatımızda fərdi maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli açıqlamalara diqqəti yönəltməli və ya, əgər bu cür açıqlamalar qeyri-münasib olarsa,
rəyimizə düzəliş etməliyik. Lakin ,gələcək hadisə və ya şəraitlər, qrup daim
fəaliyyətdə olan müəssisə kimi fəaliyyətinə davam etməməsinə gətirib çıxara
bilər.
Məlumatların açıqlanması da daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatı, strukturu və məzmunu, eləcə də maliyyə hesabatlarının müvafiq əməliyyat və hadisələri düzgün təqdim edib-etmədiyini qiymətləndiririk.
Biz digər məsələlərlə yanaşı, auditin planlaşdırılmış əhatə dairəsi, vaxtı
və əhəmiyyətli audit nəticələri, o cümlədən audit zamanı daxili nəzarətdə
hər hansı əhəmiyyətli çatışmazlıqların bizim tərəfimizdən müəyyən olunduğu
halda qrupun idarə edilməsinə cavabdeh şəxslərin nəzərinə çatdırmalıyıq.
Bakı,16 may 2022-ci il “NEXİA EA” MMC.

2021-ci il yanvarın 1-nə qalıq
Xalis mənfəət / (zərər)

Bölüşdürülməmiş
Ödənilmiş
mənfəət /
nizamnamə
(ödənilməmiş
kapitalı
zərər)
247 456,00
12 532,03
31 129,54

2021-ci il dekabrın 31-nə qalıq

247 456,00

43 661,57

2020-ci il yanvarın 1-nə qalıq

247 456,00

11 560,25

Xalis mənfəət / (zərər)

-

971,78

2020-ci il dekabrın 31-nə qalıq

247 456,00

12 532,03

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Digər gəlirlərdən daxilolmalar
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar
İ̇şçilərin mükafatlandırılması üzrə ödənişlər
Vergilərə və sair məcburi ödəmələrə görə
xaricolmalar
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar
İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi
aktivlərin və digər uzunmüddətli aktivlərin əldə
edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları
Maliyyə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Borc şəklində alınmış vəsaitlər
Borc şəklində alınmış vəsaitlərin geri ödənilməsi
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması)
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri

121 870,00
(17 803,27)
(10 025,41)

78 949,98
(15 712,36)
(12 255,42)

(0,67)
94 040,65

(4 005,31)
46 976,89

-

-

(89 000,00)

83 000,00
(125 000,00)

(89 000,00)

(42 000,00)

5 040,65

4 976,89

6 031,36

1 054,47

11 072,01

6 031,36

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
Biz, “BƏRDƏ BROYLER” ASC -nin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda
dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli
prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.
Bizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları cəmiyyətin 2021-ci il dekabrın 31-nə
maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan
il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks
etdirir.
Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu
standartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə
hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz
maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normalarla mühasiblərin Beynəlxalq
Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə
uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi IESBA
məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə hesabat dövrünün
maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər
maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və biz bu məsələlərə aid ayrılıqda rəy vermirik.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə hesabat dövrünün
maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər
maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmış və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik.
Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun hazırlanmasına , düzgün təqdim edilməsinə
və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif
olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.
Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya
işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib
alternativ yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan
məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər
cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət
daşıyırlar.
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi,
dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair
kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir.
Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli
təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlasın.
Təhriflər, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud
məcmu olaraq istifadəçilərin təqdim olunmuş maliyyə hesabatları əsasında qəbul
etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda əhəmiyyətli
hesab edilir.
“Audit Consulting 17” MMC-nin direktoru, Nazim Suxənvər oğlu
Cəfərov.
Bakı,13 may 2022-ci il.
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Ukraynada ağır
döyüşlər davam edir

ABŞ
Baş katibin bəyanatı
BMT-nin
Baş katibi
Antonio Quterreş
Əfqanıstandakı
son terror hücumlarını pisləyib. Bu
barədə A.Quterreş
“Twitter” səhifəsində yazıb: “Mən
Əfqanıstanda şiə
icmasının üzvlərinin və ən azı 16 uşağın həlak olduğu son
terror hücumunu şiddətlə qınayıram. Mülki şəxslərə qarşı
hücumlar beynəlxalq humanitar hüquq müstəvisində qəti
qadağandır. Mülki insanlar hədəf deyil”.
Məlumatı BBC yayıb.

