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X.Ə.Qasımovanın “İstiqlal” 
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

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

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə və uzunmüddətli 
səmərəli fəaliyyətinə görə Xuraman Əkrəm qızı Qasımova “İstiqlal” ordeni ilə təltif 
edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 5 iyun 2021-ci il

Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən 
istər işğal dövründə, 

istərsə də İkinci Qarabağ 
müharibəsində Azərbaycanın 
mülki əhalinin sıx 
məskunlaşdığı yaşayış 
məntəqələri, təhsil, sosial, 
mədəni və strateji əhəmiyyətli 
obyektlər ağır artilleriya 
qurğularından, xüsusi raket 
sistemlərindən və qadağan 
olunan silahlardan istifadə 
edilməklə intensiv şəkildə 
atəşə tutulub. Nəticədə mülki 
əhali arasında çoxsaylı ölüm 
və yaralanma halları baş verib, 
yaşayış məntəqələrinə, tarixi 
və mədəni abidələrə, inzibati 
binalara, ictimai və digər 
sosial obyektlərə ciddi ziyan 
dəyib. Ermənistanın hərbi 
təcavüzü nəticəsində ölən 
və yaralananlar arasında çox 
sayda uşaq və qadınlar da 
olub. 

Yeri gəlmişkən, Londonda 
fəaliyyət göstərən “EU Today” media 
platformasında bir müddət bundan 
əvvəl dərc edilən “Ermənistan Cənubi 
Qafqazda yeni Srebrenitsa soyqırımı 
törətmək niyyətindədir?” adlı yazıda 
müəllif ermənilərin vəhşiliyinin, 
faşizmi əməllərinin Srebrenitsa 
soyqırımı ilə müqayisəsini aparıb, 
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 
Roma Statutunun 8-ci maddəsinə 
əsasən mülki əhaliyə və ya 

döyüşlərdə birbaşa iştirak etməyən 
fərdi mülki şəxslərə qarşı qəsdən 
törədilən hücumların müharibə 
cinayəti sayıldığını vurğulayıb.

Burada bir məqamı da 
xatırlatmaq istərdim. Vətən 
müharibəsində Azərbaycan 
Ordusunun sarsıdıcı zərbələri 
nəticəsində həm canlı qüvvə, həm 
də texnika baxımından böyük 
itkilər verən düşmən əsgərləri geri 
çəkilərək döyüş mövqelərini qoyub 
qaçmaqla savaşda uduzduğunu 
anlayır, buna görə təxribatlara əl 
atır, mülki vətəndaşlarımızı atəşə 
tutur, infrastrukturu dağıdır, beləliklə, 
qeyri-insani xislətini, beynəlxalq 
hüquqa, ali bəşəri dəyərlərə zərrə 
qədər də olsun hörmət etmədiyini 
bir daha təsdiqləyirdi. Ermənistan 
ordusu Bakı ətrafına, Gəncə, 
Mingəçevir başda olmaqla iri şəhər 
mərkəzlərinə, mülki əhalinin sıx 
olduğu yerlərə, yaşayış binalarına 
raket atmaqla faşist xislətini, 
vandalizmini göstərirdi. Digər 
tərəfdən, əslində, Ermənistan bu 
vəhşi, barbar hücumları ilə BMT-ni, 
beynəlxalq hüququ hədəfə alırdı, 
saymazlıq göstərirdi.

Ermənistanın hərbi-siyasi 
rəhbərliyi 30 il ərzində Azərbaycana 
qarşı törətdiyi təxribatlarla, vandal, 
barbar əməllərlə terrorçu dövlət 
olduğunu təsdiqləyib. Vətən 
müharibəcindən əvvəl və savaş 
dövründə işğalçı ölkənin silahlı 
qüvvələri regionun ən böyük strateji 
layihəsi olan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində mühüm 

yer tutan Bakı-Tblisi-Ceyhan neft 
kəmərinin Yevlax rayonu ərazisindən 
keçən hissəsinə raket zərbələri 
endirməkdən, Mingəçevir Su Elektrik 
stansiyasını dağıtmağa cəhd 
göstərməkdən belə çəkinməyib. 
Lakin ordumuzun qətiyyətli 
tədbirləri nəticəsində həmin terror 
hərəkətlərinin qarşısı alınıb. 

Vətən müharibəsindən ötən 
dövr ərzində də Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı yönələn 
təxribatları ara vermir. Bu, əsasən, 
işğaldan azad edilən sahələrin uzun 
illər Ermənistan tərəfindən sistemli 
qaydada, Vətən müharibəsi dövründə 
isə xaotik şəkildə minalanması 
ilə bağlıdır. Hazırda düşməndən 
təmizlənən torpaqlarımız “barıt 
çəlləyi”ni xatırladır. 

Ermənistan həmin ərazilərin 
xəritələrini təqdim etmir. Bununla 
işğalçı dövlət Azərbaycan tərəfinin 
daha çox insan itkisi verməsinə 
çalışır, yeni formada müharibəni, 
terror siyasətini davam etdirir. 

