
8 iyul 2022-ci il, cümə2
“Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əməkdaşlıq üzrə 

Birgə hökumətlərarası komissiyanın Azərbaycan Respublikası tərəfindən yeni 
tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

2007-ci il 22 noyabr tarixli 2505 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası ilə 
Özbəkistan Respublikası arasında 
əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası 
komissiyanın Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən yeni tərkibinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2007-ci il 22 noyabr tarixli 
2505 nömrəli Sərəncamının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2007, № 11, maddə 1148; 2009, № 6, 
maddə 424; 2014, № 2, maddə 112, № 

6, maddə 644, № 9, maddə 1027; 2016, 
№ 8, maddə 1384, № 9, maddə 1518; 
2017, № 8, maddə 1521, № 11, maddə 
2107; 2021, № 7, maddə 821; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 31 
may tarixli 3299 nömrəli Sərəncamı) 1-ci 
hissəsində “Azərbaycan Respublikası 
Baş nazirinin birinci müavini” sözləri 
“Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat 
naziri” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin 
hissədən “Azərbaycan Respublikası iqtisa-
diyyat nazirinin müavini” sözləri çıxarılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici 
İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası 

ilə Özbəkistan Respublikası arasında 
əməkdaşlıq üzrə Birgə hökumətlərarası 
komissiyanın Azərbaycan Respublika-
sı tərəfindən tərkibinə bu Sərəncamın 
1-ci hissəsi ilə edilən dəyişiklik barədə 
Özbəkistan Respublikası tərəfinə müvafiq 
bildiriş göndərsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 iyul 2022-ci il

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 259                                                                                              Bakı şəhəri, 7 iyul 2022-ci il

Sıra
№-si

Neftqazçıxarma sənayesi 
obyektləri

Yaşayış binaları, 
fərdi yaşayış 

evləri, yataqxa-
nalar, inzibati bi-
nalar və müvəq-

qəti salınmış 
qəsəbələr

İctimai binalar 
(mədəniyyət və təhsil 

müəssisələrinin 
binaları, uşaq 

bağçası-körpələr evi, 
tibb müəssisələrinin 
binaları, iri ticarət 
mərkəzləri, əyləncə 
kompleksləri və s.)

Sənaye və kənd 
təsərrüfatı 

müəssisələrinin 
binaları

Elektrik-ötürü-
cü xətləri (hava 

xətləri - 6 kV 
və yuxarı)

Elektrik yarım-
stansiyaları  
(35/6 kV və 

yuxarı)

1 2 3 4 5 6 7
1. Fontan, qazlift və dalma nasos-

ları ilə təchiz olunmuş quyular 300 500 100 60 100

2. Mancanaq dəzgahı ilə istismar 
olunan və basqı quyuları 150 250 50 30 50

3. Ləğv olunmuş quyular 75 125 25 15 25
4. Neftin çıxarılması üçün A və B 

kateqoriyalı bina və qurğu-
lar (ölçmə qurğusu, separator 
qurğusu, nasos stansiyası, 
kompressor stansiyası, neftin 
hazırlanma qurğusu, atqı qur-
ğusu, mərkəzi yığım məntəqəsi 
və s.)

300 500 100

elektrik qurğula-
rının quraşdırıl-
ması qaydaları-
nın tələblərinə 
uyğun

80

5. Qazın yandırılması üçün məşəl 300 500 100 60 100
6. Qazatqı şamı 300 500 100 30 30

 
Əli ƏSƏDOV 

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 260                                                                                               Bakı şəhəri, 7 iyul 2022-ci il

“Azərbaycan Respublikasının 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidməti hərbi qulluqçuları-
nın hərbi geyim forması və ləvazimat ilə 
təmin edilməsi normaları”nın təsdiqi və 
“Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 
Xidməti hərbi qulluqçularının hərbi geyim 
forması və ləvazimat ilə təmin edilməsi 
normalarının təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2013-cü il 15 iyul tarixli 180 nömrəli 
Qərarının ləğv edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və 
fərqləndirmə nişanları haqqında Əsasnamə”nin 
və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 

və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasının və 
fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiqi 
və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və 
fərqlənmə nişanları haqqında Əsasnamə”nin 
və “Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
hərbi qulluqçularının hərbi geyim formasının 
və fərqlənmə nişanlarının təsvirləri”nin təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2013-cü il 27 fevral tarixli 832 nömrəli 
Fərmanının ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 14 aprel 
tarixli 1665 nömrəli Fərmanının 3.1-ci bəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Res-
publikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik 
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 
hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və 
ləvazimat ilə təmin edilməsi normaları təsdiq 
edilsin (1-4 nömrəli əlavələr).

2. “Azərbaycan Respublikasının 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 
Dövlət Xidməti hərbi qulluqçularının hərbi 
geyim forması və ləvazimat ilə təmin edilməsi 
normalarının təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2013-cü il 15 iyul tarixli 180 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2013, № 7, maddə 877; 2017, № 12 
(II kitab), maddə 2496) ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

AZAL-ın prezidenti Cahangir Əsgərov İsrail səfiri 
ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

AZAL-ın prezidenti Cahangir Əsgərovun İsrailin Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli  səfiri Corc Diklə 7 iyul tarixində keçirilən 
görüşündə mülki aviasiya sahəsində əməkdaşlığın və təcrübə 
mübadiləsinin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

Görüşdə AZAL-ın prezidenti Cahangir 
Əsgərov ölkələr arasında mülki hava da-
şımaları sahəsində səmərəli əməkdaşlığın 
uğurla inkişaf etdiyini bildirib.

Onun sözlərinə görə, “Azərbaycan 
Hava Yolları” aviaşirkətinin Bakı–Tel-
Əviv–Bakı marşrutu üzrə reyslərinin 

tezliyi həftədə beş dəfədir. Həmçinin Israir 
aviaşirkəti tərəfindən həftədə üç dəfə 
Təl-Əvivdən Bakıya və geriyə istiqamətdə 
uçuşlar həyata keçirilir.

“AZAL” aviaşirkəti İsraildəki 
tərəfdaşları olan turizm şirkətləri ilə birlikdə 
İsraildən Azərbaycana turist axınının 

formalaşdırılması və inkişafı üçün fəal 
və böyük işlər görür", – deyə Cahangir 
Əsgərov bildirib.

