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Tahir Salahov Azərbaycanın  
ən məşhur və titullu rəssamı idi
Azərbaycan təsviri sənət tarixində dünya şöhrətli rəssam 

Tahir Salahovun zəngin yaradıcılığı xüsusi bir mərhələ 
təşkil edir. Rəngkarlıqda nümayiş etdirdiyi orijinallıq və mü-

asirlik onu bənzərsiz rəssam kimi dünya arenasına çıxarmışdır. 
Bu mütəfəkkir rəssam nəinki Azərbaycan və Sovet İttifaqı, hətta 
dünya miqyasında geniş şöhrət qazanmış, özünün böyük sənət 
məktəbini yaratmışdı.

O,sovet təsviri sənətində 
“Sərt realizm” üslubunun banisi 
sayılırdı.“Sərt realizm üslubu” dedikdə, 
mən, bu üslubda belə dəqiqliklə 
işləyən ikinci bir rəssam tanımıram. 
Rəssama şöhrət gətirən ilk əsərləri 
olan “Səhər eşalonu”, “Qladioluslar”, 
“Pəncərədən görüntü”, “Neftçinin 
portreti” tabloları məhz bu üslubun 
bütün xüsusiyyətlərini əks etdirən 
sənət əsərləridir. Qeyd etdiyim bu 
tabloların romantika və ekspresiv-
liyi öz möhtəşəmliyi ilə bu üslubun 
məzmun və estetikasını müəyyən 
etmişdir. Mən, xüsusilə “Neftçinin 
portreti” üzərində dayanmaq istərdim. 
Həmin dövr dünya təsviri sənətində bu 
səpgidə yaradılan mükəmməl obraz 
demək olar ki, yoxdur. Olduqca sərt 
sima, qara rəngin ən zəngin çalarların-
da işlənmiş baş və çox kiçik al qırmızı 
rəngli siqaret müştüyü- çox inanılmaz 
effekt yaratmışdır.Cəsarətli sima, 
Günəşdən yanan sifət, özünəməxsus 
xəsis təbəssüm əsərin rəng çalarları-
nın həllini çox zəngin və incə etmişdir.

 Tahir Salahovun ilk əsərləri 
onun gələcək yaradıcılıq metodunu 
müəyyən etmişdir. Onun yaratdığı 
“Qara Qarayevin”portretini də xüsusi 
qeyd etmək istərdim. Kətanda dahi 
bəstəkarın profili təsvir edilmişdir. 
Fiqurun silueti çox dəqiq işlənmişdir.
Portret təmkinli koloritdə verilmiş və 
yenə də kiçik bir detal- al qırmızı rəngli 
karandaş rəng həllinin möhtəşəm dia-
pazonunu və zənginliyini yaratmışdır.

Bu görkəmli orijinallığına və böyük 
xidmətlərinə dünyanın ən məşhur 
rəssamları ilə müqayisə edirlər. İftixar 
hissi ilə demək olar ki, onun adı Van 
Qoq, Pikasso, Klod Mone, Xaçisika 
Xakusai, Salvador Dali, Zurab Serete-
li, Ayvazovski, Repin, Surikov və digər 
dünya şöhrətli sənətkarlarla yanaşı 
çəkilir. Azərbaycan rəssamlığında 
da Tahir Salahovun xüsusi yeri və 
özünəməxsus mövqeyi vardır.

Mən Tahir Salahovu yaxşı tanıyır 
və onunla dostluq edirdim. Bilirdim 
ki, onun hər rəsm əsərinin, sadəcə 
olaraq, yaxşı, cəlbedici mövzusu və 

ya görüntüsü yox, bununla bərabər 
daha çox öz mənası, fəlsəfəsi vardır. 
Bu mənada Tahir Salahov mütəfəkkir 
rəssamdır. 