İrihəcmli sövdələşmə
Birləşmiş
Ştatların və
dünyanın ən
böyük yarımkeçirici istehsalçılarından biri
olan “Broadcom”
şirkəti korporativ proqram
təminatının
tərtibatçısı
“Vmware” kompaniyasını 61 milyard dollara alır. Bu barədə
“Broadcom” şirkətinin açıqlamasında deyilir: “Vmware”in
bütün dövriyyədə olan səhmlərinin alışı ilə bağlı müqavilə
bağladıq. Sövdələşmənin dəyəri təxminən 61 milyard
dollardır”. Bundan başqa, “Broadcom” şirkəti “Vmware”in 8
milyard dollarlıq borcunu da öz üzərinə götürüb.
Xəbəri “Bloomberg” verib.

Yaponiya
Baş nazirin bəyanatı

Gələn ayın 10-dan Yaponiya son iki ildə ilk dəfə olaraq
əcnəbi turistlərin ölkəyə gəlişi üçün sərhədləri açacaq.
Bu bəyanatla Yaponiyanın Baş naziri Fumio Kişida çıxış
edib. Eyni zamanda, hökumət başçısı yumşalmaların
mərhələlərlə və müəyyən şərtlərlə tətbiq olunacağını
bildirib.
Xəbəri “Kyodo” verib.

Misir

BRITANIYA RƏSMISI:
Biz Ukraynada savaşın
qarşısını almalıyıq

U

kraynada Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyatı
davam edir. Dünən Rusiya hərbçiləri Ukrayna
Silahlı Qüvvələrinin Baxmut şəhərindəki 10-cu
briqadasının mövqelərinə raket zərbələri endiriblər.
Bu barədə RF Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi
general-mayor İqor Konaşenkov bəyan edib. Məlumatı
“İnterfaks.ru” verib.

Konaşenkov deyib: “Rusiya Hərbi Kosmik Qüvvələrinin
Donenskin Baxmut yaşayış məntəqəsi ərazisində
10-cu dağatıcı briqadasının
mövqelərinə endirdiyi dəqiq
zərbələr nəticədə yeddi
komanda-nəzarət məntəqəsi,
eləcə də hərbi texnika və
canlı qüvvənin cəmləşdiyi
otuz ərazi vurulub”.
Onun sözlərinə görə,
Rusiyanın Hava Hücumundan müdafiə qüvvələri
Odessa vilayətinin Belyarı
yaşayış məntəqəsi üzərində

Ukraynaya məxsus MiQ29 təyyarəsini vurub. Eyni
zamanda, Xarkov vilayətinin
Liptsı, Balakleya, Milıe
Proxodı, Qlubokoe, Qlinskoe, Donetskin Yampol,
Maslyakovka, Vasilyevka
yaşayış məntəqələri üzərində
Ukraynanın səkkiz pilotsuz
uçuş aparatı məhv edilib.
Luqanskın Svatovo rayonunda Ukraynanın “Toçka-U”
ballistik raketi tutulub.
Ukrayna Silahlı Qüvvələri
Baş Qərargahının yaydığı
məlumata görə, dünən Rusi-

