
14 iyun 2022-ci il, çərşənbə axşamı 11
“İŞGÜZAR KREDİT İTTİFAQI” 

MMC-nin 2021-ci il dekabrın  
31-nə mühasibat balansı

manatla

Bölmələrin, maddələrin adları
Hesabat 

dövrü üzrə
Əvvəlki  

dövr üzrə
AKTİVLƏR
Uzunmüddətli aktivlər
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 277 346
CƏMİ  UZUNMÜDDƏTLİ  AKTİVLƏR 277 346

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 463 338 
Sair qısamüddətli aktivlər 58 609 41 077 
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 59 072 41 415 
CƏMİ AKTİVLƏR 59 349 41 761 
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR - -
Kapital - -
Nizamnamə kapitalı 4 000 4 000 
Kapital ehtiyatları 59 163 38 653 
Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər) -3 814 - 892 
CƏMİ KAPİTAL 59 349 41 761 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 59 349 41 761 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Bölmələrin, maddələrin adları Hesabat dövrü 
üzrə

Əvvəlki dövr 
üzrə

Əsas əməliyyat gəliri  14 967 16 075 
Ümumi mənfəət  14 967 16 075 
İnzibati xərclər  18 781 16 967 
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) - 3 814 -892 
Vergiqoymadan əvvəlki mənfəət (zərər) - 3 814 - 892 
Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri) - 3 814 -892 

KAPİTALIN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT
Maşın və 

avadanlıqlar CƏMİ

2020-ci il yanvarın 1-nə ilkin dəyər 658 658
Yığılmış amortizasiya -225 -225
2020-ci il yanvarın 1-nə balans dəyəri 433 433
Amortizasiya ayırmaları -87 -87
2020-ci il dekabrın 31-nə ilkin dəyər 658 658
Yığılmış amortizasiya -312 -312
2020-ci il dekabrın 31-nə balans dəyəri 346 346
Amortizasiya ayırmaları -69 -69
2021-ci il dekabrın 31-nə ilkin dəyər 658 658
Yığılmış amortizasiya -381 -381
2021-ci il dekabrın 31-nə balans dəyəri 277 277

PUL VƏSAİTLƏRİ HAQQINDA HESABAT

2021-ci il 2020-ci il
Kassa 100 75
Bank hesablarında olan pul vəsaitləri 363 263
ƏDV depozit hesabında olan pul vəsaitləri - -

463 338

Maliyyə hesabatlarının auditinə aid rəy
Biz, “İŞGÜZAR KREDiT İTTİFAQI” MMC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə 

tərtib edilən Maliyyə hesabatlarını Beynəlxalq Standartlara (MHBS) uygun hazırlan-
masının düzgünlüyünü yoxladıq.

Bizcə, “İŞGÜZAR KREDiT İTTİFAQI” MMC-nin başa çatan 2021-ci il 
dekabrın 31-nə tərtib edilən Maliyyə hesabatları Beynəlxalq Standartlara (MHBS) 
uygun hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar
Biz, auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu 

standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabat-
larının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsinda təsvir edilir. Biz Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik 
normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları şurasının “Etika məcəlləsi-
nin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və 
digər etik öhdəliklərimizi IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. 
Bizcə, əldə etdiyimiz audit subutları auditor rəyini əsaslandırmaq üçün yetərli və 
münasibdir. 

Əsas audit məsələləri
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə 

hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesa-
batlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına aid rəyimizin formalaşdırıl-
masında bütövlükdə nəzərə alınmış və biz bu məsələlərə aid ayrılıqda rəy vermirik. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilmasinə 
cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BMHS-ə (Beynəlxalq maliyyə hesabatları 
standartları) uyğun hazırlnamasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin 
fikrincə, məqsədli şəkildə və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı 
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin 
təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini 
dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ 
yaranmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti-
nin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər 
haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət 
prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyə-
tin maliyyə hesabatlarının verilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, 

məqsədli şəkildə və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadı-
ğına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını təqdim 
etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, 
əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə 
aşkarlasın. Təhriflər məqsədli şəkildə və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və 
ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin təqdim edilmiş maliyyə hesabatları 
əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı yarandığı halda 
əhəmiyyətli hesab olunur.