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik 
ölkələrin nəqliyyat əlçatanlığının artırıl-
ması çərçivəsində tərəfdaşlığın inkişaf 
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Onun sözlərinə görə, bu əməkdaşlıq 
turist axınının həcminin artmasına və 
ölkələr arasında münasibətlərin hərtərəfli 
inkişafına xidmət edir.

"Xalq qəzeti"

Yeni Azərbaycan Partiyası və Çin Kommunist 
Partiyası arasında videoformatda görüş keçirilib

İyulun 7-də Çin Kommunist Partiyasının təşəbbüsü ilə Yeni 
Azərbaycan Partiyası (YAP) Sədrinin müavini – Mərkəzi Aparatın 
rəhbəri Tahir Budaqov və Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdirinin müavini Çyan 
Xunşan arasında videoformatda görüş keçirilib.

Görüşdə partiyalar və dövlətlər ara-
sında mövcud olan münasibətlərin yüksək 
inkişaf dinamikasından məmnunluq ifadə 
edilib, ikitərəfli və beynəlxalq platformada 
əməkdaşlığın qarşılıqlı maraq doğuran 
bütün sahələrdə inkişaf etdirilməsinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb. Eyni zamanda, 
qeyd edilib ki, dövlət başçıları arasın-
dakı dostluq və yüksək siyasi dialoq 
ölkələrimizin və xalqlarımızın mənafeyinə 
xidmət edən münasibətlərin daha da 
genişlənməsinə böyük töhfələr verir.

Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin 
müavini – Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir 
Budaqov bildirib ki, Azərbaycan Respub-
likası Çin Xalq Respublikası ilə qarşılıqlı 
əlaqələrə böyük önəm verir, ölkələrimiz 
arasında bu gün siyasi, iqtisadi, huma-
nitar və digər sahələrdə əlaqələrimiz 
uğurla davam edir. Əlaqələrin inkişafında 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl-
ham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının 
Sədri Si Cinpinin dostluq münasibətlərinin 
əhəmiyyətini vurğulayan YAP Sədrinin mü-
avini ortaq iqtisadi maraqlar, hər iki ölkənin 
tarixi İpək Yolunun bərpasındakı rolu 
və digər bu kimi amillərin əməkdaşlığın 
güclənməsinə zəmin yaratdığını qeyd 
edib.

O, həmçinin Azərbaycanın Çin 
Xalq Respublikasının irəli sürdüyü “Bir 
kəmər, bir yol” layihəsini dəstəkləyən ilk 

ölkələrdən biri olduğunu diqqətə çatdı-
rıb. Zəngəzur dəhlizi isə Azərbaycanın 
tranzit ölkə kimi potensialını daha da 
gücləndirəcək, bu dəhliz vasitəsilə 
Şərq-Qərb istiqamətində beynəlxalq 
yükdaşımaların əhəmiyyətli dərəcədə 
artması regionda Azərbaycanın və Çinin 
də fəal iştirakçısı olduğu yeni çoxtərəfli 
əməkdaşlıq platformasının formalaşmasını 
təmin edəcək. 

Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi 
Komitəsinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi 
müdirinin müavini Çyan Xunşan bildirib 
ki, Çin Xalq Respublikası Sədrinin və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
rəhbərliyi ilə müxtəlif sahələri əhatə edən 
əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Vurğula-
nıb ki, Azərbaycan regionda Çinin əsas 
tərəfdaşlarından biridir. Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləyən 
Çin Xalq Respublikası Cənubi Qafqazda 
sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın 
təmin olunmasında maraqlıdır.

Görüşdə, həmçinin Çin Kommunist 
Partiyası və Yeni Azərbaycan Partiyası 
arasında əlaqələrin həm ikitərəfli, həm 
də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində 
inkişaf etdiyi, partiya nümayəndə 
heyətlərinin səmərəli qarşılıqlı səfərlərinin 
və görüşlərinin həyata keçirildiyi, bu 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin vacibliyi 
qeyd edilib, partiyaların gəncləri arasın-

da əlaqələrin güclənməsinin zəruriliyi və 
qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın inkişaf 
perspektivləri geniş müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan 
Partiyası və Çin Kommunist Partiyasının 
nümayəndələri arasında iki mövzuda vide-
okonfrans da keçirilib.

“Texnologiya və innovasiya” möv-
zusunda keçirilən videokonfransda Çin 
Kommunist Partiyasının Şanxay şəhər 
komitəsinin nümayəndəsi, professor Dun 
Yuxun Şanxayın “ağıllı şəhər” modeli haq-
qında geniş məruzə edib, bu istiqamətdə 
Çinin təcrübəsini bölüşüb.

YAP İdarə Heyətinin üzvü, 
Milli Məclisin Azərbaycan–Çin 
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi 
qrupunun üzvü Elşad Mirbəşiroğlu çıxış 
edərək Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa 
işlərində Çin şirkətlərinin iştirakını dostluq 
nümunəsi kimi dəyərləndirib. O, azad 
olunmuş ərazilərdə “ağıllı şəhər” və “ağıllı 
kənd” layihələrinin icra olunduğunu və bu-
rada beynəlxalq təcrübədən geniş istifadə 
edildiyini diqqətə çatdırıb.

Növbəti konfrans isə “Bir kəmər, bir 
yol”un tikintisi və inkişaf perspektivləri” 
mövzusunda keçirilib. Çin Kommunist 
Partiyasının nümayəndəsi, ekspert Qonq 
Paypinq mövzu ilə bağlı geniş təqdimatla 
çıxış edib.

