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Avqustun 31-i sәhәr saat 7.30-da
Ağstafa-Bakı sәrnişin qatarı 124
saylı avtobusla toqquşub. Rәsmi
mәlumatlarda 6 nәfәrin öldüyü,
44 nәfәrin yaralandığı deyilir.
Hәrçәnd, şahidlәr ölәn vә
yaralıların sayının çox olduğunu
deyirlәr. 

Mәhәmmәdәli Salahov:
- Avtobusun içindә 100 nәfәr vardı,

qatar vurdu atdı qırağa. Tәxminәn 30
nәfәr ölüb. Öz gözümlә gördüm.
Şlaqbaumu şofer açdırdı ki, «aç, tez
keçim, tәlәsirәm». Keçәndә dә maşın
söndü... Avtobusda 107 nәfәr olub. O
qәdәr adam yaralanmışdı ki... Yer yox
idi, xәstәnin birini «Qazel»dә nәrdi-
vanın üstündә gәtirdilәr. Hәkimlәr dә
özlәrini itirmişdilәr. Bilmirdilәr hansı
xәstәnin üstünә getsinlәr.

NӘNӘ OLMAĞA HAZIRLAŞAN
55 YAŞLI QADIN DA ÖLDÜ

Sәhiyyә Nazirliyinin mәlumatına
görә, hadisә yerindә 3 nәfәr ölüb. On-
lardan biri tәxminәn 55 yaşlı qadındır.
Ailәnin yeganә başçısının himayәsindә
2 övladı var.  

Onlardan biri orta mәktәbi yenicә
bitirib. Digәri ali mәktәb tәlәbәsidir.
Mәrhumun meyitini Patoloji Anatomiya
Bürosundan aparmağa gәlәn yaxınları
çıxılmaz vәziyyәtә düşmüşdülәr: bәd
xәbәri mәrhumun hamilә qızına necә
çatdırsınlar? Hәtta yaxınları xahiş et-
dilәr ki, onun adını yazmayaq. Çünki
ana olmağa hazırlaşan gәnc qadın
xәbәr saytlarını diqqәtlә izlәmәkdә,
anasının adını ölü vә ya yaralılar
arasında axtarmaqdadır. Bu sәbәbdәn
biz dә mәrhumun adını yazmırıq. 

«ELӘ BİL BALTAYLA 
VURUBLAR»

Nazirlikdәn deyirlәr ki, yaralıların әk-
sәriyyәti - 26 nәfәri Kliniki Tibbi

Mәrkәzdә müalicә alır. Burda yer-
lәşdirilәn xәstәlәrin yaxınları sәkilәrdә,
xәstәxana girişindә, harada gәldi otu-
rublar. Sәbri çatmayanlar var-gәl edir,
ara-sıra hәkimlәrin qabağına qaçırlar ki,
ürәkaçan xәbәr alsınlar. Elә bu vaxt 50
yaşlı bir ana qaçaraq gәlir. Mәlum olur
ki, 2 övladı hәmin avtobusda olub.

- Cavad burdadır?...

23 yaşlı Fәridә Salahovanın atası
Fәxrәddin Salahov әsәbi vә gәrgindir:

- Dispetçer o avtobusa başqa şofer
qoyub. Sürә bilmәyib, gedib vaqonun
altına girib. İndi dә hәkimә gәlmişik.
Bizi içәri dә buraxmırlar. Xәstәlәr dә
ağır, elә bir vәziyyәtdәdirlәr ki, elә bil
baltayla doğramısan. Hökumәt bunu bir
nizamlamalıdır, bir dispetçer qoymalıdır.
Uşaq-muşağı şofer qoyublar. Bir mәn-
imki deyil, kiminin ayağı kәsilib, kiminin
başı.

– Mәnimki dә travma alıb, beyninә
qan sızır. Bu saat hәkimlәr işlәyir.

Müstәntiq vә hәkimlәr yaralıların
siyahısını dәqiqlәşdirir. Balaca otaqda
ağız deyәni qulaq eşitmir. Müstәntiq vә
hәkimlәr danışmaq istәmirlәr, vaxt
istәyirlәr. Bircә bunu deyirlәr ki, xәstәx-
anada 3 nәfәr ölüb.

«TÜRKİYӘDӘN HӘKİM 
GÖZLӘYİRİK»

124 saylı avtobusun başqa sәrnişini,
41 yaşlı Mehman Behbudovun isә
onurğa sütunu qırılıb. Yaxınları hәyә-

canla başqa xәstәxanalara zәng edir,
hәkim yardımı istәyirlәr. Qardaşı Rauf
Behbudov:

- Qardaşımın onurğası sınıb. Elә
vәziyyәtdәdir ki, türk hәkim kömәk edә
bilәr. Onu gözlәyirik. Bir dә bolt
lazımdır. O da 250 manatdır. Danışa
bilmirik, vәziyyәti pisdir...

Türkiyәli mütәxәssisin isә bazar
ertәsi gәlәcәyi gözlәnir...

CİNAYӘT İŞİ AÇILDI
Avqustun 31-dә Daxili İşlәr Nazirliyi

ilә Baş Prokurorluğun mәtbuat xidmәti
birgә mәlumat yayıblar. Mәlumatda
bildirilir ki, faktla bağlı Bakı Şәhәr
Prokurorluğunda Cinayәt Mәcәllәsinin
262.3-cü (Dәmiryolu nәqliyyatının
hәrәkәt tәhlükәsizliyi vә istismarı qay-
dalarını pozma) vә 263.3-cü (Yol
hәrәkәti vә nәqliyyat vasitәlәrinin is-
tismarı qaydalarını pozma) maddәlәri
ilә cinayәt işi başlanıb. Dәmiryolunun
Heybәt-Buta mәnzilinin keçid növbәtçisi
Eyyub İsmayılov vә «Daewoo» markalı
sәrnişin avtobusunun sürücüsü Fәrid
Ağayev şübhәli şәxs qismindә saxlanıb.

VӘFAT EDӘNLӘRİN
AİLӘLӘRİNӘ MADDİ YARDIM

EDİLİB
Nәqliyyat Nazirliyi avqustun 31-dә

qatarla toqquşan 124 saylı avtobusda
ölәnlәrin ailәlәrinә 5000 manat yardım
edib. Bu barәdә AzadlıqRadiosuna qәza
nәticәsindә vәfat edәnlәrin ailә üzvlәri
mәlumat verib.

Hadisә yerindәn ilk videonu
AzadliqRadiosu.az 
saytında oxuyun.
Şahnaz Bәylәrqızı

«Avtobusun içindә 100 nәfәr
vardı, qatar vurdu atdı qırağa» 

«Ölüm qatarı», yoxsa sürücü mәsuliyyәtsizliyi? 
Azad İstehlakçılar Birliyinin sәdri Eyyub Hüseynov, Şәhәr İnkişaf

Mәrkәzinin rәhbәri Fuad Cәfәrli, iqtisadçı Natiq Cәfәrli vә Nәqliyyat Nazirliyi
Katibliyinin müdiri Namiq Hәsәnov son vaxtlar ictimai nәqliyyatda baş verәn
qәzaların artması barәdә fikirlәrini bölüşürlәr.

Müzakirәni AzadliqRadiosu.az saytında 
“İşdәn sonra” verilişinin arxivindәn dinlәyin.

Lökbatanda qatar avtobusla toqquşub 
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Sentyabrın 1-dә «Sing for Democracy»
kampaniyasının tәrәfdarları Rusiyada
«Pussy Riot» rok qrupu üzvlәrinin hәb-
sinә etiraz olaraq bu ölkәnin Bakıdakı sә-
firliyi qarşısında aksiya keçiriblәr. Onlar
әllәrindә Azәrbaycan, ingilis, rus dil-

lәrindә ««Pussy Riot»a azadlıq!» şüarları
vә «Pussy Riot» qrupunun üzvlәrinin
şәkillәrini tutublar. Saat 12-dә başlanan
aksiyanın qarşısını polis alıb. 
Tәşkilatçılardan Emin Hüseynov, Rәsul
Cәfәrov saxlanıb. Onlar Nәsimi Rayon
Polis İdarәsinin 20-ci polis bölmәsinә
aparılıblar. Onların izahatı alındıqdan
sonra sәrbәst buraxılıblar. AzadlıqRadio-
sunun hadisә yerindә olan müxbirinin
mәlumatına görә, aksiya başlamazdan
öncә 20-yә yaxın polis sәfirliyin yaxın-
lığında hazır vәziyyәtdә gözlәyiblәr.  

Nәzrin Nәzirova, 
Nüşabә Fәtullayeva

Rusiya sәfirliyi qarşısında aksiya 

Azәrbaycan XİN-i
Obamaya cavab verir 
«ABŞ hökumәtinin iki müstәqil ölkәnin-
Azәrbaycan vә Macarıstanın münasi-
bәtlәrinә qarışması tәәccüb doğurur».

Bunu Xarici İşlәr Nazirliyinin mәtbuat
katibi Elman Abdullayev deyib.

APA-ya müsahibәsindә Elman Abdul-
layev bildirib ki, Macarıstanın Azәrbaycan
zabiti Ramil Sәfәrovu Azәrbaycana qay-
tarması mәsәlәsi iki ölkәnin qanunveri-
ciliyi çәrçivәsindә baş tutub:

«Biz, hәmçinin anlayırıq ki, Amerikanın
bu mövqeyi ABŞ-da seçkilәr öncәsi daxili
siyasi vәziyyәtlә әlaqәlidir. Azәrbaycan
dövlәti başda prezident İlham Әliyev ol-
maqla hәr zaman Azәrbaycan xalqının vә
bütün soydaşlarımızın müdafiәsindә
dayanıb, dayanır, bundan sonra da
dayanacaq. Nә Ermәnistan, nә digәr
hansısa ölkә Azәrbaycanla bu tonda
danışa bilmәz. Xüsusәn o halda ki, Azәr-
baycan tam olaraq qanunlar әsasında
hәrәkәt edir». 

ABŞ Ramil Sәfәrovun Azәrbaycana
gәtirilәrәk әfv olunmasından nara-
hatlığını bildirib. 

«Zerkalo» qәzetinin vә Reportyorların
Azadlıq vә Tәhlükәsizlik İnstitutunun
(RATİ) әmәkdaşı İdrak Abbasov yenә
tәhdid olunur. Jurnalist bunu AzadlıqRa-
diosunun «İşdәn Sonra» proqramına
müsahibәsindә deyib. İndiyә qәdәr
dәfәlәrlә tәhdid olunduğunu bildirәn ju-
rnalist sonuncu hadisәnin avqustun 28-
dәn 29-na keçәn gecә saat 2
radәlәrindә baş verdiyini qeyd edir:
«Gecә maşınımın siqnalizasiya sistemi
işә düşdü. Yoldaşımla hәyәtә düşdük vә
bu zaman kiminsә qaçıb uzaqlaşan ayaq
sәslәrini eşitdik. Maşının bir qapısı
açılmışdı.  Belә bir hadisә eyni saatlarda
bir neçә dәfә baş verib. Bu barәdә
dәrhal Daxili İşlәr Nazirliyinin «102»
mәlumat xidmәtinә zәng etdim. Daha
sonra qonşularla birgә maşına baxdıq,
hәm dә yaxın jurnalist dostlara da bu
barәdә mәlumat verdim. Mәn qar-
daşımla polisә gedәndә haradasa gecә

4-ün yarısı olardı, bizdәn bir qәdәr aralı
yolda iki cavan oğlanın getdiyini gördük.
Onları sorğu-suala tutduq ki, gecә vaxtı
burda nә edirsiz, dedilәr işlәmәkdәn
gәlirlәr vә bir az sonra onlar qaçdılar.
Biz onları tutmaq istәsәk dә, hasarlar-
dan aşıb yoxa çıxdılar».

«MӘNİM MAŞINIMA NӘ İSӘ 
QOYMAQ İSTӘYİRLӘR»

İdrak Abbasov deyir ki, onlar hәmin an
polis bölmәsinә daxil olub üzlәşdiklәri
hadisә barәdә mәlumat veriblәr. Dediyinә
görә, polis dәrhal onlarla birgә şüb-
hәlәndiklәri adamların axtarışına başlasa
da, onları tapmaq mümkün olmayıb.
«Mәn hesab edirәm ki, hәmin adamlar
mәnim maşınıma nә isә qoymaq istәyir-
lәr, amma bu dәfә dә onların planları baş
tutmadı. İndi bilmirәm bundan sonra
mәni nә gözlәyir».
Hadisә ilә bağlı açılan cinayәt işinin ölü
nöqtәdәn tәrpәnmәdiyini bildirәn jurnal-
ist istintaqı aparan qurumu mәhkәmәyә
vermәyә hazırlaşdıqlarını deyir.
İdrak Abbasov 2012-ci il aprelin 18-dә
Dövlәt Neft Şirkәtinin tәhlükәsizlik xidmә-
tinin әmәkdaşları ilә evlәri sökülәn sakin-
lәr arasında münaqişәni çәkәrkәn
döyülüb. İstintaq onu zәrәrçәkәn kimi
tanıyıb. Ancaq onu döyәnlәr hәlә tapıl-
mayıb.