Bu faktın özü onu göstərir ki, 
Ermənistan regionda sülh və əmin-

amanlığın bərqərar olmasında 
maraqlı deyil. Məhz buna görə də 
minalanmış ərazilərin xəritəsini 
Azərbaycana verməməklə, 
Azərbaycanın işğaldan azad 
edilən ərazilərində məskunlaşma 
prosesini süni şəkildə əngəlləməyə, 
istər hərbçilərimiz, istərsə də 
mülki insanlarımız arasında 
tələfatın yaşanmasına çalışır. 
Hərb meydanında məğlub olan, 
açıq döyüşdə darmadağın edilən 
Ermənistan indi bu kimi rəzil 
vasitələrə Azərbaycana zərbə 
vurmağa cəhd göstərir. Lakin 
Ermənistan unudur ki, regionda 
sülhün, təhlükəsizliyin bərqərar 
olması daha çox onun özü üçün 
zəruridir. Çünki 44 günlük Vətən 
müharibəsində Ermənistan, 
sadəcə, hərbi baxımdan ağır 
itkilərlə qarşılaşmadı. Həm də onun 
bütün iqtisadiyyatı sıradan çıxdı. 
Ermənistanda sosial vəziyyət fəlakətli 
həddə çatdı və hazırda da son dərəcə 
ağır durumdadır. 

(ardı 6-cı səhifədə)

Azərbaycan 
dinc əhaliyə 
qarşı heç vaxt 
müharibə 
aparmayıb

Biz müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparmışıq 
və müharibənin bütün qaydalarına riayət etmişik. Məhz 
buna görə Ermənistan tərəfində mülki vətəndaşlar arasında 
itkilər həddindən artıq azdır. Biz ancaq işğalçı orduya qarşı 
mübarizə aparmışıq, müharibə aparmışıq. Dinc əhaliyə qarşı 
heç vaxt müharibə aparmamışıq.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı növbəti dəfə tarixində möhtəşəm beynəlxalq 
idman yarışına evsahibliyi edir. Növbəti dəfə 
bütün dünyanın idman nəbzi Bakıda – Şərq və 

Qərb koloritinin qovuşduğu bu unikal şəhərlə bir 
vurur. Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə, milli-mənəvi 
dəyərlərə, parlaq idman ənənələrinə malik ölkəmizin 
güclü potensialı dünyaya bir daha nümayiş etdirilir. 
Sürəti ram edən bolid pilotları da Bakı trekində nüma-
yiş etdirdikləri bacarıqları ilə azarkeşlərinin zövqünü 
oxşayırlar. 

Ümumiyyətlə, Bakı treki 
özünün uzunluğu və unikallığı 
ilə həm bolidləri, həm də pilotları 
böyük sınağa çəkir. İyunun 4-də 
də hamı bunun bir daha şahidi 
oldu. Altı kilometr uzunluğu olan 
və saat əqrəbi istiqamətinin 
əksinə hərəkət edən yolda iki 
qəza baş verdi. Xatırladaq ki, 
trekin ən geniş yeri 13 metr, ən 
dar hissəsi isə İçərişəhər ətrafında 
olan bölmələrində – 7-ci və 
8-ci döngələrdə 7,6 metr təşkil 
edir. Təsadüfi deyil ki, komanda 
liderləri mübarizənin gərgin 
keçdiyini və trekin özünəməxsus 
xüsusiyyətlərə malik olmasının 
problemlərini yaşadıqlarını 
açıqlayırlar. Məsələn, “Mercedes 
Motorsport”un rəhbəri Toto Volff 

bildirir ki, Bakıda Monakodakı 
problemlərin eynisini yaşayırlar. 

Qeyd edək ki, “Mercedes” 
komandası Bakıdakı cümə 
günü sərbəst yürüşlərində heç 
də yaxşı nəticə qazanmadı. 
Sessiyanı 11 və 16-cı yerdə bitirən 
“Mercedes” komandası xüsusilə 
vahid dövrədə potensiallarından 
çox aşağı nəticə göstərdilər. 
“Mercedes Motorsport”un rəhbəri 
Toto Volffun sözlərinə görə, 
gün ərzində eyni problemlə 
qarşılaşmışlar: “Bolidimiz güclü 
olsa da, vahid dövrədə tempimiz 
yoxdur. Cümə günü çox məlumat 
topladıq, amma Monakodakı 
problemlər burada da davam 
edir. Yolun bəzi hissələrində 
potensialımızı göstərə bilmədik”. 
T.Volff bacardıqları qədər yaxşı 
nəticə göstərməyə və yüksək 
xallar toplamağa çalışacaqlarını 
vurğulayır: “Məncə, sıralanma 
turu çox çətin keçəcək. Bu, mənə 
2015-ci ildəki Sinqapur yarışını 
xatırladır. Buna baxmayaraq, 
əlimizdən gələni edəcəyik”.