“Azel – Audit” MMC-nin 
Direktoru və auditoru- Süleymanova Elzadə Süleyman qızı

Bakı, 19 aprel 2022-ci il 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları oxşar təcrübəyə, 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda yerləşən 
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
satınalmaların təşkili və müqavilələrin 
idarə olunması şöbəsində (əlaqələndirici 
şəxs- Abışev Murad Çingiz oğlundan, 
telefon- + 99 412 431 47 67/87 – daxili 
1087 E-mail: murad.abishev@azersu.
az və Novruzov İntizam Cəmil oğlundan, 
telefon- + 99 412 431 47 67 – daxili 
2259, E-mail: intizam.novruzov@azersu.
az) ala bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı 500 (beş yüz 
manat) manatdır 

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

Təşkilat - “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti

VÖEN - 9900001751
Bank - “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod - 200112
VÖEN - 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi  

AZ65AIIB33070019441100216111 
Xarici valyutada hesab
nömrəsi AZ55AI-

IB33170018401100216111 
M/h - AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWIFT AIIBAZ2X
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 65 bank günü 
ərzində qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank 
günü çox olmalıdır);

- tender iştirakçısının tam adı, 
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün) və 
qeydiyyatdan keçdiyi rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) işin 
icrası üçün müqavilə imzalayacağı 
subpodratçı barədə konkret subpodratçı-
nın adı göstərilməklə məlumatlar (əlavə 
№19);

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən 
verilmiş arayış;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 

Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması barədə arayış;

- iddiaçının satınalma müqaviləsini 
bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin 
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim 
edilməlidir);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə 
arayış;

- müflis elan olunmaması, 
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, 
ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya 
fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması 
barədə arayış (ədliyyə nazirliyindən 
alınmış müvafiq arayış);

- satınalma prosedurlarının 
başlanmasından əvvəlki 5 il ərzində 
özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, 
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, 
yaxud satınalma müqaviləsinin bağlan-
ması üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların 
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul ol-
masının məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə arayış;

- Azərbaycan Respublikasının 
dövlət standartlarına uyğun olaraq I və 

II məsuliyyət səviyyəli bina və qurğu-
ların tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə 
yetirilməsi üçün verilmiş xüsusi razılıq 
(lisenziya) və onun əsasında həyata 
keçirilməsinə icazə verilən işlərin siya-
hısı;

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi or-
qanları tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə 
hesabatının surəti (vergi orqanının rəsmi 
blankında və ya elektron sənədin notarial 
qaydada təsdiqlənmiş surəti təqdim 
edilməlidir);

- mühasibat balansları, mənfəət və 
zərər haqqında hesabat;

- kənar audit tərəfindən tərtib olun-
muş son bir ildəki audit hesabatları (əgər 
varsa);

- satınalma müqaviləsinin icrasını 
təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının 
olması;

- son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən 
2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində 
ümumi məbləği 10 milyon manatdan az 
olmayan, oxşar işi əhatə edən (oxşar-
lıq layihə və texniki spesifikasiyalarda 
təsvir edilən fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, 
metodlara, texnoloqiyaya və digər 
xüsusiyyətlərə əsaslanmalıdır) baş pod-

ratçı kimi ən azı iki sifarişi qənaətbəxş 
şəkildə icra etməsi haqqında məlumat və 
təsdiqedici sənədlər, son beş il (2017-ci 
il yanvarın 1-dən 2021-ci il dekabrın 31-
dək ) ərzində ən azı 15 milyon manatdan 
dövriyyə tələb olunur və TMV-nin 1.6-cı 
bəndində tələb olunan digər tələblər. 
Tenderdə iştirak üçün iki və ya daha artıq 
tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə müəssisə 
yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci 
bəndlərində tələb olunan sənədlər hər bir 
şirkət üçün ayrılıqda təqdim edilməlidir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 
2 nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir.