YAP Təftiş Komissiyasının sədri, Milli 
Məclisin deputatı Sevinc Hüseynova iki 
ölkə arasında münasibətlərin inkişafından, 
o cümlədən Azərbaycanın “Bir kəmər, bir 
yol” layihəsinə verdiyi önəmdən bəhs edib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il6 fevral tarixli 31 nömrəli 
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhlükə potensi-
allı təbiət və texnogen xarakterli hadisələrin 
baş vermə ehtimalının yüksək olduğu 
zonalarda mühafizə tədbirlərinin növləri 
və onların..tətbiqi halları”nda dəyişiklik  
edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının  
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 6 fevral tarixli 31 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2017, № 2, maddə 284; 2018, 
№ 10, maddə 2164, № 11, maddə 2440; 2020, 
№ 5, maddə 644) ilə təsdiq edilmiş “Təhlükə 
potensiallı təbiət və texnogen xarakterli 
hadisələrin baş vermə ehtimalının yüksək ol-
duğu zonalarda mühafizə tədbirlərinin növləri 
və onların tətbiqi halları”nın 3.3-cü bəndi 
aşağıdakı redaksiyada verilsin:

3.3. Əhalinin sağlamlığını, ətraf mü-

hiti və əmlakı dənizdə və quruda neft-
qaz əməliyyatları zamanı yarana biləcək 
qəzalardan mühafizə etmək üçün bu obyektlər 
ətrafında xüsusi mühafizə zonaları müəyyən 
edilmişdir. Neftqazçıxarma sənayesi 
obyektlərindən yaşayış binalarına, fərdi yaşa-
yış evlərinə, yataqxanalara, ictimai və inzibati 
binalara, müvəqqəti salınmış qəsəbələrə, 
sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinə, 
elektrikötürücü xətlərinə və elektrik yarımstan-
siyalarına qədər minimum məsafələr (metrlə) 
aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

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

Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri missiyadır

Təpəbaşı qədim İrəvan şəhərinin üç 
hissəsindən biridir. Hazırda İrəvanda 
yeganə tarixi şəhər strukturu məhz bu 
yerdə qalmaqdadır. XVII əsrdən möv-
cud olan bu hissə uzun zaman ərzində 
tədricən adını, ölçüsünü, coğrafi mövqe-
yini, fiziki sərhədlərini, etno-dini kimliyini 
və demoqrafik xüsusiyyətlərini dəyişib. 
Lakin onun şəhər strukturu qismən XVIII 
və XIX əsrlərdən günümüzə qədər olduğu 
kimi gəlib çatıb. Həm İrəvanın XX əsrin 
30-cu illərində yenidən qurulması, həm 
də Ermənistan Respublikası dövründə 
Təpəbaşı hissəsi erməni ideologiyasının 
başağrısına çevrilib. Erməni milli ideolo-
giyası şəhər içərisində ayrıca bir şəhər 
olmuş İrəvandan yeganə nümunələri 
özündə saxlayan bu parçanı yox edə 
bilməyib. Artıq 17 ildir ki, Ermənistan Res-
publikasında “Köhnə İrəvan” adlı layihə 

üzərində iş gedir. Lakin hələ də bu layihə 
sona çatdırıla bilmir. Təpəbaşı hissəsinin 
əhalisinin bir qismi bu məqsədlə artıq 
2019-cu ildə Paronyan küçəsi 42 ünva-
nında yeni inşa edilən çoxmənzilli bina-
dan ev almaq üçün müqavilə bağlayaraq 
evlərinin dağıdılmasına razılıq verib. Yaxın 
zamanlarda Ermənistan rəhbərliyi qədim 
məhəlləni tamamilə dağıdaraq yerində 
yeni binalar inşa etməyi planlaşdırır. Lakin 
bir sıra memarlar tərəfindən tarixi İrəvan 
şəhərinin qalması məqsədəuyğun sayılır.

(ardı 3-cü səhifədə)

Məlum olduğu kimi, İrəvanda, o cümlədən, şəhərin Təpəbaşı məhəlləsində 
xalqımızın milli-mədəni, tarixi irsinə qarşı Ermənistanın həyata keçirdiyi mədəni 
soyqırımı ilə bağlı Azərbaycanın bir qrup ziyalısı tərəfindən  UNESCO-nun Baş 
direktoru Odre Azuleyə müraciət ünvanlanıb. Müraciəti 102 nəfər tanınmış alim və 
ictimai xadim imzalayıb. İrəvan tarixinin nüvəsi adlandırılan bu əraziyə qəsdlə bağlı 
“həyəcan təbili”nin çalınması ermənilərin Qarabağda özününküləşdirdiyi tarixi alban 
abidələrinin işğaldan sonrakı bərpası ilə əlaqədar qaldırdıqları mənasız hay-küy 
müqabilində atılan ən düzgün addımdır. Bu bədnam toplum hara köçürülürsə, oranı 
özünün qədim məskəni kimi qələmə vermək və beləliklə də tarixi saxtalaşdırmaq üçün 
yerli xalqların izlərini silir, abidələri erməni xaçı ilə nişanlayır. Belə dəhşətli mənzərə 
İrəvanda, Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda aydın nəzərə çarpır.

Prezident Administrasiyasının rəhbəri 
Samir Nuriyevin sədrliyi ilə Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib

İyulun 7-də Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının yeni tərkibdə 
birinci iclası keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev 
iclası giriş sözü ilə açaraq, Azərbaycanda 
müasir dövlət qulluğu sisteminin ya-
radılmasının, demokratik, hüquqi və 
ədalət prinsiplərinə əsaslanaraq inkişaf 
etdirilməsinin ümummilli lider Heydər 
Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu vurğula-
yıb. Qeyd olunub ki, dövlət qulluğunun 
müasir tələblərə uyğun təşkilində və 
yüksəkixtisaslı, peşəkar milli kadrların 
hazırlanmasında ulu öndərin zəngin 
idarəçilik təcrübəsi başlıca rol oynayıb. 
2000-ci ildə “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun qəbulu ölkəmizdə dövlət qulluğu 
sahəsində münasibətlərin, bu sferada 
çalışan şəxslərin hüquqi vəziyyəti ilə bağlı 
məsələlərin tənzimlənməsində mühüm 
addım olub. 

Bildirilib ki, dövlət idarəçiliyi 
sahəsində qanunvericilik bazasının 
təkmilləşdirilməsi və müasir çağırışlara 

cavab verən standartların tətbiqi, milli 
kadr potensialının inkişaf etdirilməsi, 
dövlət qulluğunda keyfiyyətin və 
səmərəliliyin yüksəldilməsinə xidmət edən 
məqsədyönlü kadr islahatlarının real-
laşdırılması məsələləri Prezident İlham 
Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir və 
bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata 
keçirilir. Azərbaycan Prezidenti dövlət 
qulluğunda yüksək peşəkarlığa, fərdi 
bacarığa, təşəbbüskarlığa xüsusi önəm 
verərək, mənəvi-əxlaqi dəyərlərə, etik 
davranış qaydalarına riayət olunmasını, 
dövlət orqanlarının (qurumlarının), dövlət 
qulluqçularının fəaliyyətinə, qəbul olun-
muş qərarların tam və düzgün icrasına 
ciddi nəzarət edilməsini əsas vəzifə kimi 
müəyyənləşdirib.

