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“Kommersant”: Azәrbaycan
Rusiyaya cavab zәrbәsi endirir
Rusiyanın “Kommersant” qәzeti “Azәrbaycan cavab zәrbәsi endirir” başlıqlı
mәqalәsindә yazır ki, Qәbәlә RLS-in statusu, istifadә prinsiplәri vә şәrtlәri
haqda Azәrbaycanla Rusiya arasında danışıqlar başlayan kimi dalana dirәnib.
Bakı illik icarә haqqını indiki 7 milyon dollardan 300 milyon dollara qaldırıl-
masını tәlәb edir.

Yevda Abramov:
«Qubada baş 
verәnlәr digәr icra
başçılarına 
xәbәrdarlıqdır»

səh.3

səh.10

Qubada nә baş verib?

Yol

80 yaşlı qadın icra
hakimiyyәtindә
döyüldüyünü deyir

səh.6

Türk iş adamı 
Azәrbaycandan
hәyәcanla danışır...

səh.11

Prezidentin 
dediklәrinә 
sahibkarlardan 
cavab gәldi

səh.8

səh.5

səh.6

səh.7

səh.13

Elmar Hüseynovun
qәtlindәn 7 il keçdi 

400 manat rüşvәt almaq 
ittihamı ilә 5 il 
azadlığından mәhrum oldu

Три типа 
«недолюбливающих»
Азербайджан по Алиеву

İranda Nizaminin “Xosrov
vә Şirin” poemasını 
senzura edәcәklәr

Human Rights Watch:
«Bakıda evlәrin sökülmәsi 
«Eurovision»a kölgә salır»

səh.14

Roma Papası Şah Abbasdan
niyә üzr istәmişdi?

səh.15

• Quba hadisәlәri- 
әn dramatik mәqamlar

• Bakı sakinlәrinin
Qubada baş verәnlәrә  
münasibәti...

Maraqlı videolar

www.AzadliqRadiosu.az

Etiraz aksiyasına qalxan sakinlәrin qovduğu
icra başçısı vәzifәdәn azad edildi səh.2-4
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ETİRAZLAR NӘDӘN BAŞLADI?    
Rәsmi informasiya mәnbәlәrinin

haqqında heç bir mәlumat vermәdiyi
Quba hadisәlәri martın 1-i saat 10:00
radәlәrindә Quba Rayon İcra Hakimiy -
yәti qarşısında etiraz aksiyası ilә
başladı. 1000-ә yaxın adam icra
hakimiyyәti qarşısına yürüş etdi. Onlar
icra başçısının qubalılar barәdә dediyi
fikirlәrә etiraz edirdi. Xatırladaq ki, bir
neçә gün әvvәl toplantıların birindә icra
başçısı Rauf Hәbibovun çıxışı ilә bağlı
videogörüntülәr yayılıb. Hәmin çıxışda
icra başçısı qubalıları satqınlıqda, öz
torpaqlarını 30-40 manata satmaqda it-
tiham edir.

İcra hakimiyyәti qarşısına yığışanlar
icra başçısının istefasını tәlәb ediblәr.
Ağsaqqal sayılan 3 nәfәr rayon sakini
icra başçısının qәbuluna girib. Onlar
tәlәb edirlәr ki, icra başçısı aksiyaçıların
qarşısına çıxıb sakinlәrdәn üzr istәsin
vә istefa versin.

RAUF HӘBİBOV ÜZR İSTӘYİB
Qubanın icra başçısı Rauf Hәbibov

aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxıb on-
lardan üzr istәyib. Bildirib ki, istefası
üçün ona bir-iki gün vaxt verilsin. Lakin
istefa tәlәblәri dayanmayıb. Polislә ak-
siya iştirakçıları arasında qarşıdurma
olub. Quba icra hakimiyyәti binasının

pәncәrәlәri sındırılıb. Polis göz -
ya şar dıcı qazdan istifadә edib
vә iştirakçıları saxlamağa baş -
layıb.

Polis aksiyaçıları Quba icra
hakimiyyәtinin qarşısından uza-
qlaşdırmağa çalışır.

Daxili Qoşunların qüvvәlәri
Quba icra hakimiyyәtini döv -

rәyә alıb. Bir qrup sakin icra başçısının
yaşadığı evә yürüş etmәyә başlayır.

BAŞÇININ EVİ
YANDIRILIR 

Hadisә yerindә olan
müxbirimiz xәbәr verir ki,
icra hakiminin evini yandı -
rıb lar. Villa tüstü içindәdir.
Qәzәblәnmiş sakinlәr hә -
yәt dә bütün tikililәri dağıdır,
polis hadisәlәrin qarşısını
ala bilmir. Burada adamların
sayı çoxalır.

PARTLAYIŞDAN 
NARAHATLIQ...   

Qubanın icra başçısının
evindә yanğın güclәnir.
Hadisә yerinә yanğın-
söndürәnlәr gәlir, amma yanğının
qarşısını almaq mümkün olmur. Hadisә
yerinә tәcili yardım maşını gәlir. Hәr-
bçilәr partlayış olacağından narahatdır-
lar.

Müxbirimiz xәbәr verir ki, peraşki
satan 15 yaşlı oğlan bu gün peraşkilәri
camaata pulsuz paylayıb. O, AzadlıqRa-
diosunun müxbirinә deyib ki, icra
başçısı camaatı incidirdi, ona görә belә
addım atıb.

QUBAYA ӘLAVӘ QÜVVӘ
GӘTİRİLİR

Quba istiqamәtindә hәrәkәt edәn

AzadlıqRadiosunun әmәkdaşları bildirir-
lәr ki, 2 «Qaz-66» markalı avtomobildә
Daxili Qoşunların әsgәrlәri vә 1
maşında Çevik Polis Alayının qüvvәlәrini
müşahidә ediblәr.

NӘQLİYYAT NAZİRİ
QUBALILARDAN ÜZR İSTӘYİR
Z.Mәmmәdov hәmişә qubalılara, on-

ların problemlәrinә diqqәtlә yanaşıl -
dığını deyib: “Ev yandırmaqla problemi
hәll etmәk olmaz. Mәn icra başçısının

adından sizdәn üzr istәyirәm. Bütün
problemlәr hәllini tapacaq. Bu cür tәxri-
batlara uymaq lazım deyil”.

Rayona gәlәn deputat Vahid Әhmә-
dov isә bütün saxlanılanların azad
edilәcәyini bildirib. Prezident Adminis-
trasiyasının regional idarәetmә vә yerli
özünüidarәetmә orqanları ilә iş şöbә -
sinin müdiri Zeynal Nağdәliyev dә
dövlәt başçısının göstәrişi ilә Quba ray-
onundadır.

Etiraz aksiyasında 4 nәfәrin xәsarәt
aldığı açıqlanıb. Quba Mәrkәzi Rayon
Xәstәxanasından APA-ya verilәn mәlu -

mata görә, aksiyada xәsarәt
alanlardan 3-ü Daxili İşlәr Nazir-
liyinin әmәkdaşı, biri isә  aksiya
iştirakçısıdır. 

YENİ AKSİYA BAŞLADI
Qubanın mәrkәzindә yeni ak-

siya başlayıb. Bu dәfә
«Azadlıq!» şüarları sәslәnir.
Hadisә yerinә xüsusi tәlim gör-
müş itlәr gәtirilib.

(davamı sәhifә 4-dә)

Qubada nә baş verib?

Qubada etiraz aksiyası 

Etiraz aksiyasına qalxan sakinlәrin 
qovduğu icra başçısı vәzifәdәn azad edildi

İcra başçısının yanan evi

Qubaya gedәn hәrbi maşınlar
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«1 mart aksiyalarından sonra Qubada
tam sakitlikdir». Bunu AzadlıqRadio-
suna Quba rayon icra hakiminin
sәlahiyyәtlәrini icra edәn Sahib Mәm-
mәdov deyib. O, aksiya zamanı
saxlananların hamısının buraxıldığını
bildirib. Sonuncu buraxılan isә 27 yaşlı
rayon sakini İntiqam Zahidov olub:
«Mәn ötәn gün onun valideynlәri ilә
görüşdüm, çox hәyәcanlı idilәr. Onlara
dedim ki, mәsәlә aydınlaşdırılır, heç
kimә qarşı tәzyiq ola bilmәz. Görünür,
günahı olmadığı üçün buraxılıb».
İntiqam Zahidovun buraxılmasını ailә
üzlәri dә tәsdiqlәyib. Saxlananlardan

digәri, 21 yaşlı Samir Xammәdovla bağlı
isә hәlә ki, mәlumat yoxdur. Atası Valeh
Xammәdovun dediyinә görә, martın 
3-ü sәhәr saatlarında rayon prokuror-
luğunda olub. Ona oğlunun saxlandığı
deyilib.
Sahib Mәmmәdov isә bu barәdә
mәlumata malik olmadığını deyir. Bildirir
ki, belә bir adam varsa, yәqin mәsәlә
aydınlaşandan sonra o da buraxılacaq.
Yerli sakinlәrdәn aldığımız mәlumatlara
görә, rayon icra hakimiyyәti qarşısında
vә aksiya keçirilәn meydanda hәlә dә
polis postları var.

Maarif Çingizoğlu, İlqar Rәsul

Qubada saxlananlardan biri buraxılıb AzadliqRadiosu.az
saytında maraqlı

videolar

• Qubada 1 mart etirazları

• Quba olaylarının Facebook

mәnzәrәsi

• Quba hadisәlәri (әn dramatik

mәqamlar)

• Qubada baş verәnlәrә Bakı

sakinlәrinin münasibәti...

• Toplaşma azadlığı ilә bağlı

flashmob

• Bakıda "Hacıbalaya istefa" 

şüarları sәslәndi

AzadliqRadiosu.az
saytında hәmçinin 
oxuyun

Rusiyada prezident seçkilәri 
qanunsuzluqlarla keçib

Mahmud Әhmәdinejad seçkilәri
uduzur 

Respublikaçı Mitt Romney 
Vaşinqtonda qalib gәlib 

Quba rayonundan deputat seçilmiş
Yevda Abramov icra başçısının iğtişaş -
lara sәbәb olan çıxışına heç cür haqq
qazandırmır: «Mәn haqq qazandıra
bilmәrәm ki, icra başçısı xalqı tәhqir
etsin. İcra başçısı prezidentin yerlәrdә
siyasәtini hәyata keçirmәyә borcludur.
İcra başçısı o siyasәti yeridә bilmirsә,
xalq ona qiymәt verir. Qubalılar da buna
qiymәt verdilәr».
Deputat deyir ki, video yayılandan

sonra icra başçısı Rauf Hәbibov ilә bir
neçә dәfә söhbәti olub. Hәr dәfә o,
qubalıları tәhqir etmәdiyini deyib: «İcra
başçısı deyirdi ki, mәn elә danış-
mamışam ki, qubalılar tәhqir olunsun.
Amma onun dediklәrinә hәr hansı bir
filoloji araşdırma lazım deyil. O, kimisә
ürәyindә tutub danışırsa, onun dediklәri
şәxsәn qubalılara ünvanlanıb. Vәziyyәt
belә alınıb. Xalq da onun dediklәrinә
dözә bilmәyib belә bir addım atıb».
Y.Abramovun fikrincә, artıq xalq da
әvvәlki xalq deyil. İnsanlar yaxşı yaşa-
maq istәyir: «Xalq indi daha çox
tәlәbkardır. Dövlәtin dә mәqsәdi xalqı
yalnız yaşatmaq yox, yaxşı yaşatmaqdır.
Vәzifә insana xalqına, millәtinә xidmәt
etmәk üçün verilir. Amma bir çoxları
bunu başa düşmür».
Deputat Qubada baş verәnlәri hәm dә
bütün icra başçılarına bir xәbәrdarlıq
hesab edir.

