
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 207           Bakı şəhəri, 24 may 2022-ci il
“Azərbaycan Respublikasının 

adından və ya dövlət zəmanəti ilə 
alınan borclar hesabına həyata 
keçirilən layihələrə dair dövri hesabat 
forması”nın və “Azərbaycan Respubli-
kasının adından və ya dövlət zəmanəti 
ilə alınan borclar hesabına həyata 
keçirilən layihələrə dair yekun hesabat 
forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abza-
sını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1.  “Azərbaycan Respublikasının adın-
dan və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc-
lar hesabına həyata keçirilən layihələrə 
dair dövri hesabat forması” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur).

2. “Azərbaycan Respublikasının adın-
dan və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc-
lar hesabına həyata keçirilən layihələrə 
dair yekun hesabat forması” təsdiq edilsin 
(əlavə olunur). 

3. Azərbaycan Respublikasının adın-
dan və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc 
vəsaitlərindən istifadə edən şəxslər:

3.1. Azərbaycan Respublikasının adın-
dan və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc-

lar hesabına həyata keçirilən layihələrə 
dair yarımillik və illik dövrlər üzrə dövri he-
sabatı kağız və elektron daşıyıcılarda bu 
Qərarın 1 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq 
müvafiq hesabat dövründən sonrakı bir ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etsinlər;

3.2. Azərbaycan Respublikasının 
adından və ya dövlət zəmanəti ilə alı-
nan borclar hesabına həyata keçirilən 
layihələr üzrə kredit müqavilələri bir ildən 
az müddətə bağlanılarsa, layihələrə dair 
dövri hesabatı kağız və elektron daşıyı-
cılarda bu Qərarın 1 nömrəli əlavəsinə 
uyğun olaraq kredit müqaviləsinin əhatə 
etdiyi müddətin bitməsinə iki ay qalmış 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinə təqdim etsinlər;

3.3. Azərbaycan Respublikasının adın-
dan və ya dövlət zəmanəti ilə alınan borc-
lar hesabına həyata keçirilən layihələrə 
dair yekun hesabatı kağız və elektron da-
şıyıcılarda bu Qərarın 2 nömrəli əlavəsinə 
uyğun olaraq layihə bitdikdən sonra bir ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadiyyat Nazirliyinə təqdim etsinlər.

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyi:

4.1. Azərbaycan Respublikasının 
adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan 
borc vəsaitlərindən istifadə edən şəxslər 
tərəfindən bu Qərarın 1 və 2 nömrəli 
əlavələrinə müvafiq olaraq təqdim edilmiş 
məlumatları ümumiləşdirib yarımillik və illik 
hesabat şəklində kağız və elektron daşıyı-
cılarda müvafiq hesabat dövründən sonra 
iki ay müddətində Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin;

4.2. Azərbaycan Respublikasının 
adından və ya dövlət zəmanəti ilə alınan 
borclar hesabına həyata keçirilən layihələr 
üzrə kredit müqavilələri bir ildən az 
müddətə bağlanılarsa, layihələrə dair dövri 
hesabatı kağız və elektron daşıyıcılarda 
bu Qərarın 

1 nömrəli əlavəsinə uyğun olaraq 
kredit müqaviləsinin əhatə etdiyi müddətin 
bitməsinə 45 təqvim günü qalmış 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2014-cü il 4 dekabr tarixli 385s 
nömrəli Sərəncamı ləğv edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 208           Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “İstehlakçıların elektrik 
enerjisi (gücü) alması üçün texniki 
şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı 
şəbəkəsinə qoşulması Qaydaları”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 27 
avqust tarixli 234 nömrəli  Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin “Azərbaycan Respub-likası 
Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi 
şəxslərin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 
təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 6 
iyul tarixli 173 nömrəli, “Elektrik və istilik 
enerjisi, habelə qaz təchizatı sahəsində 
nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 iyul 
tarixli 204 nömrəli, “Azərbaycan Res-
publikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
2018-ci il 30 iyul tarixli 222 nömrəli, “Bəzi 
tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti 
obyektinin istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haq-
qında” 2018-ci il 28 dekabr tarixli 460 