İclasda Şura sədrinin seçilməsi, 
Şuranın fəaliyyətinin təşkili, dövlət 
qulluğu sahəsində cari vəziyyət ilə bağlı 
məruzələr, o cümlədən, Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin hesabatı dinlənilib, həmçinin 

dövlət qulluğunda kadr təminatının proq-
nozlaşdırılması və planlaşdırılması işinin 
mövcud vəziyyəti ilə bağlı müzakirələr 
aparılıb. 

Keçirilmiş səsvermə nəticəsində 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev Şu-
ranın sədri seçilib. Bundan başqa, Dövlət 
Qulluğunu İdarəetmə Şurası Katibliyinin 
funksiyaları Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti Administrasiyasının Qanunve-
ricilik və hüquq siyasəti şöbəsinə həvalə 
olunub və Şuranın Katibliyinin fəaliyyət 
istiqamətləri təsdiq edilib.

İclasın sonunda Prezident Administ-
rasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev Dövlət 
Qulluğunu İdarəetmə Şurasının üzərinə 
qoyulan yeni mühüm vəzifələrin layiqincə 
həyata keçirilməsi üçün dövlət orqanları 
(qurumları) ilə daha çevik və səmərəli 
əlaqələndirmənin zəruriliyini qeyd edib 
və Şuranın gələcək fəaliyyətində uğurlar 
arzulayıb. 

AZƏRTAC
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Ramana qəsəbəsi bu gün tarixi əzəmətini 
qorumaqla yanaşı, müasirliyi ilə də diqqət çəkir 
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Tanışlıq zamanı qəsəbədə 
görülən işlər barədə dövlətimizin 
başçısına məlumat verən “Bakı 
Abadlıq Xidməti” MMC-nin baş 
direktoru Bünyad Qasımov Ramana 
qəsəbəsində yenidənqurma işləri 
yekunlaşdığını, qəsəbədaxili yol-
ların asfaltlandığını, divar və dam 
örtüklərinin yeniləndiyini, küçələrin 
işıqlandırıldığını bildirib. Ramananın 
Həsənbəy Zərdabi, Xanlar, Mirzəağa 
Əliyev, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
və qəbiristanlıq ətrafı küçələrinin 
tamamilə yeniləndiyi, həmçinin 
ərazinin tullantılardan təmizləndiyi də 
qeyd edilib. 

Bildirilib ki, Abşeron ərazisində tu-
rizm marşrutlarına daxil edilə biləcək 
abidələrlə zəngin olan qəsəbənin 
girişində əzəməti ilə diqqətçəkən XII-
XIV əsrlərin yadigarı Ramana qalası 
yüksək nöqtədə yerləşir. Divarlarının 
hündürlüyü 15 metr olan qalanın 
müdafiə məqsədilə tikildiyi və Şir-
vanşahlar dövləti dövründə qəsr kimi 
istifadə olunduğu vurğulanıb. Məşhur 
“Koroğlu”, “Nəsimi” və “Babək” 
filmlərinin müəyyən səhnələri də 
məhz Ramana qalasında çəkilib.

Dövlətimizin başçısına qəsəbədə 
olarkən digər tarixi abidə – Novruz-
qulu hamamında aparılan bərpa işləri 
barədə də məlumat verilib. Qeyd edi-
lib ki, bu qədim hamamda keçmişdə 
dörd quyu fəaliyyət göstərsə də, ha-
zırda onlardan üçü qalıb. Novruzqulu 
Babakişi oğlunun adını daşıyan ha-
mam Abşeron yarımadasında yeganə 
tikilidir ki, onun sənədləri toplanıb 
və təsdiqlənib. Hamamın binasında 
keyfiyyətli bərpa işləri görülüb.

Prezident İlham Əliyevə, həm 
də ovdanları ilə tanınan Ramanada 
yeni bərpa olunan tarixi abidələrdən 
biri- el arasında 40 pillə adlanan su 
ovdanı barədə də məlumat verilərək, 
deyilib ki, Azərbaycan ərazisində, 
Abşeron yarımadasında və ona 
qonşu ərazilərdə ovdanlara daha çox 
təsadüf edilir. 

Bu yerlərdə içməli su mənbələri 
çox az olduğundan XVI-XVIII əsrlərdə 
içmək üçün yararlı olan lay sularından 
istifadə edilməsi məsələsi hazırda 
aktuallaşıb və ovdanlar yaradılıb. 
Xatırladaq ki, bu qurğuların tikintisi 
XX əsrə qədər davam edib.

Burada bir məsələyə də toxun-
maq istərdik. Azərbaycanda son 18 
il ərzində mədəniyyət siyasətinin 
mühüm istiqamətlərindən biri 
olan mədəni irsin qorunması və 
təbliği diqqət mərkəzində sax-
lanıb. Ölkəmizin çoxəsrlik tarixə 
malik maddi-mədəni nümunələrinə 

həssaslıqla yanaşılıb, onların qo-
runması, saxlanılması, bərpası ilə 
bağlı önəmli tədbirlər həyata keçiri-
lib, tarix və mədəniyyət qoruqlarının 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafı təmin olunub, habelə hər bir 
vətəndaşın tarixi irsimizin qorunması 
üçün məsuliyyəti təşviq edilib.

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 
rayonlarında, o cümlədən, paytaxt 
Bakıda tarixi yadigarlara ən yüksək 
səviyyədə qayğı və diqqət göstərilir. 
Bu, təsadüfi deyil. Çünki Prezident 
İlham Əliyev bu məsələni daim diqqət 
mərkəzində saxlayır, bütün qədim 
maddi-mədəni dəyərlərə, eləcə 
də sovet vaxtında tikilən abidələrə 
xalqımızın milli sərvəti kimi yanaşır: 
“Bu abidələr bir daha onu göstərir 
ki, Azərbaycanın çox qədim tarixi, 
qədim mədəniyyəti var. Çünki ancaq 
yüksək mədəniyyətə sahib olan in-
sanlar belə tikililər inşa edə bilərdilər. 
O cümlədən, ovdan, hamam – bu, 
mədəniyyət deməkdir”.