Rəssam görkəmli dövlət xadimi 
“Heydər Əliyevin portreti” əsərində də 
rənglərin mütənasib harmoniyasından 
şəxsiyyətin qüdrətini əks etdirmək 

üçün bacarıqla istifadə etmişdir. Bakı 
şəhərinin seçilmiş fraqmentlərinin 
fonunda çəkilmiş portretin arxasın-
dakı pəncərədən nəzərə çatdırılan 
tündvari Xəzər görüntüləri ulu öndərin 
Azərbaycan üçün çətin bir dövrdə 
hakimiyyətə gəldiyini göstərir. Çox 
qətiyyətli duruşu və baxışlarının təsviri 
onun Xəzərin bulanıq səmasını dəyişib 
açmağa qadir olan dövlət başçısı 
olması fikrini ifadə edir. Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 
də həmişə Tahir Salahovun sənətini 
yüksək qiymətləndirmiş, ən çətin 
məqamlarda ona dəstək olmuşdur. Pla-
netin müxtəlif ölkələrində təşkil edilmiş 
sərgilər vasitəsilə görkəmli Azərbaycan 
rəssamı, qüdrətli fırça ustası Tahir 
Salahovu bütün dünya tanıyır. Deməli, 
Tahir Salahovun sənəti vasitəsilə 
beynəlxalq aləm həm də Azərbaycanı 
bir daha tanımaq imkanı qazanıb.

Azərbaycan Respublikasının və 
SSRİ-nin Xalq rəssamı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı Tahir Salahov uzun 

illər Azərbaycan və SSRİ Rəssamlar 
İttifaqına rəhbərlik etmiş, Rusiya 
İncəsənət Akademiyasının vitse-pre-
zidenti kimi ictimai və elmi - pedaqoji 
fəaliyyəti davam etdimişdir.

Qüdrətli fırça ustası Tahir Sala-
hov usta bir müəllim kimi yeni nəsil 
rəssamların yetişib formalaşdırıl-
masına misilsiz töhfələr vermişdir. 
O, Azərbaycan və dünyanın bir çox 
ölkələrində, o cümlədən Rusiyada, 
Fransada, Almaniyada, İspaniyada, 
Bolqarıstanda, Avstriyada və başqa 
ölkələrdə beynəlxalq akademiyaların, 
elmi və yaradıcılıq qurumlarının üzvü 
seçilmiş, yüksək mükafatlara layiq 
görülmüşdür. 

SSRİ və Azərbaycan Ali 
sovetlərinin deputatı olmuşdur. Tahir 
Salahov XX-XXI əsr dünya təsviri 
sənətinin ən görkəmli və böyük nüfuza 
malik nümayəndələrindən biri idi. 

Azərbaycanda Xalq rəssamı 
Tahir Salahovun çoxcəhətli elmi–
pedaqoji rəssamlıq fəaliyyəti 
dövlət səviyyəsində yüksək 
qiymətləndirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı 
ilə Tahir Salahov ölkəmizin ən yüksək 
mükafatı olan “Heydər Əliyev” or-
deni ilə təltif olunmuşdur. Müstəqil 
dövlətimizin “İstiqlal” ordenini daşıyan 
Tahir Salahov həm də Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fəxri 
təqaüdçüsü idi.

Bənzərsiz sənət əsərləri xalq 
rəssamı Tahir Salahova əbədiyaşarlıq 
qazandırmışdır. Dahi rəssamın hər 
bir əsəri müəllifin ölməz sənətinin 
mənsub olduğu xalqın böyük iste-
dadının əbədiyyət vəsiqəsidir. Xalq 
rəssamı tahir Salahovun parlaq adı 
Azərbaycan incəsənət tarixində və xal-
qımızın yaddaşında milli təsviri sənətin 
əfsanəsi kimi əbədi yaşayacaqdır. 