(ardı 5-ci səhifədə)

Bakıda Formula 1 nəsimi əsir
Bakı sürət həyəcanı yaşayır

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

№  162           Bakı şəhəri, 5  iyun  2021-ci il 

“Xüsusi karantin rejiminin müddətinin 
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin  2021-ci il 26 may tarixli 151 
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi 
haqqında

“Sanitariya-epidemioloji salamatlıq 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 25-ci maddəsinə və Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 
28 fevral tarixli 73-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Yoluxucu, parazitar və kütləvi qeyri-
yoluxucu xəstəliklərin əmələ gəlməsi, yaxud 
yayılması təhlükəsi yarandıqda karantin-
təşkilat, profilaktika və digər zəruri tədbirlərin 
görülməsi Qaydaları”na əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Xüsusi karantin rejiminin müddətinin 
uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2021-ci il 26 may tarixli 151 
nömrəli Qərarına aşağıdakı məzmunda 2.5-
1-ci bənd əlavə edilsin:  

“2.5-1. 2021-ci il 10 iyun tarixindən 
etibarən hava nəqliyyatı vasitəsilə aşağıdakı 
şəxslərin Azərbaycan Respublikasına giriş-
çıxışına icazə verilir:  

2.5-1.1. Rusiya Federasiyasının və 
Türkiyə Respublikasının vətəndaşlarına:

1. yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslərə 
münasibətdə – yalnız COVID-19 pasportu 
(COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmasını 
və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə 
malik olmasını təsdiq edən sənəd) və 
uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş 
COVID-19-a dair PCR testinin neqativ 
nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında;

2. 1–18 yaş arasında olan şəxslərə 
münasibətdə – yalnız uçuşdan əvvəl 72 
saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR 
testinin neqativ nəticəsini  təsdiq sənəd 
əsasında;

2.5-1.2.  2021-ci ildə futbol üzrə Avropa 
çempionatının Bakı şəhərində keçiriləcək 4 
oyununda iştirak edən futbol komandalarının 
təmsil etdikləri ölkələrin vətəndaşlarının və 
həmin ölkələrdə daimi yaşayan vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə münasibətdə - Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 13 
aprel tarixli 2576 nömrəli Sərəncamının 
2-ci hissəsində göstərilən sənədlərdən 
hər hansı birini və uçuşdan əvvəl 72 saat 
ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR 
testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd 
əsasında.

2.5-1.3. bu Qərarın 2.5-1-ci bəndində 
nəzərdə tutulan şəxslər Azərbaycan 
Respublikasını tərk edərkən onlardan 
COVID-19-a dair PCR testi tələb olunmur.”.

2. Azərbaycan Respublikasının 
Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd 
Xidməti, Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Miqrasiya Xidməti, Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, 
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi  
və “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti bu Qərardan irəli gələn 
zəruri tədbirlərin, o cümlədən COVID-19 
pasportunun elektron qaydada qarşılıqlı 
tanınması üçün tədbirlərin görülməsini təmin 
etsinlər.  

3. “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası 
dövründə Azərbaycan Respublikasında 
uçuşların və hava nəqliyyatı ilə sərnişin 
daşımalarının təşkili üzrə müvəqqəti 
Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə” 2020-
ci il 11 iyun tarixli 199 nömrəli və “Xüsusi 
karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 12 sentyabr tarixli 
336 nömrəli Qərarında nəzərdə tutulan 
məhdudiyyətlər bu Qərara zidd olmayan 
hissədə öz qüvvəsini saxlayır.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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(əvvəli 1-ci səhifədə)

Ermənistanın indiyədək mi-
nalanmış ərazilərin xəritəsini 
Azərbaycana verməməsinin digər 
əsas səbəblərindən biri də beynəlxalq 
təşkilatların bu istiqamətdə lazı-
mi fəallıq göstərməməsidir. Əgər 
beynəlxalq qurumlar, aparıcı dövlətlər 
Ermənistana bu məsələdə lazımi 
təzyiq göstərsə, o zaman rəsmi İrəvan 
bu xəritələri Azərbaycana verməyə 
məcbur olar. Ancaq təəssüflər olsun 
ki, bu gün nə beynəlxalq təşkilatlar, 
nə də aparıcı dövlətlər Ermənistanın 
minalanmış ərazilərin xəritəsini ortaya 
çıxarmamasından narahat deyil. 

Uzun illər torpaqlarımızın işğal al-
tında qalmasını seyr edən beynəlxalq 
təşkilatlar, böyük dövlətlər tərəfindən 
hazırda da Ermənistanın bu cinayəti, 
bu təxribatı laqeydliklə müşahidə 
olunur. Məhz beynəlxalq qınaq və 
təzyiq göstərilməməsi Ermənistanı 
öz təxribatını davam etdirməyə, 
yəni minalanmış ərazilərin xəritəsini 
verməməyə həvəsləndirir. 

Beynəlxalq qurumlar bu məsələdə 
susqunluğa, biganəliyə son qoymalı, 
Ermənistanı minalanmış ərazilərin 
xəritəsini verməyə məcbur etməli, 
bu istiqamətdə addımlar atmalıdırlar. 
Çünki işğalçının bu addımı həm də 
beynəlxalq hüquq və insan haqları ilə 
ziddiyyət təşkil edir.

Beləliklə, ötən il noyabrın 10-da 
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və 
Ermənistanın baş naziri tərəfindən 
üçtərəfli Bəyanatın imzalanması ilə 
İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatsa 
da, beynəlxalq səviyyədə hamılıqla 
qəbul olunmuş konvensiyalara, habelə 
əldə edilən razılıqlara baxmayaraq, 
işğalçı minaların xəritələrini ölkəmizə 
verməkdən boyun qaçırmaqla, yüzlərlə 
günahsız, dinc insanın ölümünə səbəb 
olur. 