Yevda Abramov: «Qubada baş verәnlәr
digәr icra başçılarına xәbәrdarlıqdır»

Yevda Abramov

İsa Qәmbәr: «Hakimiyyәt ciddi
nәticә çıxarmalıdır»
Müsavat başqanı İsa Qәmbәrә
görә, hakimiyyәt Quba hadis-
әlәrindәn ciddi nәticә çıxar-
malıdır:
«Aydın mәsәlәdir ki, Quba rayon icra
başçısı çox yersiz çıxışlar, söhbәtlәr
edib. Bu da onsuz da ölkәdәki rüşvәtx-
orluqdan, әdalәtsizlikdәn narazı olan
adamların spontan etirazlarına gәtirib
çıxarıb. Prinsipcә bu cür istәnilәn ehtiy-
atsız çıxış insanları qәzәblәndirә vә bu

cür etirazlarla nәticәlәnә bilәr».
İsa Qәmbәr hesab edir ki, Quba hadis-
әlәri bütün ölkәdә baş verә bilәcәk
hadisәlәrin kiçik modelidir: «Mәncә, bu
hadisәlәr hakimiyyәtә ciddi dәrs ol-
malıdır. Problemlәr hәll olunmasa,
hakimiyyәt öz davranışını dәyişmәsә,
ölkәdә haqq-әdalәtin bәrpası is-
tiqamәtindә real addımlar atılmasa, bu
cür hadisәlәrin lokal vә ya bütün ölkәdә
baş vermәsi istisna olunmur».
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(әvvәli sәhifә 2-dә)

BAKIDAN QUBAYA ӘLAVӘ
QÜVVӘLӘR GÖNDӘRİLİR

Bunu hazırda Bakı- Quba yolunda
olan AzadlıqRadiosunun әmәkdaşı
görüb.  Qubada hadisә yerindә olan
müxbirlәrimiz xәbәr verirlәr ki, hökumәt
qüvvәlәri etiraz aksiyası iştirakçılarını
dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan is-
tifadә ediblәr. Aksiya dağıdılır. Gözya -
şardıcı qazlardan istifadә olunması
nәticәsindә hadisә yeri sarı tüstüyә
bürünüb, nәfәs almaq çәtinlәşib. Ona
görә dә aksiya iştirakçıları dağılıb.

AKSİYA İŞTİRAKÇILARI
YENİDӘN TOPLAŞIR

Hadisә yerindә olan müxbirlәrimiz
xәbәr verir ki, aksiya iştirakçılarına qarşı
gözyaşadrıcı qazdan vә rezin gül-
lәlәrdәn istifadә edilmәsi onları bir
qәdәr dә hiddәtlәndirib. Artıq aksiya
iştirakçılarının sayı 5 minә qәdәr çox-
aldığı bildirilir. 

Daxili Qoşunlar bununla belә

gözyaşardıcı qaz vә rezin güllәlәrdәn is-
tifadә etmәklә aksiyanı dağıtmağa cәhd
edir.

AKSİYADA 
SAXLANILANLARDAN 20

NӘFӘR SӘRBӘST BURAXILIB
Qubada olan deputat Vahid Әhmә-

dovun sәyi ilә polisdә saxlanılan 22
nәfәrdәn 20-si sәrbәst buraxılıb. Qalan
2 nәfәrin dә buraxılması gözlәnilir. Vahid
Әhmәdov aksiya iştirakçılarından dağıl-
mağı xahiş edib. O, aksiya iştirakçılarına
deyib ki, onların tәlәblәri yerinә yetir-
ilәcәk.

RӘSMİLӘR HӘLӘLİK
MӘLUMAT VERMİRLӘR 

Quba hadisәlәri başlayanda
Prezident Administrasiyası ictimai-
siyasi şöbәsinin müdiri Әli Hәsәnov
AzadlıqRadiosuna baş verәn hadis-

әlәrlә bağlı Administrasiyanın mәlumat
yayacağını bildirsә dә, hәlә hәr hansı bir
rәsmi açıqlama yayılmayıb.  Daxili İşlәr
Nazirliyinin sözçüsü dә yaxın saatlarda
mәlumat yayacaqlarını bildirsә dә, bu
qurumdan da hәr hansı bir açıqlama ol-
mayıb. 

Aksiyalar zamanı RATİ-nin әmәkdaşı

Rәşad Әliyev boyun nahiyәsindәn
xәsarәt alıb.

QUBALILAR QӘLӘDUZ
KӘNDİNDӘ TOPLAŞIB

Qubanın mәrkәzindәn 9 kilometr ar-
alıda yerlәşәn Qәlәduz kәndinә 200-300
sakin toplaşıb. Onlar iki ildir Qәlәduz vә
Dağlı kәndlәrinә gәlәn içmәli suyun bәr-
pasını tәlәb edirlәr. Kәnd sakinlәri deyir
ki, iki il әvvәl kәnddә bir villa tikilib vә
suyun qarşısı kәsilәrәk hәmin villaya
yönәldilib. Şikayәtçilәrlә deputat Vahid
Әhmәdov görüşüb. Vә tezliklә su prob-
leminin hәll edilәcәyini vәd edib. 

QUBADA AKSİYA BAŞA ÇATIB 
Müxbirlәrimiz xәbәr verirlәr ki, millәt

vәkili Vahid Әhmәdov aksiya işti-
rakçılarına bütün saxlananların azad
edildiyini bildirib. O deyib ki, sakinlәrin
hәllini istәdiklәri bütün problemlәr dә
aradan qaldırılacaq. 

Martın 1-dә keçirilmiş etiraz ak-
siyasının әsas tәlәblәri rayon icra
hakimiyyәtinin başçısı Rauf Hәbibovun
istefa vermәsi idi. Bәzi media orqan-
larında onun artıq istefaya göndәrildiyi
haqqında mәlumatlar yayılsa da, hәlәlik
bu barәdә rәsmi mәlumat yoxdur.  

Müxbirlәrimiz Quba Rayon İcra Haki -
miy yәtindә olublar. Onların sözlәrinә

görә, icra hakimiyyәtinin qarajı yandı -
rılıb, qonaq otağı isә dağıdılıb.

«AzәrTAc», «İctimai TV» vә AzTV-nin
saytlarında Quba hadisәlәri barәdә
mәlumat verilmir.. 

RӘSMİ BӘYANAT
Baş Prokurorluqla Daxili İşlәr Nazirliyi

martın 1-dә Quba hadisәlәriylә bağlı
birgә mәlumat yayıb.  

Mәlumatda qeyd olunur ki, Quba
Rayon İcra Hakimiyyәtinin inzibati bi-
nası qarşısında keçirilәn etiraz aksiyası
ilk dәqiqәlәrdә dövlәtçiliyә dәstәk
xarakteri daşısa da, sonradan ayrı-ayrı
destruktiv elementlәrin tәhriki ilә dinc
mәcradan çıxıb. Nәticәdә icra hakimiy -
yәtinin şüşәlәri vә bәzi avadanlıqları
sındırılıb. Bir neçә yardımçı tikinti vә
başçıya mәxsus fәrdi yaşayış evi
yandırılıb. Mәlumatda 3 polis әmәk-
daşına xәsarәtlәr yetirildiyi deyilir:
«Daxili Qoşun qüvvәlәri asayişi bәrpa
edib vә vәziyyәti nәzarәtә götürülüb».
Hazırda Baş Prokurorluq vә Daxili İşlәr
Nazirliyi rәsmilәri hadisә yerindәdir.
Mәlumatda Quba Rayon Prokuror-
luğunda fakta görә Cinayәt Mәcәllәsinin

müvafiq maddәlәri ilә cinayәt işi baş-
landığı bildirilir.  

PREZİDENT BAŞÇINI
VӘZİFӘSİNDӘN AZAD EDİB

Prezident İlham Әliyev martın 2-dә
Quba Rayon İcra Hakimiyyәtinin başçısı
Rauf Hәbibovun vәzifәsindәn azad
edilmәsi ilә bağlı sәrәncam imzalayıb.

Quba hadisәlәri 
AzadliqRadiosu.az saytında

canlı videoyayımla göstәrilib.
Videolara indi dә baxmaq olar.

Hadisәlәri işıqlandıran yazılar vә
fotolarla da saytda tanış ola

bilәrsiniz. 

Qubada nә baş verib?
Etiraz aksiyasına qalxan sakinlәrin 
qovduğu icra başçısı vәzifәdәn azad edildi

Yaralanan RATİ әmәkdaşı Rәşad Әliyev
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Martın 2-dә Elmar Hüseynovun
mәnzilinin qarşısında
öldürülmәsindәn 7 il ötdü. O,
hakimiyyәti tәnqid edәn «Moni-
tor» jurnalının redaktoru idi.
Ölümündәn sonra xanımı vә
azyaşlı oğlu Norveçә mühacirәt
etdi. Onun qәtlini törәdәnlәr hәlә
dә cәzalandırılmayıb. Qәtl 2005-ci
ildә baş verib.

«ӘVVӘL-AXIR TAPILACAQ,
AMMA...»

2012-ci il. 2 mart saat 12-nin yarısı.
Mәzarı üstünә birinci atası ilә qardaşı
gәldi. Әtrafı sәliqәyә salıb, qәrәnfil
düzdülәr. Sabir kişi şaxtadan qurumuş
qızılgüllәri budamaq istәsә dә, fikrindәn
daşındır dılar, gәtirdiyi qayçını yenidәn
çantasına qoydu. Az sonra bura siyasi
xadimlәr, jurnalistlәr, hüquq
müdafiәçilәri, ABŞ sәfirliyinin әmәk-
daşları gәlәcәkdi deyә tәlәsmәk lazımdı.  
- Sabir bәy, 7 il keçdi.
- Bәli, 7 il tamam olur. 
- Necә keçdi bu 7 il?
- Mәnim üçün çox ağır, ailә üçün çox
ağır. Necә keçәr?
- 7 ilә qatillәri dә tapılmadı.
- Tapılıb, tutan yoxdur. Eynulla getdi
Gürcüstanda tapdı onları. Bir ay vaxt
istәmişdi mәndәn. Dedi ki, «1 aya arx-
ayın ol tapacam». Artıq 7 ildir. İndi nә
sәs var, nә sәmir. Prokurorluq açmır.
Hamısı bilir hardadır, kimdir, sifarişçi
kimdir, әvvәl-axır açılacaq. Amma mәn
görәcәmmi?.. Bilmirәm. 

GӘNCLӘR AĞIZLARINI 
BAĞLADILAR

Elmar Hüseynovun qatillәrinin tapılma-
ması haqda az sonra mәzarı başına
yığışanlar da danışdı. Bir qrup gәnc isә
cinayәtin üstünün açılmamasına fәrqli
şәkildә etiraz etdi. Onlar ağızlarını kağı-
zla, yapışqanla möhkәmcә bağlayaraq
әllәrindә plakatla Elmar Hüseynovun
mәzarı önündә dayandılar. Plakatda

yazılmışdı: «Elmar Hüseynovun qatillәri
hәlә dә tapılmayıb». 

QӘNİMӘT ZAHİDİN 
GӘNCLӘRDӘN XAHİŞİ

«Azadlıq» qәzetinin redaktoru Qәnimәt
Zahid isә gәnclәrdәn xahiş etdi:
«Növbәti flaşmobları ağzınızı bağlayaraq
keçirmәyin. Ağzı bağlanacaq bu ölkәdә
çox adam var. Onların demәyә sözü yox-
dur. Bizim demәyә sözümüz var. Onlar
etdiklәrini ediblәr. Bu ölkәdә bundan
artıq yaramazlıq elәmәk olmaz. Azәrbay-
can gәncliyi onların ağzını bağlamalıdır!
Öz ağzını bağlamalı deyil».  
Elmar Hüseynovun dostu Şahbaz
Xuduoğlu isә istintaqın üstünün «küllәn-
mәsindәn» danışdı: «Elmarın qәtli siyasi
qәtldir. Yazılarına görә öldürülüb. İstin-
taqın dondurulub, üstünü kül basmasına
sәbәb qәtlin siyasi vә mәqsәdli
olduğunu göstәrir. Bu, Azәrbaycan
üzәrindә lәkәdir. Zaman gәlәcәk, bu
cinayәt açılacaq». 
İSA QӘMBӘR: «BU HADİSӘ İLHAM
ӘLİYEVİN ÜZӘRİNDӘ LӘKӘDİR»
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qәm-
bәr: «7 il keçdi. Qәtlin üstünü açmadılar.