Jurnalist İdrak Abbasov yenә
tәhdid olunduğunu deyir

Aprelin 19-da döyülәn jurnalist

Bakının “Neftçi” futbol klubunun UEFA
Avropa liqasının qrup mәrhәlәsindәki
rәqibi bәlli oldu. “Neftçi” H qrupunda
“İnter” (Mİlan) , “Rubin” (Kazan) , vә
“Partizan” (Belqrad) ilә mübarizә apara-

caq. Bakının "Neftçi" klubu sәfәrdә cavab
görüşündә Kiprin APOEL komandasını 1:3
hesabı ilә mәğlub etmәklә Azәrbaycan
futbolu tarixindә ilk dәdә qrup mәrhәlәs-
inә qatılan komanda olmağı bacarıb.

«Neftçi»nin rәqiblәri bәlli oldu

Arxiyepiskop: «Buş vә
Bleyr mәhkәmәyә
cәlb olunmalıdırlar» 

«Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri
Toni Bleyrlә ABŞ-ın keçmiş prezidenti
Corc Buş İraq müharibәsinә görә
mәhkәmәyә cәlb olunmalıdırlar». Bunu
“Nobel” sülh mükafatçısı, arxiyepiskop
Desmond Tutu Britaniya mәtbuatına
müsahibәsindә bildirib.

O qeyd edib ki, Sәddam Hüseyn reji-
mindә kütlәvi qırğın silahlarının sayı
barәdә yalan mәlumat müharibәnin
başlamasına sәbәb oldu. Cәnubi Afrika
Respublikasından olan ilk qara dәrili
arxiyepiskop Desmond Tutu hesab edir
ki, Bleyr ilә Buş minlәrlә dinc sakinin
ölümünә görә Beynәlxalq Cinayәt
Mәhkәmәsinә cәlb olunmalıdırlar.

Artıq mәsәlәyә münasibәt bildirәn Toni
Bleyr ittihamın әsassız olduğunu deyib. 
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Avqustun 31-dә prezident İlham
Әliyev Macarıstanda ömürlük
hәbs cәzası alan Azәrbaycan or-
dusunun zabiti Ramil Sәfәrovun
әfv olunması haqda sәrәncam
imzalayıb. Ramil Sәfәrov 2004-cü
ildә Macarıstanın Budapeşt
şәhәrindә keçirilәn hәrbi tәlimlәr
zamanı Azәrbaycan bayrağını
tәhqir etdiyi bildirilәn ermәni
zabitini qәtlә yetirib. Budapeşt
Paytaxt Mәhkәmәsinin 2006-cı il
13 aprel tarixli hökmü ilә o,
ömürlük azadlıqdan mәhrum
edilmişdi.

Prezidentin bu sәrәncamından әvvәl
xәbәr saytları vә sosial şәbәkәlәrdә isә
artıq Ramil Sәfәrovun Bakıya gәtirildiyi
barәdә xәbәrlәr yayılmışdı.

RAMİL SӘFӘROV BAKIDADIR
Ramil Sәfәrov avqustun 31-i sәhәr 8-

dә Macarıstandan yola salınıb vә artıq

Bakıdadır. Bu barәdә AzadlıqRadiosuna
Azәrbaycanın Macarıstandakı sәfiri Vi-
layәt Quliyev mәlumat verib. Sәfirin
dediyinә görә, bu әmәliyyatı Әdliyyә
Nazirliyi hәyata keçirib: «Bu hadisә
qәflәtәn baş vermәyib. Biz bunun
üzәrindә aylarla işlәyirdik. Bu proses
әvvәldәn axıra kimi Azәrbaycan prezi-
dentinin tapşırığı ilә sәfirlik tәrәfindәn
hәyata keçirilib. Buraya danışıqlar,
Macarıstanın rәsmi orqanları ilә әlaqә
saxlanması, ekstradisiyanın detallarının
aydınlaşdırılması daxildir».

Ramil Sәfәrov Heydәr Әliyevin
mәzarına vә Şәhidlәr Xiyabanına әklil
qoyub.

«O GÜNӘ DÖNMӘK
İSTӘMӘZDİM»

Belәliklә dә, Ramil Sәfәrov Hava Li-
manından cәza çәkmәk üçün hәbsx-
anaya yox, birbaşa ata evinә yollandı.
Burda onu qohumları, dostları vә jur-
nalistlәr gözlәyirdi. Jurnalistlәrә
müsahibәsi isә qısa oldu: 

- 8 il yarım qürbәtdә, tәkadamlıq
kamerada, hәr halda özünüz dә
tәsәvvür edә bilәrsiniz. Çox söz
demәyә ehtiyac yoxdur.  

- Geri dönәndә o gün barәdә nә
düşünürsünüz?

- O günә dönmәk istәmәzdim.
Ramil Sәfәrov deyib ki, azadlığa bu-

raxılacağı vә Bakıya ekstradisiya olu-
nacağı onun üçün gözlәnilmәz olmayıb:

- Dövlәtimizin, xalqımızın qayğısını
hәr an hiss edirdim. Hәr şeyi demәk ol-

murdu. İşlәr gedirdi, hәr şeyi açıqlaya
bilmirdik. Hәr halda, bu, anlayışla
qarşılanmalıdır. Bir dә qeyd etmәk
istәyirәm ki, dövlәtimizin qayğısını hәr
an hiss edirdim.

«RAMİL AZAD OLUNACAĞINA
İNANIRDI»

Deputat Qәnirә Paşayeva: «Gö-
zlәnilәn idi. Dövlәt әlindәn gәlәni edirdi
ki, Ramil azadlıqda olsun. Cәmiyyәt hәr

zaman maraqlanırdı ki, o, nә vaxt
Bakıya gәtirilәcәk. Ancaq bu uzun bir
prosedur idi, aparılan işlәr var idi.
Ramillә hәr zaman telefonla danışırdıq.
Mәn onu hәbsxanada ilk ziyarәt edәn
insanlardan biri idim. Özü dә inanırdı ki,
Azәrbaycan onun azadlığa çıxması üçün
әlindәn gәlәni edәcәk. 4-5 gün әvvәl
danışmışdıq. Deyirdi inanıram ki,
azadlığa qovuşmağıma lap az qalıb.
İndi o, artıq evindәdir».

Esmira Cavadova

Prezident Ramil Sәfәrovu әfv etdi 

Ramil Sәfәrov Bakıya gәldikdә

Ramil Sәfәrov Heydәr Әliyevin mәzarına vә
Şәhidlәr Xiyabanına әklil qoyub

Ermәnistan Milli Tәhlükәsizlik
Şurası Macarıstanla bütün diplo-
matik әlaqәlәri kәsmәk qәrarı
verib. Bu barәdә AzadlıqRadiosu-
nun ermәni xidmәti xәbәr verir.
Ermәnistan prezidenti Serj Sark-

isyan avqustun 31-dә Yerevan-
dakı xarici ölkә diplomatlarını
toplantıya çağıraraq onlara
Macarıstanla bütün siyasi tә-
masları vә diplomatik әlaqәlәri
dondurduqlarını çatdırıb. Er-
mәnistan parlamentinin spikeri
dә sentyabra Macarıstana
nәzәrdә tutulan sәfәrini tәxirә
salıb. Avqustun 31-dә sәhәr saat-
larında Macarıstanda ömürlük
hәbs cәzasına mәhkum edilmiş
Azәrbaycan ordusunun zabiti
Ramil Sәfәrov Bakıya ekstradisiya
olunub. O, Bakıya düşәn kimi dә
prezidentin sәrәncamı ilә әfv
edilib.

Ramil Sәfәrov 2004-cü ildә Macarıs-
tanın Budapeşt şәhәrindә keçirilәn hәrbi
tәlimlәr zamanı Azәrbaycan bayrağını
tәhqir etdiyini bildirdiyi ermәni zabitini
qәtlә yetirib. Budapeşt Paytaxt
Mәhkәmәsinin 2006-cı il 13 aprel tarixli
hökmü ilә o, ömürlük azadlıqdan
mәhrum edilmişdi. Azәrbaycan medi-
asının xәbәrinә görә, Macarıstan
Әdliyyә Nazirliyi Ramil Sәfәrovu 1983-
cü ildә qәbul olunmuş “Mәhkumların
tәhvil verilmәsi barәdә” Konvensiyasına
uyğun Bakıya tәhvil verdiyini bildirir.
Macarıstanda qeyd edirlәr ki, Ramil
Sәfәrovun cәzasının qalan hissәsini
Azәrbaycanda çәkәcәyi barәdә tәminat
alandan sonra onu Bakıya tәhvil verib.

Ermәnistan Macarıstanla bütün diplomatik әlaqәlәri kәsir

Arxiv foto. Macarıstan vә Ermәnistanın
bayraqları



№27 (96)      03.09.2012      Fərqli düşüncə 5

Bu barәdә Ağ Evin yaydığı
bәyanatda bildirilir. Bәyanatda
deyilir ki, ABŞ prezidenti Barak
Obama Azәrbaycan zabiti Ramin
Sәfәrovun Azәrbaycana qayıtdıq-
dan sonra әfv olumasından nara-
hatdır: «Ramil Sәfәrov 2004-cü
ildә Budapeştdә Ermәnistan or-
dusunun zabitini qәtlә yetirdiyini
etiraf edib vә Macarıstan qanun-
larına әsasәn ömürlük hәbs cәzası
alıb. Ramil Sәfәrovun әfvi ilә bağlı
biz Azәrbaycan hökumәtinә
tәәssüfümüzü çatdıracağıq. Bu
addım regionda gәrginliyin
azaldılmasına vә barışığa ziddir».

ABŞ Ramil Sәfәrovun Azәrbaycana
köçürülmәsi ilә әlaqәdar Macarıstandan
izahat tәlәb edir. Avqustun 31-dә prezi-
dent İlham Әliyev Ramil Sәfәrovun әfv
olunması haqda sәrәncam imzalayıb.

«ӘDALӘT TӘMİN OLUNUB 
VӘ RAMİL SӘFӘROV 

AZADLIQDADIR»
Milli Mәclisin üzvü, politoloq Rasim

Musabәyov hesab edir  ki, ABŞ-ın bu
bәyanatı әdalәtsizdir: «Bu bәyanat
Azәrbaycan üçün nә istidir, nә soyuq. İş
işdәn keçib. Әdalәt tәmin olunub vә
Ramil Sәfәrov azadlıqdadır. Bu haqda
bәyanat verәn Dövlәt Departamenti, Ağ
Ev Qarabağda әllәri cinayәtlәrә bu-
laşmış Serj Sarkisyanı, Robert Koçaryanı
prezident kimi qәbul edirlәr vә onlara
heç gözün üstә qaşın var demirlәr. On-
ların Azәrbaycana hansısa irad

bildirmәsi әdalәtli deyil vә buna elә dә
böyük reaksiya vermәk lazım deyil. On-
ların mәqsәdi regionda sabitliyi pozan
Ermәnistanın işğalı vә bu işğala göz
yummaqdır. Ramil Sәfәrovun 8 il öncә
törәtdiyi hadisә dә bu işğala biganә
yanaşmanın nәticәsidir».