nömrəli, “Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi 
məsələlər haqqında” 2019-cu il 19 mart 
tarixli 597 nömrəli, “Şuşa Şəhəri Dövlət 
Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında” 
2021-ci il 22 iyun tarixli 1375 nömrəli, 
“Dəniz nəqliyyatı sahəsində idarəetmənin 
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər 
haqqında” 2021-ci il 11 oktyabr tarixli 
1462 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik 
edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin hesabına dövlət rüsumların-
dan daxil olan vəsaitdən istifadə qaydası 
haqqında” 2015-ci il 21 dekabr tarixli 
712 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1540 
nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək 
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının  
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2013-cü il        27 avqust tarixli 

234 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respubli-
kasının Qanunvericilik Toplusu, 2013,  
№ 8, maddə 1032; 2014, № 1, maddə 69; 
2016, № 2 (II kitab), maddə 361, № 11, 
maddə 1951; 2017, № 7, maddə 1486; 
2018, № 4, maddə 834, № 6, maddə 
1366, № 11, maddələr 2455, 2461; 2020, 
№ 6, maddə 813; 2022, № 2, maddə 171; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2022-ci il 4 aprel tarixli 122 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “İstehlakçıların 
elektrik enerjisi (gücü) alması üçün tex-
niki şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı 
şəbəkəsinə qoşulması Qaydaları”na 
aşağıdakı məzmunda 3.3-1-ci bənd əlavə 
edilsin:

“3.3-1. 150 kVt-dan yuxarı elektrik 
qurğularının istismara buraxılış aktının 
verilməsinə görə “Dövlət rüsumu haqqın-
da” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş məbləğdə dövlət 
rüsumu tutulur.”.

Əli ƏSƏDOV  
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 209           Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il
“Azərbaycan Respublikası İqtisa-

diyyat Nazirliyinin işçilərinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, maddi-
texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 
və elmi-texniki potensialının artırılması 
məqsədilə, habelə dövlət və ictimai 
əhəmiyyətli məqsədlərlə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikası İqtisadiy-
yat Nazirliyinin hesabına köçürülən 
vəsaitdən istifadə Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 
oktyabr tarixli 442 nömrəli  Qərarında 
dəyişiklik edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abza-
sını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 17 oktyabr tarixli 442 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10, 
maddə 1904; 2018, № 3, maddə 587,  
№ 9, maddələr 1927, 1938; 2019,  
№ 5, maddə 976; 2020, № 8, maddə 
1133; 2022, № 1, maddə 73) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası 
İqtisadiyyat Nazirliyinin işçilərinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, maddi-texni-
ki bazasının möhkəmlən-dirilməsi və elmi-
texniki potensialının artırılması məqsədilə, 
habelə dövlət və ictimai əhəmiyyətli 
məqsədlərlə əlaqədar Azərbaycan Res-
publikası İqtisadiyyat Nazirliyinin hesabına 
köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası”nda 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 3.2.7-ci yarımbəndin sonunda nöqtə 
işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz 
edilsin və aşağıdakı məzmunda 3.2.8-ci 
yarımbənd əlavə edilsin:

“3.2.8. İqtisadiyyat Nazirliyinin struktu-
runa daxil olmayan tabeliyindəki qurum-
ların (publik hüquqi şəxslər və məhdud 
məsu-liyyətli cəmiyyətlər) saxlanma 
xərclərinin ödənilməsi, habelə maddi-tex-
niki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 
maliyyə yardımının ayrılmasına.”.

2. 4.3-cü bəndə “(bundan sonra - 
nazir)” sözlərindən sonra “və ya onun 
səlahiyyət verdiyi şəxs” sözləri əlavə 
edilsin.

