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Azərbaycan–Rusiya münasibətləri 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanır

İki dövlət arasında iqtisadi 
münasibətlər xüsusi önəm daşıyır.     
Rusiya idxala görə Azərbaycan üçün 
bir nömrəli tərəfdaşdır və qeyri-neft 
sahəsinin azərbaycanlı ixracatçıları 
üçün birinci yerdədir. Yəni, əslində 
bu, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın 
miqyasının və əhəmiyyətinin bariz 
ifadəsidir. 

Bütün bunlar haqqında mayın 
20-də Azərbaycan Respublikasının 
Baş naziri Əli Əsədovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətinin Rusiya-
ya rəsmi səfəri çərçivəsində Rusiya 
Hökumətinin Sədri Mixail Mişustinlə 
görüşündə ətraflı bəhs edilib. 
Görüşdə Azərbaycan ilə Rusiya 
arasında ticarət dövriyyəsinin artırıl-
masına, iqtisadi və mədəni-humanitar 
sahələrdə əməkdaşlığa dair aktual 
məsələlər müzakirə olunub. Həmçinin 
koronavirus infeksiyası ilə birgə 
mübarizə məsələləri nəzərdən keçi-
rilib.

Rusiya Hökumətinin başçısı 
görüşdə bildirib ki, bu ölkələr ara-
sında  əlaqələr  Azərbaycan və 
Rusiya prezidentlərinin qarşılıqlı 
etimada əsaslanan münasibətləri 
sayəsində yüksək səviyyəyə yüksəlib. 
Mixail Mişustin söhbətində  ticarət 
dövriyyəsinin yüksələn xətlə inkişaf 
etdiyini diqqətə çatdıraraq, bildirib ki, 
pandemiyaya baxmayaraq, bu ilin 
yanvar-mart aylarında tərəflər ara-
sında əmtəə dövriyyəsi təxminən 3,5 
faiz artaraq, 680 milyon dollar təşkil 
edib. Azərbaycanda Rusiya kapitalı 
ilə fəaliyyət göstərən qurumların sayı 
1000-ə çatıb. 

Hazırda  Azərbaycanın Rusiya-
nın 80-dən çox subyekti ilə iqtisadi 
əməkdaşlığı uğurla inkişaf edir. 
Ölkələrimiz arasında 230-dan çox 
hökumətlərarası və müəssisələrarası 
sənəd imzalanması, eynin zaman-
da, altı “yol xəritəsi”nin  həyata 
keçirilməsi bunun bariz ifadəsidir. 

Yeri gəlmişkən, Rusiya-
Azərbaycan münasibətlərinin stra-
teji əhəmiyyəti ilə bağlı bir məqama 
da diqqət yetirmək istərdik.  Bu, 
iki ölkə əməkdaşlığının regio-
nal təhlükəsizliyə strateji töhfələr 
verməsidir. Mövcud resurs və poten-
sialları ilə həm Azərbaycan, həm də 
Rusiya regionda təhlükəsizlik siste-
minin təminatı baxımından olduqca 
mühüm təsir imkanlarına malikdir. 
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri 
regionda strateji təhlükəsizlik balan-
sını təmin etmək iqtidarında olmaqla 
yanaşı, əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq 
münasibətləri üçün də əhəmiyyətli 
zəmin rolunu oynamaqdadır.