«RAMİL SӘFӘROVUN
AZADLIĞA BURAXILMASINDA NӘ

SİYASİ İRADӘ, NӘ HÜQUQA
HÖRMӘT, NӘ DӘ MÜNAQİŞӘNİN

HӘLLİ İSTӘYİ VAR»
Politoloq Zәrdüşt Әlizadә isә bәyanat-

dakı fikirlәrlә tam razı olduğunu bildirir.
O, hesab edir ki, prezident İlham Әliyev
әfv sәrәncamı ilә hüquqa hörmәtsizlik
nümayiş etdirib: «Bu bәyanatdakı fikir-
lәrlә mәn tamam razıyam. İlham
Әliyevin bu әfv sәrәncamı münaqişәnin
hәllinә, bölgәdәki әmin-amanlığa,
sabitliyә xidmәt etmir. Ermәnilәr qanun-
suz hәrәkәt edib Azәrbaycanın tor-
paqlarını işğal edibsә, Azәrbaycan da
qanunsuz hәrәkәt edib cinayәt törәdәn
birini azadlığa buraxır. Özü dә vәtәninә
qayıtdığı gün. Heç olmasa gözlәyәrdilәr,
1-2 il Azәrbaycanda hәbsdә saxlanaydı.
2-3 ildәn sonra deyәrdilәr ki, tövbә etdi,
sәhvini anladı vә bundan sonra azad ol-
unaydı. Ramil Sәfәrovun dәrhal azadlığa
buraxılmasında nә siyasi iradә, nә
hüquqa hörmәt, nә dә münaqişәnin
hәlli istәyi var. Burada yalnız vә yalnız
ucuz şöhrәt var. Qanunun aliliyini anla-
mayanlar sevinib, bayram edәcәklәr. Bu
addımı üçün prezidentә tәşәkkür
edәcәklәr».

PREZİDENT 
ADMİNİSTRASİYASI ABŞ-IN 

AÇIQLAMALARINA MÜNASİBӘT
BİLDİRİB

«Ramil Sәfәrovun tәhvil verilmәsindә
hәm Macarıstan, hәm dә Azәrbaycan
beynәlxalq Konvensiyanın tәlәblәrinә
tam әmәl edib». Bu barәdә Azәrbaycan
Respublikası Prezidenti Administra -
siyasının hüquq-mühafizә orqanları ilә iş
şöbәsinin müdiri Fuad Әlәsgәrov
bildirib. O qeyd edib ki, mәhkum olun-
muş şәxslәrin cәzalarının qalan hissәsini
çәkmәk üçün tәhvil verilmәsi Avropa
Şurası çәrçivәsindә 1983-cü ildә qәbul
edilmiş «Mәhkum olunmuş şәxslәrin
verilmәsi haqqında» Avropa Konven-

siyası ilә tәnzimlәnir: «Hәmin Konven-
siyaya görә, sәnәdә qoşulmuş ölkәnin
әrazisindә mühakimә olunmuş şәxs
cәzasının qalan hissәsini çәkmәk üçün
sәnәdә qoşulmuş digәr ölkәyә verilә
bilәr. Konvensiya hәtta mühakimә olun-
muş şәxsin onun barәsindә son
mәhkәmә hökmü çıxarılandan sonra
tәhvil verilmәsini dә әngәllәmir. Ramil
Sәfәrovun tәhvil verilmәsindә hәm
Macarıstan, hәm dә Azәrbaycan Kon-
vensiyanın tәlәblәrinә tam әmәl edib.
Azәrbaycan tәrәfi hökmün icrasının
davam etmәsi prosedurasına dair bütün
lazımi hüquqi informasiyaları çatdırıb.
Tәqdim olunmuş informasiyalar
әsasında Macarıstan tәrәfi Ramil
Sәfәrovu tәhvil vermәyә razılaşıb».

Nüşabә Fәtullayeva

Ağ Ev Ramil Sәfәrovun әfvindәn narahatdır

Ağ Ev

Müdafiә naziri Sәfәr Әbiyev Macarıstan-
dan ekstradisiya olunaraq Bakıya qayı-
dan baş leytenant Ramil Sәfәrovu tәltif
edib. Bu barәdә Müdafiә Nazirliyinin
yaydığı mәlumatda deyilir.  Mәlumata
görә, sentyabrın 1-dә müdafiә naziri
Sәfәr Әbiyev Ramil Sәfәrovu qәbul edib.

Azәrbaycana dönmәsi vә prezident
tәrәfindәn әfv olunması münasibәtilә
Sәfәrovu tәbrik edib. Sәfәr Әbiyev İlham
Әliyevin atdığı bu addımı Azәrbaycan
xalqı qarşısında misilsiz xidmәt kimi
qiymәtlәndirib. Ramil Sәfәrovu mayor
rütbәsi ilә tәltif edәn Әbiyev ona gәlәcәk

hәrbi fәaliyyәtindә uğurlar arzulayıb.
Ramil Sәfәrova Müdafiә Nazirliyi
tәrәfindәn ev verilib. Hәmçinin onun
hәbsdә olduğu 8 il müddәtindә toplan-
mış әmәkhaqqı da tәqdim edilib.

Nüşabә Fәtullayeva

Ramil Sәfәrova mayor rütbәsi verildi
Zәrdüşt Әlizadә

Fuad Әlәsgәrov



№27 (96)      03.09.2012      Fərqli düşüncə
6

İyul ayında hәqiqi hәrbi xidmәtә
çağırılmış Şәmkir şәhәr Yeni Hәyat
qәsәbәsi sakini Elşәn Novruzov avqus-
tun 30-da torpağa tapşırılıb. Hәrbi
hissәdәn әsgәrin xәstәlikdәn ölmәsi
mәlumatı verilib. Mәrhum Elşәn Novru-
zovun ailәsi isә bu fikirlәri qәbul etmir.
Oğlunun indiyәdәk heç bir xәstәlikdәn
şikayәt etmәdiyini, tamamilә sağlam
olduğunu iddia edәn ana - Sәlbi Novru-
zova deyir ki, Elşәn әsgәr getdiyi ilk
günlәrdәn hәrbi hissәdә incidildiyindәn
şikayәt edirmiş. Üstәlik, Sәlbi Novru-
zova  iddia edir ki, oğlunu daha çox
xidmәt çәkmiş bir әsgәr hәdәlәyirmiş.
Ana bu hәdә vә münasibәtlәrin nәticәsi
olaraq oğlunun  boğularaq
öldürüldüyünü güman edir. O, oğlu ilә
son görüşündәn, yәni Elşәn Novru-
zovun komaya düşdüyü gündәn 2 gün
әvvәli xatırlayır: «Getdim, dedi, mama,
«dembil» telefonumu alıb. Dedim qoy
dursun. Oğlum da dedi ki, istәmirәm
onda qalsın. Getdi telefonu aldı gәtirdi.
Balamın üstündә 120 manat pulu var
idi. Apardığım yemәkdәn yedi,
görüşdük ayrıldıq. Mәn gәldim. Mәn
gәlәndәn sonra guya ki, uşağın
vәziyyәti qarışıb, amma mәnә mәlumat
verilmәyib. Telefonda dedi ki, daimi
heyәt mәni incidir. «Dembil»dәn tele-
fonu alanda Elşәnә deyib ki, bu sәnә
baha başa gәlәcәk».

Sәlbi Novruzova deyir ki, iyul ayının
19-da oğlu ilә son görüşündәn 2 gün
sonra, onların evlәrinә hәrbi hissәnin
hәkimi zәng edib vә oğlunun komaya
düşdüyü xәbәrini verib. Telefonda ona
tәcili gәlmәlәrini çatdırıb. Lakin sonra
әsgәr Ağcabәdi rayonundakı Hәrbi Hos-
pitala, ordan da Mәrkәzi Hәrbi Hospitala
göndәrilib. Әsgәr Elşәn Novruzov Bakı-
dakı Mәrkәzi Hospitalda vәfat edib.

«GUYA MӘNİ GÖRÜB
HӘYӘCANLANIB, İSTİLİYİ

QALXIB, KOMAYA DÜŞÜB»
Sәlbi Novruzova gileylәnir ki, oğlu

әgәr xәstә idisә, onun ilk gün vәziyyәti
pislәşәndә xәbәr vermәli idilәr: «Birisi -

gün saat 10 arası, dedi uşağınız ağır
xәstәdir, tәdaviyә cavab vermir. Dedi ko-
madadır. Soruşdum nә olub ki, dedi mәn
bilmirәm. Bunu hәrbi hissәnin hәkimi
dedi. Dedi vә telefonu keçirdi. Ağ-
cabәdiyә getdik hospitala. Uşağın
yanına buraxmadılar. Gecә idi. Girdim ki,
gözlәri bağlı, qapı örtülü uşağı
göstәrdilәr. Guya mәni görüb hәyәcan-
lanıb, istiliyi qalxıb, komaya düşüb».

Elşәn Novruzov kiqboksinq idman
növü üzrә respublika sәviyyәli yarışlarda
uğur qazanıb, diplom vә kuboklar әldә

edib. Valideynlәrinin demәsinә görә,
tamamilә sağlam imiş. Odur ki,
valideynlәri vә bütün qohumlarını indi
bir çox suallar narahat edir.

«ÜSTÜNӘ BAYRAQ SALIB 
KOMANDİRLӘ, ӘSGӘRLӘ

APARIB BASDIRMADILAR»
Onlar deyirlәr ki, hadisә müddәtindә

dә, sonra da hәrbi hissәnin komandiri
üzә çıxıb bir açıqlama vermir. Heç әs-
gәrin dәfn mәrasiminә dә nә bir әsgәr
yoldaşı, nә dә komandir qatılıb. Tabu-
tuna bayraq salınmayıb, bir әsgәr kimi
layiqli mәrasim tәşkil edilmәyib: «Tabuta
qoymayıblar, üstünә bayraq salıb ko-
mandirlә, әsgәrlә aparıb basdırmadılar.
Niyә? Lәyaqәtli aparardılar. İcra
hakimiyyәti dә mәcburiyyәtdәn gәldi.
Polis mәni öldürürdü, tәpiklәyirdi».

Elşәn Novruzovun yaxınları müәmmalı
ölüm xәbәrini alan kimi rayonda mәrkәzi
yolu bağlayaraq etiraz aksiyası keçir-
mәyә çalışıblar. Polislә aralarında qarşı-
durma yaşandığını iddia edirlәr. Ancaq
rayon polisindәn AzadlıqRadiosuna bu
iddiaları tәsdiq etmәyiblәr.

«ORA ӘSGӘR VERӘN ANALARIN
AĞILI YOXDUR»

Mәrhum әsgәr Elşәn Novruzovun
ailәsindә şübhә doğuran digәr vacib

mәsәlә meyitin ekspertizası ilә bağlıdır.
Bibisi Gülgәz Xızırova deyir ki, әsgәrin
tibbi ekspertiza üçün tәlәb qoysalar da,
meyiti vermәyiblәr. Meyit ailәyә avqus-
tun 29-u tәhvil verilib. Sabahı günü dә
dәfn edilib: «Dedik haradan istәsәk
ekspert gәtirib yoxladaram. Dedi bunun
heç nәyi yoxdur, komaya düşüb. Bu
nәtәr komadır, gözü bağlı, bunun gözün
aç görәk, dedi әlini vurma. Hәkim deyir
bilmirәm bu xәstә necә gәlib. Ağcabә-
dinin hәrbi hospitalının hәkimi deyib.
Bizim ehtimalımız odur ki, salamat uşağı
saat 4-dә anası qoyub gәlib, nә dişi ağrı-
mayıb, nә başı, saat 6-da uşağı öldürüb
aparıblar Ağcabәdiyә. 1 gün yarımdan
sonra da deyiblәr gәl, ana, uşağın ölüb.
Bәlkә salamat vaxtına çatardı. O, hәrbi
hissә yiyәsiz bir yerdir, komandir gündә
bir dәfә gәlir, baxıb çıxır gedir. Ora әsgәr
verәn anaların ağılı yoxdur».

Әsgәrin xidmәt etdiyi hәrbi hissәnin
komandiri ilә әlaqә yaratmaq mümkün
olmadı. İlk olaraq aparıldığı Ağcabәdi
rayon Hәrbi Hospitalının qәbul
şöbәsindәn bildirdilәr ki, artıq cinayәt işi
açılıb, onlar әlavә heç bir mәlumat  verә
bilmәzlәr. Ekspertiza rәyindә әsgәrin
üzәrindә heç bir zorakılıq әlamәtlәri
aşkarlanmadığı qeyd edilib. 

Respublika Hәrbi Prokurorluğunun
mәtbuat xidmәtinin rәhbәri Әfrahim
Tәhmәzov da tәsdiq edir ki, hadisә ilә
bağlı cinayәt işi başlanılıb. Әsgәrin
әvvәllәr xәstә olmadığını Sәfәrbәrlik vә
Hәrbi Xidmәtә Çağırış üzrә Dövlәt Xid-
mәtinin Şәmkir şәhәr üzrә rәisi Hәsrәt
İsmayılov da deyir. Bildirir ki, Elşәn
Novruzovun sәnәdlәrinә onun hәqiqi
hәrbi xidmәtә yararlı olduğu vә әvvәllәr
dә heç bir xәstәliyinin olmaması yazılıb.
Әlavә edir ki,  qәfil xәstәlik olub-olma-
maması onda da şübhә doğurur. 