Ömər ELDAROV,  
akademik

Dünya bazarlarının Azərbaycan 
iqtisadiyyatına təsiri müsbətdir 

“Bank of America”nın sorğuları göstərir ki, 
investorlar bazarlarda 37 faiz təhdidi inflyasi-
yanın sürətlənməsindən və 33 faiz isə FED-in 
monetar siyasəti sərtləşdirməsindən sonra 
bazarlarda mümkün həyəcan görürlər. FAO-
nun Ərzaq Qiyməti İndeksi bu ilin mayında 
ötən illə müqayisədə 39,7 faiz yüksəkdir. 
Ərzaq səbətini təşkil edən bitki yağı, taxıl, 
şəkər, ət və süd də dünya bazarlarında 
bahalaşır. Enerji qiymətləri də yüksəlməkdə 
davam edir. Azərbaycanın ixracında enerji və 
ərzaq məhsulları üstünlük təşkil etdiyindən, 
bu məhsulların qiymətinin bahalaşması ixrac 
gəlirlərini artırır. Məsələn, bu ilin ilk dörd ayın-
da müqayisəli qiymətlərlə Azərbaycanın ixracı 
8,3 faiz azalsa da, faktiki qiymətlərlə 25,1 faiz 
artıb. Yəni bizim ixracın fiziki həcminin azal-
masına rəğmən, ixrac məhsullarının bahalaş-
masına görə dəyəri artıb. Eyni şəkildə qeyri-
neft ixracı müqayisəli qiymətlərlə 10,7 faiz, 
amma faktiki qiymətlərlə 27 faiz artıb. Maraq-
lıdır ki, Azərbaycanın idxal etdiyi məhsulların 
da qiyməti bahalaşıb. Məsələn, biz bu ilin ilk 
dörd ayında 18,9 faiz az idxal etsək də, faktiki 
qiymətlərlə idxal 4,3 faiz artıb. 

Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda 
ixrac məhsulları, idxal məhsularına nisbətən 
daha çox bahalaşıb ki, bu da cari əməliyyatlar 
hesabına müsbət təsir göstərir. Bu, həm 
də manatın real effektiv məzənnəsinin 
yüksəlməsinə təsir deməkdir”. V.Qasımlı 
bildirib ki, illik təqribən 10 milyard dollar-
lıq idxal həyata keçirən Azərbaycan üçün 
dünya bazarlarında inflyasiya diqqəti daha 
çox cəlb edir: “Mərkəzi Bankın məlumatına 
əsasən, qeyri-monetar xarakter daşıyan 
xarici və daxili xərc amilləri, eləcə də təxirə 
salınmış tələbin fəallaşması fonunda faktiki 
inflyasiya artıb mayda 4,9 faizə çatmaqla 
hədəf dəhlizində olmuşdur. Azərbaycanda 
cari əməliyyatlar hesabının bu ilin ilk rübündə 
ÜDM-in 5,6 faizi səviyyəsində yaranmış pro-
fisiti, ikirəqəmli artan qeyri-neft ixracı və 70 
dolları aşan neft qiymətləri, habelə qaz ixracı-
nın böyüməsi hesabına yerli bazarda valyuta 
tələbi lazımi səviyyədə ödənilir. Eyni zaman-
da dövlət büdcəsinin profisiti bu ilin 5 ayında 
368,9 milyon manata və ya büdcə xərclərinin 
4 faizinə çatıb. Beləliklə, cari əməliyyatlar 
hesabı və dövlət büdcəsinin eyni vaxtda 
yaranmış profisiti - manatın məzənnəsini 
saxlamaqla, inflyasiyanı da cilovlayır. 

Azərbaycanda dövlət və özəl sektorun, 
habelə bank sektorunun aşağı hədlərdə xarici 
borcunun olması da manata təzyiq imkanı 
vermir. Əhalinin əmanətlərinin ilk dörd ayda 
7,7 faiz artması və qeyri-nəqd dövriyyənin 

böyüməsi də manatın məzənnəsi və 
qiymətlərin sabitliyi üçün arqumentlər sayıla 
bilər. Hələlik iqtisadi artımın kövrək bərpası 
da inflyasiya təzyiqi yaratmaqdan uzaqdır.” 