İyunun 4-də xidməti vəzifələrinin 
icrası ilə əlaqədar işğaldan azad 

edilən Kəlbəcər rayonuna ezam 
olunan televiziya kanallarının və xəbər 
agentliklərinin əməkdaşlarının olduğu 
“KamAZ” markalı sərnişin avtomobi-
linin hərəkətdə olarkən tank əleyhinə 
minaya düşməsi nəticəsində 3 nəfərin 
– Sirac Abışov (AzTV telekanalının 
operatoru), Məhərrəm İbrahimov 
(AZƏRTAC xəbər agentliyinin müx-
biri), Arif Əliyev (RİH başçısının 
Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi 
üzrə nümayəndəsinin müavini) həlak 
olması, digər 4 nəfərin isə müxtəlif 
dərəcəli bədən xəsarətləri alması 
erməni faşizminin əyani ifadəsidir. 
Bu, bir daha göstərir ki, beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə zidd 
olaraq Ermənistan həmişə olduğu 
kimi, bu gün də sülhə, təhlükəsizliyə 
və beynəlxalq razılaşmalara məhəl 
qoymur, insanlıq əleyhinə olan bütün 
hərəkətlərini davam etdirir.

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva rəsmi İnstaqram səhifəsində 
Kəlbəcərdə azərbaycanlı dinc mül-
ki şəxslərin vəzifə borcunu yerinə 
yetirərkən minaya düşərək həlak 
olmaları barədə xəbəri dərin kədər 
hissi ilə qarşıladığını və müharibə 
başa çatandan sonra azad olunan 
ərazilərdə 140 nəfərdən çox insanın 
erməni işğalçılar tərəfindən quraşdırı-
lan minalara düşdüyünü bildirir. 

Paylaşımda daha sonra deyilir: 
“Onlardan 27-si həlak olub. Günah-
sız insanların ölümünə görə bütün 
məsuliyyət Ermənistanın hərbi-
siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. 
Azərbaycan tərəfinin mina xəritələrinin 
təqdim edilməsi ilə bağlı çoxsaylı 
çağırışlarına baxmayaraq, Ermənistan 
bundan imtina edir və bununla da 
beynəlxalq humanitar hüququ poz-
mağa və Azərbaycana qarşı terror 
siyasəti həyata keçirməyə davam 
edir. Təəssüf ki, Azərbaycan tərəfinin 
ATƏT-in Minsk qrupu ölkələrinə, 

həmçinin müxtəlif beynəlxalq 
təşkilatlara mina xəritələrinin verilməsi 
məsələsində Ermənistana təzyiq 
göstərməsi ilə bağlı çağırışları heç bir 
nəticə vermədi. Jurnalist hüquqları-
nın müdafiəçisi qismində çıxış edən 
beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları 
hələ də susmaqda davam edir! 
Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır! 
Onun iradəsini sındırmaq və onu qor-
xutmaq qeyri-mümkündür!..”.

Kəlbəcərdə baş verən bu hadisə 
bir daha onu göstərir ki, bu ərazidəki 
minalar Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
əks-hücum əməliyyatlarından sonra 
məcburi geriçəkilmə mərhələsində 
məqsədli şəkildə yerləşdirilib. Məqsəd 
isə Azərbaycan tərəfinə mümkün 
qədər ziyan vurmaq və evlərinə qayı-
dacaq mülki əhaliyə əlavə maneələr 
yaratmaq olub. 

Xatırladırıq ki, bir müddət əvvəl 
Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan 
ərazilərinə daxil olaraq, ərazidə 
yolların minalanmasına yönəlmiş 
təxribat törədərkən Ermənistan 
silahlı qüvvələrinin bir qrup hərbçisi 
saxlanılıb. Bu da bir daha göstərir 
ki, Ermənistan tərəfi həm hərbi, 
həm də mülki şəxslərin həyatına və 
təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yarat-
maqda davam edir, beləliklə, bölgədə 
vəziyyəti gərginləşdirir. Ermənistanın 
bu davranışı regionda sülh, 
təhlükəsizlik və əməkdaşlığın reallaş-

dırılmasına başlıca əngəl olmaqda 
davam edir.

Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən Ermənistanın Azərbaycan 
ərazilərinə hərbi təcavüzünün və mülki 
əhaliyə yönələn terror aktlarının qar-
şısının alınması ilə bağlı konkret hü-
quqi məsuliyyət müəyyən edən təsirli 
tədbirlər hələ də görülmür. Nəticədə 
azğınlaşan düşmən ardıcıl olaraq in-
sanlığa sığmayan müharibə cinayətləri 
törədir, əhalinin həyat və sağlamlığı 
üçün ciddi təhlükələr yaradır, yaşayış 
evlərini, habelə mülki infrastrukturu 
dağıdır.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən də 
göründüyü kimi, bütün təxribatlar 
Ermənistan rəhbərliyinin ikiüzlü və 
riyakar fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir. 
Ermənistan bir tərəfdən beynəlxalq 
ictimaiyyətə müraciət edərək, 
dövlət sərhədində atəşkəs rejiminin 
möhkəmləndirilməsi üçün kömək 
istəyir. Digər tərəfdən, hərbi təxribatlar 
törədərək Azərbaycan ərazisinə bas-
qın etməyə, mövqelərimizi zəiflətməyə 
cəhd göstərir, eyni zamanda, mina 
xəritələrini verməkdən yayınmaqla 
mülki əhalinin itkisini reallaşdırır. Bu 
çirkin və məkrli siyasət, şübhəsiz ki, 
Ermənistanı uçuruma aparır. Təbii 
ki, bütün məsuliyyət də Ermənistan 
rəhbərliyinin üzərinə düşür. 