Gülnur Raqifqızı

Yenә şübhәli әsgәr ölümü...

Elşәn Novruzov kiqboksinq idman növü üzrә
respublika sәviyyәli yarışlarda uğur qazanıb,
diplom vә kuboklar әldә edib

Әsgәr Elşәn Novruzovun valideynlәri onun 
boğularaq öldürüldüyünü deyirlәr

Elşәn Novruzovun yaxınları müәmmalı ölüm
xәbәrini alan kimi rayonda mәrkәzi yolu
bağlayaraq etiraz aksiyası keçirmәyә
çalışıblar

Elşәn Novruzovun yas mәrasimi
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Профессор Нусрет Акъюрек, который
руководил лечением экс-президента
Абульфаза Эльчибея, рассказал Азер-
байджанской службе ВВС о последних
днях политического лидера в боль-
нице и прокомментировал утвержде-
ния об его отравлении. Профессор
Акъюрек был в 1999 году главным
врачом Образовательно-исследова-
тельской больницы Анкары в Турции. 

«ОТНОШЕНИЕ К ЭЛЬЧИБЕЮ 
ПОТРЯСЛО МЕНЯ»

"Из Министерства здравоохранения
мне позвонили и сказали, что Эльчи-
бея привезут в нашу больницу. Есте-
ственно, мы провели особую
подготовку, так как очень важная пер-
сона и привезли его. С первых же
часов было решено общественность
широко не информировать, потому что
появился большой интерес к больнице
из-за Эльчибея".  
«Когда Эльчибей приехал в нашу боль-
ницу, его состояние было очень тяже-
лым. Информация, которую мне
сообщили, в каких условиях он жил в
Азербайджане и какое было отноше-
ние к нему, потрясла меня. Эльчибей
был президентом страны, политиком
мирового уровня. Отношение к нему в
его больном состоянии противоречило
и правам человека, и требованиям ме-
дицины. Представьте, такой человек с
серьезными проблемами в мочеиспус-
кательных путях жил в Баку в доме с
туалетом во дворе».

ЭЛЬЧИБЕЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЛЕ-
КАРСТВ И ПРОЦЕДУР

«После обследований Эльчибею был
поставлен диагноз - рак простаты.
Близким об этом прямо не сказали.
Просто проводилось лечение, о кото-
ром были проинформированы Мини-
стерство здравоохранения и
высокопоставленные лица госу-
дарства. Эльчибей решительно отка-
зался от большинства назначенных
ему процедур и лечений. Было два
пути – один хирургический, а другой
медикаментозный. Он сказал, что

лечение имеет побочные следствия».
«Со своей болезнью буду бороться я
сам», - сказал он. Хотя его болезнь не
была неизлечимой для современной
медицины.

ГЕЙДАР АЛИЕВ НИ РАЗУ НЕ 
ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ

Нусрет Акъюрек рассказывает о невни-
мании азербайджанских официальных
лиц к экс-президенту: «Несмотря на
проявленный массовый интерес к Эль-
чибею, ни президент Гейдар Алиев, ни
его посол в Анкаре ни разу не поинте-
ресовались состоянием Эльчибея».

СЛЕЗЫ ВРАЧА
Эльчибей вернулся в Азербайджан.
Однако спустя некоторое время Акъ-
юрек получил известие об ухудшении
его здоровья: «После этого известия
сформировали группу врачей и по-
слали в Азербайджан. Под контролем
Министерства здравоохранения Эльчи-
бей был повторно доставлен в Турцию.
До сих пор помню, как рыдал послан-
ный в Азербайджан врач. Он говорил,
что люди в аэропорту, пришедшие
провожать Эльчибея, устроили у само-
лета такую давку, что покойного при-
шлось доставить в салон, расталкивая
всех по пути».

ИЗВЕСТИЕ О КОНЧИНЕ
«Он очень сожалел о своей болезни. Я
навещал его каждый день, проводя с
ним по 16-17 часов в сутки... Каждую
новую информацию, связанную с его
здоровьем  и подготовленную мной, я
посылал высокопоставленным лицам
системы здравоохранения. Мы подго-
товили программу интенсивной тера-
пии, но Эльчибей снова не принял ее».
По словам Нусрета Акъюрека, из-за на-
рушений в работе пищеварительного
тракта Эльчибей был заражен и тяже-
лой инфекцией. Он попросил, чтобы
его лечили  в Медицинской академии
«Гюльхане» Вооруженных сил Турции. 
«Потом мы узнали о резком ухудшении
его состояния и наступившей при-
мерно в 6.00-6.30 утра кончине.
Больше всего на меня подействовало
то, что в период его болезни никто из
руководства Азербайджана не поинте-
ресовался состоянием его здоровья.
Он был замечательной личностью. Он
был настоящим тюрком-огузом».

«ЕСЛИ БЫ Я ЗАХОТЕЛ...»
Врач также рассказал и про некоторые
беседы с экс-президентом. «Меня

сверг Сурет Гусейнов. Если бы я захо-
тел, мог его уничтожить в течение
часа. Но я не хотел кровопролития,
братской крови. Для меня даже долж-
ность главы государства не была столь
важной», - говорил Эльчибей.

О ВОЗМОЖНОМ ОТРАВЛЕНИИ
ЭЛЬЧИБЕЯ

«Врач, которого я посылал в Баку, рас-
сказал мне, что туалет в доме Эльчи-
бея находится во дворе, а катетер для
мочи он снимал и устанавливал себе
сам. Он пользовался одним одноразо-
вым катетером много раз в течении
дней! Это факт, показывающий, что
система здравоохранения Азербай-
джана ничего не делала для него!» -
сказал Нусрет Акъюрек.
Он также коснулся и возможного
отравления Абульфаза Эльчибея. «Я
не могу сказать, что с ним могло слу-
читься в тех условиях, в которых он
жил в Азербайджане, потому что усло-
вий не было никаких. Не могу ничего
сказать о тайной, связанной со спец-
службами, стороне этого вопроса. Но в
нашей больнице он содержался в сте-
рильных и безопасных условиях. Пока
он лежал у нас, никаких, даже мелких
проблем с его безопасностью не воз-
никло. Здесь у него была самая высо-
коклассная охрана. А что и как было в
Азербайджане, не знаю.
Он поступил к нам с диагнозом рака
простаты, диабета и заражения вирус-
ной инфекцией. Для надлежащего
ухода за ним был выделен специ-
альный персонал. В отделении, где он
лечился, вход и выход были под осо-
бым контролем. К нему допускались
только те люди, кому разрешил я
лично. Уверен, что и в «Гюльхане» ни-
каких проблем с безопасностью не
было».

РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ
«Все расходы на его лечение были по-
крыты за счет Турецкой Республики и
Анкарской больницы. Посол Азербай-
джана в Анкаре абсолютно не интере-
совался состоянием Эльчибея. Только
раз он сделал запрос в Медицинскую
академию «Гюльхане». Я как свиде-
тель, могу заявить, что за исключеним
этого, я не видел никакой финансовой
и моральной поддержки со стороны
азербайджанских официальных лиц».

Ильгар Расул

Воспоминания врача Эльчибея
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«Azadlıq» qәzeti sentyabrın 3-nә
qәdәr «Azәrbaycan» Nәşriyyatına
olan borcunu ödәmәlidir. Bu
xәbәrdarlıq mәktubu qәzetә
avqustun 29-da nәşriyyatın di-
rektorundan gәlib. Mәktubda
xahiş olunur ki, qәzet çap vә
kommunal xәrclәrә görә yaran-
mış 25610 manat 80 qәpik bor-
cunu sentyabrın 3-nә qәdәr
ödәsin. Әks halda, qәzetin çap
edilmәsi vә kommunal xidmәt
nәşriyyatın imkanları xaricindә
olacaq. Mәktubda göstәrilәn
mәblәğin 14244 manatı çap xәr-
clәri, qalanı isә kommunal xid-
mәtlәrә görә yaranan borcdur.
«QASİD»İN DӘ «AZADLIQ»A 30

MİN MANAT BORCU VAR
«Azadlıq» qәzeti mәktubda yazılan
borcu tanıyır. Amma qәzetin redaktoru
Sücәddin Şәrifov deyir ki, nәşriyyat on-
lardan öz pulunu istәdiyi kimi, onlar da
«Qasid» mәtbuat yayımı firmasından
qәzet satışından onlara çatacaq 30 min
manatı ala bilmirlәr: «Biz aprel ayından
bu yana «Qasid»dәn satılan nüsxәlәrin
pulunu ala bilmirik. Biz dilemma
qarşısındayıq. Әn böyük yayım fir-
masıdır, biz hәr gün bu firmaya 1000
nüsxә qәzet veririk, amma pulunu ala
bilmirik. Firma bunu son vaxtlar
üzlәşdiyi problemlәrlә, köşklәrin
yığışdırılması ilә әlaqәlәndirir». 
Sücәddin Şәrifov deyir ki, onlara
göndәrilәn mәktubda 25 min manatlıq
borc barәdә yazılsa da, nәşriyyat daha
çox çap xәrclәrinin ödәnilmәsini istәyir.
Redaktorun dediyinә görә, kommunal
xidmәtlәrә görә yaranan 11 min man-
atdan artıq borc hәr ay az-az ödәnilir.
«Azәrbaycan» Nәşriyyatının direktor
müavini Bәsti İsmayılova yalnız

«Azadlıq» qәzetinә xәbәrdarlıq olun-
duğunu deyir. O, bundan әvvәl dә müx-
tәlif qәzetlәrә borcların ödәnilmәsi ilә
bağlı xәbәrdarlıq edildiyini vә problemin
bununla da hәll olunduğunu bildirir:
«Bu, bizim daxili işimizdir, vaxtaşırı on-
larla söhbәt aparırıq vә borclarını
ödәyirlәr. İndi onların «Qasid»lә bağlı
problemlәri var, ona görә gecikmә olub.
Bizim dә problemlәrimiz olduğu üçün
qәzetә xәbәrdarlıq göndәrmişik».
Amma direktor müavini hesab edir ki,
sentyabrın 3-nә qәdәr borc ödәnilmәsә
belә, qәzetin çapını dayandırmaq fikir-
lәri yoxdur. Bәsti İsmayılova deyir ki,
onsuz da hәmişә güzәşt edirlәr.

«QASİD» RӘHBӘRİ: BİZ
QӘZETLӘRİN PULUNU
ÖDӘYӘCӘYİK, ӘGӘR...

«Qasid» mәtbuat yayımı firmasının rәh-
bәri, deputat Mirkazım Kazımov son
vaxtlar qәzetlәrә borclarının yaran-
masını firmaya mәxsus köşklәrin
yığışdırılması vә yay mövsümü ilә
әlaqәlәndirir. Kazım Kazımov bu borc
mәsәlәsinin birinci dәfә baş vermәdiyini
deyir. «Qasid» rәhbәri deyir ki, qәzetlәr
narahat olmasınlar, fәaliyyәtlәrini bәrpa
etsәlәr, hәr şey yaxşı olacaq:
– Bizә dә kimlәrinsә borcu var. İdarә,
müәssisәlәr arasında belә hallar olur.
Yәqin ki, biz  borcları ödәyәcәyik, on-
lara borclu qalmayacağıq. Fәaliyyәtimizi
bәrpa etsәk, borcları ödәyәcәyik.
- Amma ehtimal var ki, fәaliyyәtinizi
bәrpa etmәyә dә bilәrsiniz?
- Biz indi çalışırıq, Bakı Şәhәr İcra
Hakimiyyәtinә müraciәt etmişik ki, ya
bizim götürülәn köşklәrin yerinә yeni
köşklәr versinlәr, ya da bizә әlavә yer
ayırsınlar.

MӘTBUAT ŞURASI 
MÜZAKİRӘYӘ HAZIRDIR,

AMMA...
Mәtbuat Şurası İdarә Heyәtinin üzvü
Müşfiq Әlәsgәrli deyir ki, qәzetlәr
yenidәn Mәtbuat Şurasına müraciәt
etsә, bu mәsәlә müzakirә oluna bilәr:
«Hәr halda müraciәt olunsa, müzakirә
edilә bilәr. Amma hansı qәrar çıxarıla-
cağı barәdә bir söz deyә bilmәrәm».