Tender iştirakçıları tenderdə iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 26 iyul 2022-ci il saat  16.00-a, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 4 avqust 
2022-ci il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli ün-
vanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin satınalmaların təşkili və 
müqavilələrin idarə olunması şöbəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarı-
lacaqdır. Tender iştirakçılarının təklifləri 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətində 5 avqust 2022-ci 
il saat 16.00-da açılacaqdır.

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

səhmdarlarının nəzərinə!
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

(bundan sonra - “ABB” ASC) bildirir ki, 2022-ci il iyunun 14-də 
keçirilməsi nəzərdə tutulan səhmdarların növbəti ümumi yığın-
cağı 2022-ci il iyunun 30-u saat 15.00-da Bakı şəhəri, Nizami 
küçəsi 67 nömrəli ünvanda keçiriləcəkdir.

Bununla əlaqədar bildiririk ki, “ABB” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin nizamnaməsinin 8.10-cu maddəsinə əsasən, 
səsvermənin qiyabi şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə 
 tutulmuşdur. 

Ümumi yığıncağın gündəliyində dəyişikliklər edilməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 107-3.2-ci 

maddəsini və “ABB” ASC-nin nizamnaməsinin 8.10-cu bəndini 
nəzərə alaraq qeyd edirik ki, ümumi yığıncağın gündəliyində 
olan məsələlərə münasibətinizi dəqiq və şərtsiz bildirməklə 
(lehinə, əleyhinə və bitərəf) və imzanız qanunvericilikdə 
müəyyən edilmiş qaydada (notarial və s.) təsdiq edilməklə, 
habelə şəxsiyyət vəsiqənizin surəti təqdim olunmaq şərti ilə sizə 
ünvanlanmış bildirişə əlavə edilən bülleten formasını dolduraraq 
qapalı zərfdə Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 67 nömrəli ünvana 
2022-ci il iyunun 29-dək göndərib səsvermədə qiyabi iştirak edə 
bilərsiniz.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, yuxarıda qeyd olunan qaydada 
təqdim edilmiş zərflərin açılışı ümumi yığıncağın keçirildiyi gün 
Bankın korporativ katibi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. 

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin  
İdarə Heyəti

Əslində, ölkənin media və ədəbi 
ictimaiyyəti istedadlı və məhsuldar 
yazıçı-publisist, Azərbaycan Ya-
zıçılar və Jurnalistlər birliklərinin 
üzvü, yazarlıq fəaliyyətinin 4 
onilliyi dövründə 1 əsrlik gündəlik 
ictimai-siyasi qəzet, ümummilli 
nəşr olan “Xalq qəzeti”nin Qarabağ 
bölgəsində xüsusi müxbiri işləmiş 
Ziyəddin Sultanovun 50 və 60 yaşla-
rının tamam olmasını o zamanlarda 
onun çalışdığı kollektivlə birlikdə 
yubiley təntənəsi ilə qeyd etməyə 
cəhd göstərmişdilər. Lakin həmişə 
ictimai fəaliyyəti şəxsi həyatından 
üstün tutmuş, illərdən bəri Qara-
bağ itkisinin ağır dərdi və kədəri 
altında axşamı-səhər etmiş, erməni 
faşistlərinin yurdumuzda törətdikləri 
bir çox qanlı faciələrin canlı şahidi 
olmuş həmkarımız sərt bir etirazla 
bu təşəbbüslərə imkan verməmişdi. 
Demişdi ki, Xocalının günahsız 
qurbanlarının intiqamı alınmayınca, 
bayrağımız doğulduğum Ağdamda, 
sevgilərimin qibləsi Şuşada dalğa-
lanmayınca, ayaqlarım Cıdır düzünə 
dəyməyincə, mənim özümlə bağlı 
heç bir məclis keçirməyə haqqım 
yoxdur.

