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“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 2021-ci il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı

  manatla 

A K T İ V L Ə R  İlin əvvəlinə 
 Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Torpaq, tikili və avadanlıqlar  1.730.550,94  1.498.695,98 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması   

Daşınmaz əmlaka investisiyalar  417.655,89  417.655,89 
Qeyri-maddi aktivlər  472.223,97  602.532,91 
Təxirə salınmış vergi aktivləri   
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:  220.097.212,33  255.474.061,01 
 dövlət qiymətli kağızları  192.742.548,59  221.793.351,74 
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları  27.354.663,74  33.680.709,27 
 sair maliyyə aktivləri   
İştirak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar  10.000.000,00  10.131.289,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair aktivlər  100.000,00  100.000,00 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər  232.817.643,13  268.224.234,79 
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar   
Debitor borcları:  13.481.513,48  17.779.291,64 
 birbaşa sığorta üzrə  9.631.218,35  12.950.441,09 
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :   
 - təkrarsığortaçı üzrə   
 - təkrarsığortalı üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 büdcə üzrə  -  492.304,04 
 iddia tələbləri üzrə   
 işçi heyəti üzrə   
 sığortalılara verilən borclar üzrə   
 sair debitorlar  3.850.295,13  4.336.546,51 
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri:  135.876.189,52  100.650.133,87 
 kassa  298,79  - 
 hesablaşma hesabı  1.433.415,81  4.462.812,24 
 valyuta hesabı  4.638.393,89  14.204.641,22 
 depozit hesablar  129.758.765,12  81.952.422,40 
 sair pul vəsaitləri  45.315,91  30.258,01 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:  7.043.236,55  - 
 dövlət qiymətli kağızları  7.043.236,55  - 
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
 sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı:  1.589.817,48  981.724,37 
 həyat sığortası sahəsi üzrə  1.589.817,48  981.724,37 
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə   
Sair qısamüddətli aktivlər:  97.221,83  545.681,78 
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri  95.080,79  545.649,68 
 verilmiş avanslar   
 təhtəl hesablar  2.141,04  32,10 
Sair aktivlər  5.350.528,35  5.350.528,35 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  163.438.507,21  125.307.360,01 
CƏMİ AKTİVLƏR  396.256.150,34  393.531.594,80 

K A P İ TA L VƏ Ö H D Ə L İ K L Ə R  İlin əvvəlinə 
 Hesabat 
dövrünün 
sonuna 

I . KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  40.250.000,00  40.250.000,00 
Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları:   
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
 digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)  28.203.798,08  26.253.001,47 
 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  21.773.569,50  17.714.203,39 
 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər   

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
 (ödənilməmiş zərər)  32.668.228,58  28.203.798,08 

 Elan edilmiş dividendlər - 26.238.000,00 - 19.665.000,00 
Cəmi kapital  68.453.798,08  66.503.001,47 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları:  275.028.438,17  317.920.350,52 
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :  275.028.438,17  317.920.350,52 
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:   
Qarşısıalınma tədbirləri fondu   
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları :   
 əməyin ödənilməsi üzrə   
 büdcə üzrə   
 sosial sığorta və təminat üzrə   
 digər məcburi ödənişlər üzrə   
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
 alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər:  193.932,43  409.643,04 
 təkrarsığortaçı üzrə   
 təkrarsığortalı üzrə  193.932,43  409.643,04 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  275.222.370,60  318.329.993,56 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər   
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər   
Kreditor borcları:  49.670.217,26  4.767.209,34 
 əməyin ödənilməsi üzrə  1.820,43  5.882,98 
 büdcə üzrə  636.563,68  
 sosial sığorta və təminat üzrə  80.396,62  152.575,51 
 digər məcburi ödənişlər üzrə  794.270,19  490.736,47 
 asılı təşkilatlar üzrə   
 sair kreditorlar  48.157.166,34  4.118.014,38 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:  2.909.764,40  3.931.390,43 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri  2.909.764,40  3.931.390,43 
 alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  52.579.981,66  8.698.599,77 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR  327.802.352,26  327.028.593,33 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR  396.256.150,34  393.531.594,80 
Qeyd : ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin 
cəmi*  1.700.000,00  1.700.000,00 