Maarif Çingizoğlu

«Azәrbaycan» Nәşriyyatı
«Azadlıq»a üç gün vaxt verib

Parlament saatı. 
Aqil Abbasla… 

Avqustun 30-da «İşdәn sonra» pro-
qramında Milli Mәclisin Tәhlükәsizlik vә
Müdafiә Komitәsinin üzvü, deputat Aqil
Abbas suallara cavab verib. Parla-
mentin fәaliyyәtini qiymәtlәndirәn dep-
utat deyib ki, Milli Mәclis lazım olan
qanunları qәbul edib. Amma onların
hansı işlәk vәziyyәtdәdir, hansı yox, bu,
başqa mәsәlәdir. Aqil Abbas bildirib ki,
o, hazırkı dönәmdә diffamasiya
haqqında qanunun qәbul olunmasının
әleyhinәdir. Deputat jurnalistlәri daha
mәsuliyyәtli olmağa çağırıb: «Mәn jur-
nalistin tutulmasını istәmirәm. Ancaq
jurnalist dә bilmәlidir ki, nә yazır».

Deputat özünün tәsisçisi olduğu
«Әdalәt» qәzetini mәhkәmәyә verdi -
yini dә etiraf edib: «Mәn «Әdalәt»
qәzetini özüm mәhkәmәyә verdirmi -
şәm vә cәrimә ödәmişәm».

Orduda baş verәn ölüm halları
haqqında KİV-dә danışmaq istәmә -
diyini deyәn Aqil Abbasın fikrincә, 20
ilin ordusundan 200 ilin ordusunu tәlәb
etmәk düzgün deyil. Övladlarını Bakı-
dakı hәrbi hissәlәrә saldıran vә yaxud
ordudan saxlatdıran mәmurlar haqqın -
da danışan deputat bildirib ki, ağlı olan
mәmur övladını ordudan saxlatdırmaz:
«Mәnim oğlum vә yaxud mәnim bacı-
qardaşlarımın oğulları heç biri Bakıdakı
hәrbi hissәlәrdә xidmәt etmәyib».

Deputat Bakıdakı söküntü işlәrinә dә
münasibәt bildirib. O deyib ki, evlәr
dövlәt ehtiyacları üçün sökülür: «Kom-
pensasiya ödәnilmirsә, bu, düzgün
deyil. Amma 1500 manat bazar
qiymәtinә uyğundur. Hәmin sökülәn
evlәrin yerindә  dövlәt әhәmiyyәtli
obyekt әvәzinә dükanlar tikilsә, onları
şәxsәn özüm sökәcәyәm».

Verilişi tam olaraq 
AzadliqRadiosu.az 
saytında dinlәyin.

«Azadlıq» qәzeti

«Sökülәn evlәrin yerindә dövlәt әhәmiyyәtli
obyekt әvәzinә dükanlar tikilsә, onları şәxsәn
özüm sökәcәyәm»
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Rusiyanın «RİA News» agentliyi 1 kilo-
metr yolun dünyanın hansı ölkәsindә
neçәyә tikildiyini araşdırıb. Agentliyә
görә, Rusiyada 1 kilometr yeni yolun
çәkilmәsi 17.6 milyon dollara başa gәlir.
Agentlik müqayisә üçün ABŞ-da eyni
yolun 5.9 milyon dollara, Avropa Birliyi
ölkәlәrindә 6.9 milyon, Çindә isә cәmi
2.2 milyon dollara başa gәldiyini bildirir.
Belәliklә, «RİA News» qeyd edir ki, 1
kilometr yola ruslar ABŞ-dan 3 dәfә,
Avropadan 2.5 dәfә, Çindәn isә 8 dәfә
çox pul xәrclәyirlәr.

Amma yola dövlәt büdcәsindәn daha
«sәxavәtlә» pul xәrclәyәn heç dә ruslar
deyilmiş. Azәrbaycanda İqtisadi vә Sosial
Araşdırmalar Mәrkәzinin rәhbәri Vüqar
Bayramov «Exo» qәzetinә müsahibәsin -
dә deyib ki, 1 kilometr yol Azәrbaycanda
dövlәt büdcәsinә ortalama 18 milyon dol-
lara başa gәlir. Bәzi yerlәrdә bu rәqәm
hәr kilometr üçün 24 milyon dolları da

keçir. Bu hesabla hәlә-
lik 1 kilometr yola pul
xәrclәmәyә «sәxavәt»
sarıdan Azәrbaycana
çatan yoxdur.

Mәsәlәn, Azәrbay-
canda mәmura 100
milyon dollar verәndә
5.5 kilometr yol çәkir.
Eyni mәblәğdә pula
ABŞ-dakı mәmur 17
kilometr, avropalı
mәmur 14.5 kilometr,
çinli isә 45.5 kilometr
yol çәkir. Yolların çәkilişi ilә mәşğul olan
Nәqliyyat Nazirliyi isә Azәrbaycanda yol
çәkilişinә dünyada hamıdan çox pul xәr-
clәnmәsi fikri ilә razı deyillәr. Nazirliyin
rәsmilәri bir neçә dәfә yerli mediada bu
mövzuda sәslәnәn tәnqidlәrindә cav-
abında deyiblәr ki, rәqәmlәr arasındakı
fәrqi yolun keyfiyyәti, әrazinin landşaftı,

işçi qüvvәsinin, tikinti materiallarının
ölkәdәn-ölkәyә fәrqli qiymәtlәrlә gәtir-
ilmәsi bağlıdır.

Nәqliyyat Nazirliyinin rәsmilәri әlavә
edirlәr ki, Azәrbaycanda yollara çәkilәn
xәrclәr tәkcә yolun tikintisi ilә bağlı olmur,
әksәr hallarda körpü vә tunellәrin inşası,
әtrafdakı tikililәrin köçürülmәsi üçün xәr-
clәr dә bura daxil edilir. 

1 kilometr yolun çәkilmәsinә dünyada әn çox 
Azәrbaycanda pul xәrclәnir 

ABŞ prezidenti Barak Obama: İllik
maaşı tәxminәn 312 000 manat.

Amerika prezidentinin illik maaşı 400
min dollardır. Bundan başqa, ona xәr-
clәrinin qarşılanması üçün illik 50 min
dollarlıq limit dә verilir. Prezidentin iki
iqamәtgahı var. Ağ Ev vә Merilenddәki
“Camp David” iqamәtgahı. Bundan
başqa, ABŞ prezidentinin xidmәtindә bir
tәyyarә vә bir helikopter var. Vaxtilә
prezidentin xidmәtindә yaxta da vardı,
amma Cimmi Karter onu satmağa qәrar
verdi. 

Almaniya prezidenti Joachim Gauck: 
İllik maaşı tәxminәn 199 000

manat. Almaniya prezidenti ildә
199,999 avro maaş alır.

(Bu, daha çox formal vәzifәdir, Al-
maniyada dövlәtә kansler rәhbәrlik edir).
Prezidentin әsas iqamәtgahı Berlindәki
Bellevue sarayıdır. Daha bir iqamәtgah
Bonndadır.

Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev:
İllik maaşı tәxminәn 180 000
manat. 

Fransa prezidenti François Hollande:
llik maaşı tәxminәn 160 000 manat.

Hazırkı prezidentin illik maaşı 162,624
avrodur. Bu, Azәrbaycan prezidenti İlham
Әliyevin illik mәvacibindәn (180 min
manat) bir qәdәr azdır. Bundan әvvәlki
Fransa prezidenti N.Sarkozi daha çox
qazanırdı. Onun maaşı 231,972 avro idi.
Prezidentin ofisi vә iqamәtgahı Parisdәki
Elysee Sarayında yerlәşir. Başqa iqamәt-
gahlar: Fransanın cәnubundakı Fort de
Bregançon (mәzuniyyәt üçün), Ram-
bouillet qәsri vә rәsmi görüşlәr üçün Do-
maine National de Marly.

İtaliya prezidenti Giorgio Napolitano:
llik maaşı tәxminәn 230 000 manat. 

Onun әsas iqamәtgahı Romadakı Quiri-
nal Sarayıdır. Bundan başqa, onun Roma
yaxınlığında vә Neapolda da iqamәt-
gahları var.

İlham Әliyev Fransa prezidentindәn çox maaş alır 

Barack Obama

Joachim Gauck

İlham Әliyev

Giorgio Napolitano

100 MİLYON DOLLARA KİM NƏ QƏDƏR YOL ÇƏKİR

François Hollande

45.5 km

17 km

14.5 km

5.7 km

5.5 kmAZƏRBAYCAN
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AVROPA

ABŞ
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Etiraf edirәm ki, mәnim üçün Be-
larus V. Bıkov, bir dә yolüstü
sәfәr zamanı o yerlәrdә
gördüyüm gözәl qızlar vә qadın-
lardır. Lakin dünyanın öz real-
lıqları var. Әksәr ölkәlәrin
insanları üçün indi Belarus
A.Lukaşenko demәkdir. Bir qәribә
nüans var, onu mütlәq qeyd et-
mәliyәm. Lider öz ölkәsindәn
mәşhur olanda (istәr müsbәt mә-
nada olsun, istәrsә dә mәnfi,
fәrqi yoxdur) bu, bir o qәdәr dә
yaxşı nәticәlәrә gәtirib çıxarmır.
Mәnfi mәnada aydındır. Ölkәlәr
vә rejimlәr vardı ki, yalnız on il-
lәrlә «staj»ı olan diktatorlarla
tanınırdılar, hәmin ölkәlәrin
özlәrini daha az tanıyırdıq, nәinki
orada olan diktatorları... Müsbәt
halda da bunun fәsadları ola bilir.
İlk dәfә bu fәsadı qәdim afinalılar
sezmiş vә ona qarşı tәdbir gör-
müşdülәr – Qәdim Afinada vәtәn-
daşlar arasında çox böyük nüfuzu
olan tribunları şәhәrdәn sürgün
edirdilәr. Bәli, qәdim Afinada
ehtiyat edirdilәr ki, bu şәxslәr öz
böyük nüfuzları ilә şәhәr әhlinin
öz iradәsi ilә qәrar qәbul etmәs-
inә mane ola bilәrlәr. Tәbii,
Lukaşenkonu bu iki haldan birin-
cisinә aid etmәk olar – o, özünün
mәnfi imici ilә ölkәnin üzәrinә elә
bir «pәrdә» atıb ki, insanlar
әvvәldә qeyd etdiyim kimi, Be-
larus deyәndә başqa bir şey
düşünmürlәr, yalnız onun
haqqında danışır vә fikir yürüdür-
lәr. Gәlin etiraf edәk ki, Belarusa
Rusiyadan yaxın dövlәt yoxdur.
Amma Rusiyanın öz siyasәtçilәri
belә Lukaşenko ilә yaxınlıqlarını
nümayiş etdirmәyi sevmirlәr... 

Bu adamı hәtta Rusiya mәtbuatı «Be-
larusbaşı» adlandırır. Mәn bunları niyә

deyirәm? İ. Әliyevin Belarusa anon-
slaşdırılmamış sәfәri hamını mat qoydu.

İnsanlar hәr yerdә ona adәt ediblәr
ki, dövlәt başçıları yalnız zәruri hallarda
sәfәr edir. Belarusa indiki sәfәrin nә
mәnası var? Azәrbaycana Lukaşenko
kimi dost lazımdırmı? Suallar çoxdu.
İ.Әliyev sanki Avropaya diplomatik bir
demarş nümayiş etdirir – siz nә qәdәr
danışırsınız-danışın, nә qәdәr yazıb-
pozursunuz öz işinizdir, mәn, «öz
dairәmi» özüm müәyyәn edәcәm.