Bakı şəhərinin və Abşeron rayo-
nunun qəsəbələrində həyata keçirilən 
bu layihələr həm tarixilik, həm də 
mövcud reallıqlar baxımından xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə, 
yerli memarlıq məktəbinin üslubları və 
özünəməxsus rəng çalarları yenidən 
canlandırılır və gələcək nəsillərə 
ötürülür. Postmüharibə reallığından 
baxdıqda isə iqtisadi gücümüzün 
böyük dərəcədə artdığı, hətta qlobal 
çağırışlara rəğmən, heç bir sosial 
layihənin ixtisar olunmadığı aydın 
görünür.

Ramanada yenidənqurma işləri 
zamanı ətraf mühitin qorunması, 
qəsəbənin ekoloji vəziyyəti prioritet 
məsələlərdən biri olub. Eyni zaman-
da, əhalinin məşğulluğunun artırıl-
ması sahəsində tədbirlərin də həyata 
keçirilməsi diqqətdə saxlanılıb. 
Bununla əlaqədar qəsəbədə xalça-
çılıq müəssisəsi və satış mağazası 
açılıb. Yaradılan yeni iaşə və xidmət 
obyektlərində məhsulların istehsalı 
və satışının həyata keçirilməsinə 
başlanılıb. Bu obyektlər müştərilərə 
yüksək səviyyədə xidmət göstərmək, 
onların rahatlığını təmin etmək üçün 
zəruri vasitələr və avadanlıqlarla 
təchiz olunub.

Dövlətimizin başçısına, həmçinin 
Pirşağıda hazırlanan quru meyvələrin 
satışının da Ramanada həyata 
keçiriləcəyi barədə məlumat verilib. 
Səyyar satış obyektləri və köşklərin 
quraşdırılması ilə məşğulluğun artı-
rılmasına nail olmaq, eyni zamanda, 
yerli əhali və turistlərin ehtiyaclarını 
qarşılamağın mümkünlüyü də diqqətə 
çatdırılıb. 

Xatırladılıb ki, bu gün Ramanada 
reallaşdırılan layihələrdən biri də 
vertikal bağçılıq layihəsidir. Layihənin 
məqsədi özünəməşğulluğun ar-
tırılmasına, aztəminatlı ailələrin 
daha çox gəlir əldə etməsinə və 
ailə təsərrüfatlarının inkişafına 
dəstək olmaq, həmçinin yaşıllıqların 
genişləndirilməsinə, bitkiçiliyin və 
kənd təsərrüfatı məhsulları emalının 
inkişafına töhfə verməkdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev Ramana qəsəbəsində görülən 
abadlıq işləri ilə maraqlanarkən, bu-
rada ev və həyətlərdə səliqə-sahman 
yaradıldığının, təmir-bərpa tədbirləri 
görüldüyünün də şahidi olub. 
Sakinlərdən biri – Bünyad Qasımov 
ölkə rəhbərinin tapşırığı ilə evlərin 
damları, qapıları, divarları, və darva-
zalarının əsaslı yeniləndiyini, şəhid 
və veteran ailələrinin evlərinə xüsusi 
diqqət yetirildiyini bildirib. Bünyad 
Qasımov, eyni zamanda, həyətində 
bağçılıqla məşğul olduğunu, qışda 
göyərti, yayda isə çiyələk yetişdirdiyi-
ni qeyd edib. 

Dövlətimizin başçısı Ramana 
sakinlərinin həm sağlam həyat tərzi, 
həm də asudə vaxtlarını səmərəli 
keçirmələri üçün inşa olunan İdman 
Mərkəzi ilə də tanış olub. 

Sonda qeyd edək ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırıq və 
göstərişlərinə uyğun olaraq Bakıda 
reallaşdırılan abadlıq-quruculuq 
tədbirlərinin miqyası getdikcə artır. 
Bu işlər paytaxt sakinlərinin istirahəti 
üçün ən müasir parkların və yeni-
yeni yaşıllıq zolaqlarının salınma-
sı, şəhərin qədim tarixi memarlıq 
nümunələrinin bərpası və yeni, mü-
asir sosial binaların tikilib istifadəyə 
verilməsi ilə müşayiət olunur. Bütün 
bunlar isə Azərbaycanın dünyanın ən 
gözəl ölkələrindən birinə çevirilməsini 
şərtləndirir.

Vaqif BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Xarici İşlər Nazirliyi və  
ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı 

ilə həyata keçirilən “Diplomatiya 
həftəsi”nin açılış mərasimi olub

İyulun 7-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) və 
ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə "Postmünaqişə mərhələsində 
Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri" mövzusunda “Diplomatiya 
həftəsi”nin açılış mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
diplomatiya könüllüləri sıraları-
na yeni qoşulmuş gənclərin iş-
tirakı ilə keçirilən “Diplomatiya 
həftəsi” iyulun 7-dən 16-dək 
baş tutacaq. Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyev tərəfindən 
elan olunmuş “Şuşa İli” 
çərçivəsində həyata keçirilən 
layihə zamanı iştirakçıların 
postmünaqişə mərhələsində 
yaranmış yeni reallıqlar, azad 
olunmuş ərazilərdə aparılan 
bərpa və quruculuq işləri 
barədə məlumatlandırılması 
nəzərdə tutulur. “Diplomatiya 
həftəsi” çərçivəsində XİN, habelə digər dövlət 
qurumlarının yüksək səviyyəli nümayəndələri, 
deputatlar, müstəqil ekspertlərlə görüşlərinin 
keçirilməsi, həmçinin Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı olan Şuşa şəhərinə səfərin təşkili 
nəzərdə tutulub.

Açılış mərasimində ADA Universitetinin 
rektoru Hafiz Paşayev və Azərbaycan Respub-
likasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 
iştirak ediblər.