Yurd sevgili, el-oba qeyrətli 
bu yetkin və nüfuzlu ziyalı-
nın ərazilərimizin təcavüzkar 
Ermənistanın 30 illik işğalından 
azad edilməsindən 3 ay əvvəl 
dünyasını dəyişməsi doğmaları-
nın və dostlarının, həmkarlarının 
və çoxsaylı oxucularının qəlbində 
sonsuz kədər və acı təəssüf do-
ğurdu. Əvvəlki 30 ildə  “Qarabağ 
müharibəsinin baş yazarı” adı 
qazanmış Ziyəddin Sultanovun bu 
böyük arzusunun cəmi 3–4 aydan 
sonra gerçəkləşməsi– 2020-ci il no-
yabrın 8-də Şuşaya, noyabrın 20-də 
Ağdama Qələbə bayrağı sancılma-
sı, azğın düşmənin diz çökdürülərək 
Qarabağdan qovulması mərhum 
dostumuzun bu günləri görmədən 
dünyadan nakam köçməsindən 
doğan ağrılarımıza məlhəm oldu, 
nisgilimizi ovundurdu.

Həmin günləri hamıdan artıq 
arzulamış, gözləmiş və bu yolda 
33 il yorulmadan qələm çalmış 
yazar dostumuzun Qarabağ sarı-
dan nigaran ruhu çox keçmədi ki, 
rahatlıq tapdı. Əslində, Ziyəddin 
müəllim Qarabağ münaqişəsinin ilk 
günlərindən, hətta düşmənin güclü 
havadarlarının hərtərfli himayəsi 
ilə Azərbaycan torpaqlarını kənd-
kənd, şəhər-şəhər, rayon-rayon ələ 
keçirib yağmaladığı, oda qaladığı, 
qəlbimizi dağladığı günlərdə də 
xalqımızın haqq işinin bir gün qalib 
gələcəyinə ümid və inamını bir an 
da itirməmişdi.

Ziyəddin Sultanov 1952-ci il iyu-
nun 14-də Ağdam rayonunun Kolanı 
obasının Mollalar kəndində müəllim 
ailəsində anadan olmuşdu. Orta 
məktəbi doğma kəndində bitirən 

gələcəyin jurnalisti yeniyetməlik 
illərindən mətbuatda müxtəlif ya-
zılarla çıxış etmiş, taleyini ömürlük 
söz yaradıcılığı ilə bağlamışdı. 
Həmkarımız 1969–1974-cü illərdə 
Bakı Dövlət Universitetinin jurna-
listika fakültəsində ali ixtisas təhsili 
almış, tələbəlik illərindən aktual 
mövzularda yaradıcılıq istedadını və 
bacarığını sübuta yetirmiş, təcrübəli 
qələm sahiblərinin yüksək etimadını 
qazanmışdı.

Jurnalistika aləminə ictimai 
ideallara sadiq, milli mətbuatımızın 
ən yaxşı ənənələrinə bağlı, çağ-
daş jurnalistika nəzəriyyəsinə və 
təcrübəsinə mükəmməl yiyələnmiş 
qələm sahibi kimi qədəm qo-
yan Ziyəddin Sultanov peşəkar 
fəaliyyətə nəşriyyat redaktoru kimi 
başlamışdır. “Gənclik” nəşriyyatında 
buraxılan bir sıra maraqlı kitabların 
ədəbi-bədii dil normalarına uyğun 
çapa hazırlanmasında fəal iştirak 
etmişdi. O dövrdə gəncliyin istək 
və maraqlarını dərindən öyrənmiş 
jurnalist kimi Ziyəddin Sultanov 
1978–1980- ci illərdə “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetinə dəvət olunmuş, 
bu populyar nəşrin səhifələrində 
dərc olunmuş silsilə analitik və 
publisistik yazıları ilə geniş oxu-
cu auditoriyasının diqqətini cəlb 
etmiş, o dövrün rəhbər və ustad 
jurnalistlərində mərkəzi mətbuat 
üçün perspektivli kadr olduğuna 
dərin inam yaratmışdı.