Mənfəət və Zərər haqqında hesabat
 ilin əvvəlindən artan yekunla, manatla 

Gəlirlər  Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  312.814.170,25 

 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  312.230.048,97 

 təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  - 
 sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı üzrə  421.656,24 
 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon 
 muzdlar  162.465,04 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) - 43.500.005,46 
İnvestisiya gəlirləri üzrə  22.145.005,75 
Subroqasiya gəlirləri  
Sair gəlirlər  320.063,51 

CƏMİ GƏLİRLƏR  291.779.234,05 
Xərclər  

Əsas əməliyyat xərcləri:  214.312.059,01 
 sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə  204.973.762,34 
 qaytarılan sığorta haqları üzrə  7.517.900,23 
 tənzimləmə xərcləri  
 təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə  1.480.097,58 

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə  
 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  340.298,86 
İşlərin aparılması xərcləri  53.849.903,14 
Sair xərclər  48.151,33 

CƏMİ XƏRCLƏR  268.210.113,48 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  23.569.120,57 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına yönəldilən hissəsi  - 
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  23.569.120,57 
Mənfəət vergisi  5.854.917,18 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  17.714.203,39 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (BMHS-na əsasən)
 manatla 

2021-ci il 2020-ci il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin 
hərəkəti
Yığılmış sığorta haqları 275.098.666,77 220.856.098,56
Ödənilmiş təkrarsığorta haqları (666.645,54) (758.152,81)
Sığorta ödənişləri (187.997.160,57) (204.022.150,61)
Ödənilmiş komissiya xərcləri (31.092.092,77) (23.677.410,34)
İşçilərlə bağlı ödənilmiş xərclər (14.333.425,32) (11.179.205,68)
Digər gəlirlər 217.473,60 –
Ödənilmiş digər əməliyyat və inzibati xərclər (11.800.069,66) (12.727.623,30)
Əməliyyat öhdəliklərində dəyişikliklərdən 
əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş pul 
vəsaitləri

29.426.746,51 (31.508.444,18)

İnvestisiya müqavilələri üzrə öhdəlik 10.769.192,60 (1.746.054,36)
Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat 
fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 40.195.939,11 (33.254.498,54)

Ödənilmiş mənfəət vergisi (4.809.790,88) (7.849.549,46)
Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilmiş xalis pul 
vəsaitləri 35.386.148,24 (41.104.048)

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilmiş pul 
vəsaitləri
Kredit təşkilatında yerləşdirilmiş məbləğlər (8.150.000) (44.091.457,50)
Kredit təşkilatları tərəfindən ödənilmiş məbləğlər 48.256.886,33 79.357.367,81
Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli 
kağızlarının alınması (133.196.357,10) (70.337.693,42)

İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri 
alınmasından daxilolmalar 105.168.542,21 55.588.118,64

Əks “repo” razılaşmaları üzrə pul vəsaitlərinin 
yatırılması (156.694.645) (96.495.643,02)

Əks “repo” razılaşmalarının ödənilməsindən 
daxilolmalar 156.694.645 96.495.643,02

Alınmış investisiya gəliri 21.487.533,17 22.928.678,74
Əmlak və avadanlıqların alınması (254.329,59) (808.405,09)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması (860.516) (703.685)
Əmlakın və avadanlığın satışından daxilolmalar 73.000 87.900
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilmiş)/ 
əldə edilmiş xalis pul vəsaitləri 32.524.759,02 42.020.824,18

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul 
vəsaitlərinin hərəkəti
Dividendlərin ödənilməsi (19.665.000) (26.238.000)
Repo əməliyyatlarından mədaxil 128.692.624,46 53.000.340,80
Repo əməliyyatlarına görə məxaric (170.897.586,83) (13.000.489,01)
İcarə haqqının ödənişi (1.160.442,23) (723.764)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində istifadə edilmiş 
xalis pul vəsaitləri (63.030.404,60) 13.038.087,79

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə 
valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri – –

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentlərində xalis (azalma)/artma 4.880.502,66 13.954.863,97

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
ilin əvvəlinə 31.335.179,21 17.380.315,24

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
ilin sonuna 36.215.681,87 31.335.179,21

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
manatla

Nizamnamə 
Kapitalı

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət(zərər) Cəmi kapital 

2019-cu il dekabrın 31-nə qalıq 40 250 000 32 668 228.58 72 918 228.58
2020-ci il üzrə xalis mənfəət 21 773 569.5 21 773 569.5
Elan edilmiş dividend (26 238 000) (26 238 000)
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
2020-ci il dekabrın 31-nə qalıq 40 250 000 28 203 798.08 68 453 798.08
2021-ci il üzrə xalis mənfəət 17 714 203.39 17 714 203.39
Elan edilmiş dividend (19 665 000) (19 665 000)
Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları
 2021-ci il dekabrın 31-nə qalıq 40 250 000 26 253 001.47 66 503 001.47