V.Qasımlı hesab edir ki, neftin 
qiymətlərinin son iki ildə ən yüksək həddə 
çataraq 70 dolları ötməsi Azərbaycanın 
gəlirlərini də artırır: “Ortamüddətli dövr 
ərzində büdcə siyasəti və fiskal çərçivə 
məhz yeni qlobal çağırışlara və iqtisadi 
reallıqlara uyğun formalaşdırılıb, bu əsasda, 
ortamüddətli dövr üçün icmal və dövlət 
büdcəsinin gəlirləri hesablanarkən nef-
tin bir barrelinin qiyməti 40 ABŞ dollarına 
bərabər götürülüb. Hazırkı qiymət proq-
nozdan iki dəfəyə yaxın yüksəkdir ki, bu da 
dövlət büdcəsinin, SOFAZ-ın və SOCAR-
ın gəlirlərini artırır. Dünya iqtisadiyyatının 
bərpası sürətləndikcə enerji daşıyıcılarına 
tələb artır ki, bu da əsas ixrac məhsulu olan 
neftin qiymətinə müsbət təsir göstərir. Dün-
yada şirkətlərin kapitallaşmasının ÜDM-ə 
nisbətini ifadə edən Baffet əmsalı ən yüksək 
həddə çatıb və maliyyə “köpük”lərinin olma-
sını göstərir. Səhmin qiymətinin mənfəətə 
olan nisbətini ifadə edən CAPE indeksinin 
yüksəlməsi də bazarlarda hərarətin artdığını 
bildirir. Bazarlarda potensial riski göstərən 
“qara qu quşu indeksi”nin yuxarı və volatilliyi 
ifadə edən “qorxu indeksi”nin (VİX) aşağı-
da qərar tutması ilə bu iki indeks arasında 
fərqin ən yüksək həddə çatması da nara-
hatlıq doğurur. Belə vəziyyətdə Azərbaycan 
investorları da dünya maliyyə bazarlarında 
olan vəziyyətə uyğun portfellərini optimallaş-
dırmalıdırlar.” 

V.Qasımlının sözlərinə görə, bütövlükdə 
dünya iqtisadiyyatının bərpası onun ahəngdar 
hissəsi olan Azərbaycan iqtisadiyyatına da 
müsbət təsir göstərir: “Əgər sual olsaydı ki, 
“indi iqtisadiyyat üçün baş rəqəmsal direktor 
(chief digital officer (CDO)) kimdir?” birmənalı 
cavab “koronavirus” olardı. COVID-19 
pandemiyası rəqəmsal transformasiyanı 
sürətləndirdi. Gələcəyi proqnozlaşdırma-
ğın ən yaxşı yolu onu yaratmaqdır. Dünya 
iqtisadiyyatı üçün bir neçə trendi qeyd edə 
bilərik. Dünya iqtisadiyyatı məhsul və sahə 
əsaslı yanaşmadan müştəri və ya insan 
əsaslı yanaşmaya keçir. Yeni “norma”lardan 
biri də ondan ibarətdir ki, dövlətin rolu 
böhrandan əvvəlki həddə qayıtmayacaq və 
daha da güclənəcək. Virtual və real dünyanın 
yaxınlaşması, xidmətlərin rəqəmsallaşması, 
xüsusən təhsil və səhiyyə sahəsində dərin 
transformasiya proqnozlaşdırılır. Texnolo-
giyanın ən əsas komponenti insan kapitalı 
əsas drayver rolunu qoruyacaqdır. Dövlət və 
biznes innovasiya mədəniyyətinə keçir. İnno-
vasiya mədəniyyətinin məğzi ondan ibarətdir 
ki, komandada hamıdan innovativ təklif 
gözləmək və səhvlərdən nəticə çıxarıb irəli 
getmək lazımdır. Texno-kommunizm fəlsəfi-
futuroloji konsepsiya olub eqalitar cəmiyyətə 
keçidi nəzərdə tutur və qəbul edilir ki, insanla-
rın istifadə etdiyi elmi və texnoloji nailiyyətlər 
bütün cəmiyyətə aiddir. Azərbaycan məhz 
post-covid arxitekturanı müəyyənləşdirən 
trendləri nəzərə almaqla Prezident İlham 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli prioritetlər 
əsasında iqtisadi inkişafı təmin edə bilər.”