Aça da bilmәzdilәr. Çünki özlәri
öldürüblәr. Bu hadisә hakimiyyәtin,
İlham Әliyevin üzәrindә bir lәkәdir. Bu
gün Elmarın yeri hәr zamankından daha
artıq görünür. Dünәnki Quba hadisәlәri
Elmarın zamanında yazdığı tәhlillәrin nә
qәdәr dәrin olduğunun sübutudur.
Әminәm ki, sağ olsaydı, Quba hadisәlәri
ilә әn dәrin, maraqlı, cәmiyyәti әn çox
inandıracaq tәhlillәri Elmar yazardı».  

ӘLİ KӘRİMLİ: «7 İLDӘ BİZ ONU
ÖYRӘNDİK Kİ...» 

AXCP sәdri Әli Kәrimli dә diqqәti ona
yönәltdi ki, prezident İlham Әliyev
cinayәtin üstünün qısa vaxtda açıla-
cağına söz versә dә, qatillәr azadlıq-
dadır: “İlham Әliyev üzәrinә götürsә,
hәmin cinayәt işlәri açılmır. Bir dәnә belә

nümunә yoxdur ki, mühüm ictimai-siyasi
qәtllәr olsun, dövlәt başçısı bunun açıl-
masını boynuna götürsün vә o açılsın.
Son hadisәlәr göstәrir ki, böyük dәyişik-
liklәr uzaqda deyil. Elmarın qanı yerdә
qalmayacaq”. 

ZAHİD ORUC: «SİZCӘ, BUNLAR
HESABLANMIRDIMI?»

İstintaqı aparan hüquq-mühafizә orqan-

ları ilә danışa bilmәdik. Amma onlar hәr
il әnәnәvi bәyanatla çıxış edirlәr ki, istin-
taq gedir, şahidlәr dindirilir vә sairә. 
Deputat Zahid Orucun fikrincә, cinayәtin
üstünün açılmaması kimlәr üçünsә
hüquq-mühafizә orqanlarını tәnqid
etmәk üçün sәbәb ola bilәr. Amma jur-
nalistin ölümünü hakimiyyәtlә bağlayan-
lar yanlış yoldadırlar: «Belә qәtllәrin
hәyata keçirilmәsi iqtidarın maraqlarına
uyğun deyil. Mәn düşünürәm ki, Elmar
Hüseynov 2005-ci il rәngli inqilablar lay-
ihәsinin qurbanı olub. Cәnab İlham
Әliyevin prezidentliyinin ikinci ilindә,
parlament seçkilәri kimi mühüm proses-
lәr әrәfәsindә jurnalisti öldürmәk iqti-
darın nәyinә lazım idi? Bundan sonra
beynәlxalq qurumlar hakimiyyәtin üs -
tünә gedirdilәr ki, media susdurulur,
bunu dayandırın. Sizcә, bu, hesablan-
mırdımı?» 

XARİCİ TӘŞKİLATLARIN 
NARAHATÇILIĞI...

«Monitor» jurnalının redaktoru Elmar
Hüseynovun qәtlinin 7-ci ildönümündә
Azәrbaycan üzrә beynәlxalq hüquq
müdafiә tәrәfdaşlıq qrupu – IPGA Azәr-
baycanda jurnalistlәrә qarşı davam edәn
zorakılıq vә onların tәqibçilәrinin cәzasız
qalması ilә bağlı dәrin narahatlığını
bildirib. Tәrәfdaşlıq qrupunun bәyana -
tın da hakimiyyәt Elmar Hüseynovun
qatillәrini mәsuliyyәtә cәlb etmәyә vә
jurnalistlәrә qarşı zorakılıq faktlarını ciddi
şәkildә araşdırmağa çağırılır. 

Şahnaz Bәylәrqızı

Elmar Hüseynovun qәtlindәn 7 il keçdi 

Elmar Hüseynov

İsa Qәmbәr

Zahid Oruc
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Fevralın 28-dә Sabirabad ray-
onunda daşqınlardan zәrәrçәkәn-
lәrlә rәsmi vә ictimai qurumların
görüşü olub. “Kür” Vәtәndaş
Cәmiyyәti üzvlәrinin tәşәbbüsü ilә
tәşkil edilәn görüşdә Fövqәladә
Hallar Nazirliyinin (FHN) sektor
müdiri vә rayon icra hakimiyyә-
tinin müavinlәri dә iştirak ediblәr.
Amma görüş başlayan kimi zala
yığılan zәrәrçәkәnlәr daha yüksәk
rütbәli şәxslәri gözlәdiklәrini deyi-
blәr vә onların tәdbirdә iştirak et-
mәmәsinә etirazlarını bildiriblәr. 
Evlәrin tikintisi vә yardımların ver-
ilmәsindә xeyli korrupsiya hallarının
olduğunu iddia edәn sakinlәr hәmin fak-
tları demәk üçün Saatlı vә Sabirabad
rayonlarının icra başçılarının, Fövqәladә

Hallar nazirinin özünün, ya da müavin-
lәrinin toplantıya gәlmәsini tәlәb ediblәr.
Görüşdә iştirak edәn Sabirabad, Saatlı
vә İmişli kәndlәrinin sakinlәri rәsmi qu-
rumlar tәrәfindәn aldadıldıqlarını bildiri-
blәr. Zәrәrçәkәnlәrә görә, fevralın 24-dә
keçirmәk istәdiklәri aksiyanın qarşısını
almaq üçün rәsmi qurumlar onları qapalı
yerә yığıblar.
Etirazlar tәxminәn 20-30 dәqiqә davam
edib vә bir qrup adam görüşü tәrk edib.
Bundan sonra 2 saata yaxın davam edәn
tәdbirdә zәrәrçәkәnlәr onlara çatan
yardımların mәnimsәnildiyini, daşqından
zәrәrçәkәnlәrә evlәrin rüşvәtlә tikildiyini
deyiblәr. Tәdbirdә iştirak edәn FHN-in
sektor müdiri Cәsarәt Camalov sәslәnәn
bütün iradları yuxarılara çatdıracağını
deyib. O, bütün evlәrin rüşvәt hesabına
tikilmәsi vә digәr korrupsiya halları ilә
bağlı sәslәnәn fikirlәri isә tәkzib edib.
Tәdbirdә mәlumat verilib ki, görüşә
gәlmәk istәyәn Saatlı rayonunun Novru-
zlu vә Dәllәr kәndlәrindәn olan 2 nәfәr
polisә aparılıb. Onlara bir neçә gün әvvәl
görüşdә iştirak etmәmәklә bağlı xәbәr-
darlıq edildiyi dә diqqәtә çatdırılıb. 

Maarif Çingizoğlu

Daşqın qurbanları: "Nazirin özü gәlsin!" 

Azәrbaycan 
Ordusunun iki 
әsgәri hәlak olub

Hadisәnin martın 2-dәn 3-nә keçәn
gecә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin
Qazax rayonunun Qızılhacılı kәndi yaxın-
lığında atәşkәsi pozması nәticәsindә baş
verdiyi bildirilir. Hәlak olanlar 1993-cü il
tәvәllüdlü Vüqar Dibilov vә 1992-ci il
tәvәllüdlü Seyidәli Şidәliyevdir. Qazax
Rayon İcra Hakimiyyәtindәn ANS-ә faktı
tәsdiqlәyiblәr.

400 manat rüşvәt
almaq ittihamı ilә
5 il azadlığından
mәhrum edildi

Korrupsiyada ittiham olunan  Әmәk vә
Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin 11
saylı Tibbi Sosial-Ekspert Komissiyasının
sәdri Vahid Gülmalıyevә martın 2-dә
hökm oxunub. O, Bakı Ağır Cinayәtlәr
Mәhkәmәsinin hökmü ilә 5 il azadlıqdan
mәhrum edilib. V. Gülmalıyev 2-ci qrup
әlil Talıb Fәrәcovun şikayәti әsasında
2011-ci ilin oktyabrında hәbs edilib.

Talıb Fәrәcov Baş Prokuror yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizә İdarәsinin
"161-Qaynar xәtt" әlaqә mәrkәzinә
müraciәt edәrәk bildirib ki, Vahid Gül-
malıyev tәkrar müayinәdәn keçәrәk әlil-
lik dәrәcәsinin tәyin olunması üçün
ondan 500 manat rüşvәt tәlәb edir.
Sonda onlar 400 manat razılaşıblar.
Prokurorluq әmәkdaşları komissiya sә-
drini 2-ci qrup әlildәn pul alan zaman
hәbs ediblәr. Bu, APA informasiya agent -
li yinin xәbәridir. Vahid Gülmalıyevin vәk-
ili, ya da yaxınlarının bu hadisә barәdә
hәr hansı mövqeyi mәlum deyil.

Saatlı rayonunun Musalı kәnd
sakini, 80 yaşlı Afizә Şıxәliyeva
rayon icra başçısının kömәkçisi
tәrәfindәn döyüldüyünü iddia edir.
A.Şıxәliyeva deyir ki, daşqından
zәrәrçәkmiş kimi, yarımçıq qalan
evinin nә vaxt tamamlanacağını
öyrәnmәk üçün martın 1-dә icra
hakimiyyәtindә olub, orada tәzy-
iqlә üzlәşib: «Mәn fevralın 28-dә
Sabirabadda daşqından
zәrәrçәkәnlәrlә keçirilәn görüşdә
üzlәşdiyim problemlәrdәn
danışdım. Saatlı Rayon İcra
Hakimiyyәtindә döyüldüyümü
dedim. Bildirdim ki, evimin tik-

ilmәsi üçün 10 min manat rüşvәt
istәnilir. Bu görüşdәn sonra
yenidәn getdim icra hakimiyyәtinә
ki, evi tikib başa çatdırmırlarsa,
heç olmasa, bir çadır versinlәr,
hәyәtdә qurub orda yaşayım.
Amma bunun әvәzindә mәni
döyüb, tәhqiramiz ifadәlәr
deyәrәk icra hakimiyyәtindәn qov-
dular».
A.Şıxәliyeva bu zaman qolundan tәkrar
xәsarәt aldığını  deyir. Saatlı rayon icra
başçının kömәkçisi Seyran Ağayev isә
deyir ki, әslindә onlar hәmin qadının
tәhqirlәrinә mәruz qalıblar: «O, icra
hakimiyyәtindәki vәtәndaşları, polisi
tәhqir edib, onlar da onu götürüb atıblar
çölә. Kimә ixtiyar verilib ki, icra hakimiy -
yәtindә çalışanları tәhqir elәsin, söy -
sün».
S.Ağayev deyir ki, onlar hәmin qadınla
bağlı mәhkәmәyә müraciәt etmәyi plan-
laşdırırlar.

Maarif Çingizoğlu

80 yaşlı qadın icra hakimiyyәtindә
döyüldüyünü deyir
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“В 2013-2023 годах Азербайджан
должен превратиться в страну с вы-
сокими доходами населения”, -
такую задачу перед правительством
страны поставил президент Азербай-
джана Ильхам Алиев. Он высказал
эту мысль 28 февраля на заседании
по итогам реализации «Госпро-
граммы социально-экономического

развития регионов в 2009-2013
годах». 
Алиев отметил, что в предстоящие 10
лет объем ВВП должен быть удвоен,
причем, не за счет нефтегазового
сектора: “Взаимоотношения госу-
дарственных и частных структур
должно быть поднято на новый уро-
вень. Для этого необходимо разрабо-
тать новый план действий. Частный
сектор в Азербайджане укрепился и
будет усилен в предстоящие годы”. 
Президент доволен экономической
мощьюАзербайджана, которая «ра-
дует друзей и настораживает недру-

гов», отмечает Turan. Алиев разделил
“недолюбливающих” Азербайджан на
три группы:
1) мировое армянство и находящиеся
под его влиянием “двуликие, коррум-
пированные политики”;
2) непризнающие проведение Азер-

байджаном независимой политики;
3) завистники.
“Наши достижения и победы режут

глаза нашим ненавистникам. По-
этому, мы не должны удивляться
тому, что кто-то там что-то пишет и
гримасничает”, - сиронизировал Иль-
хам Алиев.