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin 
idarə heyətinin sədri Niyaz İsmayılova 
Rəy
Biz “PAŞA Həyat Sığorta” ASC –nin 2021-ci il dekabrın 31-nə əhəmiyyətli uçot 

siyasətinin və digər izahedici qeydlərin qısa xülasəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə 
hesabatlarının auditini aparmışıq.

Bizcə, cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar
Biz auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS-lara) uyğun aparmışıq. Bu stan-

dartlar üzrə bizim məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının 
auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz maliyyə hesabatlarının 
auditinə aid etik normalarla Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika 
Məcəlləsinin” (IESBA Məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq cəmiyyətdən asılı deyilik və 
biz digər etik öhdəliklərimizi bu tələblərə, eləcə də IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun 
olaraq yerinə yetirmişik. Bizcə, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi 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 hesabatlarının 
auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimizin formalaşdırılmasında bütövlükdə 
nəzərə alınmış və biz bu məsələlərə aid ayrılıqda rəy vermirik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavab-
deh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik, maliyyə hesabatlarının MHBS-ə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün 
təqdim edilməsinə, rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq 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 dayan-
dırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativin olmadığı hal-
da, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, 
müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanması-
na və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət 
daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin 
maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Bizim məqsədimiz tərtib edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və 

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

BAS-ların tələblərinə uyğun olaraq aparılan auditin bir hissəsi kimi biz audit aparılan 
zaman peşəkar mühakimə tətbiq edir və peşəkar skeptisizm nümayiş etdiririk. Biz həmçinin:

Maliyyə hesabatlarında dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhriflər 
risklərini müəyyən edib qiymətləndirir, bu risklərə cavab verən audit prosedurlarını 
layihələndirib həyata keçirir və rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasib audit 
sübutlarını əldə edirik. Dələduzluq nəticəsində əhəmiyyətli təhrifi aşkarlamamaq riski 
səhvlər nəticəsindəkindən daha yüksəkdir, çünki dələduzluq ,sözləşmə, saxtakarlıq, qərəzli 
hərəkətsizlik, həqiqətə uyğun olmayan məlumatlardan və ya daxili nəzarətin kobudcasına 
pozulmasından ibarət ola bilər. 

Cəmiyyətin daxili nəzarətin səmərəliliyinə aid rəy bildirmək məqsədilə, bu şərtlər 
çərçivəsində uyğun olan audit prosedurlarını layihələndirmək üçün auditə aid daxili nəzarəti 
başa düşürük.

İstifadə edilmiş uçot siyasətinin uyğunluğunu və rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən 
uçot qiymətləndirmələrinin və əlaqəli məlumatların açıqlanmasının məntiqliliyini 
qiymətləndiririk. 

Mühasibat uçotunun fasiləsizlik prinsipinin rəhbərlik tərəfindən istifadə ediməsinin 
uyğunluğuna və əldə edilən audit sübutlarının əsasında cəmiyyətin fəaliyyətini fasiləsiz 
davam etmək imkanını ciddi şübhə altına qoya bilən hadisələrlə və ya şəraitlərlə bağlı 
əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmadığında aid nəticə çıxarırıq. Əhəmiyyətli 
qeyri-müəyyənliyin mövcud olduğu haqqında nəticə çıxardığımız halda, auditor hesaba-
tımızda maliyyə hesabatlarındakı əlaqəli məlumatların açıqlanmasına diqqət yetirməli və 
ya belə məlumatların açıqlanması kifayət olmadığı halda, rəyimizə dəyişiklik etməliyik. 
Nəticələrimiz auditor hesabatımızın tarixinədək əldə edilən audit sübutlarına əsaslanmalıdır. 
Lakin sonrakı hadisələr və ya şəraitlər cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyətinin dayandırılmasına 
səbəb ola bilər. 

Biz iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər 
məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit 
sübutları, o cümlədən audit apardığımız zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyimiz əhəmiyyətli 
çatışmazlıqlar haqqında məlumat veririk.