Bütün bunlar barədə Baş 
nazir Əli Əsədovun rəhbərlik et-
diyi nümayəndə heyətinin Rusi-
yaya rəsmi səfəri çərçivəsində 
keçirilən görüşlərdə də danışılıb, 
bu məsələlərin  mühüm əhəmiyyət 
daşıdığı vurğulanıb. Həmçinin 
İkinci Qarabağ müharibəsində hərbi 
əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 

Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan 
rəhbərlərinin imzaladıqları üçtərəfli 
Bəyanatın Cənubi Qafqazın kompleks 
şəkildə inkişafı üçün geniş imkan-
lar açdığı nəzərə çatdırılıb, iqtisadi 
əlaqələrin genişlənməsinin, nəqliyyat 
və kommunikasiyaların açılması-
nın, yeni infrastruktur marşrutlarının 
yaradılmasının region ölkələrinin 
maraqlarına cavab verdiyini bildi-
rilib. Eyni zamanda, Azərbaycan 
Prezidenti və hökuməti tərəfindən 
44 günlük müharibə zamanı Ru-
siya Federasiyasının rolununun 
yüksək qiymətləndirildiyi xatırladı-
lıb, bu dövlətin hərbi əməliyyatların 
yekununda imzalanmış üçtərəfli 
razılaşmanın bəndlərinin yerinə 
yetirilməsinə tərəfdar olduğu yüksək 
dəyərləndirilib.  

Burada hərbi əməliyyatların yeku-
nunda imzalanmış üçtərəfli razılaş-
manın bəndlərinin yerinə yetirilməsi 
vəziyyəti barədə danışarkən, ilk 
növbədə, onu qeyd edək ki, Rusiya 
sözügedən bəyanatın imzalanma-
sından ötən müddətdə adı çəkilən 
sənəddə nəzərdə tutulan bəndlərin 
icrası istiqamətində fəal iş aparıb. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
mayın 10-da Rusiya Federasiyası-
nın xarici işlər naziri Sergey Lav-
rovun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətini qəbul edərkən, bu barədə 
ətraflı danışılıb. Dövlətimizin baş-
çısı görüş zamanı məsələ ilə bağlı 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə  
sıx dialoq aparıldığını, müntəzəm 
əlaqə saxlanıldığını diqqətə çatdırıb: 

“Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, 
biz müsbət inkişafı, təhlükəsizliyin, 
sabitliyin möhkəmlənməsini, hərbi 
əməliyyatların yenidən başlanma-
sı risklərinin minimallaşdırılmasını 
və tariximizin bu qara səhifəsini 
çevirmək istəyini müşahidə edirik. 
Hər halda, Azərbaycan buna ha-
zırdır. Yüksək səviyyədə dəfələrlə 
səslənmiş bəyanatlar kommunikasiya 
layihələrinin inkişafı məsələsində 
bizim mövqeyimizə dəlalət edir. 
Bu barədə noyabrda müharibənin 
yekunları üzrə Bəyanatda da deyilib 
və bu istiqamətdə çox fəal iş apa-
rılır. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda 
- iki həftə bundan əvvəl Moskvada 
geniş ikitərəfli gündəlik üzrə Rusiya-
Azərbaycan hökumətlərarası komis-
siyanın iclası, habelə üç ölkənin Baş 
nazirlərinin müavinlərinin üçtərəfli 
görüşü keçirilib”. 

Dövlətimizin başçısı daha 
sonra birgə Bəyanatda nəqliyyat 
dəhlizlərinin açılması ilə bağlı yer 
alan mühüm bəndin reallaşması 
üzrə önəmli addımlar atıldığını, 
Azərbaycan tərəfindən dəmir yolu və 
avtomobil yolları infrastrukturunun 
bərpası üzrə önəmli tədbirlər görül-
düyünü, icra ilə əlaqədar konkret 
müddətlər nəzərdə tutulduğunu və bu 
layihənin ən yaxın vaxtlarda reallaş-
ması üçün həmin müddətlərə riayət 
etməyə çalışıldığını xatırladıb.  

