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Martın 30-da Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dayanıqlı və 
Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Bakının 
Binəqədi rayonu, Ziya Bünyadov prospektində 
yerləşən 4 saylı DOST Mərkəzinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev açılış mərasimində iştirak edib.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin binasında yara-
dılan şəraitlə tanış olub.
Əmək və Əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil 
Babayev mərkəzdə görülən işlər barədə Prezi-
dent İlham Əliyevə məlumat verib.
Qeyd edək ki, vətəndaş maraqlarına xid-
mət edən, onun müasir sosial trendlərə çevik 
uyğunlaşmasına hesablanan şəffaflıq, sosi-
al ədalət və yeni dövrün çağırışlarından irəli 
gələrək xidmət sektorunda qabaqcıl innovasi-
yaların tətbiqi Prezident İlham Əliyevin sosial 

siyasət fəlsəfəsinin ana xəttini təşkil edir və 
əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Ölkə üzrə 
respondentlər arasında keçirilən bir neçə sor-
ğunun nəticələri sosial mexanizmlərə və elekt-
ron xidmət elementlərinə insanların xüsusi 
maraq göstərdiyini də sübuta yetirir.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliye-
vanın təşəbbüsü və Prezident İlham Əliyevin 
2018-ci ildə imzaladığı Fərmanla Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabe-
liyində yaradılan agentliyin sayca 4-cü DOST 
Mərkəzində əhaliyə pensiya, sosial sığorta, so-
sial müavinət, əlillik, əmək və məşğulluq, öv-
ladlığa götürmə, bank, notariat, həmçinin Tib-
bi Sosial Ekspertiza sahələri üzrə bütövlükdə 
132 xidmət göstəriləcək.
Əlillər, müharibə veteranları, şəhid ailələri 
dövlətin hər zaman diqqət və qayğı göstərdiyi 

həssas kateqoriyaya aiddir. Ölkədə fəaliyyətə 
başlayan bütün sosial obyektlər və xidmət in-
frastrukturu bu meyarları özündə əks etdirir. 
Bununla yanaşı, Vətən müharibəsində sağlam-
lıqlarını qismən itirən qazilərin qısa zamanda 
cəmiyyətə inteqrasiyası məqsədilə reabilitasiya 
vasitələrinin verilməsi, onların yüksək texno-
logiyalı protezlərlə təmin edilməsi sosial si-
yasətin həm də mənəvi-əxlaqi normalara söy-
kəndiyinin təcəssümüdür.
“Bir pəncərə” sistemi üzrə vətəndaşlara tam 
şəffaf, sadə və əlçatan prosedurlar təklif etməyə 
imkan verən Mərkəz bu sahədə ölkəmizin yeni 
brendini formalaşdırır. 
Bundan əlavə, onu da qeyd etməliyik ki, ötən 
dövrdə əhalinin sosial təminatının daha da 
yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli 
tədbirlər görülüb.

Mərkəzdə 230 nəfərdən çox əməkdaş, habelə 
“Könüllü DOST” proqramı üzrə 50 nəfər könül-
lü gün ərzində orta hesabla 800 vətəndaşın qə-
bulunu həyata keçirəcək. “DOST” Mərkəzinin 
tərkibindəki “Çağrı Mərkəzi” ölkə üzrə gün-
dəlik 5 minədək zəng qəbuluna şərait yaradır. 
“ART School” - “İnklüziv İncəsənət Məktəbi” 
isə ildə orta hesabla 150-200 əlilin təlimlərdən 
keçməsinə imkan verəcək. Bütün bunlar döv-
lət sosial xidmətlərinin innovativ yanaşmalara 
əsaslanan modern, çevik və optimal mexanizm-
lər üzərində qurulması kimi sosial islahatlar 
proqramının əsas hədəflərinin real müstəviyə 
uğurla proyeksiya olunduğu deməkdir.
Diqqətə çatdırılıb ki, indiyədək DOST mərkəz-
lərində xidmət göstərilən 330 mindən çox şəx-
sin məmnunluq dərəcəsi 97,2 faiz təşkil edir. 

“Bizim Azərbaycan ilə qarşılıqlı hörmətə və eti-
mada əsaslanan gözəl münasibətlərimiz var.”
Bu sözləri “Arqumentı i faktı” nəşrinə müsahi-
bəsində Rusiya Prezidentinin mətbuat xidməti-
nin katibi Dmitri Peskov bəyan edib.
O deyib: “Bizim Azərbaycan ilə qarşılıqlı hörmətə 
və etimada əsaslanan gözəl münasibətlərimiz 
var. Bu münasibətlərin qarşılıqlı faydalı aspektlə-
ri çoxdur. Ermənistan ilə də tarixən yaxşı münasi-
bətlərimiz mövcuddur. Bizim Ermənistana xeyli 
fayda gətirə biləcək həm siyasi, həm də iqtisadi 
inteqrasiya proseslərinin sayı çoxdur”.

Türkiyənin “Daily Sabah” qəzeti İqtisadi İsla-
hatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin 
(İİTKM) icraçı direktoru Vüsal Qasımlının “Ba-
kının Qarabağ üzrə "ağıllı" planı parlaq gələcək 
vəd edir” (Baku’s “smart” Karabakh plan paints 
a bright future) başlıqlı məqaləsini dərc edib.
İİTKM-dən bildirilib ki, məqalədə Qarabağ-
da inkişafın yeni modelinin qurulması qeyd 
olunub. Azərbaycan Qarabağın dirçəlməsi is-
tiqamətində “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” sis-

temlərini tətbiq etmək üçün bütün resursları 
və maraqlı tərəfləri səfərbər edib. 
İngilis dilində dərc olunan məqalədə qeyd olu-
nub ki, hazırda Qarabağda smart region yanaş-
ması tətbiq edilir: müasir şəhərsalma, 4-cü sə-
naye inqilabının çağırışlarına uyğun yanaşma, 
xarici kapital və ən əsası yeni idarəetmə modeli.
Əlavə olunub ki, Qarabağın yeni inkişaf mode-
li uğur qazanacağı təqdirdə Azərbaycanın qa-
lan ərazisində də tətbiq ediləcək.

Partnyor ölkələrin iqtisadiyyatında və maliyyə sistemində baş 
verən proseslər daim Mərkəzi Bankın diqqət mərkəzindədir.
Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Elman 
Rüstəmov bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkədə makroiqtisadi sabitlik, o cümlədən 
valyuta bazarında tarazlıq qorunur və dollarlaşmanın azalması 
müşahidə edilir.
"Neftin dünya qiymətinin artmağa meyil göstərməsi tədiyə ba-
lansını və gözləntiləri yaxşılaşdırmaqla valyuta bazarında sabit-

liyə müsbət təsir edir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Türkiyə 
lirəsinin ucuzlaşmasının manatın məzənnəsinə təsiri gözlənil-
mir", - deyə bankın sədri bildirib.
E. Rüstəmov qeyd edib ki, valyuta bazarında tarazlığı və möv-
cud makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün ölkənin kifayət qədər 
resursları var.
Xatırladaq ki, 2021-ci ilin martın 30-da Türkiyə lirəsinin Azər-
baycan manatına qarşı rəsmi məzənnəsi 0,2055 manat təşkil 
edib. Bu, son beş ayda qeydə alınan ən aşağı göstəricidir.
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Ötən əsrin ən qanlı faciələrindən, qətli-
amlarından, soyqırımı aktlarından biri 
də Xocalı soyqırımı, Xocalı vəhşəti, Xo-
calı dəhşətidir.
Holokostdan, Xatından sonra dünyada 
törədilən ən dəhşətli faciə, soyqırımı 
məhz Xocalı qətliamıdır.
Dünyanın, bəşəriyyətin, insanlığın gözü 
önündə - 1992-ci ilin soyuq qış gecəsin-
də, fevralın 25-dən 26-na keçən gecədə 
Azərbaycanın, onun Qarabağının Xocalı 
adlı şəhəri yer üzündən silindi.
19-cu əsrin sonları, 20-ci ərsin əvvəllə-
rindən təşkilatlanmış erməni caniləri, 
erməni terrorçuları, gözləri qandan doy-
mayan erməni cinayətkar dəstələri ha-
vadarlarının köməyi ilə daha bir qanlı 
cinayətkarlıq əməlinə əl atdılar, Xocalı 
qətliamını törətdilər.
Bağanis Ayrım, Qaradağlı, Şuşa, Masis 
faciələrinə və digər qanlı cinayətkarlıq 
əməllərinə görə layiqli cəzalarını alma-
yan erməni cinayətkarları və onların 
qanlı havadarları daha da azğınlaşaraq, 
1992-ci ilin 26 fevral tarixində Xocalıda 
insanlıq dramı yaşatdılar.
Həm də təkcə Bağanıs Ayrımmı, təkcə 
Qarakəndmi, təkcə Qaradağlımı, təkcə 
Masis?! 20-ci ərsin əvvəllərində, xüsu-
silə, 1918-ci ilin fevral-mart aylarında 
yaşanan, yaşadılan faciələr, mart qırğın-
ları, Şamaxıda, Göyçayda, İsmayıllıda, 
Qubada və Bakıda törədilən dəhşətlər 
necə olsun?... Onlar unudula, onlar yad-
dan çıxarıla, görməzdən gəlinə bilərmi? 
1918-ci il martın 31-də qandan bəslən-
miş, gözlərini qan tutmuş, insanlıqdan 
çıxmış ermənilərin, daşnakların, onla-
rın qanlı havadarlarının, tətikçilərinin 
Bakıda yaşatdıqları soyqırımı miqyası-
na, dəhşətlərinə görə insanlığın utancı, 
üzqarası deyilmi?!
Bəli, vaxtında hüquqi-siyasi qiymət ve-
rilmədiyi, bu dəhşətlərdə rolu olanlar, 
qanlı cinayətkarlar, canilər-şaumyanlar, 
mikoyanlar məşhər ayağına çəkilmədiyi, 
haqlı cəzalarına çatdırılmadığı üçün üstün-
dən 70 il keçəndən sonra Quqark, Masis, 
Bağanıs Ayrım, Qarakənd, Şuşa, Xocalı fa-
ciələri və digər faciələr yaşandı. 
Bəli, Holokostun, Xatının, Naqasakinin, Xi-

rosimanın, Serebrenitsanın və Xocalının... 
baş verməsində dünya, insanlıq, bəşəriyyət 
özü də günahkar, məsuliyyətlidir. 
Bəli, dünya ötən əsrin 40-cı illərində qan-
lı Hitler faşizmindən, bəlasından qurtula 
bildi, amma ondan da qəddar və daha 
amansız olan erməni faşizmindən qur-
tula, xilas ola bilmədi. Əksinə, dünyanın 
“taleyi”ni həll edən bir çox Avropa, Qərb 
ölkələri antitürk siyasəti yeridərək, ermə-
ni faşizminə “yaşıl işıq” yandırdı. Həm 
özü, həm dünya, həm də insanlıq üçün 
silinməyəcək əbədi bir ləkə “qazandı”.
Bəli, Hitler faşizmi qədər erməni faşizmi də 
dünya, insanlıq üçün böyük təhlükədir...
Və kimsə də bunun məsuliyyətindən qaça, 
yaxasını kənara çəkə bilməz və bilməyəcək!

QANLI YOL...
Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımına ge-
dən yol 1991-cı ilin payızından, oktyab-
rından başlamışdı. Çünki Xocalı həmin 
vaxtdan dörd bir tərəfdən blokadada idi. 
1991-ci ilin oktyabrın 30-da avtomobil 
əlaqəsi kəsilmiş və yeganə nəqliyyat va-
sitəsi olaraq vertolyot əlaqəsi qalmışdı.
Xocalıya sonuncu vertolyot 1992-ci il 
yanvarın 28-də gəlmişdi. Şuşa şəhərinin 
səmasında mülki vertolyotun vurulması 
və nəticədə 41 nəfərin faciəli surətdə hə-
lak olmasından sonra isə bu əlaqə də kə-
silmişdi. Yanvarın 2-dən isə artıq şəhərə 
elektrik enerjisi verilmirdi. Bu isə sanki 
yaxınlaşmaqda olan vahimədən, dəhşət-

li kabusdan xəbər verirdi. 
Belə bir şəraitdə xocalılılar ancaq öz qəh-
rəmanlıqları və şəhər müdafiəçilərinin 
cəsurluğu sayəsində yaşayır və müdafiə 
olunurdular.
Fevralın ikinci yarısından başlayaraq 
erməni silahlı dəstələri tərəfindən mü-
hasirəyə alınmış Xocalı hər gün toplar-
dan, ağır texnikadan atəşlərə, erməni 
dəstələrinin həmlələrinə məruz qalırdı. 
Artıq 1992-ci il fevralın 18-də Xocalı is-
tiqamətində olan yaşayış məntəqələri 
azərbaycanlılardan təmizlənmiş, yük-
sək mövqelər ermənilər tərəfindən tu-
tulmuşdu. Şəhərdə vəziyyət getdikcə 
ağırlaşırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, 
sovet rəhbərliyi Xocalının xilası üçün 
heç bir addım atmırdı. Yaranmış vəziy-
yətdən faydalanmağa çalışan ermənilər 
isə Xocalını daha tez ələ keçirməyə səy 
göstərirdilər.
1992-ci il fevralın 25-də axşam saat 23:00 
radələrində 366-cı alayla birlikdə er-
mənilər Xocalı şəhəri ətrafında döyüş 
mövqeyi tutmağa başladı. 

50-dən artıq “Qrad” və “Alazan” tipli ra-
ketlərdən və tanklardan Xocalını iki saa-
ta qədər durmadan atəşə tutaraq tələfat-
lar törətdilər. 1-ci əsas zərbəni bədnam 
erməni mayoru Seyran Ohanyan (2-ci 
batalyon) vurdu. 
Onlar dərhal mayor Yevgeni Labovçixin 
rəhbərlik etdiyi 3-cü batalyonu Ballıca 
kəndində yerləşdirdilər. Çanaxçı kən-
dində yerləşdirilmiş batalyonun vəzifəsi 
isə arxa mövqeləri qorumaq idi. Sovet 
ordusunun 366-cı alayının bütün texni-
kası Xocalı şəhərini uzaqdan güclü atəşə 
tutduqdan sonra üç istiqamətdən hücu-
ma keçərək dinc əhaliyə divan tutdu.
Elə bu yerdəcə qeyd edək ki, Xocalı 
soyqırımının baş verməsinin əsas səbə-
bkarlarından, qanlı iştirakçılarından, ci-
nayətkarlarından biri və birincisi keçmiş 
sovet ordusuna məxsus olan 366-cı mo-
toatıcı alay, onun rəhbərliyi və kontin-
gentidir. Sovetlərin süqutundan sonra 
bu alay, necə deyərlər, ermənilərin, Dağ-
lıq Qarabağdakı separatçıların, terrorçu-
ların əmrinə verilmişdi. Alayın rəhbər-
liyi, əsas heyəti də məhz ermənilərdən, 
cinayətkarlardan ibarət idi. 
Bəlkə də bu alay vaxtında tam tərxis 
olunsaydı, ləğv olunsaydı, ermənilərin 
nəzarətindən çıxarılsa idi, Xocalı faciəsi 
də baş verməzdi. Amma təəssüflər ki, 
bu, olmadı və nəticədə də qanlı Xocalı 
soyqırımı baş verdi. 
Bəli, azğınlaşmış ermənilər Qarqar çayı 

istiqamətində, “Donuzçuluq ferma-
sı” deyilən yerdə dinc əhaliyə qarşı əsl 
soyqırımı törətdilər. Həmin vaxt yüngül 
atıcı silahlarla döyüşən özünümüdafiə 
qüvvələri istisna olmaqla şəhər, demək 
olar ki, müdafiəsiz qalmışdı. Şübhəsiz, 
bu qüvvələr ən müasir hərbi texnika ilə 
təchiz edilmiş, əvvəlcədən xüsusi ha-
zırlıq keçmiş silahlı birləşmələrə müqa-
vimət göstərməyə qadir deyildilər. Qısa 
müddətdə şəhəri alov bürüdü, vahiməyə 
düşən sakinlər evlərini tərk edib gecənin 
qaranlığında meşəyə tərəf üz tutdular. 
Qarşıda isə onları nələrin gözləməsin-
dən tam xəbərsiz idilər. Qarqar çayı 
boyunca Ağdam şəhərinə üz tutan dinc 
əhali Naxçıvanik kəndi yaxınlığında er-
məni yaraqlıları ilə qarşılaşdı. Gecənin 
zülmət qaranlığında uşaqlar, qadınlar, 
qocalar, əlillər şiddətli atəşə məruz qala-
raq xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildilər. 
Soyqırımı törədənlər Xocalı sakinlərini 
misli görünməmiş qəddarlıqla öldür-
müş, diri-diri yandırmış, başlarının dəri-
sini soymuş, gözlərini çıxarmışdılar. Bü-

tövlükdə isə erməni təcavüzkarlarının 
Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri 
növbəti soyqırımı nəticəsində 613 nəfər, 
o cümlədən 106 qadın, 63 azyaşlı uşaq, 
70 qoca amansızcasına qətlə yetirildi. 
487 nəfər şikəst edildi, 1275 dinc sakin 
əsir götürüldü, 150 nəfər isə itkin düşdü. 
Bu soyqırımı aktı nəticəsində bəzi ailələr 
bütünlüklə məhv edildi, mülki əhali gö-
rünməmiş qəddarlıqla qətlə yetirildi, əsir 
götürülənlərə amansız işgəncə verildi. 
Tarixi abidələri ilə fərqlənən, Azərbay-
can tarixinin öyrənilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən qədim mədəniy-
yətə, strateji önəmə malik Xocalı şəhəri, 
sözün əsl mənasında, xarabalığa çevril-
di. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 
ermənilərin insanlığa sığmayan dəhşətli 
cinayət əməlləri nəticəsində Xocalı şəhə-
rində 105 sosial-məişət obyekti, 3200 fər-
di yaşayış binası, 14 məktəb, 21 klub, 29 
kitabxana, üç mədəniyyət evi və bir ta-
rix diyarşünaslıq muzeyi dağıdıldı. Bu-
nunla yanaşı, şəhərdə XIV-XV əsrə aid 
türbələr, günbəzlər, məzarlar yerlə-yek-
san olundu, qəbiristanlıq vandallara xas 
üsullarla dağıdıldı, ümumiyyətlə, bu 
torpağın ən qədim sakinləri olan azər-
baycanlılara aid bütün izlər silindi. Xo-
calı şəhərində yerləşən dövlət və ictimai 
obyektlərin sayı və dəyəri ayrı-ayrılıqda 
müəyyən edildi. Xocalı soyqırımından 
sonra yaradılmış İstintaq komissiyası 
tərəfindən respublikanın 35 nazirlik və 