“Xalq qəzeti”

Dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərin Azərbaycana təsirləri 
barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri 
Vüsal Qasımlı açıqlama verib. Vüsal Qasımlı qeyd edib ki, dünya iqtisa-

diyyatında bərpa prosesi sürətlənsə də, borc problemi, maliyyə bazarlarında 
dalğalanmalar və inflyasiya kimi narahatlıqlar var: 

Şuşanı əvvəlkindən də gözəl görkəmdə görəcəyimə əminəm

 Həmsöhbətim bildirdi ki, bu səfər 
zamanı hər iki dövlət tərəfindən 
böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan 
Şuşa Bəyannaməsi imzalandı. 
Bəyannamədə maraqlı məqamlardan 
biri budur ki, tərəflərdən biri silahlı 
hücuma məruz qalarsa, BMT Xarti-
yasına uyğun şəkildə tərəflər təcili 
məsləhətləşmələr aparacaq və 
ordular yaranmış təhlükəni ara-

dan qaldırmaq üçün koordinasiyalı 
hərəkət edəcəklər. Bu müstəvidə 
Türkiyə və Azərbaycan bir-birinin 
ərazi bütövlüyünə, təhlükəsizliyinə 
tam təminat verir. Bu təminat, eyni za-
manda, Azərbaycanın bir hissəsi olan 
Qarabağa da aiddir.

Digər mühüm məqamlardan biri 
bəyannamədə Cənubi Zəngəzur haq-
qında maddənin olmasıdır. Bu məsələ 

10 noyabr bəyanatında da nəzərdə 
tutulub. Bəyannamədə Cənubi 
Zəngəzurdan bəhs edilməsi heç də 
təsadüfi deyil. Ermənistanda səslənən 
fikirlər, sadəcə, daxili auditoriyaya he-
sablanıb və düşünürəm ki, bu proses 
bundan sonra da davam edəcək.

Artıq hər kəs yaxşı anlayır 
ki, Azərbaycanla Türkiyə qardaş 
dövlətlərdir, bunun alternativi yox-

dur. Təbii ki, bu da Prezident İlham 
Əliyev və Türkiyənin dövlət başçısı 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən 
imzalanan sənədlə rəsmiləşdi. 
Artıq dünya dövlətləri başa düşüblər 
ki, Azərbaycanla Türkiyə strateji 
müttəfiqlərdir və bu birliyə heç nə 
mane ola bilməz.

Azərbaycan dünyanın ən sakit, 
təhlükəsiz, inkişaf edən və beynəlxalq 
tədbirlərin keçirilməsi üçün müasir 
infrastruktur yaratmış ölkədir. Həm də 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində 
ölkəmiz böyük təcrübə qazanıb. 
Beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi 
ölkəmizin tanıdılması və turizm sek-
torunun yenidən dirçəldilməsi baxı-
mından, çox vacibdir. Düşünürəm ki, 
keçirilən beynəlxalq yarışlar dünyanın 
Azərbaycana marağını artıracaq və 
dünya turizm sənayesində payımızın 
artmasına təkan verəcək.