Qısa müddətdə səriştəli qələm 
sahibi kimi tanınmış Ziyəddin Sulta-
nov 1980-ci ildə Azərbaycan dövri 
mətbuatının avanqardı, akdemik 
jurnalistika məktəbi sayılan “Xalq 
qəzeti” (1991-ci ilədək “Kommunist”) 
redaksiyasında fəaliyyətə başla-
mışdı. 1982-ci ildə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin Moskvaya sovet 
dövlətinin ali rəhbərliyinə yüksəldiyi  
dövrdə 30 yaşlı peşəkar jurnalist 
Dağlıq Qarabağda artmaqda olan 
separatçı əhval-ruhiyyə səbəbindən 
o zamankı muxtar vilayətdə milli 
maraqları qorumağa qadir yazar 
kimi Xankəndiyə bölgə müxbiri 
göndərilmişdi. 

Uşaqlıq illərindən qonşuluqda 
yaşayan nankor ermənilərin riya-
karlığına və xainliyinə yaxşı bələd 
olan gənc Ziyəddinin ayıq-sayıqlığı 
və prinsipiallığı bir sıra hallarda 
erməniləri açıq təxribatlardan 

çəkinməyə məcbur etmişdi. 
Vilayətin daşnakxislət kommunist 
rəhbərliyi bu səbəbdən dəfələrlə 
həmkarımızı Xankəndidən uzaqlaş-
dırmağa cəhd göstərmişdi. Lakin 
redaksiya rəhbərliyinin qətiyyəti 
və Ziyəddinin ekstremal şəraitdə 
çalışa bilmək bacarığı buna imkan 
verməmişdi.

Qarabağ Ziyəddin Sultanovun 
yurd sevgisinin qibləsi idi. Özü isə 
Qarabağ işığının odlara tapınan 
pərvanəsi idi. Ömrünün sonunadək 
bu sevgidən qaynaqlanan Qarabağ 
ağrısını dərin həssaslıq və üstün 
qeyrətlə çəkdi. Pərvanə taleyi ilə 
də yurd sevgisinin əbədiyyətinə 
qovuşdu.

Qarabağ müxbiri ermənilərin 
dönüklüyünə yaxşı bələd idi. 
Buna görə də “xatalı” bölgədə 
xüsusi müxbirlik missiyasını ayıq-
sayıqlıqla yerinə yetirdi. Erməni 
xəyanətkarların ilk açıq çıxış-
larını da Xankəndidə qarşıladı. 
Bölgədə hadisələr faciəli məcraya 
qədəm qoyanadək müxbir postu 
Xankəndidə yerləşən Qarabağ üzrə 
bölgə müxbirimiz 1989-cu ildən 
fəaliyyətini Ağdamda, 1993-cü ildən 
sonra isə Bərdədə davam etdirməyə 
məcbur oldu.

Bir qərinədən artıq davam edən 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
canlı, operativ xronikası Ziyəddin 
Sultanovun silaha çevrilmiş qələmi 
ilə mükəmməl bir salnamə təşkil 

edir. Cəbhə bölgəsi müxbiri adı-
nı bütün ölçüləri ilə doğruldan 
Ziyəddin Sultanov bugünümüz və 
gələcəyimiz üçün qiymətli bir Qara-
bağ salnaməsi yaratmaq missiyasını 
yorulmaq bilmədən davam etdir-
mişdir. O, bu materiallar əsasında 
hazırladığı “Qarabağ gündəliyi”, 
“Qarabağın qara günləri”, “Xocalı 
faciəsi”, “Ağdərədən gələn var”, 
“Əsirlər, itkinlər, girovlar”,  “Qarabağ 
müharibəsi: faktlar, hadisələr, 
düşüncələr...”, “Ürək dözmür ayrılı-
ğa”, “Göylərdən gələn gəlin” kimi ki-
tablarında Qarabağ müharibəsində 
xalqımızın üzləşdiyi faciə və itkilərin 
bitkin mənzərəsini yaratmışdır.