idarəsinin Xocalı şəhərində inşa etdiklə-
ri, balanslarında olan tikililər, qurğular, 
dəzgahlar, xammal və sair qiymətlilər 
barədə sənədlər toplanılmış, mütəxəs-
sislərdən ibarət komissiya təşkil olun-
muşdur. Komissiyanın gəldiyi nəticəyə 
görə, Xocalı şəhərinin işğalı nəticəsində 
dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarının, 
ictimai təşkilatların əmlakına 4 milyard 
199 milyon 668 min 338 rubl məbləğində 
ziyan dəymişdir. 
Onu da qeyd edək ki, Xocalıya və xoca-
lılara dəyən təkcə maddi ziyan olmayıb. 
Faciənin, soyqırımın miqyası heç də və 
təkcə maddiyyatla, rəqəmlərlə ölçülə, 
ifadə oluna bilməz. Azərbaycanın tarixi 
ərazilərindən, qədim yaşayış məskənlə-
rindən uzaq düşməsi, milli, dini, tarixi 
abidələrlə zəngin olan bir şəhərin bir 
gecədə vəhşicəsinə, barbarcasına, van-
dalcasına yerlə-yeksan edilməsi, dünya-
nın gözü qarşısında insanlıq dramının 
yaşadılması həm də maddiyyatla, pulla, 
rəqəmlərlə ifadə olnmayacaq bir mənəvi 
ziyan, mənəvi itki, mənəvi faciədir. Bu-

nun yerini heç zaman və heç nə doldur-
mayacaq, doldura da bilməz!
Fakt bu idi ki, Xocalı soyqırımı artıq 
törədilmişdi. Qətlə yetirilənlərin sayı, 
cəsədləri üzərində vəhşiliklər törədilmə-
si, təhqir edilməsi, ermənilərin vəhşiliyi 
barədə ötən illərdə çox yazıldığından, 
yenidən təkrarlamağa lüzum yoxdur. 
Bu, Ermənistanın Qarabağı ələ keçirmək 
planının reallaşmasına şəriət yaradan ən 
böyük amillərdən biri idi. Bütün bunlar 
qarşıda bizi gözləyən daha böyük itkilə-
rin başlanğıcı oldu. Yüzlərlə qəhrəman 
oğullarımızı buna vadar edən yalnız və 
yalnız vətənə məhəbbət hissi olub. Şə-
hidlik vətənpərvərliyin ən uca zirvəsidir. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev şə-
hidliyə yüksək qiymət verərək deyib:
 “Şəhid olanların xidməti heç vaxt unu-
dulmayacaq, onlar qəlbimizdə daim ya-
şayacaqdır”.
O gecənin müdhişliyi tariximizə təkcə 
xocalılıların deyil, xalqımızın qanlı göz 
yaşları ilə yazıldı. Lakin Xocalının dərd-
li-naləli gecəsi barədə nə qədər yazılsa 
belə, yenə də müsibət və dəhşətləri oldu-
ğu kimi təsəvvür etmək çətindir...!
Bəlli olduğu kimi, Qarabağ müharibə-
sinin ideoloqlarından biri, hadisələrin 
iştirakçısı, ermənilərin ən çox sevdiyi fa-
şist, şovinist təxəyyüllü, xəstə təfəkkürlü 
erməni yazıçı Zori Balayan “Ruhumu-
zun canlanması” adlı kitab nəşr etdirib. 
Balayan “Ruhumuzun canlanması”nda 
ermənilərin Xocalıda törətdiyi soyqırı-
mı haqqında yazır: “Xocalını ələ keçir-
diyimiz zaman bir evə girdik. Xaçatur 
adında bir əsgərimiz 13 yaşlı bir türk 
(Azərbaycan-C.Q.) uşağını pəncərəyə 
mismarladı. Türk uşağı çox səs-küy sa-
lırdı. Xaçatura dedim ki, onun səsini kəs. 
Xaçatur isə anasının döşünü kəsib bala-
sının ağzına tıxadı. Mən ixtisasca həkim 
olduğum üçün üstümdə olan tibb bıça-
ğı ilə uşağın başının, sinəsinin, qarnının 
dərisini soydum. Saata baxdım. 13 yaşlı 
uşaq 7 dəqiqədən sonra öldü. Ruhum se-
vinclə qürrələndi. Xaçaturla mən uşağın 
meyitini hissə-hissə doğradıq, tikələri it-
lərə atdıq və eyni şeyi daha üç türk uşağı-
na qarşı etdik. Mən bir erməni kimi öz və-
zifəmi yerinə yetirdim. Bildim ki, hər bir 
erməni bizim etdiklərimizlə fəxr edəcək”.
Bu “İttihamnamə” ilə tanış olan hörmətli 
xanımlar və cənablar! Zori Balayan ter-
rorçudur, canidir və öz əməllərini özü 
etiraf edir! Bu sualı haqqı tanıyan hər 
kəsə ünvanlayıram: beynəlxalq aləm 
nədən buna fikir vermir? Nədən ötən 
əsrdə faşist Almaniyasında, sonra Bosni-

ya, Serbiya və başqa yerlərdə insanlara 
qarşı amansız qətllər həyata keçirən və 
ya təşkilatçılıq edənlər kimi, o, da mü-
hakimə olunmur? Bu “həkim-yazıçı” hər 
iki peşənin müqəddəsliyinə, fəlsəfəsinə 
qarşı çıxaraq, bu bəşəri ixtisasa, sənətə 
üzqaralığı gətirib, Qarabağda dinc əha-
liyə qarşı nə qədər terror əməliyyatı hə-
yata keçirib...
Azərbaycan dövləti İnterpol vasitəsilə 
Zori Balayanı terrorçu kimi axtarışa 
verib. Ermənilər bu işə siyasi don ge-
yindirərək hamını inandırdılar ki, bu, 
“siyasi terror”dur... Və Zori Balayanı bu-
raxdırdılar.
İşgəncələri öz kitabında qeyd edən bir 
terrorçuya başqa daha nə qədər dəlil-sü-
but lazımdır?! Samvel adlı erməninin de-
dikləri sübut edir ki, Ermənistanın keç-
miş prezidenti və bu gün də revanşizm 
hissi ilə alışıb yanan Serj Sarkisyan Xocalı 
soyqırımında şəxsən amansız qətllər törə-
dib. “Ermənilər hadisələrin üçüncü günü 
meşədə Xocalıdan qaçsa da, getməyə yer 
tapmayan azərbaycanlılara rast gəlinirdi. 
Qoca, qadın, uşaq olan bu dəstədə artıq 
son nəfəsini yaşayanlar, donub qalanlar 
və yaralılar var idi. Bizi görən kimi yal-
vardılar ki, onları öldürməyək. Biz də 
dedik ki, zinət əşyalarınızı, pullarınızı 
bəri verin, sizə dəyməyək. Qadınlardan 
biri dedi, “nəyimiz var, sizin olsun”. Biz 
isə dedik ki, burda olanlar onsuz da bi-
zimdir. Xocalıda nə gizlətmisiniz deyin, 
aparaq oradakı varidatı verin, sizi ora-
dan Ağdama yola salacağıq.
Balayan aralıdan olanları izləyirdi. Əsir-
lər dedilər ki, nə var bunlardır, orda heç 
nələri qalmayıb. Zinət əşyaları, bank 
kartları, rus pasportları - nələri varsa, 
yığıb verdilər. Biz kənara çəkildik ki, 
aralıdan hamısını güllələyək, canımız 
qurtarsın. Bu vaxt Sarkisyan yaxınlaşdı 
ki, guya yoxladınızmı hamısını, bax, o 
qadının qulağında yeri qalıb sırğaların, 
yəqin udub. Göstəriş verdi ki, əllərini 
tutun. Biz qadının əllərini tutduq, müqa-
vimət göstərmədi, gücü qalmamışdı. 
Özü qadının qarnını yardı, əlini salıb sır-
ğaları və üzüyü çıxardı. Sonra avtomatı 
götürüb əsirləri güllələdi. Onun əynində 
kürk var idi. O qədər arıq idi ki, hərbi for-
manın yaxalığı onun çiyinlərinə keçirdi. 
Gözlərində eynək var idi. Başını bəlkə də 
illər idi ki, qırxdırmamışdı, qara, uzun 
saçı var idi. Əlinin qanını üstünə silib 
“bəri verin topladıqlarınızı” dedi. Sonra 
yığdıqlarımızı maşınına qoyub uzaqlaş-
dı. Yadımdadır, avtomobilinin nömrəsi 
NK 0001 idi”.
Cinayətlərini ört-basdır etmək məqsə-
dilə erməni silahlıları kütləvi qətliamın 
baş verdiyi yerə jurnalistləri gətirən he-
likopterləri atəşə tutublar.
 Buna baxmayaraq, televiziya müxbiri, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çingiz 
Mustafayev dünyanı sarsıdan görün-
tüləri lentə almağı bacarıb. Helikopterin 
pilotu Leonid Kravetsin Xocalıda şahidi 
olduğu hadisələrlə bağlı söylədikləri in-
sanı dəhşətə gətirir:
“Çingiz Mustafayev və onunla birlikdə 
gələn insanlar vertolyota bir neçə uşağın 
meyitini gətirə bildi. Ağdamda götürdü-
yümüz bir milis kapitanı burada 3 ya 4 
yaşlı oğlunun meyitini tapdı. Uşağın me-
yiti tanınmaz hala salınmışdı. Bütün gül-
lə darağı onun bədəninə boşaldılmışdı. 
Kapitan uşağı təyyarəyə qoydu, amma 
özünün qalxmağa artıq halı yox idi. Onu 
havaya qalxan vertolyota güclə salmaq 
mümkün oldu. Biz Ağdama uçana qə-
dər bu kişi meyiti sinəsinə sıxıb ağladı. 
Şəhərə çatanda bilindi ki, qəmdən özü-
nü itirən ata ağlını da itirib. O, Ağdamda 
vertolyotdan düşməyi də bacarmadı”.
Soyqırımıdan bir neçə il sonra, o zaman 
özünü “Dağlıq Qarabağ Respublikasının 
Müdafiə naziri” adlandıran, Ermənista-
nın keçmiş Prezidenti Serj Sarkisyan bri-
taniyalı jurnalist və yazıçı Tomas de Vaa-
la müsahibəsində həyasızcasına Xocalıda 
soyqırımı törətdiklərini etiraf edib:
“Xocalıya qədər azərbaycanlılar elə düşü-
nürdü ki, bizimlə zarafat etmək olar, on-
lar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə 
əl qaldıra bilməz. Biz həmin stereotipi da-
ğıtdıq. Və nə baş verdiyini gördünüz”.
“Yüzlərlə insanın ölümünə görə təəssüf-
lənirsinizmi?” sualına cavab olaraq Serj 
Sarkisyan kinlə deyib: “Heç bir peşman-
lığım yoxdur. Bu cür sarsıntılar minlər-
lə insanın həyatı bahasına başa gəlsə 
də, zəruridir”. İngilis publisisti Xocalıda 
cinayəti kimin törətdiyinə şübhə qoyma-
yan bütün bu etirafları sonradan “Qara 
bağ” kitabına daxil etdi.
Xocalıda baş verən dəhşətləri həmin 
dövrdə bir sıra xarici ölkələrin aparıcı 
kütləvi informasiya vasitələri də işıqlan-
dırıb. Faciə baş verən gün Xankəndində 
ezamiyyətdə olmuş Fransanın “Libardi-
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on” qəzetinin əməkdaşı Jul Gen Vaynerin 
qeydləri xüsusi maraq doğurur. Xocalı 
soyqırımını qorxulu yuxuya bənzədən 
Vayner jurnalistika ilə məşğul olduğu 25 
il ərzində müharibələrin getdiyi müxtə-
lif ölkələrdə olduğunu, lakin Xocalı 
şəhərindəki kimi dəhşətli və tükürpədici 
mənzərələrlə rastlaşmadığını yazıb. 
O, “Libardion” qəzetində çap etdirdiyi “Er-
məni terrorizminin canlı şahidi oldum” 
sərlövhəli yazıda Xocalıda baş verənlərin 
qabaqcadan cızılan ssenari olduğunu açıq 
bəyan edib. Onun fikrincə, bunda məqsəd 
bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxut-
maq olub, erməni terrorizmi dünyanı məhz 
bu yolla “ram etməyə” çalışıb.
Amerika yazıçısı Samuel Vimsin “Ermə-
nistan: böyük hiylə - terrorçu xristian 
dövlətinin sirləri” adlı kitabında qeyd et-
diyi kimi, əslində bu “soyqırımı” ətrafın-
da yaranan hay-küy ermənilərə Türkiyə-
dən, Amerika və dünya xristianlarından 
böyük məbləğdə pul vəsaiti qoparmaq 
üçün lazımdır. Cənab Vims onu da 
diqqətə çatdırır ki, həqiqətdə ermənilərə 
qarşı heç bir kütləvi qətl hadisələri törə-
dilməyib, sadəcə, erməni yalan maşını 
dünyanı çaşdırmağa, özlərinin “məz-
lum” bir görüntüsünü yaratmağa çalışır.

DƏRS!
Bəli, Xocalı həm də acı bir Dərsdir. 
Bəli, Xocalı həm də hakimiyyət uğrunda 
davanın, iqtidar-müxalifət çəkişməsinin 
qurbanıdır.
Bəli, Xocalı həm də 29 il öncə vəzifə, kür-
sü, hakimiyyət hərisliyinə tutulan, onun 
uğrunda bütün milli maraqları ayaqlar 
altına atan, tapdalayan antimilli qüv-
vələrin yanlış, zərərli fəaliyyətlərinin so-
nucu, nəticəsidir. 
Bəli, nə qədər ağır da, acı da olsa, bunu 
etiraf etməli və unutmamalıyıq.
Unutmamaq azdır, bundan həm də Dərs 
çıxarmalıyıq. 
Dərs çıxarmalıyıq ki, düşmən həmənki 
düşməndir, heç zaman dəyişməyib və 
dəyişməyəcək!
Biz də artıq ayıq-sayıq, sərvaxt olmalıyıq.
Başımıza gələnləri və gətirilənləri, burax-
dığımız və yol verdiyimiz səhvlərimizi 
yaddan çıxarmamalı, unutmamalıyıq.

 XOCALIYA ƏDALƏT!
“Bu soyqırımı, eyni zamanda, bütün bəşə-
riyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”, - deyən 
ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 
1994-cü il fevralında Milli Məclisdə ge-
niş müzakirələr keçirildi, soyqırımının 
səbəbləri və nəticələri geniş müzakirə 
olundu və o zaman ali qanunverici orqan 
fevralın 24-də “Xocalı Soyqırımı Günü” 
haqqında qərar qəbul edi. 
BMT-dən, dünya dövlətlərindən, bey-
nəlxalq ictimaiyyətdən erməni terroriz-
minə qarşı təsirli tədbirlər görülməsi tələb 
olundu. Qəbul edilmiş qərara əsasən, 
1992-ci il fevralın 26-da erməni təcavüz-
karları tərəfindən törədilmiş, Azərbay-
can xalqının milli faciələrindən və bəşər 
tarixinin qanlı səhifələrindən biri olan 
Xocalı hadisələri hər il fevralın 26-da Xo-
calı Soyqırımı Günü kimi qeyd olunmağa 
başladı. Ümummilli liderimizin “Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut 
dəqiqəsi elan edilməsi haqqında” 1997-
ci il fevralın 25-də imzaladığı Sərəncam-
la hər il fevral ayının 26-sı saat 17:00-da 
ölkəmizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. 
Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın ərazi 
bütövlüyü uğrunda canlarından keçən 
qəhrəmanların, Xocalıda qətlə yetirilmiş 
yüzlərlə həmvətənimizin xatirəsini daim 
əziz tutur, onları ehtiramla yad edir.
Hər zaman Azərbaycanın haqlı mövqe-
yini bütün dünyaya daha gur səslə nü-
mayiş etdirən dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyev dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
erməni vandalizminə cəlb etməyə də nail 
oldu. “Xocalı faciəsi erməni millətçiləri-
nin yüzilliklər boyu türk və Azərbaycan 
xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və 
etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifə-
si idi”, – deyən prezidentimizin gərgin 
əməyinin nəticəsidir ki, hazırda dünya-
nın əksər dövlətləri Xocalı qətliamını əsl 
soyqırımı kimi tanıyır və qəbul edir.
 Ötən illərdə dövlət başçısının göstərişi 
ilə Xocalı şəhidlərinin xatirəsini əbədiləş-
dirmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər 
həyata keçirilib. Bakıda, respublikamı-
zın bir sıra bölgələrində, həmçinin xaric-
dəki diasporlarımızın maddi və mənəvi 
dəstəyi ilə dünyanın əksər ölkələrinin 
paytaxtlarında Xocalı şəhidlərinin xa-
tirəsinə abidələr ucaldılıb. Bu isə ürək-
ləri daim Vətən eşqi ilə döyünən soy-
daşlarımızın öz yurddaşları olan Xocalı 
şəhidlərinin müqəddəs ruhuna hörmət 
və ehtiramlarının bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-

denti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampani-
yası isə ermənilərin cinayətkar əməllə-
rinin ifşa olunmasında müstəsna rola 
malikdir. Bu mənada Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
azərbaycanlıların soyqırımının dünyada 
tanıdılmasına yönəlmiş tədbirlər həyata 
keçirməsi hər bir soydaşımız üçün nü-
munə olmalıdır. 
Yeri gəlmişkən, soyqırımına qiymət ve-
rilməsi siyasi aksiya olmaqla yanaşı, 
həm də hüquqi məsələdir. Bu mövzu 
hüquqşünaslar tərəfindən araşdırılmalı, 
hər bir hüquqşünas ermənilərin azər-
baycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı-
nın beynəlxalq hüquqi qiymət alması-
na istiqamətlənmiş tədbirlərdə əlindən 
gələni əsirgəməməlidir. Çünki hüquqi 
baxımdan Xocalıda baş vermiş qətliam 
təsadüfi və ya ehtiyatsızlıq üzündən de-
yil, məhz bilərəkdən və düşünülmüş şə-
kildə həyata keçirilmişdir.
Lakin Xocalı kimi faciəvi soyqırımı törə-
dib, azərbaycanlıları yurd-yuvasından 