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Ədliyyə naziri Kəlbəcərdə minaya düşərək  
həlak olanlarla və yaralananlarla bağlı xarici həmkarlarına 

və beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlayıb
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov iyunun 4-də Kəlbəcər 

rayonunda Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistan 
tərəfindən quraşdırılmış minaya düşərək həlak olması və 
yaralanması ilə əlaqədar ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr 
və bütün digər üzv ölkələrinin ədliyyə nazirlərinə, BMT-nin 
və Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə rəhbər vəzifəli 
şəxslərinə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidentinə 
müraciətlər ünvanlayıb.

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
müraciətlərdə 30 illik erməni işğalı 
altında olan torpaqlarımızın Vətən 
müharibəsində Qələbəmizlə azad 
edildiyi, o cümlədən ötən ilin noyab-
rında imzalanmış üçtərəfli bəyanatla 
3 rayonun qaytarıldığı və 750 min 
məcburi köçkünün öz yurdlarına 
qayıtmasının nəzərdə tutulduğu qeyd 
olunub.

Lakin Ermənistan tərəfindən soy-
daşlarımızın geri qayıtmasına əngəl 
törətmək və mülki əhali arasında 
növbəti qurbanların olması məqsədilə 
ərazilərimizin minalandığı və bununla 
bağlı Azərbaycanın dəfələrlə etdiyi 
müraciətlərə, beynəlxalq ictimaiyyətin 
çağırışlarına baxmayaraq 

Ermənistanın qeyri-insani davranaraq 
beynəlxalq normaları, o cümlədən 
BMT-nin 1949-cu il Cenevrə və İnsan 
hüquqlarına dair 1950-ci il Avropa 
konvensiyalarının tələblərini kobud 
şəkildə pozmaqla mina xəritələrini 
qəsdən vermədiyi vurğulanıb.

Ermənistanın insanlığa qarşı 
bu cinayətkar əməlləri nəticəsində 
müharibədən sonra dinc sakinlər 
və sülhməramlılar olmaqla 140 
nəfərdən çox şəxsin erməni işğalçı-
ları tərəfindən quraşdırılmış minalara 
düşdüyü və onlardan 27-nin həlak 
olduğu təəssüflə qeyd edilib. Bildirilib 
ki, sonuncu faciəvi hadisə isə iyunun 
4-də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonun-
da baş verib və minanın partlaması 
nəticəsində peşə vəzifəsini yerinə 

yetirən iki jurnalist olmaqla 3 nəfər 
həlak olub, bir neçə şəxs isə ciddi 
xəsarət alıb. 

Bununla bağlı ədliyyə naziri xarici 
həmkarlarını və beynəlxalq insan 
hüquqları təsisatlarını müharibənin 
bitməsindən sonra insan həyatlarının 
xilası və yeni qurbanların qarşısı-
nın alınması, məcbur köçkünlərin 
öz dədə-baba yurdlarına təhlükəsiz 
qayıtması, həmçinin Qafqazda 
sülh və əmin-amanlığın bərqərar 
olunması naminə səslərini ucalda-

raq Ermənistanı mina xəritələrinin 
verilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq 
öhdəliklərini hökmən yerinə yetirməyə 
təsir etməyə çağırıb.

Ədliyyə işçiləri iyunun 4-də 
Kəlbəcər rayonunda Ermənistan 
tərəfindən quraşdırılmış mi-
naya düşərək həlak olmuş 
həmvətənlərimizi anaraq xatirələrini 
bir dəqiqəlik sükutla yad edib, onlara 
Allahdan rəhmət, yaralılara isə şəfa 
diləyiblər.

Azərbaycan dinc əhaliyə qarşı 
heç vaxt müharibə aparmayıb

Rusiya Jurnalistlər İttifaqının katibi: 
Hər bir jurnalistin həlak  
olması bütün jurnalistlər  

birliyi üçün faciədir
Rusiya Jurnalistlər İttifaqı Azərbaycanda 

jurnalistlərin minaya düşərək həlak olması ilə 
əlaqədar səmimi-qəlbdən başsağlığı verir.  

Rusiya 
Jurnalistlər İttifa-
qının katibi Rafael 
Hüseynov bu sözləri 
söyləyib. O qeyd 
edib ki, hər bir jur-
nalistin həlak olması 
bütün jurnalistlər 
birliyi üçün faciədir. 