Sözügedən birgə Bəyanatla bağlı 
onu da vurğulayaq ki, Rusiya bu tarixi 
əhəmiyyətə malik olan sənədin, eləcə 
də bu il yanvarın 11-də Moskvada 

Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol 
Paşinyan arasında keçirilən üçtərəfli 
görüşün nəticələrinə müvafiq olaraq 
nizamlanma barədə razılaşmaların 
yerinə yetirilməsinə maraqlıdır. Hazır-
da Rusiyanın sülhməramlı kontingenti 
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan 
rəhbərləri ilə  razılaşdırılan həmin  
vəzifələri yerinə yetirir. Rusiya 
bu gün, həmçinin Azərbaycanın 
Ermənistanla sərhəd ərazilərində 
delimitasiya, demarkasiya ilə bağlı 
məsələlərin həlli istiqamətində də 
hərbi ekspertlərin, diplomatların 
iştirakı ilə qarşılıqlı məqbul qərarların 
qəbulunu diqqət mərkəzində saxlayır.   

Bütün bunlarla bərəabər, hazırda 
Qarabağda Humanitar Müşahidə 
Mərkəzinin fəaliyyəti Rusiyanın 
Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə sıx bağ-
lıdır. Tərəflər humanitar məsələlərin 
həlli, yaşayış yerlərinin, nəqliyyat inf-
rastrukturunun bərpası istiqamətində 
səmərəli tədbirlər həyata keçirirlər.  

Prezident İlham Əliyev mayın 
10-da Rusiya Federasiyasının xarici 
işlər naziri Sergey Lavrovun başçı-
lıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
edərkən, iki ölkə arasında strateji 
əməkdaşlığın digər istiqamətləri 
barədə də ətraflı bəhs edilib, huma-
nitar, təhsil, mədəni layihələrin ardıcıl 
şəkildə reallaşdırılması məsələlərinə 
toxunulub. Dövlətimizin başçısının 
Azərbaycanda rus dilinə olan daimi 
diqqəti, Rusiya ali məktəblərinin filial-
larının uğurlu fəaliyyəti, universitetlər 
arasında birgə həyata keçirilən  
proqramların əhəmiyyəti  yüksək 
qiymətləndirilib.  

Bütün bunlarla bərabər,  korona-
virus infeksiyasına qarşı mübarizədə 
hər iki dövlət daha səmərəli qar-
şılıqlı fəaliyyətin təmin olunması 
istiqamətində ardıcıl iş aparır. Bir 
müddət əvvəl Azərbaycana “Sput-
nik V” vaksininin birinci partiyasının  
gətirilməsi bunun bariz ifadəsidir.   

Əlbəttə, bütün bunlar Rusiya-
Azərbaycan münasibətlərinin dina-
mik, davamlı inkişafa malik olduğunu 
göstərir. Bəzi ermənipərəst qüvvələr 
isə tərəflər arasındakı regional sa-
bitlik, təhlükəsizlik və inkişafa xidmət 
edən münasibətlərin pozulmasın-
da maraqlıdırlar. Amma əminliklə 
söyləmək olar ki, Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərinin pozulmasında 
maraqlı olan qüvvələrin cəhdləri iflasa 
məhkumdur.

Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin 
inkişafı erməni lobbisi və onun təsiri 
altında olan bəzi ermənipərəst, 
anti-Azərbaycan dairələri nara-
hat edir, bu münasibətlərə xələl 
gətirilməsinə cəhdlər göstərilir. Ancaq 
münasibətlərin xarakteri, dərinliyi və 
inkişaf perspektivi, habelə dövlət baş-
çıları arasında mövcud olan qarşılıqlı 
etimad və dostluq belə cəhdlərin baş 
tutmayacağını və iflasa uğrayacağını 
şərtləndirən mühüm amillərdir. 

Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan – Rusiya arasındakı münasibətlər, ilk növbədə, 
bərabərhüquqlu, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa söykənir. Bu-
nunla bağlı son illərdə imzalanan “Azərbaycan və Rusiya ara-
sında iqtisadi əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri haqqında 
Birgə Bəyanat”, “Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığının başlıca 
istiqamətlərinin inkişafı üzrə Fəaliyyət Planı” və “Azərbaycan 
Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti ara-
sında 2024-cü ilədək Əməkdaşlıq Proqramı” kimi sənədlər həm 
kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri baxımından mühüm 
önəm daşıyır, başqa sözlə, ölkələrimiz  arasında siyasi dialoqu, 
ticari-iqtisadi inkişafı, investisiya qoyuluşu məsələlərini, yeni 
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması, mədəni, humanitar sahələrdə 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi və digər sahələr üzrə yol 
xəritələrini özündə əks etdirir.

Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi 

Leyla Abdullayeva KİV-in sualını cavablandırıb
 – Ermənistan XİN-in nümayəndəsinin 

Azərbaycanı sərhəd gərginliyində ittiham 
edən, Azərbaycanın guya ki, beynəlxalq 
hüququ pozaraq Qarabağ ərazisini işğal 
etdiyini iddia edən açıqlaması ilə bağlı 
nə deyə bilərsiniz?

– Öncə Ermənistan XİN-ə xatırladırıq ki, 
bütün bu illər ərzində beynəlxalq hüququn 
fundamental prinsiplərinin məhz Ermənistan 
tərəfindən tapdalanması, son 30 ildə iki 
dövlət arasında sərhədin müəyyən olunma-
masının əsl səbəbidir.

Ermənistanın 30 ildən sonra nəhayət 
beynəlxalq hüququ yada salması ümumilikdə 
müsbət bir haldır. Lakin, Ermənistan yenə də 
beynəlxalq hüquq prinsiplərini özünəməxsus 
şəkildə başa düşür.

Azərbaycanı guya ki, güc tətbiq edərək, 
əraziləri işğal etməkdə ittiham edən 
Ermənistan hələ də anlamır ki, bir ölkə öz 
ərazisini işğal edə bilməz, yalnız işğaldan 

azad edər. Ermənistanın artıq bu həqiqəti an-
laması, yaranmış yeni vəziyyəti qəbul etməsi 
gərəkdir.

Bir daha Ermənistanı özünün istinad 
etdiyi beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında 
münasibətləri normallaşdırmağa və hər hansı 
fikir ayrılıqlarının həllində konstruktivlik nüma-
yiş etdirməyə çağırırıq.

“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın dövlət katibi İsrail və Fələstinə səfər edəcək

Qeyd edək ki, mayın 10-dan İsraillə 
Qəzza sektoru arasında münaqişə baş verib, 
nəticədə 260-dan çox şəxs öldürülüb. İsrail 
mayın 20-də atəşkəs elan edib. Atəşkəsə dair 
razılaşma mayin 21-nə keçən gecə qüvvəyə 
minib.

Dövlət Departamentinin məlumatına görə, 
Entoni Blinken Fələstin Milli Assambleyasının 
rəhbəri Mahmud Abbasa Qəzza sektorunda 
dağıntılarla bağlı ABŞ-ın humanitar yardım 
göstərəcəyini vəd etmişdir.

“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken 
mayn 26-27-də İsrailə və İordan çayının 
qərb sahilinə səfər edəcək. Səfər zamanı 
ABŞ rəsmisi İsraillə Qəzza sektoru arasın-
da atəşkəs məsələsini müzakirə edəcək. 
Entoni Blinken İsraillə Fələstin radikal 
qruplaşması  “HƏMAS” arasında atəşkəsə 
dair danışıqlarda vasitəçilik edən Misirə və 
İordaniyaya da gedəcək.

“Xarıbülbül” festivalı bizi mənəvi cəhətdən çox təsirləndirdi”

– Günel xanım, uzun illərin 
həsrətindən sonra Şuşada 
belə bir festivalın keçirilməsi 
hər birimizə qürurlu anlar 
yaşatdı. Ziyalılarımızın və 
mədəniyyət xadimlərimizin 
qatıldığı bu festivalda siz 
də iştirak edirdiniz. Şuşaya 
getməyiniz, festivalı əyani 
izləməyiniz sizin üçün hansı 
təəsüratlarla yadda qaldı?