Qələmə aldı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Türkiyə Prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya tarixi səfəri 
hər bir azərbaycanlıda böyük qürur hissi doğurmuşdur. YAP Qubad-
lı rayon təşkilatının sədri Allahverdi Haqverdiyev də bizimlə söhbətində 
qardaş Türkiyənin lideri R.T.Ərdoğanın bu səfərini şərh edərkən bunları 
dedi: – Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Şuşaya rəsmi səfəri 
və Azərbaycan Prezidenti ilə burada görüşü Şuşaya verilən böyük önəmin 
göstəricisidir. Bu, Şuşanın bütün bölgənin inkişafında vacib mərkəz olaca-
ğını göstərir. Bu səfər regiona və bütün dünya dövlətlərinə ciddi mesaj da 
sayıla bilər. Türkiyə dövləti və onun Prezidenti İkinci Qarabağ müharibəsi 
dövründə Azərbaycana açıq-aşkar siyasi və mənəvi dəstək verdi və əminik 
ki, bundan sonra da bu kömək davam edəcək.

Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan erməni hərbçilərlə bağlı növbəti məhkəmə iclası keçirilib
Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş 

azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham 
olunan erməni hərbçilər Mkrtiçyan Lüdvik Mkrtiçoviç və 
Xosrovyan Alyoşa Aramaisoviç ilə bağlı cinayət işi üzrə 
iyunun 23-də Yasamal Rayon Məhkəməsində növbəti 
məhkəmə iclası keçirilib.

İctimaiyyətə açıq və şəffaf 
şəkildə keçirilən məhkəmə iclasında 
yerli və xarici media nümayəndələri, 
vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri 
iştirak ediblər.

Bakı Hərbi Məhkəməsinin 
hakimi Elbəy Allahverdiyevin 
sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə 
zərərçəkmişlər ifadə veriblər. Onlar 
əsirlikdə olarkən təqsirləndirilən 
şəxslər tərəfindən amansız 
işgəncələrə məruz qaldıqlarını 
bildiriblər.

Proses iyunun 30-da 
təqsirləndirilən şəxslərin ifadəsi ilə 
davam etdiriləcək.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
bölgəsində qanunsuz fəaliyyət 
göstərən erməni separatçı rejimi-

nin silahlı birləşmələrinin üzvləri, 
Ermənistan Respublikasının 
vətəndaşları Mkrtiçyan Lüdvik Mkrti-
çoviç və Xosrovyan Alyoşa Aramai-
soviçin Azərbaycan Respublikasının 
işğal altında olmuş ərazilərində 
azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə 
cinayətləri törətməsi və digər fakt-
lara görə başlanmış cinayət işi üzrə 
təqsirləndirilirlər.

Lüdvik Mkrtiçyan və Alyoşa 
Xosrovyanın azərbaycanlı əsirlərin 
və beynəlxalq humanitar hüquqla 
müdafiə olunan digər şəxslərin 
girov saxlanılması, onlara işgəncə 
verilməsi, qəddar və qeyri-insani 
rəftar edilməsi faktları müəyyən 
edilib. İstintaqa müəyyən olunub 
ki, Ermənistan Respublikasının 

vətəndaşı 1969-cu il təvəllüdlü Lüd-
vik Mkrtiçyan Azərbaycan Respubli-
kasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində 
yaşayan, habelə Ermənistandan 
gəlmiş millətçi ermənilərdən 
ibarət yaradılmış silahlı qrupların 
fəaliyyətində iştirak edib, onlarla 
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs 

halında cinayət əlaqəsinə girərək 
1991-ci ilin iyulunda Xocalı şəhəri 
yaxınlığındakı “Ballıca” adlandırılan 
meşədə girov götürülərək azadlığı 
qanunsuz olaraq məhdudlaşdırılmış 
Azərbaycan vətəndaşına, habelə 
1999-cu il sentyabrın 13-də Go-
ranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu 

kəndi ərazisində girov götürülərək 
Ermənistan Respublikasının 
İrəvan şəhərinə gətirilmiş və həmin 
şəhərdə yerləşən hərbi hissələrin 
birində qanunsuz saxlanılan mülki 
şəxsə Ermənistan xüsusi xidmət 
orqanlarının əməkdaşları tərəfindən 
sorğu-sual edilən zaman tərcüməçi 
kimi iştirak edərkən işgəncə verib.