Rafael Hü-
seynov deyib 
ki, azərbaycanlı 
jurnalistlər vəzifə 
borclarını yerinə 
yetirərkən həlak 
olublar. Onlar işğal-
dan azad olunmuş ərazilərdə mina terrorunun qurbanı olublar. 

Dövlətlərin ərazi bütövlüyünə riayət edilməsinin vacibliyini 
xüsusi vurğulayaraq deyib: “Ümidvarıq ki, Qarabağda tam və 
qəti sülh tezliklə bərqərar olacaq. Bunun üçün Azərbaycan, 
Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən imzalanmış konkret 
Bəyanat var”.

AZƏRTAC

Ombudsman mina partlaması nəticəsində 
həlak olan jurnalistlərin ailələrini ziyarət edib

Ombudsman Səbinə Əliyeva 
Kəlbəcərdə mina partlaması 
nəticəsində həlak olan Azərbaycan 
Dövlət İnformasiya Agentliyinin 
(AZƏRTAC-ın) əməkdaşı Məhərrəm 
İbrahimovun və Azərbaycan Dövlət 
Televiziyasının operatoru Sirac 
Abışovun ailələrini ziyarət edib.

Ombudsman Aparatından AZƏRTAC-a 
verilən məlumata görə, Səbinə Əliyeva həlak 
olanların ailələrinə başsağlığı verib və səbir 
diləyib.

Azərbaycan Rus İcması Vəkil Abdullayevin 
ölümü ilə bağlı bəyanatla çıxış edib

İyunun 5-də Azərbaycan Rus İcmasının 
sədri, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
deputatı Mixail Zabelin Vəkil Abdullayevin ölümü 
ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
bəyanatda deyilir: 

“Azərbaycan Rus İcma-
sı Rusiya Federasiyasının 
Novosibirsk vilayətində 19 
yaşlı azərbaycanlı Vəkil 
Abdullayevin güllələnməsi ilə 
nəticələnmiş faciəli hadisəyə 
görə dərin narahatlığını 
bildirir. 

Azərbaycan Rus İcması, 
respublika ictimaiyyəti belə 
hesab edə bilərdi ki, faciəli 
hadisə təsadüf nəticəsində 
baş verib, lakin, əgər Ru-
siya Federasiyası İctimai 
Palatasının üzvü, “Yedinaya 
Rossiya” partiyasından RF 
Dövlət Dumasına deputatlığa 
namizəd Mariya Butinanın 
polis işçisinin cinayətkar 
əməllərinə haqq qazandıran, 
Rusiya ictimaiyyətini istintaq 
orqanlarına təzyiq göstərməyə 
məcbur etmək məqsədilə 
millətlərarası ayrı-seçkiliyi 

qızışdıran təxribatçı sözləri 
olmasaydı, biz əmin olardıq 
ki, Rusiyanın istintaq orqanları 
bu faciəni hərtərəfli araşdıra-
caq və polis işçisi – baş leyte-
nant A.Qusev layiqli cəzasını 
alacaq. 

Mariya Butinanın sözləri 
bizə - beynəlmiləl, multikultu-
ral Azərbaycan cəmiyyətində 
yaşayan rus vətəndaşlarına 
açıq-aşkar millətçilik və şovi-
nizm təsiri bağışladı.    

Respublikanın 120 minlik 
rus əhalisini təmsil edən 
Azərbaycan Rus İcma-
sı M.Butinanın təxribatçı 
bəyanatlarına qəti etirazını 
bildirir. 

Biz əminik ki, “Yedinaya 
Rossiya” partiyasının və 
Rusiya Federasiyası İcti-
mai Palatasının rəhbərliyi 
öz nümayəndəsinin millətçi 
fikirlərinə prinsipial qiymət 
verəcək və hesab edirik 

ki, Rusiya Federasiyasının 
mötəbər orqanlarında belə bir 
insana yer olmamalıdır. 

Azərbaycan Rus İcması 
ümidvar olduğunu bildirir 
ki, Rusiya ictimaiyyəti, ölkə 
parlamenti və hökuməti 
millətlərarası sülhün qoru-
nub saxlanılması üçün zəruri 
tədbirlər görəcək. Biz əminik 
ki, iki xalq arasında dərin 
köklərə malik ənənəvi dostluq 
və qardaşlıq əlaqələri bundan 
sonra da genişlənəcək”. 

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun 
Azərbaycan Milli Platforması Kəlbəcərdə həyatını itirmiş 

jurnalistlərlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

Özündə 71 qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən Şərq Tərəfdaşlığı 
Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun Azərbaycan Milli Platforması 

Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində həyatını itirmiş media 
nümayəndələri ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə və beynəlxalq təşkilatlarına 
müraciət edərək, Ermənistanı minaların xəritələrini açıqlamadığına görə 
qınamağa və minalanmış ərazilər barədə məlumat verərək, rəsmi Yerevanı 
beynəlxalq hüquq normaları ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün ona 
təsir göstərməklə bağlı bəyanat qəbul edib.  AZƏRTAC bəyanatı təqdim edir.