– İlk növbədə əlbəttə ki, bizim ha-
mımız üçün böyük xoşbəxtlikdir. Ora 
gedən bütün ziyalı ictimaiyyət üçün 
də həmçinin. Həqiqətən də uzun 
illərin həsrətindən sonra Şuşaya 
getmək, oranın havasını udmaq, su-
yundan içmək, orada möhtəşəm bir 
tədbirdə iştirak etmək böyük arzula-
rımızdan biri idi. Şükür qovuşdurana 
ki, biz ora getdik və bütün bunların 
şahidi olduq.  

Festivala gəldikdə isə, əlbəttə 
ki, biz iki gün bu festivalda işti-
rak etdik. Şuşa dağlarına yayılan 
gözəl musiqi çələnglərini dinlədik. 
Konsert həm də multikulturalizm 

mövzusuna həsr olunmuşdu. 
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif 
xalqların incəsənət sahələrinin 
nümayəndələri bu konsertdə iştirak 
edirdilər. Əlbəttə ki, çoxmillətli, 
muiltikultural Azərbaycanın bu 
dəyərlərə necə önəm verdiyinin bariz 
görüntülərini izləyirdik. Çox doğru 
bir mövzu seçilmişdi və yüksək 
təşkilatçılığa əsaslanan proqramlarla 
həyata keçirildi. Müxtəlif musiqilər, 
rəngarənglik, çalarlılıq – bir sözlə 
gözəllik var idi bu festivalda. Yəni 
ortada sənət var idi və həmin 
əsl sənətkarlığı izləməyimiz bizi 
məmnun etdi. Xüsusilə muğam 
ustaları, rəqs ansamblları maraqlı bir 
rəng qatdılar o festivala. İkinci gün 
isə klassik  musiqi günü idi. Klassik 
musiqi ilə yanaşı, həm də muğam 
səslənirdi və sözsüz ki, “Qarabağ 
şikəstəsi” səsləndi. Televiziyadan 
izləyən tamaşaçılar da bunun şahidi 
oldular. Olduqca qeyri-adi hisslər 

idi. Hətta biz orada oturarkən elə 
hisslər keçirirdik ki, sanki bu uzun 
illərin həsrəti az da olsa, xırda-xırda, 
damcı-damcı varlığımızdan çıxırdı.  
Yəqin ki, hər kəs televiziyadan o 
dağların qoynunda özünə yuva qu-
ran qartalın əzəmətli görüntülərinin 
şahidi oldu. Bizə elə gəlirdi ki, sanki 
mərhum böyük sənətkarlarımızın 
ruhları da başımızın üzərində o 
şəkildə  pərvaz edir, bizimlə olduğu-
nu bildirir. Demək istədiyim odur ki, 
festivalın hər iki günü bizi mənəvi 
cəhətdən təsirləndirdi. Halbuki 
məlum pandemiya səbəbindən neçə 
vaxt idi ki, demək olar ziyalı kəsim 
bir-birini az görür, az görüşürdü. 
Lakin Şuşada keçirilən musiqi festi-
valı bu boşluğu da doldurdu. Orada 
iştirak edən hər birimizin emosiyaları 
aşıb-daşırdı. Həm musiqinin vəhdəti, 
həm orada olan insanlar Azərbaycan 
ziyalılarının qaymaqları, onların 
ünsiyyəti, əslən Qarabağdan olan 

Polad Bülbüloğlu, Fərhad Bədəlbəyli 
həm də əslən Azərbaycanımızın 
başqa bölgələrindən olan tanınmış 
sənətkarların orada vəhdət şəklində 
iştirakı, yüksək təqdimatları həmin 
günləri bizim üçün unudulmaz etdi.