didərgin salan ermənilər təsəvvür et-
mədilər ki, bir gün torpaqların sahibi 
geri gələcək. 28 illik ağrı-acının, yurd 
nisgilinin qisas hissi o qədər dərin ola-
caq ki, geri gəldiklərində verdikləri dərs 
bütün dünyaya görk olacaq! Təbii ki, 30 
ilə yaxındır torpaqlarına geri qayıtma-
ğa can atan bir xalqın vətəndaşları üçün 
Vətən müharibəsi qədər müqəddəs heç 
nə ola bilməzdi. Məqam yetişmiş, səbir 
kasası dolmuş xalq isə hazır idi. 
Hamı bir nəfər kimi Ali Baş Komanda-
nının döyüş əmrini gözləyirdi. Azərbay-
canın 44 günlük Vətən müharibəsindəki 
möhtəşəm qələbəsi terrorçu ermənilərə 
100 il də unutmayacaqları dərs oldu. 
Bu döyüş onlara sübut etdi ki, Azərbay-
can Ordusunun qarşısında uzun müd-
dət dayanmaq, müqavimət göstərmək 
mümkün deyil. Zəfərimizin arxasında 
duran ən böyük gücümüz isə birliyimiz 
idi: xalq-iqtidar birliyi. Hər bir vətəndaş 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ətrafında dəmir yumruq kimi birləşdi və 
nəticə qələbə oldu. Vətən müharibəsin-
dəki tarixi qələbəmiz Xocalı soyqırımı 
yaramıza az da olsa, qaysaq oldu. Lakin 
əsrlər keçsə də, heç bir azərbaycanlı er-
məni vəhşiliyini və xalqımıza qarşı törə-
dilən faciələri unutmayacaq!
Müasir dünyamızda qəbul edilmiş mə-
nasına görə soyqırımı bir millətin dil, 
din, məzhəb və milli fərqləri ilə əlaqədar 
olaraq məqsədli şəkildə məhv edilməsi 
prosesidir. Bu prosesin hər hansı ölkə-
nin hökuməti tərəfindən həyata keçiril-
məsi əsas şərt olaraq qəbul edilir. Soyqırı-
mının beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
tərifi də onu deməyə əsas verir ki, Xocalı 
hadisələri Azərbaycan xalqına qarşı törə-
dilmiş soyqırımı aktıdır. Dünyada qəbul 
olunmuş beynəlxalq konvensiyalar və qa-
nunlar Xocalı faciəsi kimi soyqırımları pis-
ləyir, yolverilməz olduğunu bildirir. Xo-
calı soyqırımının, Qarabağ həqiqətlərinin 
carçıları və ya həqiqətin yanında olanlar...
Bəli, dünyada nə qədər ədalətsizlik, 
haqsızlıq yaşansa da, nə qədər həqiqə-
tin ağzına daş basmağa çalışanlar olsa 
da, ancaq vicdanını susdura bilməyən-
lər, bütün təhlükələrə və risklərə rəğ-
mən, həqiqətin yanında olanlar, həqiqət, 
ədalət çarçıları da yox, az deyil. Biz bunu 
Xocalı soyqırımına, bütövlükdə Qarabağ 
münaqişəsinə münasibətdə də gördük. 
Əslən Latviyadan olan tanınmış jurna-
list, vaxtilə "Baltiyskoe vremya", "At-
moda" və "Latviyas layks" qəzetlərində 
çalışmış Tatyana Çaladze də məhz belə 
vicdanlı, dürüst, haqq, ədalətpərəst in-

sanlardan, qələm əhlindən biri idi.
Qarabağ hadisələri, xüsusilə, Xocalı ha-
disələrindən sonra xanım Çaladze qələ-
mini sanki süngüyə çevirmiş, erməni 
faşizminə qarşı döyüşə atılmışdı. Onun 
son illərdəki, yəni, 90-cı illərdən dünya-
sını dəyişdiyi dövrə qədər yaradıcılığı, 
fəaliyyəti məhz erməni faşizminin ifşası 
üzərində qurulmuşdu. O, qələmi ilə dö-
yüşürdü. 
Dəfələrlə ermənilər tərəfindən təhdidlər 
almasına, ölümlə hədələnməsinə baxma-
yaraq, o, bir an olsun belə geri çəkilmə-
miş, əksinə, erməni faşizminin ifşasında 
daha da əzmkar və prinsipial olmuşdur. 
O, Qarabağ hadisələrindən bəhs edən 
“Qarabağ: müharibə üzlərdə: 1992-
1994: cəbhə albomu” (2004), “Qa-
rabağ: onlar dürüst öldülər” (rus. 
Карабахская Отечественная: они 
умирали честно, 2014) və “Həmdərd” 
(rus. Страдание, 2014) əsərlərini yaz-
mışdır. Bunların hər biri erməni faşiz-
minin ifşasında, iş üzünün açılmasında 
tutarlı, tarixi, canlı mənbələrdir.

Xanım Çaladzenin Azərbaycan, həqiqət 
naminə fəaliyyəti Azərbaycan dövləti 
tərəfindən də yüksək qiymətləndiril-
miş, ona “Əməkdar jurnalist” fəxri adı 
verilmişdir. Həmçinin, bu böyük ədalət 
və haqq çarçısı 2017-ci ildə dünyasını 
dəyişdikdən sonra Bakıda, Yasamal qə-
biristanlığında dəfn edilmişdir. Ruhu 
qarşısında baş əyirik! 
Qarabağ hadisələrinin, Xocalı soyqırı-
mının olduğu kimi dünyaya çatdırılma-
sında rolu, xidmətləri olan insanlar ara-
sında Moldovanın sabiq Ombudsmanı 
Aureliya Qriqoriu da var. Onun adını 
çəkməmək, qeyd etməmək ədalətsizlik, 
insafsızlıq olardı. Xanım Qriqoriu da 
Azərbaycana müsbət münasibəti ilə ya-
naşı, həm də hər zaman haqqın, ədalətin 
yanında olması, dayanması ilə seçilmiş, 
fərqlənmişdir. Həqiqət, ədalət naminə 
hətta öz həyatını təhlükə, risq altına at-
maqdan da çəkinməmişdir. 
Təsadüfi deyil ki, xanım Qriqoriu ombu-
dsman kimi fəaliyyət göstərən zaman, 
konkret qeyd etməli olsaq, 4 iyul 2003-cü 
il tarixində Ermənistan Konstitusiya Məh-
kəməsinin İrəvanda keçirdiyi beynəlxalq 
konfransda çıxış edərək, Ermənistanı 
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməkdə 
və azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırı-
mını törətməkdə günahlandırmışdır.
“Avropa Şurasına üzv ölkələrdə hüquq 
aliliyi və fikir sərhədlərinin Avropa stan-
dartları” adlı konfransda Ermənistan 
Parlamentinin önündə Ermənistanın Qa-

rabağa qarşı 25 ildən çoxdur ki, davam 
edən və Azərbaycanın 20% torpağlarını 
işğal altında saxlayan fəaliyyətini aqresi-
ya adlandırmış və həmçinin bu hərəkət-
lərin beynəlxalq hüquqlara zidd olduğu-
nu səsləndirmişdir.
Həmin konfransdan sonra Avropanın 
nüfuzlu Neurope.euanalitik resursunda 
“Ermənistanın törətdiyi soyqırımına 
etiraz hələ də davam edir” sərlövhəli 
məqalə yerləşdirilmiş və qeyd edilmiş-
dir ki, “Ermənistanın paytaxtı İrəvanda 
keçirilən konfransda moldovalı ombu-
dsman Aureliya Qriqoriu çıxışı zamanı 
bildirib ki, Ermənistan silahlıları Xo-
calıda 613 nəfərin ölümünə səbəb olan 
faciəni törədiblər”. 
“O, həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan 
Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini iş-
ğal edib. Qriqoriu bu çıxışından sonra 
qaldığı otelin otağından çıxa bilməyib 
və onun ölkədən çıxmasına mane olub-
lar...”, - deyə sonra məqalədə qeyd olun-
muşdur.
Xanım Qriqoriu həmin vaxtdan bu günə 

kimi də öz haqq, ədalət mövqeyində qal-
maqda, dayanmaqda, erməni faşizminin 
ifşası istiqmətində fəaliyyətini davam et-
dirməkdədir. 
Təsadüfi deyil ki, xanım Qriqorunun 
fəaliyyəti, ədalətli mövqeyi Azərbaycan 
dövləti və xalqı tərəfindən də daim yük-
sək qiymətləndirilmişdir. 
Ona “Heydər Əliyev” qızıl medalı və 
Milli Məclisin “Fəxri medalı” verilmişdir.
Bəli, çox sevindirici və əlamətdardır ki, 
dünyada Çaladze, Qriqoru kimi fədakar, 
ədalət, haqq çarçıları var və onlar hər za-
man təqdirə, alqışa layiqdirdlər!

“Xocalı günü”ndə 4 saatlıq mətbuat 
konfransı və düşmənə verilən növbəti 

mesaj: Biz Xocalıya qayıdacağıq!
Onu da qeyd edək ki, bu il Xocalı soyqı-
rımının ildönümü bir qədər fərqli for-
mada və əhval-ruhiyyədə qeyd olundu. 
Bəli, üzlərdə, qəlblərdə kədər də, hüzn 
də, insanların gözlərində Xocalı qatil-
lərinə, Xocalı soyqırımı baiskarlarına 
nifrət də vardı, amma həm də Qələbə, 
Zəfər sevincindən doğan bir rahatlıq, bir 
təsəlli vardı. İnsanlarımız, Xocalı sakin-
ləri digər yurd yerlərimiz kimi, Xocalı-
nın da bizdə olacağına, ona qovuşmanın 
an məsələsi olduğuna bu il, builki ildö-
nümündə əvvəlki illərdən daha əmin 
idi və bu gün də əmindirlər. Əmindirlər 
ki, Xocalı da tezliklə bizdə olacaq, bizim 
olacaq, öz sakinlərinə, xocalılara qovuşa-
caq, 29 illik həsrətə son qoyulacaq.

Çünki qeyd etdiyimiz kimi, işğal altında 
olan Qarabağımızın çox böyük hissəsi elə 
Xocalının 9 kəndi də daxil olmaqla bizdə-
dir, öz qanuni sahiblərindədir. Bizik artıq 
dağlı-aranlı Qarabağın sahibi, yiyəsi. Bi-
zik Qarabağlı vahid Azərbaycan!
Necə ki, Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə, Fü-
zuliyə, Cəbrayıla, Zəngilana, Qubadlıya, 
Talışa, Suqovuşana, Hadruta qovuşduq, 
bir gün və çox tezliklə, yenə bir Şəhid 
verilmədən, bir güllə atılmadan Xocalı-
mıza da qovuşacağıq.
Bu əminlik, bu inam hissi həm də ölkə 
prezidentinin, Qalib, Müzəffər Ali Baş 
Komandanın iradəsindən, qətiyyətin-
dən, əzmindən doğur.
Heç təsadüfi deyil ki, Xocalı soyqırımı-
nın 29-cu ildönümündə ölkə prezidenti 
4 saatlıq mətbuat konfransı keçirərək, 
bir daha dünyanın nəzərlərini Azərbay-
cana, Xocalı dəhşətlərinə, Xocalı həqiqət-
lərinə yönəltdi.
Mətbuat konfransında 35-dən çox yer-
li və xarici media təmsilçisinin 50-dən 
çox sualını cavablandırmaqla, özü də 4 
dildə, həm də növbəti bir ilkə imza atdı, 
dünya siyasətçiləri və liderləri üçün 
növbəti nümunə, örnək oldu. 
Mətbuat konfransında Xocalı soyqırımı-
nı Ermənistan faşizminin təzahürü kimi 
qiymətləndirən ölkə prezidenti bunları 
bildirdi:
“...Ermənistan faşizmi artıq o vaxt baş qal-
dırırdı və 1992-ci ildən son hadisələrə qədər 
erməni faşizmi Azərbaycan xalqına böyük 
zərbə vurmuşdur.
Belə ki, Hərbi təxribatlar, terror aktları, 
dinc əhaliyə qarşı qəddarlıq, şəhərlərimi-
zin, kəndlərimizin atəşə tutulması, eyni 
zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsi döv-
ründə ballistik raketlərlə dinc şəhərlərin 
bombalanması – bütün bunlar erməni fa-
şizminin təzahürləridir.
Xocalı soyqırımı dünya ictimaiyyəti tərə-
findən tanınır, 10-dan çox ölkə bu hadisəni 
rəsmən soyqırımı kimi tanımış, təsdiq et-
mişdir və bu proses davam etdirilir. Azər-
baycan dövləti, eyni zamanda, ölkəmizin 
ictimai təşkilatları bu sahədə böyük fəal-
lıq göstərirlər və bu gün dünyada Xocalı 

soyqırımı haqqında kifayət qədər dolğun 
məlumat vardır. Ermənistan dövlətinin 
hərbi cinayətləri sənədləşdirilib, video, foto 
materiallar kifayət qədər geniş auditoriya-
ya təqdim edilibdir. İndi bütün dünya görür 
və bilir ki, Azərbaycan xalqı XX əsrin so-
nunda soyqırımına məruz qalmışdır”.
Dövlət başçısı bir daha bəyan etdiki, 
Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə Er-
mənistan, əslində, Azərbaycan xalqının 
iradəsini qırmaq istəyirdi. 
“Təsadüfi deyil ki, Ermənistan rəhbərlə-
ri – hərbi cinayətkarlar xarici jurnalist-
lərə müsahibə verərkən, bu barədə sualı 
cavablandırarkən qürur hissi ilə qeyd 
edirdilər ki, bəli, Ermənistan bu hərbi ci-
nayəti dinc əhaliyə qarşı törədib. Ona görə 
ki, Azərbaycan xalqı görsün, Ermənistan 
rəhbərliyi dinc əhaliyə də əl qaldıra bilər. 
Biz isə Xocalı qurbanlarının intiqamını 
döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam 
edən İkinci Qarabağ müharibəsində Er-
mənistan ordusunu darmadağın edərək, 
öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad 
edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının 
da qanını aldıq. Azərbaycan güclü dövlət 
kimi heç vaxt imkan verməz ki, bir daha 
erməni faşizmi baş qaldırsın, halbuki 
belə meyillər görünməkdədir”, - deyərək 
Azərbaycan prezidenti, eyni zamanda, qə-
tiyyətli şəkildə vurğuladı ki, bu gün Azər-
baycan öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək 
inkişafına töhfə verir, bölgədə sabitliyin 
tam bərqərar olması üçün əməli addımlar 
atır.



4 31 mart - 7 aprel 2021-ci il
(davamı 4-cü səhifədə)

Bununla yanaşı, ölkə prezidentinin qeyd 
etdiyi kimi, bir çox beynəlxalq təşkilatlar 
bu qanlı hadisəyə - Xocalı soyqırımına 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə öz münasi-
bətini bildirmişlər və bu istiqamətdə iş-
lər davam etdiriləcək. 
“Əlbəttə, soyqırımı törədiləndə Azər-
baycan, demək olar ki, informasiya blo-
kadasında idi. O vaxt müasir imkanlar 
da yox idi. Ona görə bu məsələ bir çox-
ları üçün o qədər də aydın deyildi. Xü-
susilə nəzərə alsaq ki, o illərdə Azərbay-
canın beynəlxalq aləmdə çox da böyük 
imkanları yox idi və bunun müqabilində 
erməni lobbisi fəal çalışırdı, müharibə 
ilə, baş vermiş hadisələrlə bağlı yalan, 
təhrif edilmiş məlumatlar ötürürdü. Bey-
nəlxalq ictimaiyyətdə müəyyən yanlış fi-
kirlər formalaşmışdı. Bu fikirləri aradan 
qaldırmaq, təkzib etmək üçün biz, əl-
bəttə ki, böyük səylər göstərməli idik və 
qeyd etdiyim kimi, dövlət olaraq, ictimai 
təşkilatlar olaraq son illər ərzində ardıcıl 
surətdə bu fəaliyyəti göstərmişik. İctimai 
təşkilatlar arasında, əlbəttə ki, xüsusilə 
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini 
qeyd etmək istəyirəm. “Xocalıya ədalət!” 
şüarı altında bir çox ölkələrdə müxtəlif 
tədbirlər keçirilib və bu gün Xocalı faciə-
si haqqında dünya ölkələrində kifayət 
qədər dolğun məlumat var”, - deyə söz-
lərinə davam edən Ali Baş Komandan 
birmənalı şəkildə bildirdi ki, bizim əsas 
məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu qanlı 
cinayət heç vaxt unudulmasın, nə Azər-
baycanda, nə də dünyada bu, heç vaxt 
təkrarlanmasın və Azərbaycan heç vaxt 
1990-cı illərin əvvəlində olan o aciz du-
ruma düşməsin, Azərbaycan özünü, öz 
vətəndaşlarını hər zaman qoruya bilsin.
“Hesab edirəm ki, bu gün dünyada Xoca-
lı soyqırımı ilə bağlı artıq geniş məlumat 
var. Halbuki Ermənistan tərəfi müxtəlif 
yollarla yalan informasiyaları ortalığa 

atmaqla bu qanlı cinayəti də Azərbay-
can dövlətinin üzərinə qoymaq istəyirdi. 
Guya ki, Azərbaycan özü Xocalı soyqı-
rımını törətmişdir. Biz bu addımların 
təkrarını İkinci Qarabağ müharibəsində 
də gördük. Gəncəni, Tərtəri, Ağdamı, di-
gər şəhərləri bombalayanda Ermənistan 
rəhbərliyi deyirdi ki, bunu Azərbaycan 
özü törədib. Halbuki atılan ballistik ra-
ketlər peyk tərəfindən izlənilir və böyük 
dövlətlər, ilk növbədə, Minsk qrupu-
na həmsədrlik edən dövlətlər bütün bu 
mənzərəni izləyirdilər. Ballistik raketlər 
Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər şəhərlərə 
Ermənistan ərazisindən buraxılmış-
dır. Yəni, növbəti erməni yalanı cəhdi 
göstərildi, amma keçmədi. Çünki artıq 
vəziyyət tam başqadır və bizim məlu-
matı ötürmək üçün imkanlarımız var”, 
- deyən Azərbaycan prezidenti həmçinin 
tam əminliyini ifadə etdi ki, illər keçdik-
cə Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri 
bütün dünya biləcək və bizim vəzifəmiz 
bundan ibarətdir. 
Bundan sonra da çalışacağıq ki, dünya 
ölkələri bu soyqırımı rəsmən soyqırımı 
kimi tanısınlar. Bu istiqamətdə işlər ardı-
cıl surətdə bundan sonra da aparılacaq.
Bəli, Ali Baş Komandanın dediyi kimi, 
tam əminik ki, Qarabağın bu gün sülh-
məramlı missiyasının nəzarətində olan 
torpaqlara da, Xocalıya da azərbaycanlı-
lar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar.
Noyabrın 10-da imzalanmış Bəyanatda 
bu, göstərilir. Bəli, bu, bir qədər zaman 
və birgə səylər tələb edəcək.
Amma bu, qaçılmazdır. O cümlədən biz 
Xocalıya da qayıdacağıq. Bunun başqa 
yolu yoxdur. Ermənistan tərəfi də bunu 
anlamalıdır ki, süni əngəllər yaratmaq 
istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar.
Ancaq müharibənin yaraları qaysaq bağ-
lasa da, tam sağalmayıb. Xocalı yaraları 
heç vaxt sağalmayacaq. Biz heç vaxt Xo-
calı soyqırımını unutmayacağıq, həm 