Nazir Ceyhun Bayramov açılış nitqi ilə çıxış 
edərək builki “Diplomatiya həftəsi”nin iştirakçıla-
rın Azərbaycanın bölgədə sülh, quruculuq, inki-
şaf və tərəqqi gündəliyi barədə geniş məlumat 
əldə etməsi üçün yaxşı fürsət yaradacağını 
bildirib. Diplomatiya Könüllülərinin Xarici İşlər 
Nazirliyinin fəaliyyətinə böyük töhfə verdiyini 
bildirən nazir Ceyhun Bayramov, bu yaxınlarda 
XİN-ə Dövlət İmtahan Mərkəzi xətti ilə təşkil olu-
nan işə qəbul imtahanının iki mərhələsini uğurla 
keçən namizədlər arasında 8 diplomatiya könül-
lüsünün olduğunu məmnunluqla qeyd edib. 

Çıxışında nazir Ceyhun Bayramov, 
postmünaqişə mərhələsində Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münasibətlərin beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri əsasında nor-
mallaşması, üçtərəfli bəyanatların icrasının 

təmin edilməsi, məcburi köçkünlərin geri 
qayıtması üçün zəruri şərtlərin formalaşdırılma-
sının əhəmiyyətini vurğulayıb. Gənclərimizin 
münaqişədən sonra bölgədə yaranmış yeni re-
allıqlar barədə məlumatlandırmasının vacibliyini 
qeyd edən nazir bu imkanların gələcəkdə bir re-
allığa çevrilməsi işində Azərbaycan gənclərinin 
üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü söyləyib. 
Sonra Ceyhun Bayramov iştirakçıların suallarını 
cavablandırıb.

İştirakçıları salamlayan ADA Universitetinin 
rektoru Hafiz Paşayev diplomatik fəaliyyətindən, 
təcrübəsindən çıxış edərək bu sahə üzrə öz 
tövsiyələrini gənclərlə bölüşüb.

“Diplomatiya həftəsi”nin ilk günündə növbəti 
görüş Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində 
səfir Cahit Bağçı ilə baş tutub. Postmünaqişə 
dövründə Türkiyə və Azərbaycan münasibətləri, 
bölgədə yaranmış yeni reallıqlardan danışan 
səfir Cahit Bağçı, Türkiyə və Azərbaycan 
arasında mövcud qardaşlığın, müttəfiqliyin 
bariz nümunəsi olan Şuşa Bəyannaməsinin 
əhəmiyyətini vurğulayıb və bu sənədin gənclər 
tərəfindən dərindən öyrənilməsini tövsiyə edib. 
Sonda səfir Cahit Bağçı iştirakçıları maraqlandı-
ran sualları cavablandırıb.

QMİ sədri Lordlar 
Palatasının ermənipərəst 

üzvünün əsassız ittihamlarına 
tutarlı cavab verib

Böyük Britaniyada keçirilən Din və 
Etiqad Azadlığı üzrə Nazirlər Konfransı 
işini başa çatdırıb. Konfransda iştirak edən 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri 
şeyxülislam Allahşükür Paşazadə tədbir 
çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib.

QMİ sədri Britaniyanın 
dövlət naziri, Uimbldon 
lordu Tariq Əhməd, 
ABŞ-ın dini azadlıqlar 
üzrə xüsusi səfiri Rəşad 
Hüsseyn, Oksford Univer-
sitetinin professoru Nazilə 
Qaneə və Anqlikan kilsəsi 
başçısının xarici əlaqələr 
üzrə katibi Riçard Sudvört 
ilə görüşüb.

Konfrans çərçivəsində 
keçirilən panel iclasının 
sonunda Britaniya Lordlar 
Palatasının ermənipərəst 
mövqeyi ilə seçilən 
üzvü baronessa Kero-
layn Koks Azərbaycana 
qarşı əsassız ittiham-
lar səsləndirib. O, 
azərbaycanlıların guya 
erməniləri tarixi torpaqlarından qovduqları, soyqırımı törətdikləri, 
44 günlük müharibə dövründə erməniləri kasetli bombalarla 
atəşə tutduqları barədə cəfəng fikirlər söyləyib. 

Tədbirin moderatoru baronessanın çıxışından dərhal 
sonra iclası bağlı elan edib. Buna görə də şeyxülislam Al-
lahşükür Paşazadə iclasdan sonra K.Koksa yaxınlaşaraq 
onun söylədiklərinin bütünlüklə yalan olduğunu deyib: “Sizin 
dediklərinizdə həqiqət yoxdur. İndiyə qədər dörd mindən çox 
azərbaycanlı itkin düşüb və onların taleyi barədə bu günədək 
heç bir məlumat yoxdur. Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şu-
rasının 4 qətnaməsinin tələblərini yerinə yetirmədi. Müharibə 
Azərbaycan torpaqlarında gedib. Ermənilər bizim tarixi 
ərazilərimizə sonradan köçürülüblər. Biz mehriban qonşuluq 
siyasəti yürüdürük və onları da buna çağırırıq”.

Aynurə TAĞIYEVA 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

London

Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri missiyadır
(əvvəli 2-ci səhifədə)

Erməni faşizmi öz xislətinə uyğun olaraq, 
zaman-zaman bütün Qərbi Azərbaycan torpaqla-
rında, İrəvan şəhərində, həmçinin Azərbaycanın 
20 faiz ərazisində də xalqımızın mədəni irsinin 
nümunələrini Yer üzündən silməyə çalışıb. 

Xatırlayırıq ki, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev bu il yanvarın 12-də yerli 
televiziya kanallarına müsahibəsində babasının 
məzarını ziyarət etməsini yada salmışdı: “Baxma-
yaraq ki, mən babamı görməmişəm, o, həyatdan 
gedəndə mən hələ doğulmamışdım. Amma bil-
diyiniz kimi, o, Zəngəzurda doğulmuşdur, erməni 
etnik təmizləmə siyasətinin də qurbanı olmuşdur. 
Onun ailəsi məcburən oradan köçüb Şahbuzda, 
ondan sonra Naxçıvanda yerləşmişdir... Əlbəttə 
ki, biz əcdadlarımızın yolu ilə getməliyik. Onla-
rın ruhlarını həmişə şad etməyə çalışmalıyıq. 
Azərbaycan xalqının üstünlüyü ondadır ki, biz 
öz qədim ənənələrimizə sadiqik. Bu nöqteyi-
nəzərdən, hər birimiz üçün onun ailəsi, onun 
ulu babaları, əcdadları böyük əhəmiyyət kəsb 
edir, o cümlədən, mənim üçün. Orada babamın 
məzarı önündə ürəyimdə dediyim sözləri ola 
bilsin ki, nə vaxtsa dilə gətirəcəyəm”. Bu fikirlər 
əcdadlarımızın ermənilər tərəfindən silinən izlərini 
nə vaxtsa bərpa edəcəyimizə bir işarə idi.