– Şuşa qəsbkarların ona 
vurduğu ziyanlara baxma-
yaraq, artıq öz əzəli sahi-
binin əlindədir. Bir qələm 
nümayəndəsi olaraq necə 
düşünürsünüz, biz oranı necə 
dirçəltməliyik?

– Biz Şuşaya qarşı edilənlərin 
şahidi olduq. Düşmənin vandalizm 
əməllərinin görüntülərini əyani 
izlədik, hər şeyi öz gözümüzlə 
gördük.  Bir gözümüz ağladı, bir gö-
zümüz isə güldü. Bir tərəfdən uzun 
illərin həsrəti artıq başa çatmışdı. 
Çünki ora çatanda biz anladıq ki, 
artıq Şuşaya qovuşmuşuq, özü-
müzü tamamilə xoşbəxt hiss edə 
bilərik. Lakin digər tərəfdən Şuşanı, 
bütövlükdə Qarabağı o vəziyyətdə 
görmək çox acınacaqlı idi. Məncə, 
dünyanın ən gözəl, ən qeyri - adi 
şəhərlərindən biri olan Şuşanı 
vandallar elə kökə salıblar ki, bizə 
çox böyük güc və səbr lazım olacaq 
o şəhəri yenidən dirçəltməyə. Bu, 
ona görə vacibdir ki, Şuşa yenə 
keçmişdə olduğu kimi öz gözəlliyi, 
mədəni füsunkarlığı ilə hər kəsi valeh 
eləsin. 

Əlbəttə, Şuşanın təbiətinə söz 
ola bilməz. Gözəl və qeyri-adi, 
füsunkar mənzərələrdən ibarət olan 
Şuşamıza da xoşdur ki, onun əzəli 
sakinləri o torpaqlara ayaq basırlar. 
Biz  görəndə ki, Şuşamızı hansı 
hala gətiriblər, əlbəttə hiddətimizdən 

yerə-göyə sığmırdıq. Lakin o da var 
ki, ağılla, təmkinlə Şuşa da daxil 
olmaqla, Qarabağda quruculuq 
işlərini aparmaq lazımdır. Son illər 
bilirsiniz ki, Azərbaycanda misli 
görünməmiş işlər görülür, tikinti-
quruculuq həyata keçirilir, hər yer 
abadlaşdırılır. Həm də anlayırıq 
ki, bu prosesi səbrlə, təmkinlə irəli 
aparmaq artıq bizim borcumudur 
və biz heç şübhəsiz ki, bunun 
öhdəsindən layiqincə gələcəyik. 
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 
Şuşada ölməz sənətkarlarımızın, 
korifeylərimizin ev muzeyləri var. 
Onları saxlamaq,  restavrasiya 
etmək gözəl olardı. Əlbəttə, 
quruculuq işləri hələ ki qarşıdadır. 
Amma ümidvaram ki, bütün bunlar 
nəzərə alınacaq. 

– Şuşada Bakı Kitab 
Mərkəzinin filialının açılması 
barədə nə düşünürsünüz ?

İndi Şuşanın abadlıq-quruculuq 
işləri aparılır. Həm Heydər Əliyev 
Fondu, həm də Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən böyük layihələr işlənilir. 
Amma ümidvaram ki, Bakı Kitab 
Mərkəzinin Şuşa şəhərində filialının 
açılması doğru addım olar. Bildiyimiz 
kimi, Bakı Kitab Mərkəzi təkcə kitab 
satışı mərkəzi kimi deyil, həm də bir 
yaradıcılıq, ədəbiyyat qovşağı kimi 
fəaliyyət göstərir. Düşünürəm ki, 
Natəvanın, Vaqifin vətəni və fəaliyyət 
göstərdiyi bir məkanda Şuşa kitab 
mərkəzi kimi bir ədəbiyyat ocağı 
olmalıdır.