Yetkin söz adamı olan Ziyəddin 
Sultanov Qarabağ müharibəsinin 
dəhşətlərini əks etdirən silsilə 
qəzet yazılarında, sənədli, bədii 
əsərlərində erməni separatizminin 
və təcavüzünün, terror və vanda-

lizminin insanlığa zidd mahiyyətini, 
qanlı səhnələrini sistemli olaraq 
qələmə almışdır. Erməni  silahlı 
quldur dəstələrinin qarşısında 
canlı sipər yaratmış əsgər və 
zabitlərimizin hünəri, şəhidlərimizin 
qəhrəmanlığı, məcburi 
köçkünlərin düçar olduqları hədsiz 
məhrumiyyətlər, cəbhəyanı bölgənin 
əhalisinin qayğıları və quruculuq 
işləri də Ziyəddin Sultanovun jurna-
listik fəaliyyətində və ədəbi yaradıcı-
lığında geniş yer tutur. O, yurdsevər 
ziyalı, cəsarətli bir jurnalist kimi 
Qarabağ müharibəsi başlanandan 
cəbhə bölgəsini tərk etməmişdi. 

Bu illərdə Ziyəddin müəllim 
həmişə Qarabağ münaqişəsindən 
yazan jurnalistlərə, cəbhə 
müxbirlərinə davranış və yaradıcılıq 
nümunəsi göstərmişdir.

Ötən illərdə Azərbaycan oxucu-
ları Dağlıq Qarabağda baş verən 
hadisələri bir çox hallarda müxtəlif 
səbəblərdən gecikdirilmiş rəsmi 
məlumatlardan qabaq, Ziyəddin 
Sultanovun qəzetimizə göndərdiyi 
operativ yazılarla izləmişlər. Dün-
yanı sarsıdan Xocalı faciəsi, onun 
qurbanları və şahidləri barədə çox-
saylı yazılar və bu mövzuda kitablar 
isə müəllifin yaradıcılığında ayrıca 
yer tutur. 

Ziyəddin Sultanovu “Qarabağın 
baş yazarı” kimi tanıdan və sevdirən 
bu əhatəli, qanlı xronikanı onun 
həssas bədii düşüncəsinin və hu-
manist diləklərinin əks-sədası olan 
“Məni də sevən var”, “Ömür keçdi, 
gün keçdi”, “Burdan bir atlı keçdi”, 
“Kəklik”, “Bir qonağam bu dünya-
da”, “Xatırla məni” kimi kitabların 
oxuculara həyat eşqi aşılayan ədəbi 
dünyası tamamlayır.

Ziyəddin müəllimin davamlı ola-
raq Qarabağdan, düşmənlə üzbəüz 
məntəqələrdən göndərdiyi müxtəlif 
janrlı yazıların əksəriyyəti bu inamla 
və bölgə əhalisinin Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin əmri ilə yurdu 
xilas savaşına hazır olması əminliyi 
ilə tamamlanırdı. İllər boyu cəbhə 
bölgəsi müxbiri kimi püxtələşmiş 

Ziyəddin Sultanov 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində Azərbaycan Ordusu-
nun Qarabağı işğaldan azad etmək 
qüdrətini peşəkar qələminin gücü 
ilə onun imzasının mötəbərliyinə 
inanan oxuculara yüksək səviyyədə 
çatdırmışdı.

Sözün həqiqi mənasında, adı 
Azərbaycan jurnalistikası tarixinə 
ən mükəmməl, ən fədakar cəbhə 
jurnalisti kimi düşmüş Ziyəddin 
Sultanovun bu sahədəki yara-
dıcılığını nəzərdən keçirdikcə, o 
dəhşətli günlərin ağrı-acılarının, 
qan-qadalarının miqyasını, çəkisini 
yenidən hiss edib-anladıqca gözü-
müz önündə bu xronikanı söz-söz, 
cümlə-cümlə öz tale yazısı kimi 
ərsəyə gətirmiş döyüşçü-yazarın 
mətin, yetkin obrazı da canlanır. Bir 
daha əmin olursan ki, bu alovsaçan, 
qan qoxuyan xronikanın müəllifi 
xalqımızı ayıq-sayıqlığa, birliyə 

çağıran, düşmənə zərbə vurma-
ğa ruhlandıran əsl cəbhə müxbiri 
olmuşdur.