Bir müddət öncə rus deputatı, siyasi qalma-
qallar ustası, ermənipərəst Konstantin Zatulin 
utanmadan belə bir fikir səsləndirmişdi: “İlk dəfə 
eşidirəm ki, 20-ci əsrdə yaranmış Azərbaycanın 
3000 illik Ermənistan ərazisində tarixi torpaqla-
rı var”. Bu, onun və tarixi bilgi sarıdan qiyməti 
“qeyri-kafi” olanların aldadılmasına hesablanan 
erməni yalanlarını yeritmək istəyi ilə üst-üstə 
düşür. Amma zatulinlər qanmırlar ki, zaman o 
zaman deyil. Azərbaycanın qədim tarixi barədə 
müəyyən obyektiv məlumat əldə etməkdən ötrü 
ən azı onlayn mənbələrə müraciət etmək yetər. 
Məhz bu amilə görədir ki, tarixi saxtalaşdırmaqla 
gözə kül üfürən ermənilərin məkrli planları artıq 
asanlıqla hədəfinə yetişmir.

Bu il aprelin 29-da ADA Universitetində 
“Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” möv-
zusunda keçirilən beynəlxalq konfransda 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə mədəni abidələrin 
dağıdılması ilə bağlı suala cavabında bildirmişdi 
ki, bununla əlaqədar Avropa təsisatları tərəfindən 
qeyri-müvafiq münasibət sərgilənməsinə məhz 
məlumat çatışmazlığı və ermənilərin faktlarla 
bilərəkdən manipulyasiya etməsi səbəb olub: 
“Müharibədən sonra çox qəribə və yenə də 

feyk faktlara, deyərdim ki, Azərbaycanafobiyaya 
əsaslanan bir hekayə var idi ki, Azərbaycan işğal-
dan azad etdiyi ərazilərdə Ermənistanın mədəni 
irsini dağıdacaq. UNESCO qapımızda idi və 
səfər etməyi planlaşdırırdı. Əlbəttə ki, biz onlarla 
işləyirdik... Burada, Bakıda, şəhərin mərkəzində 
erməni kilsəsini görə bilərsiniz. Orada beş min 
erməni kitabı var. İrəvanda bəs nə görürük? On-
lar Azərbaycan məscidinin adını dəyişiblər, onu 
fars məscidi adlandırıblar”.

Azərbaycanın tarixi abidələrinin dağıdılması 
barədə rəsmi Bakı daim beynəlxalq qurumları 
məlumatlandırıb. Hələ 2007-ci ildə “Azərbaycana 
qarşı müharibə – mədəni irsə hücum” adlı kitab 
hazırlanaraq UNESCO-ya təqdim edilib. Kitabda 
ölkəmizin işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan 
tərəfindən dağıdılmış mədəni və dini abidələrin 
siyahısı, onların qəsdən saxtalaşdırılaraq 
erməniləşdirilməsi, alban kilsələrinin erməni 
kilsələri kimi təqdim edilməsi barədə geniş 
məlumatlar yer almışdı. Lakin UNESCO buna da 
adekvat reaksiya verməyib. 

Onu da demək lazımdır ki, fevral ayında Fran-
sa Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü 
ilə Aİ sədrliyi qismində onun, Azərbaycan 
 Prezidenti İlham Əliyevin, Avropa İttifaqı Şurası-
nın Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistanın baş 
naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə videoformatda 
keçirilən görüşdə UNESCO-nun Azərbaycana və 
Ermənistana missiyası məsələsi də müzakirə olu-
nub və missiyanın hər iki ölkəyə göndərilməsinə 
dair razılıq ifadə edilib. Amma buna baxma-
yaraq, İrəvanda və digər tarixi Azərbaycan 
torpaqlarında törətdikləri vandalizm aktlarının 
aşkarlanacağından qorxuya düşən ermənilər 
hələ də həmin missiyanın reallaşdırılmasını hər 
vasitə ilə əngəlləyirlər. Proseslər göstərir ki, elə, 
məsələyə birtərəfli yanaşan UNESCO da artıq 
regiona missiya göndərməkdə maraqlı deyil. Belə 
təəssürat yaranır ki, Azərbaycanın mədəni irsinin 
dağıdılması UNESCO-nun vecinə deyil, onlar 
ancaq erməni tərəfinin böhtançı iddialarını əldə 
dəstavüz etməyə vərdişkardırlar. 

Bəli, Ermənistanın İrəvandakı Təpəbaşı 
məhəlləsini məhv etməsini görməzdən gəlmək 
mədəni irsə qeyri-mədəni yanaşmadır.  UNESCO 
indiyə qədər bir dəfə də olsun Ermənistan 
ərazisində olan Azərbaycan abidələrinin aqibəti 
ilə maraqlanmayıb. Tarixi Azərbaycan torpağı 
olan Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan) 
çoxlu sayda tarixi-memarlıq abidəsi, karvan-
saralar, imarətlər, məscidlər, mavzoleylər, 
qəbiristanlıqlar, məqbərələr, qəbirüstü abidələr 
və s. ermənilər tərəfindən viran edilib. Rəsmi 