qurbanların yaxınları, həm də bütün 
Azərbaycan xalqı. Müharibənin yarala-
rının sağalması üçün vaxt lazımdır. 
Biz bunu başa düşürük və burada heç 
kimi tələsdirmək istəmirik, heç kimi 
məcbur etmək istəmirik.
Ölkə prezidentinin, eyni zamanda, bil-
dirdiyi kimi, bizim üçün birinci mər-
hələdə azad edilmiş torpaqlara vətən-
daşlarımızın qayıtmasıdır. Bununla 
parallel olaraq, uzunmüddətli sülhün 
təmin edilməsi və müharibə risklərinin 
sıfıra endirilməsi məsələləri dayanır.
İndi müharibədən heç dörd ay keçmə-
miş artıq rəsmi şəxslər – Ermənistan və 
Azərbaycan rəsmi şəxsləri arasında tə-
maslar qurulur, görüşlər keçirilir, bəzən 
açıq, bəzən qeyri-rəsmi formatda. Amma 
bu proses gedir və bu proses müsbət is-
tiqamətdə gedir. 
Ona görə biz istədiyimizə tam nail ol-
maq üçün müdrik olmalıyıq və bütün 
addımları vaxtında atmalıyıq. Necə ki, 
İkinci Qarabağ müharibəsində vaxtında 
atılmış addımlar səmərəsini vermişdir.
Bəli, bütün bunlar bir daha Xocalıya qa-
yıdacağımıza, Xocalıya qovuşacağımıza 
əminliyimizi artırır, möhkəmləndirir. 
Bəli, elə bu əminliklə, bu qətiyyətliliklə di-
gər yurd yerlərinə qovuşduğumuz kimi, 
Xocalıya, Xocalımıza da qovuşacağıq.
Bəli, gün gələcək, Xocalı soyqımının 
baiskarları, qanlı qatilləri - sarkisyan-
lar, koçaryanlar, ohanyanlar kimi, digər 
“yanlar” və onların havadarları da Haqq 
divanında əyləşməli, ədalət mühakiməsi 
qarşısında sorğulanmalı və cinayətlərinə 
görə cavab verməli olacaqlar. 
Bəli, Hitler faşizmi, faşistləri üzərində qu-
rulan Hürnberq məhkəməsi, 90-cı illərin 
əvvəllərində Bosniya-Herseqovina müsəl-
manlarına qarşı törədilən Serebrenitsa 
qətliamına görə, serb faşizmi və faşistləri 
üzərində qurulan Haaqa tribunalı bir gün 
Xocalı başda olmaqla, digər faciələrimizdə 

əli olan qanlı cinayətkarlar, sarkisyanlar, 
koçaryanlar, ohanyanlar, balayanlar, digər 
“yanlar” üzərində də qurulacaq. Gec və 
ya tez, bu, mütləq və mütləq baş verəcək. 
Hər kəs öz cəzasını alacaq.
Ali Baş Komandanımızın tarixi Şuşa 
səfərində də dediyi kimi:
“...Bizim şəhərlərimizi bu günə salan 
Sarkisyan-Koçaryan cütlüyüdür. Qul-
durları, Xocalı cəlladlarını, özündən ya-
lançı qəhrəman düzəldənləri biz məhv 
etmişik. Onların ordusunu biz məhv 
etmişik. Şuşanı onların ordusunun 
əlindən biz geri almışıq, qəhrəmanlıq 
göstərərək, sıldırım qayalardan qalxa-
raq. Yüngül silahlarla, bıçaqlarla topla-
ra, tanklara qarşı vuruşaraq məhv etdik 
onların ordusunu. Harada idilər onlar? 
Qaçıb gizlənmişdilər İrəvanda. Biri bur-
nunu soxmuşdu buraya. Amma beş gün-
dən sonra dovşan kimi buradan qaçdı. O 
birisi, ümumiyyətlə, heç səsini çıxarmır-
dı. Üçüncüsü də var, müharibə cinayət-
karı - Ohanyan, özü də burada doğulub, 
bizim torpağımızda. Müharibə dövrün-
də guya Şuşanı müdafiə etməyə gəl-
mişdi. İti qovan kimi qovduq onu. İndi 
yenə sülənir Ermənistanda. Ağzını açıb 
çirkin sözlər deyir. Bizə sataşanın aqibə-
ti nə oldu, onu hər kəs gördü. Heç kim 
unutmasın bu dəmir yumruğu. Düşmə-
nin belini qırdıq. Lazım olarsa, bir daha 
qırarıq. Koçaryan-Sarkisyan, Azərbay-
can xalqının düşmənləri, siz buranı bu 
günə saldınız. Mən müzəffər Ordunun 
Baş Komandanı kimi gəlmişəm və bu-
rada durmuşam, öz torpağımda durmu-
şam. Sizin iziniz də, tozunuz da rədd 
olub buradan və bir daha olmayacaq, 
heç vaxt olmayacaq...”.
Bəli, əlavə sözə, əlavə izahata da ehtiyac 
qalmır. Biz indiyə qədər çox mümkün-
süz görünənləri mümkün etdik, odur 
ki, bunu da etməyi bacaracağıq, buna da 
nail olacağıq!

Bəli, bu gün xaricdəki diasporamızın, di-
aspor təşkilatlarımızın üzərinə də böyük 
missiya və məsuliyyət düşür. Onlar artıq 
məğlub deyil, qalib dövlətin təmsilçiləri, 
diasporası və diaspor təşkilatlarıdır. 
Onlar əvvəlkindən daha da fəal, aktiv 
olmalıdırlar. Onların da fəaliyyətindən, 
aktivliyindən çox şey asılıdır və asılı ola-
caq. Hərbi müstəvidə, səngərdə döyüş, 
müharibə başa çatıb, özü də Qələbəmiz-
lə. İndi isə digər müstəvilərdə, xüsusilə, 
siyasi-diplomatik meydanda döyüş, mü-
haribə davam edir.
 Bu müharibəni, bu savaşı da uğurla, 
Zəfərlə başa vuracağıq və bu məsələdə 
də, bu Zəfərdə də mütləq şəkildə diaspo-
ramızın rolu, xidmətləri, töhfələri olma-
lıdır. Bu, onların vəzifəsi və borcudur.
Ölkə prezidentinin hakim Yeni Azərbay-
can Partiyasının 7-ci qurultayında dediyi 
kimi, Azərbaycan XXI əsrin müharibəsi-
ni aparıb. Və biz elə planlaşdırmalıyıq 
ki, bəlkə də əlli ildən sonra XXII əsrin 
müharibəsinə də hazır olaq. 
Çünki güc hər şeyi həll edir. Əfsuslar ol-
sun ki, bu, belədir. 
Beynəlxalq hüquq işləmədiyi yerdə an-
caq güc amili həlledici ola bilər.
Biz yeni dövrə qədəm qoymuşuq. Bölgə-
də və ölkəmizdə tamamilə yeni geosiya-
si vəziyyətdir. 
Ona görə biz bütün addımlarımızı düz-
gün atmalıyıq ki, daim qələbə qazanaq, 
Azərbaycan bayrağı daim yüksəklərdə 
olsun.
Bəli, biz Qalibik, biz Zəfər qazanmışıq.
Biz başıuca, biz alnıaçığıq.
Qələbə də, Zəfər də bizimdir, bizimlədir 
və bizimlə olacaq!
Bayrağımız daim yüksəkliklərdədir və 
hər zaman da qürurla yüksəkliklərdə, 
ənginliklərdə dalğalanacaq!

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
akademik, millət vəkili

Belarus Milli Məclisinin Respublika 
Şurasının sədri Natalya Koçanova 
Azərbaycanın Belarusdakı səfiri Lə-
tif Qəndilov ilə görüşüb. Bu barədə 
ölkəmizin Belarusdakı səfirliyindən  
məlumat verilib.
Spiker qeyd edib ki, iki ölkənin ti-
cari-iqtisadi, siyasi və humanitar 
sahələrdə əməkdaşlığı üçün potensi-
al imkanlar çoxdur.
Natalya Koçanova deyib: “Görüş-
məyimizə çox şadam. İlk növbədə, 

qeyd etmək istərdim ki, ölkələrimiz 
arasında siyasi dialoqun səviyyəsi 
və əməkdaşlığın dinamikası sevindi-
rici faktdır. Azərbaycan bizim yaxın 
dostumuzdur. Əlbəttə, bu, dövlət 
başçıları arasında yaranmış xoş mü-
nasibətlər sayəsində mümkün olur”.
Ölkələrimiz arasında xoş münasi-
bətlərin daha da inkişaf etdirilməsi 
üçün səy göstəriləcəyini vurğulayan 
spiker deyib: “Böyük məmnuniy-
yətlə bildirirəm ki, 2020-ci ildə Be-

larus ilə Azərbaycan arasında əmtəə 
dövriyyəsi 1,5 dəfə artıb və praktiki 
olaraq 450 milyon dollara çatıb. Neft 
emalı sahəsinin kuratoru kimi mə-
nim üçün əhəmiyyətli fakt budur ki, 
biz Azərbaycan neftinin Belarusdakı 
neft emalı zavodlarına göndərilmə-
sini sabitləşdirməyə nail olmuşuq. 
Maşınqayırma müəssisələri arasında 
əməkdaşlıq da yüksək səviyyədədir. 
Mənim fikrimcə, əməkdaşlığımızın 
perspektiv imkanları çoxdur”.
Spiker əmindir ki, hər iki ölkənin 
gəncləri daha fəal əməkdaşlıq etmə-
lidir. O deyib: “Belarus Milli Məcli-
sinin nəzdində Gənclər Parlamenti 
fəaliyyət göstərir. İstərdik ki, bizim 
gənclər Azərbaycan gəncləri ilə daha 
fəal əməkdaşlıq etsinlər”.
Görüşdə iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində müştərək müəssisələr 
yaradılması və kooperasiya əlaqələ-
rinin genişləndirilməsi məsələləri 
müzakirə edilib. Brest şəhərinin mü-
dafiəsində iştirak etmiş Azərbaycan 
döyüşçülərinin xatirəsinin əbədiləş-
dirilməsi və Minskdə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Nəcəfqulu Rəfiyevin 
büs tünün qoyulması məsələlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

“Süveyş kanalının bağlanması dünya iq-
tisadiyyatına 10 milyard dollardan çox 
ziyan vurduğu üçün “Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi alternativ vari-
ant kimi tez bir zamanda hazır olmalıdır”.
Bu sözləri İranın Rusiyadakı səfiri Kazım 
Cəlali deyib. O bildirib ki, Asiyadan Av-
ropaya yüklərin Süveyş kanalı ilə deyil, 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi vasitəsilə daşınması nəqliyyat 
xərclərini 30 faiz, yükün çatdırılma müd-
dətini isə 20 gün azaldır. Süveyş kanalı 
ilə ildə 1 milyard ton yük daşınır ki, bu 
da gəmilərin günlərlə gözləməsinə və əl-
bəttə ki, vaxt itkisinə səbəb olur.
Diplomat nəzərə çatdırıb ki, bu günlərdə 
Süveyş kanalında baş verən insident alter-
nativ nəqliyyat yollarından istifadəni gün-
dəmə gətirib. Buna görə də “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsində 
iştirak edən dövlətlər həyata keçiriləcək iş-
ləri tez bir zamanda başa çatdırmalıdırlar.
Qeyd edək ki, “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi Asiya ilə Avropa ara-

sında yükdaşımaların həyata keçirilmə-
si üçün nəzərdə tutulub. Hindistanın 
Mumbai limanından başlayaraq Qərbi 
Avropaya kimi uzanan dəhliz Azərbay-
can ərazisindən də keçir. Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələri yükləri gəmilərlə İranın 
Çabahar və Bəndər-Abbas limanlarına 
çatdırır. Buradan isə Qəzvin-Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu 
ilə Azərbaycan və Rusiyadan keçərək Av-
ropaya daşınır. Hazırda bu dəmir yolu-
nun Qəzvin-Rəşt hissəsi istismara verilib. 
Rəşt-Astara hissəsində isə inşaat işləri 
davam edir. İran iqtisadi vəziyyətinin 
ağır olmasına baxmayaraq, Rəşt-Astar 
dəmir yolu xəttini tezliklə yekunlaşdır-
malıdır. Bu layihə İran, Azərbaycan və 
Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.
Xatırladaq ki, Yaponiyaya məxsus “Ever 
Given” konteyner daşıyan gəminin mar-
tın 23-də Süveyş kanalının dayaz sula-
rında ilişib qalması ayrı-ayrı dövlətlər və 
şirkətlərlə yanaşı, dünya iqtisadiyyatına 
da külli miqdarda ziyan vurub.

Cari ilin yanvar-fevral aylarında Azər-
baycandan qeyri-neft məhsulları nın ən 
çox ixrac olunduğu ölkələrin sırasında 
Türkiyə, Rusiya, İsveçrə, Gür cüstan və 
ABŞ qərarlaşıb. Dövlət Gömrük Komitə-
sindən bildirilib ki, iki ayda Türkiyəyə 
106,8 milyon ABŞ dolları, Rusiyaya 85,5 
milyon dollar, İsveçrəyə 35,1 milyon 
dollar, Gürcüstana 28,3 milyon dollar, 
ABŞ-a isə 13,2 milyon dollar dəyərində 
qeyri-neft məhsulları ixrac olunub.

“SOCAR Turkey” Əliağa və Nəmrud 
körfəzində dənizin mümkün çirklən-
məsinə qarşı mübarizə potensialını ar-
tıraraq bölgədə müdafiə səddi yaradıb. 
“SOCAR Turkey”in Emal və Neft-Kim-
ya bölməsinin sahilboyu strukturlarında 
yaratdığı Dənizin Çirklənməsinə qarşı 
Müdaxilə Mərkəzi və 24 saat ərzində 
növbədə olan “Əliağa Responder” gə-
misi sayəsində mümkün çirklənmə hal-
larının qarşısı dərhal aradan qaldırılır.
SOCAR-dan bildirilib ki, Türkiyənin 
ən böyük birbaşa xarici investoru olan 
“SOCAR Turkey” strateji investisiyaları 
ilə ölkə iqtisadiyyatına dəyər qatmaqla 
yanaşı, davamlı olaraq ətraf mühit və 
sosial məsuliyyət layihələri həyata keçi-

rir. Ətraf mühitin mühafizəsini, əməyin 
təhlükəsizliyini və insanların sağlamlı-
ğını daim diqqət mərkəzində saxlayan 
“SOCAR Turkey” Egey bölgəsinin in-
vestisiya və ticarət mərkəzi olan Əliağa 
körfəzində dənizin çirklənməsinə qarşı 
etibarlı müdafiə səddi yaradıb. Bu is-
tiqamətdə səfərbər olunan komandası 
və avadanlığı ilə ən yüksək potensiala 
malik “SOCAR Turkey” bölgədə hər 
hansı bir səbəbdən yarana biləcək çirk-
lənmənin qarşısını dərhal almaq üçün 
“Əliağa Responder” gəmisini 24 saat 
hazır vəziyyətdə saxlayır.
“SOCAR Turkey”in Baş icraçı direkto-
runun SETEM üzrə müşaviri Koray Ko-
yuncu deyib: “İzmirin Əliağa bölgəsin-

də çox böyük investisiyalara imza atan 
qrupumuz gələcək nəsillərə təmiz bir 
dünya qoymağı hədəfləyərək fəaliyyəti-
ni davam etdirir. Bu çərçivədə dənizləri-
mizi qorumaq, mümkün çirklənmə hal-
larına qarşı təcili tədbirlər görmək üçün 
Əliağada emal, neft-kimya və anbar 
sahələrində fəaliyyət göstərən şirkətlə-
rimizin hamısına və sahilboyu qonşula-
rımıza 7/24 xidmət göstərmək potensia-
lına malik peşəkar bir komandanı, eyni 
zamanda, müasir avadanlıqlarla təchiz 
olunmuş “Əliağa Responder” gəmisini 
daim hazır vəziyyətdə saxlayırıq. Gəmi 
bölgədə meydana çıxa biləcək hər hansı 
bir problemə qarşı hər an köməyə hazır 
vəziyyətdədir”.
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A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar     
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 11 500,00 11 500,00 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 11 500,00 11 500,00 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları:   70 841,25 
birbaşa sığorta üzrə   61,50 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə:   70 779,75 
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə    70 779,75 
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə      
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar     
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 40 143,00 86 059,32 
kassa      
hesablaşma hesabı  143,00 511,47 
valyuta hesabı    85 547,85 
depozit hesablar  40 000,00 0,00 
sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:   0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

    

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər:   0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri   0,00 
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar     
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 40 143,00 156 900,57 
CƏMİ AKTİVLƏR 51 643,00 168 400,57 

  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  0,00 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları   
təkrarsığorta üzrə  
təkrarsığorta haqları 

  

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

  

təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

  

İnvestisiya gəlirləri üzrə  1 981,96 
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər   27 272,00 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 29 253,96 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 0,00 
sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

  

qaytarılan sığorta haqları üzrə   
tənzimləmə xərcləri   
təkrarsığortaya verilmiş sığorta 
haqları üzrə 

0,00 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  23 131,75 
Sair xərclər   1 500,03 

CƏMİ  XƏRCLƏR 24 631,78 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 4 622,18 
Mənfəətin nizamnamə  
kapitalına yönəldilən hissəsi 

0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

4 622,18 

Mənfəət vergisi  924,44 
Hesabat dövründə xalis 
 mənfəət (zərər) 

3 697,74 

 

K A P İ TA L  VƏ     
Ö H D Ə L İ K L Ə R 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  100,00 100,00 
Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət  
(ödənilməmiş zərər) 

-76 928,05 -73 230,31 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -25 460,39 3 697,74 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklər-
lə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) 

-51 467,66 -76 928,05 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital -76 828,05 -73 130,31 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları:     
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları : 4 300,00 5 807,62 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə   924,44 
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 4 300,00 4 883,18 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

38 500,00 148 183,07 

təkrarsığortaçı üzrə 38 500,00 148 183,07 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 42 800,00 153 990,69 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər     
Kreditor borcları: 1 334,70 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə  1 334,70 0,00 
büdcə üzrə 0,00   
sosial sığorta və təminat üzrə    0,00 
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 0,00 0,00 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:   0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