“Caspian Consulting and Partners”  
MMC-nin director—auditoru- Elnurə Abdinova 

31 Mart mövzusu sənət əsərlərində

Üzeyir Hacıbəyov, 
Məhəmməd Hadi, Mirzə Bala 
Məmmədzadə, İbrahim Xəlil və 
digər sənətkarların, söz adam-
larının Mart Soyqırımı barədə 
müxtəlif səpkili əsərlər yazdıq-
ları oxuculara məlumdur.

1918-ci ilin Mart soyqırı-
mı gənc Cəfər Cabbarlının 
yaradıcılığında da xüsusi yer 
tutur. O, əsasən Çəmbərəkənd 
qəbiristanlığında, indiki 
Şəhidlər xiyabanında dəfn 
olunan Mart faciəsi qurbanları-
nın xatirəsini anmaq üçün “Dur, 
ey xalq olan millət” sərlövhəli 
mərsiyə yazmışdır. 

 Gülzari – vətən soldu,
 Millət xari-zar oldu,
 Hamı payimal oldu,
 Dur, ey xalq olan millət!
Cəfər Cabbarlının eyni 

mövzuya həsr etdiyi digər 
dəyərli əsəri onun “Əhməd və 
Qumru” hekayəsidir. Əsərin 
mövzusu əslən şamaxılı 
olan iki gəncin − Əhməd 
və Qumrunun saf və təmiz 
məhəbbətindən, şirin arzula-
rından, bir-birinə layiq yüksək 
mənəviyyata malik insan 
olmaqlarından, Mart faciəsinin 
bu günahsız şəxslərə gətirdiyi 
müsibətlərdən bəhs edir. 
Müəllif valideynləri erməni qul-
durları tərəfindən qətlə yetiril-
miş, evləri talanmış Əhməd və 
Qumrunu “Böyük pəncərələri 
qara kömürlərə dönmüş, 
altun divarları matəmlərə 
bürünmüş, “əti tökülmüş baş 
skletinə bənzəyən möhtəşəm” 
İsmailiyyə binasının önündə 
dilənçi vəziyyətində qarşılaşdı-
rır. Faciə və məhrumiyyətlərin 
məngənəsində tanınmaz hala 
düşmüş, “Yaralıyam, şikəstəm, 
Şamaxı əsiriyəm” – yalvarış-

larından bir-birini çətinliklə 
tanıyan iki sevgili görüşlərinə 
sevinsələr də bir-birini qucaqla-
mırlar, daha doğrusu, qucaq-
laya bilmirlər. Çünki erməni 
barbarları onların qollarını 
kəsmişdilər. Hekayə vəhşiliyə, 
barbarlığa, qəddarlığa qar-
şı oxucu qəzəbini, nifrətini 
ovxarlamaqla yanaşı, haqqa, 
ədalətə rəğbət hissi aşılayır.

Seyid Hüseyn Mart qırğını 
mövzusunda iki hekayə yazıb. 
Hər iki hekayə Mart qırğını 
hadisələrini real faktlarla əks 
etdirir.

1918-ci il Mart soyqırımı-
nın ədəbiyyatda bədii əksini 
arayarkən yazıçı Qurban 
Səidin “Əli və Nino” romanının 
adını çəkməmək mümkünsüz-
dür. XX əsrin 20-ci illərində 
yazılan, ilk dəfə 1937-ci ildə 
Vyanada alman dilində çapdan 
çıxan, mühacir soydaşımız 
Məcid Musazadə tərəfindən 
“Əli və Nino” romanı 1990-cı 
ildə Bakıda çap olunduqdan 
sonra Azərbaycanda po-
pulyarlaşmışdır. Əsərdə bir 
sıra kölgəli məsələlərə işıq 
salınmaqdan əlavə, Bakıdakı 
Mart qırğınlarının dəhşətli 
səhnələri əks edilmişdir. Ro-
man qəhrəmanları – Əli xan, 
Nino, Məhəmməd Heydər, 
Seyid Mustafa, Əsədulla, İlyas 
bəy qırğın ərəfəsində şəhərin 
müdafiəçiləri, əhalini erməni 
vandallarının hücumlarından 
qoruyanlar idilər. 

Məmməd Səid Ordubadi ta-
rixi faktlar və dərin müşahidələr 
əsasında yazdığı “Qanlı illər” 
əsərində ermənilərin 300-dən 
artıq kənddə törətdiyi faciələri, 
ağlagəlməz işgəncələri, talan-
ları faktların dili ilə qələmə alıb. 