Три типа «недолюбливающих»
Азербайджан по Алиеву

Ильхам Алиев, Баку, 28 февраля 2012

Новость о том, что Грузия отменяет
визовый режим с государством, ко-
торое официально считается в Тби-
лиси "оккупантом" грузинских
территорий, причем в условиях от-
сутствия дипломатических отноше-
ний, стала сенсацией. Один из
лидеров коалиции неправитель-
ственных организаций "За европей-
скую Грузию" Леван Чолокашвили
сказал в интервью Радио Свобода,
что западное сообщество по до-
стоинству оценит жест Михеила Саа-
кашвили, даже если Москва на
официальном уровне отреагирует
негативно:

– Пока что с российской стороны
заявление последовало только от гос-
подина Косачева – Москва всегда так
реагирует на добрую волю нашего
правительства. Думаю, на Западе ре-
акция будет адекватной. Я думаю,
что эффект от этого решения должен
быть примерно таким же, как и от

ранее принятого решения относи-
тельно КПП "Ларси" на северокавказ-
ском участке границы. Тогда это
принесло положительные резуль-
таты: люди смогли ездить друг к
другу без лишних хлопот. На мой
взгляд, нынешнее высказывание пре-
зидента также должно быть расце-
нено как положительный шаг.

Интернет-ресурс GHN публикует
мнение одного из лидеров правящей
в стране партии "Единое националь-
ное движение" Павла Кублашвили:
"Россия оккупировала наши террито-
рии, но это вовсе не значит, что мы
должны закрывать границу для про-
стых россиян".

Такое же мнение высказал и депу-
тат от "Национального движения",
руководитель парламентского коми-
тета по делам диаспоры и отношению
с народами северного Кавказа Нугзар
Циклаури:

– Когда мы отменили визы для жи-

телей северокавказских республик,
это дало положительные результаты.
Десятки тысяч людей приехали в
нашу страну и убедились: у нас не
расцветает ксенофобия, как утвер-
ждала российская пропаганда. Рос-
сияне должны понять, что мы – за
демократический выбор. 

Интернет-ресурс www.pressage.tv
публикует интервью с бывшим мини-
стром экономики страны Ладо Па-
пава, который также приветствует
инициативу президента, но не согла-
сен с тезисом о том, что отмена виз
приведет к росту частных инвести-
ций. 

Георгий Кобаладзе

Саакашвили дал россиянам "зеленый свет"

Президент Грузии Михаил Саакашвили

Судьба Транскаспийского газопровода
Азербайджан , Туркменистан и
Европейский союз уже в этом
году могут подписать соглаше-
ние о строительстве Транскас-
пийского газопровода (ТКГ),
заявил в среду министр про-
мышленности и энергетики
Азербайджана Натик Алиев.
Сейчас идет работа над трехсто-
ронними политическими согла-
шениями о ТКГ и Южного

газового коридора, передает
Turan. 
В ноябре прошлого года советник
спецпосланника Госдепа США по
евразийской политике Даниэль
Штайн заявил, что не может быть ни-
каких преград для строительства ТКГ.
Штайн подчеркивал, что США про-
должат оказывать содействие Европе
в ее стремлении к энергетической
безопасности: «Европа является

самым крупным инвестиционным
партнером Америки и союзником по
целому ряду глобальных вопросов.
Мы также продолжим наши усилия по
оказанию помощи прикаспийским и
центральноазиатским странам, вклю-
чая Туркменистан, находить новые
маршруты на рынки для их нефтега-
зовых ресурсов". 
Против реализации проекта высту-
пают Россия и Иран.
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İ.Әliyev: «Dövlәt öz üzәrinә düşәn
vәzifәlәri artıqlaması ilә icra edir...»

«Mәnim sahibkarlardan
tәlәblәrim bundan ibarәtdir ki,
yaşadıqları bölgәlәrdә vә
fәaliyyәt göstәrdiklәri sahәlәrdә
yaxşı işlәsinlәr, vergilәri vaxtında
versinlәr. Dövlәt qarşısında on-
ların heç bir borcu olmasın. İş
yerlәri yaratsınlar, bizneslәrini
daha da genişlәndirsinlәr, daha
da yaxşı yaşasınlar, daha da zәn-
gin olsunlar. Mәn hesab edirәm
ki, bu fikirlә sahibkarların fikirlәri
arasında heç bir fәrq ola bilmәz».

Bunu prezident İlham Әliyev
fevralın 28-dә “Regionların 2009-
2013-cü illәrdә sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlәt Proqramı”na hәsr
olunmuş konfransda deyib.

SAHİBKARLAR QARŞISINDA
TӘLӘB QOYULMUR

«Әlbәttә ki, sahibkarlar müxtәlif
sosial layihәlәrә qoşulduqda, bu mәnim
onlara, necә deyәrlәr, münasibәtimi
daha da yaxşılaşdırır. Son illәrdә
sahibkarlar bu sahәdә dә mәsuliyyәt
göstәrirlәr vә sosialyönümlü layihәlәri
icra edirlәr. Bölgәlәrdә xüsusilә mәktәb
tikintisinә, sosialyönümlü tәdbirlәrә
yardımlar edirlәr. Mәn bunu dәstәk-
lәyirәm. Ancaq yenә dә demәk istә -
yirәm ki, belә bir tәlәb sahibkarlar
qar şı sında qoyulmur. Bu, könüllü mәsә -
lәdir. Etsәlәr, sağ olsunlar. Etmәsәlәr,

edәnlәrә baxıb onlar da çalışsınlar, bu
işlәrә öz dәstәklәrini versinlәr».

İlham Әliyev qeyd edib ki, biznes
şәraitinin yaxşılaşdırılması davam et-
dirilmәli, sahibkarlığa daha da yaxşı
şәrait yaradılmalıdır: «Dövlәt öz üzәrinә
düşәn vәzifәni icra edir. Eyni zamanda
ölkәdә hәlә dә mövcud olan xoşagәl -
mәz hallara qarşı ciddi mübarizә
aparılır. Korrupsiyaya, rüşvәtxorluğa
qarşı mübarizә bir gün dә dayanmır. Bu
mübarizәnin artıq yaxşı nәticәlәri var,
daha da yaxşı nәticәlәri olacaq. Biz bu
böyük bәlanı ölkәmizdәn yığışdır-
malıyıq, tәmizlәmәliyik. Elә etmәliyik ki,
Azәrbaycan hәr sahәdә - hәm siyasi,
hәm iqtisadi, hәm korrupsiyaya,
rüşvәtxorluğa qarşı mübarizә sahәsindә
nümunә olsun vә olacaq».

İlham Әliyev

Prezidentin dediklәrinә sahibkarlardan cavab gәldi
«Azәrbaycanda yalnız prezidentә
vә onun әtrafına yaxın olan
sahibkarlar üçün şәrait yaradılır.
Digәr iş adamları arxaları olmadığı
üçün sonda olan-olmazını da itirib
hәtta adi sürücüsünә dә borclu
qalırlar. Çünki işlәmәyә imkan
verilmir». Bunu AzadlıqRadiosuna
iş adamı Elman Abdullayev deyir
vә әlavә edir ki, bәzәn azad
sahibkarlara da kimlәrsә kömәk
edir. Ancaq bunu dövlәtin dәstәyi
hesab etmәk olmaz. Çünki belә
hallar bir-iki dәfәdәn artıq
mümkün olmur: 

«ARXAMDA DÖVLӘTİN 
BİR FAİZ DӘ DӘSTӘYİNİ 

HİSS ETMİRӘM»
«Mәn arxamda dövlәtin heç bir faiz dә

dәstәyini hiss etmirәm. Yalnız prezidentә
yaxın adamlara dәstәk verilir. İmkan ver-
mirlәr ki, xalq dolana bilsin. Sәbәb odur
ki, xalq ac olanda tez möhtac olur, tez
әyilir. Mәnә dә tez-tez mane olurlar. Heç
bir şey dә edә bilmirәm». Elman Abdul-
layevin sözlәrinә görә, monopoliya azad
sahibkarın gәtirdiyi әrzaq mәhsullarının
ölkәyә keçmәsinә imkan vermir. Malı
gömrükdәn keçirdib bazarlara çıxarmaq
üçün әlavә pul vermәli olursan. Hәmin
pulu düzәldib verәnәdәk mal xarab olur.
Üstәgәl, malın anbarlarda qalmasına
görә dә hәr gün üçün xeyli pul ödәmәk

mәcburiyyәtindә qalırsan: «Hara da
şikayәt etsәn, baxan olmur. Çünki
prokuror da, mәhkәmә dә özlәrinin -
kidir». 

Fevralın 28-dә  prezident İlham
Әliyevin iştirakı ilә «Regionların 2009-
2013-cü illәrdә sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlәt Proqramı»nın icrasının üçüncü
ilinin yekunlarına hәsr olunmuş kon-
fransda deyib ki, Azәrbaycan dövlәti
sahibkarlara siyasi dәstәkdәn başqa,
iqtisadi dәstәk dә verir. 

İMKANLI ŞӘXSLӘR ÖLKӘDӘN
GEDİR

Elman Abdullayev isә deyir ki,
sahibkarlar üçün ölkәdә mövcud olan
vәziyyәtә nәinki xırda bizneslә mәşğul
olmaq istәyәnlәr, heç imkanlı şәxslәr dә
tab gәtirә bilmirlәr: «Azәrbaycan
sahibkarı-hәtta mәnim tanıdığım çox
imkanlı adamlar var ki, onlar artıq bu-
rada biznes qurmurlar. Qaçıb gedirlәr bu
ölkәdәn». 

SAHİBKARLAR QARŞISINDA
TӘLӘB YOXDUR, AMMA...

İqtisadi Tәdqiqatlar Mәrkәzinin rәh-
bәri Qubad İbadoğlu isә özlәrinin
apardığı tәdqiqatlara istinadәn deyir ki,
Azәrbaycanda xüsusilә azad sahibkarlar
çox ciddi çәtinliklәrlә üz-üzәdirlәr. İdxal
vә ixrac әmәliyyatlarında mövcud olan
inzibati baryerlәr-icazә, lisenziya vә sair
mәhdudiyyәtlәr sistemi sahibkarın hәm

vaxtını alır, hәm dә onu qeyri- formal
ödәnişlәr etmәk zorunda qoyur. Qubad
İbadoğlu hesab edir ki, hazırda Azәrbay-
canda xüsusilә sahibkarlar üçün vacib
olan bir sıra institutlar müstәqil olmadığı
üçün sahibkarların hüquqlarının qorun-
ması, elәcә dә sahibkarlığın inkişafına
dәstәyin yaxşı olduğundan danışmaq
tezdir: 

AZӘRBAYCAN ÜTT-YӘ 
ÜZV OLMALIDIR

Qubad İbadoğlu deyir ki, әgәr ölkәdә
sahibkarlığın vәziyyәti yaxşı olsaydı,
xarici investisiyaların Azәrbaycan iqti-
sadiyyatına qoyuluşu da ildәn-ilә artardı.
İqtisadçı hesab edir ki, sahibkarlığın
gerçәk inkişafı üçün Azәrbaycan Ümum -
dünya Ticarәt Tәşkilatına üzv olmalı,
ticarәtin daha da liberallaşdırılması is-
tiqamәtindә addımlar atılmalı, gömrük
prosedurları sadәlәşdirilmәlidir.

İlqar Rәsul

Qubad İbadoğlu
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AzadlıqRadiosunun «İşdәn
sonra» verlişinә müsahibә verәn
Parlamentin İnsan Hüquqları
Komitәsinin üzvü Astan
Şahverdiyev bu fikirdәdir. Onunla
müsahibәni tam formada tәqdim
edirik.

Astan Şahverdiyev:
- Azәrbaycanda, ümumiyyәtlә, siyasi

mәhbus anlayışı praktiki olaraq yoxdur.
Bu, Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn
bәzi yerli tәşkilatların dediyi sözlәrdir.
Azәrbaycanda siyasi, vicdan azadlığı ol-
masaydı, onlar yәqin ki, bu işlәri görә
bilmәzdilәr. Hәr halda o kәslәrә cinayәt
tәtbiq olunur ki, siyasi dustaqdır, mәn
hesab edirәm ki, bu, süni şәkildә onlara
vurulan yarlıqdır. Әslindә onlar kriminal
insanlardırlar. Bu vә ya digәr cinayәt
tәrkibi olan hadisәlәrdә iştirak ediblәr.
O ki qaldı vicdan azad lığına, Azәrbay-
can dünyada әn tolerant ölkәlәrdәn
biridir. Azәrbaycanda nәinki müxtәlif
konvensiyalara, dinlәrә, hәtta müxtәlif
әqidәlәrә böyük hörmәt var. Mәsәlәn,
Azәrbaycanda sünni-şiә yanaşı yaşayır.