 “İyunun 4-də saat 11 radələrində xidməti 
vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar işğaldan azad 
edilmiş Kəlbəcər rayonuna ezam olunmuş 
televiziya kanallarının və xəbər agentliklərinin 
əməkdaşlarının olduğu “KamAZ” markalı 
sərnişin avtomobili erməni silahlı qüvvələri  
tərəfindən əraziyə yerləşdirilmiş minaya 
düşərək həlak olması bizi dərindən sarsıtdı.  Av-
tobusun rayonun Susuzluq kəndi istiqamətində 
hərəkətdə olarkən tank əleyhinə minaya 
düşməsi nəticəsində 3 nəfər – Sirac Abışov 
(AzTV telekanalının operatoru), Məhərrəm 
İbrahimov (AZƏRTAC-ın əməkdaşı), Arif 
Əliyev (RİH başçısının Susuzluq kənd inzibati 
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini) 
həlak olub, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən 
xəsarətləri almaqla xəstəxanaya yerləşdirilib. 

Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə 
bir neçə jurnalist xidməti vəzifəsini yerinə 
yetirərkən erməni terrorunun qurbanı olub. 
Eyni zamanda, Vətən müharibəsi dövründə 
jurnalistlər kifayət qədər riskli vəziyyətlərlə 
qarşılaşıblar. 44 günlük müharibə ərzində 
erməni terrorçuları dəfələrlə peşə fəaliyyətini 
həyata keçirən və fərqləndirici gödəkcələrində 
olan jurnalistlərə atəş açıblar, nəticədə me-
dia nümayəndələri arasında yaralananlar da 
olub. Çox təəssüf ki, müharibənin bitməsindən 
bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq, erməni 
terroru hələ də davam edir və bu gün də media 
nümayəndələri həyatlarını itirirlər.

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti 
Forumunun Azərbaycan Milli Platforması son 
aylarda ölkə vətəndaşlarının işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində Ermənistan tərəfindən 
yerləşdirilən minalar və digər partlayıcı qurğu-
larla kütləvi şəkildə çirkləndirilmiş ərazilərində 
həlak olmasını beynəlxalq hüquqa, insanlığa və 
sülhə qarşı yönəlmiş terror hesab edir. 

2020-ci ilin noyabrında müharibənin 
bitməsindən bu günədək Azərbaycan Respubli-
kası Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə 
Milli Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşları da daxil 
olmaqla, 85 vətəndaşımız (o cümlədən, 16-sı 

mülki şəxs) mina partlaması nəticəsində ağır 
yaralanıb, 100-dən çox mülki şəxs və hərbçi 
minalanmış ərazilərdə həyatlarını itirib.

Müharibədən sonra rəsmi Bakı Ermənistan 
rəhbərliyinə minalanmış və partlayıcı qur-
ğuların basdırıldığı ərazilərin xəritələrinin 
verilməsi ilə əlaqədar dəfələrlə müraciət edib. 
Tərəflər bütün məsələləri danışıqlar masa-
sında həll etməyə razı olsalar da, Ermənistan 
Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında 
minalanmış ərazilərin xəritələrini hələ də təqdim 
etmir, bu isə beynəlxalq humanitar hüquqla 
bağlı öhdəlikləri ciddi şəkildə pozur və müharibə 
cinayəti sayılır. Həmçinin yaşayış yerlərində, 
çayların kənarlarında, yolayrıclarında və 
qəbiristanlıqların yaxınlığındakı ərazilərin mina-
lanması 1949-cu ildə  qəbul olunmuş Minalar 
əleyhinə Cenevrə Konvensiyasını və I Əlavə 
Protokolunu pozur. 

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti 
Forumunun Azərbaycan Milli Platforması 
olaraq günahsız mülki əhalini təhlükə altına 
qoyan, habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
quruculuq-bərpa işlərinin başlanmasına, 
ölkəmizdə və regionda davamlı sülhün təmin 
edilməsinə, 1 milyondan artıq qaçqın və 
məcburi köçkünün öz evlərinə qayıtmasına 
birmənalı şəkildə maneə yaradan Ermənistanın 
bu yanaşmasını ciddi surətdə qınayır, re-
gionda təhlükəsiz və dinc bir mühitin təmin 
olunması səylərini səfərbər etməyə çağırır. 
İnsan həyatlarını xilas etmək və münaqişə 
sonrası bərpa və yenidənqurma proseslərini 
sürətləndirmək hazırda bölgədə davamlı sülhün 
bərqərar olması üçün mütləq bir zərurətdir.

Dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq 
təşkilatlarına müraciət edərək, Ermənistanı 
minaların xəritələrini açıqlamadığına görə 
qınamağa və minalanmış ərazilərin olduğu 
yerlər barədə məlumat verərək rəsmi Yere-
vanı beynəlxalq aləmin hüquq normaları ilə 
öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün inandırmağa 
çağırırıq”.

İsrailli ekspertdən çağırış:  
Susqunluğa son qoymaq üçün daha nə qədər 
günahsız azərbaycanlı həyatını itirməlidir?

İyunun 4-d sarsıdıcı və dəhşətli xəbəri 
aldım və şok yaşadım. Mənim həmkarlarım – 
Azərbaycan Televiziyasının operatoru Sirac 
Abışov və AZƏRTAC-ın əməkdaşı Məhərrəm 
İbrahimov Kəlbəcər rayonunda xidməti 
vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək 
həlak olublar. Bu dəhşətli hadisə bu ərazinin 
ziyarət edən hər bir jurnalistin başına gələ bilər.