3. 4.4-cü bəndə “nazir” sözündən 
sonra “və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs” 
sözləri əlavə edilsin.

4. 4.6-cı bəndə “nazirin” sözündən 
sonra “və ya onun səlahiyyət verdiyi 
şəxsin” sözləri əlavə edilsin.

Əli ƏSƏDOV  
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 210           Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il
“Daxili idarəetmə proseslərinin 

elektron sistemlərinin istifadəçiləri 
üçün elektron imzadan istifadə ilə 
bağlı tarif”in və “Daxili idarəetmə 
proseslərinin elektron sistemləri üçün 
Data Mərkəzindən istifadə ilə bağlı 
tariflər”in təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci 
abzasını rəhbər tutaraq, “Dövlət orqan-
larında (qurumlarında) daxili idarəetmə 
proseslərinin elektronlaşdırılması tədbirləri 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 2018-ci il 27 oktyabr tarixli 314 
nömrəli Fərmanının 10.3-2-ci bəndinin ic-
rasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara 
alır:

1.  “Daxili idarəetmə proseslərinin 
elektron sistemlərinin istifadəçiləri üçün 
elektron imzadan istifadə ilə bağlı tarif” 
təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. “Daxili idarəetmə proseslərinin 
elektron sistemləri üçün Data Mərkəzindən 
istifadə ilə bağlı tariflər” təsdiq edilsin (2 
nömrəli əlavə).

3. Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanla-
rının normativ hüquqi aktlarının hazırlan-
ması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 211           Bakı şəhəri, 25 may 2022-ci il
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Xüsusi karantin rejimi-
nin müddətinin uzadılması və bəzi 
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
ilə bağlı tədbirlər barədə” 2021-ci il 
26 may tarixli 151 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi və “Turist-ekskur-
siya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqın-
da” 2004-cü il 16 iyul tarixli 97 nömrəli  
Qərarının ləğv edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abza-
sını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Xüsusi karantin rejimi-
nin müddətinin uzadılması və bəzi 
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-
ci il 26 may tarixli 151 nömrəli Qərarına 
(Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2021, № 5, maddə 
530, № 6 (IV kitab), maddələr 668, 679, 
683, № 7, maddələr 872, 890, 891, № 
8, maddələr 957, 971, № 9, maddələr 
1051, 1079, № 10, maddə 1182, № 
12, maddələr 1514, 1533, 1543; 2022, 
№ 1, maddələr 61, 80, № 2, maddə 
164; Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2022-ci il 5 mart tarixli 71 
nömrəli, 14 aprel tarixli 152 nömrəli, 22 
aprel tarixli 171 nömrəli qərarları) əlavə - 
“İşçilərinin etibarlı olan COVID-19-a qarşı 
peyvənd olunmanı təsdiqləyən peyvənd 
sertifikatının və ya COVID-19-dan sağa-
laraq immunitetə malik olmaları barədə 
təsdiqedici sənədinin olması, yaxud 

COVID-19-a qarşı peyvəndə əks-göstərişi 
müəyyən edən əks-göstəriş sertifikatı-
nın olmasının tələb edildiyi iş və xidmət 
sahələrinin Siyahısı”nın 5.2-ci bəndində 
“turagentliklərinin” sözü “turagentlərin” 
sözü ilə əvəz edilsin.

2. “Turist-ekskursiya xidmətlərinin 
sertifikatlaşdırılması Qayda-sı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 16 iyul 
tarixli 97 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, 
№ 7, maddə 588; 2006, № 5, maddə 463; 
2007, № 10, maddə 1013; 2009, № 1, 
maddə 32; 2018, № 8, maddə 1817; 2020, 
№ 10, maddə 1311) ləğv edilsin.
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Qeyd: Qərarlara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.nk.gov.az və  www.xalqqazeti.com 
 saytlarında tanış ola bilərsiniz.