A. LUKAŞENKOYA NİYӘ
İ.ӘLİYEV KÖMӘK ETMİŞDİ?

Görüş zamanı A. Lukaşenko deyib ki,
biz çox çәtin bir vәziyyәtdә idik vә bir
neçә ölkәyә müraciәt etdik, birinci Azәr-
baycan reaksiya verdi. İ. Әliyev dә öz
növbәsindә bildirib ki, elә әsl dostluq da
bu cür olur, Azәrbaycan da TŞ-yә üzv
olanda Belarusun yardımından istifadә
etdi... Mәnә belә gәlir ki, onların hәr
ikisi mәsәlәnin mahiyyәtini gözәl bilir vә
dediklәri sözlәrin doğruluğu o qәdәr dә
onlar üçün әhәmiyyәt kәsb etmir. On-
ların bir-birinә simpatiyası var. Rusların
bir sözü var: «tovariş po nesçastyu».
Onları bir dәrd birlәşdirir vә bu dәrd dә
diplomatik etiket xatirinә deyilәn
pafoslu sözlәrә rәğmәn hәr ikisinin nor-
mal ölkәlәr tәrәfindәn sevilmәmәsidir.
Onları sevmirlәr, әn uzağı hesablaşmaq
mәcburiyyәtindә qalırlar, hәr iki ölkәnin
içindәki reallıqlara vә vәziyyәtә görә,
sadәcә, dözüm göstәrirlәr. Lukaşenkoya
münasibәtdә hәtta bu da yoxdur, dünya
ölkәlәri onu açıq-aşkar tәhdid edir.
Gәlәk mәtlәbin üzәrinә. Birincisi, Be-
larus niyә çıxılmaz vәziyyәtә düşmәli
idi? Niyә Avropa vә elәcә dә dünya
ölkәlәri maliyyә resurslarını Belarusun
üzünә bağlayıb?... Әslindә Lukaşenko
bu suala cavab vermәli idi. İkincisi, niyә
mәhz İ.Әliyev o situasiyada Luka -

şenkoya yardım edәn ilk prezident
oldu? Sәbәb sadәdir vә ona cavab ver-
mәk böyük ağıl tәlәb etmir – yalnız in-
diki Azәrbaycanda qısa müddәtdә,
bir-iki saat әrzindә bir nәfәr on milyon-
larla vәsaitin taleyini hәll edә bilәr. Bәli,
ABŞ bütün dünyaya yardım edir. Lakin
bu yardımın hәr maddәsi Konqresin
müzakirәsindәn keçir. Başqa normal
ölkәlәr dә belәdir. Elәlәri dә var ki,
orada dövlәt başçıları öz pulları ilә
dövlәtin pulları arasında bir fәrq qoy-
murlar, istәdiklәri kimi sәrәncam verir-
lәr. Azәrbaycan mәhz bu sonuncu
ölkәlәrә aiddir.

DOĞRUDANMI AZӘRBAYCAN
A.LUKAŞENKO İLӘ 
HESABLAŞMALIDIR?

Bir qәdәr әvvәl İ. Әliyevin sö-
zlәrindәn sitat gәtirmişdim. Söhbәt TŞ-
yә üzv olmaq әrәfәsindә Belarusun
yardımından gedirdi. Belarusu demi -
rәm, bizim “A.Lukaşenkonun” nә nü-
fuzu var ki, o, dünya ölkәlәrini kimәsә
sәs vermәyә tәhrik etsin? Sadәcә, İ.
Әliyev özünün düşdüyü reallıqları Azәr-
baycanın da mәruz qaldığı reallıqlar
kimi qәlәmә verir. İlk baxışda belә
tәәssürat yaranır ki, Azәrbaycan
hәqiqәtlәrini yalnız Belarus kimi rejimlәr
vә yaxud hansısa despotik Afrika rejimi
müdafiә edә bilәr. Lakin bu, ölkәdә
aparılan siyasәtin  nәticәsidir, heç dә
obyektiv reallıq deyil. H. Mübarәkә
qoyulan heykәl necә qoyulmuşdusa, bir
gün elә dә götürüldü. Vaxt gәlәcәk,
Lukaşenko rejimi dә  çökәcәk... O vaxt
«Belarus-Azәrbaycan dostluğu»ndan
әlamәt qalmayacaq vә hәr şeyi yenidәn
başlamaq lazım gәlәcәk... Lakin bu, әsl
dostluq olacaq, çünki o daha etibarlı
tәmәl üzәrindә qurulacaq.

Hüseynbala Sәlimov, 
müstәqil analitik

A.Lukaşenkonu niyә yalnız İ. Әliyev başa düşür?

İlham Әliyev vә Aleksandr Lukaşenko

«AzadlıqFM» verilşinin 31 bu-
raxılışın qonağı, millәt vәkili
Qәnirә Paşayeva “Facebook” әh-
linin suallarına cavab verib.
Aparıcı Sәadәt Akifqızı.

Söhbәtә AzadliqRadiosu.az
saytında verilişin arxivindәn 

dinlәmәk olar. 

Qәnirә Paşayeva Somali sәfәrindәn danışıb
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AzadlıqRadiosunun efirindә hәr şәnbә saat 18-dә «Qaynar Xәtt» verilişi başlayır.
Burada sizin suallara hüquqşünaslar cavab verir. 25 avqust 2012-ci il verilişlәrindә sәs-
lәnәn sualların bәzilәrini vә onların cavablarını sizә tәqdim edirik. Sualları hüquqşünaslar
Müzәffәr Baxışov  vә Әlibaba Rzayev cavablandırıb.

«Qaynar Xәtt»dәn hüquqşünas mәslәhәti al

HAKİM CİNAYӘT İŞİ BAŞLAYA
BİLMӘZ...

Nüsrәt Yusifli: Hakim cinayәt işinin başl -
 an ması haqqında qәrar verә bilәr mi?
Bilәrsә, iş materialında cinayәt sü but ol-
unursa, hakim bunu etmirsә, haki mi
hansı mәsuliyyәt vә cәza gözlәyir? 
Cavab: 1 sentyabr 2000-ci il tarixdәn
Azәrbaycanda yeni Cinayәt Prosessual
Mәcәllә (CPM) qüvvәyә minib. Hәmin
Mәcәllәnin müddәalarına görә, hakimin
cinayәt işi başlamaq sәlahiyyәti
nәzәrdә tutulmayıb. Bu vәzifә Cinayәt
Prosessual Mәcәllәnin tәlәblәrinә görә,
tәhqiqatçı, müstәntiq vә ibtidai araşdır-
maya prosessual rәhbәrliyi hәyata
keçirәn prokurora hәvalә edilib. Әgәr
cinayәt barәsindә hakimә mәlumat
daxil olarsa, hәmin mәlumatları
aidiyyәti üzrә hüquq-mühafizә orqan-
larına göndәrmәlidir. Mülki Prosessual
Mәcәllәnin tәlәblәrinә görә isә, hakim
hәr hansı bir mülki işә baxarkәn hәmin
işlә bağlı cinayәt tәrkibli әmәllәr
müәyyәn edәrsә, bu barәdә xüsusi
qәrar çıxartmaqla prokurora mәlumat
vermәlidir. Hakim arbitr funksiyası yer-
inә yetirdiyinә görә, ona cinayәt işi
başlaması sәlahiyyәti verilmәyib. 

TAM ŞTAT VӘ ӘLAVӘ YARIM
ŞTAT...

Xaçmazdan Sevda: Hәr hansı bir tam
ştatda çalışan işçinin eyni idarәdә vә ya
tәşkilatda әlavә yarımştat işlә tәmin ol-
unması mümkündürmü?
Cavab: Bizim Әmәk Mәcәllәsinin 58-ci
maddәsinә görә, әgәr işçi tam ştatda
işlәyirsә vә işәgötürәnin razılığı varsa,
hәmin tәşkilatda yarımştat da işlәyә
bilәr. Başqa tәşkilatda isә iş vaxtından
sonra işlәyәcәksә, işәgötürәnin razılığı

lazım deyil. Әgәr iş vaxtı başqa tәşki-
latda işlәyәcәksә, o zaman mütlәq işә
götürәnin razılığı olmalıdır. 

İTKI ARAYIŞI
Bakıdan Könül: Mәn pasportunu itir-
mişdim vә yenisi üçün müraciәt et-
mişәm. 5 gün müddәtindә pasportum
hazırlanıb. Sadәcә, yerli polis idarәsin -
dәn itki barәdә arayış almalıyam. Qa-
nunvericilikdә bu arayışın verilmәsi
üçün müddәti tapa bilmәdim. Xahiş
edirәm, itki barәdә arayışın neçә gün
müddәtinә verilmәli olduğunu cavab-
landırasınız... 
Cavab: “Vәtәndaşların müraciәtlәrinә
baxılması haqqında” qanuna görә,
müraciәtlәrә 1 ay müddәtindә cavab
verilmәlidir. Әgәr әlavә araşdırma tәlәb
etmәyәn bir mәsәlәdirsә, qanunun
tәlәbinә görә, 15 gün müddәtinә cavab
verilmәlidir. Daxili işlәr orqanlarında
müraciәtlәrә baxılması qaydası
haqqında tәlimat da var. Bu tәlimat
“Vәtәndaşların müraciәtlәrinә baxılması
haqqında” qanundakı şәrtlәrlә müәy -
yәn  lәşir. Ancaq bu tәlimatda daxili işlәr
orqanlarının rәhbәrlәrinә әlavә bir
sәlahiyyәt dә verilir ki, onlar müraciәt -
lәrә qanunda nәzәrdә tutulmuş müd-
dәtdәn daha qısa müddәt әrzindә
cavab versinlәr. Tutaq ki, әlavә bir
araşdırma tәlәb olunmayan bir
mәsәlәdirsә ona 1 ay, yaxud 15 gün
müddәtindә yox, 3-5 gün әrzindә dә
cavab verә bilәrlәr. Sizin müraciәtlә
bağlı mәsәlә ayrıca bir araşdırma tәlәb
etmir vә sizin müraciәtinizә qısa bir
müddәtdә cavab verilmәlidir. 

KREDİTLӘ ALINAN MAŞININ
OLAYI

Sumqayıtdan Fәrid: Biz başqasının
adına kreditlә maşın götürmüşük, hәr
ay pulu ödәyirik. Çeklәr öz adımızadır.
Maşın adına olanın borcu var. Maşına
hәbs qoyublar. Biz nә edәk, elә hәr ay
pulu ödәyәk ki, axırda maşın kimәsә
qismәt olacaq? Bunu necә etmәk olar?
Yәni qanunda bunu nәzәrә alan maddә
varmı?
Cavab: Kredit şәrtlәrlә alınmış maşının

başqasının adına keçmәsi qarşılıqlı
razılaşma әsasında olur. Yәni kredit
verәn bankın razılığı olmalıdır. Maşının
üstündә hәbs var, sizin o maşının
üzәrindә indi heç bir hüququnuz yox-
dur.  Bu mәsәlә mülki qaydada hәll ol-
unmalıdır. Sizinlә faktiki alqı-satqı edib
maşını başqasının adına rәsmilәşdiri-
blәr. Qanunvericiliyә görә, bu cür
әqdlәr yalan әqdlәrdir. Başqa әqdlәri
pәrdәlәmәk üçün bağlanan әqdlәrdir.
Bu әqdin etibarsızlığını mәhkәmәdә
mübahisәlәndirә bilәrsiniz. 

XARİCİLӘR ÖLKӘMİZDӘ NӘ
QӘDӘR QALA BİLӘRLӘR?

Rusiyadan İbadәt: Xarici vәtәndaş
Azәrbaycanda nә qәdәr qeydiyyatsız
yaşaya bilәr?
Cavab: Rusiya vәtәndaşının Azәrbay-
cana gәlmәsi üçün heç bir viza tәlәb ol-
unmur. Bu şәxslәr Azәrbaycana vizasız
gәlә, 90 gün müddәtindә Azәrbaycan
әrazisindә yaşaya bilәrlәr. Әgәr onlar
30 gün müddәtinә Azәrbaycana gәlir-
lәrsә, yaşadıqları yerdә - mehmanx-
anada, turist bazasında, yaşayış evindә
24 saat әrzindә «forma 6 » xüsusi
sәnәdini doldurub mehmanxana müdi -
riy  yәtinә, yaxud da qaldıqları evin
sahibinә vermәlidirlәr. Onlar isә hәmin
sәnәdi әrazi polisinә tәqdim etmә-
lidirlәr. 30 gündәn artıq yaşayırlarsa, 3
gün müddәtindә müvafiq sәnәdlәri
polis orqanlarına tәqdim etmәli,
yaşadıqları yer üzrә qeydiyyata düşmә-
lidirlәr. Bu qeydiyyat prosedurunu
keçmәsәlәr İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinә
görә, ölkәdәn çıxarılma, yaxud çıxarıl-
mamaqla 300 manatdan 400 manata
qәdәr cәrimә oluna bilәrlәr.

Hazırladı: Şәhla Sultanova

Hәr hәftәnin şәnbә günü saat 18:05-
dәn 19-00-a qәdәr “Qaynar Xәtt"ә zәng
edin vә hüquqşünaslardan cavab alın.
Telefon: (012) 436 77 41, 
email: efir@azadliqradiosu.az , 
SMS üçün mobil nömrә:  

(+99450) 7441017 
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Blogger Emin Milli xarici mәtbuata
müsahibәsindә Azәrbaycan müxalifә-
tini tәnqid edib. Müxalifәti sәhvlәri eti-
raf etmәmәkdә günahlandıran Emin
Milli müsahibәsinin bu hissәsini «Bizim
niyә zәif müxalifәtimiz var?» sәr-
lövhәsi ilә öz bloquna da yerlәşdirib.
Amma Emin Millinin bu fikirlәri sosial
şәbәkәlәrdә tәnqidә tuş gәlib. Bir
neçә gündür ki, sosial şәbәkәlәrdә söz
yarışması gedir. Kimin haqlı, kimin
haqsız olduğu barәdә iki cәbhә
yaranıb.