ya qoşunlarının 12 hücumunun qarşısı alınıb, 5 artilleriya
sistemi, 5 piyadaların zirehli
döyüş maşını və 5 avtomobili
məhv edilib. Ukrayna Hərbi
Hava Qüvvələri Rusiyanın
“Ka-52” helikopterini, “Orlan-10” tipli PUA-sını və Çernovtsı vilayətində Rusiyanın
qanadlı raketini məhv edib.
Məlumata əsasən, Qara
və Azov dənizlərində Rusiya gəmiləri Ukraynaya
məxsus mülki su nəqliyyatı
vasitələrini blokadada saxlamaqda davam edir.
Ümumiyyətlə, döyüşlər

başlayandan bəri Rusiyanın 29 750 hərbçisi
zərərsizləşdirilib. Bundan
əlavə, 3 246 ədəd zirehli döyüş maşını, 623 ədəd artilleriya sistemi, 201 ədəd reaktiv
yaylım atəşi sistemi, 93 hava
hücumundan müdafiə sistemi,
206 ədəd hərbi təyyarəsi, 170
ədəd helikopteri, 115 qanadlı
raketi, 2 226 ədəd nəqliyyat
vasitəsi, 13 ədəd gəmi-kateri,
503 ədəd dronu və 48 ədəd
xüsusi texnikası məhv edilib.

Paşa ƏMİRCANOV,
“Xalq qəzeti”

Mülki müdafiə qoşunlarında silsilə tədbirlər
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Mülki müdafiə qoşunlarının hərbi
hissələrində “28 May – Müstəqillik
Günü” münasibətilə silsilə tədbirlər
keçirilib.
Hərbi hissələrdə keçirilən tədbirlərdə,
əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin hərbi
hissələrin inzibati binalarındakı büstü
önünə əklil və gül dəstələri qoyulub,
ümummilli liderin əziz xatirəsi ehtiramla
anılıb.
Sonra Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirilib, Azərbaycanın
müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda
şəhid olmuş Vətən övladlarının əziz
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbirlərdə çıxış edənlər müasir
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasının ümummilli lider Heydər Əliyevin
zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək idarəçilik
bacarığı ilə bilavasitə bağlı olduğunu
qeyd ediblər. Vurğulanıb ki, ulu öndərin
mütərəqqi siyasi kursunun layiqli davamçısı, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali

Fransa
“Qızıl top”un təqdimat tarixi açıqlanıb
Növbəti
“Qızıl top” mərasimi
2022-ci il oktyabrın
17-də Parisdəki
“Teatr dü Şatle” salonunda keçiriləcək.
Cari ildə kişilər və
qadınlar üçün nominasiyalar, həmçinin
ən yaxşı gənc
oyunçu və ən yaxşı
qapıçı mükafatlarına namizədlərin siyahıları isə avqustun 12-də açıqlanacaq.
Qeyd edilir ki, ötən il əsas mükafatları PSJ-nin hücumçusu
Lionel Messi, “Barselona”nın futbolçusu Aleksiya Putellas,
“Barselona”nın yarımmüdafiəçisi Pedri və PSJ-nin qapıçısı
Canluici Donnarumma alıb.
Xəbəri “Eurosport” verib.

Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən
müharibəsində rəşadətli Azərbaycan
Ordusu tarixi Zəfər qazanmaqla, 30 ilə
yaxın müddətdə işğal altında olan torpaqlarımız azad olundu, ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi.

Tədbirlər çərçivəsində Bakı Şəhər
Mədəniyyət Baş İdarəsinin Mədəniyyət
evinin əməkdaşlarının iştirakı ilə konsert
proqramları da təşkil edilib, mədəniyyət
işçilərinin bir qrupu hərbi hissə
komandirləri tərəfindən fəxri fərmanla
mükafatlandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Neft bahalaşmaqda
davam edir

Latviya səfirliyi Kalininqraddakı
dəftərxanasını bağlayır

Dünya bazarında “qara qızıl”ın qiyməti artmaqda
davam edir. Londonun “İCE” (“ Inter Continental Exchange Futures “) Birjasının məlumatına görə, “Brent”
markalı neftin qiyməti 0,68 faiz artaraq bir bareli 118,2
dollar olub.