84 336,35 87 540,19 

Sair öhdəliklər   0,00 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 85 671,05 87 540,19 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 128 471,05 241 530,88 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 51 643,00 168 400,57 

 
 

 Qeyd-
lər  

31 dekabr  
2020-ci il 
tarixinə 
bitən il 

31 dekabr  
2019-cu il 
tarixinə 
bitən il 

    
Broker haqqı 5, 16 1,835 1,855 
Əməliyyat xərcləri 6, 16 (1,130) (1,218) 
    
Əməliyyat mənfəəti  705 637 
    
İcarə öhdəliyi üzrə faiz xərci  (6) (8) 
Məzənnə fərqindən yaranan 

gəlir/(xərc), xalis 
 54 (28) 

Vergidən əvvəl mənfəət  753 601 
Mənfəət vergisi xərci  7 (151) (120) 
İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU 

GƏLİR 
 602 481 

 
 

 Qeydlər 31 dekabr 
2020-ci il  

31 dekabr 
2019-cu il  

    
AKTİVLƏR    
Uzunmüddətli aktivlər    
Əmlak və avadanlıq 10 189 63 
Qeyri-maddi aktivlər  17 16 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  206 79 
Qısamüddətli aktivlər     
Ödənilmiş avanslar   25 15 
Vergi debitor borcları, xalis  - 8 
Ticarət və digər debitor borcları  8, 16 6,907 1,891 
Pul vəsaitləri  9 2,098 3,461 
Cəmi qısamüddətli aktivlər    9,030    5,375    
Cəmi aktivlər   9,236 5,454 
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR    
Kapital və ehtiyatlar    
Nizamnamə kapitalı 11 10 10 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  12 1,163 1,211 
Cəmi kapital  1,173 1,221 
Qısamüddətli öhdəliklər      
Ticarət və digər kreditor borcları 13, 16 7,773    4,126    
Vergi üzrə kreditor borclar, xalis  47 - 
Cari mənfəət vergisi öhdəliyi   71 - 
İcarə öhdəlikləri   14 75 64 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər   7,966 4,190 
Uzunmüddətli öhdəliklər    
İcarə öhdəlikləri 14 94 - 
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi   7 3 43 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər   97 43 
Cəmi öhdəliklər   8,063 4,233 
Cəmi kapital və öhdəliklər   9,236 5,454 

 
 Qeydlər Nizam-

namə 
kapitalı 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 

Cəmi 
kapital 

1 yanvar 2019-cu il 
tarixinə qalıq  

 10 1,383 1,393 

Mühasibat uçotu 
siyasətində dəyişiklik 

2 - (10) (10) 

Elan olunmuş və ödənilmiş 
dividendlər 

12 - (643) (643) 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir  - 481 481 
31 dekabr 2019-cu il 
tarixinə qalıq 

 10 1,211 1,221 

Elan olunmuş və ödənilmiş 
dividendlər  

12 - (650) (650) 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir   - 602 602 
31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq  

 10 1,163 1,173 

 
 

 
 

 Qeyd-
lər 

31 dekabr 
2020-ci il 
tarixinə  
bitən il 

31 dekabr 
2019-cu il 
tarixinə 
bitən il* 

ƏMƏLİYYAT FƏALİY-
YƏTLƏRİ ÜZRƏ PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ: 

   

İl üzrə mənfəət   602 481 
Düzəlişlər:     
Mənfəət vergisi xərci  7 151 120 
Köhnəlmə və amortizasiya  6 79 103 
Interest on lease liabilities  6 8 
Foreign exchange  
loss/(gain), net 

 (54) 28 

Debitor borcların silinməsi 6 - 49 
Şübhəli borclar üçün 
ehtiyatda dəyişiklik  

8 169 102 

Dövriyyə kapitalında 
hərəkətlərdən əvvəl daxil olan 
pul vəsaitləri  

 953 891 

Dövriyyə  
kapitalında hərəkətlər: 

   

Ödənilmiş avanslarda 
(artım) / azalma 

 (10) 5 

Ticarət və digər debitor 
borclarında (artım) / azalma  

 (5,123) 3,756 

Vergi üzrə kreditor 
borclarında artım 

 15 76 

Ticarət və digər kreditor 
borclarında artım / (azalma) 

 3,593 (2,911) 

Əməliyyatlar üzrə (istifadə 
olunan) / yaranan pul 
vəsaitləri  

 (572) 1,817 

Ödənilmiş mənfəət vergisi  (80) (181) 
Əməliyyat fəaliyyətləri üzrə 
(istifadə olunan) / yaranan 
xalis pul vəsaitləri  

 (652) 1,636 

MALİYYƏ FƏALİYYƏTİ 
ÜZRƏ PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ: 

   

İcarə öhdəliklərinin 
ödənilməsi  

 (102) (96) 

Ödənilmiş dividendlər 12 (650) (643) 
Maliyyə fəaliyyətləri üzrə 
istifadə olunan xalis pul 
vəsaitləri 

 (752) (739) 

İNVESTİSİYA 
FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ PUL 
VƏSAİTLƏRİNİN 
HƏRƏKƏTİ:  

   

Əmlak, avadanlıq və qeyri-
maddi aktivlərin alınması  

 (5) (10) 

İnvestisiya fəaliyyətlərində 
istifadə olunan xalis pul 
vəsaitləri  

 (5) (10) 

Xarici valyuta ilə saxlanılan 
pul vəsaitlərinin qalıqlarına 
valyuta məzənnəsindəki 
dəyişikliklərin təsiri 

 46 (15) 

PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ 
XALİS ARTIM  

 (1,363) 872 

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin 
əvvəlində  

9 3,461 2,589 

PUL VƏSAİTLƏRİ, ilin 
sonunda 

9 2,098 3,461 

 
 
 
 

Azərbaycanda milli valyutada 
2021-ci ilin fevralında cəlb edil-

miş depozitlər və verilmiş kre-
ditlərinin faiz dərəcələri artmağa 
başlayıb. Manatda cəlb edilmiş 
depozitlərin faiz dərəcələri son 
bir ayda 1,4 faiz bəndi artımla 
8,18%-ə yüksəlib.
Paralel olaraq müştərilərə verilən 
kreditlərin faiz dərəcələri 0,62 faiz 
artımla 17,62%-ə qədər artıb.
Xarici valyutada cəlb edilən de-
pozitlərin faiz dərəcələri 0,48 faiz 
bəndi azalma ilə 1,07%-ə, verilmiş 
kreditlər isə 1,1 faiz bəndi artımla 
5,07% bəndinə yüksəlmişdir.

Azərbaycanda POS - terminallarla 
nağdsız ödənişılərin həcmi 2021-ci 
ilin fevral ayında 252 milyon manat 
olub. Azərbaycan Mərkəzi Bankın-
dan bildirilib ki, əvvəlki ilin müva-
fiq dövrü ilə müqayisədə düz ikiqat 

artım deməkdir. Ödəniş əməliyyat-
larının sayı isə 5,88 milyon ədəd 
olub.
ATM-lər vasitəsi ilə ödənişlərin həc-
mi isə 37 milyon manat olub, bu 2020-
ci ildə cəmi 17 milyon manat idi.



6 31 mart - 7 aprel 2021-ci il

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Əsas vəsaitlər 373 069,43 302 661,90 
Torpaq, tikili və 
avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka 
investisiyalar 

    

Qeyri-maddi aktivlər 252 927,00 235 240,25 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor 
borcları 

    

Uzunmüddətli maliyyə 
aktivləri: 

8854500,00 6 216 200,00 

dövlət qiymətli kağızları 8754500,00 6 116 200,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 100 000,00 100 000,00 
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 9480496,43 6754 102,15 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar 0,00 0,00 
Debitor borcları: 1809114,59 789746,87 
birbaşa sığorta üzrə 1737304,22 639 981,55 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 0,00 0,00 
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  70 592,46 122 069,15 
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə  511,96 0,00 
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 705,95 27 696,17 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

4891138,62 9 067 034,49 

kassa      
hesablaşma hesabı  389 266,21 750 085,61 
valyuta hesabı  82,11 140 115,06 
depozit hesablar  4500000,00 8175 000,00 
sair pul vəsaitləri  1 790,30 1 833,82 
Qısamüddətli maliyyə 
aktivləri: 

0,00 0,00 

dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

40 846,27 552 831,68 

həyat sığortası sahəsi üzrə 40 846,27 552 831,68 
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

0,00 0,00 

verilmiş  avanslar 0,00 0,00 
təhtəl hesablar 0,00 0,00 
Sair aktivlər 0,00 0,00 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 6741099,48 10409613,04 
CƏMİ AKTİVLƏR 16221595,91 17163715,19 

  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I. KAPİTAL   

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı  15000 000,00 15 000 000,00 

Emissiya gəliri   

Geri alınmış kapital (səhmlər)   

Kapital ehtiyatları:   
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat   
digər kapital ehtiyatları   

Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) -1 139 385,89 -938 567,49 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -1 108 812,09 200 818,40 
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

0,00 0,00 

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) -30 573,80 -1 139 385,89 

Elan edilmiş dividendlər   

Cəmi kapital 13 860 614,11 14 061 432,51 
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Sığorta ehtiyatları: 818 149,14 3 033 051,73 
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 818 149,14 3 033 051,73 
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:    
Qarşısıalınma tədbirləri fondu    
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

  
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   
Kreditor borcları: 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə  0,00 0,00 
büdcə üzrə 0,00 0,00 
sosial sığorta və təminat üzrə  0,00 0,00 
digər məcburi ödənişlər üzrə    
asılı təşkilatlar üzrə  0,00 
sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00 0,00 
alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər: 29 214,64 69 230,95 

təkrarsığortaçı üzrə 29 214,64 69 230,95 
təkrarsığortalı üzrə    
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 847 363,78 3 102 282,68 
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

  
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 

  

Kreditor borcları: 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə    
büdcə üzrə 0,00 0,00 
sosial sığorta və təminat üzrə    
digər məcburi ödənişlər üzrə    
asılı təşkilatlar üzrə   
sair kreditorlar 0,00 0,00 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 1 513 618,02 0,00 
gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 1 513 618,02 0,00 

alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər 0,00 0,00 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1 513 618,02 0,00 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2 360 981,80 3 102 282,68 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 16 221 595,91 17 163 715,19 

 

manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  3 678 430,17 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  3 670 602,66 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları   
sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

7 827,51 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

0,00 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

-1 702 917,18 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  981 041,45 
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər    75 426,58 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 3 031 981,02 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri:  791 690,24 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri 
üzrə 

5 000,00 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 411 857,10 
tənzimləmə xərcləri    
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları 
üzrə 

238 305,52 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

0,00 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər   136 527,62 
İşlərin aparılması xərcləri   2 039 472,38 
Sair xərclər  0,00 

CƏMİ  XƏRCLƏR 2 831 162,62 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 200 818,40 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 
(zərər)  

200 818,40 

Mənfəət vergisi  0,00 
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

200 818,40 

 

  

 A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

A1 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 0   146,173.86  

A2 Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

A3 Daşınmaz əmlaka investisiyalar     

A4 Qeyri-maddi aktivlər   10,450.01 

A5 Təxirə salınmış vergi aktivləri     

A6 Uzunmüddətli debitor borcları     

A7 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:     

A8 dövlət qiymətli kağızları     

A9 qeyri-dövlət qiymətli kağızları     

A10 sair maliyyə aktivləri     

A11 İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

A12 Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

A13 Sair aktivlər     

B1 Cəmi uzunmüddətli aktivlər 0  156,623.87   
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

C1 Ehtiyatlar     

C2 Debitor borcları: 0 3,483.84  

C3 birbaşa sığorta üzrə     

C4  təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :     

C5  - təkrarsığortaçı üzrə     

C6  - təkrarsığortalı üzrə      

C7  asılı təşkilatlar üzrə   1,774.16  

C8  büdcə üzrə      

C9  iddia tələbləri üzrə      

C10  işçi heyəti üzrə      

C11  sığortalılara verilən borclar üzrə     

C12  sair debitorlar   1,709.68  

C13 Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

0 1,821,707.90  

C14  kassa      

C15  hesablaşma hesabı    1,821,707.90  

C16  valyuta hesabı      

C17  depozit hesablar      

C18  sair pul vəsaitləri      

C19 Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0 0 

C20  dövlət qiymətli kağızları     

C21  qeyri-dövlət qiymətli kağızları     

C22  sair maliyyə aktivləri     

C23 Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

0  15,456.70  

C24   həyat sığortası sahəsi üzrə     

C25   qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə    15,456.70  

C26 Sair qısamüddətli aktivlər: 0 0 

C27   gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     

C28   verilmiş  avanslar     

C29   təhtəl hesablar     

C30 Sair aktivlər 0 0 

D1 Cəmi qısamüddətli aktivlər 0   1,840,648.44  

E1 CƏMİ AKTİVLƏR 0   1,997,272.31  

 

 

 
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin 

əvvəlinə 
Hesabat dövrü-

nün sonuna  
I . KAPİTAL     

F1 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  0   2,187,500.00  

F2 Emissiya gəliri     

F3 Geri alınmış kapital (səhmlər)     

F4 Kapital ehtiyatları:     

F5 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     

F6 digər kapital ehtiyatları     

F7 Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

0  (220,778.10) 

F8 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)   (220,778.10)  

F9 Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik-
lərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

F10 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

    

F11 Elan edilmiş dividendlər     

G1 Cəmi kapital 0   1,966,721.90   
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

H1 Sığorta ehtiyatları:     28,341.97  

H2  Həyat sığortası sahəsi üzrə :     

H3  Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      28,341.97  

H4 Qarşısıalınma tədbirləri fondu      

H5 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     

H6 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     

H7 Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     

H8 Kreditor borcları : 0 0 

H9   əməyin ödənilməsi üzrə      

H10   büdcə üzrə     

H11   sosial sığorta və təminat üzrə      

H12   digər məcburi ödənişlər üzrə      

H13   asılı təşkilatlar üzrə     

H14   sair kreditorlar     

H15 Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0 0 

H16   gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     

H17   alınmış avanslar     

H18 Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

0 0 

H19   təkrarsığortaçı üzrə     

H20   təkrarsığortalı üzrə      

H21 Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

0 0 

H22 Sair öhdəliklər 0 0 

I1 Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0   28,341.97   
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

J1 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     

J2 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     

J3 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

J4 Kreditor borcları: 0   2,208.44  

J5   əməyin ödənilməsi üzrə      

J6   büdcə üzrə      325.76  

J7   sosial sığorta və təminat üzrə     22.80  

J8   digər məcburi ödənişlər üzrə      

J9   asılı təşkilatlar üzrə     

J10   sair kreditorlar     1,859.88  

J11 Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0 0 

J12   gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     

J13   alınmış avanslar     

J14 Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

0 0 

J15 Sair öhdəliklər 0 0 

K1 Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 0   2,208.44  

L1 CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 0   30,550.41  

M1 CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 0   1,997,272.31  

 
 Gəlirlər Məbləğ 
A1 Əsas əməliyyat gəliri:  19,515.82  
A2 birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları   17,741.66  
A3 təkrarsığorta üzrə  

təkrarsığorta haqları 
  

A4 sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

  

A5 təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

 1,774.16  

A6 Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

 (12,885.27) 

A7 İnvestisiya gəlirləri üzrə    
A8 Subroqasiya gəlirləri   
A9 Sair gəlirlər    
B1 CƏMİ GƏLİRLƏR  6,630.55  
 Xərclər   
C1 Əsas əməliyyat xərcləri:  17,741.66  
C2 sığorta ödənişləri və sığorta 

məbləğləri üzrə 
  

C3  qaytarılan sığorta haqları üzrə   
C4  tənzimləmə xərcləri   
C5  təkrarsığortaya verilmiş sığorta 

haqları üzrə 
 17,741.66  

C6  qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

  

C7 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
C8 İşlərin aparılması xərcləri   209,666.99  
C9 Sair xərclər    
D1 CƏMİ XƏRCLƏR  227,408.65  
E1 Maliyyə mənfəəti (zərəri) (220,778.10) 
E2 Mənfəətin nizamnamə kapitalına 

yönəldilən hissəsi 
  

E3 Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

(220,778.10)  

E4 Mənfəət vergisi   
E5 Hesabat dövründə xalis  

mənfəət (zərər) 
(220,778.10)  

 
 

“2002-2020-ci illərdə 
Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondu tərəfindən in-
vestisiya layihələrinin 
ümumi dəyəri 5,9 mil-
yard manat olan 38 
mindən çox sahibka-
ra 2,6 milyard manat 

güzəştli kredit veri-
lib.” Bu sözləri İqtisa-
diyyat naziri Mikayıl 
Cabbarov deyib.
Nazir bildirib ki, 173 
mindən çox yeni iş ye-
rinin açılması imkanı 
yaradılıb.



731 mart - 7 aprel 2021-ci il

Ölkəmizin davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişa-
fında sahibkarlığın rolunun artırılması, biznes və 
investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, 
kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də, məşğulluq-
da və qeyri-neft ixracında payının artırılması 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata keçi-
rilən sosial-iqtisadi inkişaf kursunun prioritetlə-
rindəndir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa 
dair Milli Prioritetlər”ində də kiçik və orta sahi-
bkarlığın ölkədə iqtisadi artımın və məşğulluğun 
əsas mənbəyinə çevrilməsi qeyd edilir və bunun 
üçün işgüzar mühitin daha da yaxşılaşdırılma-
sının, biznesin təşviqi mexanizmlərinin iqtisadi 
səmərəsinin artırılması təmin olunması, vergi və 
gömrük siyasətinin sahibkarlıq fəaliyyətinin sti-
mullaşdırılmasına xidmət etməsi qeyd olunur. 
Hazırda Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlə-
rinin təqribən 99%-ni KOB subyektləri təşkil 
edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 
əsasən, 2020-ci il ərzində sahibkarlıq subyekt-
lərinin (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) sayı 
6,3% artaraq 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 
155435 olub. Onların 92,1%-ni mikro, 5,3%-ni 
kiçik, 2,1%-ni isə orta sahibkarlıq subyektləri 
təşkil edir. 2021-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş 
fərdi sahibkarların sayı 1 milyonu ötüb. Kiçik 
və Orta Biznes (KOB) subyektləri əsasən ticarət, 
xidmət, tikinti, kənd təsərrüfatı, emal sənayesi, 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı və s. sahələrdə 
fəaliyyət göstərirlər.