İstintaqla Lüdvik Mkrtiçyan 
tərəfindən daha 11 nəfər əsir götü-
rülmüş Azərbaycan vətəndaşının 
müxtəlif vaxtlarda Xocavənd və 
Ağdərə rayonları ərazisində, Şuşa 
həbsxanasında və Ermənistanın 
İrəvan şəhərində qanunsuz saxla-
nıldığı yerlərdə döyülərək müxtəlif 
xarakterli işgəncələrə məruz qaldığı 
və Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi 
hissəsinin hərbi qulluqçusunun avto-
mat silahdan atəş açılaraq öldürül-
düyü müəyyənləşdirilib.

Lüdvik Mkrtiçyan 2020-ci il 
oktyabrın 20-də Füzuli rayonu-
nun Məlikcanlı kəndi ərazisində 
Azərbaycan Ordusunun hərbi 
qulluqçuları tərəfindən saxlanılaraq 
ələ keçirilib.

İstintaqla Alyoşa Xosrovyanın 5 
azərbaycanlıya əsirlikdə olduqları 
müddətdə işgəncə verməsi, onlarla 
qəddar və qeyri-insani rəftar etməsi 
müəyyənləşdirilib. Belə ki, Alyoşa 
Xosrovyan 1994-cü ilin aprelində 
Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi 
hissəsinin əsir düşmüş sabiq 
əsgərini Xocavənd rayonunun 
Mısmına (Ağbulaq) kəndindəki 
yaşayış evlərinin birində qanunsuz 
olaraq saxlanılan zaman, qondarma 
“Dağlıq Qarabağ respublikası”nın 
“müdafiə naziri” Babayan Samvel 
Andranikoviç üçün həmin kənddə 
evin tikintisində ağır işlərin 
görülməsinə məcbur edib ona 
müxtəlif dərəcəli xəsarətlər yetirib.

Bundan başqa, Alyoşa Xosrov-
yan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
1993-1994-cü illərdə əsir düşərək 
Şuşa şəhər həbsxanasında qanun-
suz saxlanılan əsgərlərinə qarşı da 
xüsusi qəddarlıq nümayiş etdirərək 
onlara mütəmadi qaydada döymə, 
ac-susuz saxlama, fiziki və psixi 
iztirablar yetirməklə işgəncə verib.

Alyoşa Xosrovyan Azərbaycan 
Respublikasının ərazilərində 
kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər 
apararkən 2020-ci il oktyabrın 3-də 
Azərbaycan silahlı bölmələrinin 
hərbi qulluqçuları tərəfindən ələ 
keçirilib.

Lüdvik Mkrtiçyan və Alyoşa 
Xosrovyanın Cinayət Məcəlləsinin 
113-cü (işgəncə), 115.2-ci (müharibə 
qanunlarını və adətlərini pozma), 
279.1-ci (qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmayan silahlı birləşmələri 
və ya qrupları yaratma), 318.2-ci 
(Azərbaycan Respublikasının dövlət 
sərhədini qanunsuz olaraq keçmə) 
və digər maddələri ilə nəzərdə tutu-
lan cinayətləri törətmələrinə əsaslı 
şübhələr müəyyən edildiyindən onla-
ra həmin maddələr üzrə ittiham elan 
edilməklə barələrində məhkəmənin 
qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçi-
lib. Mayın 20-də iş üzrə ittiham aktı 
təsdiq edilərək baxılması üçün Bakı 
Hərbi Məhkəməsinə göndərilib.

AZƏRTAC

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasından 
daha 84 nəfər müalicə olunaraq sağalıb

Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından daha 84 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 57 yeni  yoluxma faktı qeydə alınıb.   

Nazirlər Kabineti yanında  Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə, 
 COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. 

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə  335 min  625 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib. Onlardan 329 min 794 

nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4965 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 866 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 3 milyon 698 min 
172 test aparılıb. Dünənki test sayı isə  
7948-dir. 
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