Müsahibəni qələmə aldı: 
Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”  

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşada, Cıdır düzündə Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun 

olaraq Heydər Əliyev Fondunun təşkil 
etdiyi “Xarıbülbül” musiqi festivalının 
keçirilməsi mühüm siyasi və mədəniyyət 
hadisəsi kimi yadda qaldı. Festivalda 
iştirak etmiş ziyalıların fikirləri, 
təəssüratları oxucular üçün maraq 
doğurur. Bu barədə, şair-publisist, 
Bakı Kitab Mərkəzinin direktoru Günel 
Rzayevanın (Anarqızı) fikirlərini öyrəndik. 

Baş Prokurorluq Binəqədi 
bələdiyyəsinin sabiq sədri barəsində  
cinayət işi ilə bağlı məlumat yayıb

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, konkret fakt-
lara əsaslanmayan, dəqiqləşdirilməmiş, 
ictimaiyyətdə yanlış fikrin formalaşdırılmasına 
xidmət edən həmin məlumatlar tərəfimizdən 
təkzib olunur.

Bildiririk ki, Binəqədi qəsəbəsi 
bələdiyyəsinin sabiq sədri Niyaz Niftiyev 2020-ci 
il yanvarın 17-dən aprelin 7-dək rəhbərlik etdiyi 
qurumun digər iki nəfər vəzifəli şəxsi ilə birlikdə 
qabaqcadan əlbir olaraq koronavirus infeksi-
yasının (COVID-19) ölkəmizdə yayılmasının 

qarşısının alınması məqsədilə tətbiq olunan 
xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozaraq ayrı-
ayrı şəxslərə 24 halda sərbəst hərəkətlərinə 
icazələrin verilməsi üçün saxta arayışlar vermək 
müqabilində təkrarən rüşvət alıb, özü üçün 
qanunsuz üstünlük əldə etməklə vəzifə saxta-
karlığı törədib.

Faktla bağlı başlanmış cinayət işi üzrə 
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla 
barəsində 2020-ci il aprelin 18-də məhkəmənin 
qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmiş Niyaz 
Niftiyevə Cinayət Məcəlləsinin 309.1-ci (vəzifə 
səlahiyyətlərini aşma), 311.3.1-ci, 311.3.2-ci 
(rüşvət alma) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) 
maddələri ilə yekun ittiham elan olunub. 

Ötən il dekabrın 23-də cinayət işi üzrə tərtib 
edilmiş ittiham aktı Baş Prokuror yanında Kor-
rupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində təsdiq 
edilib və iş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə 
göndərilib.

Hazırda cinayət işi məhkəmə baxışındadır.

Baş Prokurorluq Binəqədi qəsəbə 
bələdiyyəsinin sabiq sədri Niyaz Nifti-
yevin barəsində əsassız olaraq həbs 
qətimkan tədbirinin seçilməsi və 
cinayət işi üzrə süründürməçiliyə yol 
verilməsi barədə bəzi kütləvi informasiya 
vasitələrində həqiqəti əks etdirməyən 
informasiyalarla bağlı məlumat yayıb.

Rusiya XİN rəhbəri 
Cənubi Qafqazda bütün 
kommunikasiyaların açılmasının 
mümkünlüyünü bəyan edib

S.Lavrov deyib: “Biz Azərbaycan-Ermənistan 
münasibətlərinin və bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyətin 
normallaşdırılmasına kömək edirik. Belə bir vaxtda, 1990-
cı illərin əvvəlindən Qarabağ münaqişəsi ucbatından bağlı 
qalan bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının, o 
cümlədən bizim vasitəçiliyimiz sayəsində, açılması üçün 
imkan yaranıb”.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Biz Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
çərçivəsində Cənubi Qafqazda çox səmərəli 
iş aparmışıq. RF xarici işlər naziri Sergey Lav-
rov bu fikri “Novoye znaniye” (“Yeni bilik”) 
forumundakı çıxışında səsləndirib.

USER 2
Машинописный текст
 Xalq qəzeti 2021.- 23 may.- S.4.