Ədəbiyyat Muzeyində müstəqilliyimizin 
növbəti ildönümü qeyd edilib

Tədbirdə muzeyin direktoru, Milli 
Məclisin deputatı, akademik Rafa-
el Hüseynov “Cümhuriyyət yolunun 
başlandığı məkanda müzəffər respub-
likanın sabahına inamla” adlı məruzə 
ilə çıxış edib. Bu gözəl bayramın 
ölkəmizdə və onun hüdudlarından 
kənarda böyük coşqu ilə qeyd edil-
diyini diqqətə çatdıran Rafael Hü-
seynov deyib: “28 May – Müstəqillik 
Gününün mütəfəkkir şairimiz Nizami 
Gəncəvinin adına daşıyan muzeydə 
qeyd etməyimiz əlamətdar hadisədir. 
Azərbaycanın ilk milli parlamentinin 
sədr müavini, böyük vətənpərvər insan 
Həsən bəy Ağayev 1918-ci il mayın 
28-də Tiflisdə İstiqlal Bəyannaməsini 
oxuyaraq müstəqilliyimizi elan etdi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
fəaliyyətinə Gəncədə başlamalı olmuş-
du, çünki Bakı azad deyildi. 1918-ci il 
sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu 
və cəsur Azərbaycan əsgərləri Bakını 
ermənilər və digər tör-töküntülərdən 
təmizlədikdən sonra hökumət bura 
köçdü. O vaxtlar “Metropol” otelinin 
yerləşdiyi indiki Nizami muzeyi elə 
həmin sentyabr günlərində Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin ixtiya-
rına verildi və onlar 1920-ci ilin aprel 
ayınadək burada həm yaşayır, həm də 
işləyirdilər. Muzeyin indi “İstiqlal zalı” 
adlanan məkanında milli hökumətin 
ilk iclasları keçirilir, müstəqil dövlətin 
müqəddəratı ilə bağlı qərarlar qəbul 
edilirdi. Müstəqilliyimizin  104-cü ildönü-
münü Cümhuriyyətimizin qurucularının 
vaxtilə toplaşdıqları bu əziz məkanda 
bayram etmək son dərəcə qürurverici-
dir”.

Azərbaycan dövlətinin XX əsrdə qət 
etdiyi mübarizəli yolun enişli-yoxuşlu 
mərhələləri, bu yolda fədakarlıqlar 
göstərmiş unudulmaz şəxsiyyətlərdən 
bəhs edən muzeyin direktoru bildirib 
ki, 70 illik həsrətdən sonra 1991-ci ildə 
müstəqilliyimiz yenidən bərpa edildi. 
Amma müstəqilliyimiz 1993-cü ilin 
iyununda yenidən təhlükə ilə üz-üzə 
qaldı. “Bu çətin və narahat dönəmdə 
ulu öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq 
missiyası ilə çıxış edərək xalqının 
köməyinə gəldi. Müstəsna şəxsiyyət və 
nadir dövlət adamı olan Heydər Əliyevin 
bu millət və respublika naminə gördüyü 
işlər əvəzsizdir. Ulu öndərin çətin tarixi 

sınaqlarla üzləşərkən müstəqilliyimizi 
qoruyub saxlamağı bacarması və onu 
möhkəmləndirərək XX əsrdən XXI yüz 
ilə çatdıra bilməsi, müasir Azərbaycan 
dövlətini mükəmməl bir şəkildə bərqərar 
etməsi bu xidmətlərin ən zirvəsində 
dayanır. Ulu öndərin layiqli davamçısı 
Prezident İlham Əliyev bu estafeti 
uğurla davam etdirərək müstəqilliyimizi 
daha da möhkəmləndirdi, Azərbaycan 
dövlətini bir zamanlar ulu öndərin 
arzuladığı kimi dünyaya parlayan bir 
günəşə çevirməyi bacardı”, - deyə 
R.Hüseynov bildirib.