EMİN MİLLİ NӘ İSTӘYİR?
Emin Milli nә yazıb, onun istәdiyi nәdir?
AzadlıqRadiosuna müsahibәsindә o,
deyir: «Mәn müsahibәmdә suallar qoy-
muşdum. Birinci mәsәlә müxalifәtin
lider problemi ilә bağlı idi. Sonra müx-
alifәt liderlәrinin xalqın qarşısında

hesabat vermәlәri, xüsusilә dә Müsavat
başqanı İsa Qәmbәrin 2003-cü ildә
prezident seçkisindәn sonra meydana
çıxanlara qoşulmamağı ilә bağlı idi. Әs-
lindә belә reaksiyaları gözlәmirdim.
Hәtta İlham Әliyevi tәnqid edәndә, bu
qәdәr hücuma mәruz qalmamışdım.
Mәni tәhqir edәnlәr oldu, hәtta әlә
saldılar. Mövzuya aid olmayan müza-
kirәlәr baş aldı».
Emin Milli deyir ki, onun sualı İsa Qәm-
bәrә idi vә tәәssüflәnir ki, uzun-uzadı
müzakirәlәr getsә dә, Müsavat başqanı
ona cavab vermәyib. Deyir ki, başqa
müsavatçılar, o cümlәdәn Hikmәt
Hacızadә ona cavab yazıb. Deyib ki, İsa
Qәmbәrin 16 oktyabr hadisәlәrindә
meydana çıxmamağına sәbәb onun
tәhlükәsizliyi ilә bağlı qәrarı olub:
«Amma bu cavab mәni qane etmir.
Mәn sualı İsa Qәmbәrә vermişәm, o,

hәlә cavab vermәyib. Hesab edirәm ki,
onun mәnәvi borcudur ki, cavab
versin».

İSA QӘMBӘR CAVAB VERӘCӘK
Müsavat başqanı İsa Qәmbәr bizimlә
söhbәtdә bildirdi ki, o, bu suallara
cavab vermәk istәmir, çünki avqustun
28-dә AzadlıqRadiosunun «İşdәn
sonra» proqramının canlı yayımında
bütün sualları cavablandıracaq (İsa
Qәmbәrin hәmin verilişdәki cavablarını
AzadlıqRadiosu.az saytında dinlәmәk
olar). Müsavat başqanının gәnclәrlә iş
üzrә müşaviri Sәxavәt Soltanlı isә sosial
şәbәkәlәrdә gedәn müzakirәlәrә
qatılıb. O, İsa Qәmbәrin timsalında
müxalifәtin haqsız ittihama tuş gәldiyini
söylәyir: «Hәmin hadisәlәr zamanı İsa
Qәmbәrin evi polis nәzarәtindә olub,
faktiki olaraq İsa Qәmbәr ev dustağı
olub. O zaman o hadisәlәrә necә qatıla
bilәrdi? Biz bu cavabı verәndәn sonra
da bu mövzuda әlavә sual vermәk
sәmimi niyyәtdәn xәbәr vermir».
Sәxavәt Soltanlı da hesab edir ki, 16
oktyabr hadisәlәri ilә bağlı suallar mey-
danda olanlara qarşı zorakı davranış
göstәrәn hakim rejimә ünvanlanmalıdır.

Sәadәt Akifqızı

Emin Milli vә İsa Qәmbәr nәdә razılaşa bilmir?

Emin Milli

İsa Qәmbәr

Bu günlәrdә «YouTube» sosial
şәbәkәsindә İmişli rayonunda yol polisi
maşınında bir vәtәndaşla polis әmәk-
daşları arasında insidenti әks etdirәn
video yayılıb. VİDEOYA  AzadliqRa-
diosu.az saytında da baxmaq olar.

VİDEODA POLİS HARASA 
ZӘNG EDİR

Videonu portala yerlәşdirәn İmişli
sakini, AXCP üzvü Musa Rahim deyir ki,
o, hәmin hadisәnin tәsadüfәn şahidi
olub vә lentә alıb. Hadisәnin bu il mayın
sonunda baş verdiyi bildirilir. Musa
Rahim görüntüdә vәtәndaşa tәzyiq
edәn polisin Әzim Abdullayev, avtomo-
bili idarә edәnin isә Әlәsgәr Mәmmәdov

olduğunu deyir. Videoda Әzim adlı polis
vәtәndaşın üstünә qışqırıb onu arxa
oturacağa tәrәf itәlәyir. Avtomobili idarә
edәn ikinci polis isә onları sakit olmağa
çağırır. Çәkiliş aparıldığını görәn polis
hәrәkәtini dayandırır vә harasa zәng
edir.
Musa Rahim deyir ki, Әzim Abdullayev
adlı polisin döydüyü hәmin şәxs onların
qonşusu Taleh Mәmmәdovdur: «Polislәr
Taleh Mәmmәdovun evinin qapısında
başqa sürücünü saxlayan zaman hay-
küy salıblar, Taleh Mәmmәdov isә polis-
lәri sakitliyә dәvәt edib. Bu etirazından
sonra polislәr onun özünü maşına
mindirәrәk aparmağa cәhd ediblәr».

«BİZ ONU DÖYMӘMİŞİK»
Ancaq İmişli Rayon Yol Polisi Şöbәsinin
әmәkdaşı Әzim Abdullayev deyir ki,
Taleh Mәmmәdov içkili olub vә onu
müayinәdәn keçmәk üçün xәstәxanaya
aparanda, Musa Rahim onları lentә alıb:
«Biz onu döymәmişik, heç sürücü dә
demir ki, mәni niyә vurursunuz.

Sadәcә, Taleh Mәmmәdov içkili idi, onu
xәstәxanaya aparanda, qol-qıçını oyan
bu yana atdı. Mәn nәyә deyirsiniz and
içim, o adama bir çırtma belә vur-
mamışam. Musa Rahim Әlәsgәr müәl-
lim oturan tәrәfdәn bizi çәkib, bәzi
sözlәri dә әlavә edib, yayıb internetdә.
Әl-ayağından tutmuşdum, deyirdim ki,
«içkilisәn maşına dәymә, elә elәmә».
Mәn QAİ işçisiyәm, mәn odunqıran,
malotaran deyilәm. İçkili adama
«başına dönüm» deyirәm, qanunu-qay-
danı başa salıram. Bәs mәn içkili adamı
hәkimә necә aparmalıyam? O, mәnim
yanımca düşüb getmәlidir?»
POLİS DEYİR İZAHAT VERİBLӘR

Daxili İşlәr Nazirliyinin sözçüsü Ehsan
Zahidov da AzadlıqRadiosuna bildirib ki,
hadisәdәn xәbәrdardırlar vә videoya
baxıblar: «Biz baxmışıq, bizә dә mәlum-
dur. Nazirliyin müvafiq xidmәt sahәlәri
yәqin ki, araşdırma aparıb nәticәsindәn
asılı olaraq tәdbir görәcәklәr».

Maarif Çingizoğlu

DİN yol polisinә dair videonu araşdırır

Videodan görüntü
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Vladimir Putinin dәbdәbәli hәyat
tәrzindәn görüntülәr 

Rusiya prezidenti Vladimir Putin
әrәb kralları vә ya çılğın
oliqarxlar kimi cah-calallı lüks
hәyat tәrzi sürür. Rusiya müxal-
ifәtinin liderlәri Boris Nemtsov vә
Leonid Martynyukun avqustun
28-dә tәqdim elәdiyi hesabatda
belә deyilir. Hesabata görә, Pu-
tinin son 12 ildәki hakimiyyәti
dövründә istifadә elәdiyi cah-
calalın miqyasları da artıb.
Hesabatda bunların şәkillәri dә
yer alır. Hesabat müәlliflәri iddia
edirlәr ki, mәhz bu lüks hәyat

tәrzi üzündәn Putin hakimiyyәt-
dәn möhkәm yapışıb vә әldәn bu-
raxmaq istәmir.

PUTİNİN SAAT KOLLEKSİYASI
İLLİK RӘSMİ GӘLİRİNDӘN 

6 DӘFӘ ÇOX İMİŞ?
Rusiyada müxalifәt liderlәrindәn biri,
Baş nazirin keçmiş müavini Boris
Nemtsov iddia edir ki, Rusiya prezidenti
Vladimir Putinin tәkcә saatlar kollek-
siyası onun illik rәsmi gәlirindәn 6 dәfә
çoxdur. “Kommersant” qәzeti yazır ki,
Boris Nemtsov “Solidarnost”
hәrәkatının fәallarından biri olan Leonid
Martinokla birlikdә prezident Putinin
var-dövlәti haqqında hesabat hazır-
layıb.
Sәnәd müәlliflәri iddia edirlәr ki,
Vladimir Putinin sәrәncamında 20
saray, villa vә iqamәtgah var. İqamәt-
gahlardan 9-u Putinin hakimiyyәti il-
lәrindә tikilib. Hesabatda müqayisә
üçün әlavә olunur ki, ABŞ vә Fransada
cәmi 2 rәsmi iqamәtgah fәaliyyәt
göstәrir.

İLӘ 98 000 MANAT RӘSMİ
GӘLİRİ OLAN PREZİDENTİN

HӘYAT AKSESSUARLARI
Hesabat müәlliflәri iddia edirlәr ki, Putin
rәsmi gәlir bәyannamәsindә ildә 4 mi-
lyon rubl - “tәxminәn 98 000 manat”
qazancı olması barәdә mәlumat ver-
mәklә әslindә seçicilәri aldadıb. Әslindә
isә o, cah-calal içindә yaşayır.
“Kölәnin qalera hәyatı. Saraylar, yaxta-
lar, maşınlar, tәyyarәlәr vә başqa akses-
suarlar” adlanan hesabat “Saraylar”,
“Aviapark” (tәyyarә vә vertolyotlar),
“Yaxtalar”, “Maşınlar”, “Saatlar” adları
altında müxtәlif bölmәlәrdәn ibarәtdir. 
Sәnәd müәlliflәri Putinin aviaparkında
olan tәyyarәlәrin, vertolyotların ümumi
qiymәtinin  milyardlarla dolları keçdiyini
deyirlәr: “Kiçik donanma adlana bilәcәk
aviaparka 4 dәbdәbәli tәyyarә daxil
olub. Bu tәyyarәlәrin qiymәti azı 3 mil-
yard dollar tәşkil edir.
Putinin maşınlar vә saatlar kolleksiyası
da var. Tәkcә saatlar kolleksiyasının
dәyәri 22 milyon rubl (tәxminәn
542000 manat) hesablanır. Putinin
tәkcә saatlar kolleksiyasının dәyәri
prezidentin rәsmi illik gәlirindәn 6 dәfә
çoxdur.”

SÖZÇÜSÜ İQAMӘTGAHLARIN
PREZİDENTӘ YOX, DÖVLӘTӘ
MӘXSUS OLDUĞUNU DEYİR

Vladimir Putinin mәtbuat katibi Dmitri
Peskov isә Nemtsovun bu hesabatını
әtraflı öyrәndikdәn sonra ona münasi-
bәt bildirәcәklәrini deyib. Amma sözçü
ilkin reaksiya kimi qeyd edir ki, prezi-
dentin istifadә etdiyi obyektlәr dövlәt
mülkiyyәtidir, bu barәdә mәlumatlar da
hәr kәsә açıqdır.

Putin prezident tәyyarәsindә. 
7 sentyabr 2006-cı il.

Rusiya prezidentinin iqamәtgahlarından biri

Putinin 40 milyon dollarlıq yaxtası

Vladimir Putinin iqamәtgahında görüntü

Boris Nemtsov

Sarkisyan:
"Ermәnistan
Azәrbaycanla
istәnilәn
müharibәni 
udmağa hazırdır" 
Ermәnistan prezidenti Serj Sarkisyan
ölkәsinin Azәrbaycanla istәnilәn
müharibәni udmağa hazır olduğunu
bәyan edib. O qeyd edib ki, Ermәnistan
müharibә istәmir, amma Bakının buna
vadar edәcәyi istisna deyil. Sarkisyanın
bәyanatı Azәrbaycan prezidenti İlham
Әliyevin zabit Ramil Sәfәrovu әfv et-
mәsindәn 3 gün sonraya tәsadüf edir.