Sənədli kinomuzda 31 Mart 
qırğını ılə baqlı filmlər yaradıl-
mışdır. Onlardan biri “31 Mart 
soyqırımı” filmidir. Rejissor 
Xürrəm Sultan tərəfindən 
2014-cü ildə çəkilmiş film 
İctimai televiziyada istehsal 
edilmişdir. Film Azərbaycan 
tarixində ən qanlı hadisələrdən 
biri olan 1918-ci ilin martında 
erməni silahlı dəstələrinin 
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 
qətliamı tarixi faktlarla araş-
dırır. 

Bundan başqa, “Yaddaşın 
rəmzi. Quba-1918” (2012), 
“Mart hadisələri, yaxud qara 
oyunlar” (2010), “Həqiqətin 
özü” ( 2008) filmləri də bu 
dəhşətli hadisələri canlandırır.

“Mart hadisələri, yaxud 
qara oyunlar” filmi yurd və 
millət tarixini unutmağa qoy-
mayanların narahat ruhuna 
ithaf olunmuşdur. Filmdə 
hadisələr xroniki ardıcıllıq-
la verilib. Həmçinin, məlum 
faciəyə qədərki və sonrakı 
tarixi hadisələri özündə ehtiva 
edəcək bir dövr, eləcə də 
qanlı olayların başvermə 
səbəbləri təhlil olunur. Ekran 
əsərinin müəllifi Mehriban 
Ələkbərzadənin sözlərinə 
görə, bu film keçmişimizə, 
tariximizə bir baxışdır: “Müxtəlif 
arxivlərdə saxlanılan materi-
allar, hərbi və gizli qərarların 
əlyazması, proseslərin alt 
qatını sübut edəcək faktlar 
məhz “Mart hadisələri, yaxud 
qara oyunlar”da açıqlanıb. 
Bu film, hadisələrin siyasi 
və tarixi qiymətini vermək 
mütləqliyindən doğan bir 

araşdırmadır. Yalnız sənədli 
film kimi deyil, həm də mü-
asir araşdırma üslubuna aid 
canlandırma metodu ilə də 
“sənədli-bədii tarixi film” ərsəyə 
gətirmək məqsədimiz idi” .

Digər kino əsəri isə 
“Salnamə” sənədli filmlər 
studiyası tərəfindən yaradıl-
mış “Həqiqətin özü” filmidir. 
İki ilə yaxın araşdırma apar-
dıqdan sonra meydana gələn 
“Həqiqətin özü” tammetrajlı 
sənədli filmi əslən təbrizli 
olan həmyerlimiz Əli Poladın 
maliyyə və mənəvi dəstəyi 
ilə ərsəyə gətirilmişdir. Filmin 
rejissorları Tofiq Məmmədov 
və İqbal Məmmədəliyev, 
ssenari müəllifi azərbaycanlı 
alim Toğrul Vəli, operatoru 
Köçəri Məmmədovdur. Filmin 
çəkilişləri Türkiyənin Ankara, 
İstanbul, Çayeli, Rizə, Trab-
zon, Gümüşhanə, Baybut, 
Ərzincan, Ərzurum, Qars, 
Sarıkamış, İqdır, Ardahan və 
Vanda, eləcə də, Tiflis, Bakı, 
Quba, Şamaxıda aparılıb. 
Lakin bununla bərabər Rusiya, 
Türkiyə, İngiltərə, Gürcüstan 
və Azərbaycanın tarix, foto-
kino arxivlərindən işıq üzü 
görməyən kinoxronika və digər 
sənədlər də filmdə öz əksini 
tapıb.

Rəsm əsərlərində, 
musiqidə və səhnə əsərlərində 
də bu dəhşətli hadisələr 
yüksək bədii səviyyədə əks 
olunmuşdur.

 M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanda xristianlıq hələ eramızın I-II əsrlərində 
yayılmağa başlayıb. Bu fəaliyyət xristianlığı 
yaymaq məqsədilə qədim Azərbaycan dövləti 

olan Qafqaz Albaniyasına gələn həvarilər Varfolomey 
və Faddeyin, eləcə də Faddeyin yetirmələri olan Yelisey 
və Marın adları ilə bağlıdır. Həmin dövrdə indiki Şəki 
rayonunun Kiş kəndi ərazisində “Şərq kilsələrinin 
anası” kimi məşhurlaşan Qafqazın ilk xristian məbədinin 
əsası qoyulub. Daha sonra Qafqaz Albaniyasının digər 
yerlərində də xristian icmaları meydana gəlib, beləliklə, 
həvari mənşəli Alban kilsəsi təşəkkül tapıb.