Dövlət bayramlarımızın 2020-ci 
ilin noyabrından etibarən xüsusi ab-
havada və təntənə ilə qeyd olunduğunu 
diqqətə çatdıran akademik bildirib ki, 
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident 
İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın döyüş meydanlarında 
qazandığı misilsiz Qələbə yalnız müasir 
tariximizin deyil, millətin və yurdun bütün 
tərcümeyi-halının ən şərəfli səhifəsinə 
çevrilib.

“İndi Azərbaycan qürur və inamla 
daha bəxtiyar və zəfərli sabahlara 
üz tutub”, – deyə Rafael Hüseynov 
vurğulayıb.

Tədbirdə müstəqil Azərbaycanın 
indiyədək keçdiyi yolu və qazanılan 
nailiyyətləri özündə əks etdirən fotosərgi 
nümayiş olunub.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Jan-Mişel Brön: Ermənistan Azərbaycan 
şəhərlərini dağıdaraq Azərbaycan 

mədəniyyətinin bütün izlərini silməyə şalışırdı

Şuşa şəhərini və Qarabağın 
digər yerlərini gəzdikdən sonra əsas 
təəssürat kimi Brön bu ərazilərin da-
ğıdılma dərəcəsini qeyd edib: “Biz öz 
gözlərimizlə gördük ki, bütün bu yerlər 
Ermənistanın işğalı zamanı dağıdılıb 
və bu fakt bizi üzür. Şuşa Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtıdır, necə ki, 
Roma İtaliyanın və ya Paris Fransanın 
mədəniyyət paytaxtıdır və bütün bu 
görməli yerlərin, abidələrin, muzeylərin, 
bu mədəniyyət ocaqlarının tamamilə 
dağıdılmasını görmək çox üzücüdür. 
Bu cür dağıntı miqyası o deməkdir ki, 
ermənilər Azərbaycan mədəniyyətinin 
bütün izlərini silmək istəyiblər. Çünki 
bu torpaqlarda Azərbaycan irsini qoyub 
getsələr, bu torpağın onlara məxsus 
olduğunu iddia edə bilməyəcəklər və 
ona görə də bununla bağlı yaddaşı, 
Azərbaycan mədəniyyətinin izlərini dağı-
dıblar, məhv ediblər”.

J.M.Brön qeyd edib ki, Qafqazın, 
xüsusən də Azərbaycanın mədəniyyəti 

Avropa üçün çox önəmlidir: “Fransa 
kimliyinin əsas komponentlərindən biri 
də maarifçilik əsri və fəlsəfəsidir. Biz 
həmişə Fransa tarixinin bu dövrünə 
istinad edirik, lakin maarifçilik fəlsəfəsi 
fransız maarifçiliyi dövründən beş 
əsr əvvəl mövcud olub və Nizami 
Gəncəvinin adı ilə bağlıdır”.

Onun fikrincə, bu, Avropa və 
Azərbaycan mədəniyyəti arasında 
əlaqənin çox gözəl nümunəsidir.

Jan- Mişel Nizami Gəncəvinin 
qadının cəmiyyətdəki rolu və təbiətin 
qorunmasının vacibliyi ilə bağlı fikirlərinə 
də toxunub: Nizami Gəncəvi qadınların 
cəmiyyətdəki rolunun vacibliyini vurğu-
layıb. O, həmçinin təbiətin qorunub sax-
lanmasının vacibliyini qeyd edib. Nizami 
Gəncəvinin təfəkkürü öz dövrünü xeyli 
qabaqlamışdı”.

J.M.Brön qeyd edib ki, üç böyük 
filosofun fransız fəlsəfəsinə böyük təsiri 
olub: Fəridəddin Əttar, Ömər Xəyyam və 
Azərbaycandan olan Nizami Gəncəvi: 
"Fəlsəfə kontekstində öz köklərimizin 
bir hissəsi buradan, bu bölgədən gəlir. 