Azәrbaycanda bu problem heç vaxt ol-
mayıb.  

- Amma vәkil deyir ki, Azәrbaycanda
elә müsәlmanları siyasi motivlәrlә hәbs
edirlәr...

- Onlar çox şey deyә bilәrlәr, onların
dediklәri Quran ayәsi deyil. Götürәk
2011-ci il aprelin 2-dә hәbs olunanları.
İnsan dövlәtә, dövlәtçiliyә qarşı çıxış
etmәmәlidir. Bu, ayrı mәsәlәdir. Azәr-
baycan da bu gün demokratiya yolunda
sivil cәmiyyәt qurur, vәtәndaş cәmiyyәti
qurur vә bunu da bütün dünya qәbul
edir. Amma burda bir nәfәr tutaq ki,
nalayiq hәrәkәt edirsә vә yaxud cinayәt
törәdәndә, bunun cәzası verilәndә
deyirlәr ki, bu, siyasi dustaqdır. 

- Siz İnsan Hüquqları Komitәsinin
üzvüsünüz. Yәqin hesab edirsiniz ki,
insan haqları vacibdir?

- Әlbәttә, insan faktoru dünyada әn
böyük faktordur. Azәrbaycanda 9 mily-
ona yaxın әhali var. Onun 5 nәfәrinin
hәr hansı mәsәlәdә hüququ pozulursa
bu o demәk deyil ki, Azәrbaycan siyasi
mәhbuslar ölkәsidir.  

- Azәrbaycanda insanları siyasi mo-
tivlәrlә hәbs edirlәrsә... 

- Bir nәfәri göstәrin. 
- Mәsәlәn, Arif Hacılı... 
- Arif Hacılını deyә bilmәrәm. Mәnim

onunla tanışlığım yoxdur. Onun әmәl-
lәrini mәn bilmirәm. 2010-cu ildә
seçkidә mәn rәqib demәzdim, kәnar-

dan yapışıq bir insan küçәlәrdә gedib
vitrinlәri sındırıb. Onun adını da siyasi
mәhbus qoyublar. Bu da var axı. 

- Mәhәmmәd Mәcidlini deyirsiniz
yәqin?

- Hәr kimdir. Mәn onu tanımırdım.
Mәn ilk dәfә onu teledebatda gör-
müşdüm. Amma onun qardaşı oğlu
Fransada oturub «Facebook»da yazır
ki, Astan Şahverdiyevin psixoloji duru-
munda problem var. Bu ailәyә indi mәn
necә qiymәt verim? Onun özü dә mәnә
qarşı o teledebatda tәrbiyәsizlik etdi.
Buna siyasi dustaq adı vermәk düzgün
deyil. Mәn onun demәk olar ki, atası
yaşındayam.  

- Bu sәbәbdir ki, bu adam hәbsx-
anada otursun?

- O gedib küçәdә polisә müqavimәt
göstәrmәsәydi, vitrini sındırmasaydı,
yәqin ki, o bu gün azadlıqda idi.  

- Axı mәhkәmәdә heç kim demәdi ki,
bu adam sındırıb o vitrini...  

- Mәn bilmirәm onun mәhkәmәsindә
nә olub. Mәn belә insanları siyasi mәh-
bus hesab edә bilmәrәm. Çünki bunlar
mәnim düşüncә tәrzimә zidd olan
şeylәrdir. Mәn bilirәm kimlәrdir siyasi
mәhbus.  

Verilişi tam olaraq 
AzadliqRadiosu.az 
saytında dinlәyin.

Xәdicә İsmayılova, 
Kamran Mahmudov

Deputat Astan Şahverdiyev: «Azәrbaycanda
siyasi mәhbus yoxdur!»

Astan Şahverdiyev

Stefan Füle: «Siyasi mәhbus mәsәlәsini vurğulayırıq...»
Fevralın 29-da Avropa Birliyinin (AB)
Genişlәnmә vә Avropa Qonşuluq
Siyasәti komissarı Stefan Füle video-
konfrans keçirib. Konfrans zamanı Ste-
fan Füle viza rejiminin
sadәlәşdirilmәsi, Şәrq tәrәfdaşlığı vә
Azәrbaycanda insan haqları vә sair
mәsәlәlәrә dair jurnalistlәrin suallarını
cavablandırıb. Cәnab Füle viza rejimi
ilә bağlı bildirib ki, viza rejiminin
sadәlәşdirilmәsi nәticәsindә viza alın-
ması üçün rüsumun miqdarı 60 avro-
dan 30-35 avroya endirilәcәk, iş
adamları, tәlәbәlәrdәn rüsum alın-
mayacaq, uzunmüddәtli vә multi-
vizaların alınması asanlaşdırılacaq. 

Cәnab Füle onu da vurğulayıb ki,

Azәrbaycanda insan haqlarının vәziy -
yәti narahatlıq doğurur: “Biz bәşәri
dәyәrlәri öndә tutan möhkәm tәrәf-
daşlıq istәyirik. Amma bunlar o demәk
deyil ki, biz növbәti addım atmaq
istәmirik. Avropa Şurası vә Parlamentә
edәcәyimiz tәkliflәrin bir hissәsi dә elә
bunlarla bağlı olacaq”.  

Komissar Stefan Füle bildirib ki, onun
siyasi mәhbuslarla bağlı Azәrbaycan
rәsmilәrinә müraciәti tam aydındır: “Siz
müasir cәmiyyәt qurmağa çalışırsız. Biz
bu cәmiyyәti әhatәlilik prinsiplәri
üzәrindә qururuq. Әhatәlilik dedikdә,
yәni maraqlı tәrәflәr, istәr vәtәndaş
cәmiyyәti, istәrsә dә müxalifәt -  isla-
hatları tәkcә birgә müәyyәn etmәkdә

deyil, hәm dә onlardan faydalanmaqda
çox mühüm rola malik olması nәzәrdә
tutulur. Bir sıra planlarımız var. Biz on-
ları istifadә etmәyә hazırıq ki, Azәrbay-
can “siyasi mәhbus” ifadәsinin tarix
kitablarında vә lüğәtlәrdә qalacağı
dönәmә gәlsin. 

Stefan Füle
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Rusiyanın “Kommersant” qәzeti “Azәr-
baycan cavab zәrbәsi endirir” başlıqlı
mәqalәsindә yazır ki, Qәbәlә RLS-nin
statusu, istifadә prinsiplәri vә şәrtlәri
haqda Azәrbaycanla Rusiya arasında
danışıqlar başlayan kimi dalana
dirәnib. Bakı illik icarә haqqını indiki 7
milyon dollardan 300 milıyon dollara
qaldırılmasını tәlәb edir. Rusiyanın
Müdafiә Nazirliyindәn “Kommersant”
qәzetinә deyiblәr ki, Bakının istәdiyi
qiymәt adekvat deyil. Hәtta hәrbçilәr
deyiblәr ki,  belә getsә, Rusiya
Qәbәlәdәn imtina edәcәk.

RUSİYA ÜÇÜN GÖZLӘNİLMӘZ
ADDIM

Rusiya ilә  Azәrbaycanın Daryal stan-
siyası üzrә müqavilәsi 2002-ci ildә
bağlanıb. İndiki danışıqlar hәmin 10 illik
müqavilәnin vaxtının bitmәsi vә yeni
müqavilәyә ehtiyacla bağlıdır.

İndi qüvvәdә olan müqavilәdә deyilir
ki, tәrәflәrdәn biri müqavilәnin bitmәs-
inә 6 ay qalmış müqavilәdәn çıxacağı
haqda xәbәrdarlıq etmirsә, onda müqa -
vilә avtomatik olaraq 3 illiyә uzadılır.

İndiki 6 aylıq müddәt  iyunun 9-da
qurtarır. Hәmin vaxtadәk tәrәflәr ar-
alarındakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoy-

malıdırlar.
GENERALLAR GETMӘKLӘ

HӘDӘLӘYİR
Rusiyanın Müdafiә Nazirliyindә olan

mәnbә “Kommersant” qәzetinә deyib
ki, Bakının bu qiymәti heç nә ilә
әsaslan dırılmayıb. Nazirlikdәki başqa
yüksәk vәzifәli mәnbә isә daha sәrt
deyib : “Bakı maliyyә iştahını azalt-
masa, biz Qәbәlәdәn gedәcәyik”.

Ancaq Qәbәlәdәn getmәk, “Kommer-
sant” qәzetinin fikrincә,  Rusiyaya
әhәmiyyәtli problemlәr yarada bilәr.
Rusiyanın Qara dәniz sahillәrindәki Ar-
mavir şәhәrindә yeni “Voronej-DM”
stansiyası Qәbәlә RLS-i müәyyәn qәdәr
әvәz edә bilәr. Ancaq bu yeni stan-
siyanın yeni seqmenti hәlә istifadәyә
verilmәyib. Mәhz o seqment Qәbәlә
RLS-in izlәdiyi yerlәrә nәzarәt etmәlidir.

O biri tәrәfdәn, Rusiya Qәbәlәdәn
gedәn kimi bu yeri ABŞ vә ya Türkiyә
tuta bilәr.

DİPLOMATLARIN İZAHLARI 
Azәrbaycanın yüksәk haqq istәmәsini

Rusiyanın Xarici İşlәr Nazirliyindә kon -
yunk tura ilә izah edirlәr.

Onların fikrincә, Azәrbaycan indiki
әlverişli mәqamdan istifadә edir.
Mәqam isә köhnә müqavilәnin vaxtının
qurtarmasıdır. Rusiyanın Xarici İşlәr
Nazirliyindә ikinci versiya da var. Bu
versiyaya görә, Moskvanın Xәzәrin sta-
tusundakı mövqeyinә görә, Bakı
Moskvadan intiqam alır.

Kommersant yazır ki, Rusiya ilә Azәr-
baycanın münasibәtlәrindә әsas qıcıq-
landırıcı mәsәlә Azәrbaycanın
“Trans    xәzәr” kәmәri layihәsindә müm -
kün  iştirakıdır. Rusiya hәr vasitә ilә bu
kәmәrin  qabağını almaq istәyir.  İkinci
problem 1,2 trilyon kubmetr ehtiyatı
olan   “Şahdәniz” yatağı qazının taleyi -
dir. Bu qazı çox layihәlәr almaq istәyir,
ancaq onların hamısı Rusiyadan yan
keçәn kәmәr layihәlәridir. Ona görә
Rusiya “Şahdәniz” yatağı qazının
hamısını almaq istәyir. Ancaq Bakı sat-
mağa tәlәsmir.

“Kommersant”: Azәrbaycan Rusiyaya cavab zәrbәsi endirir

Avropa Birliyi "Qızıl Qayda" qoyur
Avropa Birliyi liderlәri “Qızıl
Qayda” adını verdiklәri yeni
müqavilә imzalayıblar. Müqavilә
özünün bütün iştirakçılarından
balanslı büdcәyә riayәt etmәyi
tәlәb edir. Müqavilәnin sponsopu
Almaniya idi. Avropa Birliyinә
daxil olan 27 ölkәdәn yalnız ikisi
müqavilәni imzalamayıb.

Böyük Britaniya bildirib ki, o bu
müqavilәni dәstәklәmir. Çexiya isә öz
konstitusiyasını әsas gәtirәrәk imza at-
mayıb. Rәsmi adı “Sabitlik, Koordi-

nasiya vә İdarәçilik”  olan müqavilәnin
şәrtinә görә, ölkәlәrdәn biri daha çox
xәrclәsә, 25 ölkә avtomaik addımlar
atır. Qaydalara riayәt olunmasında Ali
Hakim rolu isә Avropa Mәhkәmәsinә
hәvalә olunur.