Multikultural və çoxkonfes-
siyalı ölkə olan Azərbaycanda 
bütün xalqlar və müxtəlif  
dinlərin nümayəndələri 
əsrlərdir dinc–yanaşı yaşayır, 
qurub-yaradırlar. Ölkəmizdə 
olan çoxsaylı xristian icması 
cəmiyyətimizin ayrılmaz və fəal 
hissəsidir və onların abidələri 
və ibadət yerləri, kilsələr 
Azərbaycan dövləti tərəfindən 
mühafizə olunur. Təsadüfi 
deyil ki, Roma Papası Fransisk 
2016-ci ilin oktyabr ayında  
Azərbaycana səfəri zamanı 
Azərbaycanı dini tolerantlıq 
üzrə dünyada model ölkə kimi 

qiymətləndirmişdir.   
Son 20 ildə Bakıdakı Rus 

Pravoslav Baş Kafedral kilsəsi 
(“Jen Mironosits” pravoslav 
kafedral kilsəsi), “Xilaskar” 
Yevangelik-lüteran kilsəsi, 
Gəncədəki Aleksandr Nevski 
Rus Pravoslav kilsəsi dövlət 
tərəfindən təmir edilib, Bakı 
və Azərbaycan Yeparxiyasının 
Pravoslav Dini-Mədəniyyət 
Mərkəzi inşa edilib. Qəbələdəki 
Çotari Alban-udi və Bakıdakı 
Pravoslav kilsələrinin təmiri, 
Bakıdakı Müqəddəs Məryəm 
kilsəsinin inşası Heydər Əliyev 
Fondunun “Tolerantlığın 

ünvanı – Azərbaycan” layihəsi 
çərçivəsində reallaşdırılıb. 
2020-ci ildə layihə çərçivəsində 
Qəbələnin Nic qəsəbəsindəki 
Müqəddəs Məryəm Ana Alban 
kilsəsi Heydər Əliyev Fon-
du tərəfindən əsaslı şəkildə 
bərpa edilib. Bakı şəhərinin 
mərkəzində Azərbaycan dövləti 
tərəfindən erməni (Qriqori) 
kilsəsi bərpa edilib və ziyarət 
üçün açıqdır. Burada erməni 
dilində  5 min   qədim kitablar 
da qorunub saxlanılır.  Kilsəni 
ziyarət edən xarici qonaqlar da   
bu faktı  təqdirlə təsdiqləyirlər.

Azərbaycan təkcə ölkə 
daxilində deyil, dünya miqya-
sında xristian irsinin qorunma-
sına töhfələr verir. Ölkəmizin 
dəstəyi  ilə Vatikanda yerləşən 
Müqəddəs Sebastian katakom-
balarının, Heydər Əliyev Fondu 
ilə Müqəddəs Taxt-Tac arasın-
da imzalanmış “Roma kata-
kombalarının bərpasına dair 
ikitərəfli saziş” çərçivəsində 
Roma şəhərində Müqəddəs 
Marçellinio və Pietro katakom-
balarının bərpası, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
təşəbbüsü ilə Rusiyada 
xristianlığın qəbul edilməsinin 
1025 illiyinə və Həştərxanın 
təməlinin qoyulmasının 455 
illiyinə həsr edilən Müqəddəs 
Vladimir kilsəsinin qarşısındakı 
meydanda Knyaz Vladimirin 
abidəsinin ucaldılması bu 

faktların sırasındadır. Bununla 
yanaşı, Fransanın Orn Depar-
tamentinin Santiyi, Fresnay o 
Sovaj, San-İler la Jerar, Tanvil, 
Kurjust, Revoyon və Mal yaşa-
yış qəsəbələrində X-XII əsrlərə 
aid 7 kilsənin bərpasına yardım 
edilib.

Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən “Xristian irsimizi 
tanıyaq” adlı layihənin icra-
sı  davam edir. Nazirlikdən 
verilən məlumata görə, layihə 
çərçivəsində Azərbaycan 
ərazisində xristian dininə 
aid olan və dövlət tərəfindən 
qorunan məbədlər, kilsələr 
və ibadətgahlara dair qısa 
videoçarxlar təqdim olunur. İlk 
videoçarx Şəki rayonunun Kiş 
kəndi ərazisində yerləşən Kiş 
Alban məbədinə həsr olunub.