Latviyanın Rusiyadakı səfirliyi mayın 30-dan
etibarən Kalininqraddakı səfirliyini bağlayır.

Hazırladı:
Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
11 yoluxma faktı qeydə alınıb
“NYMEX” (“ New York Mercantile Exchange”) Birjasının
məlumatına görə, Texas sortu adlandırılan ABŞ-ın “WTI”
markalı neftinin qiyməti 0,43 faiz artaraq bir bareli 114,58,
Azərbaycanın “AzeriLight” markalı neftinin qiyməti 2,39 faiz
artaraq bir bareli 125,75 dollar olub.
ABŞ Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, ölkədə
benzin ehtiyatı tam azalıb. Strateji neft ehtiyatı isə 419,8 milyon barel azalıb və buna görə dünya bazarında “qara qızıl”ın
qiyməti artıb. Digər tərəfdən Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
də dünya bazarında neftin qiymətinin bahalaşmasına səbəb
olur.

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19)
infeksiyasına son sutkada 11 yoluxma faktı qeydə
alınıb, 9 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 746
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 782 min 987 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
9 min 712 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 2 min 163, bu günə qədər isə ümumilikdə 6
milyon 885 min 286 test icra olunub.

BAŞ REDAKTOR

T E L E F O N L A R:

HƏSƏN
HƏSƏNOV

Məsul katib: 493-61-02
Şöbələr: 493-59-03 (8 xətli), 493-69-47, 493-34-13,
493-34-23, 493-59-47, 493-45-18, 493-33-01, 598-84-13.
Reklam və elanlar: 493-82-21, Faks: (99 412) 493-02-80, 598-28-64;
E-mail: xalqqazeti@gmail.com

Konsul xidməti köməyi istəyənlər Latviyanın Moskvadakı
səfirliyinə müraciət edəcəklər.
Qeyd edək ki, fevral ayında Latviya Rusiya diplomatlarının bir neçəsini “arzuolunmaz şəxs” elan etmişdi.
Cavab addımı kimi Rusiya Latviyanın SanktPeterburqdakı baş konsulluğunu bağlayıb.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

FHN-in Muğan Regional
Mərkəzi təlim-məşq keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan Regional Mərkəzi “Nəqliyyat qəzaları zamanı xilasetmə
əməliyyatları” mövzusunda təlim-məşq keçirib.

“Xalq qəzeti”

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

ÂÂ Mayın 28-də
ÂÂ Bakıda və Abşeron yarımadasında
əsasən yağmursuz keçəcək.Cənub küləyi
əsəcək.Gecə 13-16°, gündüz 20-25°, Bakıda
gecə 14-16°, gündüz 23-25° isti olacaq.
Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm
civə sütunu ,nisbi rütubət 60-65 faiz olacaq.
ÂÂ Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad,
Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı,
yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 9-14°, gündüz 24-29° isti
olacaq.
ÂÂ Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd,
Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.

“Danışıqlar yolu
ilə Rusiyanı cilovlamaq mümkün deyil.
Buna ancaq güc
yolu ilə nail olmaq
mümkündür. Biz Ukraynada uzanan və
getdikcə daha ağır
nəticələrə səbəb
olan savaşın qarşısını almalıyıq”, - deyə
o söyləyib.
Diplomat bildirib
ki, Qərb Rusiyanın Gürcüstanın bir hissəsini, Krımı və Donbası işğal etməsindən tarixi dərs götürməlidir: “Biz Ukraynanın qələbəsini təmin etməkdən ötrü Rusiyaya sanksiyalar
tətbiq etməkdə amansız olmalıyıq. Həmçinin Kiyevə hərbi
yardımları davam etdirməliyik”.
Qeyd edək ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski
Ukraynanın bütün torpaqlarını işğaldan azad edənədək qarşı
tərəflə mübarizə aparacağını vurğulayıb.
Xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya hücumu nəticəsində baylayan savaşın nəticəsində hər
iki tərəfdən on minlərlə insan həlak olub, yüzlərlə yaşayış
məntəqəsi dağıdılıb. Yeddi milyona yaxın ukraynalı qaçqın
kimi ölkəsini tərk etməyə məcbur olub. Qaçqın ailələri ən çox
Polşa və Rumıniya ərazisində yerləşdirilib.
Hazırda ən ağır döyüşlər Ukraynanın şərqində yerləşən
Donetsk və Luqansk vilayətlərinin ərazisində gedir. Ukrayna
Odusunun güclü müqavimətinə baxmayaraq, Rusiya Silahlı
Qüvvələri cəbhənin bu istiqamətində müəyyən irəliləyişə nail
olublar.