Müqavilәnin mәğzi avrozonaya daxil
olan 17 ölkәnin böyük borclara gir-
mәsinin qabağını almaqdır. İndi növbәti
problem müqavilәnin hәr bir ölkәdә rat-
ifikasiyasıdır. İrlandiya kimi ölkәlәrdә
bunun çәtinliklә başa gәlәcәyi gö-
zlәnilir. Müqavilә indi imza atan 25

ölkәdәn 12-dә ratifikasiya olandan
sonra qüvvәyә minәcәk.

Almaniya kansleri Merkel yeni
müqavilәni Avropa Birliyi tarixindә
tәmәl daşı adlandırıb. Avropa Şurasının
prezidenti Van Rompuy deyib: "İndi siz
hamınız öz ölkәlәrinizin parlamentlәrini
vә seçicilәrini  inandırmalısınız ki, bu
müqavilә avronun tәhlükәsizliyini tәmin
etmәk üçün mühüm addımdır.

Mәn әminәm ki, sizin bu işiniz uğurlu
olacaq. Çünki müqavilә qısa vә
kәskindir”.

Müqavilәnin sponsoru Almaniya kansleri
Merkel vә imza atmaqdan imtina edәn
Britaniya baş naziri Kameron

"Qaynar Xәtt"ә yaz, hüquqşünaslar-
dan mәslәhәt al. Suallara hәr hәftәnin
şәnbә saat 18:05-dә hüquqşünaslar
canlı efirdә cavab verәcәklәr. Hәmçinin
cavablar sayta göndәrilmiş suallara
әlavә olunacaq. Suallarını, problem-
lәrini yaz.

"Online vәkil"lә başqa әlaqә va-
sitәlәri:
Telefon: 436 77 41 (Zәnglәr av-
tomat tәrәfindәn qәbul olunur. Ona
görә sözünü bildirәndәn sonra tele-

fon nömrәnizi dә deyin ki, geri zәng
edib әlaqә saxlaya bilәk).
Elektron poçt: cavadovae@bureau-
mail.rferl.org 
Canlı efir zamanı SMS: (+99450)
7441017
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2009-2010-cu illәrdә Bakının
kanalizasiya xәtlәrinin tәmizlәn-
mәsinә cәlb olunmuş Türkiyәnin
«Kanalize İnşaat» şirkәtinin
sahibi Ridvan Köse AzadlıqRadio-
suna deyir ki, vaxtilә Azәrbaycan-
dan burdakı şәrtlәrә görә gedib:

– Mәn Bakıda çalışa, pul qazana
bilmәdim. Bәzi şәrtlәrә görә orada çalış-
maq mümkün olmadı. Bilmәdiyimiz
mәsrәflәr çıxırdı. Orada aldığımız pul
çalışana qalmır, sağa-sola vermәlisәn.

– Pulu sizdәn kim istәyirdi?
– «Azәrsu» rәhbәrliyindә olanlar.

Sonda bizi elә bir hala gәtirdilәr ki, daha
çalışa bilmәdik. Biz öz xeyrimizi hesab -
lamalıydıq, yoxsa rüşvәt tәrәfini? Bizim
dediyimiz qiymәtin üzәrinә bir neçә
dәfә çox qiymәt yazırdılar. Halbuki mәn
bu işi daha az pula görmәyә razı idim.
Mәn maliyyәmi bilirәm, amma gör-
mәdiyim mәsrәflәr olurdu, bunları bilә
bilmirdim. Hәr önünә gәlәn bir şey istәr,
bunu çatdıra bilmirdik.

– Sizә sәnәdlәrә imzamı atdırırdılar?
– Tәbii, mәcburәn qol çәkirsәn. Hәr

halda, idarәnin başında duranlar idi.
Bizә çatan cüzi puldan vergini-filanı da
istәyirdilәr.

– Sizin layihәlәrә nә qәdәr vәsait
ayrılırdı?

– İki layihәnin hәr birinә 1 milyon
manatdan çox pul ayrılmışdı. Gerçәkdәn
verilsәydi, bu pula gözәl işlәr görmәk
olardı. Amma nә mәni işlәtdilәr, nә pu-
lumu verdilәr.

– Yәni o pul sizә çatmadı?
– Yox-yox, hәr şey kağız üstündә idi.

Çox cüzi hissәsini verdilәr, qazancımız
olmadı. Ortada olan pulların hamısını
özlәrinә götürürdülәr. Sonra özü aldığı
pulun vergisini dә bizә ödәtdirirdi,
cibimizdәn vermәli olurduq. Bir az iş
görürdün, pullar uçub gedirdi.

AZӘRBAYCANDA TENDER
KEÇİRİLMİR?

– Bәs layihәlәr necә qazanılırdı? Ten-
der keçirilirdimi?

– Azәrbaycanda tender yoxdur. Ten-
deri kimin alacağı öncәdәn bәlli olur.
İdarәnin işçilәri özlәri paylaşdırırlar
işlәri. Pulun çoxu görülmәyәn işlәrә
gedir. Çox pul ayrılır, az hissәsi işә gedir,
ona görә ortaya iş çıxmır.

– İstanbulda bu işlәr necә görülür?
– İstanbulda bu işlәr tenderlә özәl

sektora verilir, su idarәsi buna yalnız
nәzarәt edir. 2-3 illik tenderlәr keçirilir,
şirkәtlәrә verilir. Suyun bağlanması,
kanalın çәkilmәsi -hamısına özәl
şirkәtlәr baxır.

«200 MANATLIQ DETEKTORU
GӘTİRİB HӘDİYYӘ ETDİM»

– Bakıda olduğunuz müddәtdә hansı
әrazilәrdә işlәdiz?

– Azәrbaycanda bәzi binaların
zirzәmilәri suyla doludur. Bәzilәrini tәmi-
zlәdik. MUM-un önündә xәtt bağlı idi,
açdıq, öz yoluna bağladıq, Hövsana
yönәltdik. Mәn tәklif etdim ki, kanalları
tәmizlәmәk üçün robotları gәtirim, sizin

insanlara öyrәdim. Hәmin robotlardan
biri orta qiymәtlә 300000 manatadır.
Azәrbaycanda kanal qapaqlarını tapmaq
üçün bir detektor lazım idi, dәyәri 200
manat idi, o da yoxları idi, mәn gәtirib
hәdiyyә etdim. Gәtirib verdim ki,
dünyada belә bir şey var, bunu işlәdin.
Yoxsa asfaltları qırıb bu qapaqların
yerini tapırdılar, yәni asfalt tökәrkәn ört-
düklәri qapaqları. 

BETON XӘTLӘRİ, SADӘCӘ,
TӘMİZLӘMӘK YETӘR

– Sizcә, Bakıda kanalizasiya sistemini
tәmizlәmәk üçün öncә hansı işlәr
görülmәlidir?

– O cür gözәl bulvar tikiblәr, mikrob
vә qoxudan gәzmәk olmur. Bu qoxunun
sәbәbi kanal sularının yağmur suları
xәtlәri ilә dәnizә axmasıdır. Bulvardakı

yolun altı kollektordur. Bakının bütün
çirkab suyu ora toplanır. İllәrlә bu
kollektor daşla, qumla, zibillә dolub.
Deyәsәn indi oranı tәmizlәmәk üçün
maşın kirәlәyiblәr, indi orada iş gedir. ...
Bakıda sovet vaxtı çәkilmiş beton xәtlәr
hәtta bugünkü şәrtlәrlә belә çox key-
fiyyәtlidir, mükәmmәldir. Sadәcә,
tәmizlә mәk yetәr. Tәmizlәyәndә hәm
dia  metr artır, hәm suyun önünü bağ -
layan bir şey qalmır.

3-5 MİLYON AYRILSA...
– Bakının kanalizasiya sistemini nor-

mal vәziyyәtә gәtirmәk üçün ilә nә
qәdәr vәsait lazımdır? Lap yuvarlaq
ifadә etsәk...

– Bu, metrlә hesablanan işdir. Qiymәt
kanalın uzunluğuna görә hesablanır.
Sizdә bu işә xәrclәnәn pulların çox az,
cüzi hissәsinә bu işi görmәk olar. Bәri
başdan 3-5 milyon ayrılsa, çözülmәmiş
problemlәri hәll etmәk olar. Tәcili prob-
lemlәri hәll edib, sonra da periodik
problemlәri hәll etmәk olar.

CİDDİ ӘCNӘBİ İNVESTOR
AZӘRBAYCANA GӘLMİR

– Bu gün Bakıdakı işlәrә türk şirkәtlәri
dә cәlb olunub. 

– Bu gün Azәrbaycanda Türkiyәdә,
dünyada ciddi iş görәn şirkәtlәrdәn han-
sısa biri varmı? Sabah nә olacağı bәlli
deyil. Bu hәm dә tәkcә mәnә bağlı
prob lem deyil. Azәrbaycanda 100
manat maaş alan insan, sadәcә, bağ -
banına 500 manat maaş verir. Bunu
necә edir? Cameyә molla olmaq üçün
belә pul verirsәn.

– Sizcә, necә kәsmәk olar rüşvәtin
kökünü? Prezident özü dә korrupsiyaya
qarşı mübarizә elan edib...

– Bu mübarizә hәlәlik nәticә vermir,
çünki onu aparanların özlәri sәmimi
deyillәr. Türkiyәdә kimdәn soruşsaz,
Azәrbaycandakı rüşvәtxorluğu eşidib
ora getmәk istәmir. «Nә gelir başıma,
ne olur?» - hamının belә bir qorxusu
var. Niyә belә olmalıdır? Yolda polis
bәzәn sürücünü 20-50 metrdәn bir
saxlayır, «5-10 manat ver» deyir.
Cibimdәki sürücülük vәsiqәsini alıb
«vay, әfәndim, sürücülük vәsiqәniz
әzilib» deyir. Dedim «әfәndim,
cibimdәki sürücülük vәsiqәsini görüb
mәni saxlamışdın?». 

Arifә Kazımova

Türk iş adamı Azәrbaycandan hәyәcanla danışır...

Ridvan Köse

Kanaltәmizlәyәn robot



№09 (79)      05.03.2012      Fərqli düşüncə
12

Dubay hökumәti başçısının
müavini, BӘӘ-nin  maliyyә naziri
Şeyx Hamdan bin Rashed Al Mak-

toum dünyanın әn böyük kitabını
tәqdim edib. Bu, Mәhәmmәd
Peyğәmbәrin hәyatına hәsr
edilmiş kitabdır.  Bu kitab hәm dә
dünyanın әn ağır vә әn bahalı
nәşridir. Onun hazırlanmasına 11
milyon Dirhәm (tәxminәn 3 mi-
lyon dollar) pul xәrclәnib. 420
sәhifәdәn ibarәt nәşrin ağırlığı 1
tondur. Ölçülәri dә nәhәngdir - 5
metr hündürlük vә 4 metr en.
Kitabın sәhifәlәri dәri vә kağızın
birlәşmәsindәn alınan nazik
vәrәqlәrdәn hazırlanıb. O, Al-

maniyada çap edilib. Yeni kitab
artıq Ginnesin Rekordlar Kitabına
daxil edilib.
Kitabın tәqdimetmә mәrasimindә BӘӘ-
nin yüksәk çinli mәmurları, diplomatlar,
adlı-sanlı iş adamları vә sәrmayәdarlar,
hәmçinin görkәmli elm xadimlәri vә KİV
nümayәndәlәri iştirak ediblәr. Şeyx
Hamdan öz hesabına kitabın normal
ölçüdә 5000 surәtini çap etdirib. Bu
kitablar diaspor nümayәndәlәrinә vә
dövlәt sәviyyәli qonaqlara hәdiyyә olu-
nacaq.

Peyğәmbәr haqqında kitab rekord qırdı

Tatarstan-The world's largest Koran is
displayed at the Kul Sharif mosque in
Kazan, 17Nov2011

“Din sahәsindә milli kadrların azlığı
әsas problemlәrdәn biridir”. APA-nın
xәbәrinә görә, bunu Dini Qurumlarla
İş üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri Hi-
dayәt Orucov deyib.  Komitә sәdri
bildirib ki, Azәrbaycan müstәqilliyini
bәrpa etdikdәn sonra xeyli sayda gәnc
qeyri-dövlәt xәtti ilә xaricdә dini tәh-
silә cәlb olunub. Amma onların böyük

әksәriyyәti tәhsil aldıqları xarici
ölkәlәrin ideologiyasının tәәssübkeşi
vә tәbliğatçısına çevriliblәr.
Bu durumdan tәәssüflәndiyini bildirәn
Hidayәt Orucov qeyd edib ki,  hazırda
milli ideologiyamıza sadiq gәnc, vәtәn-
pәrvәr kadrların hazırlanması qarşıda
duran әsas vәzifәlәrdәndir.