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) artıq 3 ilə 
yaxın müddətdir ki, ölkədə KOB sektorunun 
tənzinmlənməsi, biznesə dövlət xidmətlərinin 
yaxşılaşdırılması, KOB maraqlarının müdafiə-
si, KOB-ların bilik və innovasiyalara, bazarlara 
və maliyyə resurslarına çıxışının yaxşılaşdırıl-
ması və KOB-larla bağlı digər istiqamətlərdə 
fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində Agent-
liyin dəstəyi və xidmətlərindən yararlanmış 
yüzlərlə yeni KOB subyektləri yaranıb, möv-
cud KOB-ların fəaliyyəti daha da genişlənib.
Ötən il KOB sahəsində qanunvericiliyin tən-
zimlənməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
KOBİA-nın təşəbbüsü ilə 7 normativ hüquqi 
akt hazırlanıb ki, onlardan 2-si artıq təsdiq edi-
lib, müxtəlif istiqamətlər üzrə 90-a yaxın nor-
mativ sənəd layihəsinə Agentlik tərəfindən rəy 
bildirilib. 
Sahibkarlıq sahəsində qanunvericilik və tən-
zimləmə, idxal-ixrac əməliyyatları, dəstək 
mexanizmlərindən istifadə, “COVID-19” pan-
demiyasının biznesə təsiri və s. istiqamətlər 
üzrə KOB subyektlərinin ehtiyaclarının, qarşı-
laşdığı çətinliklərin və təkliflərinin öyrənilməsi 
üçün Bakı şəhəri və ölkə regionları əhatə olun-
maqla 8 minə yaxın KOB subyektinin iştirakı 
ilə 23 sorğu keçirilib. 
Sahibkarlara göstərilən xidmətlərin yaxşılaşdı-
rılması və effektivliyinin artırılması, bu sahə-
də operativliyin və rahatlığın təmin olunması 
baxımdan KOB evləri unikal modellərdəndir. 
Sahibkarlar üçün dövlət və zəruri biznes xid-
mətlərinin vahid məkanda göstərildiyi ilk KOB 
evi 2020-ci ilin fevral ayında Xaçmaz şəhərində 

fəaliyyətə başlayıb. Ötən il Xaçmaz KOB evində 
sahibkarlıq subyektlərinə 95%-i dövlət-biznes 
(“G2B”) və 5%-i biznes-biznes (“B2B”) xidmət-
lər olmaqla 21 minə yaxın xidmət göstərilib. Sa-
hibkarların göstərilən xidmətlərdən məmnun-
luq səviyyəsi 98% təşkil edir. Hazırda Xaçmaz 
KOB evində 20-ə yaxın dövlət və özəl qurumlar 
tərəfindən 200-dən çox xidmət göstərilir. KOB 
evində xidmətlərin bir məkanda və operativ 
təqdim olunması sahibkarlara vaxta və xərclərə 
əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə, onların 
daha çox biznesin inkişafı məsələlərinə fokus-
lanmasına imkan yaradır. 
Sahibkarların maraqlarının müdafiəsi, onla-
rın maarifləndirilməsi və investisiya təşəbbüs-
lərinin reallaşdırılması üçün yerində dəstək 
və xidmətlər göstərən “KOB Dostu” şəbəkəsi 
genişləndirilir və artıq sahibkarın dostu kimi 
önəmli missiyanı öz üzərlərinə götürən KOB 
dostlarının sayı ölkə üzrə 25-ə çatdırılıb. 
KOB subyektlərinin bilik və bacarıqlarının ar-
tırılması, onların sahibkarlıq sahəsindəki yeni-
liklər, qanunvericilik və dəstək mexanizmləri 
barədə məlumatlandırılmasında Agentliyin 
KOB inkişafı mərkəzləri (KOBİM) önəmli ins-
tutisional mexanizmlərdəndir. 2020-ci ildə 
Bakı, Sumqayıt, Xaçmaz və Yevlax şəhərlərin-
də olmaqla, ümumilikdə indiyədək 5 KOBİM 
sahibkarların istifadəsinə verilib. Ötən il KO-
BİM-lər tərəfindən ödənişsiz olaraq 100-ə yaxın 
təlim keçirilib, 2500 saata yaxın məsləhət xid-
məti göstərilib ki, bu xidmətlərdən 1200-dək 
KOB subyekti, startap və biznesə yeni başla-
yanlar yararlanıb. 
KOB-ların beynəlxalq təcrübəyə yiyələnməsi 
məqsədilə həyata keçirilən, KOBİA və Almani-
ya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) 
əlaqələndiricisi olduğu “Azərbaycanın biznes 
ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artı-
rılması üzrə Almaniya-Azərbaycan birgə Proq-
ramı”ndan 2020-ci ildə 29, ümumilikdə isə in-
diyədək 451 sahibkar və menecer yararlanıb.
KOBİA-nın dəstəyi ilə 2020-ci ildə “Qobu Park 
3” yaşayış kompleksində biznes və sosialyö-
nümlü iki müəssisə fəaliyyətə başlayıb. 
Agentliyin məqsədlərindən irəli gələrək ötən il 
ölkə regionlarına investisiyaların cəlb olunma-
sına da dəstək göstərib. Bu istiqamətdə xarici 
investisiya əsasında Oğuz rayonunun Sincan 
kəndində tütünçülük müəssisəsinin fəaliyyə-
tinə, Astara şəhərində yeni turizm kompleksi-
nin yaradılmasına, Lənkəran və Qəbələ rayon-
larından olan sahibkarlar tərəfindən lavanda 
tərkibli çay istehsalına başlanılmasına və s. KO-
BİA tərəfindən dəstək və xidmətlər göstərilib. 
2020-ci ildə “Mikro, kiçik və orta sahibkarlı-
ğın inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və 
dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi Qay-
dası” təsdiq edilib və bu ildən etibarən KOB 
subyektlərinin təhsil, elm, tədqiqat və dəstək 
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə start veri-
lib. Bu məqsədlə Agentlik tərəfindən müsabiqə 

elan edilib və aprel ayında maliyyələşdiriləcək 
layihələr açıqlanacaqdır. Müsabiqə çərçivəsin-
də maliyyələşdiriləcək hər bir layihəyə maksi-
mum 20 min manat vəsait ayrılacaqdır.
KOBİA tərəfindən mikro və kiçik sahibkarla-
rın bir sıra ixtisaslaşmış sərgilərdə təmənna-
sız iştirakına və bu sərgilərdə ödənişsiz olaraq 
məhsul və xidmətlərini tanıtmasına və satışına 
dəstək göstərilir. Ötən il bütün dünyada oldu-
ğu kimi Azərbaycanda da pandemiya səbəbin-
dən sərgilərin keçirilməsinə məhdudiyyət qo-
yulub, bununla belə ilin əvvəlində bir sıra KOB 
subyektlərinin sərgi və yarmarkalarda iştirakı-
na dəstək göstərilib. 
KOB-ların məhsullarının satışına və tanıdılma-
sına, yeni bazarlara çıxışına da KOBİA tərəfin-
dən dəstək göstərilir. Yeni məhsul və xidmət-
lərin yaradılması, rəqabətqabiliyyətli istehsalın 
stimullaşdırılması üçün Agentlik KOB sub-
yektlərinin daxili bazar araşdırmalarına döv-
lət dəstəyi göstərir. Belə ki, mikro sahibkarlıq 
subyektinin müraciəti əsasında aparılan hər 
bir daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərcin 
80%-i, kiçik sahibkarlıq subyektinin müraciə-
ti ilə aparılan daxili bazar araşdırmasına çə-
kilən xərcin 50%-i dövlət tərəfindən qarşılanır. 
Ümumilikdə hər bir daxili bazar araşdırması-
nın aparılmasına görə KOB subyektlərinə ödə-
nilən dəstək məbləği 20 min manata qədərdir. 
2020-ci ildə KOB subyektlərinin müraciəti əsa-
sında 7 daxili bazar araşdırmasının aparılması-
na Agentlik tərəfindən dəstək göstərilib və bu 
proses hazırda da davam etdirilir. 
Həmçinin, dövlət tərəfindən pandemiyadan 
zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən KOB-lar 
üçün həyata keçirilən dəstək tədbirlərində KO-
BİA da yaxından iştirak edib, mümkün alətlər 
çərçivəsində pandemiyadan zərər çəkmiş KO-
B-lara dəstək göstərib.
Hazırda Agentlik tərəfindən KOB subyektlə-
rinə daxili bazar araşdırmasının aparılması, 
təhsil, elm, tədqiqat və dəsək layihələrinin re-
allaşdırılması üçün maliyyə, eləcə də KOB-la-
rın ixtisaslaşmış sərgilərdə təmənnasız olaraq 
iştirakına, bilik və bacarıqlarının artırılmasına, 
beynəlxalq ixtisasartırma kursunda iştirakına 
və s. istiqamətlərdə dəstək göstərilir. 
Yaxın müddətdə mikro və kiçik sahibkarlıq su-
byektlərinə “Startap” şəhadətnaməsinin veril-
məsinə başlanılacaq. “Startap” şəhadətnaməsi 
KOB subyektlərini Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq innovasiya 
fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mən-
fəət vergisindən və gəlir vergisindən 3 il müd-
dətinə azad edəcəkdir.
Həmçinin, yaxın aylarda KOB subyektlərinin 
satış imkanlarının genişləndirlməsi, məhsul 
və xidmətlərinin tanıdılması üçün onlayn sa-
tış platforması istifadəyə veriləcək, iri satış şə-
bəkələrinə çıxışlarının genişləndirilməsi üçün 
dəstək təmin olunacaqdır. 

“İqtisadiyyat” qəzeti

“NEQSOL Holding” beynəlxalq şirkət-
lər qrupu bəyan edir ki, 2019-cu ildə 
imzalanmış müqaviləyə əsasən, “Ca-
ucasus Online” şirkətinin sahibi olub. 
Müqavilə nəticəsində holdinq “Cau-
casus Online” şirkətinin ana şirkətini 
alıb. Beləliklə, holdinq “Caucasus On-
line” şirkətin 100 faizlik yekun sahibi 
olub, lakin sonuncu şirkətin kapital 
strukturu dəyişməyib.
“NEQSOL Holding” beynəlxalq 
şirkətlər qrupundan AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, “Caucasus Online” 
şirkətinin alınması 2018-ci ildə baş-
lanan və “Rəqəmsal İpək Yolu” (Di-
gital Silk Way) kimi tanınan “NEQ-
SOL Holding”in daha genişmiqyaslı 
beynəlxalq layihəsinin bir hissəsidir. 
Layihə Avropanı Gürcüstan və Azər-
baycan üzərindən Mərkəzi və Cənubi 
Asiya bazarları ilə birləşdirən müasir 
tranzit fiber-optik infrastruktur şə-
bəkəsinin inkişafına yönəlib. “Ca-
ucasus Online” Avropadan Cənubi 

Qafqaza və Xəzər dənizi bölgəsinə 
tranzit İnternet çatdırılmasını təmin 
edən, Qara dənizin dibi ilə keçən sual-
tı fiber-optik kabel xəttinin sahibidir.
Şirkətin alınması beynəlxalq təcrü-
bəyə və müvafiq yurisdiksiyaların 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq hə-
yata keçirilib. Sahibin dəyişməsi “Ca-
ucasus Online” şirkətinin əməliyyat 
fəaliyyətinə təsir göstərməyib, şirkət 
işçiləri, müştəriləri və tərəfdaşları 
qarşısında bütün müqavilə öhdə-
liklərini yerinə yetirməyə və xidmət 
göstərməyə davam edir.
“Rəqəmsal İpək Yolu” layihəsi çər-
çivəsində, həmçinin Xəzər dənizinin 
dibi ilə keçən, Azərbaycan və Qa-
zaxıstanı birləşdirəcək fiber-optik 
kabel xəttinin inşası işlərinə də başla-
nılıb. Azərbaycan və Türkmənistanı 
birləşdirəcək xəttin çəkilməsi üçün 
də 2019-cu ildə razılıq əldə edilib.
Layihənin həyata keçirilməsi bölgə-
nin bütün ölkələri üçün faydalı ola-

caq. Layihə Azərbaycanda və Gür-
cüstanda müasir məlumat və İnternet 
mübadilə mərkəzlərinin yaradılması 
imkanını nəzərdə tutur. Layihənin 
icrası bölgədə rəqəmsal iqtisadiyya-
tın inkişafına, həmçinin ümumi əha-
lisi təqribən 1,8 milyarda yaxın olan 
Mərkəzi və Cənubi Asiyada müxtəlif 
rəqəmsal xidmətlərə çıxışın yaxşılaş-
masına xidmət edəcək.
2020-ci ildə “Rəqəmsal İpək Yolu” la-
yihəsi ABŞ-da keçirilən Qlobal Stra-
teji İnfrastruktur Liderlik Forumun-
da (Global Strategic Infrastructure 
Leadership Forum) Asiyada beş ən 
yaxşı strateji infrastruktur layihələ-
rindən biri seçilib.
“NEQSOL Holding”in fəaliyyəti Bö-
yük Britaniya, ABŞ, Türkiyə, Azər-
baycan, Ukrayna, Gürcüstan, Qa-
zaxıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
və digər ölkələrdə neft-qaz, telekom-
munikasiya, yüksək texnologiyalar 
və tikinti sahələrini əhatə edir.



8 31 mart - 7 aprel 2021-ci il

Yurdumuza bahar qədəmlərini basıb. 44 
günlük Vətən müharibəsində qələbə se-
vinci ilə ruhlanan insanların qurub-ya-
ratmaq, əkib-becərmək əzmi birə-beş 
qat artıb. Kənd əməkçilərinin qayğıları 
çoxalıb. Elimizin, obamızın hər guşəsin-
də əmək bulaq kimi qaynayır, hər yanı 
coşqu və qələbəlik bürüyüb. Belə böl-
gələrimizdən biri də füsunkar gözəlliklər 
diyarı olan Zaqataladır. Havaların necə 
keçməsindən asılı olmayaraq, təsərrü-
fatlarda yazlıq bitkilərin əkininə başlanı-
lıb. Torpaq mülkiyyətçiləri qısa müddət 
ərzində 1500 hektardan çox sahələrdə 
yazlıq əkin həyata keçiriblər. Bu, ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xeyli 
çoxdur. Aprel ayında qarğıdalı, tütün və 
paxlalı bitkilərin əkini həyata keçiriləcək. 
Eyni zamanda, rayonun taxılçılıq təsər-
rüfatlarında əkin sahələrinə aqrotexniki 
qulluq işləri davam etdirilir, sahələrə 
yeniləmə gübrəsi verilir, zərərvericilərə 
qarşı kimyəvi mübarizə tədbirləri hə-
yata keçirilir. Rayonda Prezident İlham 
Əliyevin pambıq, tütün, barama, çəltik 

və fındıq kimi ixrac potensialı böyük 
olan və ölkəyə valyuta gətirən məhsul-
ların istehsalının artırılması və tədarü-
kü ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqları daim 
diqqət mərkəzindədir. Bu sahələr təkcə 
valyuta gətirmir, həm də yeni iş yerləri-
nin yaradılmasına, əhalinin məşğulluğu-
na zəmin yaradır. Bu baxımdan yeni tex-
nologiyalardan istifadə etməklə fındıq 
istehsalının artırılması, fındıq məhsulla-
rının yeni bazarlara çıxarılması məqsədi 
ilə müvafiq tədbirlər görülür. Bu işdə 
müasir tipli fındıq emalı müəssisələri-
nin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb 
edir. “Aqrarco” MMC-nin Zaqatala ra-
yonunda tikilən emal fabriki belə müəs-
sisələrdən biridir. Hazırda müəssisədə 
tamamlama işləri aparılır. İllik isteh-
sal gücü 7 min ton fındıq olan fabrikdə 
150 iş yeri açılacaq. Ümumi investisiya 
dəyəri 34,1 milyon manat olan layihəyə 
İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən investi-
siya təşviqi sənədi verilib. Rayonda sa-
hibkarlığın inkişafına dəstək mexanizmi 
yaxşı səviyyədə qurulub. Sahibkarlığın 

davamlı olaraq inkişaf etdirilməsi və bu 
sahədə qarşıya çıxan problemlərin həl-
li istiqamətdə bir sıra tədbirlər həyata 
keçirilib. Belə ki, keçən il Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondu tərəfindən 12 layihə 
üzrə 735 min manat həcmində güzəştli 
kredit verilib. Bu qayğı və diqqətin nə-
ticəsidir ki, ötən il rayonda sənayedə 
186,1 milyon manat, kənd təsərrüfatında 
143 milyon manat, tikintidə 22,8 milyon 
manat, nəqliyyatda 2,8 milyon manat, ti-
carətdə 71,4 milyon manat , rabitədə 2,6 
milyon manat olmaqla 428,7 milyon ma-
natlıq məhsul istehsal edilib və xidmət 
göstərilib. 
Pərakəndə əmtəə dovriyyəsi 225,6 mil-
yon manat, pullu xidmətlərin həcmi 32,7 
milyon manat, əsas kapitala yönəldilən 
investisiya 25 milyon manat olub. 2019-
2023-cü illəri əhatə edən dördüncü Döv-
lət Proqramının icrası ilə bağlı Zaqatala 
rayonunda 17 tədbirin icrası nəzərdə 
tutulur. Bu istiqamətdə xeyli işlər gö-
rülüb, 1695-i daimi olmaqla 1765 yeni iş 
yeri açılıb. Onu da xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır ki, cənab prezidentin təşəbbü-
sü əsasında hazırlanmış “İşsizin dostu” 
proqramı çərçivəsində “DOST İŞ” MMC 
tərəfindən rayonda 433 nəfər haqqı ödə-
nilən ictimai işlərə cəlb olunub və hər biri 
ilə əmək müqaviləsi bağlanıb. Aqrar böl-
mədə həyata keçirilən sistemli və ardıcıl 
tədbirlər nəticəsində 2020-ci ildə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı əv-
vəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
6,7 faiz artaraq 143 milyon manat olub. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Aqrar sahədə yeni subsidiya mexaniz-
minin yaradılması haqqında” 2019-cu il 
27 iyun tarixli sərəncamına əsasən, ra-
yon üzrə bu ilin yanvar ayının 1-nə 25398 
ədəd torpaq sənədi SİS-ə daxil edilmiş, 
12144 fermer öz əkinlərini bəyan edərək 
müvafiq subsidiya məbləğini almışlar. 
Zaqatala ənənəvi tütünçülük rayonu ol-
duğuna görə “Azərbaycan Respublika-