Mahmud QƏRİBOV,
“Xalq qəzeti”

Yeni helikopterlər alınır
Misir hökuməti
ABŞ-dan 23 ədəd
“Boeing CH-47
Chinook” markalı
hərbi-nəqliyyat helikopteri və müvafiq
avadanlıqlar alır.
Bildirilir ki, artıq ABŞ
Dövlət Departamenti
sözügedən helikopterlərin və avadanlıqların Misirə satışını
təsdiqləyib. Qeyd edilir ki, müqavilənin dəyəri 2,6 milyard
dollar təşkil edir.
Məlumatı “Defence Daily” yayıb.

Böyük Britaniyanın Xarici İşlər naziri Liz Trass
nəyin bahasına olursa-olsun Ukraynada savaşın
qarşısının alınmasının vacib olduğunu bildirib. Nazir
hesab edir ki, müharibəyə son qoymağın yeganə
yolu Rusiyaya qarşı güc tətbiq etməkdir. Bu barədə
Londondakı rəsmi mənbələrə istinadən UNİAN
agentliyi məlumat yayıb.

Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə 3-8°,
gündüz 9-14° isti olacaq.
ÂÂ Şərqi Zəngəzur: Cəbrayıl, Kəlbəcər,
Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz
bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı
ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman
olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Gecə
3-8°, gündüz 9-14° isti olacaq.
ÂÂ Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Füzuli
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı,
qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var.
Gecə və səhər saatlarında duman olacaq.
Mülayim şərq küləyi əsəcək.Gecə 10-15°,
gündüz 23-28°isti olacaq.
ÂÂ Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən,

Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək
çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı
gözlənilir. Dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və
səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 8-13°, gündüz 21-26°,
dağlarda gecə 2-7°, gündüz 10-15° isti olacaq.
ÂÂ Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş,
Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan,
Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan,
Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında
əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər
saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq
küləyi əsəcək. Gecə 10-15°, gündüz 24-29° isti
olacaq.
ÂÂ Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara
rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək.
Səhər saatlarında duman olacaq. Şərq
küləyi əsəcək. Gecə 13-15°, gündüz 22-27°,
dağlarda gecə 9-11°, gündüz 15-20°isti olacaq.

“Xalq qəzeti”nin kompüter mərkəzində yığılıb və səhifələnib,
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.

Ü N V A N I M I Z:
AZ-1000, Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 30.
Şəhadətnamə 022273

Təlim-məşqin keçirilməsində məqsəd nəqliyyat
qəzaları zamanı deformasiyaya uğramış avtomobildən
zərərçəkmişlərin xilas edilməsi üzrə xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin xilasetmə
qrup komandirlərinin hadisə zamanı effektiv idarəetmə
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.
Təlim-məşq zamanı xilasedicilər tərəfindən şərti nəqliyyat
qəzası zamanı avtomobildə baş vermiş “yanğın” söndürülüb,
deformasiyaya uğramış avtomobildən “zərərçəkmiş xilas
edilərək təxirəsalınmaz ilkin tibbi yardım göstərilib”.
Uğurla keçirilmiş təlim-məşqin sonunda əldə edilmiş
nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.
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