Şәnbә günü Yerevanda buna etiraz
olaraq aksiya keçirilib. Aksiyada yüzlәrlә
adam iştirak edib. Ermәnistan buna görә
Macarıstanla bütün diplomatik әlaqәlәri
dayandırıb. 

Serj Sarkisyan
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Bakının Zabrat qәsәbәsindәki
«R.A.N.K.» MMC metalyayma
müәssisәsinin sahiblәri bir neçә
gündür ki, öz zavodlarına girә
bilmirlәr. Sәbәb isә avqustun 26-
da Daxili İşlәr Nazirliyinin Baş
Mütәşәkkil Cinayәtkarlıqla
Mübarizә İdarәsinin әmәk-
daşlarının zavodun qapısını
möhürlәmәsidir. İndi «R.A.N.K.»
MMC-nin qapısında Sabunçu
Rayon Polis İdarәsinin әmәk-
daşları keşik çәkirlәr. Onlar bu-
ranın niyә möhürlәnmәsindәn
mәlumatsız olduqlarını deyirlәr.
Bu haqda sualları nazirliyә vә
idarәyә ünvanlamağı xahiş
edirlәr.
Avqustun 29-da müәssisәnin hәyәtindә
brifinq keçirәn zavod rәhbәrliyi bildirib
ki, DİN-in әmәkdaşları avqustun 26-da
zavodun qapısını möhürlәdikdәn sonra
müәssisәnin icraçı direktoru Nuşirәvan
Әmirovu da özlәri ilә aparıblar.

BİR GECӘ ZİRZӘMİDӘ
SAXLANAN SAHİBKAR

İcraçı direktor Nuşirәvan Әmirovun
dediyinә görә, DİN Baş Mütәşәkkil
Cinayәtkarlıqla Mübarizә İdarәsindә
izahat yazdıqdan sonra onu bir gecә dә
idarәnin zirzәmisindә saxlayıblar: «Za-
voda gәlәnlәr әvvәlcә hamını әrazidәn
çıxardılar. Mәnә dedilәr ki, biz generalın
göstәrişi ilә gәlmişik. Amma söhbәt
hansı generaldan gedirdi, onu

demәdilәr. Sonra mәni apardılar
idarәyә. İri qara avtomobillәrә gәlәn
nazirlik әmәkdaşları mülki geyimdә
idilәr. Onlar zavod haqqında bütün
mәlumatları istәdilәr. Yәni nә vaxtdan
fәaliyyәt göstәrir, kim idarә edir, nә
qәdәr mәhsul istehsal edir vә s... Daha
sonra tәlәb etdilәr ki, zavodun tәsisçisi
Dövran Mikayılov idarәyә gәlib izahat
yazsın. Yalnız bundan sonra sәrbәst bu-
raxılacağımı dedilәr. Sonra mәni
apardılar idarәnin zirzәmisinә, sәhәrә
qәdәr orda qaldım».
Dövran Mikayılov isә deyir ki, o, avqus-
tun 27-dә adıçәkilәn idarәyә vәkili
Aslan İsmayılovla gedib. Amma onu
vәkilsiz, tәk qәbul edәcәklәrini bildiri-
blәr. Buna isә nә vәkil, nә dә Dövran
Mikayılov razı olub: «Mәn vәkilsiz ora
getmәk istәmirәm».

«BU İŞ POLİSLİK DEYİL»
Aslan İsmayılov hesab edir ki, zavodun
qarşısında polis postu qurulsa da, bu iş
polislik deyil: «Polis deyir bizi bura
Sabunçu Polis İdarәsinin rәisi tәhkim
edib. Bu iş idarә rәisi sәviyyәsindә olan
iş deyil. Hesab edirik ki, bu, 2010-cu
ildәn zavodlarla bağlı başlanan prosesin
davamıdır. Bu proses Zülfüqarlı qar-
daşlarının zavodlarının әllәrindәn alın-
ması ilә başladı. Baxmayaraq ki, hәmin
qardaşlarla «R.A.N.K.» arasında әlaqә
yoxdur. Mәqsәd metal zavodlarını bir
әldә cәmlәşdirmәkdir. Bunu Baş
prokuror da, Daxili İşlәr naziri dә yaxşı
bilir, amma onlar bu işin arxasında
dayananlara qarşı çıxmağa ehtiyat
edirlәr».

«MÜLKİGEYİMLİLӘRİN KİM
TӘRӘFİNDӘN İDARӘ OLUNMASI

İNDİ ÜZӘ ÇIXIR»
İqtisadçı-ekspert Natiq Cәfәrli hesab
edir ki, basqına mәruz qalan zavodla
әlaqәdar hüquq-mühafizә orqanlarının
atdığı addım bu işin arxasında kimin
dayandığını göstәrir: «Mülkigeyimlilәrin
kim tәrәfindәn idarә olunması indi üzә
çıxır. Gizlәtmәyә ehtiyac duymadılar. Bu
da o demәkdir ki, dövlәtin әli ilә әm-
lakın mәnimsәnilmәsi baş verir. Әvvәl-
lәr bunu mülkigeyimlilәr vasitәsilә
edirdilәr vә göstәrirdilәr ki, dövlәtin bu
işdә әli yoxdur. İndi isә açıq-aşkar
dövlәt orqanlarının әli ilә bu işi görür-
lәr».

İQTİSADÇIDAN SAHİBKARLARA
MӘSLӘHӘT

Natiq Cәfәrli hesab edir ki, sahibkarlar
üzlәdiklәri problemlәri hüquqi yollar vә
tәşkilatlanma ilә aradan qaldıra bilәrlәr:
«Belә hadisәlәrlә bütün sahibkarlar
üzlәşә bilәrlәr, ona görә dә tәşkilatlan-
malı, özlәrinin hәmkarlar ittifaqlarını
yaratmalıdırlar. Hәtta siyasi partiyalara
üz tuta bilәrlәr».
POLİSİN POST QURMASI NӘDӘN

XӘBӘR VERİR
Aslan İsmayılov deyir ki, müәssisәyә
mülkigeyimli, idmançı görkәmindә olan
adamlar basqın edәndә onlar DİN-in
«102» xidmәtinә zәng vurub kömәk
istәyiblәr. Amma onlara heç bir reaksiya
verilmәyib.  Vәkilә görә, bundan bir
müddәt sonra mәhkәmә qәrarı ol-
madan zavodun qapısına möhür vuru-
lub vә qarşısında polis postu qurulub:
«Polisin burda post qurması, möhür
vurması mәsәlәnin yüksәk sәviyyәdә
hәll olunmasından xәbәr verir».

DİN DEYİR ARAŞDIRACAQ
Tәsisçi «R.A.N.K.» MMC-nin 2005-ci
ildә qeydiyyatdan keçdiyini vә bütün
sәnәdlәrin qaydasında olduğunu bildirir.
Daxili İşlәr Nazirliyi mәtbuat xidmәtinin
rәis müavini Ehsan Zahidov isә
«R.A.N.K.» MMC-nin qapısının möhür-
lәnmәsi ilә bağlı hәr hansı rәsmi
mәlumata malik olmadığını deyib. O,
bununla maraqlanacağını bildirib.
İndiyә qәdәr 20-dәk metalyayma
müәssisәsinin fәaliyyәti mülkigey-
imlilәrin tәhdidlәrindәn sonra dayan -
dırılıb. Müәssisә rәhbәrlәrinin
bil dir mәsinә görә, mülkigeyimlilәr
«Baku Steel Company»nin icraçı direk-
toru Rasim Mәmmәdov tәrәfindәn
göndәrildiklәrini deyirdilәr. Rasim Mәm-
mәdov özü sәslәnәn bu iddiaları tәkzib
edir.

Maarif Çingizoğlu, 
Şahnaz Bәylәrqızı

Metal zavodlarına indi dә polislәr müdaxilә edir?

Möhürlәnmiş qapı

Nuşirәvan Әmirov

Natiq Cәfәrli
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AzadlıqRadiosunda verilişlәr:

Avqustun 19-da Rusiyada
ayrıca İslam telekanalı – Әl-
RTV açılıb. Tanınmış jurnalist
Rustam Arifcanovun rәhbәr-
lik etdiyi kanal peyklә bütün
ölkә әrazisinә yayınlanmaq

imkanına malikdir. Mәqsәdi islami dәyәrlәrin tәbliği olan
kanal müsәlmanların müqәddәs Ramazan ayında son hazır-
lıqlarını başa vuraraq yayıma başlayıb. Arifcanov deyir ki, on-
ların hәdәf auditoriyası gәnc müsәlmanlardır. 24 saatlıq peyk
kanalı xәbәr proqramları, tok-şoular, musiqili proqramlar tәk-
lif edir. Amma telekanal rәhbәri bildirir ki, bu proqramlar
tәkcә müsәlmanlar üçün yox, hәm dә Şәrq tarixi, әrәb
dünyası, Türkiyә mәdәniyyәti vә s. mövzulara marağı olan
başqa rusiyalılar üçün dә baxımlı olacaq. 

İLK FEDERAL İSLAM KANALI
Rusiyada indiyәcәn federal sәviyyәli İslam telekanalı ol-

mayıb. Yalnız Çeçenistan vә Tatarstanda lokal islam kanalları
fәaliyyәt göstәrirdi. Әl-RTV hәlә ki şәxsi iyanәlәr hesabına
fәaliyyәt göstәrsә dә, telekanal rәhbәrlәri Prezident admin-
istrasiyasından “güclü dәstәk” aldıqlarını deyir, gәlәcәkdә
Kremlin onlara ciddi maliyyә yardımı edәcәyinә işarә vurur.
Rusiyada müsәlmanlar, rәsmi statistikaya görә, әhalinin 14
faizini tәşkil edirlәr. 

Belә bir kanalın açılması xahişi ilә Rusiya Müftilәr Şurasının
sәdri Ravil Gaynutdin hәlә 2009-cu ildә hökumәtә müraciәt
etmişdi. Müftilәr Şurası Kremlә yaxınlığı ilә tanınır. Elә Әl-
RTV kanalının ictimai-dini şurasında da hökumәtә yaxınlığı
ilә seçilәn belә ruhanilәr tәmsil olunur.

AZӘRBAYCANDA NECӘ?
İlahiyyatçı Elşad Miri

düşünür ki, Rusiyadan
fәrqli olaraq Azәrbay-
canda ayrıca İslam
telekanalının açılması
mümkün deyil. Onun
fikrincә, әvvәla, ölkәdәki
müsәlman icmaları
arasında dözümlülük çox
azdır.  O, hesab edir ki,
İslam mövzulu proqram-

ların açılmasına hәqiqәtәn dә ehtiyac var. İndi telekanallarda
belә verilişlәr tәk-tükdür.

Elşad Miri düşünür ki, ölkәdә dini ekstremizm meyillәri
olduğu üçün hökumәt İslam mövzulu verilişlәrin artırılmasın-
dan bir qәdәr ehtiyat edir. Onun sözlәrinә görә, mühit elәdir
ki, İslamla bağlı deyilәn hәr hansı fikir birmәnalı qarşılanmır.
Mәsәlәn, o, İslamda mollalıq institutunun olmaması, yaxud
pirlәrlә bağlı dediyi fikirlәrin telekanallarda senzura edildiyini
söylәyir. Elşad Miri deyir ki, onun dinlә bağlı düşüncәlәri,
mәsәlәn, “Xәzәr” televiziyasının xәtti ilә üst-üstә düşmәdiyi
üçün onu hәmin telekanala ekspert kimi dәvәt etmirlәr.

Rövşәn Qәnbәrov

“Azәrbaycan ayrıca İslam
telekanalının açılmasına

hazır deyil”

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

Nəqliyyat Nazirliyinin binası yaxınlığındakı piyadalar üçün
keçidə vurulmuş Heydər Əliyevin sitatı. Şüarda bir söz
çatışmır. 02.09.2012. Göndərdi: Elnarə M.

«İqtisadiyyatı» çatışmayan şüar

Qeyd: Kəsr xətti ilə verilmiş – eyni saatlara düşən
verilişlər həftənin günlərindən asılı olaraq növbə ilə
təkrar gedir...

Әl-RTV-nin Moskvadakı studiyası

Elşad Miri

güclü olan

dövlət hər şeyə qadirdir.

Heydər Əliyev