sında tütünçülüyün inkişafına dair 2017-
2021-ci illər Dövlət Proqramı”nın icrası 
ilə əlaqədar ötən il 547 hektar sahədə 
tütün əkilib, rayonda quru tütün istehsa-
lı artaraq 672 tona çatıb. Bundan başqa, 
“Zaqatala Aqro İndustry” MMC tərəfin-
dən 18 min kvadratmetr sahəsi olan hid-
roponik istixana yaradılıb. Bu ilin fevral 
ayında həmin istixanada tütün toxumla-
rı əkilib. Şirkət tərəfindən istehsal gücü 
2500 ton quru tütün olan 120 ədəd tütün 
qurutma kameralarının quraşdırılması 
işləri aparılır.
Barama istehsalını artırmaq məqsədilə 
ötən il 35500 ədəd yeni tut tingləri fer-
merlərə paylanaraq əkilməsi təmin olu-
nub və rayonda 36,2 ton barama istehsal 
edilib. Bundan başqa, “Az ROSE” MMC-
nin plantasiyalarından 438,3 ton qızılgül, 
67 ton lavanda və 5,9 ton nanə ləçəyi tə-
darük edilərək emal olunub. Həmçinin, 
121 kiloqram qızılgül yayı, 1 ton lavanda 
yağı və 31 kiloqram nanə yağı istehsal 
edilib. MMC tərəfindən il ərzində 20,2 
kiloqram qızılgül və 1250 kiloqram la-
vanda yağı ABŞ, Türkiyə və Litvaya ix-
rac olunub. Digər qeyd edilməsi vacib 
olan məqam budur ki, “Zaqatala rayo-
nunda əkin sahələrinin suvarma suyu 
ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və 
əhalinin içməli su ilə tələbatının ödənil-
məsinə dair əlavə tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
19 avqust 2020-ci il tarixli sərəncamına 
uyğun olaraq rayonda 18 ədəd subarte-
zian quyusu qazılıb. Eləcə də “Azərsu” 
ASC və Dövlət Neft Şirkətinin dəstə-
yi ilə 2020-ci ildə Aşağı Tala və Göyəm 
kəndlərində əlavə subartezian quyuları 
qazılıb. “Azərbaycan Meliorasiya və Su 
Təchizatı”ASC tərəfindən 6 kəndin 2101 
hektar əkin sahəsinə xidmət edən ikipil-
ləli “Alazan” nasos stansiyasının suvur-
ma şəbəkəsi əsaslı təmir olunub. Keçən 
il rayonda bütün maliyyə mənbələri 
hesabına 22,8 milyon manat həcmində 

tikinti işləri görülüb. “Aqraco” MMC 
tərəfindən Aşağı Tala kəndi ərazisin-
də yeni findıq emalı zavodu ilə yanaşı, 
Zaqatala şəhərinin Azərbaycan pros-
pektində çoxmərtəbəli binaların tikintisi 
davam etdirilib. Dövlət Proqramının ic-
rasına uyğun olaraq Zaqatala şəhərinin 
şimal-qərb yaşayış massivlərində “Xalça 
evi”nin tikintisi ilə əlaqədar müvafiq tor-
paq sahəsi ayrılıb. Bakı-Qəbələ-Balakən 
avtomobil yolunun 378-ci kilometrində 
0,39 hektar torpaq sahəsində “Pit stop” 
istirahət mərkəzinin tikintisi davam et-
dirilib. Ötən il ərzində rayonda ümumi 
sahəsi 12441 kvadratmetr olan 116 ədəd 
fərdi yaşayış evi tikilib. 2012-ci ilin may 
ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində 
qəzalı vəziyyətdə olan 21 fərdi yaşayış 
evi Azərbaycan Respublikası Fövqəla-
də Hallar Nazirliyinin xətti ilə yenidən 
tikilərək təhvil verilib. Eyni zamanda, 
Qarabağ ərazilərinin və şəhid ailələrinin 
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 
8 ədəd fərdi yaşayış evi tikilərək istifa-
dəyə verilib. Şəhər 11 saylı və 13 saylı 
uşaq baxçalarında təmir işləri görülüb..
Pandemiya dövrünün çətinliklərinə 
rəğmən, Zaqatala iqtisadi inkişaf tem-
pini qoruyub saxlayıb. Lakin bölgənin 
turizm sektoruna ciddi ziyan dəyib. 
İstirahət məkanları qapandığına görə 
şəhərdə turistlər gözə dəymir, gediş-gə-
liş azalıb. Bu qlobal bəla sovuşduqdan 
sonra hər şey yenə öz axarına düşəcək. 
Zaqatala sərhəd bölgəsində yerləşir. Əs-
rarəngiz gözəlliklər diyarıdır Zaqatala. 
Bu yerlərin sehirli aləmindən ayrılmaq 
istəmirsən, Vətən sərhəddən başlayır de-
yiblər. Sərhəddə yerləşən şəhərlərimiz, 
o cümlədən Zaqatala günbəgün böyü-
yür, abadlaşır, inkişaf edir. Yaxın illərdə 
Zaqatala regional müstəvidə sayılıb-se-
çilən şəhərlərdən birinə çevriləcək. 

 Zülfü İlyasov,
“İqtisadiyyat” qəzetinin 

xüsusi müxbiri

A K T İ V L Ə R  Hesabat 
dövrünün  
əvvəlinə  

 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1 501 134,27    648 327,23    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

        

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 286 452,60    693 011,30    
Təxirə salınmış vergi aktivləri         
Uzunmüddətli debitor borcları         
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 2 000 000,00    1400 000,00    
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 2 000 000,00    1400 000,00    
sair maliyyə aktivləri         
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

  312 500,00    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 3 787 586,87    3053 838,53    

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar 26 005,59                     

80 073,25    
Debitor borcları: 591 757,68                   

905 829,57    
birbaşa sığorta üzrə                   

296 878,99    
                 

577 043,46    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :                    

33 670,39    
- təkrarsığortaçı üzrə                      

33 670,39    
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə  133 183,40    171 699,07    
iddia tələbləri üzrə  13 094,46    13 094,46    
işçi heyəti üzrə  57 106,81    37 647,82    
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 91 494,02    72 674,37    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

5 753 144,62    6 572 593,74    

kassa  2 424,10    11 472,25    
hesablaşma hesabı  387 707,18    1 579 294,55    
valyuta hesabı  189 932,67    26 152,25    
depozit hesablar  5 171 120,04    4 955 000,04    
sair pul vəsaitləri  1 960,63    674,65    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları 

 
    

qeyri-dövlət qiymətli kağızları         
sair maliyyə aktivləri         
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

97 776,73    262 509,35    

həyat sığortası sahəsi üzrə         
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 97 776,73    262 509,35    
Sair qısamüddətli aktivlər: 5 440,66    64 964,71    
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 762,65    61 524,65    
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar 4 678,01    3 440,06    
Sair aktivlər 662 267,95    845 267,95    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 7 136 393,23    8 731 238,57    
CƏMİ AKTİVLƏR 10 923 980,10    11785 077,10    

  

K A P İ TA L  VƏ     
Ö H D Ə L İ K L Ə R 

 Hesabat 
dövrünün 

sonuna  

 Hesabat 
dövrünün  

sonuna  
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  8 925 439,65    8 925 439,65    
Emissiya gəliri         
Geri alınmış kapital (səhmlər)         
Kapital ehtiyatları: 177055,20    177 055,20    
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 177055,20    177 055,20    
digər kapital ehtiyatları         
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

412642,74    507 853,66    

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 237086,23    155 210,92    
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişik-liklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

175556,51    352 642,74    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 9515137,59    9 610 348,51    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 1135902,10    1953 398,67    
Həyat sığortası sahəsi üzrə:         
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  1135902,10    1953 398,67    
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: 

8 881,64    12 423,14    

təkrarsığortaçı üzrə 8 881,64    12 423,14    
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 1144783,74    1965 821,81    

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 67 352,83    14 975,93    
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə  10 620,59    14 975,93    
digər məcburi ödənişlər üzrə          
asılı təşkilatlar üzrə         
sair kreditorlar 56 732,24      
Sair qısamüddətli öhdəliklər:         
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri         
alınmış avanslar         
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

        

Sair öhdəliklər 196705,94    193 930,85    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 264058,77    208 906,78    

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1408842,51    2 174 728,59    
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 10923980,10    11 785 077,10    

 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  2 113 876,84 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları  2 072 942,28 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları  0,00 
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

40 052,11 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr  
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

882,45 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

- 652 763,95 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  739 169,62 
Subroqasiya gəlirləri 117 440,71 
Sair gəlirlər  309 035,11 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 2 626 758,33 
Xərclər   
Əsas əməliyyat xərcləri: 615 640,72 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 370 108,85 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 31 346,58 
tənzimləmə xərcləri  0,00 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 214 185,29 
qarşısıalınma tədbirləri fonduna  
ayırmalar üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər     
İşlərin aparılması xərcləri   1 740 623,34 
Sair xərclər  76 480,62 

CƏMİ  XƏRCLƏR 2 432 744,68 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 194 013,65 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

   

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 194 013,65 
Mənfəət vergisi 38 802,73 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 155 210,92  

 

Azərbaycanda ödəniş kartlarının sayının 
artması 2021-ci ilin Fevral ayında da davam 
edib. Mərkəzi Bankdan bildirilib ki, 2021-ci 
ilin fevral ayının sonunda ödəniş kartlarının 
ümumi sayı 9 milyon 579 min ədəd təşkil 
edib.
Yanvar ayının sonu ilə müqayisədə fevral ayı 
ərzində cəmi ödəniş kartlarının sayı 166 min 
ədəd artıb.
Fevralda sosial kartların sayı 35 min ədəd 
artaraq 3 milyon 449 min ədədə yüksəlib.
Əməkhaqqı kartlarının sayı 3 min ədəd artaraq 
2 milyon 528 min ədədə, sosial və əməkhaqqı 
kartı olmayan digər debet kartlarının sayı 113 
min ədəd artaraq 2 milyon 481 min ədədə, 
kredit kartlarının sayı isə 16 min ədəd artaraq 
1 milyon 121 min ədədə çatıb.



931 mart - 7 aprel 2021-ci il

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 56683,51 50029,98 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 9470,28 8523,25 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
 dövlət qiymətli kağızları     
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
 sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 66153,79 58553,23 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 717274,91 1458323,83 
 birbaşa sığorta üzrə 369305,11 410906,82 
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 347969,80 1047417,01 
 - təkrarsığortaçı üzrə   1047417,01 
 - təkrarsığortalı üzrə  347969,80   
 asılı təşkilatlar üzrə     
 büdcə üzrə      
 iddia tələbləri üzrə      
 işçi heyəti üzrə      
 sığortalılara verilən borclar üzrə     
 sair debitorlar     
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 

899509,51 1070891,16 

 kassa  0,00 0,00 
 hesablaşma hesabı  412822,42 304594,38 
 valyuta hesabı  486687,09 766296,78 
 depozit hesablar      
 sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
 dövlət qiymətli kağızları     
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
 sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

0,00 0,00 

 həyat sığortası sahəsi üzrə     
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 23697,10 342927,35 
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 20532,00 5133,00 
 verilmiş avanslar 3165,10 337794,35 
 təhtəl hesablar     
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 1640481,52 2872142,34 
CƏMİ AKTİVLƏR 1706635,31 2930695,57 

 

  

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  

17000,00 17000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 0,00 0,00 
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə 
ehtiyat 

    

 digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

239260,21 1270877,92 

 Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

1299575,59 1031617,71 

 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 

    

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

159783,04 239260,21 

 Elan edilmiş dividendlər -1220098,42   
Cəmi kapital 256260,21 1287877,92 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 0,00 0,00 
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları : 0,00 565534,85 
 əməyin ödənilməsi üzrə      
 büdcə üzrə     
 sosial sığorta və təminat üzrə      
 digər məcburi ödənişlər üzrə      
 asılı təşkilatlar üzrə     
 sair kreditorlar   565534,85 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
 alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

305625,90 966971,87 

 təkrarsığortaçı üzrə 305625,90 966971,87 
 təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 305625,90 1532506,72 

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

0,00   

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 408649,20 110310,93 
 əməyin ödənilməsi üzrə      
 büdcə üzrə 108076,26 110310,93 
 sosial sığorta və təminat üzrə      
 digər məcburi ödənişlər üzrə      
 asılı təşkilatlar üzrə     
 sair kreditorlar 300572,94   
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
 alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

736100,00   

Sair öhdəliklər 
 

    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1144749,20 110310,93 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1450375,10 1642817,65 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1706635,31 2930695,57 

 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 0,00 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 

 

təkrarsığorta üzrə  
təkrarsığorta haqları 

  

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

  

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr  
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

0,00 

İnvestisiya gəlirləri üzrə    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər   1 552 402,02 

CƏMİ GƏLİRLƏR 1 552 402,02 
Xərclər 

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 0,00 
sığorta ödənişləri və sığorta  
məbləğləri üzrə 

  

qaytarılan sığorta haqları üzrə    
tənzimləmə xərcləri    
təkrarsığortaya verilmiş sığorta  
haqları üzrə 

  

qarşısıalınma tədbirləri fonduna  
ayırmalar üzrə 

  

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər     
İşlərin aparılması xərcləri   263 771,64 
Sair xərclər   5 085,67 

CƏMİ XƏRCLƏR 268 857,31 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  1 283 544,71 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

 1 283 544,71 

Mənfəət vergisi  251 927,00 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

 1 031 617,71 

 

A K T İ V L Ə R 
Hesabat 

dövrünün 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I. UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 839181,97 1291836,11 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

0,00 0,00 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 0,00 0,00 
Qeyri-maddi aktivlər 719774,64 723061,08 
Təxirə salınmış vergi aktivləri 166988,08 0,00 
Uzunmüddətli debitor borcları 0,00 0,00 
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 8621161,61 1957079,21 
 dövlət qiymətli kağızları 8621161,61   
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 1957079,21 
 sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

0,00 312500,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

0,00 0,00 

Sair aktivlər 400000,00 400000,00 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 10747106,30 4684476,40 

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 1853578,49 8569255,20 
 birbaşa sığorta üzrə 745614,98 4160241,57 
 təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 473211,62 217083,38 
 - təkrarsığortaçı üzrə 44460,29 163380,38 
 - təkrarsığortalı üzrə  428751,33 53703,00 
 asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 
 büdcə üzrə  601897,25 957776,58 
 iddia tələbləri üzrə  0,00 0,00 
 işçi heyəti üzrə  32854,64 98508,16 
 sığortalılara verilən borclar üzrə 0,00 0,00 
 sair debitorlar 0,00 3135645,51 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 

17836811,81 30794942,28 

 kassa  0,00 0,00 
 hesablaşma hesabı  8648747,97 11612662,07 
 valyuta hesabı  842039,95 4426869,09 
 depozit hesablar  8000000,00 14600000,00 
 sair pul vəsaitləri  346023,89 155411,12 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 21035852,58 11310580,80 
 dövlət qiymətli kağızları 21035852,58   
 qeyri-dövlət qiymətli kağızları 0,00 11310580,80 
 sair maliyyə aktivləri 0,00 0,00 
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

5403640,16 8857611,33 

 həyat sığortası sahəsi üzrə 0,00 0,00 
 qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 5403640,16 8857611,33 
Sair qısamüddətli aktivlər: 296816,93 29327,84 
 gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 144222,02 27531,80 
 verilmiş avanslar 150210,95 0,00 
 təhtəl hesablar 2383,96 1796,04 
Sair aktivlər 1071650,29 0,00 
Cəmi qısamüddətli aktivlər 47498350,26 59561717,45 
CƏMİ AKTİVLƏR 58245456,56 64246193,85 

  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I. KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal  
(nizamnamə) kapitalı  

20300000,00 20300000,00 

Emissiya gəliri 0,00 0,00 
Geri alınmış kapital (səhmlər) 0,00 0,00 
Kapital ehtiyatları: 0,00 0,00 
 yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 0,00 0,00 
 digər kapital ehtiyatları 0,00 0,00 
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

14758451,66 12859896,83 

 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 768811,03 1857410,37 
 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 

0,00 0,00 

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) 

13989640,63 11002486,46 

 Elan edilmiş dividendlər 0,00 0,00 
Cəmi kapital 35058451,66 33159896,83 
II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Sığorta ehtiyatları: 20285770,17 22176422,72 
 Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
 Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  20285770,17 22176422,72 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  1402322,38 1484417,39 
Uzunmüddətli faiz xərcləri  
yaradan öhdəliklər 

0,00 0,00 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

0,00 603956,31 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 0,00 838036,73 
Kreditor borcları: 0,00 0,00 
 əməyin ödənilməsi üzrə  0,00 0,00 
 büdcə üzrə 0,00 0,00 
 sosial sığorta və təminat üzrə  0,00 0,00 
 digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 0,00 
 asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 
 sair kreditorlar 0,00 0,00 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 61200,00 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 0,00 61200,00 
 alınmış avanslar 0,00 0,00 
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

472020,56 4062933,02 

 təkrarsığortaçı üzrə 472020,56 4062933,02 
 təkrarsığortalı üzrə  0,00 0,00 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

0,00 0,00 

Sair öhdəliklər 0,00 0,00 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 22160113,11 29226966,17 

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

0,00 0,00 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

29371,61 55373,04 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

0,00 0,00 

Kreditor borcları: 397027,10 514957,81 
 əməyin ödənilməsi üzrə  0,00 0,00 
 büdcə üzrə 0,00 0,00 
 sosial sığorta və təminat üzrə  0,00 0,00 
 digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 107748,17 
 asılı təşkilatlar üzrə 0,00 0,00 
 sair kreditorlar 397027,10 407209,64 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 600493,08 1289000,00 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 600493,08 1289000,00 
 alınmış avanslar 0,00 0,00 
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

0,00 0,00 

Sair öhdəliklər 0,00 0,00 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1026891,79 1859330,85 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 23187004,90 31086297,02 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 58245456,56 64246193,85 
Qeyd: Ödənilməsinə zəmanət verilmiş 
məbləğlərin cəmi* 

  5100000,00 

 

 

Gəlirlər Məbləğ 
Əsas əməliyyat gəliri: 16645525,77 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 15622187,83 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta 
haqları 

289252,59 

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

483347,98 

 təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
muzdlar üzrə 

250737,37 

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

1563318,62 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  3564104,99 
Subroqasiya gəlirləri 100037,89 
Sair gəlirlər  107200,58 

CƏMİ GƏLİRLƏR 21980187,8500 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri:  11811302,66 
sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

5950917,84 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 153501,86 
tənzimləmə xərcləri 21495,86 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta 
haqları üzrə 

5363288,47 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

87425,01 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  234673,62 
İşlərin aparılması xərcləri  7064319,960 
Sair xərclər  782802,270 

CƏMİ XƏRCLƏR 19658424,89 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 2 321 762,96 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

2 321 762,96 

Mənfəət vergisi 464 352,59 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

1 857 410,37 

 

  

 

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır  

Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  464352,59 0 
Əlavə dəyər vergisi 539,38 0 
Gəlir vergisi  9747,59 0 
Əmlak vergisi  9194,74 0 
Torpaq vergisi  11,24 0 
Aksizlər  0 0 
Ödəmə mənbəyində vergi 48757,64 0 
Sair vergilər 0 0 
Sosial sığorta və təminat 582376,75 582376,75 
Məcburi ödənişlər (0,4%) 56187,08   
İqtisadi sanksiyalar 0 0 

 

(manatla) 

 
Ödənilmiş 

nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdürülm
əmiş mənfəət 

(ödənilmə-
miş zərər) 

Cəmi  
kapital 

31 dekabr 2019-cu 
il tarixinə qalıq 

20 300 000,00 14 758 451,66 35 058 451,66 

Hesabat dövrünün 
nəticəsi 

  1 857 410,37 1 857 410,37 

Ödənilmiş 
dividentlər 

  3 500 000,00 3 500 000,00 

Əlavə kapital   255 965,20 255 965,20 
31 dekabr 2020-cu 
il tarixinə qalıq 

20 300 000,00 12 859 896,83 33 159 896,83 

 

Azərbaycanın bank sektoru 2021-ci ilin yanvar-fevral 
dövrünü 73,1 milyon manat xalis mənfəət ilə başa vu-
rub. 
Marja Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bank 
sektoru 2021-ci ilin yanvar ayında 25,4 milyon manat 
xalis mənfəət əldə etmişdi. Beləliklə, yanvar ayı ilə 
müqayisədə fevralda bank sektorunun xalis mənfəəti 
2,9 dəfə artıb.
Azərbaycanın bank sektoru 2020-ci ilin yanvar-fevral 
dövrünü 97,9 milyon manat xalis mənfəət ilə başa vur-
muşdu. Beləliklə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
bank sektorunun xalis mənfəəti 25,3% azalıb.
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Ziyad Səmədzadə, Akif Musayev, Vahid Novruzov, Ədalət Muradov, 
Qüdrət Kərimov, Elşən Hacızadə, Süleyman Qasımov, Mirqasım Vahabov,

Bəyalı Ataşov, Məiş Əhmədov, Aydın Hüseynov, Rəsul Balayev,
Müşfiq Atakişiyev, Zahid Məmmədov, Aytən Səmədzadə, Elşad Səmədzadə

Azərbaycan iqtisadçılar İttifaqı və “İqtisadiyyat” qəzetinin kollektivi 
professor Bəyalı Ataşova qardaşı
EYZAM XANALI OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər. 

Akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin elmi işlər üzrə pro-
rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Bəyalı Ataşova qardaşı

EYZAM XANALI OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verir.

Akademik Ziyad Səmədzadə iqtisad elmləri doktoru, professor 
AFƏT ƏHMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

31 mart - 7 aprel 2021-ci il

Firdovsi Fikrətzadə və Kamran Eyyubov professor Bəyalı Ataşova qardaşı
EYZAM XANALI OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər.

Məhərrəm Hüseynov, Nüşabə Hacıyeva və Pərvin Muxtarova 
professor Bəyalı Ataşova qardaşı
EYZAM XANALI OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər.

Bakı Biznes Universitetinin rektoru İbad Abbasov, Universitetin kafedra müdiri, i.e.d. 
İslam İbrahimov professor Bəyalı Ataşova qardaşı

EYZAM XANALI OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər.

Elşad Səmədzadə və Aytən Səmədzadə professor Bəyalı Ataşova qardaşı
EYZAM XANALI OĞLUNUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər.

Professorlar: Akif Musayev, Vahid Novruzov, Elşən Hacızadə, Rəsul Balayev və 
Arif Hüseynov professor Bəyalı Ataşova qardaşı

EYZAM XANALI OĞLUNUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlı başsağlığı verirlər.

“Azercell Könüllüləri” komandası 
insanlara qayğı və diqqət çağırış-
larını əks etdirən, birlik və paylaş-
ma ovqatını gücləndirən Novruz 
bayramı münasibətilə növbəti 
xeyriyyə aksiyasını həyata keçi-
rib. Bayram ərəfəsində “Azercell 
Könüllüləri”nin təşəbbüsü ilə 

baş tutan “Novruz payı” aksiya-
sında könüllülər torpaqlarımızın 
azadlığı uğrunda döyüşüb, bizi 
doğma Qarabağa qovuşduraraq 
ən sevincli Novruz bayramını 
yaşadan cəsur qazilərimizi və şə-
hid ailələrini ziyarət edib, onlara 
“Novruz payı” çatdırıblar. 

Ailələrin siyahısının əldə olunmasın-
da “Zəfər” Şəhid Ailələrinə Dəstək 
İctimai Birliyinin yardımı olub.
Azərbaycanın bütün bölgələri-
ni əhatə edən aksiya çərçivəsin-
də könüllülər 400-dən çox İkinci 
Vətən müharibəsi şəhid ailəsi və 
döyüşlərdə yaralanmış qazilərlə 
görüşüblər. “Novruz payı” aksi-
yası üçün toplanmış vəsait hesa-
bına qəhrəmanlarımızın ailələ-
rinə müxtəlif bayram şirniyyatı və 
Novruz nemətləri ilə yanaşı, gün-
dəlik ərzaq mallarından ibarət 
sov qat paylanılıb, 50 AZN dəyə-
rində kuponlar təqdim olunub. 
Azercell özündə yüksək dəyərləri 
təcəssüm etdirən, insanları sülhə 
və dostluğa səfərbər edən Novruz 
bayramı münasibətilə hər kəsi 
təbrik edir. 

“Vətən daşı” olmur hamı. Ola bilmir. Ya 
olmaq istəmir? Bilmirəm. 
Amma bilirəm ki, o, uşaqlıqdan Vətən 
daşı olmağı arzulayırdı. 
“Hərbi xidmətdə olarkən gördüyüm 
ən dürüst, əsgərə öz balası kimi dəyər 
verən, əsgərlər arasında fərq qoymayan, 
əsgərin haqqına bir damcı girməyən, bir 
əsgəri ac olsa, dünyanı dağıdan, əsgə-
ri şəhid olanda balası kimi qan ağlayan 
komandirim, cənab polkovnik-leytenan-
tım. Ən uca - Şəhidlik zirvəsindəsən, əs-
gər Bayramov.
“Rahat yat, qanın yerdə qalmayıb. Gözəl 
insan, qayğıkeş komandir. Haqqın ödən-
məz sənin”, - Fərid Yaqubov.
“Polkovnik-leytenant komandirim de-
yildi təkcə, qardaşım idi, əvəzsiz idi. 
Ömrüm boyu bu şəxsiyyətə borcluyam”, 
– Abdulla İmanlı.
“Səninlə qürur duyuruq, fəxrimizsən, 
cənab polkovnik”, – Anar Muradov.
1978-ci il iyunun 11-də Astaranın Məcit-
məhəllə kəndində Orucovlar ailəsində 
ailənin altıncı övladı olan Nail Orucov 
əsgərlərin deyil, həm də əsgər ata-anala-
rının da yaddaşında belə qalıb. 
Ona ünvanlanan valideyn məktubları-
nı oxuyanda çox kövrəldim. Yox, qərib-
sədim nəsə....
1985-ci ildə Qapıçməhəllə kənd məktə-
binə gedib.
1988-ci il hadisələri başlayanda 10 yaşı 
vardı. Amma Vətənin kədərini anlayır-
dı, azadlıq çarpışmasını duya-duya bö-
yüyürdü. Qarabağ hadisələrinin şahidi 
kimi böyüyürdü. Vətənə gərək olmaq, 
uşaqlıq yaddaşının daşıdığı Qarabağ acı-
sından qurtulmaq arzusu da böyüyürdü. 
Hərbiçi olmağa qərar verir.
Rahatlıq tapmayan arzusu onu C.Naxçı-
vanski adına Hərbi liseyə apardı. Atası 
Rafael kişi cılız bədənli oğlunun hərbiçi 
olmasına etiraz etmək istəsə də, onun 

Vətən sevdalı böyük ürəyinə etiraz edə 
bilmədi. 1992-ci ildən C.Naxçiıanski 
adına Hərbi liseydə təhsil alır. 1995-ci 
ildə Bakı Ali Ümumqoşun Komandir-
lər Məktəbinə daxil olur, 1999-cu ildə 
"Motoatıcı tağım komandiri" kimi "leyte-
nant" hərbi rütbəsi ilə Azərbaycan Silah-
lı qüvvələrinin sıralarında hərbi xidmətə 
başlayır. Həmin ildən müxtəlif hərbi 
hissələrdə motoatıcı tağım komandiri, 
motoatıcı bölük komandiri, motoatıcı 
taborun qərargah rəisi, tabor komandiri 
və hərbi hissə komandirinin maddi-tex-
niki təminat üzrə müavini vəzifələrində 
işləyir. 31.12.2016-ci ildə ehtiyata buraxı-
lır. Dəfələrlə Fəxri Fərman, “Qüsursuz 
xidmətinə görə” və “Fərqlənməyə görə” 
medalları ilə təltif edilir. Elə Vətənə qü-
sursuz xidmətdə fərqlənmək üçün yaşa-
yır Nail Orucov. 
“Gözəl insan, gözəl komandir, səriştəli 
hərbiçi, özümü şanslı hesab edirəm ki, 
sizinlə bir yerdə xidmət etmişəm. Həkim-
lərə xüsusi diqqəti vardı. Hamı üçün na-
rahat olurdu. Siz hər zaman yaşayacaqsı-
nız bu millət üçün”, – Ümid Mahmudsoy 
- həkim.

“İgid, qorxmaz, döyüşkən, kişilik simvo-
lu idi. O elə insan, elə komandir idi ki, 
bir də elə birini görmərik”, - baş leyte-
nant Şahmarov.
İllərdi var olmağımızı əzən günlərin 
ağırlığı var həsrətlə gözlədiyimiz gün-
lərdə. Bizi bu ağırlıqdan qurtarıb get-
dilər onun kimi.
Polkovnik-leytenant Nail Orucov kimi.
Tabor komandiri daim əsgərləri ilə çi-
yin-çiyinə idi.
Təkcə Vətən üçün deyil, hər əsgəri üçün 
canını fəda etməyə hazır idi. Elə də oldu. 
Əsgərini xilas etdi, özü Şəhid oldu...
“İşinin peşəkarı, şərəfli zabit idi. 
Çiyin-çiyinə xidmət etmişik. Çox 
vətənpərvər idi. Heyif...”, - Emin Allah-
verdiyev.
Ehtiyatda olarkən 01.11.2018-ci ildən 
Astara Telekommunikasiya Qovşağında 
ƏM və TT üzrə mühəndis vəzifəsində 
çalışıb. TKQ-də işlədiyi müddətdə də 
özünü bacarıqlı işçi kimi göstərib, məsu-
liyyəti ilə seçilib və kollektivin rəğbətini 
qazanıb.
Yaxınları, dostları, doğmalarının söz-
lərindən anlayırsan ki, o, ehtiyata bu-
raxılanda da narahat olub. Hər mükafat 
alanda da, “Heç olmasa, bir kəndi, bir 
qarış torpağımızı işğaldan azad edə bil-
səydim...”, - deyib. 
Qardaşı Naib bəy deyir ki, o hərbi xid-
mətə başlayan gündən Vətən savaşını 
gözləyirdi. Hər gün, hər an döyüşə hazır 
idi. Torpaqlarımız işğalda olduğu üçün 
həmişə gözlərində bir günahkarlıq var-
dı.
Həyat yoldaşı Nigar xanımla əlaqə sax-
ladım. Kövrəldi: “Gördüyüm gündən 
o, mənim qəhrəmanımdı. Ürəyimi fəth 
edib. Bu gün isə Nail Azərbaycan xalqı-
nın ürəyindədi. Çox ağırdı. Əsl dost, yol-
daş, ailə başçısını itirmək ağırdır. Amma 
bilirəm ki, mən ağlayıb-sızlamamalı-

yam. O, təkcə Vətənə qüsursuz xidmət 
etməyib ki. O, qüsursuz övlad, dost, qar-
daş, ata olub. O, qüsursuz həyat yoldaşı 
idi. Həyatımın yoldaşı. Onun adına, cə-
sarətinə, igidliyinə layiq böyütməliyəm 
oğlanlarını. Nailin arzularını yerinə ye-
tirməliyəm.”
Nail Orucovun 3 oğlu böyüyür: Rus-
lan, Əlihəsən və İbrahim. Astara şəhər 2 
nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alırlar.
Oğlu Əlihəsən deyir ki, son dəfə danı-
şanda atam dedi artıq böyümüsüz. Tək-
cə hərbiçi kimi deyil, bir Vətən övladı 
kimi torpağıma sahib çıxmalıyam. Bay-
rağımızı, Vətəni sevməlisiz. Bir də dedi: 
“Qapımızdan bayraq asın”.
“Atan mərd, şərəfli zabit olub.Savadlı, 
tələbkar idi. Postları birlikdə yoxlamağa 
gedərdik. Zarafatcıl idi. Bizə ruh verir-
di. Torpaqlarımızı azad etmək idi amalı. 
Heyif ki, qələbə gününü görmədi. Qa-
rabağ indi azaddı, rahat yata bilərsən”, 
- Emin Abdullayev bunu oğlu Ruslana 
yazıb.
Savaşa gedəcəyini bilirdi. Axşam xanı-
mını, oğlanlarını bir yerə yığıb söhbət-
ləşdi. “Mütləq oxuyun. Ən güclü silahı-
nız, dostunuz elminiz olmalıdır. Əgər 
qayıtmasam, diplomlarınızı məzarıma 
gətirin. Bir-birinizə dayaq olun. Vətə-
ni sevin!”, – Ruslan son söhbətlərindən 
danışır.
Əsgərlərinin yuxusuna gəlir polkov-
nik-leytenant Nail Orucov. Onlardan 
birinin səs yazısını dinlədim. Tələsik: 
“Yaxşıyam, ana. Komandirimə quran 
oxutdurun, yuxuma gəlib, bizim üçün 
çox narahat olurdu. Yenə narahatdı”. 
Həmişə “ardımca” deyib, öndə olub. 
Döyüş yoldaşları “3 övladınız var, özü-
nüzü qoruyun”, - deyirmiş tez-tez. O isə, 
“Mənim burda 300 oğlum var, onları qo-
rumalıyam”, – deyərdi. 
“Atanızla fəxr edin. Atanız qəhrəmanlıq-

la şərəfli döyüş yolu keçdi”, – Rauf Ab-
dullayev.
Qardaşı qızı Zəhra əmisinə yazdığı şeir-
də deyir:

 Ucaldın Şəhidlik zirvəsinədək,
Axır ki, arzuna çatdın Nailim.
Əbədi, əvəzsiz bir xatirə tək, 

Ürəklərdə məskən saldın, Nailim

Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə Şə-
hid oldu. Canavar ləqəbli Surət deyir ki, 
“postu verməyin” oldu son sözü. “Son 
gülləmizə kimi döyüşməliyik”, - dedim. 
Onun son tapşırığına da əməl etdilər. 
Oğuz Arpaslan döyüş xatirələrindən: 
“O, artıq Şəhid olmuşdu, əli alnında 
idi, qan üzünə axırdı. Lakin o yenə də 
gülümsəyirdi. Sanki şəhidlik zirvəsinə 
yüksəlməyi çoxdan gözləyirmiş. Arzusu 
çin olmuşdu. Qubadlı zirvəsini Polko-
vnik Orucov Zirvəsi adlandırdıq, sadiq 
əsgərləri olaraq.
Bilirik ki, sənin ruhun O zirvədən Azər-
baycana, Qarabağa baxaraq sonsuzadək 
gülümsəyəcək”.
 Şəhid polkovnik-leytenant “Azərbaycan 
Bayrağı” ordeni, “Vətən” uğrunda”,”-
Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qu-
badlının azad olunmasına görə” medal-
ları ilə təltif olunub.
“İlk dəfə eşidəndən qulağımda donub 
qaldı səsi elə bil. Özünü də, səsini də 
unuda bilmirəm. Eşidirəm hər yerdə...”, 
- deyir döyüşçüsü Emil. 
Emil haqlıdır. Onun səsini eşidəcəyik 
hər yerdə. Onların səsini eşidəcəyik. 
Ali Baş Komandanın “Qarabağ Azər-
baycandır və nida!” səsinə hay verən 
səslərini eşidəcəyik hər yerdə. Onların tə-
bəssümü nur olub Azərbaycanımıza səpilə-
cək hər an.

KƏMALƏ ABİYEVA

“YAŞAT” Fondunun və “Bra-
vo” marketlər şəbəkəsinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə şəhid ailələri 
və  tibb müəssisələrində yataq 
şəraitində müalicə alan, ağır 
yaralanan qazilərimizə Nov-
ruz sovqatlarının paylanılması 
təşəbbüsünə Bakcell şirkəti də 
qoşulub.
Layihə çərçivəsində tərəfdaş 
təşkilatların dəstəyi ilə hazır-
lanmış bayram sovqatlarından 
ibarət  qutuların şəhid ailələri 
və yataq şəraitində müalicə alan 
ağır yaralanan qazilərimizə çatdırıl-
ması nəzərdə tutulur.
Məqsəd müvafiq kateqoriyadan olan 
şəxslərin daim, o cümlədən Novruz 
bayramı ərəfəsində diqqət mərkəzin-

də saxlanılması,  onların sosial qayğı 
ilə əhatə olunmasıdır.
“YAŞAT" Fondu şəhidlərimizin ailə 
üzvlərinin və qazilərimizin müra-
ciətlərini diqqət mərkəzində saxla-
yır, onların müxtəlif ehtiyaclarının 

qarşılanması üzrə işləri davam 
etdirir.
Qeyd edək ki, “Bakcell”in daxil 
olduğu “NEQSOL Holding”in 
tərkibində olan şirkətlər “YA-
ŞAT” Fonduna ümumilikdə 1,2 
milyon manat məbləğində vəsa-
it köçürüblər. 
Həmçinin, Bakcell şirkəti Azər-
baycan Respublikasının əra-
zi bütövlüyünün müdafiəsi 
ilə əlaqədar yaralananların 
və şəhid ailələrinin təminatı-
na dəstək göstərmək istəyən 

abunəçilərinə “YAŞAT” fonduna öz 
balanslarından ianə etmək fürsəti 
təqdim edib. YAŞAT fonduna edilən 
ianə üçün göndərilən SMS tamamilə 
pulsuzdur.

“İqtisadiyyat“ qəzeti iqtisad elmləri doktoru, professor 
AFƏT ƏHMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.