Həyatının son ayında, amansız 
xəstəliklə çarpışdığı günlərdə–2020-
ci ilin İyul döyüşlərində düşmənin 
Tovuzla sərhəddə təxribatçı hü-
cumunun rüsvayçı geriçəkilmə ilə 
bitməsi isə cəbhə müxbirinin 30 il 
gözlədiyi qələbənin artıq bir addım-
lıqda olduğu qənaəti yaratmışdı 
və bu öyünclü təəssüratını son 
yazılarında məxsusi sevinclə ifadə 
etmişdi.

Həmkarımızın jurnalistika 
və ədəbiyyatımız qarşısında 
xidmətlərini dövlətimiz yüksək 
qiymətləndirərək, onu “Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar jurnalisti” 
fəxri adına layiq görmüş, “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif etmişdir. Ziyəddin 
Sultanov ölkə jurnalistlərinin “Qızıl 
qələm, “Ali media” və bir çox digər 
yaradıcılıq mükafatlarını da ilk 
qazanan jurnalistlərdən olmuşdur. 
Onun həyat yolu, yaradıcılıq örnəyi 
jurnalistikamızı zənginləşdirmiş və 
şərəfləndirmişdir. Qarabağın bəlalı 
xronikasının baş yazarı əbədiyyətə 
vaxtsız qovuşsa da, onun həyat 
və yaradıcılıq yolu sonrakı ayların 
44 günlük Vətən savaşı günlərində 
nəinki kollektivimiz, eləcə də infor-
masiya savaşına qoşulan bütün 
yazarlarımız üçün örnək və stimul 
olmuşdur.

Qarabağ müharibəsinin davamlı 
və əhatəli salnaməsini yaratmış 
qeyrətli yazıçı-publisist Ziyəddin 
Sultanovun işıqlı və əziz xatirəsi 
onu tanıyıb-sevən, qədirbilən insan-
ların qəlbində yaşayır. Unudulmaz 
həmkarımızın arzu və əməlləri isə 
işğaldan azad edilmiş ərazilərə Bö-
yük Qayıdış cəbhəsinin gur axarına 
qovuşub davamlı olaraq gerçəkləşir. 

Tahir AYDINOĞLU, 
Azərbaycan Mətbuat Şurası Ahıl 

Jurnalistlər Məclisinin  
sədr müavini,  

Əməkdar jurnalist

Ziyəddin Sultanov – 70

Çağdaş jurnalistikamızın və ədəbiyyatımızın tanınmış 
nümayəndəsi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurna-
listi Ziyəddin Kamal oğlu Sultanovun 70 yaşı tamam olur. 
İşıqlı xatirəsi qəlbimizə əbədi köçmüş sevimli dostumuz, 
dəyərli qələm yoldaşımız bu əlamətdar tarixə 1 il 10 ay qalmış 
amansız xəstəliyin qurbanı olmasaydı, bu gün şərəfli ömrü-
nün yeddinci onilliyinin başa çatmasını doğmaları, dostları, 
həmkarları ilə bir yerdə qeyd edəcəkdi, yarım əsrlik zəngin 
bədii-publisistik yaradıcılıq yoluna çoxsaylı oxucuları ilə 
birlikdə nəzər salacaqdı.

Qarabağın kədər və sevinclərində 
əbədiləşən jurnalist ömrü

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Tovuz, Ağstafa və Qazax rayonlarının bir sıra sərhədyanı kəndlərinin 
içməli su təminatının yaxşılaşdırılması işlərinin satın alınması üçün
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