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Bakı Beynəlxalq Multikultu-
ralizm Mərkəzinin İsraildəki 
nümayəndəliyinin rəhbəri, 
beynəlxalq münasibətlər 
sahəsində siyasi ekspert Arye 
Qut deyib.

Siyasi ekspert bildirib 
ki, Ermənistan tərəfindən 
yerləşdirilən müxtəlif növ mina-
lar və digər partlayıcı qurğular 
nəticəsində müharibə bəri 120-
dən çox Azərbaycan vətəndaşı 
həlak olub və ya yaralanıb. 
Eyni zamanda, qeyd etmək 
lazımdır ki, Azərbaycanın iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
təxminən 100 milyon kvadrat-
metr sahədə 35 mindən çox 
minanın zərərsizləşdirilməsinə 
baxmayaraq, mina qurban-
larının sayı artmaqda davam 
edir və minalanmış ərazilərin 
xəritələrinin verilməsi ilə 
bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq 
edilməsinə rəğmən, 
Ermənistan məqsədyönlü 
şəkildə bundan imtina edir.

“Mən düz bir ay əvvəl 
“İsrael Hayom”un jurnalisti ilə 
Ağdam, Füzuli, Zəngilan və 
Cəbrayıl rayonlarında oldum. 
İlk andan hiss etmişdim ki, 
sanki bu əraziyə dəhşətli vəba 
gəlib. Azad edilmiş ərazilərdə 
demək olar bir dənə də sala-
mat ev, uşaq bağçası və ya 
məktəb, kitabxana və muzey 
qalmayıb. İşğalçı ermənilər 
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl və 

Zəngilan kimi şəhərləri yerlə-
yeksan edərək, qarətçilik, 
neonasizm və vandalizm ilə 
məşğul olublar. Hətta ağacları 
da məhv ediblər”, - deyə A.Qut 
vurğulayıb.

O bildirib ki, digər möv-
zu minalar məsələsi idi. Bu 
əraziləri ziyarət edən za-
man bizə deyirdilər ki, sağa 
getməyin, sola getməyin, bu 
ərazilər çox təhlükəlidir. Təkcə 
Ağdam yox, Füzuli, Cəbrayıl 
və Zəngilan da erməni işğalı 
nəticəsində kabus və minalan-
mış şəhərlərə çevrilib, məhv 
edilib. Dağıntıların miqyası, 
ermənilərin qəddarlığı, faşizmi, 
neonasizmi və vandalizmi 
insanı dəhşətə gətirir. Hazır-
da dünyanın heç bir yerində 
erməni vandalizminin, erməni 
nifrətinin və düşmənçiliyinin 
nəticələrinin bu qədər əyani 
nümayişinə rast gəlmək müm-
kün deyil.

“Mən siyasi ekspert, 
Bakı Beynəlxalq Multikultu-
ralizm Mərkəzinin İsraildəki 
nümayəndəsi, eyni zamanda, 
İsraildə Azərbaycan Evinin 
rəhbəri olaraq İsraildə və 
dünyadakı xarici həmkarlarımı 
minalanmış ərazilərin 
xəritəsini verməsi üçün təcili 
olaraq Ermənistana təzyiq 
göstərməyə çağırıram.

Azərbaycan Ermənistanın 
28 il ərzində basdırdığı 
minalardan əziyyət çəkdiyi 

halda, Ermənistanın diversant 
qrupu tərəfindən Azərbaycan 
ərazisində həyata keçirilən 
diversiya və keçid yollarını 
növbəti minalama cəhdləri 
hərbçilərimizin və gələcəkdə 
mülki insanların həyatı üçün 
ciddi təhlükədir. Minalanmış 
ərazilərin xəritələrin verməsi 
bir çox şəxsin, o cümlədən 
jurnalistlərin ölüm təhlükəsi 
ilə üzləşməsinin qarşısını ala 
bilər”, - deyə siyasi ekspert 
əlavə edib.

O vurğulayıb ki, la-
kin bugünkü beynəlxalq 
münasibətlər formatında dün-
ya ictimaiyyəti susur, danışmır 
və sadəcə, laqeydlik göstərir. 
Bu münasibətə və susqunluğa 
son qoyulması üçün daha nə 
qədər günahsız azərbaycanlı 
mülki şəxs həyatını itirməlidir? 
Bu insanların günahı nədir? 
Uzaq tarixə getmək lazim de-
yil. 29 il əvvəl Xocalı şəhərində 
mülki əhalisinin düşünülmüş 
şəkildə qətlə yetirilməsi bu 
insanlara təkcə azərbaycanlı 
olduqlarına görə kütləvi divan 
tutmaq məqsədi daşımışdı. 
Günahsız uşaqlara, qadın-
lara və qocalara qarşı misli 
görünməmiş bu qəddarlıq və 
erməni vandalizmi, eyni za-
manda, Ermənistan tərəfindən 
dəhşətli mina basdırma prose-
si heç bir izaha sığmır.
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