məlumatlara görə, XX əsrin əvvəllərində İrəvan 
quberniyasının ərazisində hər biri bir memarlıq 
əsəri olan 310 məscid mövcud olub.  1918-ci 
ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında ilk erməni 
dövləti – Ermənistan Respublikası qurulduqdan 
sonra azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəni 
irsə qarşı vandalcasına, dağıdıcı münasibət 
göstərilib, yer üzündən silinib. Quberniyadakı 
Qala, Zal-Xan, Hacı Novruzəlibəy, Hacı Cəfərbəy, 
Rəcəb Paşa, Məhəmməd Sərtib xan, Hacı İnam 
məscidləri buna misal ola bilər. İrəvan qalasında-
kı bütün tarixi abidələr, o cümlədən də Xan sarayı 
və möhtəşəm Sərdar (Abbas Mirzə) məscidi 
tamamilə məhv edilib. 500-dən artıq məzarıstan 
– Ağadədə, Aşağı Şorca, Güllübulaq, Saral 
qəbiristanlıqları yox edilib. Bu il 200 yaşını qeyd 
etdiyimiz Aşıq Ələsgərin Göyçədəki məzarüstü 
abidəsi dağıdılıb. Bu gün Ermənistan ərazisində 
azərbaycanlılara məxsus yalnız iki tarixi-me-
marlıq abidəsi qalıb – İrəvan şəhərindəki Göy 
məscid (Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 
onu ermənilər “fars məscidi” kimi təqdim edirlər) 
və İrəvan yaxınlığındakı Əmir Səəd məqbərəsi 
(bunu isə “türkmən abidəsi” kimi qələmə verməyə 
çalışırlar).

Ermənistan hökumətinin qərarı ilə “heç bir 
əhəmiyyət daşımadığı üçün” azərbaycanlıların 
qəbiristanlıqlarının qorunmaması qərara alı-
nıb, bu qərardan sonra erməni vandalları 
azərbaycanlıların məzarlarını ucdantutma 
dağıdıblar. Erməni vandalları azərbaycanlıların 
tarixi-etnik torpaqlarındakı izlərini silməklə 
yanaşı, onlara məxsus toponimlərə qarşı da 
soyqırımı həyata keçiriblər. Monoetnik erməni 
dövlətində əvvəllər azərbaycanlıların yaşadıq-
ları 703 yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirilərək 
erməniləşdirilib. Özlərini dünyaya “qədim xalq”, 
“mədəni xalq” kimi təqdim edən ermənilər 
azərbaycanlıların mədəni irsinə qarşı, bax, 
beləcə, əsl barbarlıq və vandallıq nümunəsi 
göstərirlər.

Ermənistan bu əməllərinə görə əzəl-axır 
cavab verməli deyilmi? Beynəlxalq təşkilatlar 
Ermənistandan bu cavabı istəməlidirlər. İnsanlığa 
qarşı cinayət cəzasız qalmamalıdır.

Ermənilərin Qarabağın işğalı zamanı 
bəşəriyyətin ulu əcdadlarının beşiklərindən 
biri olan Azıx mağarasını hərbi sursat anbarı-
na çevirməsi, Xocalı kurqanlarını yer üzündən 
silməsi, digər mədəni irs abidələrini dağıtması 
təkzibedilməz faktlardır. Ermənilər xalqımı-
zın tarixi yadigarı olan Yelisey və Həsənriz 
məbədlərində, digər abidələrdə olan alban yazı-
larını siliblər, həmin abidələrin albanlara məxsus 

olan əşyalarını dağıdıblar. Yelisey məbədində 
Alban hökmdarı III Vaçaqanın qəbri və yazı 
tamamilə məhv edilib. UNESCO buna qarşı etiraz 
səsini ucaldıbmı? 

Bilərəkdən unudulur ki, Qərbi Azərbaycanda 
(indiki Ermənistanda) və Qarabağda məşhur 
tarix və mədəniyyət abidələrinin dağıdılması, 
ermənilərin özbaşınalığı “Silahlı münaqişə baş 
verdikdə mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 
1954-cü il Haaqa Konvensiyasına, “Arxeoloji irsin 
mühafizəsi haqqında” 1992-ci il Avropa Kon-
vensiyasına, “Ümumdünya mədəni və təbii irsin 
mühafizəsi haqqında”  UNESCO-nun 1972-ci il 
Konvensiyasına ziddir.

Çağdaş mütərəqqi dünyanın önəm verdiyi et-
nik tolerantlıq və dini dözümlülük Ermənistandan 
fərqli olaraq, bizim ölkəmizdə nümunəvi du-
rumdadır. Bu, əslində, xalqımızın əsrlər boyu 
formalaşdırdığı və bir çox ölkələr üçün görk 
olan məxsusi dəyəridir. Bu gün Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə UNESCO-nun 
Mədəni və Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısı-
na Azərbaycan mədəniyyətinin bir çox inciləri 
daxil edilib. Onun rəhbərliyi ilə fondun dünya 
əhəmiyyətli tarixi, dini, mədəni abidələri bərpa 
etməsi həm də ümumilikdə ölkəmizin təbliği, 
dünyada layiqincə təmsil olunması baxımından 
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, həm də ölkəmizin 
dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi 
növbəti töhfədir. Bəs, Ermənistan bir ölkə olaraq 
bu istiqamətdə hansısa bir layihə həyata keçi-
ribmi? Dünya mədəniyyətinə nəsə bir töhfə verə 
bilibmi? Əlbəttə ki, yox. Əksinə, başqa xalqın, 
millətin mədəniyyətini, tarixini dağıdıb, abidələrə 
qarşı vəhşilik edib. 

Mədəni irsin qorunması ümumbəşəri 
öhdəlikdir və siyasi məqsədlər üçün istifadə olun-
mamalıdır. Bu baxımdan, Azərbaycanın mövqeyi 
haqlıdır. Buna görə də UNESCO-nun baş direkto-
ru Odre Azuleyə müraciətdə inam ifadə olunub ki, 
bu qurum öz nüfuzu və səyləri ilə beynəlxalq kon-
vensiyalarda müəyyən edilmiş prinsiplərə uyğun 
olaraq, İrəvan şəhərində Azərbaycan abidələrinin 
bütöv və təhlükəsiz mühafizəsi, bərpası, kon-
servasiyası və s. üzrə məsuliyyəti Ermənistanın 
öz üzərinə götürməsinə nail olacaq. Belə olduğu 
təqdirdə bəşəriyyətin maddi-mədəni irsinin tərkib 
hissəsi olan İrəvan şəhərinin tarixi Təpəbaşı 
məhəlləsi növbəti vandalizmdən xilas ola bilər.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”
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