“Oxuduqları ölkәnin ideologiyasını tәbliğ edirlәr”

Misirdә dinlәrarası situasiya gәrgin
olduğundan yerli hökumәt “Qahirәdәn
çıxış” (The exit from Cairo) filminin nü-
mayişini qadağan edib. Bu kino lenti
Luksorda keçirilәcәk Afrika filmlәri fes-
tivalında nümayiş etdirilәcәkdi. “Qahirә -
dәn çıxış” xristian qızın müsәlman
oğlana sevgisindәn bәhs edir. Lakin bu
cür süjet xәtti Misir kino industriya nü-
mayәndәlәrini qәzәblәndirib. İncәsәnәt
işlәri üzrә baş senzor Sayed Khattab

yerli informasiya agentliyinә
müsahibәsindә filmin festivalda nümay-
işinә icazә verilmәdiyini tәsdiqlәyib.
Senzor qadağanı onunla әlaqәlәndirib
ki, filmin nümayişi mәzhәblәrarası mü-
naqişәni qızışdıra bilәr.
Bundan sonra bәzi sәnәtçilәr, rejissor
vә kino tәnqidçilәri hökumәtә müraciәt
imzalayıblar. Onlar Misirdә inqilabdan
sonra da belә mәhdudiyyәtlәrin qal-
masından narazılıqlarını bildiriblәr: “Biz

ölkәdә azadlığa qarşı istәnilәn növ
mәhdudiyyәtlәri pislәyirik. Çox tәәssüf
ki, insanlara hürriyyәt vәd edәn, vәtәn-
daş cәmiyyәtinә can atdığını deyәn bir
hökumәt indi bu cür qadağalara әl atır”.
Rejissoru Hisham Essawy “Qahirәdәn
çıxış” filmi ilk dәfә 2010-cu ildә  Dubay
kinofestivalında nümayiş etdirilib. Hәlә
o vaxt Misirdә bu film haqqında bir çox
neqativ rәylәr sәslәnmişdi.

Xristian qızla müsәlman oğlanın sevgisi

Şәxsiyyәt vәsiqәlәrindә dәyişiklik
Azәrbaycanda şәxsiyyәt vәsiqәlәrindә
ünvan haqqında informasiya kod şәk-
lindә göstәrilәcәk. Bu barәdә jurnal-
istlәrә Azәrbaycan Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsindәn Ramiz Quliyev
bildirib: “Yeni şәxsiyyәt vәsiqәlәrindә
küçәlәrin adları әvәzinә onların kodları
verilәcәk. Azәrbaycanda ünvan
reyestrinin yaradılması çәrçivәsindә
hәr bir küçәnin, daşınmaz әmlak
obyektinin hәr bir çıxışının öz nömrәsi
olacaq”.
Azәrbaycanda yeni şәxsiyyәt vәsiqә -
lәrinin tәtbiqinә 2014-cü il yanvarın 1-

dәn başlanacaq. Şәxsiyyәt vәsiqәsinә
elektrondaşıyıcı (çip) yerlәşdirilәcәk.
2014-cü il yanvarın 1-dәk verilәn
şәxsiyyәt vәsiqәlәri vәtәndaş 25, 35, 50

yaşa çatanadәk vә ya vәtәndaşın soy-
adı, adı, atasının adı, yaşayış yeri, ailә
vәziyyәti dәyişilәnәdәk qüvvәdә qalır. 

Trend

Әn aktual, әn qaynar müzakirәlәr hәftәnin hәr iş günü AzadlıqRadiosunun efirindә.
Saat 17-dәn 19-dәk. AzadliqRadiosu.az saytından verilişә qulaq asa vә ya baxa
bilәrsiniz. Geciksәniz, AzadliqRadiosu.az saytında sәs arxivindәn verilişlәrә sonradan
da qulaq asa bilәrsiniz. 

Veriliş zamanı suallarınızı verin:
SMS: (+994 50 744 10 17)       Telefon: 436 – 77 - 41 
Elektron ünvan: efir@azadliqradiosu.az

Hidayәt Orucov
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Azәrbaycan Dövlәt Musiqili Komediya
Teatrının aktyoru Novruz Әliyevin (Qar-
tal) 65 yaşı tamam olur. Fevralın 29-da
Mәdәniyyәt vә Turizm naziri Әbülfәs
Qarayevin tanınmış aktyoru tәbrik
edәrәk mükafatlandırdığı xәbәrini aldıq.
Vә Novruz bәyә telefon açıb yubiley
yaşını tәbrik etmәk qәrarına gәldik. 
- Dünәn bir xәbәr eşitdik. 65 yaşınız
tamamlanır. Mәdәniyyәt naziri Sizi
mükafatlandırıb.
- Bәli. Bәli...65 yaşım tamam olur.

HӘLӘ BELӘ QAYĞI 
GÖRMӘMİŞDİM

- Novruz bәy, 65 yaşınızı hansı ovqatla
qarşılayırsınız?
- İnanın, elә gözlәnilmәdәn çağırıb ad
günümü qeyd elәdilәr ki, mәn özüm
şoka düşdüm. Hәlә belә qayğı gör-

mәmişdim. Ona görә özümü gümrah
hiss edirәm. Elә bilirәm ki, 25 yaşım var
(gülüşmә).

YENӘ KİRAYӘDӘYӘM
- Novruz bәy, siz illәrdir AzadlıqRadiosu-
nun “İz” proqramında qonaq olursunuz.
Yadımdadır, 6-7 il әvvәl şikayәtlәnmişdi-
niz ki, evim yoxdur, kirayәdә qalıram.
İndi vәziyyәtiniz necәdir?
- İndi dә evim yoxdur. Yenә ki-
rayәdәyәm.
- Nә danışırsınız? 65 yaşında kirayәdә
yaşamaq olar?
- Bәli...

300 MANAT PUL MÜKAFATI
VERDİLӘR

- Bәs bütün bunları nazirliyin diqqәtinә
çatdırmadınızmı?
- Nazirlә görüşmәmişәm...Sadәcә, yazılı
surәtdә tәbrik edib mәni. 300 manat da
pulla mükafatlandırıb. Hәlә almamışam.
İnşallah, alacam.
- Necә düşünürsünüz. 65 yaş belәmi
qeyd olunmalıdır?
- Nә deyim. Vallah...Sağ olsunlar, mәn
razıyam. Nә deyim? (Sükut).

Sevda İsmayıllı

Bu aktyor 65 yaşına çatdı,
amma hәlә evsizdir...

Әhmәd Cavad

Ziyalılar Forumu
şair Әhmәd Cavad
haqqqında bәyanat
yaydı
«Yer üzündә çox az şair var ki, әsәri
xalq kütlәlәrinin tәlәbi ilә rәsmi himn
elan edilsin». Bu sözlәr martın 1-dә
Ziyalılar Forumunun yaydığı bәyanatda
әksini tapıb. Bәyanat barәdә Forumun
Aydinliq.az saytı xәbәr yayıb. Bәyanat
iştirakçıları bu il mayın 5-dә İstiqlal şairi
Әhmәd Cavadın 120 illiyinin tamam ola-
cağını diqqәtә çatdırıblar vә bu barәdә
olan prezident fәrmanını da xüsusi
qiymәtlәndiriblәr: «Xatırlatmaq gәrәkdir
ki, şairin 100 illiyinin qeyd olunması
haqqında hәlә 1990-cı ildә – müstәqil-
liyin әldә edilmәsi әrәfәsindә hökumәt
qәrarı qәbul edilmişdi».
Bәyanatı imzalayanlar Әhmәd Cavadın
çoxşaxәli ictimai-siyasi fәaliyyәtinin,
onun milli inqilabi siyasi tәfәkkürün for-
malaşmasındakı rolunun da tәtqiq olun-
mamasından gileylәnir: «Әhmәd
Cavadın 120 illiyi әrәfәsindә bu görkәmli
soydaşımızın xatirәsi yüksәk dövlәt ehti-
ramını özündә әks etdirmәlidir: Bakının
Dağüstü parkında  Әhmәd Cavadın
abidәsinin inşa edilmәsi, dövlәt univer-
sitetlәrinin birindә Әhmәd Cavad adına
tәqaüd tәsis edilmәsi, şairin Şekspir, La-
fonten, Puşkin, Rustaveli, Rable vә
dünya әdәbiyyatının digәr klassik-
lәrindәn etdiyi parlaq tәrcümәlәrdәn
ibarәt kitabının nәşri, hәyat vә
yaradıcılığının әtraflı tәtqiq edilmәsi,
onun haqqında bәdii әsәrlәrin yazılması,
televiziya filminin çәkilmәsi, inqilabi-
vәtәnpәrvәr şeirlәrinә marş vә mah-
nıların bәstәlәnmәsi üçün dövlәt sifarişi
verilmәsi mәqsәdәuyğun olardı».
Bәyanat bu sözlәrlә bitir: «Әhmәd
Cavad daim aramızda, başqa bir şairin
sözüylә desәk, «canlı kimi canlılarla ün-
siyyәtdә» olmalıdır».

Sevda İsmayıllı

Novruz Qartal

İranda dahi Nizami Gәncәvinin “Xos-
rov vә Şirin” poemasını senzura
edәcәklәr. İranın Mәdәniyyәt vә Dini
Qaydalar Nazirliyi bildirib ki, poemanın
bәzi hissәlәri yenidәn işlәnmәlidir. Bu
günlәrdә ölkә nәşriyyatlarından biri
nazirliyә müraciәt edәrәk poemanın 8-
ci dәfә nәşri üçün icazә istәyib (İranda
hәr bir kitabın çapına rәsmi icazә ol-
malıdır) vә ona bu cavab verilib. Bu
tәkcә nәşriyyat yox, İran cәmiyyәtindә
bir çoxları üçün gözlәnilmәz olub.
Çağdaş İran poeziyasının әn tanınmış
nümayәndәlәrindәn olan Simin Behba-
hani deyib ki, “Poema 9 әsrdir yazılıb
vә... iranlılar da bu 9 әsr әrzindә müsәl-
man olaraq qalıblar. Heç kim “Xosrov vә
Şirin” poemasına etiraz etmәyib, onun
hansısa hissәlәrini senzura etmәk
haqqında düşünmәyib. Әgәr düşün-
sәydi, indiyә poemadan heç nә qal-
mazdı. Poemanı senzura etmәk
haq qında danışanlar utanıb xәcalәt çәk-

mәlidir!”
İranın Mәdәniyyәt vә Dini Qaydalar
Nazirliyi hәlә ki, poemanı niyә senzura
etmәk istәdiyini açıqlamayıb. Mәlumata
görә, nazirliyi narazı salan mәqamlar-
dan biri Şirinin kişi meyitini qucaqla-
masıdır. Bu onun qәtlә yetirilmiş әrinin
meyitidir. Poemanın bu mәqamı Şirinin
әsәrin sonunda niyә intihar etmәsini
aydınlaşdıran mәqamdır.

Şirinin Xosrovun mәqbәrәsindә
özünü öldürmәsi 

(Poemanın Azәrbaycan dilinә 
tәrcümәsindәn):

...Möbidlә danışıb son vida üçün
Girdi mәqbәrәnin içinә Şirin.
Qapını bağladı, qoy görmәsinlәr,
Yanaşdı tabuta әlindә xәncәr.
Götürdü örtüyü, tapdı yaranı,
Әyildi bir dәfә öpdü yaranı.
Yaranın yerini öyrәnәn pәri
O yerdәn döşünә vurdu xәncәri.
Yatağı doldurdu isti, al qanı.