Mədəniyyət Nazirliyi bil-
dirir ki, işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizdə xristian dini irsi 
yüksək səviyyədə qorunacaq, 
bərpa ediləcək və istifadəyə 
veriləcək.

Maddi-mədəni irsə 
dəyər verilməsi, tarixi-dini 
abidələrimizin, o cümlədən 
kilsə, sinaqoqların bərpası və 
yenidən qurulması Azərbaycan 
dövlətinin bu sahədə həyata 
keçirdiyi siyasətin tərkib 
hissəsidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycanda  xristian dini abidələri   
dövlət səviyyəsində qorunur

Hər il martın 31-i Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 
Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi qeyd olunur. Bu 
təqvim son yüz ildə Azərbaycan tarixində baş vermiş 
faciələrin xalqın yaddaşındakı qanlı izlərini özündə əks 
etdirir. Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırılmasını, rep-
ressiyalara məruz qalmasını XX yüzilliyin dünya tarixinin 
ən qanlı səhifələrindən biri hesab etmək olar. Xalqımı-
za qarşı törədilmiş bu faciə sonradan yaradılan sənət 
əsərlərində bədii və sənədli formada öz əksini tapmışdır. 

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu 
dronlardan mühafizə olunacaq

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeropor-
tunda pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) 
aerodrom ərazisi üzərində radiosiq-
nallarını bloklayaraq PUA-nın icazəsiz 
uçuşlarının qarşısını alan kompleks 
sistem tətbiq ediləcək.

Pilotsuz uçuş aparatlarının aerodrom-
lar üzərində və ya uçuş-enmə zolaqlarının 
yaxınlığında reyslərin gecikdirilməsinə, 
uçuşun təxirə salınmasına səbəb ola 
bilər. Həmçinin, dronlarla toqquşma və ya 
onların təyyarənin mühərrikinə düşməsi 
isə hava gəmisinin zədələnməsi ilə 
nəticələnər.

Bu səbəbdən, hava limanı ərazisinin 
pilotsuz uçuş aparatlarının icazəsiz 
istifadəsindən mühafizə edilməsi mül-
ki aviasiya üçün prioritet vəzifədir və 
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
“Azəraeronaviqasiya” HHİ-nin (AZANS) 
əsas məqsədlərindən biridir.

Bununla əlaqədar, AZANS Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun bütün 
hava məkanının dronların qərəzli və ya 
qeyri-ixtiyari istifadəsindən qorunması üzrə 
tədbirlər həyata keçirəcək.

Sistem, üfüqi və şaquli müstəvilərdə 
səmərəli qoruyucu radiusa malik olmaqla, 
uçuş cədvəlinə əsasən reyslərin gecikməsi 
riskinin qarşısını alacaq. Dron əleyhinə 
mühafizə sistemi rabitə operatorları 
şəbəkəsinin işinə və naviqasiya sisteminin 
siqnallarının ötürülməsinə təsir etməyəcək.

Sistemin iş prinsipi hava limanları ya-
xınlığında pilotsuz uçuş aparatlarının aşkar 
edilməsindən və onların idarə olunmasına 
müdaxilə etməklə uçuş yerinə qayıtmasına 
məcbur etməkdən ibarətdir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
qanunvericiliyində pilotsuz uçuş aparatları-
nın idxalına və istismarına xüsusi icazənin 
alınmasının nəzərdə tutulmasına baxma-
yaraq, hava limanları yaxınlığında xüsusi 
təhlükə yaradan pilotsuz uçuş aparatlarının 
icazəsiz istifadəsi ilə bağlı hallar hələ də 
mövcuddur.

Hava gəmisinin pilotsuz uçuş aparatı 
ilə toqquşmasından yaranan zərər, təsirinə 
görə quşla toqquşmadan daha təhlükəlidir. 
Onların geniş yayılması, eləcə də dron 
istifadəçilərinin təlim keçməməsi mülki 
aviasiya üçün potensial riskdir.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
mətbuat xidməti bildirir ki, dronlarla bağlı 
insidentlər mütəmadi olaraq dünyanın 
müxtəlif hava limanlarında müşahidə 
olunur. 2018-ci ilin dekabr ayında dronla 
toqquşma təhlükəsi səbəbindən London 
şəhərinin “Getvik” hava limanında yüzlərlə 
uçuş gecikdirilmişdir.

“Xalq qəzeti”
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