Bu fəlsəfələri yenidən birləşdirmək çox 
vacibdir”.

Fransadakı erməni diasporunun 
fəaliyyətini şərh edən Jan-Mişel Brun 
qeyd edib ki, erməni diasporunun çoxlu 
maliyyəsi var və buna görə də infor-
masiya təbliğatına milyonlarla vəsait 
yatırılır: “Biz, Lagazetteaz.fr qəzeti, öz 
növbəmizdə, fəaliyyətimizdə hər cür səy 
göstəririk, lakin inanıram ki, işimizi daha 
da səmərəli etmək üçün yollar var. Daha 
çox sənədli filmlər çəkməli, kitablar nəşr 
etməliyik. İndi Şuşa haqqında kitab ya-
zıram, o noyabrdan əvvəl nəşr olunmalı-
dır, amma bununla işi məhdudlaşdırmaq 
olmaz”.

Jan-Mişel Brön Fransada keçirilən 
prezident seçkiləri zamanı Fransa 
cəmiyyətində Qarabağ münaqişəsinin 
ilkin səbəblərinin təhrif olunmasına da 
toxunub və ölkə haqqında süni şəkildə 
yaradılmış heç bir imicin uzun müddət 
davam etməyəcəyi qənaətində oldu-
ğunu bildirib: “Həmişə həqiqətin aydın-
laşdığı bir məqam gəlir. Bu yaxınlarda 
Fransada seçkilər oldu və sağçı parti-
yalar Qarabağ münaqişəsi mövzusun-
dan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə 
etdilər. Onlar münaqişəni ermənilərin 
xristian, azərbaycanlıların isə müsəlman 
olması baxımından təqdim etməyə çalı-
şıblar. Onlar həm də fransızları Fransa-
da müsəlmanlarla xristianlar arasında 
münaqişənin olduğuna inandırmaq 
istəyirdilər ki, bu da gülüncdür”.

J.M.Brön əlavə edib ki, seçkilərdən 
bir müddət sonra erməni diasporu 
yenidən unudulacaq.

SƏFIR: Britaniya Azərbaycanla 
Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin 
imzalanmasına kömək etməyə hazırdır  
Kəlbəcərdə diplomatik 

korpusun tərkibində səfərdə olan 
Böyük Britaniya səfiri Ceyms 
Şarp bildirib ki, Böyük Britaniya 
Azərbaycanla Ermənistan arasında 
sülh müqaviləsinin imzalanmasına 
kömək etməyə hazırdır.

Ceyms Şarp deyib: “Minaların 
təmizlənməsi prosesi hələ də davam 

edir. Böyük Britaniya bu məsələdə 
Azərbaycana dərhal yardım göstərdi. 
Biz BMT-nin İnkişaf Proqramına 
maliyyə və Azərbaycan Minatəmizləmə 
Agentliyinə texniki kömək təqdim etmi-
şik. Bir sıra Britaniya şirkətləri bunun 
üzərində işləyir”.

Xatırladaq ki, diplomatik korpusun 
Kəlbəcər səfərində 50 ölkədən 80-dən 
çox diplomat və hərbi nümayəndə, eləcə 

də 10 beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri  
iştirak ediblər. Bu, diplomatik korpus 
nümayəndələrinin azad edilmiş ərazilərə 
doqquzuncu səfəridir.

“Xalq qəzeti”

 Trend İnformasiya 
Agentliyinin Fransada təsis 
etdiyi “Lagazetteaz.fr” 
qəzetinin baş icraçı direktoru 
Jan-Mişel Brön Trend-ə 
müsahibəsində bildirib ki, 
işğal dövründə Ermənistan 
tərəfindən Azərbaycan 
şəhərlərinin dağıdılması 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
bütün izlərini silmək cəhdi idi.

N izami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin “İstiqlal zalı”nda Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin qurulmasının 104-cü ildönümü 
münasibətilə tədbir keçirilib. 
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