İranda Nizaminin “Xosrov vә Şirin”
poemasını senzura edәcәklәr
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«Biz bu hesabatı Azәrbaycanın tәrәf-
daşlarına, ABŞ, bәzi Avropa Birliyi
ölkәlәrinin hökumәtlәrinә
göndәrәcәyik. Artıq Avropa Yayım Bir-
liyinә bu hesabatı çatdırmışıq. Çünki bu
qurum «Eurovision» mahnı yarış-
masının tәşkilatçısıdır vә Azәrbaycanla
birgә bәyanat imzalayıblar ki, yarışma
әrәfәsindә Azәrbaycanda insan
hüquqları pozulması halları müşahidә
olunmasın». 

TӘDQİQAT NECӘ APARILIB?
Bunu «Human Rights Watch» Tәşkila -
tının Avropa vә Mәrkәzi Asiya Bölmә -
sinin aparıcı tәdqiqatçısı Jane Buchanan
fevralın 29-da keçirdiklәri mәtbuat kon-
fransında deyir. O, Azәrbaycanda mül -
kiy yәt hüquqlarının pozulması ilә bağlı
hazırlanan tәdqiqatın müәllifidir:  
- Tәdqiqat 52 ev sahibi, müxtәlif
hüquqşünaslar, bir neçә qeyri-hökumәt
tәşkilatının nümayәndәsi ilә müsahibәlәr
әsasında aparılıb.  
Tәşkilatın tәqdim etdiyi tәdqiqat son il-

lәrdә Bakıda şәhәrin yenidәn qurulması
zamanı baş verәn mülki hüquq poz-
malarından bәhs edir.  
Jane Buchananın sözlәrinә görә, tәdqi -
qat zamanı onlar bir sıra dövlәt quru-
muna mәktub göndәrib bәzi mәsәlәlәrә
aydınlıq gәtirilmәsini, qәbul edilmәlәrini
istәyiblәr. Ancaq onlara yalnız bir cavab
gәlib, 2 fakt aydınlaşdırılıb. Jane Buc -
hanan deyir, nәhayәt, bu hәftә Prezident
Administrasiyasının şöbә müdiri Әli Hә -
sә nov, millәt vәkili Sәmәd Seyidovla vә
Xarici İşlәr Nazirliyindә insan hüquqları
ilә bağlı mәsul әmәkdaşla görüşüblәr:  

RӘSMİLӘR RAZILAŞMIR 
- Bizim araşdırmamızın nәticәlәri ilә razı -
laş madıqlarını söylәdilәr, amma razılaş -
dıq ki, mәcburi köçürülmәlәr qanuni
çәr çi vә dә baş vermәlidir, evin sökül -
mәmәsi ilә bağlı mәhkәmә qәrarı olduğu
halda evlәri sökmәk vә sakinlәri köçür-
mәk qanunsuzdur vә bağışlanmazdır.  
Hesabatda göstәrilir ki, evlәrindәn
çıxarılan sakinlәrә yetәrincә kompen-

sasiya ödәnilmәyib, onların әmlakı
zәdәlәnib vә bu zәrәr qarşılanmayıb. O
cümlәdәn çoxmәrtәbәli binadakı mәn zil -
lәrdә yerlәşdirilәn bәzi sakinlәrә bu
mәnzilin mülkiyyәt hüququ verilmәyib,
daha doğrusu, yeni mәnzilә mülkiyyәt
hüququnun verilmәsi qeyri-müәyyәn
müddәtә qәdәr tәxirә salınıb. 

AVROPA YAYIM BİRLİYİ TӘLӘB
ETMӘLİDİR

“Human Rights Watch” bildirir ki,
Avropa Yayım Birliyi müsabiqәnin keçir-
ilәcәyi “Bakı Crystal Hall”ın yaxınlığında
evlәri sökülәn sakinlәrlә bağlı problemin
әdalәtli hәllini tәlәb etmәlidr. 

Sәadәt Akifqızı

Human Rights Watch: «Bakıda evlәrin sökülmәsi
«Eurovision»a kölgә salır»

Jane Buchanan

AzadlıqFM-in vaxtı dәyişdi
İndi hәr hәftәnin cümә günü 14:00-15:00 arasında

Facebook mәkanında baş verәn maraqlı olayların müza-
kirәsinә qa qatıla bilәrsiniz. Facebookda xüsusi fәallığı ilә
fәrqlәnәn şәxslәr verilişә dәvәt edilir. Veriliş eyni vaxtda
AzadlıqRadiosunun Facebook sәhifәsindә dә yayımlanır
ki, Facebook istifadәçilәri canlı olaraq şәrhlәr yaza bilsin-
lәr. Azadlıq FM-in arxiv sәhifәsi dә var.

«Freedom Now» Bәxtiyar Hacıyevi müdafiә edәcәk

“Biz Bәxtiyar Hacıyevin işini hәm Azәr-
baycan qanunları, hәm dә bu ölkәnin
qoşulduğu beynәlxalq konvensiyalar
baxımından tәhlil etdik vә qәrara gәldik
ki, o, әslindә vicdan mәhbusudur vә
onun işindә fundamental insan
azadlıqları pozulub”. Bunu AzadlıqRa-
diosuna müsahibәsindә Amerikanın

“Freedom Now” Tәşkilatının icraçı di-
rektoru Maran Turner deyir. Tәşkilat
qәrara gәlib ki, azәrbaycanlı gәnc fәal
Bәxtiyar Hacıyevin müdafiәsi ilә xüsusi
mәşğul olsun.
“Freedom Now” Tәşkilatının başqa
hüquq müdafiә tәşkilatlarından fәrqi
odur ki, o, hәr bir ölkәdәn konkret bir
şәxsi seçәrәk onun müdafiәsi ilә mәşğul
olur. Mәsәlәn, o, xeyli müddәt ev dus-
tağı olmuş vә bu yaxınlarda siyasi
fәaliyyәtinә icazә verilmiş nepallı müxal-
ifәt lideri Aung San Suu Kyi, belaruslu
prezidentliyә namizәd Andrey Sannikov
vә başqalarını müdafiә edir.
Maran Turnet deyir ki, Bәxtiyar Hacı -
yevin işini elә-belә seçmәyiblәr. Çünki
Azәrbaycan hökumәti gәnc nәslin

cәmiyyәtdәki rolunun artmasından
ehtiyatlanmağa başlayıb vә buna görә
dә gәnc fәallara qarşı tәzyiq vә tәqib
kampaniyası aparır. Turner bildirir ki,
onlar Bәxtiyar Hacıyevin işini çox
dәrindәn öyrәniblәr vә bu qәnaәtә gәli-
blәr ki, ona qarşı irәli sürülәn hәrbi xid-
mәtdәn yayınma ittihamı tamamilә
quramadır, ittihamın arxasında gәnc fәalı
susdurmaq mәqsәdi dayanır.
Xanım Turner xatırladır ki, Bәxtiyar
Hacıyev Harvard Universitetindә tәhsil
alıb, ictimai-siyasi fәaldır vә onun
fәaliyyәti Azәrbaycan gәncliyi üçün bir
nümunә ola bilәr:
“Belә gәnclәr öz yaşıdlarını sәfәrbәr edә
bilәr. Hökumәti әn çox qorxudan da
budur”.

Harvard Universitetinin mәzunu 
Bәxtiyar Hacıyev
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AzadlıqRadiosunda verilişlәr:

Martın 2-dә Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ağır Cinayәtlәr
Mәhkәmәsinin qәrarı ilә AXCP
fәalı Zeynal Bağırzadә 7 il 6 ay
azadlıqdan mәhrum edilib. Bu
barәdә AzadlıqRadiosuna onun
qardaşı, AXCP Naxçıvan şöbә -
sinin sәdri Yaşar Bağırsoy
mәlumat verib. Zeynal Bağırzadәyә Cinayәt Mәcәllәsinin dәlә-
duzluq maddәsi ilә 7 il, özünü vәzifәli şәxs qismindә tәqdim
etmә maddәsi ilә 6 ay müddәtinә azadlıqdan mәhrumetmә
cәzası verilib. Mәhkәmәnin qәrarı ilә Zeynal Bağırzadә cәzasını
ümumi rejimli cәzaçәkmә müәssisәsindә çәkәcәk. Mәhkәmә
tәqribәn 18 min manatlıq ziyanın Zeynal Bağırzadә tәrәfindәn
ödәnilmәsi haqda da qәrar çıxarıb.

Yaşar Bağırsoy qardaşı haqqında çıxarılan qәrarı siyasi si-
fariş hesab edir: « Zeynal Bağırzadәnin hәbsi ilә hakimiyyәt
insanlara gözdağı vermәk istәyir, ictimai fәallığın qarşısını
almaq istәyir. Buna da nail ola bilmәyәcәklәr. Biz bundan sonra
öz fәaliyyәtimizi daha aktiv davam etdirәcәyik».

Yaşar Bağırsoyun bildirdiyinә görә, proses davam edәrkәn
100-ә yaxın Nehrәm sakini hәmkәndlilәri Zeynal Bağırzadәyә
dәstәk olaraq mәhkәmә binasının önünә toplaşıblar:

ACLIQ APELYASİYA MӘHKӘMӘSİNӘ QӘDӘR
TӘXİRӘ SALINIB

«Kәnddә narazılıqlar yaranıb. Belә bir tәklif var idi ki,
Nehrәm kәndindә geniş aksiya keçirilsin. Bu gün mәhkәmә
prosesindәn sonra Zeynal müraciәt etdi ki, hәlәlik bu qәrardan
hiddәtlәnmәk lazım deyil. O, bildirdi ki, apelyasiya mәhkә -
mәsinin qәrarını gözlәmәk lazımdır. Mәhkәmәdәn öncә Zeynal
mәnә demişdi ki, qanunsuz qәrar çıxarılsa, ölüm aclığına
başlamaq istәyir. Vәkilin xahişi ilә hәmin aksiyanı da
Apelyasiya Mәhkәmәsinin qәrarına kimi tәxirә salıb».

Zeynal Bağırzadәnin vәkili Әshabәli Mustafayev  qәrardan
apelyasiya mәhkәmәsinә şikayәt edәcәk.

Yafәz Әkrәmoğlu

Naxçıvanda siyasi fәala
7 il 6 ay iş kәsildi

Sizdə də maraqlı video, foto və ya səs yazısı varsa bizə

göndərin. Materialı kompyuterinizdən yükləmə səhifəsinə

daxil olmaqla, yaxud MMS kimi mobil telefondan yollaya

bilərsiniz. Ehtiyac varsa anonimliyi təmin edirik.

Azərbaycandan: (050) 213-56-30, 

Xaricdən: (+420) 602 517 052

Görüntüləri elektron poçtla da yollamaq olar:

efir@azadliqradiosu.az

Simsiz teleqraf

01.03.2012. Yükləyib: Çingiz

Bakı-Şəmkir- Gədəbəy avtobusu

Qeyd: Kəsr xətti ilə verilmiş – eyni saatlara düşən

verilişlər həftənin günlərindən asılı olaraq növbə ilə

təkrar gedir...

Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının (AMEA) Әlyazmalar
İnstitutunun tәrcümә vә informasiya şöbәsinin müdiri Fәrid
Әlәkbәrli APA-ya bildirib ki, ötәn il dekabrın 7-dә Vatikanın
mәxfi arxivindәn Bakıya gәtirilәn sәnәdlәrdәn 3-ü tәrcümә
edilib: “ Bu mәktublardan ikisi Roma papalarının işlәr üzrә rәh-
bәr şәxslәri tәrәfindәn yazılıb. Sonuncu mәktub isә Roma Pa-
pası V Pavel tәrәfindәn I Şah Abbasa yazılıb”.

F.Әlәkbәrli bildirilib ki, Roma Papası V Pavel tәrәfindәn
1605-ci ilin iyulun 20-dә I Şah Abbasa göndәrilәn mәktubda
Papa Romada Sәfәvilәrin elçisi Bayramqulu bәyin öldürülmәs-
inә görә ondan üzr istәyib: “Mәktubda V Pavel qeyd edib ki,
bu qәtlin qarşısını ala bilmәdiyinә tәәssüflәnir vә buna görә
üzr istәyir. Buna baxmayaraq, Papa ümid etdiyini bildirib ki,
Sәfәvilәrlә mehriban әlaqәlәr, hәm ticarәt, hәm dә hәrbi
sahәdә münasibәtlәr yenә dә әvvәlki kimi davam edәcәk.

Roma Papası Şah Abbasdan
niyә üzr istәmişdi?




